
م(1)مم

 ووطنية التعليه ضزورة شزعية 

مٔزِدِغلمَربِّمَوُضِؾ}:ميفمطؿابفماظؽرؼؿم،ماظؼائٔؾماظعادلنيماحلؿدمٓمربِّ

موأذفدمأنمدقدغام{ِسْؾّؿا م، مإالمآموحدهمالمذرؼؽمظف موأذفدمأنمالمإظف ،

مصؾِّ ماظؾفؿ م، موردقظف مسؾده محمؿّدا مآظفمموغؾقـا موسؾك مسؾقف موبارك ودؾؿ

م .موبعدم،محلانمإىلمؼقمماظدؼـوأصقابف،مومعـمتؾعفؿمبإ

مصممممم مؼد مباظعؾؿ ماإلدالم ماػؿؿ م، مباظّغا مظمفصفعؾاػؿؿاّعا موغقّرحقاة ماؾؼؾقب

وبفم،مؼرتػعمذأنماظؾالدمواظعؾادبفموتؾـكماِّعؿمواحلضاراتم،مبفمم،ؾعؼقلظ

م.اجلفؾوماظؿكؾػمسؾكمكؼؼض

مباظػردمممم مؼرضك ماظذي ماجلاد ماظؿعؾقؿ مػق مغرؼده ماظذي ماظؿعؾقؿ وإن

ماظؿؼدممواجمل مأدؾاب مِّبـائفا موققؼؼ م، مواِّعؿ مباظدول موؼـفض م، ؿؿع

مدسا مصؼد م، ممواظرضل موبنيمماظعؾؿمإىلاإلدالم م، مورشَّبمصقف مسؾقف موحٖث ،

)صؾكمآمسؾقفمةماظـيبمبدأتمرداظحقثم؛معؽاغةمأػؾفموأسؾكمعـمضدرػؿم

م موؼؼقلم{َؼَخَؾماظَِّذيمَربَِّؽمِباِدٔؿماْضَرْأ}تعاىلم:مفظقضباِّعرمبفميفمودؾؿ( ،

مدؾقاغف مٔإٖغَؿام}م:ماحلؼ مَؼِعَؾُؿقَن مال ـَ مَواظَِّذؼ مَؼِعَؾُؿقَن ـَ ماظَِّذؼ مَؼِلَؿٔقي َػِؾ

مم.{َؼَؿَذطَُّرمُأِوُظقاماِّْظَؾاِب

ممممممم موأػؿقؿف موعؽاغؿف ماظعؾؿ معـزظة م)مفضٓدعوظؾقان مَسَؾِقِفماظـيب ُٓ ما َصؾَّك

اْظَعاِظٔؿمَسَؾكماْظَعاِبِدمَطَػِضٔؾماْظَؼَؿٔرممَؤإٖنمَصِضَؾيفمضقظفم:م)مسؾكماظعؿؾمم(َوَدؾََّؿ

مم.(َظِقَؾَةماْظَؾِدٔرمَسَؾكمَداِئٔرماْظَؽَقاِطِب
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م(2)مم

مماظـيبضدمرشَّبمومممممم ـِمصؼال:م،اظعؾؿمرؾبيفم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ( م)َع

ماْظَفـِٖة مُرُرٔق ـِ مِع مَرٔرؼًؼا مِبِف ماظؾَُّف مَدَؾَؽ مِسْؾّؿا مِصقِف مَؼْطُؾُب مَرٔرؼًؼا مَؤإٖنمَدَؾَؽ ،

ـِمِصلم اْظَؿَؾاِئَؽَةمَظَؿَضُعمَأِجـَِقَؿَفامٔرّضامِظَطاِظِبماْظِعْؾٔؿ،مَؤإٖنماْظَعاِظَؿمَظَقِلَؿِغِػُرمَظُفمَع

