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اجلوانب الرتبوية يف فكر مالك بن نيب
مسلم عبدالقادر أمحد مضوي
جامعة اجلزيرة -كلية الًتبية احلصاحيصا

ادلستخلص
هدفت الدراسة إىل التعرف على بعض اجلوانب الًتبويةة االجتااعيةة واالقتصةادية والسياسةية ف ف ةر العةاز اجلزامةري مالة بة
نيب،واستخدم الباحث ادلنهجُت :التارخيي للتعرف على العوامل اليت ش لت ف ةر بصةورة عامةة واجلوانةب الًتبويةة ف حياوةة بصةورة
خاصة،والوصةةلي لتلليةةل مضةةاون مةةا احتووةةة بعةةض أقوالةةة ف ال تةةب وادلقةةاالت وا ا ةرات وأورا العاةةل م ة جوانةةب وربويةةة،
وووصةةلت الدراسةةة اىل نتةةامع عةةدة م ة أ هةةا :إمةةتبلم مال ة ب ة نةةيب لل ةةر وربةةوي وا ةةك ادلعةةاز م ة ادلا ة و بيقةةة ف ا تاعةةات
اإلسبلمية ف اجلوانب االجتااعية واالقتصادية والسياسية ،وأتكيد كذل على الصلة القوية اليت جتاة بةُت الةدي وا تاة  ،علةى
اعتبار أن الدي هو ا رم الرميس للل ر الًتبوي ،ووقدمية لربانمع عال وربوي زلدد وفق مقًتحات مي و بيقها.
Abstract
The study aimed to identify some of the educational, social, economic and political aspects of
the Algerian, Malik bin Nabi. Two methods were used: historical aspects to identify the
factors that formed his thought in general and the educational aspects of his life in general
and descriptive analysis of the contents of some of his statements in books and articles
lectures and working papers in educational aspects. The study reached several results, the
most important of which are: Malik bin Nabi's possession of a well-defined educational
thought that can be applied in Islamic societies in the social, economic and political aspects,
as well as the strong link between the Religion and society, to consider that religion is the
main motivation for educational thought and to submit it to a specific educational work
program according to proposals that can be applied.

مقدمة
إن الرجوع للجوانب الًتبوية الةيت تتةوي عليهةا الل ةر الًتبةوي اإلسةبلمي ف سلتلةص العصةور وو بيةق مةا دعةا إليةة مياةل خة الةدفاع
األوللةي مواجهةة التلةدات الةيت وواجةة األمةة اإلسةبلمية،ووقد أالةوذج إسةبلمي وقتةدي بةة شةعوب العةاز قا بةة،واليت وبلةةث ا ن
عة ادلخةةرج فياةةا أدخلتهةةا فيةةة مناهجهةةا الًتبويةةة م ة لةةص وا ة راب نلسةةي،وروب عليةةة ولجلةةي اجلرميةةة واألم ةراض اللتاكةةة ب افةةة
أنواعها.فالًتبية ف العاز اإلسبلمي ما زالةت وعتاةد بصةورة أساسةية علةى مةا أنتجةة الل ةر الًتبةوي الارذ،األمةر الةذي أد إىل فقةد
األمةة اإلسةبلمية ذلويتهةا شلةا وروةب عليةة قعودهةا عة أداا دورهةا احلضةاري  .مة هةذا الل ةر الًتبةوي الةذي تتةاج إ بيةان جوانبةة
الًتبويةة ف ةةر العةاز اجلزامةةري مالة بة نةةيب،إذ إنةةة مياةل واحةةداحل مة علاةاا ولة احلقبةةة ادلهاةة ف برية األمةةة اإلسةبلمية وهةةي حقبةةة
االستعاار،حيث أن ذلذا العاز مؤللات عديدة احتوت على جوانب وربوية فريدة وصلك – حسب رأي الباحث -للت بيق ف رلال
الًتبية والتعليم ف الوقت الراه  .ز يدرس ما خلَلة مال ب نيب م أقوال باها ف كتبة ومذكراوة ومقاالوة وزلا ةراوة دراسةة كافيةة
م انحية وربوية علي الرغم م إسهاماوة الل رية الوا لة ورؤيتة الااقبة ووجلخيصةة لعلةل وأمةراض ا تاة اإلسةبلمي بصةورة عامةة
ونظاةة الًتبويةة والتعليايةة بصةلة خاصةة،علية مي ة أن وصةا مجلة لة البلةث ف السةؤال الةرميس التةا  :مةا اجلوانةب الًتبويةة الةيت
احتةةوت عليهةةا حيةةاة مال ة ب ة نةةيب ه ةدفت الدراسةةة إ التعةةرف علةةي اجلوانةةب الًتبويةةة ف حيةةاة مال ة ب ة نةةيب بصةةورة عامةةة.
االستلادة م ف ر مال بة نةيب ف أتصةيل الل ةر الًتبةوي ادلعاصةر .وووجيةة أنظةار البةاحاُت ف رلةال الًتبيةة والتعلةيم إىل االهتاةام
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ابلًتاث الًتبوي اإلسبلمي ف مراحلة ادلختللة خاصة ف مرحلة اإلستعاار لبيان أصالة وولةو هةذا الل ةر الًتبةوي اإلسةبلمي علةي
األف ار الًتبوية األخر  .ونب أ ية الدراسة مة إسةهام الدراسةة ف دحةض اإلفةًتاات الةيت و َةدعي أنةة لةيس ف اسةت اعة ادلسةلاُت
قدمياحل وحديااحل إنتاج ف ر وربوي خالص يناسب معتقداهتم و ر حياة رلتاعةاهتم .اسةتخدمت الدراسةة ادلةنهع التةارخيي وذلة لتتبة
حيةةاة مال ة ب ة نةةيب والعوامةةل الةةيت أ ةةرت فيهةةا .و ادلةةنهع الوصةةلي وذل ة م ة خةةبلل ليةةل مضةةاون بعةةض أق ةوال مال ة ب ة نةةيب
الستخبلص اجلوانب الًتبوية فيها .
الدراسات السابقة

أسةةعد احلاةةدا 1984م) هةةدفت هةةذ الدراسةةة إىل عةةرض ادلجلةةروع اإلصةةبلحي دلالة بة نةةيب ادلتااةةل ف موقلةةة مة االجتاهةةات
اإلص ةةبلحية ف الع ةةاز اإلس ةةبلمي واس ةةتخدم فيه ةةا ادل ةةنهع الوص ةةلي وم ة أه ةةم نتامجه ةةا:ز يل ةةق مال ة ب ة ن ةةيب االهتا ةةام ال ةةاف م ة
أسس مال ب نيب مجلروعة اإلصبلحي م خبلل ف ر ادلتايز .
الدارسُت،و َّ
دراسة زينب أمحد م ارم  1986م) بعنوان:ادلصادر الدينية الللسلية ف موقص مال ب نيب م فلسلة احلضارة .هدفت هذ
الدراسة إ وناول وعةرض ألراا ادلل ةر اإلسةبلمي مالة بة نةيب ومة أهةم نتامجهةا:أت ر مالة بة نةيب ابلعبلمةة ابة خلةدون.أت ر
مال ب نيب حبياة الارب ف و وينة العلاي وادلنهجي .
زكةةي مةةيبلد 1988م ) :هةةدفت الدراسةةة إ :معرفةةة خلليةةة ادل ةةوانت الًتبويةةة والاقافيةةة لعقليتةةة ومنهجةةة ،معرفةةة مرو ةزات النظريةةة
الًتبوية عند مال ب نيب ،وووصلت الدراسة إ نتامع منها:جتاوز مال ب نةيب مة خةبلل ف ةر احلةدود الق ريةة لينظةر إىل العةاز
اإلسبلمي ك ل،وأشار مال ب نيب إىل أن أزمة اخل اب والل ر اإلسبلميُت ادلعاصري هو احلس ال املي الذي يصةدر مة كاةَت
م ادلل ري وادلصللُت اإلسبلميُت،ووقدير أولوية العال الل ري علي العال ادلهٍت الوصالة مبستقبل األمة ومصَتها احلضاري .
سلياان عبد الدامم اخل يب 1988م ) :هدفت الدراسة إىل التعرف علي ف ر مال ب نيب ،وإلقاا الضةوا علةي احلضةارة الةيت
يعتربها مال ب نيب أهم ادلجل بلت اليت ينباي أن واار علي صعيد ادلاارسة اإلسبلمية ادلعاصرة،ووو ةيك م اة الةداا عنةد اللةرد
ادلسةةلم الةةذي يستسةةلم ألسةةاليب القةةدر االسةةتعااري والاقةةاف وقابليتةةة لبلستعاار،وال جلةةص عة القةوانُت الةةيت وسةةتوعب منلنيةةات
التقةةدم والسةةقوط ف ادلسةةار اإلسةةبلمي احلضةةاري،وم أهةةم نتامجها:اإلسةةبلم وحةةد هةةو الةةذي مي ة أن يعيةةد ادلسةةلاُت إ عةةاز
احلضارة واخلبلفة ادلبدعة.إن متس ادلسلم بتعاليم ومبادئ القرآن جعلتة يجليد أعظم حضارة عرفها التاري .
علي حس القريجلي 1988م) :هدفت الدراسة اىل زلاولة إبراز ف ر مال ب نيب،وإ بات رورة أن ي ون التنظيم
السيسيولوجي ف ا تا العرذ قامااحل علي خصوصية وحاجات هذا ا تا ،وعرض أف ار مال ب نيب ووصوراوة الًتبوية اليت
ي رحها كأساس لبناا الجلخصيات والتايَت والاقافة،وم أهم نتامع الدراسة:إن أف ار مال ب نيب الًتبوية ذات مضامُت
وموجهات ون وي علي قيم وحركات حية وهي م الضرورات األساسية والعالية ألي عال بنامي عام،وإن أول مهام الًتبية أن
وستهدف رقي اإلنسان أخبلقياحل ومعنواحل وإنسانياحل باض النظر ع رب ذل أبهداف وأمنيات معاشية ومادية.
خلضةةر شةةايب 1988م) :هةةدفت الدراسةةة اىل عةةرض األف ةةار الرميسةةة الةةيت وبناهةةا ادلل ةةر اإلسةةبلمي مال ة ب ة نةةيب ف إنتاجةةة
الل ري،والتعةةرف علةةي أف ةةار مال ة ب ة نةةيب ع ة احلضةةارة وبرخيهةةا وعناصةةر قوهتةةا وعوامةةل اضل ا هةةا وو بيةةق نظريةةة الل ةةر علةةي
احلضةةارة اإلسةةبلمية.م أهةةم نتةةامع الدراسةةة:راهرة احلضةةارة رةةاهرة شةةاملة وتعلةةق بتارخيهةةا وواقعهةةا وإقامةةة مسةةتقبلها،وكل األحبةةاث
والنظرات اليت ووصل إليها مال ب نيب ع احلضةارة هةي ةةرة متابعتةة التارخييةة عة احلضةارة اإلسةبلمية،واروباط ادلل ةر مالة بة
نيب اروبا ا شديدا ابلواق اإلسبلمي احلديث.
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التجاىن دمحم إبراهيم 2008م ) هدفت الدراسة إىل التعرف علي ف ر مال ب نيب ،و ليل ادللاهيم الًتبوية اليت حواها ف ر مال
ب نيب،وابراز معاز الللسلة الًتبوية لل ر مال ب نيب الًتبوي،وم أهم نتامجها:إن للاجتا دوراحل مهااحل ف التايَت وذل بتبصَت
األف ةراد واجلااعةةات بةةدورهم ف إصةةبلح أنلسةةهم ووالةةبهم علةةى ادلجل ة بلت الةةيت وواجهةةة مسةةَتة حيةةاهتم،وال يةةتم التايةةَت إال ف رةةل
العقيدة الدين ية اليت يؤم هبةا اللةرد ادلةؤم ف ا تاة ادلعةُت،وإن سةبب اضل ةاط ادلسةلاُت هةو إغلةاذلم للان قةة االجتااعيةة والًتكيةز
على البعد السياسي،ووعد الًتبية م العوامل اليت قق القوة السياسية ف ا تا والدولةة،والل رة الدينيةة هةي الةيت ولجةر ال اقةات
االقتصادية ال امنة للجلخص ادلؤم وووجهة هذ ال اقات إىل بناا ا تا .
سريتو الشخصية

هو مال ب احلاج عار ب اخلضر ب مص لى ب نيب ولةد مبدينةة وبسةة التابعةة لواليةة قسةن ينة ابجلزامةر،ف ينةاير عةام ألةص
ووسعاامة ومخسة للايبلد م عاملة زلافظة فقَتة،وم ادلهد ولقى رعاية وربوية مة والديةة واللةذان حرصةا علةى رعايتةة ووربيتةة خوفةاحل
م ولواثت ادلستعار وخاصة إن العاملة ملتزمة ابلتقاليد الدينية ميبلد .)72 :1998وعرب مال ب بٍت ع ولة السةنوات الةيت
عاش فيها لولتة ف اجلزامر ف مذكراوة اليت كتبها الحقاحل واصلاحل فيها الظروف العسَتة اليت ورذ فيها بقى والدي ردحاحل م الزم
ف وبس ةةة دون م ةةورد يع ةةين من ةةة ودون عال،لق ةةد كان ةةت ه ةةذ الل ةةًتة م ة حي ةةاة ع ةةامليت ش ةةديدة العس ةةر،إذ م ةةات عا ةةى األك ةةرب ف
قسن ينة،وكان قد وبنا منذ أمد بعيد شلا جعل زوجة وعيد إىل أهلي ف وبسة،على الرغم شلا خلَص ذل م أسى ف نلسها وف
نلسي،لقد فعلت ذل ألن مواردهةا ز وعةد وسةاك ذلةا يتعةاليت،وال أزال ف هةذا الوسة اجلديةد مة عاملةة ملر ةة ف اللقةر أخةذت
أوعرف على جديت ألمي ومسعت ال اَت ع أقاصيصها وح ااهتا اليت كانت زلورها العال الصاحل وما يلية م واب،وعال السوا
وما يلية م عقاب،وكانت هذ األقاصيص الورعة وعال على و ويٍت دون أن أدري،وإحد ح ااهتا ع اإلحسان جعلتةٍت وأان
اب السادسة أو السابعة م عاري أقوم بعال رمبا كةان علةى مةا أعتقةد أمسةي مةا قاةت بةة ف حيةايت )Islamstory.com .
