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Abstract 
The need for education in this age in which we live occupies a 
position of the status of necessity, so education is one of the 
purposes of the Maqashid Sharia, which cannot be denied in 
our social life. Islam as a religion of mercy is known to 
include all matters of humanitarian issues, including 
education, while it requires the planning of educational 
systems to regulate human life in order to achieve the general 
humanitarian interest. But so far, many educational thinkers 
have not talked about the concept of the constants and 
variables in the philosophy of Islamic education. This paper 
will talk about that concept by showing its intellectual map 
through three areas: the fundamentalist field, the relational 
field and the methodological field. Based on this, it will be 
argued that the study in these fields is the focus of research in 
this research to discover the march of the philosophy of 
Islamic education from the religious principles to the schools 
of human thought. 
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  املقدمة  . أ

ٕان الطریق املس�تقمي ٕاىل معاجلة قضا� الرتبیة إالسالم�ة عن مسأ� 
املرشوعیة واملامرسة, وجب �لینا ٔان نفرق بني الثوابت واملتغريات يف هذا 
ا�ال. فا�ي یعرب عن الرتبیة إالسالم�ة حقا هو القرآن الكرمي والس�نة النبویة, 

ٕان القرآن الكرمي  والس�نة النبویة  هام الثوابت اليت ول��  هذا املفكر ٔاو ذاك. 
جيب ٔان حنیطها ابلتقد�ر والتقد�� وال ختضع ملتغريات الزمان واملاكن ويه فوق 
النقد. ٔاما آراء املفكر�ن فٕاننا �س�تعني هبا للرشح والت�لیل ويه متثیل م�غريات 

  قاب� لٔ��ذ والعطاء.
 س��ل بیان موقف الرتبیة و�� ذ� فٕان الباحث ا�ي جيهد نفسه يف

إالسالم�ة من هذه القضیة ٔاو �� من قضا� الرتبیة والتعلمي, من �الل كتاابت 
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ٔاو املدرسة اليت یبحث عن فكرها, وال ی��غي ٔان یدعي ٔان هذا هو رٔاي الرتبیة 

خسیفا یلج مهنا املهامجون, ح�ث هيامج إالسالم  �سد اباب إالسالم�ة. ألن هذا
  نفسه بناء �� رٔاي هذا ٔاو ذاك.

ٕان القول بأن رٔاي الرتبیة إالسالم�ة هو كذا ابالس��ا� ٕاىل ٔا ٔاو ب من 
املفكر�ن, فهو خطأ م�طقي, كام ٔانه خطأ �رخيي. فل�� هذا املفكر ٔاو ذاك هو 

ن رٔاي ٔا هو رٔاي إالسالم, مفاذا �سمى وٕاذا اك الناطق الرمسي ابمس إالسالم.
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املفكر�ن ٔاو مدرسة ما ف�ه اهتام مضنا لغري هذا وذاك بأنه ل�� من إالسالم, 
 ١یعطي نفسه احلق يف هذا.ول�� أل�د ٔان 

فاالٓن يف وق�نا احلارض املعارص, ب�شأة لكیة الرتبیة يف ٔاي جامعات �الیة 
يف هذا العامل, حيتاج ٔان نعرف ٕاك�سان ٔااكدميي مفهوم الثوابت واملتغريات يف 
الفكر الرتبوي إالساليم يك �س�تطیع معلیة الرتبیة يف ت� اجلامعات ٔان تصنع و 

ٕان إالسالم يف حضارته  ابلقمي األ�الق�ة ا�ی��ة. م��لقا تتكون و��یأ ٕا�سا�
العلمیة � مفهوم الرتبیة املعینة اليت فهيا القمي ا�ی��ة, ومن هذه القمي ا�ی��ة 
�شلك الرتبیة إالسالم�ة ش� معینا من ٔاشاكل �ربویة  يف كیف�ة تعلمي األمة. ٕان 

يي يه �ربیة ٔا�الق�ة هتدف الفكر الرتبوي إالساليم حق�قة يف األصل عند رأ 
ختلیق املوجود يف جانب, وٕاجياد األ�الق يف جانب آخر. ألن بعثة الرسول 
كرمحة للعاملني جاء إبمتام ماكرم ٔا�الق األمة. وذ� اع�دا بقول الرسول صىل 

  هللا �لیه وسمل: ٕامنا بعثت ٕالمتم ماكرم األ�الق.
م به ٔامانیة �لمیة, ففي �� فا�متیزي ٔاسايس, والفرق دق�ق و الالزتا 

فلسفة الرتبیة هذا البحث هنا نتطرق ٕاىل  بیان مفهوم الثوابت واملتغريات يف 
ويل, وف�ه ندرس ما �كون ) ا�ال األص١: (من �الل ثالث جماالت ةإالسالم�

, عالئقي) ا�ال ال٢الرتبیة إالسالم�ة. ( وممارسة من القرآن الكرمي والس�نة النبویة
 .نت�دث عن منوذج العالقات يف فلسفة الرتبیة إالسالم�ةوف�ه حنن اكلباحث ٔان 

املدارس  م�ا� الرتبیة إالسالم�ة من �الل , وف�ه ندرسملهنجيا�ال ا )٣(

                                                            
1 Said Ismail Ali, Al-Fikr Al-Tarbawi Al-Islami (Cairo: Dar Al-Salam, 2006), p. 36. 
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يي يه �ربیة ٔا�الق�ة هتدف الفكر الرتبوي إالساليم حق�قة يف األصل عند رأ 
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1 Said Ismail Ali, Al-Fikr Al-Tarbawi Al-Islami (Cairo: Dar Al-Salam, 2006), p. 36. 

یطلق �لهيا لكها ثالثة وميكن ٔان نقول ٔان هذه ا�االت ال  .تارخيال �رب الفكریة 
 فلسفة الفكر الرتبوي إالساليم.

 : من املرشوعیة ٕاىل املامرسةاألصويلا�ال   . ب

�شأت الرتبیة م�ذ �شأة ا�تعات إال�سانیة �� وجه األرض, وقد 
ٔا�ذت هبا هذه ا�متعات يف ت�ش�ئة ٔافرادها ةفق تصورات خمتلفة, تدور يف 
مجملها حول الفرد املراد �رب��ه وطبیعة احلیاة اليت �ر� من ٔاجلها. وختتلف الرتبیة 

آخر يف حضارة ما ومن مفكر ٕاىل آخر يف حضارة ما, و�� من جممتع ٕاىل 
حسب ما یؤم�ون به من اعتقادات وقمي وم�� و�ادات وم�ادئ, وابلتايل 
ختتلف م�اجهها تبعا الخ�الف تصوراهتا, فأصبح للك ثقافة من الثقافات مهنجها 

  الرتبوي اخلاص هبا.
سمل ٕا�دادا اكمال يه ٕا�داد امل الرتبیة إالسالم�ة  ف مقداد ��ان بأنعر 

منوه للحیاة ا�نیویة واألخرویة يف ضوء  من مجیع ال�وا� ويف مجیع مرا��
   ٢املبادئ والقمي وطرق الرتبیة اليت جاء هبا إالسالم.

ٔان الرتبیة إالسالم�ة يه نظام م��م� من  �� ٔامحد مدكوروعرف 
 احلقائق واملعایري والقمي إاللهیة الثابتة واخلربات واملعارف واملهارات إال�سانیة

املتغرية, اليت تقد�ا مؤسسة �ربویة ٕاسالم�ة ٕاىل املتعلمني فهيا بقصد ٕایصاهلم ٕاىل 
الق�ام حبق �لیفة يف مرتبة الكامل اليت هیأمه هللا لها, وبذ� �كونون قادر�ن �� 

                                                            
2 Miqdad Yalijan, Ahdaf Al-Tarbiyah Al-Islamiyyah Wa Ghayatuha (Riyadh: Dar Al-

Hadi, 1989), p. 20. 
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و�رق�ة احلیاة �� ظهرها  األرض عن طریق إالسهام إبجيابیة وفا�لیة يف عامرهتا
  ٣.وفق مهنج إالسالم

م��ومة  يه  وقد عرف سعید ٕاسامعیل �� بأن الرتبیة إالسالم�ة
واألسالیب والقمي والتن��ت اليت  من �سق معريف ن املفاهمي والعملیاتم��م� 

� �رتبط بعضها ابلبعض االٓخر يف تآزر وا�ساق تقوم �� التصور إالساليم 
والكون وإال�سان وا�متع و�سعي ٕاىل حتق�ق العبودیة � ب�منیة خشصیة إال�سان 

من جوا��ام ا�تلفة مبا یتفق واملقاصد اللكیة للرشیعة اليت  بصف�ه فردا وجام�ة 
فهذا التعریف عند رٔاي, ٔامكل ؤاوحض  ٤�سعي خلري إال�سان يف ا�نیا واالٓخرة.

  من التعریفني السابقني.
ن ال�ساؤالت اليت وبناء �� ذ� البیان لتعریف الرتبیة إالسالم�ة, مف

اكملامرسة لرتبیة هنا ما هو املصدر األسايس للرتبیة إالسالم�ة وما توجهيها  �رفع
من مصادر  یعترب القرآن الكرمي املصدر األولالجياد ا�متع الرتبوي إالساليم. 

الرتبیة إالسالم�ة, تلیه يف املرتبة الثانیة الس�نة النبویة, وهام املصدران الرئ�سان 
من مصادر ال�رشیع بصفة �امة. �� ٕاذا اكن هناك آ�ت من القرآن الكرمي 

س�نة النبویة یت�د� عن مرشوعیة الرتبیة, فالرتبیة مرشوع واأل�ادی� من ال 
��ا فوجب �� لك مسلمني ومسلامت إالم�ثال �� �د لنیل درجة املرتبة 

  إال�سانیة من �الل الرتبیة.

