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 اللهم صل وسلم وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه والتابعني

 األهداف اليت نريدها لرتبيتنا املتجددة 

 مقدمة 

ليس هناك من داينة أو عقيدة أو فكر يستطيع أن يقدم للبشرية مثل ما قدم اإلسالم هلا ولقد 
على القرآن الكرمي    الستنادهقدم هلا على اخلصوص نظاما تربواي متكامال وفريدا من نوعه وذلك  

رمحة والسنة النبوية املطهرة، قال تعاىل يف أول سورة نزلت على سيدان حممد رسول هللا املبعوث  
الذي  ﴿ للعاملني: و   إقرأ ابسم ربك  اقرأ  اإلنسان من علق  عل  خلق، خلق  الذي  األكرم  م  ربك 

 . ( 5  -1)العلق: ﴾ م اإلنسان ما مل يعلمابلقلم عل  

مث   خلق(  )الذي  والبدء  اخللق  هبا  اليت  ابلصفة  الرب  صفات  من  الكرمية  السورة  هذه  تبدأ 
اإلنسان خلق  علق(.    ومبدئه:  ختصص:  من  اإلنسان  اجلامدة )خلق  الدموية  النقطة  تلك  من 

التكوين. فتدل على كرم اخلالق فوق ما تدل  الساذج  الصغري  العالقة ابلرحم. من ذلك املنشأ 
فيتعلم: يُعلَّم  الذي  اإلنسان  درجة  إىل  العلق  هذا  رفع  فمن كرمه  قدرته.  وربك    ﴿   على  اقرأ 

 .  ﴾ن ما مل يعلم م اإلنسام ابلقلم عل  األكرم الذي عل  

اإلنسان ابلقلم ألن القلم كان وما    تعليم الرب  هذه احلقيقة تربز حقيقة التعليم،  إىل جانبو 
و  أوسع  أدو يزال  اإلنسان،  أعمق  حياة  يف  أثرا  التعليم  ذاات  إذ  احلقيقة  هذه  تكن  هبذا  ومل  ك 

و  ولكن هللا سبحانه  البشرية،  حياة  ونعرفه يف  اآلن  نلمسه  الذي  قيمة  تعاىلالوضوح  يعلم   كان 
 أول سورة  القلم، فيشري إليه هذه اإلشارة يف أول حلظة من حلظات الرسالة األخرية للبشرية يف 

الكرمي  القرآن  ليربز  تبا ابلقلم، و هذا مع أن الرسول الذي جاء هبا مل يكن كا  ،من سور  ما كان 
لوال أهنا   أنه الوحي، و يقول هذا القرآن، لوالهذه احلقيقـة منذ اللحظة األوىل لو كان هو الذي  

الرسالة. مث تربز مصدر التعليم، أن مصدره هو هللا منه يستمد اإلنسان كل ما علم وكل مـا يعلم  
وكل ما يفتح له من أسرار هذا الوجود ومن أسرار هذه احلياة ومن أسرار نفسه فهو من هناك،  



خل الذي  هو  فاهلل  سـواه.  هناك  ليس  الذي  الواحد  املصـدر  ذلك  عل  من  الذي  وهو  فمنه  ـق  م 
البـدء والنشأة ومنه التعليم واملعرفة واإلنسان يتعلم ما يتعلم ويعلم ما يعلم فمصدر هذا كله هو 

 م اإلنسان ما مل يعلم. هللا الذي خلق والذي عل  
 الشيخ الطاهر بدوي 

  
 

 