.) 7/1/2017يؤكةةد مالة بة نةةيب أنةةة مةةدي جلدوةةة إذ كةةان ذلةةا األ ةةر الوا ةةك ف صةةياغة شخصةةيتة منةةذ الصةةار ف رهةةَتة يةةوم
اجلاعة أخذت نصييب م الرفيس وهى حلو وبسية وصن م ال لُت والس ر والتار والزيت أخذت أقضاة بنهم ولذة ،و فجأة
مسعت بباب الدار سةامبلحل ينةادي :أع ةو مة مةال )،وز أكة عنةدها أكلةت أكاةر مة نصةلها،وم ذلة ابدرت يتع امهةا لةة
عندما وذكرت واحدة م ح اات جديت ع اإلحسان و وابة ).)darfikr.com 10/1/2017 .ويبُت مالة بة نةيب هةذا
الت ةةأ َت ال ب ةةَت جلدو ةةة ف م ةةدة حياو ةةة م ةةرة أخ ةةر بقول ةةة :بع ةةد رب ة ق ةةرن وم ة ه ةةذا احل ةةادث الرج ةةل اللق ةةَت )وكن ةةت ق ةةد أص ةةبلت
رجبلحل،وأخذت أدرم إىل أي مد كنت مدي لتل اجلدة العجوز،وعندما كنت الباحل ف ابريس قات ذات يوم م بعض رفقامي
ف ال لية بعالية استب ان،وكان على كل منا أن جييةب علةى السةؤال التا :مةا هةو أهةم حةدث ف حياوة ودلة ونسةبة لقةد أحيةا
هةذا السةؤال ف نلسةي ذكةرات قدميةةة ) .) darfikr.com 10/1/2017 .يو ةك مالة بة نةيب أ َن أمةة وعبةت ف حياهتةةا
كاَتاحل لتوفر لة العين ال ر م حرصها األكرب على وعلياة غَت أ َن أمي كانت ةول ذلة اجلةوع) مباارسةتها للخيا ةة وابلتةا
فهي اليت كانت متس ب يس النقود الذي كان دامااحل فارغاحل وال أزال أف ر أهنا كيص ا رت ذات يوم أن ودف دلعلم القرآن الذي
يتوىل ودريسي بدل ادلال سريرها اخلاص،وموارد العاملة كانت هزيلة إال أننا كنا ضلصل على قوونا بلضل حس ودبَت أمي وان باهبةا
الليةةا ال ةوال علةةى عالهةةا،ول أمةةي ف إدارهتةةا لجلةةؤون العاملةةة كانةةت وعةةرف أن مةةا تصةةل عليةةة أ لاذلةةا مة غةةذاا غةةَت كةةاف ،
ف انت وسد النقص بعال إ اف أام اجلاة ) .مةيبلد  .)23 :8443يبلحة شلةا قالةة مالة بة نةيب حالةة اللقةر واحلرمةان الةيت
عاشةةها ا تا ة اجلزامةةري ف ذل ة الوقةةت ةةت رةةل االسةةتعاار اللرنسةةي،ل هةةذا ز مين ة أس ةروة وخاصةةة جدوةةة م ة غةةرس القةةيم
اإلسبلمية ف نلسة األمر الذي كان وا لاحل ف ف ر ومضاونة الًتبوي فجدوة لعبةت دور ادلةرذ األول الةذي صةا رؤا األوليةة
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ضلةو القةيم األخبلقيةة،كاا أن إدخالةة ال تَةاب لتعلةيم القةرآن ،و ة ف و وينةة شةعوراحل دينيةاحل معينةا ابإل ةافة إىل أن الوسة اجلزامةةري
العام هو وس زلاف ترص على أداا شعامر ،ف ان أن اعتاد مال ب نيب على ادلسجد منذ وقت مب ر م حياوة ،جبانب هذا
كانت انع اسات الواق ادلروية وادلجلاهدة متؤل وجدانة أبحاسيس مريرة حيث كانت جدوة د ةة عة أمةة وكيةص غةادرت مةدينتها
يةةوم أن دخلهةةا ادلسةةتعار وكيةةص ا ة ر أهلهةةا إىل اذلجةةرة إىل وةةونس ومةةا صةةاحب ذل ة مة وروي ة  ،ابإل ةةافة إىل مةةا كةةان يسةةا
ويجلاهد وهو ف س السادسة أو السابعة حال بعض أسروة وهم يهاجرون ضلو رابلس الارب ا موجة اذلجرة اليت اكتسلت
مدينة قسن ينة وولاسان كتعبَت ع رفض ادلساكنة م ادلستعار)  .القريجلي  . ) 72 :1988يصص مال ب نيب احلةال الةيت
كان عليها و مدينتة حُت دخلها ادلستعار اللرنسي بقولة ز يعةد لعةامبلت ادلدينةة سةو هةم إنقةاذ شةرف أعرا ةه ،فياا كةان
اللرنسيون يدخلون ادلدينة كانت صباا ادلدينة يسرع هب َ آابؤه إىل اجلهة األخر ،ف ان علةى جةديت أن وقةدم غةرابان علةي مةذبك
و ة ينهةار إنقةاذا لجلةرف عاملةة مسةلاة ) .) ahlalhadeeth.com 10/1/2017 .مة العوامةل الةيت أ َةرت ف و ةوي
شخصةةية مال ة ب ة ن ةةيب االس ةةتااع ف أام الس ةةو إىل القصةةص واحل اات واس ةةتا إىل احل ةواوى يق ةةص ب ةةوالت عل ةةي ف
السةةاحة قةةرب ابب احلديةةد،ويرو القصاصةةون ح ةةاات ألةةص ليلةةة وليلة،وسةةَتة بةةٍت هبلل،ونسةةتا إىل دروس اإلمةةام بعةةد صةةبلة
العجلةةاا،وابل ب فةةرن مةةداركي وناةةو متةةأ رة هبةةذي التيةةاري ) .ميبلد .)24 : 8434وم ة الجلخصةةيات الةةيت كةةان ذلةةا دور كبةةَت ف
صياغة مال ب نيب الجلي عبد احلايد ب ابديس 8471-8334م) ،كان منظر الجلي ب ابديس عند مرور أمام مقهةى بة
مينةةة ف ريقةةة إىل م تبةةة قةةد بةةدأ ياةةَت اهتاامنةةا ف اةةَت مة أرامنةةا وأف ةةاران وتصةةل بجلخصةةيتة أكاةةر مة اوصةةاذلا ابلجلةةي أبةةو موهةةوب
الةةذي كةةان أول م ة زرعهةةا ف نلوسةةنا ) .القريجلةةي .)73 : 8433لةةذل يةةذهب كاةةَت م ة البةةاحاُت إىل أن دعةةوة مال ة ب ة نةةيب
إلصةبلح ا تاة اجلزامةةري هةةي امتةةداد بيعةةي دلةا اندي بةةة الجلةةي عبةةد احلايةةد بة ابديس.وكةذل مة العلاةةاا الةةذي أ ةةروا ف ف ةةر
مال ب نيب،اب ويايةة الةذي يرجة إليةة اللضةل ف رهةور ادلدرسةية الللسةلية الةيت سةارت علةى ريةق اإلمةام أمحةد بة حنبةل،واليت
وةدعو إىل و هةةَت العقامةد مة اخلرافةةات والبةدع،ووناد ابلتوحيةةد وعةدم الجلةةرم ابأ،وو ةةك هةذا التةةأ َت يتوباعةة للاةةنهع اإلصةةبلحي
الةةذي اندي بةةة الجلةةي دمحم بة عبةةد الوهةةاب ف اجلزيةةرة العربية،وقةةد حةةاول مالة ب ة نةةيب الس ةلر إىل ادلال ةةة العربيةةة السةةعودية م ة
ابريس ل السل ات اللرنسية أصبلت حامبل دون قيق هذ الرغبة،وعاد مال ب نيب م مصر إىل اجلزامر عام 1963م أي
بعد استقبلل اجلزامر م االستعاار اللرنسي بعام واحد،وعال ف رلال الًتبية والتعليم حيث عُت مستجلةاراحل للتعلةيم العةا مث مةديراحل
جلامعة اجلزامر،وبعد وزيراحل للتعليم العا ،واستقال م هذا الت ليص ف عام 1967م وولر للعال الدعو والل ري،حيث كانةت
لة ندوة أسبوعية مبنزلة يقصدها العلااا وخاصة الجلباب .أرهر مال ب نيب حباحل للقرااة واال بلع والنقاش عند دخولة للارحلة
الاانوية وال يت أقام فيها ف بيت عاة زلاود حيث الحظت زوجةة التلةو والنبةو الةذي أرهةر ابة نةيب مقارنةة أبقرانةة عنةدما كانةت
ا ةةب زوجهةةا :أال وةةر ابة أخية يتلةةدث جيةةدا ابلقيةةاس إىل مة هةةم ف سةةنة) .)Islamstory 7/1/2017 .مث انتقةةل
مال ب نةيب إىل السة الةداخلي بعةد صلاحةة وولوقةة ف االمتلةاانت وبةدأت شخصةيتة وتضةك بصةورة أكةرب مة خةبلل احلةوارات
وادلناقجلةةات ف ادلوا ةةي العلايةةة والدينيةةة كنا نةةًتدد علةةى بعةةض البعاةةات التبجلةةَتية اإلصليليةةة لننةةاقن بعةةض ادلو ةةوعات ماةةل ألوهيةةة
ادلسيك،وكان يجلاركٍت الب ف الجلريعة حل القرآن،مث اعتنق فياةا بعةد الربووسةتانتية علةي يةد إمةرأة اصلليزيةة،وهنال وعرفةت علةى
بعض وبلميذ الجلي ب ابديس الذي جااوا يدافعون ع اإلسبلم،لقد شعرت أبنٍت وهؤالا ف اجتا ف ر واحد،وهذا ما ز أشعر
بةة مة مة كنةت أعاشةةرهم مة لبةة ادلةةدارس الاانويةةة ادلسةلاُت،كأالا اسةةم الجلةةي بةدأ يةةًتدد ف ادلدينةةة) .ميبلد  .)18 :8434ف
عام 1925م قرر مال ب نيب السلر م أحد أصدقامة إىل فرنسا للعال ول نة عاد بعد فًتة قصَتة إىل بلدوة وبسة،فعال مورلاحل
وبجراحل دلدة مخس سنوات،حيث ز تاللة التوفيق ف ذلة ،مث عةزم للسةلر إىل فرنسةا مةرة أخةر وهةو أكاةر وصةايااحل إىل أن ال يعةود
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مرة أخر لبلد إال وهو تال شهادة ا اماة اعاحل ف قيق رغبة أسروة،ول نة ز جيتاز امتلان الدخول للاعهد رغةم قناعتةة أبنةة
بذل جهداحل كبَتاحل الجتياز هذا االمتلان،وأرج السبب ف ذل ل ون األمر ال يعدو أن ي ون قد خض دلقياس سياسي،ول نة ز
ييأس وإالا وجد فرصتة ف الدراسة ابالنتساب ف مدرسة البلسل ي،إىل جانب اهتاامة بدراسة علم االجتااع وعلم مقارنة األدان
والللسلة واللنون وال ياياا والرا يات كنت أريد أن أفهةم كةل شةجل،اجلرب واذلندسةة وال هةرابا وادلي اني ةا وان لقةت تةركٍت إميةان
الوارد إىل دي جديد فان ببةت علةى صةيل العلةم بلهلةة مة يةر كةل مةا ف و نةة وا ا تاة اإلسةبلمي مة جهةل،وم أصةناف
االضل ةاط ) .)ahlalhadeeth.com 10/1/2017 .وةزوج مالة بة بةٍت مة امةرأة فرنسةية مسةلاة امسهةا خدجيةة وسة
ابحلي البلويٍت حيةث سة معظةم العةرب واألفارقةة الوافةدي مة بةبلد ادلاةرب العةرذ واسةت اع التعةرف علةى كاةَت مة ال ةبلب مة
ببلد ادلارب العرذ وأخذ ميارس عاليات التوعية الل رية والسياسية حىت لقب زعيم الوحدة ادلاربيةة) إىل جانةب مسةا تة ف ووزية
ادلنجلورات ادلناهضة لبلستعاار،وم بعد وواصل م عدد م أبناا اجلاليات األخر  .وعترب زلا روة بعنوان دلاذا ضل مسلاون
) الةةيت ألقاهةةا أمةةام ال ةةبلب ادلسةةلاُت ببةةاريس ف عةةام 1931م أكةةرب نق ةةة ةةول ف حيةةاة مال ة ب ة بٍت،وأرهةةر فيهةةا براعتةةة ف
اإلقناع،وكان م نتامع هذ ا ا رة أن الحقتة األجهزة األمنية ومت التضييق على والد ابجلزامر إىل أن رج مال ب بٍت مهندساحل
كهرابميةاحل عةةام 1935م،وز جيةةد أي فرصةةة للعاةةل بسةةبب رصةةد ادلسةةتعار حلركاوةةة ومبلحقتةةة بصةةورة مسةةتارة،ومت ووقيلةةة مة العاةةل
عندما عال م أحد أصدقامة ف رلال األ لال حبجة أنة ال تال أي مؤهل وربوي  .عاد مال ب بٍت إىل اجلزامر ل نة ز مي ث
فيهةةا إال قليبلحلحيةةث رجة إىل فرنسةةا مةةرة اثنيةةة ف عةةام 1939م،فعاةةل ف جريةةدة اللياونةةد واسةةت اع أن يتصةةل ب اةةَت مة ادلل ةري
وادلستجلةةرقُت ،واسةةت اع مة خةةبلل كتاابوةةة ومناقجلةةاوة أن جيةةذب إىل ف ةةر كاةةَت مة العلاةةاا اللرنسةةيُت حىت وصةةص كتابةةة الظةةاهرة
القرآنيةةة الةةذي ب ة ف ابريةةس عةةام 1947م،أنةةة أوقةةد ش ةرارة ف أعاةةا الل ةةر األورذ وفةةتك انفةةذة أ ةةل م ة خبلذلةةا العديةةد م ة
ادلاقلةُت والقةراا اللرنسةةيُت علةى القةرآن واإلسةةبلم ،مةنهم الةدكتور سةةلياان بنةوا الةذي أسةةلم معًتفةاحل أبنةة مةةدي ابلجلةجل ال اةَت ل تةةاب
مال ب نيب الظاهرة القرآنية .القريجلي .) 872 :1988مث سافر مال ب نيب إىل القةاهرة ف منتصةص اخلاسةينيات مة القةرن
ادلا ي واليت اختارها دلا متالةة مة مركةز قةل حلركةات التلةرر والعروبةة،حيث اسةت اع فيهةا أن يتصةل بقةادة الل ةر والاقافةة ف العةاز
العرذ والعاز اإلسبلمي،وقدم زلا رات كاَتة ف اجلامعات واألندية الاقافية،إىل جانب إوقانة للاة العربية وأصبك منزلة زل ة يؤمها
ةة،ووعرف علةى ال اةَت مة رجةال العلةم والاقافةة
أهل الاقافة والل ر كانةت إقامتةة ف القةاهرة فرصةة عظياةة حيةث أوقة اللاةة العربي َ
فيهةةا،واختَت ف هةةذ اللةةًتة مستجلةةاراحل للا ةؤمتر اإلسةةبلمي ابلقةةاهرة وشةةارم ف العديةةد م ة ادلؤمترات،ابإل ةةافة إىل مجلةةاركتة ف رلا ة
البلةةوث اإلسةةبلمية،وكانت مرحلتةةة ابلقةةاهرة مباابةةة وقدميةةة إىل العةةاز العةةرذ اإلسةةبلمي اخل يب  .)42 :1988م ة أهةةم مؤللةةات
مال ب نيب كتاب الظاهرة القرآنية،ادلسةلم ف عةاز االقتصاد،شةروط النهضةة،وجهة العةاز اإلسةبلمي،ف رة اإلفريقيةة ا سةيوية،آفا
جزامرية،بُت الرشاد والتية،حديث ف البناا اجلديد،الصراع الل ري ف الببلد ادلستعارة،ف مهب الريك،مذكرات شاهد القرن،مجل لة
األف ار ف العاز اإلسبلمي،مجل لة الاقافة،النجدة،أتمبلت،إنتاج ادلستجلرقُت وأ ر ف الل ةر اإلسةبلمي احلةديث إ ةافة إىل ال اةَت
م ادلقاالت اليت نجلرت ف الصلص وا بلت.