ـِمِصلماْظَأِرٔض( مم.اظٖلَؿَقاِت،مَوَع

م ماظذيمصرضماإلدالممحتصقؾف مطؾمواظعؾؿ مإىلمػق مبأؼدؼـا مؼأخذ سؾؿ

اظؿؼدمميفممجقعمجماالتم،موإىلماظػفؿماظصققّّمظدؼــامواظرضلمبأخالضـام

م)صؾكمآمسؾقفمم؛اِّعةمواجملؿؿعمعؾلمعـمذأنموؼماحلقاة مضالمغؾقـا ظذا

م مسؾّؿا( مصقف مؼطُؾب مدؾؽمررؼًؼا م)عـ مغؽرةممتصفاءودؾؿ(: م)سؾّؿا( طؾؿة

مم.أغقاعماظعؾؿممجقعوتشؿؾمظؿػقدماظعؿقمم

مص مثٖؿ مبوعـ ماظـفقَض مإن مواظؿعؾقؿ مسؾك مذرسقةممتطقؼرهاظعؿؾ ضرورة

واظؿعؾقؿمظعؾؿمصؾـعطمام،وعؽاغؿفاماجمدػظألعةممغعقدمأنمأردغام،مصإذاموورـقة

ؾـفقضمظماظضرورؼةموادلؿطؾؾاتمادلـادبمادلـاخمتقصريوغعؿؾمسؾكمم،حؼفم

م م؛ مبف ممظؾقرـورصعةمدؾقالمظؾؿؼدمم، م، مػق مإمنا علؽقظقةمسؾكمأنمذظؽمطؾف

م موعؤدعشرتطة ممبـؼػقف مواجملؿؿع موادلعؾؿ موادلدردة ماِّدرة لاتفمبني

م.ماظرمسقةمواِّػؾقة

ماطؾرّيماهلامدوّرباظؿعؾقؿمصالمذؽمأنمماظـفقضميفماألسزة دور عن أما

ظقةموشرسماظؼقؿماظرتبقؼةم،مواظلؾقطقةميفماظـفقضمباظؿعؾقؿمبؿقؿؾمادللؽق

م ماِّبـاء مختطلميف مجمرد مال ماظـاصع ماجلاد ماظؿعؾقؿ مسؾك مواحلرص ،



م(3)مم

مذ مطان مظق محؿك ماظشفادات مسؾك ماحلصقل مأو مشريماظلـقات مبطرق ظؽ

ػامسؾكماظغشمدريمبعضماِّدرماظيتمضدمتشفعمأبـاءت،مدونمأنممعشروسة

م مأو مآنماظؿػؾت ميف موعلؿؼؾؾفؿ مودؾقطفؿ مأخالضفؿ متدعر مأغفا اظدرادل

م مصواحد م، ماِّوىلميفمػلماِّدرة معـذماظرطقزة ماإلغلان تؽقؼـمذكصقة

م مصغره مؼؼقلم، مودؾؿغؾقـا مم()صؾكمآمسؾقف ممؽؿُطؾُّ): ِلُؽقْلمَعوطؾؽؿمَرإع

م،م مِصلمَأِػِؾِف مَرإع مَواظٖرُجُؾ م، مَرِسٖقِؿِف ـِ مَس مَوَعِلُؽقْل م، مَرإع ماإٔلَعاُم م: مَرِسٖقِؿِف ـِ َس

مَعِلُؽقَظٌةم مَوِػَل م، مَراِسَقٌة مَزِوِجَفا مِصلمَبِقِت مَواْظَؿِرَأُة م، مَرِسٖقِؿِف ـِ مَس مَعِلُؽقْل َوُػَق

مَرِسٖقِؿَفام،مَواْظَكاِدُممَرإعمِصلمَع ـِ مَرِسٖقِؿِفم،مَواظٖرُجُؾمَس ـِ ألمَدقِِّدِهم،مَوَعِلُؽقْلمَس