                                                            
3 Ali Ahmad Madzkur, Manhaj Tadris Al-’Ulum Al-Syar’iyah, 1991, p. 72. 
4 Said Ismail Ali, Ushul Al-Tarbiyah Al-Islamiyah (Cairo: Dar Al-Salam, 2007), p. 33. 
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و�رق�ة احلیاة �� ظهرها  األرض عن طریق إالسهام إبجيابیة وفا�لیة يف عامرهتا
  ٣.وفق مهنج إالسالم

م��ومة  يه  وقد عرف سعید ٕاسامعیل �� بأن الرتبیة إالسالم�ة
واألسالیب والقمي والتن��ت اليت  من �سق معريف ن املفاهمي والعملیاتم��م� 

� �رتبط بعضها ابلبعض االٓخر يف تآزر وا�ساق تقوم �� التصور إالساليم 
والكون وإال�سان وا�متع و�سعي ٕاىل حتق�ق العبودیة � ب�منیة خشصیة إال�سان 

من جوا��ام ا�تلفة مبا یتفق واملقاصد اللكیة للرشیعة اليت  بصف�ه فردا وجام�ة 
فهذا التعریف عند رٔاي, ٔامكل ؤاوحض  ٤�سعي خلري إال�سان يف ا�نیا واالٓخرة.

  من التعریفني السابقني.
ن ال�ساؤالت اليت وبناء �� ذ� البیان لتعریف الرتبیة إالسالم�ة, مف

اكملامرسة لرتبیة هنا ما هو املصدر األسايس للرتبیة إالسالم�ة وما توجهيها  �رفع
من مصادر  یعترب القرآن الكرمي املصدر األولالجياد ا�متع الرتبوي إالساليم. 

الرتبیة إالسالم�ة, تلیه يف املرتبة الثانیة الس�نة النبویة, وهام املصدران الرئ�سان 
من مصادر ال�رشیع بصفة �امة. �� ٕاذا اكن هناك آ�ت من القرآن الكرمي 

س�نة النبویة یت�د� عن مرشوعیة الرتبیة, فالرتبیة مرشوع واأل�ادی� من ال 
��ا فوجب �� لك مسلمني ومسلامت إالم�ثال �� �د لنیل درجة املرتبة 

  إال�سانیة من �الل الرتبیة.

                                                            
3 Ali Ahmad Madzkur, Manhaj Tadris Al-’Ulum Al-Syar’iyah, 1991, p. 72. 
4 Said Ismail Ali, Ushul Al-Tarbiyah Al-Islamiyah (Cairo: Dar Al-Salam, 2007), p. 33. 

�كون القرآن الكرمي اكملصدر األول؟ ألن القرآن الكرمي هو الك�ا�  ملاذا
ٔان القرآن الكرمي ة مبمزيا من ٔامهها: الهادي ا�ي �متزي عن �ري من الك�ب الساموی

خياطب ال�رشیة مجعاء, ٔاما الك�ب االٓخرى فاخ�ص� ألقوام معینني دون سوامه, 
وصول القرآن ٕالینا ساملا �الیا ن التحریف, وهو ینظم مجیع مظاهر احلیاة 

ٔاما  ٥إال�سانیة, و�ذ� ٔان القرآن الكرمي صاحل لاكفة األزم�ة ألنه �ایة يف الكامل.
  طریق الفهم وإالفهام ملا جاء يق القرآن. الس�نة النبویة يه

یتضمن القرآن الكرمي والس�نة النبویة ٔاصوال �ربویة معینة �شلك ٔاسس 
ونظام �ربوي  ومتزيها عن �ريها من النظر�� ا�تلفة. النظریة الرتبویة إالسالم�ة

 اخلاص ويف هي��ء ���ئة ا�متع إالساليم لیجسدوا هذا الهدف يف وجودمه
  تعاملهم مع االٓخر�ن وتفا�لهم مع االٓ�دا� والوقائع �� الزمان واملاكن.

جزء من فلسفة إالسالم اللكیة عن إال�سان  فلسفة الرتبیة إالسالم�ة
والكون واحلیاة. فقد �لق هللا إال�سان لیكون �لیف�ه يف األرض �س�تغلها 

هللا يف ذ� لكه, ویترصف  و�كشف ٔارسارها ؤارسار العوامل احملیطة لريى آ��
وٕاذ قال ربك للمالئكة �شؤون احلیاة حسب التوج�ه إالله�� اع�دا �� االٓیة: (

, (وجعلمك ٧, (وهو ا�ي جعلمك �الئف األرض)٦ين جا�� يف األرض �لیفة)إ 

                                                            
5 Abdurrahman Al-Nahlawi, Ushul Al-Tarbiyah Al-Islamiyah Wa Asalibuha 

(Damaskus: Dar Al-Fikr, 1979), p. 73. 
6 Al-Baqarah: 30. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama 

Republik Indonesia, “Al-Qur’an, Terjemah Dan Asbabun Nuzul” (2009). 
7 Al-An’am: 165. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama 

Republik Indonesia. 
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والاس�تعدادات والقدرات . لهذا زوده هللا تعاىل ابلقابلیات ٨�لفاء األرض)
واجلسدیة اليت متك�ه من التلقي عن �مل هللا تعاىل, والقدرة �� العقلیة والنفس�یة 

التعرف �� قوانني اخللق مث حتویل ما یتلقاه من معارف وتوجهيات ٕاىل ممارسات 
, (ا�� �مل ١٠, قال تعاىل: (و�مل آدم األسامء لكها)٩وتطبیقات معلیة يف األرض

  .١١ابلقمل, �مل إال�سان ما مل یعمل)
بیة إالسالم�ة ٕاىل الرتبیة, �س�� وظیفة إال�سان كام نظرت فلسفة الرت 

ذكرت آ�ت القرآن, كرضورة ٕاج�عیة و�امل من عوامل اس�تقرار ا�متع وبث 
من العلامء وساد اجلهل دب  األمن وان�شار املعرفة ف�ه. فٕاذا ٔاجذب ا�متع

الاضطراب وشاعت الف�نة وسادت اخلرافة,(یق�� العمل ویظهر اجلهل والفنت, 
و�ك� الهرج,ق�ل � رسول هللا وما الهرج؟ فقال هكذا بیدهفحرفها  ٔ�نه �رید 

. وقال ٔایضا: (ٕان هللا ال یق�� العمل ان�ا�ا ین��ه من العباد, ولكن ١٢الق�ل)
ٕاذا مل یبق �املا اختذ الناس رؤساء �اال فس�ئلوا فأف�وا بغري  یق�� العلامء حىت
  .١٣�مل فضلوا ؤاضلوا)

                                                            
8 Al-Naml: 62. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama 

Republik Indonesia. 
9 Majid ’Arsan Al-Kailani, Tathawur Mafhum Nadzariyah Al-Tarbawiyah Al-

Islamiyah (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1985), p. 26. 
10 Al-Baqarah: 41. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama 

Republik Indonesia, “Al-Qur’an, Terjemah Dan Asbabun Nuzul.” 
11 Al-’Alaq: 4-5. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama 

Republik Indonesia. 
12 Bab Al-’Ilm. Al-Bukhori, Shahih Bukhori, vol. Vol. 2, n.d., p. 31. 
13 Bab Al-’Ilm. Al-Bukhori, Vol. 2: p. 36. 
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والاس�تعدادات والقدرات . لهذا زوده هللا تعاىل ابلقابلیات ٨�لفاء األرض)
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  .١١ابلقمل, �مل إال�سان ما مل یعمل)
بیة إالسالم�ة ٕاىل الرتبیة, �س�� وظیفة إال�سان كام نظرت فلسفة الرت 

ذكرت آ�ت القرآن, كرضورة ٕاج�عیة و�امل من عوامل اس�تقرار ا�متع وبث 
من العلامء وساد اجلهل دب  األمن وان�شار املعرفة ف�ه. فٕاذا ٔاجذب ا�متع

الاضطراب وشاعت الف�نة وسادت اخلرافة,(یق�� العمل ویظهر اجلهل والفنت, 
و�ك� الهرج,ق�ل � رسول هللا وما الهرج؟ فقال هكذا بیدهفحرفها  ٔ�نه �رید 

. وقال ٔایضا: (ٕان هللا ال یق�� العمل ان�ا�ا ین��ه من العباد, ولكن ١٢الق�ل)
ٕاذا مل یبق �املا اختذ الناس رؤساء �اال فس�ئلوا فأف�وا بغري  یق�� العلامء حىت
  .١٣�مل فضلوا ؤاضلوا)

                                                            
8 Al-Naml: 62. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama 

Republik Indonesia. 
9 Majid ’Arsan Al-Kailani, Tathawur Mafhum Nadzariyah Al-Tarbawiyah Al-

Islamiyah (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1985), p. 26. 
10 Al-Baqarah: 41. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama 

Republik Indonesia, “Al-Qur’an, Terjemah Dan Asbabun Nuzul.” 
11 Al-’Alaq: 4-5. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama 

Republik Indonesia. 
12 Bab Al-’Ilm. Al-Bukhori, Shahih Bukhori, vol. Vol. 2, n.d., p. 31. 
13 Bab Al-’Ilm. Al-Bukhori, Vol. 2: p. 36. 