اجلوانب الرتبوية االجتماعية

اهتم اإلسبلم ابلًتبية االجتااعية ألن اإلنسان اجتااعي ب بعةة،قال وعةاىلَ :ا أَيةَ َهةا النَّةاس إ َّان َخلَ كقنَةاكم َمة ذَ َكة ثر َوأناَةى َو َج َع كلنَةاك كم
اَّللَ َعل ٌيم َخب ٌَت  .)81احلجرات .)83،يعرف مال ب نيب ا تا أبنة
اَّلل أَوكة َقاك كم ۚ إ َّن َّ
ند َّ
واب َوقَةبَام َل لتَة َع َارفوا إ َّن أَ ككَرَم كم ع َ
شع حل
واَت دامااحل خصامصها االجتااعية يتنتاج وسامل التايَت مة علاهةا ابذلةدف الةذي وسةعي إليةة مة هةذا التايةَت ،وهةذا
اجلااعة اليت َ
ا تا ة ميا ةةل جتاة ة أفة ةراد ذو ع ةةادات متل ةةدة ويعيجل ةةون ف ر ةةل قة ةوانُت واح ةةدة،وذلم فيه ةةا مص ةةاحل مجل ةةًتكة) .اب ن ةةيب :1987
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.) 32واهتم مال ب نيب ف معظم مؤللاوة وكتاابوة اب تا ومجل بلوة،فهو ير أن حل هةذ ادلجلة بلت ف أي رلتاة ي ةون ف
ذات ا تا ة الةةذي ال ي ةةون صةةرحة إال إذا عةةاد إىل حضةةاروة،والدليل علةةى اهتاامةةة اب تا ة ومجل ة بلوة أن اختةةار ل ةةل إنتاجةةة
الل ةةري عنةواانحل كبةَتاحل وصةةدر كةةل أمسةةاا مؤللاوةةة وهةةو ةمجلة بلت احلضةةارة ة.إن مجلة لة ا تاة ادلسةةلم ف نظةةر مالة بة نةةيب هةةي
مجل ة ة لة حض ة ةةارة عن ة ةةد وحله ة ةةا ي اة ة ة ب ة ةةدعوة ا تا ة ة ادلس ة ةةلم للنه ة ةةوض مبها ة ةةة اإلص ة ةةبلح االجتا ة ةةاعي،وهو ال ي ة ةةتم إال بت بي ة ةةق
ةال َا قَة كةوم أ ََرأَيكةةت كم إن كنةةت َعلَةةى بةَيَنَة ثةة َمة َّر َذ َوَرَزقَةةٍت مكنةةة ركزقحلةةا َح َسةةنحلا َوَمةةا أريةةد أَ كن
اإلسبلم،ويسةةتدل علةةى ذلة بقولةةة وعةةاىل  :قة َ
استَ َ كعت َوَما وَة كوفيقي إَّال اب ََّّلل َعلَكية وَة َوَّك كلت َوإلَكية أنيب هود .)88والتايَت
أ َخال َل كم إ َىل َما أَنكة َهاك كم َعكنة إ كن أريد إَّال كاإل ك
ص َبل َح َما ك
ف ا تا يبدأ بتبصَت األفراد واجلااعات بدورهم ف إصبلح أنلسهم ووالبهم على ادلجلاكل اليت وواجة مسَتة حيةاهتم،وير مالة
ب نيب أن وسيلة التايَت الذي جيب أن وسعى إلية اجلااعة،هو زادة الوعي ونجلةر التعلةيم والقضةاا علةى العةادات والتقاليةد الضةارة
والصراعات القبليةة وال امليةة وإاثرة التلرقةة العنصةرية ووعلةيم النةاس أمةور دينهم،والتاسة ابألخةبل اللا ةلة والقةيم السةالاا،قال
اَّللَ ال يةاَََت َما ب َق كةوثم َح َّةىت يةاَ َةَتوا َمةا أبَنلسةه كم) .الرعد.)88فالضةاَت ف اللعةل ةياةَتواة يعةود إىل اجلااعةة نلسةها ف رأيةة
وعا  :إ َّن َّ
وهةةي الةةيت اةةل ملتةةاح احلةةل ضلةةو اإلصةةبلح والتنايةةة والت ةةوير إ َن و ةةور اجلااعةةة يةةؤد هبةةا إمةةا إىل ش ة ل را ث مة أشة ال احليةةاة
االجتااعيةةة وإمةةا أن يسةةوقها علةةى ع ةةس ذلة إىل و ة سلتلةةص) .اب نةةيب .)41 :1987واجلااعةةة ف ف ةةر مالة بة نةةيب هةةي
ادلسةةؤولة عة التايَت و سةةب اجلااعةةة صةةلة ا تاة عنةةدما وجلةةرع ف احلركةةة أي عنةةدما وبةةدأ ف وايةةَت نلسةةها مة أجةةل الوصةةول إىل
غااهتا وهذا يتلق م الوجهةة التارخييةة مة حلظةة انباةا حضةارة معينةة) .اب نةيب .)817 :1987وف اهتاامةة ابللةرد الةذي مياةل
لبنةةة احلضةةارة ف ا تا ة يقةةول مال ة ب ة نيب :الجلةةخص ف ذاوةةة لةةيس رلةةرد فةةرد ي ة َةون النوع،وإالةةا هةةو ال ةةام ادلعقةةد الةةذي ينةةتع
حضارة،وهذا ال ةام ف ذاوةة نتةاج احلضةارة إذ هةو يةدي ذلةا ب ةل مةا ميلة مة أف ةار وأشةياا) .اب نةيب .) 811 :1987وعلةى
الرغم مة أ َن احلضةارة عنةد ونةتع مة ولاعةل بل ةة عناصةر هةي اإلنسةان والةًتاب والوقةت،إال أن وةوفر هةذ العناصةر واجتااعهةا ال
تقة ة ةةق النتيجة ة ةةة إال إذا وة ة ةةوفر عامة ة ةةل مسة ة ةةاعد وهة ة ةةو الدي ،ويض ة ة ةةرب بة ة ةةذل مة ة ةةابل بقولة ة ةةة :ادلاا ف احلقيقة ة ةةة نتة ة ةةاج للهي ة ة ةةدروجُت
واألكسةةجُت،وابلرغم هةةذا فهاةةا ال ي واننةةة ولقامي ةاحل،ألن وركيةةب ادلةةاا خيض ة لقةةانون معُت،يقتضةةي وةةدخل مركةةب مةةا وبدون ةة ال وةةتم
عالية و وي ادلاا،وابدلال لنا احلق ف أن نقول إن هنام مركبةاحل ي لةق عليةة مركةب احلضةارة،أي العامةل الةذي يةؤ ر ف مةزج العناصةر
الابل ة بعضها ببعض وهو الل رة الدينية اليت رافقت دامااحل وركيب احلضارة خبلل التاري ) .ابة نةيب  )881:1987ويةر مالة
بة نةةيب أن ا تاة يت ةةون مة بل ةةة مركبةةات هي:عةةاز األشةةخاص وعةةاز األف ةةار وعةةاز األشةةياا،وير أن غةةٌت ا تاعةةات ال يقةةاس
ب اية ما متل م أشياا،بل مبقدار ما فيها م أف ار ويضرب مابلحل لذل لقد دمرت أدلانيا ووعر ت روسيا َإابن احلرب العادلية
إىل دمار شامل ف عاز األشياا،ول نهاا سرعان ما أعةادب بنةاا كةل شةجل بلضةل رصةيد ا مة األف ةار) .اب نةيب 871 :1987
).وقياساحل على ذل َت مال ب نيب أن يعتز ا تا اإلسبلمي بقياة وورا ة وأن ال ينلاز ألي م التيارات الل رية ادلختللة.
