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التعليه ضزورة شزعية ووطنية
احلؿدمٓمربِّماظعادلنيم،ماظؼائؾٔميفمطؿابفماظؽرؼؿ م{:وَضُؾِمرَبِّ مزٔدِغِلم
سِؾْؿّا} ،موأذفد مأن مال مإظف مإال مآ موحده مال مذرؼؽ مظف م ،موأذفد مأن مدقدغام
وغؾقـا محمؿدّا مسؾده موردقظف م ،ماظؾفؿ مصؾِّ مودؾؿ موبارك مسؾقف موسؾك مآظفم
وأصقابف،مومعـمتؾعفؿمبإحلانمإىلمؼقمماظدؼـم،موبعدم .م
مممممصؼد ماػؿؿ ماإلدالم مباظعؾؿ ماػؿؿاعّا مباظغّا م ،مصفعؾف محقاة مظؾؼؾقب موغقرّام
ظؾعؼقل ،مبفمتؾـكماِّعؿمواحلضاراتم،موبفمؼرتػعمذأنماظؾالدمواظعؾاد،موبفم
ؼؼضكمسؾكماظؿكؾػمواجلفؾ .م
ممموإن ماظؿعؾقؿ ماظذي مغرؼده مػق ماظؿعؾقؿ ماجلاد ماظذي مؼرضك مباظػردم
واجملؿؿع م ،موؼـفض مباظدول مواِّعؿ م ،موققؼؼ مِّبـائفا مأدؾاب ماظؿؼدمم
واظرضل م ،مصؼد مدسا ماإلدالم مإىل ماظعؾؿ م ،موحثٖ مسؾقف مورشَّب مصقف م ،موبنيم
عؽاغةمأػؾفموأسؾكمعـمضدرػؿم؛محقثمبدأتمرداظةماظـيبم(صؾكمآمسؾقفم
ودؾؿ)مباِّعرمبفميفمضقظف متعاىلم{:اضْرَأْ مبِادِؿٔ مرَبِّؽَ ماظَّذِي مخَؾَؼَ}،موؼؼقلم
احلؼ مدؾقاغف م :م{ػَؾِ مؼَلِؿَقٔي ماظَّذِؼـَ مؼَعِؾَؿُقنَ موَاظَّذِؼـَ مال مؼَعِؾَؿُقنَ مإٔغٖؿَام
ؼَؿَذَطَّرُمأُوِظُقاماِّظْؾَابِ}.م م
مممممموظؾقان معـزظة ماظعؾؿ موعؽاغؿف موأػؿقؿف مضدٓعف ماظـيب م(صَؾَّك مآُ مسَؾَقِفِم
وَدَؾَّؿَ) م مسؾكماظعؿؾ ميفمضقظفم:م(وَإٔنٖمصَضِؾَ ماظْعَاظِؿٔمسَؾَكماظْعَابِدِمطَػَضِؾٔماظْؼَؿَرٔم
ظَقِؾَةَماظْؾَدِرٔمسَؾَكمدَائِرٔما ْظؽَقَاطِبِ).م م
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مممممموضدمرشَّبماظـيب م(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)ميفمرؾب ماظعؾؿ ،مصؼال :م(عَـِم
دَؾَؽَ مرَرٔؼؼًا مؼَطْؾُبُ مصِقفِ مسِؾْؿّا مدَؾَؽَ ماظؾَّفُ مبِفِ مرَرٔؼؼًا معِـِ مرُرُقٔ ماظْفَـٖةِ ،موَإٔنٖم
اظْؿَؾَا ِئؽَةَمظَؿَضَعُمأَجِـِقَؿَفَامرٔضّامظِطَاظِبِماظْعِؾْؿٔ،موَإٔنٖماظْعَاظِؿَمظَقَلِؿَغِػِرُمظَفُمعَـِمصِلم
اظلٖؿَقَاتِ،موَعَـِمصِلماظْأَرِضٔ).م م
واظعؾؿ ماظذي مصرض ماإلدالم محتصقؾف مػق مطؾ مسؾؿ مؼأخذ مبأؼدؼـا مإىلم