 �شلكت بفعل عوامل ٔاربعة:مما س�بق جند ٔان فلسفة الرتبیة إالسالم�ة 
األول: �امل عقائدي وهو حتدید الص� القامئة بني اخلالق املريب وبني إال�سان 

وهو بلورة العالقات ؤامناط السلوك يف  الثاين: �امل اج�عي ا�لو� املريب �.
ا�ائرة ال�رشیة اليت �منمي ٕا�هيا املتعمل, ويه دائرة مشلت مجیع ٔافراد النوع 

�امل ماكين وهو اسلوب الع�� �� الرقعة املاكنیة اليت الثالث: . إال�ساين
اس�ت�ل� هللا املتعمل فهيا, ويه رقعة مشلت الكرة األرضیة لكها. الرابع: �امل 

اين وهو مرا�اة البعد الزماين لعمر املتعمل وهو بعد یبدٔا يف ا�نیا وميتد ٕاىل زم
  ١٤االٓخرة �� مس�تق�ل ال ی�هت�ي.

ك جاء ٔاول ٔایة �زلت �� رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف �ار حراء �متزي اومن ذ
فلسفة الرتبیة اليت طرحهتا عن فلسفة الرتبیة االٓخرر: (اقرٔا ابمس ربك ا�ي 

�لق إال�سان من �لق, اقرٔا وربك االٔكرم, ا�ي �مل ابلقمل, �مل إال�سان ما �لق, 
  .١٥مل یعمل)

تناولت الكون �� مشو�  سابقا مما ذكرففلسفة الرتبیة إالسالم�ة 
�ا�� ومغیبه واحلیاة بغیهبا وشهودها وإال�سان �� جوانبه ٔارشدته ٕاىل الغایة 

   نوا� �دیدة مهنا؛ من �لقه وتت�� مشول الرتبیة إالسالم�ة يف
) مشولها جلميع جوانب الشخصیة, فه�ي هتمت �شخصیةالفرد يف ابعادها ١(

وجوا�هبا ا�تلفة, من جسمیة وعقلیة وروح�ة و فكریة ونفس�یة ؤا�الق�ة 

                                                            
14 Al-Kailani, Tathawur Mafhum Nadzariyah Al-Tarbawiyah Al-Islamiyah, p. 26. 
15 Al-’Alaq: 1-5. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama 

Republik Indonesia, “Al-Qur’an, Terjemah Dan Asbabun Nuzul.” 
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مشولها مجلیع فئات ا�متع ؤاقرارها مبدٔا املساوة بني مجیع ٔافراد األمة. ) ٢( وانفعالیة.
) ٤. (ومرا�ل ا�منو إال�ساينلوم واملعارف النافعة للهنوض ) مشولها مجلیع الع٣(

مشولها مجلیع املؤسسات التعلميیة املتعلقة جبمیع ٔاوجه �شاط إال�سان وم�اد�ن 
  مع بیئ�ه وجممتعه ؤاقرانه. مع�, ويف خمتلف مواقف ح�اته, ويف تفا��

رضورة تفرضها صورة الشمول يف  يف فلسفة الرتبیة إالسالم�ةفالتاكمل 
فه�ي ل�ست الغایة  التطبیقي د�ن إالسالم, فالرتبیة إالسالم�ة يه اكجلاين املهنجي

يف �د ذاته, ولكهنا وس�ی� لتحق�ق �ایة ويه �منیة خشصیة إال�سان لكه: جسمه 
, وهذا یق�� ٔان �كون ممارسة املهنج ١٦وعق� ووجدانه �منیة شام� م�اكم�

  املعد لهذا الغرض شامال م�اكمال يف اخلربة ومجیع ٔاوجه األ�شطة.الرتبوي 
وبعد ذكر املصادر الرشعیة للرتبیة إالسالم�ة ومشولها مجلیع جوانب احلیاة 

 التطبیق سري �� هنج الك�ف�ة يف معلیةإال�سانیة, مفامرسة الرتبیة إالسالم�ة � 
) �ربیة وظیفة ٢, (خشصیة الفرد)  �ربیة ١وذ� من �الل �دة تدرجات: (

  �منیة القدرة ال�س�ريیة.) ٤) �ربیة اخلربات ا�ی��ة وإالج�عیة, (٣العقل, (
 ٔاوال: �ربیة خشصیة الفرد

من  ٕان املامرسة األوىل �ي الرتبیة إالسالم�ة يه �ربیة خشصیة الفرد
من من حسن ٕاىل ٔاحسن من �ري ٕاىل ٔا�ري من فاضل ٕاىل ٔافضل  یوم ٕاىل یوم

ألن  و�ري ذ� مما �س�تطیع ٔان جيعل خشصیة الفرد ٕا�سا� صاحلا. كامل ٕاىل ٔامكل
يف قا�ة ا�نیا ومق�ا� هو �� اخللق ومادة الابتالء والاخ�یار العمل الصاحل 

                                                            
16 Muhammad Ibn Fahd Al-Basyar, Maqalah Al-Bahts Al-’Ilmi: Thabi’ah Al-

Tarbiyah Al-Islamiyah, n.d., p. 20. 
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 التطبیق سري �� هنج الك�ف�ة يف معلیةإال�سانیة, مفامرسة الرتبیة إالسالم�ة � 
) �ربیة وظیفة ٢, (خشصیة الفرد)  �ربیة ١وذ� من �الل �دة تدرجات: (

  �منیة القدرة ال�س�ريیة.) ٤) �ربیة اخلربات ا�ی��ة وإالج�عیة, (٣العقل, (
 ٔاوال: �ربیة خشصیة الفرد

من  ٕان املامرسة األوىل �ي الرتبیة إالسالم�ة يه �ربیة خشصیة الفرد
من من حسن ٕاىل ٔاحسن من �ري ٕاىل ٔا�ري من فاضل ٕاىل ٔافضل  یوم ٕاىل یوم

ألن  و�ري ذ� مما �س�تطیع ٔان جيعل خشصیة الفرد ٕا�سا� صاحلا. كامل ٕاىل ٔامكل
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16 Muhammad Ibn Fahd Al-Basyar, Maqalah Al-Bahts Al-’Ilmi: Thabi’ah Al-

Tarbiyah Al-Islamiyah, n.d., p. 20. 

يف قو� تعاىل: (ا�ي �لق املوت واحلیاة لیبلومك ٔا�� الن�اة يف االٓخرة كام جاء 
  .١٧ٔاحسن معل)

والعمل الصاحل هو الرتمجة العملیة والتطبیق االٔمكل للعالقات اليت 
وإال�سان إالسالم�ة بني إال�سان واخلالق والكون واحلیاة �ددهتا فلسفة الرتبیة 

واالٓخرة, �� من واج�ات الرتبیة إالسالم�ة اس�تعداد اخلریطة �لمیة ومعلیة 
لعمل الس�یايس والعمل اك يف لك جوانب العملهتدى هبا الفرد ابلعمل الصاحل 

والعمل الوظیفي والعمل الفكري   الزراعي والعمل املهين والعمل الصناعي
  ؤا��ا العمل ا�یين واأل�ال�. والعمل إالق�صادي

ويف مجیع ٔاشاكل العمل املشار ٕا��ا ال بد من اقرتان العمل ابٕالميان اب� 
من ���ا. ألنه  ٕالسالیةس�ب�انه وتعاىل. وهذا هو من ممزيات فلسفة الرتبیة ا

, ب�� یتضمن اقرتان الوس�ی� ابلهدف, فإالميان یتضمن ٔاهداف احلیاة ومقاصدها
�� ٕاذا وجد العمل  العمل الوسائل املناس�بة لتحق�ق ت� األهداف واملقاصد.

ومل یوجد إالميان فٕان ذ� العمل �� مق�ول وال معترب. وكذل ٕاذا وجد إالميان 
إالعتقادي ومل یوجد العمل التطبیقي فٕان إالميان �� مق�ول, ألن األهداف اليت 
ال وسائل لها �س�تحیل حتق�قها والوصول ٕا��ا. وبناء �� هذا فالیتصور هناك 

 ١٨فرد مسمل بدون معل.
  

                                                            
17 Al-Mulk: 2. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama Republik 

Indonesia, “Al-Qur’an, Terjemah Dan Asbabun Nuzul.” 
18 Yalijan, Ahdaf Al-Tarbiyah Al-Islamiyyah Wa Ghayatuha, p. 48. 
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  �نیا: �ربیة وظیفة العقل
يف إال�سان قدرات عقلیة �س�تطیع من ��لها التعرف �� الب�ئة القامئة 
من حو� �كو��ا ؤا�دا�ا, مث خزن ت� املعارف ومتیزيها واسرتجاعها وتوظیفها 
يف الوقت املناسب طبقا للمواقف واملش�ت اليت مير هبا ��لها مسرية احلیاة. 

رمس لها إالطار مي مل ید�ل يف تفاصیل هذه القدرات العقلیة, وٕامنا والقرآن الكر
العام جر� �� طریق�ه يف إالشارة ٕاىل م�دان العمل واملعرفة, مث توج�ه إال�سان 

  بدوره يف هذا املیدان.
جائت  وإالشارة اليت وردت يف القرآن الكرمي ٕاىل القدرات العقلیة ٕامنا 

بصیغة الفعل. ال الامس, وابعتبارها وظیفة ٔاو فعل من ٔافعال القلب اليت جتري 
دا�ل لب إال�سان ق�ل ٔان تتحول ٕاىل ممارسات �� ٔاعضائه اخلارج�ة, اع�دا 

  .١٩بقو� تبارك وتعاىل: (ٔافمل �سريوا يف األرض ف�كون مل قلوب یعقلون هبا)
ء قامئ بنفسه, م�� م�ل فالعقل ٕاذن ٕاشارة ٕاىل وظیفة ول�س ٕاىل يش

وظائف الفهم واالٔلك والرشب والنوم والق�ام والقعود, وٕانه یعترب نفس األحوال 
اليت تعرتي هذه القوى من �شاط وجعز. وإال�سان یو� مزودا هبذه القدرات 
العقلیة, ولكهنا �كون يف �ا� مكون بدايئ, حتتاج ٕاىل التمنیة والرتبیة و ٕاىل 

ر�ا��ا وحسن اس�تعاملها واحملافظة �ل�ا. �� اكن حفظ تدریب إال�سان �� 
  .العقل ٔامرا من األمور امخلسة يف مفهوم مقاصد الرشیعة

  

                                                            
19 Al-Hajj: 46. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama Republik 

Indonesia, “Al-Qur’an, Terjemah Dan Asbabun Nuzul.” 
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19 Al-Hajj: 46. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama Republik 

Indonesia, “Al-Qur’an, Terjemah Dan Asbabun Nuzul.” 