إن اجلانةةب الًتبةةوي االجتاةةاعي عنةةد مالة بة نةةيب يعةةد مة أهةةم ا ةةاالت الةيت ونبة مة ملةةاهيم الًتبيةةة اإلسةةبلمية ف وربيةةة األفةراد
وا تاة وهةةو يسةةعى إىل و ةةوي ا تا ة الةةذي وسةةود األخةةبل اللا لة،ويسةةتدل علةةى ذل ة بقولةةة  :إالةةا بعاةةت ألمتةةم م ةةارم
األخةةبل ) .البخةةاري .)718 /1 :1989،وابلتةةا يسةةود ف ا تا ة اإلسةةبلم واخلةةَت وا بةةة واإلميةةان والعةةدل واحلريةةة والجلةةور
والتسامك واالستقرار واألم ،قال  :ال يةؤم أحةدكم حةىت تةب ألخيةة مةا تةب لنلسةة) .البخاري .)878 /7 :1989ومة
جل إهتاامة على مجلاكل ا تا وخاصة ف كتابة شب ة
هنا أوت أ ية الًتبية االجتااعية اليت أوالها مال ب نيب ف ف ر ورَكز َ
العبلقات االجتااعية  .أدرم مل ب نيب أ ية الًتبية ودورها اللاعل ف بناا ا تا وأ رها ف قيق الرفاهية واالستقرار والسعادة
ألفراد ا تا ،ابعتبار أن الًتبية هي أهم العوامل اليت وساعد على وناية اللرد وإعداد لللياة االجتااعية،وأن صلاح اللرد يؤد إىل
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ونايةةة ا تا ة ف ا ةةال االقتصةةادي والسياسةةي واالجتاةةاعي وهةةو مةةا جيعةةل ا تا ة يتجةةاوز مجل ة بلوة ادلختللةةة ويصةةل إىل درجةةة
التلضةر،ويعتقد مالة بة بةٍت أن أصةول الًتبيةةة اإلجتااعيةة وسةةتاد مة الت بيةق العالةةي ادلتااةل ف سةَتة الرسةةول ،والةيت يوافةةق
فيها القول اللعل،ف ان يلتزم الصةد واإلخةبلص وسةبلمة الضةاَت و هةارة النلس،لةذا قةام بنةاا ا تاة اإلسةبلمي علةي وقةو
السة َةا َوات َواأل كَرض َوهة َةو
مة ،وقةةد كةةان سةري االسةةتجابة ف ونليةةذ األوامةةر اإلذليةةة.قال وعاىل :قة كةل أَ َغكي ة َةر َّ
اَّلل أََّ ةةذ َوليَةاحل فَةةا ر َّ
اب يةَ كوثم َعظي ثم
َسلَ َم َوال وَ ونَ َّ م ك الكا كجلرك َ
ُت * ق كل إ َ أ َ
ي كعم َوال ي ك َعم ق كل إ َ أم كرت أَ كن أَكو َن أ ََّو َل َم ك أ ك
َخاف إ كن َع َ
صكيت َر َذ َع َذ َ
ف َعكنة يةَ كوَمئ ثذ فَة َق كد َرمحَة َوذَل َ الك َل كوز الكابُت) .األنعام ،)81-87ف ان حقاحل ادلرذ األول والقدوة ف السلوم وادلعامبلت
صَر ك
* َم ك ي ك
اَّللَ َكا حلَتا ) األحزاب ،)21وا ذلة
اَّللَ َوالكيَة كوَم اك خَر َوذَ َكَر َّ
اَّلل أ كس َوةٌ َح َسنَةٌ لَ َا َكا َن يةَكرجو َّ
قال وعاىل :لََّق كد َكا َن لَ كم ف َرسول َّ
يقةةول مالة بة نةةيب :ز يصةةن الرسةةول نلوسةاحل مؤمنةةة وقيةةة فلسةةب،بل صةةن عقةةوالحل مسةةتنَتة و ةةر إرادات فوالذية،إنةةة يناةةي
الجلعور ابدلسةؤولية ويجلةج ادلبةادأة ف كةل إنسةان،ويعظَم اللضةيلة ف أبسة صةورها،وإن التَأسةي وادلسةارعة ذلاةا رامةد كةل عضةو ف
اجلااعة،أنة ير نلسة ف سبا إىل اخلَت حبسب أمر القةرآن ) .ابة نةيب ،) 14 :1987ويسةتار مالة بة نةيب ف وو ةيك أ يةة
اإلقتداا ابلرسول ،فيستدل أبحاديث لة ،كان ي ار م الصبلة والعبادة ويقول :أان أعبدكم أ) .النيسابوري ،د  .ت/1 :
.)712وكةةان يصةةلي ابلليةةل حةةىت وتل ةةر قةةدما وا ذلة يقةةول :لقةةد احتاةةل النةةيب كةةل ادلتاعةةب الةةيت فر ةةها علةةى جنةةد مة
خبلل احلقيقةة ادلضةنية وهةى مةربر هامةل ورامة اروب ةت فيهةا عبقريةة مصةور الصةلراا بةنلس ادلةؤم ادلضة ربة،ودمحم ابعتبةار نبيةاحل
يلتزم دامااحلف سلوكة الجلخصي احلقيقة ادلنزلة،فهو يقوم جزااحل كبَتاحل م الليل متةنلبلحل ل نة ال يلزم أوباعةة بةذل ) .اب نةيب :1987
،) 827وهنا يبلح اهتاام مال ب نيب ابلسَتة النبوية الجلريلة حيث بت ف كتاابوة كاَتاحل م أحدا ها العالية.وف ذل يقول
مالة بة نةةيب  :وهةةو مة كونةةة قامةةدا ،ال يسةةتأ ر أبي ميةةزة دون صةةلابتة،بل إنةةة ف سةةلوكة الجلخصةةي يعةةرفهم حبةةدود اجلهةةد
اإلنسةةا ،فلقةةد كةةانوا يؤسسةةون ابدلدينةةة أول مسةةجد ف اإلسةةبلم،ولقد كةةان النةةيب كاةةا كةةان صةةلابتة تالةةون احلجةةارة علةةى
أكتافهم وكل منهم تال لبنة،ل نة يلل مؤمناحل متوا عاحل هو عاار ب اسر تال كل مةرة لبنتُت،فيخا بةة ليزكةى محاسةة قةامبلحل :
للنةةاس أجةةر و ل ة أجةران ) .ابة نةةيب .) 831 :1987ويضةةرب مال ة بة نةةيب مةةابلحل برفة العامةةل الروسةةي اسةةتخانوف إلنتاجةةة
اليومي إىل الضعص مقارانحل إا ابلعال ادلضاعص الذي بذلة أصلابة ف بناا مسجد ادلدينة،أو حلةر خنةد وا كلتةا احلةالتُت
صلد أن اإلميان هو الذي مهد ال ريق إىل احلضارة .وين لق ول َت مال ب نيب الًتبوي م وربية اجليل ادلاا م أصلاب الرسول
ث
ت للنَّاس َأتكمرو َن ابلك َا كعروف َووَةكنة َه كو َن َع الكان َ ر َووة كؤمنو َن اب ََّلل َولَ كو َآم َ أ كَهل
الذي نزل فيهم قولة وعاىل  :كنت كم َخكيةَر أ َّمة أ كخر َج ك
الك تَاب لَ َ ا َن َخ كَتاحل َّذلم َمكنةهم الكا كؤمنو َن َوأَ ككاَةةرهم الك َلاسةقو َن أل عاةران  .)110وال يةدرم هةذا اإلصةبلح ف نظةر إال إذا قةام كةل
فةةرد مة ا تاة بواجبةةة وابلتةةا و تاةةل لبنةةات البنةةاا احلضةةاري وي تاةةل بنيةةان اإلصةةبلح عة ريةةق األفةراد و ادلؤسسةةات واذليئةةات
واجلاعيات واألندية وادلجلاري االقتصادية اليت وقود عالية التايَت احلضاري.
ادلرأة عند مالك بن نيب

اهتم الدي اإلسبلمي ابدلرأة،وأ َكد علةى أن ذلةا دوراحل مهاةاحل وكبةَتاحل ف بنةاا ا تاة ،فهي أسةاس األسةرة الةيت وقةوم مبسةؤولية كبةَتة جتةا
ث
ت
أفرادها،وإذا صللت ادلرأة وصلك الرجل صللت األسرة اليت و ون ا تا بةل األمةة ادلسةلاة.قال وعةاىل :كنت كم َخكية َةر أ َّمةة أ كخر َجة ك
للنَّةةاس َأتكمةةرو َن ابلك َا كعةةروف َووَةكنة َهة كةو َن َع ة الكان َ ةةر َووة كؤمنةةو َن اب ََّلل َولَة كةو َآم ة َ أ كَهةةل الك تَةةاب لَ َ ةةا َن َخة كةَتاحل َّذلةةم َم ةكنةهم الكا كؤمن ةو َن َوأَ ككاَ ةةرهم
الك َلاسقو َن أل عاران .)110وهبذ اخلَتية يبلغ ا تا ادلسلم أعلى درجات احلضارة وهو اذلدف الةذي ينةادي بةة مالة بة نةيب.
وصلد اهتاام اإلسبلم ابللبنة األوىل ف ا تا ،وهى األسرة الةيت متاةل ادلةرأة فيهةا حجةر الزاويةة والةدور ادلهةم ف ونجلةئة ال لةل  ،وهةذ
اللبنة وبدأ ابختيار الزوجة الصاحلة.قال  :ون ك ادلرأة ألرب دلاذلا وحلسبها وجلااذلا ولدينها فارلر بذات الدي وربت يدام ) .
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البخةةاري ،) 711/1 :1989وف اختيةةار الزوجةةة لزوجهةةا قةةال  :إذا جةةااكم مة ور ةةون دينةةة وخلقةةة فةةان لو ،إال ولعلةوا و ة
فتنةةة ف األرض وفسةةاد كبَت) .النيسةةابوري  .)178/1 :1990وللا ةرأة مسةةؤوليات كاةةا للرجةةل مسةةؤوليات ف بنةةاا األسةةرة ول ة
ادلرأة وتلال العبا األكرب ألهنا وبلزم ال لل م ور الن لة حىت س التاييز .
يقول الجلاعر  :األم مدرسة إذا أعددهتا *** أعددت شعب يب األعرا
كل ةةم راع وكل ةةم مسةةؤول ع ة رعيتةةة،فاإلمام راع وهةةو مسةةؤول ع ة رعيتةةة  ،والرجةةل راعةةي علةةي أهةةل بيتةةة وهةةو
قةةال
مسؤول ع رعيتة،وادلرأة راعية على أهل بيت زوجها وولد وهي مسةؤولة عنهم،والعبةد راع علةى مةال سةيد وهةو مسةؤول عنةة أال
كل ةةم راع وكل ةةم مسةةؤول عة رعيتةةة) .البخاري .)178/2 :1989فهةةذا احلةةديث حةةدد ادلسةةؤولية ل ةةل أفةراد ا تاة دون متييةةز
لرجل أو امرأة ألهنم مجلاركون ف بناا ا تا اإلسبلمي كل حسب دور و بيعة خلقة  .اهتم مال ب نيب ف مجلةروعة الًتبةوي
بتلديد نوع و بيعة ادلجل بلت اليت يواجههةا ا تاة اإلسةبلمي،وم ةا هةذ ادلجلة بلت قضةية ادلةرأة الةيت وعر ةت لل اةَت مة
التجل ةةوية وس ةةوا اللهم،ويعتق ةةد مال ة ة ب ة ة ن ةةيب أن قض ةةية ادل ة ةرأة ون ةةدرج ةةا ادلنظوم ةةة الل رية ةةة العام ةةة ال ةةيت ح ةةددها ف مجل ة ة لة
احلضارة .فاجل لة احلضارة أببعادها الجلاملة السياسةية والاقافيةة واالجتااعيةة واالقتصةادية واألخبلقيةة هةي مجلة لة قضةية ال وتجةزأ
وأي جتزمةةة ذلةةا يقةةود حتاةةا إىل ةةرح ادلجلة بلت رحةةا خا ئةةا ومة مث مت ديةةد وسةةامل خا ئةةة للعةةبلج) .ابة نةةيب831 :1989
).يقول مال ب نيب ف كتابة شروط النهضة ليس هنال مجل لة للارأة معزولة ع الرجل فادلجل لة واحدة  ،هي مجل لة اللرد
ف ا تا ة الةةذي و ة ادل ةرأة ف مواجهةةة الرجةةل وهةةذا وجلةةوية للص ةراع احلضةةاري ،ألنةةة يض ة الزوجةةة ف مواجهةةة الزوج،والبنةةت ف
مواجهةةة األب،واألخةةت ف مواجهةةة األخ،فيتلةةول الص ةراع م ة ص ةراع ا تا ة ةةد التخلةةص احلضةةاري واألو ةراب إىل ص ةراع داخةةل
ا تا نلسة شلا يلهية ع التصدي للتلدات ف بناا متااس ،وإن و جدار فاصل بُت ادلرأة والرجةل يةؤدي إىل البلةث عاةا
يلةةر وجيا ة بينهاا،وبعةةد ذل ة إجيةةاد مةةا يةةنقص ادل ةرأة إزاا الرجةةل وهةةل هةةي أكةةرب أو أصةةار منةةة أو وسةةاوية ف القياةةة،وأن هةةذ
األح ةةام م ةةا ه ةةي إال افة ةًتااات عل ةةى حقيق ةةة األم ةةر وزل ةةض افة ةًتاا) .ابة ة ن ةةيب  .) 832:1989ينتق ةةد مالة ة بة ة ن ةةيب موق ةةص
ادلتاس ُت يتبعاد ادلرأة ع ا تا وإبقااها ف و عها التقليدي الذي كرستة التقاليد،كاا انتقد موقص الداعُت إىل أن رج ادلةرأة
متلررة ووللت إليها الارامز،وإذا كان ادلوقص الداعي لتلرر ادلرأة على النا الارذ يهدد ا تا اإلسبلمي،فر َن موقص ادلتاس ُت
أشد خ راحل ألنة يع ى أعداا األمة ادلربرات للخوض ف مسعة اإلسبلم والتجل ي فية،وجيعل ادلرأة وعجب ابلناةوذج الاةرذ ادلتلةرر
وف ذل ة يق ةةول :إن إع ةةاا حق ةةو ادل ةرأة علةةى حس ةةاب ا تا ة معن ةةا و ةةدهور ا تا ،وابلتةةا و ةةدهورها أليس ةةت ه ةةي عض ةوا في ةةة
،فالقضةية ليسةت قضةية فةرد وإالةا هةي قضةية رلتاة ) .ابة نةيب .)841 :1989ويةر مالة بة نةيب أن حةل ادلجلة لة ي اة ف
التخلص م نظةرة اإلعجةاب الةيت ينظةر هبةا أنصةار ةرر ادلةرأة إىل ادلةرأة األوربيةة وا ذلة يقةول :إهنم أغرمةوا ابلنظةر إىل األورذ ف