اظػفؿماظصققّّمظدؼــامواظرضلمبأخالضـام،موإىلماظؿؼدمميفممجقعمجماالتم
احلقاة موؼعؾلمعـمذأنماِّعةمواجملؿؿعم؛ مظذامضالمغؾقـام(صؾكمآمسؾقفم
ودؾؿ) :م(عـ مدؾؽ مررؼؼًا مؼطؾُب مصقف مسؾؿّا) مصفاءت مطؾؿة م(سؾؿّا) مغؽرةم
ظؿػقدماظعؿقمموتشؿؾممجقعمأغقاعماظعؾؿ.م م
وعـ مثؿٖ مصإن ماظـفقضَ مباظؿعؾقؿ مواظعؿؾ مسؾك متطقؼره مضرورة مذرسقةم
وورـقة م،مصإذا مأردغا مأن مغعقد مظألعةمجمدػا موعؽاغؿفا ،مصؾـعطماظعؾؿمواظؿعؾقؿم
حؼفم،موغعؿؾمسؾكمتقصريمادلـاخمادلـادبموادلؿطؾؾاتماظضرورؼةمظؾـفقضم
بف م؛ مدؾقال مظؾؿؼدم م ،مورصعة مظؾقرـ م ،مسؾك مأن مذظؽ مطؾف مإمنا مػق معلؽقظقةم
عشرتطة مبني ماِّدرة موادلدردة موادلعؾؿ مواجملؿؿع ممبـؼػقف موعؤدلاتفم
اظرمسقةمواِّػؾقة.م م
أما عن دور األسزة ميف ماظـفقض مباظؿعؾقؿمصالمذؽمأنمهلامدورّا مطؾريّام
يفماظـفقضمباظؿعؾقؿمبؿقؿؾمادللؽقظقةموشرسماظؼقؿماظرتبقؼةم،مواظلؾقطقةم
يف ماِّبـاء م ،مواحلرص مسؾك ماظؿعؾقؿ ماجلاد ماظـاصع مال مجمرد مختطلم
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اظلـقات مأو ماحلصقل مسؾك ماظشفادات محؿك مظق مطان مذظؽ مبطرق مشريم
عشروسة م،مدونمأنمتدريمبعضماِّدرماظيتمضدمتشفعمأبـاءػامسؾكماظغشم
أو ماظؿػؾت ماظدرادل مأغفا متدعر مأخالضفؿ مودؾقطفؿ موعلؿؼؾؾفؿ ميف مآنم
واحد م ،مصاِّدرة مػل ماظرطقزة ماِّوىل ميف متؽقؼـ مذكصقة ماإلغلان معـذم
صغره م ،مؼؼقل مغؾقـا م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ) م :م(طُؾُّؽؿ مرَاعٕ موطؾؽؿ معَلِؽُقلْم
سَـِ مرَسِقٖؿِفِ م :ماإلٔعَامُ مرَاعٕ م ،موَعَلِؽُقلْ مسَـِ مرَسِقٖؿِفِ م ،موَاظرٖجُؾُ مرَاعٕ مصِل مأَػِؾِفِ م،م
وَػُقَ معَلِؽُقلْ مسَـِ مرَسِقٖؿِفِ م ،موَاظْؿَرِأَةُ مصِل مبَقِتِ مزَ ِوجِفَا مرَاسِقَةٌ م ،موَػِلَ معَلِؽُقظَةٌم
سَـِمرَسِقٖؿِفَام،موَاظْكَادِمُمرَاعٕمصِلمعَالٔمدَقِّدِهِم،موَعَلِؽُقلْمسَـِمرَسِقٖؿِفِم،موَاظرٖجُؾُم
صِلمعَالٔمأَبِقفِمرَاعٕم،موَػُقَمعَلِؽُقلْمسَـِمرَسِقٖؿِفِم،م َوط ُُّؾؽُؿِمرَاعٕم،م َوط ُُّؾؽُؿِمعَلِؽُقلْم
سَـِمرَسِقٖؿِفِ .) .م