  اخلربات ا�ی��ة الاجج�عیة ربیة��لثا: 
ٔان . من ممارسة الرتبیة إالسالم�ة يه �ربیة اخلربات ا�ی��ة الاجج�عیة

اخلربة ٕاذا الحظنا ٔاهنا تتألف من عنرص�ن, الاميكن ٔان نفهم معىن اخلربة معل الأا�ر, 
األالال هو العمل ا�ي یقوم به إال�سان, الاالثاين هو األ�ر ا�ي یرتكه العمل يف 

الاال بد من �اكمل العنرص�ن الاحصوهلام, فٕاذا حصل األالال الامل  نفس إال�سان.
 حيصل الثاين ال �سمى �ربة. �� جفمیع األعامل اليت منارسها الااأل�دا� اليت متر

بنا الاال ترتك آ�را يف ٔانفس�نا الايف ح�اتنا جج�عیة الايف مس�تق�ل األج�ال بعد� 
  ٢٠ال �سمى �ربات.

الااخلربة لها مكو�ن: عنرص عقيل الاعنرص مادي, الاالفصل بني العنرص�ن 
الا�� اكنت اخلربة احلق�ق�ة يه اليت �ش�متل  �شوه اخلربة الایعطل فا�لیهتا الأا�رها.

�� العمل الاالعمل سواء. ٔاما النظم الرتبویة اليت تق�رص �� تقدمي النظریة ٔاالا 
 ج�داد العقيل دالان ٔان ٔان تصحهبام تطبیقات الاممارسات, فٕان م�ل هذه النظم 

  ال تقدم �ربات مربیة �فعة.
اد ملسرية جج�� ال�رشي, ٕان اخلربة ا�ی��ة حتتل ماكنة التوج�ه الاإالرش

, كام ٔان یؤدي ٕاىل ريق إال�سان الا�شأة احلضارةالاالتفا�ل إالجيايب مع هذه اخلربات 
الا�� تتكر التفا�ل السليب یؤدي ٕاىل احنطاط إال�سان الااهنیار احلضارة. 

التوجهيات القرآنیة اكملصدر األسايس للرتبیة إالسالم�ة لل�ربات املربیة القامئة 

                                                            
20 Yalijan, Ahdaf Al-Tarbiyah Al-Islamiyyah Wa Ghayatuha, p. 87. 
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 يق وقائع الا��ع ال�رشي ويق ق�ا� ا�متعات وموهتا و�شأة احلضارة �ىل النظر
   ٢١واهنیارها.

ومن �مة الرتبیة إالسالم�ة ٔان توجه إال�سان املتعمل ٕاىل النظر يف وقائع 
ألن التفا�ل الصحیح مع الا��ع ال�رشي يف املايض واحلارض واملس�تق�ل. 

��ات املايض واحلارض واملس�تق�ل فمثرته اهتداء إال�سان ٕاىل قوانني الا��ع 
ال�رشي والاس�تفادة مهنا يف �س�ري القدرات والطاقات إال�سانیة لتقومي املسرية 

  �رتق� ابلنوع إال�ساين وجتن��ه العرثات والسقوط. ال�رشیة ولبناء احلضارات اليت 
  القدرة ال�س�ريیةیة رابعا: �من 

الفرد  ةاملركب الثاين للعمل الصاحل ا�ي هو صفيه  القدرة ال�س�ريیة 
والقدرة ال�س�ريیة اليت توجه ٕا��ا  ا�ي �س��دف الرتبیة إالسالم�ة ٕاخراجه.

  مصادر الرتبیة إالسالم�ة �اصة القرآن الكرمي يه نو�ان:
الكون, ويه القدرة �ىل قدرة �س�ريیة يف م�اد�ن ٕان النوع األول هو 

اك�شاف قوانني عنارص الكون مث حتویل هذه القوانني ٕاىل تطبیقات وممارسة 
  . صائبة

قدرة �س�ريیة يف م�دان النفس, ويه القدرة �ىل ؤاما النوع الثاين هو 
اك�شاف قوانني السلوك إال�ساين وتفا�الته يف ح�اة الفرد ٔاو ممارسات ا�ا�ة 

 ىل األرض, مث الاس�تفادة من هذه القوانني يف تعبئة طاقات�� الر�� ال�رشیة �

                                                            
21 Yalijan, p. 93. 
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21 Yalijan, p. 93. 

لتحسني ح�اة إال�سان والريق ابلنوع ال�رشي وتأمني سالم�ه  األفراد وا�ا�ات
 ٢٢حسب املنطلقات اليت تتفق مع قوانني اخللق وتوجهيات الو�.

 منوذج العالقات يف فلسفة الرتبیة إالسالم�ة: العالئقيا�ال   . ج

تقوم بدور یتعلق ابخلربة الا�سانیة وحتلیل هذه اخلربة ، ٕان الفلسفة 
ونقدها مث نعید ا�هيا التنامغ والا�س�ام ، وتبني الاسس واملسلامت اليت یقوم 
�لهيا ا�ساق هذه اخلربة وملا اكنت اخلربة الا�سانیة ابنواعها ا�تلفة تقوم الرتبیة 

  �� نقلها من ج�ل الٓخر.
إال�سان ال �كون ٕا�سا� �� وجه احلق�قة ٕاال ابك�سابه ذاته الاج�عیة و 

الرتبیة إالسالم�ة  ووذاته الشخصیة ؤان العملیة الرتبویة يه الس��ل ٕاىل ذ�. 
لرسا� إاللهیة يف صورهتا اخلامت ويه منوذ�ا ا�ي البد ٔان ت�سج �� اليت فهيا ا

   .م�وا� وهتتدى هبداه
  العبودیة (العالقة بني اخلالق وإال�سان)ٔاوال: العالقة 

بناء فكرهتا بني هللا  العالقة اليت تتطلع فلسفة الرتبیة إالسالم�ة ٕاىل
والعبادة امس  يه العالقة العبودیة. املتعملاكخملوق  وإال�سان لميتعاىل اكخلالق الع

جامع للك ما حيبه هللا تعاىل و�ر�اه من األقوال واألفاكر واألعامل واملشاعر 
والعواطف يف ح�اة األفراد وا�ا�ات, وكذ� يف مجیع املیاد�ن الفكریة 

  ٢٣والاج�عیة والاق�صادیة والس�یاس�یة والثقاف�ة و�� ذ�.
                                                            

22 Yalijan, p. 116. 
23 Majid ’Arsan Al-Kailani, Falsafah Al-Tarbiyah Al-Islamiyah (Riyadh: Dar Al-

Manarah, 1987), p. 77. 
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الرئ�س�یة �ل�لق ؤامهیة هذه العالقة يه العبادة و�� ألهنا الع� 
 .٢٤وما �لقت اجلن وإال�� ٕاال لیعبدون)والاجياد اع�دا بقو� تعاىل: (

والعبودیة ٔایضا قد طولبت �� مجیع األمم, كقو� تعاىل: (ولقد بعثنا يف لك ٔامة 
  .٢٥رسوال ٔان اعبدوا هللا)

ٕان العبادة يف فلسفة الرتبیة إالسالم�ة لها مظاهر ثالثة: مظهر دیين, 
ٔاما املظهر ا�یين �وضو�ه �القة إال�سان املسمل  ا��عیة, ومظهر كوين.ومظهر 

ا�لو� اب� اخلالق. ؤاما املظهر الا��ع� �وضو�ه �القة الفرد املسمل ابألفراد 
وا�ا�ا� من �و�. ؤاما املظهر الكوين �وضو�ه هو �القة املسمل ابلكون 

  ٢٦احملیط.
تلف ابخ�الف موضوعها. ٕان تطبیق وتطبیق ت� املظاهر الثالثة خت 

املظهر ا�یين یتطلب من الرتبیة تعریف املتعلمني ابخلالق ورس� وكتبه 
ومالئك�ه, وتدریب هؤالء املتعلمني �� ممارسة الشعائر ا�ی��ة احملددة. ٔاما 

ٔان تعرف املتعلمني بأشاكل  من الرتبیةتطبیق املظهر الا��ع� فهو یتطلب 
والفضائل الا��عیة ؤان تدرهبم �� ممارسة هذه لكها.  التاكفل الا��ع�

فهو یتطلب من الرتبیة ٔان تعرف املتعلمني ابلكون احملیط  وتطبیق املظهر الكوين

                                                            
24 Al-Dzariyat: 56. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama 

Republik Indonesia, “Al-Qur’an, Terjemah Dan Asbabun Nuzul.” 
25 Al-Nahl: 36. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama 

Republik Indonesia. 
26 Al-Kailani, Falsafah Al-Tarbiyah Al-Islamiyah, p. 84. 
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 .٢٤وما �لقت اجلن وإال�� ٕاال لیعبدون)والاجياد اع�دا بقو� تعاىل: (

والعبودیة ٔایضا قد طولبت �� مجیع األمم, كقو� تعاىل: (ولقد بعثنا يف لك ٔامة 
  .٢٥رسوال ٔان اعبدوا هللا)
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24 Al-Dzariyat: 56. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama 

Republik Indonesia, “Al-Qur’an, Terjemah Dan Asbabun Nuzul.” 
25 Al-Nahl: 36. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama 

Republik Indonesia. 
26 Al-Kailani, Falsafah Al-Tarbiyah Al-Islamiyah, p. 84. 