مظهةةر فلسةةب،وقد سةةا ت ادلةرأة نلسةةها ف ذلة فبةةدالحل مة أن وعاةةد إىل وعلةةم فة حياكةةة مبلبسةةها وذو هةةذا اللة لتسةةتخدم
القاةةاش البسةةي ف أانقتها،وراهةةا قةةد اكتلةةت بجلةرامها رلهةةزة مهيةةأة بيةد األوربيةةة احلاذقة،وبةةدالحل مة أن جتاة ادلةرأة قبضةةات العجلةةب
ألرانبها نراها وصبغ أرافرها وشعرها وودخ ف ادلقاهي واألندية ) .اب نيب  . ) 847 :1989ومبا أن احلضارة عند مال ب
نيب م ونة م بلث مركبات هي اإلنسان والًتاب والعقل )  ،فر َن اإلنسان ف ف ةر مياةل ادلةرأة والرجةل ضل نةر لزامةاحل علينةا أن
ي ون وناولنا للاو وع بعيداحل ع ول األانشيد الجلعرية اليت ودعو إىل ريةر ادلرأة،فادلجلة لة ال ةدد ف اجلةنس الل يةص فلسةب
أو ف بنات ادلدن أو بنات األسةر الراقيةة،بل هةي فةو ذلة وتعلةق بتقةدم ا تاة و ديةد مسةتقبلة وحضةاروة) .ابة نةيب :1989
.) 788فاحلضارة إبداع ومتيز وليست وقليدا ووبعية وهو ما يو ةلة خليةل  .)42 :1989اذلي ةل احلضةاري للةرؤا اإلسةبلمية
يجلةةبة ادلالةةث متسةةاوي األ بلع:األر واإلنسةةانوادلنهع أو الةةدي ،وم خةةبلل ادلسةةاحة ادلتاحةةة بينهاةةا يسةةعي اإلنسةةان إلب ةراز دور
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االستخبلف ف األرض) .فاإلنسان الذي ميال أحةد أهةم أ ةبلع ادلالةث يجلةال ادلةرأة والرجةل علةى حةد سةواا وذلة بتلقيةق غايةة
أكةرب هةي االسةةتخبلف وهتيئةة الةةدنيا لعبةادة وحد .ويةدعو مالة بة نةةيب ادلةرأة ادلسةةلاة إىل عةدم وقليةةد ادلةرأة األوربيةةة،ذل أن
وقليد ادلرأة ادلسلاة الجلرقية ادلرأة األوربية ال تل ادلجل لة وإالا يزيد م وعقيدها ألن انتقال ادلرأة م إمرأة زلجبة إىل إمةرأة سةافرة ز
تةةل ادلجلة لة،فهي ال وةزال قاماةةة وكةةل مةةا فعلنةةا هةةو أننةةا نقلنةةا ادلةرأة مة حالةةة إىل حالةةة وسةةنر عاةةا قريةةب أن انتقاذلةةا هةةذا عقةةد
ادلجل ة لة بعةةد أن كانةةت بسةةي ة) .اب نةةيب .) 781 :1989ويؤكةةد مال ة ب ة نةةيب علةةى ةةرورة متس ة ادل ةرأة ادلسةةلاة ابحلجةةاب
اإلسةبلمي والة َةز الجلةةرعي،ألنة لةةيس مسةألة جانبيةةة أو شة لية بةةل هةو الةةوذج حضةةاري ووةوازن أخبلقةي لةةيس اللبةةاس مة العوامةةل
اإلسبلمية اليت وقر التوازن األخبلقي ف ا تا فلسب بل إن لة روحة اخلاص بة،وإذا كانوا يقولون :القايص ال يصن القسيس)
فر أر إىل حد ما الع س م ذل فرن القايص يسهم ف و وي القسيس ألن اللبةاس يضةلي علةى صةاحبة روحةة ) .ابة نةيب
،)771 :1989ويضرب مااالحل ف ذل أن مص لي كاال أبوورم الذي قضى على اخلبلفة العااانية ف سنة 8477م،حُت نةزع
ال رب ةةوش واس ةةتعاض عن ةةة ابلقبع ةةة ال يري ةةد فقة ة واية ةَتاحل شة ة لياحل واس ةةتبدال ز مخر،وإال ةةا أراد اعتا ةةاد حض ةةارة وس ةةلوم اجتا ةةاعي
معُت،لذل جاات القبعة مباابة القنبلة اليت انلجرت ف ذل ا تا ،فالز ليس رلرد دي ور خةارجي خةال مة ادلعةا وادلضةامُت
ال ةرب ف حيةةاة األمةةة،بل هةةو وعبةةَت عة اذلويةةة اإلسةةبلمية فهةةو يسةةهم ف متييةةز ا تاعةةات عة بعضةةهاويع يها خصوصةةيتها ادلتلةةردة
وجيعل اللرد يجلعر ابنتاامة لاقافتة وحضاروة اخلاصة ويع ية الجلعور ابلت اليص االجتااعية اليت يضعها علية لباسة ادلايز )  .ابة
نيب ،) 711:1989أما ابلنسبة للارأة فر َن الز ميال حقيقة وف ر ا تا ،يقول مال ب بٍت وهو يعرب ع بيعة احلضارة الاربية
و قافتها الساعية إىل وقديس مبدأ اللذة :غَت أهنا أصبلت اليوم – أي ادلرأة الاربية – ولبس اللباس اللتَان ادلاَت الذي ال ي جلص
متس بة سادة الارام ابللذة العاجلة)  .اب نيب . )711 :1989
ع معٌت األنو ة فهو يؤكد ادلعٌت اجلسدي الذي َ
يضةةرب مالة بة بةةٍت الوذجةاحل حيةاحل لت ييةةص ادلةرأة مة االختيةةار الاقةةاف واحلضةةاري والسياسةةي عة ريةةق الةةز وهةةو أالةةوذج ادلةرأة
اليهودية ف اجلزامر َإابن االحتبلل اللرنسي،واليت كانت وتهيأ للهجرة م اجلزامر إىل فلسة ُت لتنةدرج ف حيةاة دولةة الصةهاينة،فقد
كانةةت هةةذ ادلةرأة أتوةةى مة أ ةراف الواحةةات الصةةلراوية اجلزامريةةة أبزامهةةا البلديةةة للتلةةول إىل موا نةةة يهوديةةة ومنةةذ أن وصةةعد إىل
الباخرة وًتم ادللللة وال لل وورودي األزاا اليت وناسب ا تا اجلديد،وهذا التايَت الجلة لي ف حقيقتةة هةو رلةرد خ ةوة أوىل ف
سلسلة و وريةة وصةل إىل حةد التايةَت النلسةي والل ةري بعةد أن و ةون ادلةرأة اليهوديةة ألقةت عة جسةدها اللبةاس القةد الةذي كةان
يرب ها اب تا منذ قرون،واستعدت لبناا شخصيتها ووجل يل وعيها ف ا ي اجلديد ) .اب نيب .) 711 :1989وير مالة
ب نيب أن وو أزمة ادلرأة األوربية ف االعتبار بعد أن فر ت عليها التايَتات االقتصادية واالجتااعية اخلروج للعال :فقد كانت
ادلرأة ف أوراب لية هذا اخلروج أل َن ا تا الذي حررها قذف هبا إىل ادلصن وادل تب  ،وقال علي أن أتكلي م عر جبين
ف بيئةة مليئةة ابألخ ةةار علةى أخبلقهةةا ،ووركهةا ف حريةةة مجلةؤومة لةةيس ذلةا وال للاجتاة فيهةا نلة  ،فلقةدت وهةةي سلةزن العوا ةةص
اإلنسانية الجلعور ابلعا لة ضلو األسرة  ،وأصبلت مبةا ألقةي عليهةا مة متاعةب العاةل صةورة مجلةوهة للرجةل دون أن وبقةي إمةرأة ،
وعلية جيةب أن نضة قضةية ةرر ادلةرأة ادلسةلاة ف إ ارهةا احلضةاري اإلسةبلمي ال بيعةي وا إ ةار اخلصوصةيات احلضةارية والاقافيةة
لؤلمة لذا ينباي أن ن ب حركتنا النسامية ب ابعنا ال ب اب ما يصةن ف اخلةارج ) .ابة نةيب .) 718 :1989وحلةل مجلة لة ادلةرأة
يقةةًتح مالة بة نةةيب عقةةد مةؤمتر عةةام ةةدد فيةةة مهاةةة ادلةرأة ابلنسةةبة لصةةاحل ا تاة ويجلةةارم فيةةة إىل جانةةب علاةةاا الجلةريعة،األ باا
وعلااا النلس واالجتااع وعلااا الًتبية،وحينئذ مي القول أننا و عنا ادلنهع األفضل حلياة ادلرأة ولسوف ي ون هذا ادلنهع حتاا
ف صةاحل ا تاة ألن علاة اا وادلل ةري فيةة هةةم الةذي و ةةعو وينباةي أن و ةةون مقةررات ادلةؤمتر العةام دسةةتورا لت ةور ادلةرأة ف العةةاز
اإلسبلمي ) .اب نيب .) 711 :1989
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اجلوانب الرتبوية االقتصادية
أصةةبك ينظةةر إىل الًتبيةةة منةةذ منتصةةص القةةرن ادلا ةةي علةةى أهنةةا عاليةةة اسةةتااار ف ادلةوارد البجلةرية،وهى بةةذل ز وعةةد رلةةرد خدمةةة
وقةةدم دل ة ي لبهةةا،أو أداة السةةتابلل أف ةراد ا تا ة خلدمةةة أهةةداف ومصةةاحل النظةةام السياسةةي السةةامد ف دولةةة مةةا فق ة ،فبعةةد هنايةةة
احلرب العادلية الاانية دخلت ادلص للات االقتصادية رلال الًتبية والتعليم،مال حسةاب ادلةدخبلت وادلخرجةات والعامةد مة التعلةيم
والعامةةد الًتبةةوي وغَتها،وأكةةدت كاةةَت م ة الدراسةةات والبلةةوث الةةيت أجريةةت ف هةةذا ا ةةال أن االسةةتااار ف ادل ةوارد البجلةرية يلةةو
أ عافاحل مضاعلة االستااار ف أي مورد أو موارد أخر ،والجلاهد ف هذا التقدم الذي أحرزوة اليةاابن ف فةًتة وجيةزة بعةد خروجهةا
مهزومةةة ف احلةةرب العادل يةةة الاانيةةة،وذل حبس ة وةةدبَتها و ي هةةا ف رلةةال صةةياغة اإلنسةةان وإعةةداد ع ة ريةةق الًتبيةةة والتعلةةيم .
يةرب مالة بة نةةيب رب ةاحل و يقةاحل بةةُت الةةدي وال اقةةة االقتصةةادية،حيث أن الةةدي هةةو ا ةةرم لل اقةةة اإلقتصةةادية يقةةول :إن العنصةةر
الديٍت يدخل ف و وي ال اقة النلسية األساس ية لد اللرد وف ونظيم ال اقة احليوية الواقعة ف وصرف اللرد مث ووجية اقتةة وفقةا
دلقتضةةيات النجلةةاط اخلةةاص هبةةذا األان ) داخةةل ا تا ة ووبعةةا للنجلةةاط ادلجلةةًتم الةةذي يؤديةةة للاجتا ة ف التةةاري ) .اب ة نةةيب
.) 23 :1987ويؤكةد ابة نةةيب أن الل ةةرة الدينيةةة هةةي الةةيت وةدف ادلةةؤمنُت للعاةةل واإلنتةةاج و قيةةق الرفاهيةةة االقتصةةادية،وهذا األمةةر
ين ب ةةق عل ةةى احلض ةةارة اإلس ةةبلمية وادلس ةةيلية ب ةةل ح ةةىت احلض ةةارات األخ ةةري كالجل ةةيوعيةواليت اعتربه ةةا مالة ة بة ة ن ةةيب ف ةةرة ولي ةةدة
اإلميان ،والجلة ةةيوعية ف جوهرهة ةةا نجلة ةةاط ادلة ةةؤمنُت ادلة ةةدفوعُت بة ةةنلس القة ةةوة الداخلية ةةة الة ةةيت دفعة ةةت غة ةةَتهم م ة ة ادلة ةةؤمنُت ف سلتلة ةةص
العصور،فنل ال مي ننا أن نل ر ف ادلال الذي ربة ة استخانوف ة لل بقة العاملة ف روسيا حيث رف مسةتو اإلنتةاج اليةومي
إىل الضعص ف منةاجم الللةم،دون أن نل ةر ف ادلاةل الةذي ةربة سةلاان اللارسةي الةذي كةان يقةوم أب ةعاف العاةل الةذي يؤديةة
الصلاذ الواحد ف حلر اخلند ،أو ادلال الذي ربة عاار ب اسر حُت كان تال حجةري علةى كاهلةة ف بنةاا مسةجد ادلدينةة
حيةةث كةةان اللةةرد تاةةل حجةراحل واحةةداحل .فلةةي كلتةةا احلةةالتُت صلةةد أن اإلميةةان هةةو الةةذي مهةةد ال ريةةق لللضةةارة )  .ابة نةةيب :1989
 . ) 834إن الةدي اإلسةبلمي يةدعو إىل اجلةد والعاةل وذلة لتعاةَت األرض و قيةق اخلبلفةة ف األرض قةال وعةاىلَ :وإ كذ قَ َ
ةال َربةَ َ
َجت َعل ف َيها َمة ك ية كلسةد ف َيهةا َويَ كسةل الة َد َمااَ َوَكضلة ن َسةبَك حبَ كاةد َم َونة َقة َدس لَة َ قَ َ
ل كل َابلم َ ة إ َ َجاع ٌل ف األ كَرض َخلي َلةحل قَالوا أ َك
ةال إ َ
أ كَعلَم َما ال وَة كعلَاو َن) .البقرة  .) 30فاالستخبلف يت لب عاران األر الذي ال يتم إال ابإلنتاج والعاةل ادلجلةروع كالتعليم،والزراعةة
والتج ةةارة والرع ةةي وغَته ةةا،وحىت األنبي ةةاا عل ةةيهم الس ةةبلم ) رغ ةةم مس ةةؤولياهتم اجلس ةةام،وهى التبلي ةةغ وال ةةدعوة إىل ،ك ةةانوا ق ةةدوة ف
العال.قال  :ما م نيب إال ورعى الانم ) .البخاري .) 732/1 :8434فنوحاحل علية السبلم كان صلاراحل،وإدريس علية السبلم
كةةان خيا احل،وقةةد كةةان داؤد عليةةة السةةبلم يصةةن الةةدروع،وعال سةةيدان موسةةى عليةةة السةةبلم أجةَتاحل عنةةد سةةيدان شةةعيب قةةال وعةةاىل :
ةيت َهةةاوَة كُت َعلَةةى أَ كن
ي األَمةةُت قَة َ
ت الك َقةةو َ
َ قالة ك
ةال إ َ أريةةد أَ كن أن َل ة َ إ كحة َةد ابكةنَ ة ََّ