وظؼد محذر ماظـيب م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ) معـ ماظؿفاون مواظؿؼصري ميفم
حؼ ماِّبـاءمبا مؼصدر مظؾؿفؿؿع مسضقّا مشري مصاسؾ موال معـؿج م ،مؼؼقل مغؾقـام
(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)م:م(طَػَكمبِادلَرِءِمإثِؿَاًمأنِم ُؼضَقِّعَمعَـِمؼَؼُقتُ).م م
وحؿكمتُـؿِجَماِّدرةُمجقؾًامؼُعؿدمبفموؼُعؿؿدمسؾقفم،مصالمبدموأنمتفقئمظفم
ادلـاخمادلـادبمظؾؿعؾقؿ موحتصقؾماظعؾقمموادلعارفم،مواظؿػقق ماظدرادل،م
وتـؿقةماظؼدراتموادلفاراتم .م
وأما املدرسة مصقأتل مدورػا معؿلؼًا معع مدور ماِّدرة موعؽؿؾًا مهلا م ،مصفلم
ظقلت مجمرد معؾـك مؼضؿ مبعض ماظطالب موادلعؾؿني م ،مبؾ مػل ميف محؼقؼةم
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أعرػا معؤدلة ماجؿؿاسقة موتربقؼة موتعؾقؿقة م ،مصفل معدردة معؾـك موععـكم
بؽؾ معا محتؿقؼف ماظؽؾؿة معـ مععانٕ م؛ محقث متؼقم مبؿـشؽة ماِّجقال ميفم
عراحؾ ماظؿعؾقؿ مادلكؿؾػة م ،مظقس مسؾك ماظعؾؿ موحده م ،مبؾ مسؾك ماظعؾؿ مععم
شرس ماظؼقؿ مواِّخالق مواظلؾقك م ،مصادلدردة مغظام م ،موادلدردة متربقةم
وثؼاصة،موادلدردةموسلموحضارة.م م
مممممممسؾكمأنمػذهمادلعاغلماظلاعقةمميؽـمأنمتضقعمإذامحتقلماظؿعؾقؿمعـم
علارهماظػؽريمواظرتبقيمإىلمجمردمحشقموتؾؼني.م م
وأما عن دور املناهج التعلينية ميفماظـفقضمباظؿعؾقؿموإصالحفمصالم
ذؽ مأن مهلا مدورّا مسظقؿّا ميف متشؽقؾ مسؼؾقة ماظـشء موثؼاصؿف ماظقادعة ميفم
ذؿك ماظعؾقم مواظػـقن موادلفارات مواآلداب م ،موعـ مػـا متأتل مأػؿقةم
اظؿقدؼث ماظدائؿ مظؾؿـاػج ممبا مؼقاطب مروح ماظعصر موعلؿفداتف موؼفدفم
إىلمإصالحماظػردمواجملؿؿعم،ممبا متشؿؿؾمسؾقف معـمادلػاػقؿ موادلؾادئم
واظؼقؿ ماظعاعة مواظعؾقم موادلعارف ماِّدادقة ماظيت متـؿج مراظؾّا مغاصعّا مظـػلفم
وجمؿؿعف موورـف م ،مطؿا مجيب مأن متفدف مادلـاػج مإىل متؼقؼؿ ماجلاغبم
اظلؾقطل مواِّخالضل مواظػؽري موادلفاري مظدى ماظـشء مواظشؾاب م؛ موضاؼةم
عـماِّصؽارماهلداعةمواظدسقاتمادلضؾؾة.م م
وأما عن املعله مصفقمصاحبمرداظةمعؼددة م،مؼؼقممعـمخالهلامبرتبقةم