ـِمَرِسٖقِؿِفم،مَوُطؾُُّؽِؿمَرإعم،مَوُطؾُُّؽِؿمَعِلُؽقْلم ِصلمَعألمَأِبقِفمَرإعم،مَوُػَقمَعِلُؽقْلمَس

ـِمَرِسٖقِؿِف م.(. َس

معـماظؿفاونمواظؿؼصريميفم مودؾؿ( ماظـيبم)صؾكمآمسؾقف وظؼدمحذر

مؼصدرمبحؼماِّبـاء مما معـؿجم، مصاسؾموال مشري مسضّقا ؼؼقلمغؾقـامظؾؿفؿؿع

ـِمُؼَضقَِّعمأِنمإِثَؿًامِبادَلِرِءمَطَػك)م:م(ودؾؿمسؾقفمآمصؾك) مم(.َؼُؼقُتمَع

وحؿكمُتـِؿَجماِّدرُةمجقًؾامُؼعؿدمبفموُؼعؿؿدمسؾقفم،مصالمبدموأنمتفقئمظفم

اظدرادل،ممؿػققواظ،موادلعارفمحتصقؾماظعؾقممومعؾقؿادلـاخمادلـادبمظؾؿ

م.وادلفاراتموتـؿقةماظؼدراتم

مموأما املدرسة مصقأتلمدورػا مععمدور موعؽؿًؾعؿلًؼا مصاِّدرة م، مهلا فلما

مبؾمػلميفمحؼقؼةم ظقلتمجمردمعؾـكمؼضؿمبعضماظطالبموادلعؾؿنيم،



م(4)مم

م ماجؿؿاسقة معؤدلة موأعرػا موتربقؼة مصفل م، متعؾقؿقة موععـعدردة كمعؾـك

م؛ مععإن معـ ماظؽؾؿة محتؿقؼف معا متمبؽؾ ميفمحقث ماِّجقال مبؿـشؽة ؼقم

م م، مبؾمسؾكماظعؾؿمععمعراحؾماظؿعؾقؿمادلكؿؾػة م، ظقسمسؾكماظعؾؿموحده

مصادلدرمشرس م، مواظلؾقك مواِّخالق متربقةماظؼقؿ موادلدردة م، مغظام دة

مموسلموحضارة.ادلدردةم،مووثؼاصة

اظؿعؾقؿمعـممميؽـمأنمتضقعمإذامحتقلسؾكمأنمػذهمادلعاغلماظلاعقةمممممممم

ممعلارهماظػؽريمواظرتبقيمإىلمجمردمحشقموتؾؼني.

يفماظـفقضمباظؿعؾقؿموإصالحفمصالمماملناهج التعلينيةدور وأما عن 

ميفم مسظقّؿا مدوّرا مذؽمأنمهلا ماظـشء ماظمؿفوثؼاصتشؽقؾمسؼؾقة يفمقادعة

م مواظػـقن ماظعؾقم موعـذؿك م، مواآلداب مـػموادلفارات متا أػؿقةمأتل

مظؾؿ موعلؿفداتفاظؿقدؼثماظدائؿ مؼقاطبمروحماظعصر وؼفدفممـاػجممبا

مإىلم موادلؾادئمادلػاػقؿعـممقفتشؿؿؾمسؾممباإصالحماظػردمواجملؿؿعم،

ممواظؼقؿ موادلعارف مواظعؾقم ماظعاعة مغاصّعاِّدادقة مراظّؾا مظـػلفماظيتمتـؿج ا

موورـف مجيبموجمؿؿعف مطؿا مم، مإىل مادلـاػج متفدف مأن ماجلاغبتؼقؼؿ

موضاؼةم؛مواظشؾابماظـشءمظدىموادلفاريمواظػؽريمواِّخالضلماظلؾقطل

مم.ادلضؾؾةمواظدسقاتماهلداعةماِّصؽارمعـ

ؼؼقممعـمخالهلامبرتبقةم،ممعؼددةصاحبمرداظةمصفقمماملعلهوأما عن 

مم،مجقالِّا ممواظعؾقممرفاعدلاوغشر م، مصفق ،مماِّغؾقاءورؼثموم،ػؽراظرائد



م(5)مم

موإنم،ماِّغؾقاءمورثُةماظعؾؿاَءمإٖن):م(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)ضالماظـيبمحقثم