اسةةتَأك َج كر َ
اسةةتَأكج كر إ َّن َخكي ة َةر َم ة ك ك
ةت إ كحة َةدا َا َا أَبةَةت ك
ُت) .القص ةةص
ةت َع كجل ة حلةرا فَاة ة ك عكن ةةد َم َوَم ةةا أري ةةد أَ كن أَش ة َّةق َعلَكية ة َ َسة ةتَجد إ كن َش ةةااَ اللَّهانَ َّ
الص ةةاحل َ
َأتكج ة َةر َةَةةا َ ح َج ة ثةع فَةةر كن أَكمتَ كا ة َ
هو قدوونا ف العال،فقد كان يرعى الانم ألهل م ة،واشتال بعةد ذلة ابلتجةارة ،وكةل ذلة
.) 26وادلرىب األعظم رسول
صةةاحلحلا
الهتاةةام اإلسةةبلم بتعاةةَت األرض،وولجةةَت ال اقةةات وادلةوارد ال امنةةة ف اب ة األرض وراهرها،قةةال وعةةاىلَ :وإ َىل َةة َ
ةود أ َ
َخةةاه كم َ
ةب
قَة َ
ةال َا قَ ة كةوم كاعب ةةدوا َّ
اَّللَ َم ةةا لَ ة كةم م ة ك إلَة ثةة َغكي ةةر ه ة َةو أ َ
اس ةتَة كع َاَرك كم ف َيه ةةا فَ ك
َنجل ةأَك كم م ة َ األ كَرض َو ك
اس ةتَة كالرو مثَّ ووب ةوا إلَكي ةةة إ َّن َر َذ قَري ة ٌ
يب) .هود  .)61أوىل مال بة نةيب كةل اهتاامةة لتلرية اإلنسةان ادلسةلم – الةذي مياةل جةوهر احلضةارة وعاودهةا الةرميس –
رل ٌ
ضلةةو اإلنتةةاج والع ةةاا للنهةةوض اب تاة ،ير مالة بة نةةيب أنةةة ادلةةا بقةةى ا تاة عةةاجزاحل عة إجيةةاد البةةدامل الل ريةةة وادلنهجيةةة الةةيت
ونسجم م عقيدوة وواقعة،فهذا يعٌت أن ا تا ما زال يعاىن م التبعية والتخلص وز ور أف ار بعد إىل درجة االستقبلل والتلرر
الجلاملُت،وهذا هو الذي يجل ل خ راحل على حا ر ومستقبل ادلسلاُت ألن ا تا الذي ال يصن أف ار الرميسةة ال مي ة علةى
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أيةةة حةةال أن يصةةن ادلنتجةةات الضةةرورية السةةتهبلكة وال ادلنتجةةات الضةةرورية للتصةةني ،وال مي ة تا ة ف عهةةد التجلةةييد أن يبةةٌت
ابألف ةةار ادلسةةتوردة أو ادلسةةل ة علةةي م ة اخلارج،فعلينةةا أن ن تسةةب خرباونةةا وأن ضلةةدد مو ةةوعات أتملنةةا،وال نسةةلم أن ةةدد لنةةا
ب لاة،علينا أن نستعيد أصالتنا الل رية واستقبللنا ف ميدان األف ار حىت ضلقق بذل اسةتقبللنا االقتصةادي والسياسةي ) .ابة
نةةيب  .) 718 :1987ي نتقةةد مالة بة نةةيب التبعيةةة االقتصةةادية للاةةرب واسةةتَتاد منتجاوةةة عاليةةة اسةةتَتاد أشةةياا الاةةرب ومنتجاوةةة
واالكتلةةاا بةةذل سةةبيبلحل للتقةةدم أشةةبة ابلةةذي تةةاول أن يعةةاا أعةراض ادلةةرض ونتامجةةة البةةارزة الظةةاهرة للعيان،بةةدالحل أن يعةةاا أسةةبابة
العايقة وأصولة البا نية،شلا يظهر ادلرض ف الظةاهر أنةة اختلةي ل نةة ف احلقيقةة ال يةزال ينخةر ف صةلة ادلريض،ويسةتنزف قةوا ف
البةا ذلةةذا جيةب علينةةا معاجلةة للنةةا،وأال نتبة سةةبيل اإلسةةتَتاد،فنلاول أن نصةبغ مة اخلةارج داران ادلتهدمةةة بلةون احلضةةارة الاربيةةة
واللؤها ابألاثث ونقتن بذل كوسيلة جتعل داران ا اة دار قوية شديدة األركان،فرن النظرة البسي ة وجلَت إىل أن الدار وستدعي
مهندساحل يةدرس أسةباب اخللةل،ال بجةراحل ميةؤل البيةت ابألاثث واألدوات) .ابة نةيب ،) 788 :1987ويةر مالة بة بةٍت أن العةاز
اإلسة ةةبلمي أصة ةةبك سة ةةوقا للبضة ةةام ،لذا تة ةةذر العة ةةرب وادلسة ةةلاُت م ة ة اسة ةةتَتاد ادلنتجة ةةات الاربية ةةة م ة ة سة ةةيارات وآالت وعاة ةةارات
وغَتها،ويضرب بذل ادلال ف بناا ادلس الذي يستليل بنةاا مبجةرد ة الرمةل واألمسنةت واحلديةد واحلجةارة وابقةي مةواد البنةاا
دون وجود أف ار هندسية و ي يةة والتلاعةل بةُت هةذ األشياا،ووسةاى هةذ احلضةارة حبضةارة األشةياا رنةاحل منهةا أهنةا ستنضةم إىل
ركةةب احلضةةارة الاربية،ول نةةة يؤكةةد أن احلضةةارة إنتةةاج بجلةةري يجلةةًتم فيةةة ادلسةةلاون م ة غةةَتهم ويت ةةور هةةذا اإلنتةةاج بلعةةل ال ةًتاكم
والتجربة وأن احلضارة هي اليت ولد منتجاهتا .اب نيب .) 717 :8434
يبلح ة أن الل ةةر الًتبةةوي اال قتصةةادي دلال ة ب ة نةةيب يقةةوم علةةى ملهةةوم احلضةةارة،واليت متاةةل عنةةد معادلةةة را ةةية م ة ةةبلث
متاَتات هي الًتاب واإلنسان والزم ،وهذ ادلتاَتات وتلاعل م الل رة الدينية مبعناها الواس الذي يجلال العقيدة أو االيةدولوجيا
أو حىت ادلبدأ األخبلقي،وبةذل يعتةرب االشةًتاكية والليرباليةة والدميقرا يةة أداانحل جديةدة عنةد مقارنتةة مبضةاعلة اجلهةد االقتصةادي ف
العاةل بةةُت عاةةار بة اسةةر والعامةةل الروسةي اسةةتخانوف،ألن كةةل منهاةةا يقةةدس عالةةة ويبةذل مزيةةداحل مة اجلهةةد لتلقيةةق الاايةةة الةةيت
يؤم هبا،كاا يرب مال ب نيب ادلنهع الًتبوي االقتصادي ابلقيم الةيت خةص هبةا سةيدان ،فاللضةامل اخللقيةة هةي الةيت وعةد قةوة
جوهري ةةة ف و ةةوي احلضة ةةارات ال ةةروح وحة ةةدها ه ةةي ال ةةيت وتة ةةيك لئلنس ةةانية أن وة ةةنهض ووتق ةةدم فلياا ةةا فقة ةةدت ال ةةروح سة ةةق ت
احلضارة،واضل ت ألن م فقد القدرة على الصعود ال ميتل إال أن يهوي ت أت َت اجلاذبية،والبناا ال يقو ابلعلم والعقل واللة
فلسب،فرذا ووقص إشعاع العقل يلقد العلم كل معنا ،وابلتا يلقد اإلنسان وع جلة إىل اللهةم وإرادوةة للعال،عنةدها يلقةد اذلاةة
وقةةوة اإلميان،وبةةذا يتوقةةص العةةاز اإلسةةبلمي كاةةا يتوقةةص ا ةةرم عنةةدما يسةةتنلد آخةةر ق ةةرة م ة الوقةةود ) .اب ة نةةيب 824 :1987
).ويةةر مال ة ب ة نةةيب ةةرورة اإلهتاةةام ابألخةةبل وو بيقهةةا علةةى العلةةوم اإلنسةةانية األخةةر إن العلةةوم األخبلقيةةة واإلجتااعيةةة
والنلسية وعد اليوم أكار رورة م العلوم ادلادية،فهذ وعترب أكار خ راحل ف رلتا ما زال الناس فية جيهلون حقيقة أنلسهم،ومعرفة
إنسةان احلضةةارة وإعةداد أشةةق مة كاةَتاحل مة صةن زلةةرم أو وةرويض قةةرد علةةى اسةتخدام رب ةةة عنةق ) .ابة نةةيب .) 831 :8432
يةةداف مال ة ب ة بةةٍت ع ة ادلةةنهع الةةذي يةةدعو ادلسةةلم للدراسةةة والتعاةةق ف العلةةوم االجتااعيةةة واألخبلقيةةة،وعلى الةةرغم م ة دراسةةتة
للهندسةةة و صصةةة ف رلةةال ال هةرابا،إال أنةةة يةةر أن العةةاز اإلسةةبلمي لةةيس ف حاجةةة إىل هندسةةة بةةل ف حاجةةة إىل أف ار،وهةةذ
األف ار هي اليت وؤد إىل اللعالية اليت جتعل ادلسلم يتلرر م قبضة االقتصاد الارذ الذي ي لق علية اسم االستعاار اجلديةد
) والذي جيعل ادلسلم زبوانحل مقلداحلجيا ادلنتجات الاربية وي دسها،ويعقد مال ب نةيب مقارنةة بةُت منتجةات الدولةة الاربيةة والةدول
العربيةةة فيق ةةول :الدول ةةة الاربيةةة وق ةةدمت بع ةةرض يتاا ةةل ف أمسنةةت ورخ ةةام وو ل ةةب حدي ةةد للصةةناعات والبن ةةاا ومنتج ةةات كيايامي ةةة
وعبلجية،بيناا الدولة العربية ز وعرض أي شجل وو لب رلوهرات ومبلبس ومساحيق وع ور ولعب وحلو وفواكة زللورةة وحريةر
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بيعة ي وأق ةةان حريةةر صةةناعية،وهذا يةةدل علةةى اجتاهةةات العةةاز اإلسةةبلمي الةةيت وةةنع س ف حياوةةة االقتصةةادية وعبلقاوةةة التجاريةةة) .
اب نيب  . ) 847 :1987يوجة مال ب نيب نظر أغنياا ادلسلاُت إىل رورة اإلنلا على اللقراا وابلذات على التعليم لقد
زاد عدد أغنياا ادلسلاُت على فقرامهم ل كاَتاحل م أولئ األغنياا ال يهتاون بتو لل مسلم لًتبيتة وربية عالية أو فنيةة بةل ال
يهتاون برعاية عال ذي فامةدة عامة،ولقةد الحظةت ف قريةة صةاَتة مة قةري قسةن ينة حيةث ووجةد مدرسةة هةي ادلؤسسةة الوحيةدة
ذات النل العام،هذ ادلدرسة ووازن بصعوبة ميزانيتها ادلتوا عة ف حدود ستاامة ألص فرن فق ،أنلق هؤالا اللقراا الذي يعانون
اللقر فعبلحل،أنلقوا ف ليلة واحدة أكار م ماميت ألص فرن ما بةُت دار اخليالةة وكةوخ وقاةار وبعةض ادلقةاهي )  .ابة نةيب :1987
 . ) 841يةدعو مالة بة نةيب إىل وايةَت النظةةرة التقليديةة إىل اإلقتصةاد مة رلةرد مةدخبلت وسلرجةات إىل اعتبةار جةزااحل أصةيبلحل مة
اَّللَ ال يةاَََت َما ب َق كوثم َح َّىت يةاَ َةَتوا َمةا أبَنلسةه كم))[الرعد )88:بقولةة :
و وي اإلنسان ويو ك ذل ف ولسَت لآلية ال رمية  :إ َّن َّ
لو ودبر أهل اإلقتصاد م ادلسلاُت هةذ ا يةة لوصةلوا إىل نتيجةة أن اإلقتصةاد لةيس قضةية إنجلةاا بنة أو وجلةييد مصةان فلسةب
،بل هو قبل ذل قضية وجلييد اإلنسان وإنجلةاا سةلوكة اجلديةد أمةام كةل ادلجلة بلت ) .ابة نةيب .) 843 :8432ويؤكةد مالة
ب نيب أن اإلقتصاد اإلسبلمي جيب أن يقةدم جتربةة جديةدة وتجنةب السةلبيات الةيت صةاحبت و بيةق اإلقتصةاد الرأمسةا واإلقتصةاد
ادلةةادي ا تا ة اإلسةةبلمي أجةةدر م ة أن تقةةق لةةة ولئلنسةةانية التجربةةة الةةيت وعيةةد إىل عةةاز اإلقتصةةاد أخبلقياوةةة ،ويةةتبلا بةةذل
اإلضلرافات اليت وور ت فيها الرأمسالية ،كاا ينجو م ور ة ادلاركسية ادلادية اليت سلبت اإلنسان ما مييز عة ا الت واألشةياا ).
اب نيب.) 781 :8432وتذر مال ب نيب م قلل ابب اإلجتهاد إذ فية وع يل للل ر اإلسةبلمي مة اإلن ةبل والبلةث عة
حلةةول للاجلة بلت الةةيت وواجةةة ا تاة اإلسةةبلمي وخاصةةة ادلجلة بلت اإلقتصةةادية ،فهةةو يعتةةرب أن ادلسةةلاون يواجهةةون ةةد كبةةَت ف
رلال اإلقتصاد إن حركة األف ار مهاا كانت وجهتها ودف الل ر لتدعياها أو وصليلها أو حةىت دلقاومتهةا ،وأعتقةد أن الل ةر
اإلسبلمي مدعو إىل خوض معركة كرب دلواجهة دي عاز اإلقتصاد )  .اب نيب .) 844 :8432
اجلوانب الرتبوية السياسية

يعةةرف دمحم  ) 712 :8447الًتبيةةة السياسةةية أبهنا العاليةةة الةةيت ميارسةةها ا تا ة أف ةرادا أو أح ةزااب أو دولة،س ةواا ف إ ةةار نظةةام
سياسي مقبول أو ف إ ار سياسي مرفوض،وذل هبدف اكتساب القيم وادلبادئ واالجتاهات اليت يؤم هبا ادلةرذ وادلتصةلة ابحليةاة
السياسةةية وقضةةااها ا لرميسةةية كاذلويةةة واالنتاةةاا والةةوالا والقيةةادة وادلجلةةاركة واحلةةرات وادلجلةةاركة والواجبات،وذلة عة ريةةق سلتلةةص
الوسةةامل وال ةةر وادلاارسةةات الًتبويةةة والتاقيليةةة ادلتاحةةة سةةعياحل وراا األهةةداف الةةيت يرمسهةةا اإل ةةار الل ةةري الةةذي ين لةةق منةةة ادلةةرذ).
