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ُمقّدَمٌة ِفي الّتِربيِة اإلسالمية  عهواى الكتاب:  

َصالـح ِبو َعلي أُبو َعرَّاد / األستاذ الدكتور  : اسم املؤلف

الرياضبمطابع احلميضي : مكاى الطباعة

 يـ7342طبعة الثالثة ال

لطفي حجالوي / الدكتور :  أعّد القراءة

 احبه :الكتاب يف ميزان ص
رة يف ايضاح الّصو  -ولو بقدٍر يسٍَت  -"جاءت مادة ىذا الكتاب لُتسهم ادلؤلف يف مقدمة الطبعة األوىل :يقول  

اليت ال شك أن ىناك خلطاً كبَتاً يف استيعاب حقيقتها ومعناىا، وتعّرف موضوعها وطبيعتها،  احلقيقّية للًتّبية اإلسالمية
غَت ذلك من اجلوانب اليت ينبغي أن يعيها ويدركها أبناء األّمة اإلسالمية  يف كل زمان واإللـمـام خبصائصها وأساليبها، و 

ومكان". " ومن ىنا، فقد اشتمل ىذا الكتاب يف طبعتو الثالثة على ثـمـانية فصول جاءت ُمرتّبة على النحو التايل:
مرادفاهتا.و ا، أمهيتهو تعريفها، و مفهومها، و الًتبية اإلسالمية : معناىا، : الفصل األول
ومصادرىا. ،طبيعة الًتبية اإلسالمية:  الفصل الثاين

األىداف العامة للًتبية اإلسالمية .:  الفصل الثالث
ومسـاهتا العامة. ،خصائص الًتبية اإلسالمية:  الفصل الرابع

جوانب العملية الًتبوية يف اإلسالم.:  الفصل اخلامس
وأساليبها.، ميةطرائق الًتبية اإلسال: الفصل السادس 

ومراكزىا.،مؤسسات الًتبية اإلسالمية :  الفصل السابع
مناذج من أعالمو.و شليزاتو، و أمهيتو، و تعريفو، و الفكر الًتبوي اإلسالمي؛ :  الفصل الثامن

الكتاب يف ميزان القارئ:
مادة ىذا الكتاب عدداً من اجلوانب اليت تتمثل يف : ـسأتناول يف قراءيت ل

اخلالصة ( . و ادلراجع ، الُلغة ، و منهجية الكتاب ، و لكتاب ، ) موضوع ا
 : أوالً / من جهة املوضوع

جيمع جوانبها ادلختلفة، تعّلق ادلوضوع العام للكتاب دبحاولة تقدًن الًتبية اإلسالمية  تقدديًا عامًا شامال ً 
ئقها ومؤسساهتا وصواًل إىل احلديث عن فعرّج على ماىيتها وطبيعتها ومصادرىا وخصائصها وأىدافها وجوانبها، وطرا

بعض مفكريها البارزين عرب عصوٍر سلتلفٍة من اتريخ اإلسالم. وكل ذلك بغرض استدعاء القارئ إىل فهم حقيقة العملية 
 من خصوصية النبعُت العظيمُت ذلا: القرآن الكرًن الًتبوية اإلسالمية  ابعتبارىا مدرسًة خاصًة تتميز عن غَتىا، انطالقاً 

ودون أن ينفي ذلك انفتاحها على الفكر اإلنساين ادلشًتك. والّسنة النبوية ادلطهرة، وخصوصية أصوذلا الفكرية.
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ىي "علٌم تربويٌّ يتـميز يف الغاية وادلصدر، ويهتم ببناء الّشخصية ادلسلمة ادلتكاملة واجملتمع  أـ ماهية الرتبية اإلسالمية :
ى نظام تربوي مستقل ومستمّد من األصول الشرعية اإلسالمية ، ويعتمد اعتماداً كبَتاً ادلسلم ادلثايل وإعداده، ويقوم عل

على معرفة الواقع وظروفو، وال بد لو من متخصصُت جيمعون بُت علوم الشريعة اإلسالمية  وعلوم الًتبية؛ حىت تتم 
 (.ٖ٘، صٖلزمان وادلكان" )ط معاجلة القضااي الًتبوية من خاللو معاجلٍة إسالميٍة صحيحٍة مناسبٍة لظروف ا

وىي أيضا " تنـمية النفس البشرية وتنشئتها ورعايتها، وسياستها اإلجيابية، والعمل على إصالحها، وهتذيبها 
وأتديبها، وتزكيتها، واحلرص على تعليـمها، ونصحها وإرشادىا، يف ضوء تعاليم الدين اإلسالمي وتوجيهاتو حىت يتحقق 

اعل اإليـجايب جلميع جوانبها ادلختلفة؛ مع ما حوذلا، ومن حوذلا من كائنات ومكوانت" )ط الّتكيف ادلطلوب، والتف
 (.ٖ٘، ص ٖ

"منهٌج ونظاٌم متكامٌل يشمل مجيع جوانب حياة اإلنسان ادلختلفة، وجيمع بُت العلم  طبيعة الرتبية اإلسالمية : –ب 
أو التطبيقات الًتبوية اليت أتتى ترمجة للفكر الًتبوي النافع والعمل ادلفيد، الذي يتم ربقيقو عن طريق ادلمارسات 

(. ٘ٙ، ص ٖاإلسالمي النابع من األصول الشرعية" )ط 
بينما يشمل موضوعها مجيع أبعاد اإلنسان: الروحية والفكرية والنفسية واالجتماعية واجلسمية وغَتىا من 