مم(.اظِعْؾَؿموٖرُثقامِدِرػؿًا،موالمدؼـارًامُؼقرُِّثقامملماِّغؾقاَء

مص مضدوة مادلعؾؿ مظطالبف مؼـؾغلمأن ماخلؾؼ، محلـ ميفماعـضؾًطؼؽقن

موأنمؼفؿؿموصعؾفممضقظف مدؾقط٘قطالبفمب، مصؽروم،ا م٘ؼا موثؼاص٘ق، مرويمسـمصؼدم،ا

مرالبفأنمؼعؾؿمسؾقفموم،(واقُدُلتػؼفقامضؾؾمأنمَت)م:ضالمسـف(مآمسؿرم)رضل

ققؼؼماظعؾؿمحؿكمععـكماالغضؾاطمواظـظامموأػؿقؿفؿاميفمحتصقؾماظعؾؿم

وأنمجيؿفدميفمأدائفمرداظؿفماظعؾؿقةموادلفـقةمسؾكماظقجفماِّطؿؾمم،مشاؼؿف

م:ػذامػقمادلعؾؿماظذيمؼؼقلميفمذأغفمذاسرماظعربقةماظؽؾريمأمحدمذقضل،م

مطـاَدمادلعّؾُؿمأنمؼؽقَنمردقاًلمم  ***ُضـِؿمظؾؿعّؾٔؿمَوصِٓـِفماظؿؾفقـال

، فال بد فيى من تعاون  وألن التعليه ضزورة شزعية ووطنية

مصممؤسسي موادلدردة مسؾكماِّدرة معؼؿصّرا مصؾقسماِّعر بؾمػقممقلب،

أنمؼؽقنمظؾؿفؿؿعمادلدغلمورجالماِّسؿالممعلؽقظقةمجمؿؿعقةمعؿؽاعؾة

م.مدورمػامميفمذظؽاظقرـقنيمادلكؾصنيم

م:يفمغفضةماظؿعؾقؿمادلدغلماجملؿؿعاظيتمؼلفؿمبفاممدواراِّبنيمموعـ

ميفم ماإلدفام مومادلدارسموصقاغؿفابـاء ماعاد٘ؼماظػؼراءماظطالبمعلاسدة،

ماِّطـرمصؼّرامواِّذدماحؿقاّجام.مادلـارؼميفموخاصةم،ماوسؾؿ٘قماواجؿؿاس٘ق

موعؤدلاتفمبأجفزتفمؼلريماظذيمػقماظقاسلمادلدغلمصاجملؿؿع

ماظعؾؿقةماجتاهميفموعـؼػقفمئفوسؾؿامادلكؿؾػة ماظـفضة مظقكرجم؛مصـاسة



م(6)مم

متلفؿميفمموصقققةمذؿكمبطرقموادلعارفماظعؾقممجتؿعمأجقاًظا مصـاسة،

مورضقفا ماِّعة مأطمجمد موضد مضرورةمد، ماظؿعؾقؿ مغفضة مأن مغؤطد مزظـا موعا غا

ذرسقةموورـقةم،موأنماإلدفامميفمبـاءمادلدارسموصقاغؿفامورساؼةماظطالبم

م مأوىلمعااظػؼراء ماحلجمواظعؿرة معـمتؽرار موعرة معرة ماِّوظقؼاتمئة موصؼف ،

موأوىلم ماخلري مأبقاب معؼدعة ميف مواظصقة ماظؿعؾقؿ مسؾك ماإلغػاق جيعؾ

طؿامأنمرساؼةماظقظقؼاتماظيتمؼـؾغلماإلغػاقمسؾقفامواظؿصدقمأوماظؿربعمهلام،م