ةةي للاانيةةة،وما السياسةةة ف جوهرهةةا إال مجلةةروع
يةةر مالة بة نةةيب أن هنالة عبل قةةة مباشةةرة بةةُت السياسةةة واحليةةاة  ،فةةاألو
لتنظيم التايَتات ادلتتابعة لظروف اإلنسةان وأو ةاع حياوةة .هةذ العبلقةة ةدد و ة اللةرد ابعتبةار غايةة كةل سياسةة،ويعترب اللةرد
أيضاحل عامبلحل لتلقيق ول الااية،وه ذا يعتةرب اإلنسةان عنصةراحل ف ادلجلةروع السياسةي مة وجهتةُت  :أي ابعتبةار ذابحل) قةق الاايةة
مة السياسةة و مو ةوعاحل) هةو بعينةة الاايةةة ادلرجةوة) .ابة نةيب .) 781 :1987كةذل اهةتم مالة بة نةيب كاةَت مة اللبلسةةلة
الًتب ةةويُت ابلل ةةرد وه ةةو م ةةا وس ةةعي إلي ةةة ال ةةدول والسياس ةةيون وادلل ةةرون لنهض ةةة ا تاع ةةات و قي ةةق التق ةةدم االقتص ةةادي والسياس ةةي
واالجتاةةاعي  .ووبةةٌت مال ة ب ة نةةيب ف أف ةةار الًتبويةةة السياسةةية مةةنهع اإلصةةبلح اإلسةةبلمي،ودعا إىل و ةةوي رلتا ة يقةةوم علةةى
االنسجام ف الل رة والعال ومناهضة القابلية لبلستعاار اليت يتصص هبا ا تا ادلسلم،وركز جهود على اإلنسان كباعث أساسي
ألي حضارة وعلى دور العقيدة،وير أن العلم واألخبل أصبلن مة أصةول احلضةارة،وهذا الةرأي هةو نتيجةة واقعيةةال بلع مالة
ب ة نةةيب علةةى الاقافةةة األوربيةةة ومعايجلةةتة ذلةةا ف و نهةةا إ ةةافة إىل قافتةةة اإلسةةبلمية،كل ذل ة جعةةل ف ةةر السياسةةي ميتةةاز ابلت ةةور
والقدرة على التلليل،وهو ميال اجتاهاحل متايزاحل ف فلسلة اإلصبلح ،ولة مدرسة ف رية هتتم بقضاا ا تا ومجلة بلت احلضةارة،ور
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أن العاز اإلسبلمي على الرغم م لصة م االستعاار إال أنة يعين سلللاوة اليت كبلت حركتة وأعاقت وقدمة وو ور ،وأن اذلزميةة
اليت يعيجلها ادلسلم اليوم ال مي أن يتلرر منها إال إذا لص م القابلية لبلستعاار،وأن هنضة ادلسلم ال وتم إال إذا انتصر على
نلسة وسعي إىل التايَت،مصداقاحل لقول رسول صلى علية وسلم كيلاا و ونوا يوىل علي م ) القضاعي 718/7 :1986
)  ،وف قولة وعاىل ذل أبن ز ي ماَتاحل نعاة أنعاها على قوم حىت ياَتوا ما أبنلسهم وان مسي عليم ) األنلال 53 ،
) .القريجلي  .) 787 :8433وف ذل يقول مال بة نةيب :لقةد انتهةي ا تاة اإلسةبلمي منةذ عةدة قةرون إىل آخةر خ ةوات
حضاروة،وهو اليوم ف مرحلة ما قبل التلضر م جديد،ولقد بذلت جهوداحل كبَتة خبلل ما يقةرب مة قةرن ل ةي وةدب فيةة احلركةة
م جديد،ل إقبلعة يبدو قيبلحل وب يئاحل إذا ما قورن ببعض ا تاعةات ادلعاصةرة ماةل اليةاابن والصةُت الجلةعبية الةيت كانةت متةأخرة
عنةة ب اةَت،وأ َن هنةةام نةوعُت مة ادلعوقات،فادلةدافعون عة االسةتعاار يرجعةةون إىل اإلسةبلم سةةبب أتخةَت اإلقبلع،وأمةةا حةاملوا لةواا
النظرية القومية فيعزونة إىل االسةتعاار وف ولة النظةريتُت خ ةأ جسةيم،فاللريق األول يتجاهةل حقيقةة صةارخة وهةى أن اإلسةتعاار
مسةةؤول عة النصةةيب األكةةرب مة اللو ةةى الةةيت وسةةود العةةاز اإلسةةبلمي اليوم،وأمةةا اللريةةق الاةةا عنةةدما يلقةةي اللةةوم علةةى االسةةتعاار
تةةاول أن خيلةةي سياسةةة التالةةق الةةيت يتبعهةةا م ة شةةعوبة كوهنةةا ال لةةص م ة القضةةاا علةةى ادلجل ة لة)  .اب ة نةةيب 782 :8432
)،ويوصةةي مالة بة بةةٍت اللةةرد ادلسةةلم أبن يركةةز جهةةود ف القيةةام بواجبةةة كةةامبلحل وعةةدم االنتظةةار لللصةةول علةةى احلقةةو مة ةةرف
خارجي،ويناشد ادلسلم أال يتخذ ذرام كاَتة وإجةاابت وربيريةة،فيربر غيابةة عة العاةل بصةعوبة ادلواصةبلت ومجلةاكل السة ووةدىن
األجةةور مقابةةل بةةذل اجلهةةد ال بلزم،ويةةربر عةةدم اجلةةودة ف العاةةل بايةةاب ا لةزات ،حىت أصةةبلنا ال نةةت لم إال ف حقوقنةةا ادلهضةةومة
ونسة ةةينا الواجبات،وبة ةةدالحل م ة ة أن و ة ةةون ال ة ةةببلد ورشة ةةة للعاة ةةل ادلاار،والقية ةةام ابلواجبة ةةات الباعا ة ةةة لللية ةةاة فرهنة ةةا أصة ةةبلت س ة ةةوقاحل
لبلنتخاابت،وصةارت كةل منضةدة ف ادلقةةاهي منةرباحل ولقةى منةةة اخل ةب االنتخابيةة،فل م شةربنا ف ولة األام الجلةاي،وكم مسعنةا مة
االسة واانت وكةةم رددان عبةةارة أننةةا ن الةةب حبقوقنا،ولة احلقةةو اخلبلبةةة الةةيت يسةةتهل ها النةةاس فةةبل يعاةةدون إىل ال ريةةق األصةةعب
ري ة ةةق الواجب ة ةةات )  .ابة ة ة ن ة ةةيب  . ) 771 :8432ي ة ةةر مالة ة ة بة ة ة ن ة ةةيب أ َن س ة ةةبب اضل ة ةةاط ادلس ة ةةلاُت ه ة ةةو إغل ة ةةال النهض ة ةةة
االجتااعيةةة،والًتكيز علةةى البعةةد السياسةةي واإلف ةراط ف عاليةةة التسةةييس،أل َن ف ةران السياسةةي يقةةوم علةةى أتجيةةل األعاةةال ووضةةيي
الوقةةت وعةةدم االهتاةةام ابدلصةةللة العامةةة وعةةدم القةةدرة علةةى جتةةاوز األاننية،وعةةدم و ة ال لةةااات ف ادل ةةان ادلناسةةب والتجزمةةة
السياسية وعدم و بيق الجلريعة اإلسبلمية،إ افة إىل العجلامرية وا سوبية الجلخصية واإلقلياية إ َن عقامةدان السياسةية وةدي لتلة
القيم اللاسدة لللضارة ول العقامد اليت متالت عندان اليوم ف أس ورة الرجل الوحيد الذي ينقذان،والجلجل الوحيد ف البيان ووذويق
ال بلم،وه ذا ننتقل م وهم للتخب إىل وهم،وال ندري كم م السنُت نقضيها حلل ادلجل لة اليت هي مجلة لة حضةارة أوالحل وقبةل
كةةل شةةجل )  .اب ة نةةيب  . ) 771 :8432ي الةةب مال ة ب ة نةةيب بتلويةةل السياسةةة اإلسةةبلمية إىل علةةم اجتاةةاع و بيقةةي ال رلةةرد
نجلاط فو وي،وهذا العلم السياسة اإلسبلمية ) يقوم على منهع وربوي يةؤدي إىل ا تاة ادلتلضةر وهةذ السياسةة ادل لوبةة وقةوم
على مبدأي  :أن نتب سياسة وتلق ووساملنا  ،وأن نوجد أبنلسنا وسامل سياستنا  .وشرح هذ ادلبةادئ الةيت وقةوم عليهةا السياسةة
ادل لوبة ف قولة :االعتااد ف هذ الوسامل على اإلنسان و الًتاب والوقت واليت و ون الناوع احلضاري وهبذا مي التخلص مة
القابلية االستعاارية وبتلسُت ما لدينا م وسامل للتايَت مي التخلص م االستعاار،وادلهم ف السياسة هو ادلضاون ال الجل ل
السياسي السامد أكان هوراحل أو مل ياحل أو استبداداحل م لقاحل ) .مال ب نيب ،) 711 :8432ويعتقد مال ب نيب أن األمم
ادلتل ةةدة أو غَته ةةا مة ة ولة ة ادلس ةةايات ال ةةل مجلة ة لة ال ةةذي يعلق ةةون آم ةةاذلم عليه ةةا ويص ةةلهم ابلتخب ،ه ةةذ السياس ةةة اخلارق ةةة
البولتي ةةا) مةةا زالةةت لةةي العناصةةر احلقيقيةةة للاجلة لة عة ةةاَت ادلسةةلم،فهو يةةت لم حيةةث يلزمةةة أن يعاةةل،وهو يلعة اإلسةةتعاار
حيث جيب علية أن يلع القابلية االستعاارية،وهو م هذا ال يبذل أقل رلهود ف سبيل وايَت و عة وايَتاحل عالياحل،أما أكاةر القةادة
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جةةداحل فهةةم ف انتظةةار ادلبلبسةةات أعٍت،يتوقعةةون سةةنوح فرصةةة لَتفع ةوا عقةةامرهم معلقةةُت آمةةاذلم علةةى بعةةض األسةةا َت ادلسةةااة األمةةم
ادلتلةةدة أو الضةةاَت العةةادلي )  .اب ة نةةيب  . ) 711 :1987يةةر مال ة ب ة نةةيب أ َن بعةةض ادلسةةلاُت ال تسة اإلسةةتلادة م ة
الوقت وال تسة و بيةق مةا يعرفةة مة علةوم،وال تسة اسةتابلل مةا لديةة مة مةال،فهو يةت لم أكاةر شلةا يعاةل يقول :إننةا نةر ف
حياونا اليومية جانباحل كبَتاحل م البلفعالية ف أعاالنا إذ يذهب جزا كبةَت منهةا ف العبةث وا ةاوالت اذلازلةة،وإذا مةا أردان حصةراحل ذلةذ
القضية فرننا نر سببها األصلي ف افتقادان الضةاب الةذي يةرب بةُت عاةل وهدفةة،بُت سياسةة ووسةاملها،وبُت قافةة ومالهةا ،وبةُت
ف ةةرة و قيقها،فسياسةةتنا جتهةةل وسةةاملها و قافتنةةا ال وعةةرف مالهةةا العليةةا )  .اب ة نةةيب  . ) 714 :1987يعتقةةد مال ة ب ة نةةيب
أ َانلسياسةةة جيةةب أن و ةةون مسةةتندة لدراسةةة دقيقةةة للواقة بعيةةداحل عة اإلرجتال،مبنيةةة علةةى التخ ةةي السليم،فالنهضةةة الجلةةاملة جباية
جوانبهةةا عا ةبلحل جي ةةب أن وجلةةرف عليةةة مؤسس ةةات ة وووجة،ول ةةذل صلةةد ف كةةل رل ةةال يةةت لم فيةةة ع ة مسةةألة اجتااعي ةةة أو
اقتصادية أو سياسية مهاة،فهو ي الب اب يت  :رللس للتوجية اللٍت تل مجل لة الًتبية ادلهنية وبعاحل حلاجات الببلد ،رللس لتوجية
الاروة وووريلها  ،ومؤمتر عةام حلةل مجلة لة ادلةرأة مبجلةاركة علاةاا الًتبيةة وعلاةاا الةنلس واأل بةاا وعلاةاا الجلةريعة  .وعةد الًتبيةة عنةد
مالة بة نةةيب عةةامبلحل مهاةاحل مة العوامةةل الةيت قةةق القةةوة السياسةةية ف ا تاة والدولةةة،وأ َن قةةوة الدولةةة وا تاعةةات وقةةاس مبةةد قةةوة
النظم التعلياية وادلناهع الًتبوية،واليت وقوم على قيق عوامل النهضة والت ور واليت وعيد لئلسبلم فاعليتة بصلتة ديناحل مساواحلجتلىلي
أعظةةم احلضةةارات اإلنسةةانية ف التةةاري  ،وهةةى حضةةارة قامةةت علةةى أسةةاس اللضةةامل واألخبلقيةةة والقةةيم السةةالاا ادلتاالةةة ف واق ة
االوصال بُت اإلميان والعال والعلم والضاَت .اب نيب .)872 :8437ويورد مال بة نةيب أمالةة عاليةة مة سةَتة ادلصة لى صةلى
علية وسلم ،منهاعالية ادلؤاخاة بُت األنصار وادلهاجري اليت كانت وجل ل أساس ا تا اجلديد واحلضارة اجلديدة ووعل ميبلد
ةُت
ذل ا تا الذي يقوم على أواصر األخوة اإلسبلمية قال وعاىلَ :وأَلَّ َ
ةت بةَ ك َ
ص بةَ ك َ
ةت َمةا ف كاأل كَرض َ يعةاحل َمةا أَلَّكل َ
ُت قةلوهب كم لَ كةو أَنكة َل كق َ
ص بةَكيةنَةه كم إنَّة َعز ٌيز َح ٌيم) .األنلال ) 63وقد جتلت عبقرية النيب اليت و دت أركان الدولةة اإلسةبلمية وقةام
قةلوهب كم َولَ َّ َّ
اَّللَ أَلَّ َ
حبل ادلجلاكل التجلريعية والدينية والسياسةية والعسة رية الةيت واجهةت رلتاة ادلدينةة الناشجل،فالرسةول صةلى عليةة وسةلم هةو ادلةرذ
األول الذي ال خامة ادلسؤوليات  ،وعظم االبتبلاات لبناا ا تا الوليد،ف ان الرسول يقوم ابلًتبية السياسية اليت تاج
للق ةرارات السياسةةية اذلام ةةة والتخ ةةي االس ةًتاويجي احلرذ،ويلجةةأ إىل بسةةبلح ال ةةدعاا ف محايةةة الدول ةةة اإلسةةبلمية عن ةةدما رأ
التلو العددي ألعةداا اإلسةبلم ابلنسةبة لقلةة يقودها،فنجةد يرفة يةد للسةااا فيةدعو إىل قةامبلحل :اللهم إن هتلة هةذ العصةبة
فل وعبد ف األرض أبداحل،اللهم أصلز ما وعةدت ) ال ةربا  . ) 718/7 :1983ابة نةيب ،) 713 :8432وكةذل قةام الرسةول
ابلعاةةل الدبلوماسةةي وادلتااةةل ف معاهةةدة قةرين وه ةةذا بيناةةا كةةان النةةيب يقةةود ف سةةبيل فيلةةق الجلةةهداا الةةذي اوبعو ،كةةان
القامد الةذي يلقة أب ةال مللاتةة أمسةى دروس الدبلوماسةية واإلسةًتاويجية احلربيةة،جاعبلحل مة ادلسةلاُت هبةذا التوجيةة ادلةزدوج أعظةم
اللا ُت نزاهة ف الوقت الذي يعتربونة فية أكال ادلستنَتي ف التاري )  .اب نيب . ) 778 :1987
إن الًتبية اإلسبلمية اليت دعا إليها النيب وتاال ف إقامة ادلنهع الراب الذي اختار للقيادة قال وعاىل  :الَّذي َ إن َّم َّ نَّاه كم
الص َبلةَ َوآوَةوا َّ
الزَكا َة َوأ ََمروا ابلك َا كعروف َونةَ َه كوا َع الكان َ ر َو ََّّلل َعاقبَة كاألمور  .احلع  ),41وكذل ف قولة وعاىل
ف كاأل كَرض أَقَاموا َّ
ث
ت للنَّاس َأتكمرو َن ابلك َا كعروف َووَةكنة َه كو َن َع الكان َ ر َووة كؤمنو َن اب ََّلل ال عاران  ، )110 ،ف انت الًتبية النبوية
كنت كم َخكيةَر أ َّمة أ كخر َج ك
اليت وتخذ م القرآن منهجاحل إلرساا دعامم الدولة اإلسبلمية  ،لتخرج الناس م عبادة العباد إىل عبادة رب العباد وم يق
الدنيا  ،إىل سعة الدنيا وا خرة  ،م جور األدان إىل عدل اإلسبلم  .وهذا هو ادلنهع الذي يهدف إىل رب قيم السااا
اَّلل َح َّق ج َهاد
اسجدوا َو كاعبدوا َربَّ كم َوافكة َعلوا ا كخلَكيةَر لَ َعلَّ كم وة كلللو َن َو َجاهدوا ف َّ
ابألرض قال وعاىلَ :ا أَيةَ َها الَّذي َ َآمنوا كارَكعوا َو ك
يدا
ُت م قَةكبل َوف َه َذا ليَ و َن َّ
الرسول َشه حل
اجتَةبَاك كم َوَما َج َع َل َعلَكي كم ف ال َدي م ك َحَرثج َملَّةَ أَبي كم إبكةَراه َيم ه َو َمسَّاكم الكا كسلا َ
ه َو ك
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الص َبل َة َوآووا َّ
الزَكا َة َو كاعتَصاوا اب ََّّلل ه َو َم كوَالك كم فَن كع َم الك َا كوَىل َون كع َم النَّصَت) .احلع -22
َعلَكي كم َووَ ونوا ش َه َدااَ َعلَى النَّاس فَأَقياوا َّ
 . )23فهذ ا ات مشلت واجبات ادلسلم،الذي أيمر ابلركوع والسجود وإقامة الصبلة،اليت هي عاود اإلسبلم وعدم الجلرم ابأ
وفعل اخلَت ما است اع اجتنابة ونواه ية وا رمات والتخلص م أمراض ا تاعات ادلتاالة ف القضاا على العادات والتقاليد البالية
والعصبيات القبلية وال املية وإاثرة النعرات العنصرية واجلهورية وقال الرسول  :ليس منا م دعا للعصبية ) اب ماجة د .
