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ْسََلِميَّةِ   َخَصاِئُص الت َّْربِيَِّة اْْلِ
 متأ دمحم

نِيَّةُ ٔ  ( الرََّّبَّ
ْنَساَن ِمْن َعَلٍق. اِقْ رَْأ َوَربَُّك اْْلَْكَرُم. الَِّذي َعلََّم َّبِ قال هللا تعاىل :   ْلَقَلِم.اِقْ رَْأ َِّبْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق. َخَلَق اْْلِ

ْنَساَن َما ََلْ يَ ْعَلمْ   (٘-ٔ : الَعَلق) َعلََّم اْْلِ

: أن يكون افتتاح الكَلم بعد مجلة "اقرأ" وىو أول  أوذلا: وقولو "َّبسم ربك" فيو وجوه.  قال ابن عاشور
فيجوز تعلقو مبحذوف تقديره : ابتدئ. وجيوز أن يتعلق ب  "اقرأ"  لإلستعانةادلقروء أي قل : َّبسم هللا، فتكون الباء 

الثاين فيكون تقدديو على معمولو لإلىتمام بشأن اسم هللا. ومعىن اْلستعانة َّبسم هللا ذكر امسو عند ىذه القراءة، 
وىذا الوجو  وإقحام كلمة )اسم( ْلن اْلستعانة بذكر امسو تعاىل ال لذاتو كما تقدم يف الكَلم على البسملة،

ويكون اجملرور يف  للمصاحبةأن تكون الباء  الثاين يقتضي أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال : "َّبسم هللا" حٌن تلقى ىذه اجلملة.
موضع احلال من ضمًن "اقرأ" الثاين مقدما على عاملو لإلختصاص، أي اقرأ ما سيوحى إليك مصاحبا قراءتك 

هم وادلَلحظة جلَللو، ويكون ىذا إثباات لوحدانية هللا َّبْلذلية وإبطاال للنداء اسم ربك. فادلصاحبة مصاحبة الف
َّبسم اْلصنام الذي كان يفعلو ادلشركون يقولون : َّبسم الَلت، َّبسم العزى، كما تقدم يف البسملة. فهذا أول ما 

كقولو تعاىل "من إن أتمنو   (مبعىن )على: أن تكون الباء  الثالث جاء من قواعد اْلسَلم قد افتتح بو أول الوحي.
، أي على إذنو، أي أن ادللك جاءك على اسم ربك، أي بقنطار" أي على قنطار. وادلعىن : اقرأ على اسم ربك

   1مرسَل من ربك، فذكر )اسم( على ىذا متعٌن.
صلي من : القصد َّبلرَّبنية : أن أحكام اْلسَلم وتوجيهاتو مصدرىا اْل قال الدكتور خالد بن حامد احلازمي

الرب عز وجل وليست انبعة من أىواء البشر، وىذا ما دييزىا عن النظرايت الوضعية اليت مصدرىا اذلوى، 
  2واْلفكار القابلة للرد والتعديل فتتغًن وتتبدل حسب اْلىواء والشهوات

ُمْوُل َوالتََّكاُملُ ( ٕ  الشُّ
 (ٖ:  ادلائدة) انً ي ْ دِ  مَ ََل سْ اْْلِ  مُ كُ لَ  تُ يْ ضِ رَ  وَ يِت مَ عْ نِ  مْ كُ يْ لَ عَ  تُ مْ دتَْ أَ وَ  مْ كُ نَ ي ْ دِ  مْ كُ لَ  تُ لْ مَ كْ أَ  مَ وْ ي َ لْ اَ قال هللا تعاىل : 

ىذه " نعميت ورضيت لكم اْلسَلم دينااليوم أكملت لكم دينكم وأدتمت عليكم و : "وقول: قال ابن كثًن 
اْلمة حيث أكمل تعاىل ذلم دينهم، فَل حيتاجون إىل دين غًنه، وال إىل نيب غًن  ، على ىذهأكرب نعم هللا عز وجل

وذلذا جعلو هللا خامت اْلنبياء، وبعثو إىل اْلنس واجلن، فَل حَلل إال ما أحلو،  ،، صلوات هللا وسَلمو عليونبيهم
، وكل شيء أخرب بو فهو حق وصدق ال كذب فيو وال خلف ، كما  ما شرعو، وال دين إال ما حرمووال حرام إال
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 يف اْلوامر ، وعدال اْلخبارأي : صدقا يف( ٘٘ٔ:  اْلنعام" )ودتت كلمت ربك صدقا وعدال: " قال تعاىل
اليوم أكملت لكم دينكم وأدتمت عليكم : " تعاىل وذلذا قال، ، فلما أكمل الدين ذلم دتت النعمة عليهموالنواىي

وأحبو وبعث بو أفضل  ، فإنو الدين الذي رضيو هللافارضوه أنتم ْلنفسكم أي "م دينانعميت ورضيت لكم اْلسَل
 .3 ، وأنزل بو أشرف كتبورسلو الكرام