ومكو�ته ؤان تو�هم ٕاىل لك�شاف القوانني اليت تنظم الاكئنات الطبیعىي ؤان 
  ٢٧التعامل معها والانتفاع هبا حسب التوجهيات إاللهیة. تدرهبم �� ٔاشاكل

تتفرع �لوم كثرية ال حرص لها ولكن ميكن ٔان تنقسم وانطالقا مما س�بق 
ٕاىل �لوم دی��ة و�لوم اج�عیة و�لوم كونیة. ولكها مما ٔامرت به ٔاصول الرتبیة 

ثالثة, �اكمل املظاهر ال وتؤكد فلسفة الرتبیة إالسالم�ة �� وجوب إالسالم�ة. 
ألن الفصل ب�هنا یؤدي ٕاىل تعطیل فا�لیة لك مهنا ویؤدي ٕاىل خراب ا�متع ا�ي 

  ميارس هذا الفصل ٔاو �سمح هبذا الفصل.
  (العالقة بني إال�سان ابٕال�سان) یةحسان الاو یةعدل العالقة ال�نیا: 

اليت یقميها فلسفة الرتبیة إالسالم�ة بني إال�سان وإال�سان يه العالقة 
�القة العدل وإالحسان. ٕان العدل معناه إالنصاف, ؤاما إالحسان مفعناه التفضل 

وقد �ددت األصول العقدیة للرتبیة إالسالم�ة  ٢٨احلس�نة.وال��دة يف املعام� 
إالطار العام لهذه العالقة عند قو� تعاىل: (ٕان هللا یأمر ابلعدل وإالحسان). 

  وهذه العالقة يه الرتمجة العملیة للمظهر الاج�ع� لعالقة إال�سان اب�.
ٕان �القة العدل وإالحسان حسب فلسفة الرتبیة إالسالم�ة فه�� 

. ويه اليت جيب ٔان یعیة اليت جيب ٔان �رب� إال�سان ابٕال�سانالعالقة الطب 
�سود يف الظروف العادیة �ني ال �كون هناك ٕاحن وال �الف. ف��ب �� 
الرتبیة ٔان امعل �� �منیهتا وٕاشاعهتا يف ح�اة األفراد  وا�ا�ات ؤان تبرصمع 

  مبیاد�هنا وتفاصیلها ومثراهتا.

                                                            
27 Al-Kailani, p. 84–91. 
28 Al-Kailani, p. 136. 
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يف ٔاحسن تقومي ٔاي ٔامسى  ؤاساس هذه العالقة ٔان إال�سان �لق
�� اكنت وظیفة الرتبیة  درجات التصور والسلوك يف �الق�ه مع االٓ�ر�ن.

يه ابٕال�سان ٕاىل ٔاصل �شأته من �ال� �رب��ه �� إالميان والعمل إالسالم�ة 
  الصاحل.

  �لثا: العالقة ال�س�ريیة (العالقة بني إال�سان ابلكون)
تتطلع فلسفة الرتبیة إالسالم�ة ٕاىل بناهئا بني إال�سان  العالقة اليت

والكون يه العالقة ال�س�ريیة. وهذه العالقة مش�تقة من �القة إال�سان 
  ابخلالق, ألهنا تطبیق املظهر الكوين للعبادة. 

وهو اصطال�ا مبعىن ٔان هللا  .وال�س�ري لغة هو العمل واخلدمة جما�
الكون يف تطبیقات معلیة �فعة لٕال�سان يف مظاهر  مكن إال�سان من اس�ت�دا�

ولكن الكون ال خيدمه  جماالت ح�اته ا�تلفة دون مثن یقدمه � تبارك وتعاىل.
إال�سان جما� ٕاال ٕاذا فهم إال�سان كیف یوجه األوامر ٕاىل مظاهر الكون 

واملقصود بتوج�ه األوامر هو معرفة القوانني اليت �سري هذه  ومكو�ته.

  ٢٩املكو�ت.
��داد اب�د�د العمل بقوانني هللا يف �لقه. ألن العمل وال�س�ري فال�س�ري 

والقوانني يه ٔامور مرتبطة بعضها بعض. فالقانون هو األداة اليت �لقها هللا 
ٕالعطاء األوامر للكون. والعمل هو معرفة هذا القانون, مث ال�س�ري هو ت���ة هذه 

  املعرفة.

                                                            
29 Al-Kailani, p. 114. 
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29 Al-Kailani, p. 114. 

السمع والبص والعقل اس�تعامال حصی�ا وتبدٔا معرفة القانون ابس�ت�دام 
اع�دا �� قو� تعاىل: (وال تقف ما ل�� � به �مل, ٕان السمع والبرصوالفؤاد 

. �� جيب �� لك فرد ٔان �س�تعمل هذه ٣٠لك ٔاولئك اكن عنه مسؤوال)
األ�زة الثالثة والتدریب �� حسن هذا الاس�ت�دام هو وظیفة الرتبیة 

  إالسالم�ة الصحی�ة.
املسؤولیة (العالقة بني إال�سان ابحلیاة ا�نیویة الابتالئیة و  ا: العالقةرابع

  واألخرویة)
�رب� إال�سان ابحلیاة ا�نیویة حسب فلسفة الرتبیة ٕان العالقة اليت 

ٔاي اخ�بار  إالسالم�ة يه �القة ابتالء. والابتالء معناه الام��ان ٔاو الاخ�بار
مدلول العبادة مبظاهرها الثالثة: ا�ی� والا��ع� والكوين. فاالبتالء هو املظهر 

  العميل لعالقة العبودیة بني اخلالق وإال�سان لكامل ال�ا�ة والمتام احملبة.
واحلیاة يه الزمن املقرر لهذا الابتالء ٔاو الام��ان ٔاو الاخ�بار كام جاء 

ؤایضا  .٣١�لق املوت واحلیاة لیبلومك ٔا�� ٔاحسن معال)يف قو� تعاىل: (هو ا�ي 
  .٣٢قال تعاىل: (ولنبلو�� حىت نعمل ا�اهد�ن م�� والصا�ر�ن ونبلو ٔاخ�ار�ك)

ٔاما العالقة اليت �رب� إال�سان ابالٓخرة يه �القة مسؤولیة. فٕاذا ا��ت 
مدة احلیاة املقررة البتالء إال�سان طویت قا�ة الام��ان ٔاي األرض و�ل حملها 

                                                            
30 Al-Isra’: 36. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama Republik 

Indonesia, “Al-Qur’an, Terjemah Dan Asbabun Nuzul.” 
31 Al-Mulk: 2. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama Republik 

Indonesia. 
32 Muhammad: 31. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama 

Republik Indonesia. 
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�ا� االٓخرة. واالٓخرة يه املس�تقر ا�هنا� األبدي بعد ر�� إال�سان �الل 
  ٣٣األطوار ا�تلفة.

ن سوف �سأل عن تفاصیل ما ابتىل به واملسؤولیة معناها ٔان لك ٕا�سا
يف قا�ة احلیاة ا�نیا. ويف ضوء �ا�ه ٔاو فش� يف هذه املسؤولیة سوف یتقرر 

اكنت هذه  فٕاما النعمي ا�ا� يف اجلنة ٔاو الشقاء ا�ا� يف النار.جزاؤه ومس�تقره, 
وا فوربك ل�سأ�هن� ٔامجعني, عام اكنالعالقة املسؤولیة قد ذكرت يف قو� تعاىل: (

 .٣٤یعملون)

 یةدارس الفكر املمن �الل  اك�شاف م�اجه الرتبیة إالسالم�ة: يملهنجا�ال ا  . د

خيتلف �دد مدارس الفكر الرتبوي إالساليم ؤاسامؤها ابخ�الف ٔاساس 
التصنیف ا�ي �س��د �لیه الباحث, فقد �كون وفقا للمنطقة اجلغراف�ة ف�قال 

وقد �كون وفقا للعهود والقرون ٔ�ن م�ال املدرسة العراق�ة واملدرسة املرصیة, 
یقال مدرسة الفكر الرتبوي يف صدر إالسالم, لكن األساس ا�ي سوف �س��د 

البحث يف م�اجه الرتبیة و  �لیه هو مهنجیة النظر والتفكري والبحث العلمي.
 عىل هذا األساس نتوقف ٔامام املدارس التالیة:, ف٣٥إالسالم�ة ٔامر ها ورضوري

 
  

                                                            
33 Al-Kailani, Falsafah Al-Tarbiyah Al-Islamiyah, p. 210. 
34 Al-Hijr: 92-93. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama 

Republik Indonesia, “Al-Qur’an, Terjemah Dan Asbabun Nuzul.” 
35 See Majid ’Arsan Al-Kailani, Manahij Al-Tarbiyah Al-Islamiyah (Beirut: ’Alam Al-

Kutub, 1995). 
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33 Al-Kailani, Falsafah Al-Tarbiyah Al-Islamiyah, p. 210. 
34 Al-Hijr: 92-93. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama 

Republik Indonesia, “Al-Qur’an, Terjemah Dan Asbabun Nuzul.” 
35 See Majid ’Arsan Al-Kailani, Manahij Al-Tarbiyah Al-Islamiyah (Beirut: ’Alam Al-

Kutub, 1995). 