اَّلل
ت َّ
ت،) 178/1 :ويؤكد هذا ادلنهع االعتصام حببل ادلتُت قال وعاىلَ :و كاعتَصاوا حبَكبل َّ
اَّلل َ حليعا َوَال وَة َلَّرقوا َواذككروا ن كع َا َ
اَّلل
َصبَ كلتم بن كع َاتة إ كخ َو حلاان َوكنت كم َعلَى َش َلا ح كلَرةث َم َ النَّار فَأَن َق َذكم َمكنة َها َك َذل َ يةبَة َُت َّ
َعلَكي كم إ كذ كنت كم أ كَع َدااحل فَأَلَّ َ
ص بةَ ك َ
ُت قةلوب كم فَأ ك
اصربوا
آاوة لَ َعلَّ كم وَة كهتَدو َن ال عاران  ، )103وف قولة وعاىل َوأَ يعوا َّ
ب رت كم َو ك
لَ كم َ
اَّللَ َوَرسولَة َوَال وَةنَ َازعوا فَةتَة كل َجللوا َووَ كذ َه َ
الصابري َ ) األنلال  .)46اب نيب  .)8432مي القول ف ف ر مال ب نيب السياسي الًتبوي أنة أول ابحث
إ َّن َّ
اَّللَ َم َ َّ
حاول أن تدد أبعاد ادلجل لة وتدد العناصر األساسية ف اإلصبلح ويبعد ف البلث ع العوارض،وكان أول م أودع منهجاحل
زلدداحل ف حبث مجل لة ادلسلاُت على أساس ف علم النلس واالجتااع وسنة التاري ) .ميبلد،) 871 :8443وهو كذل يعد
م ادلل ري ادلسلاُت الذي اهتاوا اب تا ادلسلم و وم األمة اإلسبلمية  ،وقضااها السياسية واالجتااعية واالقتصادية والل رية
 ،فقد كان شاهد عصر لواق األمة اإلسبلمية مبجل بلهتا ادلزمنة  ،فلم ي تص بتجلخيص هذا الداا  ،ل نة حدد الدواا  ،وو
احللول ادلناسبة لتل ادلجل بلت  ،حىت وقوم األمة اإلسبلمية بدورها الرادي والرسا ف إحلا الرمحة ابلعاملُت  ،قال وعاىل
نت َعلَكية َها إَّال لنَة كعلَ َم
:وَك َذل َ َج َع كلنَاك كم أ َّمةحل َو َس حلا لَتَ ونوا ش َه َدااَ َعلَى النَّاس َويَ و َن َّ
الرسول َعلَكي كم َشه حل
يدا َوَما َج َع كلنَا الكقكبةلَةَ الَّيت ك َ
َ
َّ
َّ
َّ
اَّللَ ابلنَّاس
الرس َ
اَّلل ليضي َ إميَانَ كم إن َّ
اَّلل َوَما َكا َن َّ
ت لَ َ ب ََتةحل إال َعلَى الذي َ َه َد َّ
َم يةَتَّب َّ
ول شلَّ يَن َقلب َعلَى َعقبَةكية َوإن َكانَ ك
وف َّرح ٌيم  .)871البقرة  ،)143فاإلصبلح السياسي يعد هدفاحل وربواحل يسعي إلية اللبلسلة وادلل ري ،وقامد ذل هو
لََرا ٌ
اإلنسان الذي يعد أساس عالية التاَت،وهذا ما دعا إلية مال ب نيب ف حياوة.إن هذ اجلوانب الًتبوية الوا لة ف حياة مال
ووعرف ع معايجلة
ب نيب إالا ورج إىل معايجلتة لظروف ا تاعات ادلسلاة وغَت ادلسلاة حيث أنة ون َقل ف أكار م بلد َّ
ووواصل على ر ول َت الناس ف الببلد اليت عاش فيها.
النتائج
 / 8إن ادلورد البجلري أهم ما ميتل ةة أي رلتاة إنسةا ،وا رم األساسةي ذلةذا ادلةورد هةو الل ةر ،فهةو الةذي يقةود إىل ليةز األفةراد
للتناية ف كافة رلاالهتا.
 / 7إن الًتبيةةة االجتااعيةةة ف ا تاة ادلسةةلم وسةةتاد زلتواهةةا وأسةةاليبها مة أقةوال وأفعةةال الرسةةول ،فهةةو ادلةةرذ األول والقةةدوة ف
السلوم وادلعامبلت .
 /1أوىل ما ل ب نيب قضية ادلرأة عناية خاصة،فقد شاهبا كاَت م التجلوين وسوا اللهم،والبد م النظر إليها م خبلل ادلنظومة
الل رية العامة ذات الصلة القوية ابحلضارة .
 /7ال ونلصةةل قض ةةية ادل ةرأة ع ة الرج ةةل،وهي عاوم ةاحل مجل ة لة الله ةةم ف ا تا ة ال ةةذي و ة ادل ةرأة ف مواجه ةةة الرج ةةل دون مراع ةةاة
خصوصةية بيعةة كةل منهاا،علاةاحل أن ل ةةل منهاةا دور خةاص يقةوم بةةة ،وهةذا الةدور يسةتند إىل بيعةة كةةل مة الرجةل وادلةرأة ،وهةةو
موقص وس بُت ادلتاس ُت يتبعاد ادلرأة وا خري ادلتاس ُت بتلرر ادلرأة.
 /1ال ريةةق الوحيةةد لللصةةول علةةى احلقةةو هةةو أداا الواجبةةات م ة ةةرورة استجلةةعار كةةل فةةرد ف ا تا ة لةةدور وأنةةة مسةةؤول ع ة
إحداث التايَت الداخلي ف ذاوة وهو ادلدخل الصليك للتايَت الجلامل .
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 / 1إن الصةةلة مباشةةرة بةةُت احليةةاة والسياسةةة ،فالسياسةةة خ ةةة إلحةةداث التاةَتات ادل لوبةةة ف حيةةاة ا تاة علةةى اعتبةةار أن اإلنسةةان
وسيلة لتلقيق الااية م السياسة .
 /2إن العلةةم اإلسةةبلمي وعلةةى الةةرغم م ة ذهةةاب اإلسةةتعاار مةةا زال متةةأ را ماثر السةةلبية والةةيت وتااةةل ف اذلزميةةة النلسةةية والقابليةةة
لئلستعاار  ،والنهضة الوتأوَى إال ابإلصبلح الجلامل الذي أساسة وايَت األنلس.
التوصيات :

 / 8وعريص بلب التعليم العام والعا بسَتة مال ب نيب عامة وما باة م أقوالة ف كتب وزلا رات ولقااات.
 / 7عقد لقااات علاية زللية وعادلية ت رعاية جهات متخصصة إلستخراج اجلوانب واألف ار الًتبوية ف حياة مال ب نيب.
 / 1إجراا دراسات وحبوث وربوية مقارنة للجوانب الًتبوية ف حياة مال بت نيب.
 /7إبحة اللرصة للباحاُت والدراسُت للعلوم الًتبوية خاصة لئل بلع على مؤللات مال ب نيب.
ادلصادر وادلراجع
القرآن الكرمي.
 /8اب ماجة د  .ت )،دمحم ب يزيد القزويٍت،سنن ابن ماجة،بَتوت،دار الل ر .
 /7البخاري ،) 8434دمحم ب إمساعيل،صحيح البخاري،بَتوت،دار اب كاَت .
 /1الًتمزي د.ت )،دمحم ب عيسى،سنن الرتمزي،بَتوت،دار إحياا الًتاث .

 /7القضاعي ،) 8431دمحم ب شهاب،مسند الشهاب،بَتوت ،مؤسسة الرسالة .
 /1النيسابوري ،) 8441دمحم ب عبد

احلاكم،ادلستدرك ،بَتوت دار ال تب العادلية .

 /1النيسابوري د  .ت ) ،مسلم ب احلجاج ،صحيح مسلم  ،بَتوت دار ال تب العلاية .
 /8اب نيب  ،)8432مال ،ادلسلم يف عامل اإلقتصاد،بَتوت،دار الل ر ادلعاصر.
 /7إنتاج ادلستشرقني وأثره يف الفكر اإلسالمي احلديث  ،دمجلق ،دار الل ر .
 /1الصراع الفكري يف البالد ادلستعمرة  ،دمجلق  ،دار الل ر .
 /7الظاىرة القرآنية  ،دمجلق  ،دار الل ر .

 /1وجهة العامل اإلسالمي  ،دمجلق  ،دار الل ر.
 /1إمام ،) 8448زكرا بجلَت،دراسة نقدية يف الفلسفة اإلسالمية ،بَتوت،دار اجليل .
 /2خليل ،) 8434عااد الدي ،حول تشكيل العقل ادلسلم،بَتوت ،دار الل ر .

 /3ميبلد  ،) 8443زكي،مالك بن نيب ومشكالت احلضارة  ،بَتوت ،دار الل ر .
 /8إبة ةراهيم ،) 7113التج ةةا دمحم،الفك ررر الرتب رروي عنر ررد مال ررك ب ررن ن رريب يف ض ررو الرتبي ررة اإلس ررالمية،رس ةةالة دكت ةةورا غ ةةَت منجل ةةورة،كلية الًتبي ةةة-
احلصاحيصا،جامعة اجلزيرة.
 /7اخل يب ،) 8433سلياان عبد الدامم،فلسفة احلضارة عند مالك بن نيب،رسالة دكتورا غَت منجلورة،كلية ا داب،جامعة عُت مشس،مصر .
 /1القريجلي ،) 8433علي حس ،األسس الرتبوية للتغيري اإلجتماعي عند مالك بن نيب ،رسالة ماجستَت،كلية الًتبية،جامعة عُت مشس،مصر

 /1دمحم ،) 8447عبد القوي عبد الاٍت،اجلوانب الرتبوية يف حياة اخللفا الراشدين،رسالة دكتورا ،كلية الًتبية،جامعة عُت مشس،ج مصر.
1. darfikr.com
2. Islamstory.com
3. Ahlalhadeeth.com
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