: يتصف التوجيو اْلسَلمي َّبلشمول والتكامل يف كل ما حيتاج إليو  قال الدكتور خالد بن حامد احلازمي
اْلنسان يف حياتو ومعاده، وىو يف مشولو موضوعي، وإنساين، وفطري، وزماين، ومكاين. فهو موضوعي ْلنو َل 

القيامة.  يفصل بٌن الدين والدنيا، بل مشل شؤون احلياة يف الدنيا واآلخرة. وزماين، ْلنو التشريع اخلالد إىل يوم
وإنساين، ْلنو خاطب البشرية مجعا، وفطري ْلنو وفق ما بٌن مطالب الروح واجلسد. ومكاين، ْلنو صاحل لكل 

وىو يشمل أيضا تنظيم عَلقة اْلنسان بربو وإبنسان  4زمان ومكان، وليس خاصا بفرتة زمنية أو مكان زلدد.
 آخر وببيئتو

َوازُنُ ( ٖ  الت َّ
ًة َوَسطًا لَِتُكْونُ قال هللا وتعاىل : وََكذلِ  البقرة ) ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكْوَن الرَُّسْوُل َعَلْيُكْم َشِهْيًدا واَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ

َزاِن. َوأَِقْيُموا اْلَوْزَن َِّبْلِقسْ  (ٖٗٔ :  َزاَن. َأالَّ َتْطَغْوا يف اْلِمي ْ َماَء َرفَ َعَها َوَوَضَع اْلِمي ْ ِط َواَل خُتِْسُروا وقال أيضا : َوالسَّ
َزاَن. )الرمحن :   (ٜ-ٚاْلِمي ْ

وسط فليسوا من وقد جعلنا ادلسلمٌن خيارا وعدوال، ْلهنم : "وكذلك جعلناكم أمة وسطا" أي  قال ادلراغي
أرَّبب الغلو يف الدين ادلفرطٌن، وال من أرَّبب التعطيل ادلفرطٌن. وقد كان الناس قبل اْلسَلم قسمٌن : مادي ال 
ىم لو إال احلظوظ اجلثمانية كاليهود وادلشركٌن وقسم حتكمت فيو تقاليده الروحانية اخلالصة وترك الدنيا وما فيها 

ابئة وطوائف من وثين اذلنود أصحاب الرايضات. فجاء اْلسَلم جامعا بٌن من اللذات اجلسمية كالنصارى والص
احلقٌن حق الروح وحق اجلسم، وأعطى ادلسلم مجيع احلقوق اْلنسانية، فاْلنسان جسم وروح، وإن شئت فقل 

     5اْلنسان حيوان وملك، فكمالو إبعطائو حقٌن معا.
 ادلراد َّبدليزان العدل : أي وضع يف اْلرض العدل الذي أمر بو كذا قال رلاىد "ووضع ادليزان: " قال الشوكاين

ي ال أأال تطغوا يف ادليزان  : دلعىن أنو أمران َّبلعدل، ويدل عليو : قولو: ا الزجاجقال . والسدي وغًنىم وقتادة،
 .6 ادلراد بو آلة الوزن ليتوصل هبا إىل اْلنصاف واالنتصاف:  وقال احلسن، والضحاك. العدل جتاوزوا

معىن واسع شامل يشمل كل نشاط  –ىو مسة من مسات اْلنسان الصاحل  -: التوازن  قال دمحم قطب
وطاقة العقل وطاقة الروح. توازن بٌن مادايت اْلنسان ومعنوايتو. توازن بٌن  اْلنسان. توازن بٌن طاقة اجلسم

                                                             
 ٖتفسًن ابن كثًن سورة ادلائدة :   3

 ٚٗأصول الرتبية اْلسَلمية ص   4

5
  ٖٗٔتفسًن ادلراغي سورة البقرة :   

 ٚفتح القدير سورة الرمحن :   6

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=373#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=373#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=373#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=373#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&ID=756#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&ID=756#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&ID=756#docu


3 
 

ضروراتو وأشواقو. توازن بٌن احلياة يف الواقع واحلياة يف اخليال. توازن بٌن اْلديان َّبلواقع احملسوس واْلديان َّبلغيب 
يف النظم اْلقتصادية واْلجتماعية الذي ال تدركو احلواس. توازن بٌن النزعة الفردية والنزعة اجلماعية. توازن 

 والسياسية. توازن يف كل شيء يف احلياة.
 