  الفقهیةٔاوال: املدرسة 
الفقه معناه اللغوي هو العمل ابليشء والفهم �. وهو يف معناه 

 ٣٦العمل ابألحاكم الرشعیة العملیة املك�س�بة من ٔاد�هتا التفصیلیة.الاصطال� 
 ٣٧والفقهاء مجع من الفق�ه وهو يف الاصطالح الرشعي من �كون الفقه ملكة �.

والبحث مزيمه من �ريمه وللفقهاء  طریقة يف التفكري ؤاسلوب يف النظر 
من فئات ورشاحئ املفكر�ن إالسالم��, ح�ث اس�ت�دموا النظر العقيل يف 
املسائل الرشعیة العلمیة لتأیید ا��ن, والعقل ال یقرر البدایة وٕامنا فع� جييء بعد 
إالميان وإالقرار مبا جاء به الو� ل�س�ت��� ویق�� وجيهتد. من ٔاجل هذا اكن 

فئات الفكر إالساليم ٕاسهاما يف التعلمي, ؤاقرب ا�ا�ات ٕاىل �لامء الفقه ٔا�ر� 
  ٣٨قلوب الناس ح�ث ٕامنا یت�د�ون ف�ه هو ٔاحاكم الرشیعة وم�اد�ا.

وقد محل الفقه إالساليم �دد من املبادئ �شلك دعام و�رس�ی�ا لرتبیة 
  :٣٩ٕاسالم�ة سویة ابل�س�بة ل�نیا ميكن ٕاجاملها يف النقاط التالیة

م�اط  م�دٔا الت�اط� مع العقل, فال�رشیع إالساليم جعل العقول   )١(
التلكیف وخصوصا ف� یتعلق بأمور ا�نیا ومبعرفة اخلالق. وملا اكن 
 العمل د�امة ��ید العقل نورا د�ا ٕالیه, وحث الناس �� الزتود م�ه.

                                                            
36 Muẖammad Abu Zahrah, Ushul Al-Fiqh (Cairo: Dar Al-Fikr Al-’Arabi, 1957), p. 6. 
37 Muhammad Salam Madzkur, Al-Madkhal Li Al-Fiqh Al-Islami (Cairo: Dar Al-

Nahdhah, 1966), p. 37. 
38 Madzkur, p. 20. 
39 Ali, Ushul Al-Tarbiyah Al-Islamiyah, p. 265. 
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اع�دا بقو�  م�دٔا ٕا�ا�ة العق�دة ابأل�الق الفاضی� املهذبة للنفس  )٢(
ىل: (وعباد الرمحن ا��ن ميشون �� األرض هو� وٕاذا �ا��� تعا

 .٤٠اجلاهلون قالوا سالما)
ول�س  م�دٔا جعل التاكلیف الرشعیة ٕالصالح الروح وتطهريها  )٣(

الرهاق البدن و�س�ريه اع�دا بقو� تعاىل: (ما �رید هللا لیجعل 
 .٤١�لیمك من حرج ولكن �رید لیطهرمك)

التآ� بني ا��ن وا�نیا يف ال�رشیع, فقد جائت ٔاحاكمه  م�دأ   )٤(
وابتغ بأمور ا��ن وا�نیا يف ال�رشیع ود�ا ٕا��ام. اع�دا بقو� تعاىل: (

 .٤٢ف� ءاتآك هللا ا�ار األخرة وال ت�س نصیبك من ا�نیا)
املساوة والعدا�. فقد ساوى بني الناس مجیعا دون تفریق بني  م�دأ   )٥(

فراد واألش�ا�. وذ� كام ذكر يف الك�ا� الكرمي: األج�اس واالٔ 
یأهيا الناس ٕا� �لق�امك من ذكر ؤانىث وجعلنامك شعواب وق�ائل (

 .٤٣لتعارفوا ٕان ٔاكرممك عند هللا ٔاتقامك)
 م�دٔا األمر ابملعروف وا���ي عن املنكر, وهذا م�دٔا لكي شامل  )٦(

 یصلح مبفرده ألن �كون دس�تورا لٕالصالح �ج�عي.

                                                            
40 Al-Furqan: 62. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama 

Republik Indonesia, “Al-Qur’an, Terjemah Dan Asbabun Nuzul.” 
41 Al-Maidah: 6. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama 

Republik Indonesia. 
42 Al-Qashash: 77. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama 

Republik Indonesia. 
43 Al-Hujurat: 13. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama 

Republik Indonesia. 
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التآ� بني ا��ن وا�نیا يف ال�رشیع, فقد جائت ٔاحاكمه  م�دأ   )٤(
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 الشورى,فقد جعلت الشورى ٔاساس احلمك يف إالسالمم�دٔا  )٧(
واحلریة, فقد �دى إالسالم ابل�سامح بني الناس  م�دٔا ال�سامح )٨(

وابحملافظة �� حر��م دون مساس ابمل�ل�ة العامة سواء ف� 
یتعلق ابلعقائد, كقو� تعاىل: (ال ٕاكراه يف ا��ن), ٔام يف مطلق 

 الرٔاي.
ل الزاكة حقا للفقري يف مال الغين جفعالتاكفل �ج�عي,  م�دأ   )٩(

ول�ست تفضال وام�نا� فال تعاظم وال اس�ت�داء لها بل وكفل 
إالسالم نفقة الفقري العاجز عن الكسب وجعلها يف ب�ت مال 

 املسلمني.

ٕان القمية الرتبویة للجهد الفقه�ي جند فهيا حركة التعلمي عندما بدٔات عقب 
وسداه القرآن الكرمي, ٔان �كون محلة هذا التعلمي  اكن من الطبیعيالبعثة النبویة 

واكن طبیعیا بعد وفاة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ٔان ت�شأ �لوم وتظهر دراسات وفروع تدور 
حول هذا الك�ا� الساموي فهام و��ا واس�ت��اطا وبیا� ملا جاء ف�ه من عقائد 

من القرآن  محول اس�ت��ا� األحاكؤاحاكم ومعامالت, وملا اكن الفقه یدور 
مهنم  العمل والرٔاي بأحاكم ا��ن يف والس�نة جلأ الناس ٕاىل الفقهاء یلمتسون 

 ٤٤خمتلف ا�االت.
 
  

                                                            
44 Ali, Ushul Al-Tarbiyah Al-Islamiyah, p. 264. 



114 Hijrian A. Prihantoro

|  Vol. 2, No. 1, September 2018

  ال�م�ة�نیا: املدرسة 
 ٕان هذه املدرسة م�سوبة ٕاىل �مل ال�م ا�ي جند ٔان ٔامر �الق�ه   

, فٕاذا حص ٔان نقول ٔان ابلرتبیة خيتلف ٕاىل �د كبريعنه ابل�س�بة للمدرسة الفقهیة
ٔاهل الفقه اكنوا رجاال معلیني بعىن الا��تغال مبواجعة املش�ت والقضا� 
املتص� حبیاة املسلمني الیوم�ة, فٕاننا �س�تطیع ٔان نقول ٔان ٔاهل ال�م اكنوا رجاال 

 �� رٔاینا. فكریة رمبا ال �شعر هبا �امة الناسنظریني مبعىن الا��تغال مبسائل 
رجاال من ٔاهل الفقه یعملون ابلتعلمي �ك�ة ب�� ال جند ذ� بنفس ا�رجة 

  ابل�س�بة ألهل ال�م.
فٕاذا ٔا�ذ� الرتبیة مبعناها الفين ا�ي حيرصها يف نطاق معلیة التدر�س   

ٕاىل ٔادىن درجة ممك�ة ب�� جند وجودا  فلن جند ألهل ال�م ٕاال وجودا ابهتا
و�ا�ة يف  الرتبیة من و�ها الفلسفي لك�نا لو ٔا�ذ�  ظاهرا فعاال ألهل الفقه.

ابهبا املسمى فلسفة الرتبیة فسوف جند العكس ٔاي وجودا طیبا ألهل ال�م 
یدل �� ٔان  ن ما جنده يف معظم كتابة ٔاهل ال�مإ  ووجودا ضعیفا ألهل الفقه.

, وذ�  �� املعمل الرتبوي هناك بعدد من املفاهمي الفلسف�ة ذات التأثري الك�ري
م�ل مسأ� مفهموم لك من العمل واملعرفة ومس�تو��� وطرق احلصول �ل��, 

  ٤٥وقضیة حریة إالرادة إال�سانیة و�ري ذ� من النظر�ت.
هيدى إبن إالسالم  اخ�الف ا�ال الرتبوي بني �مل الفقه و�مل ال�مف

ق ابالعتقادات, وبعضها یتعلق جاء �م� من األحاكم الرشعیىة بعضها یتعل

                                                            
45 Ali, p. 269. 
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  ال�م�ة�نیا: املدرسة 
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ابهبا املسمى فلسفة الرتبیة فسوف جند العكس ٔاي وجودا طیبا ألهل ال�م 
یدل �� ٔان  ن ما جنده يف معظم كتابة ٔاهل ال�مإ  ووجودا ضعیفا ألهل الفقه.