اِّجقال م ،موغشر مادلعارف مواظعؾقم م ،مصفق مرائد ماظػؽر ،موورؼث ماِّغؾقاء م،م
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حقثمضالماظـيبم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ):م(إنٖ ماظعؾؿاءَ مورثةُ ماِّغؾقاء م ،موإنم
اِّغؾقاءَمملمؼُقرِّثُقامدؼـاراًموالمدِرِػؿاً،مورٖثُقاماظعِؾْؿَ).م م
صادلعؾؿ مضدوة مظطالبف مؼـؾغل مأن مؼؽقن محلـ ماخلؾؼ ،معـضؾطًا ميفم
ضقظف موصعؾفم،موأنمؼفؿؿمبطالبفمدؾقطق٘ام ،موصؽرؼ٘ام،موثؼاصق٘ام ،مصؼد مرويمسـم
سؿرم(رضلمآمسـف)مضال:م(تػؼفقامضؾؾمأنمتَلُقدُوا)،موسؾقفمأنمؼعؾؿمرالبفم
ععـكماالغضؾاطمواظـظامموأػؿقؿفؿاميفمحتصقؾماظعؾؿمحؿكمققؼؼماظعؾؿم
شاؼؿفم،م وأنمجيؿفدميفمأدائفمرداظؿفماظعؾؿقةموادلفـقةمسؾكماظقجفماِّطؿؾم
،مػذامػقمادلعؾؿماظذيمؼؼقلميفمذأغفمذاسرماظعربقةماظؽؾريمأمحدمذقضل :م
ضُـؿِمظؾؿعؾّؿٔموَصِٓـفِماظؿؾفقـال ***ممطـادَمادلعؾّؿُمأنمؼؽقنَمردقالً م
وألن التعليه ضزورة شزعية ووطنية  ،فال بد فيى من تعاون

مؤسسي م ،مصؾقس ماِّعر معؼؿصرّا مسؾك ماِّدرة موادلدردة مصقلب مبؾ مػقم
علؽقظقةمجمؿؿعقةمعؿؽاعؾة مأنمؼؽقنمظؾؿفؿؿعمادلدغلمورجالماِّسؿالم
اظقرـقنيمادلكؾصنيمدورمػامميفمذظؽم .م
وعـ مبنيماِّدوار ماظيتمؼلفؿمبفاماجملؿؿع مادلدغل ميفمغفضةماظؿعؾقؿ:م
اإلدفام ميف مبـاء مادلدارس موصقاغؿفا م ،موعلاسدة ماظطالب ماظػؼراء معادؼ٘ام
واجؿؿاسق٘اموسؾؿق٘ام،موخاصةميفمادلـارؼماِّطـرمصؼرّامواِّذدماحؿقاجّام .م
صاجملؿؿع مادلدغل ماظقاسل مػق ماظذي مؼلري مبأجفزتف موعؤدلاتفم
ادلكؿؾػة موسؾؿائف موعـؼػقف ميف ماجتاه مصـاسة ماظـفضة ماظعؾؿقة م؛ مظقكرجم
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أجقاظًا مجتؿع ماظعؾقم موادلعارف مبطرق مذؿك موصقققة م،متلفؿميفمصـاسةم
جمد ماِّعة مورضقفا م ،موضد مأطدغا موعا مزظـا مغؤطد مأن مغفضة ماظؿعؾقؿ مضرورةم
ذرسقةموورـقةم،موأنماإلدفامميفمبـاءمادلدارسموصقاغؿفامورساؼةماظطالبم
اظػؼراء مأوىل معائة معرة موعرة معـ متؽرار ماحلج مواظعؿرة م ،موصؼف ماِّوظقؼاتم
جيعؾ ماإلغػاق مسؾك ماظؿعؾقؿ مواظصقة ميف معؼدعة مأبقاب ماخلري موأوىلم