وِيَّةُ ( ٗ  اِْلجْيَابِيَُّة السَّ

ْن دَيِْشي َسِوايِّ َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقْيمٍ   (ٕٕادللك :) قال هللا تعاىل : أََفَمْن َيْشِمي ُمِكبِّا َعَلى َوْجِهِو َأْىَدى أَمَّ
مثل ضربو هللا للمؤمن والكافر، فالكافر مثلو فيما ىو فيو كمثل من ديشي مكبا على وىذا :  قال ابن كثًن

وجهو، أي : ديشي منحنيا ال مستواي على وجهو، أي : ال يدري أين يسلك ، وال كيف يذىب ؟ بل اتئو حائر 
أي : على طريق واضح بٌن، وىو  على صراط مستقيم أي : منتصب القامة أمن ديشي سواي ضال ، أىذا أىدى

يف نفسو مستقيم، وطريقو مستقيمة. ىذا مثلهم يف الدنيا، وكذلك يكونون يف اآلخرة. فادلؤمن حيشر ديشي سواي 
  7.ط مستقيم، مفضى بو إىل اجلنة الفيحاء، وأما الكافر فإنو حيشر ديشي على وجهو إىل انر جهنمعلى صرا

اْلجيابية  –وىي من مسات اْلنسان الصاحل يف ذات الوقت  –: من خصائص ادلنهج كذلك  قال دمحم قطب
السوية. فمن نتائج ادلزج بٌن طاقات اْلنسان كلها وربطها بعضها ببعض، أن يتحول ادلخلوق البشري إىل طاقة 

   8إجيابية عامة يف واقع اْلرض. ولكنها اْلجيابية السوية اليت ال تتنكب الطريق.
 الث ََّباُت َواْلُمُرْونَةُ ( ٘

لتوجيو اْلسَلمي ثوابت ال ديكن تغًنىا أو تبديلها أو حذفها : يف ا قال الدكتور خالد بن حامد احلازمي
وىي القواعد الكلية وادلبادئ العامة واْلحكام اجلزئية اليت ورد فيها النص، فإهنا ال تتغًن وال تتبدل، كوجوب أداء 

مة السرقة اْلماانت إىل أىلها، ووجوب اْلمر َّبدلعروف والنهي عن ادلنكر، ووجوب رد ادلظاَل إىل أىلها، وحر 
والغش، والرَّب وحرمة بيع ادلسلم على بيع أخيو، فإن ىذا كلو ال يدخلو التغيًن أو التبديل. ولكن ادلرونة تظهر يف 
القدرة على وضع احللول اليت تطرأ يف حياة الناس. والسر يف مرونة الشريعة وصَلحيتها لكل ومان ومكان، أن 

ة ال تتغًن وال تتبدل، مث وجو العلماء للنظر واْلجتهاد يف ادلسائل اْلسَلم جاء بقواعد كلية وقيم ومبادئ اثبت
   9واحلوادث اجلزئية اليت تستجد يف إطار ىذه القواعد وادلبادئ.

 الَواِقِعيَُّة اْلِمثَالِيَّةُ ( ٙ
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًَل َوُىَو اْلَعزِي ْ   (ٕادللك : ) ُز اْلَغُفْورُ اَلَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة لِيَ ب ْ

اْلسَلم أيخذ الكائن البشري بواقعو الذي ىو عليو. يعرف حدود طاقاتو ويعرف مطالبو :  قال دمحم قطب
( "فاتقوا هللا ماستطعتم" )التغابن ٕٙٛوضروراتو، ويقدر ىذه وتلك : "ال يكلف هللا نفسا إال وسعها" )البقرة : 
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(. ويعرف ضعفو إزاء ادلغرايت : "زين للناس حب الشهوات من النساء والبنٌن والقناطًن ادلقنطرة من ٙٔ: 
( وضعفو إزاء التكاليف : "يريد هللا أن خيفف ٗٔالذىب والفضة واخليل ادلسومة واْلنعام واحلرث" )ال عمران : 

تو يف واقعها، وال يفرض عليو من يعرف كل ذلك فيساير فطر (. ٕٛعنكم وخلق اْلنسان ضعيفا" )النساء : 
(. ٛٚالتكاليف ما ينوء بو كاىلو ويعجز عن أداءه : "ىو اجتباكم وما جعل عليكم يف الدين من حرج" )احلج : 

وجيعل التكليف ادللزم يف حدود الطاقة ادلمكنة. ولكنو مع ذلك ال يرتكو لفطرتو الضعيفة دون تقومي، فتظل 
ون. كَل ! إنو يف واقعيتو أيخذ الواقع اْلكرب لإلنسان، الواقع الذي يشمل حلظة وترتاجع عن موقفها إىل موقف د

الضعف وحلظة القوة. حلظة اذلبوط وحلظة اْلرتفاع. إن مزية اْلنسان الكربى ىي ىذا اْلستعداد الدائم للصعود. 
ل مرة. بل قد ال يبلغو يف أية اْلستعداد ْلن يتفوق على نفسو، ويرتفع على الواقع ليبلغ ادلثال. وقد ال يبلغو يف ك

10ويف زلاولتو تلك يرتقي ويرتفع يف اآلفاق. –ما دام يوجو إىل الطريق  –مرة ! ولكنو يظل حياول 
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