, وذ�  �� املعمل الرتبوي هناك بعدد من املفاهمي الفلسف�ة ذات التأثري الك�ري
م�ل مسأ� مفهموم لك من العمل واملعرفة ومس�تو��� وطرق احلصول �ل��, 

  ٤٥وقضیة حریة إالرادة إال�سانیة و�ري ذ� من النظر�ت.
هيدى إبن إالسالم  اخ�الف ا�ال الرتبوي بني �مل الفقه و�مل ال�مف

ق ابالعتقادات, وبعضها یتعلق جاء �م� من األحاكم الرشعیىة بعضها یتعل

                                                            
45 Ali, p. 269. 

ابلعملیات من العبادات واملعامالت, واعتربب األحاكم الرشعیة الاعتقادیة 
اكٕالميان اب� ومالئك�ه وكتبه ورس� والیوم االٓخر والقدرة �ريه ورشه ٔاصوال, 

�� اخ�الفها اكلصالة والزاكة واحلج واجلهاد  ؤاما األحاكم الرشعیة العملیة
  ٤٦.وع فرو�اوالبیوع والزر

تبني لنا ٔان من �رو� عنایة �ل�� الفقه ابلرتبیة يه يف ولعل ت� التفرقة 
�ا��ا العميل, ٔاما �ود �ل�� ال�م ف� یتعلق ابلرتبیة يه يف �ا��ا النظري 

  ا�ي تقوم �ل�ا الرتبیة يف إالطار إالساليم.
  �لثا: املدرسة الفلسف�ة

إالسالم یعين يف عرص النبوة, اكن القرآن يف الفرتة ٔاالوىل من صدر 
الكرمي واكن رسول هللا يف ٔا�ادیثه یلبیان �ا�ة األمة اعتقادیة اكنت ٔاو 

ٔاو �لق�ة واكنت األس��� ترتى موا�ة ٕاىل الرسول, ف��ب عهنا الو�  �رشیعیة
القرآين �رة, وجتیب عهنا ٔا�ادی� الرسول �رة آخرى, ؤاس��� ا�متع ٕاذ ذاك مل 

  ٤٧ت���ي ٕاىل �د, واكنوا �سألون الرسول يف لك صغرية وكبرية. �كن
لكن عندما اح�كوا بثقافات وحضارات األمم األخرى و�اصة ت� 

والنظرات الفلسف�ة ذات الرؤیة اللكیة بداع الفلسفي احلضارات اليت حفلت ابالٕ 
ا�تلفة ق�ل�ا عقوهلم مبا یعارض مع ٕامياهنم وعق�د�م مما حعلهم �سعون �� ما 

                                                            
46 Abu Al-Wafa Al-Ghanimi, ’Ilm Al-Kalam Wa Ba’dh Musykilatihi (Cairo: 

Maktabah Al-Qahirah Al-Haditsah, n.d.), p. 3. 
47 Muhammad Al-Bahi, Al-Janib Al-Ilahi Min Tafkir Al-’Ilmi (Cairo: Dar Ihya’ Al-

Kutub Al-’Arabiyah, 1962), p. 52. 
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ميلكون من �د ٕاىل التوف�ق بني ا��ن والفلسفة ؤادت هبم معلیة التوف�ق هذه 
  ٕاىل تناول جدید للمسائل الفلسف�ة ٕامثر نتاجا فلسف�ا ذا صبغة ٕاسالم�ة.

فقد قال املفكر  كیف�ة نیل احلق�قة.عن الفلسفة اكلبحث يف  البحث
وی��غي لنا ٔان ال �س�تحي من " املسمل الف�لسوف الك�ري إالمام الك�د�:

ق�ناء احلق, من ٔا�ن ٔاىت, وٕان ٔاىت من األج�اس القاصیة عنا, ااس�تحسان احلق و 
�غي خبس واألمم املباینة لنا, فٕانه ال يشء ٔاوىل بطالب احلق من احلق ول�س ی� 

 ٤٨."خبس ابحلق بل لك �رشفه احلق وال تصغري بقائ� وال ابالٓيت به وال ٔا�د
حياول الك�د� يف هذا ا�ال ٕابعاد االهتام عن الفلسفة وامل��تغلني هبا ٔاو بیان 

  وجه احلاجة ٕا��ا ليك ی���ي من ذ� ٕاىل بیان اتفاق الرشیعة والفلسفة.
للتوف�ق بني ا��ن والفلسفة ٔامر طبیعي حيسه  وإالحساس ابحلاجة

توجب النظر الفلسفي  كر الف�لسوف, وقد ٔاكد ا�ن رشد ٔان الرشیعةفاملؤمن امل
اس�تعامل الربهان املنطقي وقد ساق �� ٔاد� من القرآن فف�ه آ�ت  كام توجب

ليك ینفذ املؤمن هذا  هذا الكون  م�عددة حتث �� النظر يف موجودات
اليت تعنیه �� حسن النظر  التوج�ه الرابين وجب ٔان حيسن اس�تعامل األداة

  ٤٩والتأمل والاعتبار.
ٕان موضوع البحث �� الفلسفة عند ا�ن س��ا  فٕانه ���متل �� ٔاربعة 
ٔاقسام: ینصب ٔاولها  �لن املنطق, والثاين الطبیعیات, والثالث �� الر�ضیات, 

                                                            
48 Al-Kindi, Rasa’il Al-Kindi Al-Falsafiyah (Cairo: Dar Al-Fikr Al-’Arabi, 1978), p. 

34. 
49 Ibnu Rusyd, Fashl Al-Maqal Fi Ma Bayna Al-Hikmah Wa Al-Syari’ah (Cairo: Dar 

Al-Ma’arif, 1972), p. 24. 
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ميلكون من �د ٕاىل التوف�ق بني ا��ن والفلسفة ؤادت هبم معلیة التوف�ق هذه 
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توجب النظر الفلسفي  كر الف�لسوف, وقد ٔاكد ا�ن رشد ٔان الرشیعةفاملؤمن امل
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اليت تعنیه �� حسن النظر  التوج�ه الرابين وجب ٔان حيسن اس�تعامل األداة

  ٤٩والتأمل والاعتبار.
ٕان موضوع البحث �� الفلسفة عند ا�ن س��ا  فٕانه ���متل �� ٔاربعة 
ٔاقسام: ینصب ٔاولها  �لن املنطق, والثاين الطبیعیات, والثالث �� الر�ضیات, 

                                                            
48 Al-Kindi, Rasa’il Al-Kindi Al-Falsafiyah (Cairo: Dar Al-Fikr Al-’Arabi, 1978), p. 

34. 
49 Ibnu Rusyd, Fashl Al-Maqal Fi Ma Bayna Al-Hikmah Wa Al-Syari’ah (Cairo: Dar 

Al-Ma’arif, 1972), p. 24. 

عمل و �� املوضوع �سا�د و�سامه يف �ربیة إال�سان. ف ٥٠إاللهیات.والرابع �� 
املنطق لتقومي العقد و�سدید إال�سان حنو الصواب يف لك ما ميكن ٔان یغلط ف�ه 
من املعقوالت. والعمل الطبیعي ینظر يف األجسام الطبیعیة ويف �شأهتا ؤاس�باب 

و�مل النجوم بل قوهتا. و�مل الر�ضیات یبحث عن �مل احلساب والهندسة 
املوس�یقي واألثقال. والعمل إالله�ي غیاته �ربیة إال�سان كیف ابطال الظنون 
الفاسدة اليت ظنت اب� مبا ید�ل النقص ف�ه ويف ٔافعا� ويف املوجودات اليت 

زاد الفارايب العمل االٓخر وهو العمل املدين ا�ي یفحص عن ٔاصناف قد و  �لقها.
امللاكت واأل�الق,وعن الغا�ت اليت ألجلها تفعل  األفعال والسنن إالرادیة وعن

  ٥١.وكیف ی��غي ٔان توجد يف إال�سان
  رابعا: املدرسة الصوف�ة

ٕان التصوف قد اس�تطاع ابلفعل ٔان یقوم بدور كبري يف �كو�ن الفكر 
, ��� يف توج�ه بعض مظاهر احلیاة الرتبویة يف العصور الرتبوي إالساليم

  .إالسالم�ة
يه املعىن الباطن وراء الرشیعة, ومن  عند الصوف�ة احلق�قةلقد اكنت 

هنا اكن �ل�ء التصوف خيالفون �ل�ء الفقه يف طریقة فهم الرشع وم�ا� تفسريه 
والنظر ٕاىل ماهیة األحاكم الرشعیة وطرق تعلیلها وتطرقوا من �� ٕاىل مسائل 

صف الثاين من القرن يه يف مصمي ا��ن وبدٔا الرصاع بني الفقهاء والصوف�ة يف الن

                                                            
50 Ibrahim Bayumi Madkur, Fi Al-Falsafah A-Islamiyah, Manhaj, Wa Al-Tathbiq 

(Cairo: Dar Al-Ma’arif, 1968), p. 160. 
51 Al-Farabi, Ihsha’ Al-’Ulum (Beirut: Dar Wa Maktabah Al-Hilal Li Al-Thiba’ah Wa 

Al-Nashr, 1996), p. 53. 
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الثالث �ني س�یق ٕاىل احملامكة ٔامام قضاة بغداد ذو النون املرصي واحلالج 
  ٥٢و�ريه�.

بقوه ٕاميانه وشدة ذاكئه ووصفاء رو�ه ٔان قد اس�تطاع إالمام الغزايل و 
الرصاع الفهمي يف الغزو الفكري بني ٔاهل الفقه قضا� یقوم �� الت�ل� عن 

ٔان �كون لقد ٔاوجب إالمام الغزايل �� سا� طریق التصوف  ؤاهل التصوف.
مبزيان الرشع موقوفة �� توق�اته ٕا�راد ومدارا مجیع ٔافعا� الاخ�یاریة موزونة 

  ٥٣وٕاقداما وٕاجحاما ٕاذ ال ميكن سلوك هذا الس��ل ٕاال بعد التل�س مباكرم الرشیعة.
س�یة يف ٔان جنمل هنا �ددا من املبادئ والقوا�د األساومن املهم 

  :٥٤التصوف واليت ميكن ٔان �شلك ٔاماك�ت �ربویة تف�د الرتبیة إالسالم�ة

ا��و� ابألعباء اليت تلقهيا �لینا مسؤولیتا� دون التعلل بتقصري   )١(
 .االٓخر�ن ٔاو تلكؤمه يف الق�ام بواج�اهتم

 وا�ساق رغباهتا ومتاسكها و�ر�زي العزميةمجع اهلمة  وتوح�د النفس   )٢(
ٕاىل الهدف �� صادف إال�سان من �� الووصول  وٕارصارها

 عق�ات و�� اق�� ذ� من تضحیات.