اظقظقؼاتماظيتمؼـؾغلماإلغػاقمسؾقفامواظؿصدقمأوماظؿربعمهلام،مطؿامأنمرساؼةم
اظـقابغ مواظطالب ماظػؼراء متعد معـ مصروض ماظؽػاؼات م ،مِّغـا مال مميؽـ مأنم
غرضكممبفؿؿعـامإالمباظؼضاءمسؾكماظـاظقثمادلدعرماجلفؾمواظػؼرموادلرضم،م
وال مذؽ مأن ماظؼضاء مسؾك ماجلفؾ مإمنا مػق مأػؿ معػؿاح مظؾؼضاء مسؾك ماظػؼرم
وادلرضم،مؼؼقلماظشاسرم :م
باظعؾؿموادلالمؼؾينماظـاسمعؾؽفؿم***ملمؼنبمعؾؽمسؾكمجفؾموإضالل
ععمتؼدؼؿماظعؾؿمسؾكمادلالم م
أقول قولي هذا واستغفز اهلل لي ولكه
ممم*مممممم*مممممم*م م

ماحلؿدمٓمربماظعادلني،موأذفدمأنمالمإظفمإالمآم،موأذفدمأنمدقدغام
حمؿدّامسؾدهموردقظفم،مصؾّكمآمسؾقفم،موسؾكمآظفموصقؾفمأمجعني.مم م
عـمأجؾماظـفقضمباظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةمصالمبد معـ مثؼاصة مادلراضؾة موتربقةم
اظضؿري مظؾؼضاء مسؾك ممجقع ماظظقاػر ماظلؾؾقة موعـفا مزاػرة ماظغش م؛ محؿكم
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غؤدس مأجقاالً محتؿؾ مراؼة ماظؿعؾقؿ م ،مواظعؿؾ م ،مواظؼقادة مبأعاغة موصدق م؛م
ِّغفامملمتعرفمظؾغشمدؾقالًم،موملمؼعرفماظغشمإظقفامدؾقالًم؛مِّغفمداءمضاتؾم
ظؾػرد مواجملؿؿع موؼؽػل مأن مغذطر محبدؼث مغؾقـا م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ)م
(عَـِ مشَشٖـَا مصَؾَقِسَ معِـٖا) مطؿا مأن مػـاك مأعرّا مجيب ماظؿـؾف مظف موػق مأػؿقةم
االغؿظام ميف ماظققم ماظدرادل مصاالغضؾاط مادلدردل مؼعين مإىل محد مطؾريم
االغضؾاط ماظلؾقطل مواظؼدرة مسؾك ماظؿؽقػ معع مدقق ماظعؿؾ مبعد مذظؽ م،م
وأن ماظؿػؾت مسـ ماظدرادة مؼُعَدٗ ميف ماظغاظب ماِّسؿ ماحنراصًا مسـ ماظلؾقكم
اظؼقؼؿم،موسدممتفقؽةماظشكصماظؿفقؽةمادلـادؾةمظؾعؿؾماجلؿاسلم .م
إغفا مرداظة مغقجففا مظؽؾ معـ مؼلعك مظؿقؼقؼ ماخلري مظقرـف موأعؿف:م
احرصقا مسؾك مغفضة ماظؿعؾقؿ موجقدتف م ،مصؾذظؽ مؼـفض ماجملؿؿع موؼرضكم
إىلمعصافماظدولمادلؿؼدعة م،موبدونمذظؽمظـمغؿؿؽـمعـماظقصقلمإىلم
اظغاؼاتمأومحتؼقؼماظرخاءم .م
مغلأل مآ م(سزٓوجؾٓ) مأن مؼرزضـا مسؾؿّا مغاصعّا موضؾؾّا مخاذعّا موسؿالً معؿؼؾالًم
وذػاءّمعـمطؾمداء.م