م معـمصروضماظؽػاؼاتم، متعد مواظطالبماظػؼراء مالمميؽـمأنماظـقابغ ِّغـا

اظـاظقثمادلدعرماجلفؾمواظػؼرموادلرضم،مـامإالمباظؼضاءمسؾكمغرضكممبفؿؿع

مسؾكماظػؼرم مػقمأػؿمعػؿاحمظؾؼضاء والمذؽمأنماظؼضاءمسؾكماجلفؾمإمنا

م:وادلرضم،مؼؼقلماظشاسرم

 ملمؼنبمعؾؽمسؾكمجفؾموإضالل***مباظعؾؿموادلالمؼؾينماظـاسمعؾؽفؿ

مععمتؼدؼؿماظعؾؿمسؾكمادلالم

   ولكه أقول قولي هذا واستغفز اهلل لي

م*مممممم*مممممم*مممم

احلؿدمٓمربماظعادلني،موأذفدمأنمالمإظفمإالمآم،موأذفدمأنمدقدغامم 

ممسؾقفم،موسؾكمآظفموصقؾفمأمجعني.مآممكحمؿّدامسؾدهموردقظفم،مصّؾ

موتربقةمادلراضؾةمثؼاصةمعـمأجؾماظـفقضمباظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةمصالمبدعـم

ماظمسؾكمظؾؼضاءماظضؿري ملؾؾقةممجقعماظظقاػر مزاػرة محؿكماظغشموعـفا ؛



م(7)مم

موصدقمواظؼقادةم،ماظعؿؾوم،ماظؿعؾقؿمراؼةحتؿؾممغؤدسمأجقااًل ؛ممبأعاغة

ِّغفمداءمضاتؾموملمؼعرفماظغشمإظقفامدؾقاًلم؛م،مِّغفامملمتعرفمظؾغشمدؾقاًلم

مودؾؿ(م م)صؾكمآمسؾقف ظؾػردمواجملؿؿعموؼؽػلمأنمغذطرمحبدؼثمغؾقـا

مِعـٖ) مَصَؾِقَس مَشٖشـَا ـِ ماَع مأعّر( مػـاك مأن ماظؿـؾطؿا مجيب مأػؿقةما موػق مظف ف

م ميفماظققم مطؾريمماظدرادلاالغؿظام صاالغضؾاطمادلدردلمؼعينمإىلمحد

مذظؽم،م مسؾكماظؿؽقػمععمدققماظعؿؾمبعد االغضؾاطماظلؾقطلمواظؼدرة

مُؼَعٗد ماظدرادة مسـ ماظؿػؾت ماظلؾقكموأن مسـ ماحنراًصا ماِّسؿ ماظغاظب ميف

م.اظؿفقؽةمادلـادؾةمظؾعؿؾماجلؿاسلموسدممتفقؽةماظشكصمم،ماظؼقؼؿ

موأعؿف:م مظقرـف ماخلري مظؿقؼقؼ مؼلعك معـ مظؽؾ مغقجففا مرداظة إغفا

م موجقدتف ماظؿعؾقؿ مسؾكمغفضة ماحرصقا م، وؼرضكمصؾذظؽمؼـفضماجملؿؿع

،موبدونمذظؽمظـمغؿؿؽـمعـماظقصقلمإىلممإىلمعصافماظدولمادلؿؼدعة

م.ماظغاؼاتمأومحتؼقؼماظرخاء

ممغلألمآم)سٓزوجٓؾ(م مأن موضؾّؾاسؾّؿؼرزضـا مغاصّعا موسؿاًلخاذّعما معؿؼؾاًلما

 م.وذػاّءمعـمطؾمداء