                                                            
52 Taufiq Al-Thawil, Fi Turatsina Al-’Arabi Al-Islami (Kuwait: Al-Majlis Al-Wathani 

Li Al-Tsaqafah, 1985), p. 182. 
53 Thaha Abdul Baqi Surur, Min Al-’Alam Al-Tasawuf Al-Islami (Cairo: Maktabah 

Nahdhah Mishr, n.d.), p. 38. 
54 Ali, Ushul Al-Tarbiyah Al-Islamiyah, p. 285–86. 
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ا��و� ابألعباء اليت تلقهيا �لینا مسؤولیتا� دون التعلل بتقصري   )١(
 .االٓخر�ن ٔاو تلكؤمه يف الق�ام بواج�اهتم

 وا�ساق رغباهتا ومتاسكها و�ر�زي العزميةمجع اهلمة  وتوح�د النفس   )٢(
ٕاىل الهدف �� صادف إال�سان من �� الووصول  وٕارصارها

 عق�ات و�� اق�� ذ� من تضحیات.

                                                            
52 Taufiq Al-Thawil, Fi Turatsina Al-’Arabi Al-Islami (Kuwait: Al-Majlis Al-Wathani 

Li Al-Tsaqafah, 1985), p. 182. 
53 Thaha Abdul Baqi Surur, Min Al-’Alam Al-Tasawuf Al-Islami (Cairo: Maktabah 

Nahdhah Mishr, n.d.), p. 38. 
54 Ali, Ushul Al-Tarbiyah Al-Islamiyah, p. 285–86. 

رضورة تطبیق العمل �� العمل ورضورة ا��� الثالوث املمتاز:   )٣(
لسان صادق وقلب راض, وبدن صا�ر, وهذه مقومات إالنتاج 

 اجلید يف العرص احلدیث.
وإال�اءو التعاون �� الرب التاكمل الا��ع� و�منیة �القات املودة   )٤(

 والتقوى.
والرتكزي �� إالصالح  جمافاة لك ٔاس�باب الفرقة والاخ�الف  )٥(

 لبنة ٔا�الق�ة ذات قمية يف البناء الا��ع�. ا�ا�� للفرد ابعتباره
وذ�  رضورة ختلیص الفرد وا�متع من ا��اوى والتصنع واملداهنة  )٦(

 ابس�تعامل الوقت واس�تغال� ف� هو ٔاوىل ؤاحق.

الزتاما م�ا ابملهمة الرتبویة والزتاما بأصول الرشیعة ما س�بق �� وبناء 
يف ٔان التصوف ق�ل لك وقوا�دها. ویتفق الصوف�ة املتأخرون مع إالمام الغزايل 

  يشء دراسة للسلوك ورمس للسرية الفا��.

 اخلامتة  . ه

ومن �الل هذا البحث عن مفهوم الثوابت واملتغريات يف فلسفة الرتبیة 
إالسالم�ة, �س�تطیع ان ٔان نفهم  بأن "الرتبیة إالسالم�ة" يه املثال األ�� 
إالله�� املو� به  حمدود مبحتوى مصدري إالسالم األساس�یني وهام القرآن 

ود هبا �� املامرسات �كون املقص "�ربیة املسلمني"الكرمي والس�نة النبویة. ٔاما 
وفقا مما جاء يف القرآن والس�نة. ؤاما الفكر السلوكیة اليت تصدر عند املسلمني 

والن�ر�ت اليت  الرتبوي إالساليم �كوم املقصود به �و�ة االٓراء واألفاكر



120 Hijrian A. Prihantoro

|  Vol. 2, No. 1, September 2018

, اح�و�ا دراسات �لامء املسلمني من الفقهاء والفالسفة واملتلكمني واملتصوفني
ارشا ابلقضا� واملفاهمي واملش�ت الرتبویة ن �الل حتلیل م� وتتصل اتصاال

  وتفسري وتأو�هيم �� املثال إالله�ي.
بناء �� ما س�بق ذكره من األصول والعالقات واملناجه يف الرتبیة 
إالسالم�ة �س�تطیع ٔان نؤكد ٔان تعاملنا �ربو� مع الوعي ا�ی� إالساليم  عق�دة 

ٔانه مهنج فكریة وطریقة ح�اة. ومن مث �كون  ورشیعة وتصوفا انطلق من حق�قة
وظیفة هذا املهنج الفكري الرتبوي ٔان تعی��ا �� بناء الشخصیة املسلمة بصورة 
جتعل املسمل قادرا �� الق�ام مبسؤولیة الاس�ت�ال� �� األرض. وت� 
املسؤولیة اليت تتطلب م�ه ٔان �رتفع �یه القدرة �� التعامل �كفاءة واق�دار مع 

�ت احلیاة. ولن �س�تطیع الرتبیة إالسالم�ة التوف�ق يف اس�ت�دام هذا مش
الفكر الرتبوي إالساليم ٕاال ٕاذا توافرت فهيا ت� ا�االت الثالثة ٔاصولیا �الئق�ا 

  ومهنجیا.
قومات , هناك املواع�دا �� ما قد حبثناه و�للناه يف هذا البحث

لعلمیة اليت مي ٔاوال نذكرها بعدة الاصطال�ات :كن ٔان األساس�یة وإالرشادات ا
التدریب العميل ا�ي �شلك يف الفرد املسمل �ادة ممتك�ة ف�ه �� ممارسة 

ٔامام إال�سان املثال احلي السلمي. �نیا القدوة احلس�نة اليت تضع  العلميالسلوك 
من ش�� طرقه احلكمية اليت  للسلوك الاكمل يف احلیاة. �لثا إالق�اء الفكري

  احلجج والرباهني العقلیة واحلس�یة والوجدانیة.�س�ت�دم فهيا 
هنا �كون مطلواب من املفكر الرتبوي ٔان یت�ه املسمل املعارص ٕاىل كیف�ة 
فهم األصول ا�ی��ة ليك یتحرك فكره من املرشوعیة ٕاىل املامرسة. ؤایصا ٔانه 
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, اح�و�ا دراسات �لامء املسلمني من الفقهاء والفالسفة واملتلكمني واملتصوفني
ارشا ابلقضا� واملفاهمي واملش�ت الرتبویة ن �الل حتلیل م� وتتصل اتصاال

  وتفسري وتأو�هيم �� املثال إالله�ي.
بناء �� ما س�بق ذكره من األصول والعالقات واملناجه يف الرتبیة 
إالسالم�ة �س�تطیع ٔان نؤكد ٔان تعاملنا �ربو� مع الوعي ا�ی� إالساليم  عق�دة 

ٔانه مهنج فكریة وطریقة ح�اة. ومن مث �كون  ورشیعة وتصوفا انطلق من حق�قة
وظیفة هذا املهنج الفكري الرتبوي ٔان تعی��ا �� بناء الشخصیة املسلمة بصورة 
جتعل املسمل قادرا �� الق�ام مبسؤولیة الاس�ت�ال� �� األرض. وت� 
املسؤولیة اليت تتطلب م�ه ٔان �رتفع �یه القدرة �� التعامل �كفاءة واق�دار مع 

�ت احلیاة. ولن �س�تطیع الرتبیة إالسالم�ة التوف�ق يف اس�ت�دام هذا مش
الفكر الرتبوي إالساليم ٕاال ٕاذا توافرت فهيا ت� ا�االت الثالثة ٔاصولیا �الئق�ا 

  ومهنجیا.
قومات , هناك املواع�دا �� ما قد حبثناه و�للناه يف هذا البحث

لعلمیة اليت مي ٔاوال نذكرها بعدة الاصطال�ات :كن ٔان األساس�یة وإالرشادات ا
التدریب العميل ا�ي �شلك يف الفرد املسمل �ادة ممتك�ة ف�ه �� ممارسة 

ٔامام إال�سان املثال احلي السلمي. �نیا القدوة احلس�نة اليت تضع  العلميالسلوك 
من ش�� طرقه احلكمية اليت  للسلوك الاكمل يف احلیاة. �لثا إالق�اء الفكري

  احلجج والرباهني العقلیة واحلس�یة والوجدانیة.�س�ت�دم فهيا 
هنا �كون مطلواب من املفكر الرتبوي ٔان یت�ه املسمل املعارص ٕاىل كیف�ة 
فهم األصول ا�ی��ة ليك یتحرك فكره من املرشوعیة ٕاىل املامرسة. ؤایصا ٔانه 

ملزوما بتعلمي ٔانواع العالقات اليت اكنت مك�شفة يف الرتبیة إالسالم�ة ليك 
طیع املسمل املعارص ٔان یتفا�� بني املبادئ ا�ی��ة و احلاالت العلمیة. �س�ت 

و��� وجب �� املفكر الرتبوي ٔان یعمل املسمل املعارص العدید من االٓفاق 
العلمیة احلدیثة من �مل املنطق, والعلوم الطبیعیة و الر�ضیة ليك �س�تطیع ٔان 

 الاعتقاد ا�ی� والفكر إال�ساين یع�� ابلفكر ا�متدين الجياد احلیاة املت�م� بني
من الضعیف ؤ . و�� ألن املؤمن القوي �� من ال جماالت احلیاة العلمیةيف 

 اعتقاد� وفكر�.
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