اجلوانب األخرى.
 ت ـ مصادر الرتبية اإلسالمية : 

ان( مهـا: القرآن الكرًن، والُسنة النبوية ادلطهرة. ومصدران بشـراين إالىيان )رئيس المية  مصدرانللًتبية اإلس
)فرعيان( مهـا : ادلنهج والًتاث الفكري للمفكرين الًتبويُت ادلسلمُت من السلف الصاحل ، والروافد الًتبوية اإلنسانية 

ن اإلشارة إىل أّن ادلصدرين البشـريُت ُيشًتط فيهما التوافق مع روح اإلجيابية لآلخر قدديًة كانت أو حديثة، وىنا ال بّد م
 ُت.  رض مع ما جاء يف ادلصدرين الرئيسالعقيدة اإلسالمية ، وعدم التعا

واخلالصة؛ إن الًتبية اإلسالمية  كعلم تربوي، تُعّد من جـهة التصنيف علمـاً ثنائي ادلصدر؛ ألهنا ذبمع بُت نوعُت "
العلوم وادلصادر ) الشـرعية اإلسالمية ( من جهة، والعلوم وادلصادر ) الًتبوية( من جـهة أخرى" )ط  من العلوم مها :

 (.ٕٛ، ص ٖ
شاملـة و إيـمانية ، و حدَّد الكتاب خصائص الًتبية اإلسالمية يف أهنا : رابنية ،  ث ـ خصائص الرتبية اإلسالمية :

إنسانية وعادلّية. و فردية واجتماعية ،و مثالية وواقعية ، و اثبتة ومرنة ، و مستمرة ومتجددة ، و ومتكاملة ، وسطية ومتوازنة ، 
 فضال عن خاصيٍة جوىريٍة أخرى كان الكتاب قّد عـرّج عليها صـراحة وضــمنياً وىى اخلاصية ) التحـرُّرية( .  

يٌة ذات طابٍع خاٍص ال ديكن "واخلالصة، إن خصائص الًتبية اإلسالمية تؤكد أهنا تربيٌة فريدٌة ومـتـميزٌة، وأهنا ترب
أن تقارن معو بغَتىا من أنواع الًتبية األخرى اليت قد تتفق معها يف بعض اخلصائص يف الظاىر؛ إال أهنا زبتلف معها 

(.ٖٓٔ، ص ٖبكل أتكيد يف اجلوىر" )ط 
ىي: ،ة أىداٍف عامةٍ تتـمثل أىداف الًتبية اإلسالمية  كمـا أورد ادلؤلف يف مخس أهداف الرتبية اإلسالمية  : –ج 

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



ة اإلسالمية بيَّرمة يف الّتدِّقُم   قراءة يف كتاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       

ـــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٖٙٚ

" تنشئة اإلنسان الصاحل الواعي وإعداده ليعبد هللا جّل جاللو يف األرض على ُىدى وبصَتة. وىو ما ُيسمى  -
 ابذلدف الديٍت. 

ربقيق معٌت عمارة األرض واستثمار خَتاهتا، والقيام أبعباء االستخالف فيها ومـهامو، وفق منهج هللا تعاىل -
وأن الكون كّلو مسّخر لإلنسان، ومعدٌّ وُمـهيأ خلدمتو، وربقيق رسالتو العظمى. وىو ما وشـرعو القوًن، السيما 

 ُيسّمـى ابذلدف الدنيوي. 
العمل على هتيئة اجملتمع ادلسلم خاصة، واألمة ادلسلمة عاّمة، للقيام دبهّمة الدعوة إىل هللا سبحانو، واألمر -

 ن. وىو ما ُيسّمى ابذلدف الدعوى العادلي. ابدلعروف والنهي عن ادلنكر يف كل زماٍن وأي مكا
أتكيد روابط األخّوة اإليـمـانّية واحملّبة والصداقة بُت أبناء األّمة ادلسلمة من جـهٍة، وبُت اإلنسان ادلسلم وسائر  -

 الـمخلوقات اليت رُبيط بو من جـهٍة أخرى. وىو ما ُيسمى ابذلدف االجتماعي. 
لتسامح والتعاون مع اآلخر يف القضااي اإلنسانية ادلشًتكة. وىو ما يسمى ابذلدف هتيئة ادلسلم للتعايش السلمي وا-

(.ٔٓٔ، ص ٖاإلنساين" )ط 
: يشَُت ادلؤلف إىل أبرز الطرائق واألساليب الًتبوية اليت ُعرفت عند ُعـلمـاء هاوأساليبطرائق الًتبية اإلسالمية -

 ادليدان الًتبوي، ومن أمهها:ادلسلمُت يف الـمـاضي واحلاضـر واليت استخدموىا يف 
التدريب والـممـارسة و ادلناقشة واحلوار وادلناظرة، و الًتغيب والًتىيب، و احلسنة، و النصح وادلوعظة و ) القدوة احلسنة، 

 اإللقاء )احلفظ والتلقُت(.و ضـرب األمثال، و األسلوب القصصي، و العملية، 
ا يف اجلوانب التعليمية ؛ إذ إن منها ما يعـتـمد على جهد كمـا أّن ىناك طرائق وأساليب حديثٍة متنوعٍة والسيم

شًتكة بُت ادلعّلم وادلُتعّلم.
ُ
تعّلم، ومنها ما يعتمد على اجلهود ادل

ُ
 ادلعّلم، ومنها ما يعتمد على جهد ادل

ي يستعُت بو ألداء وأتتى اخلالصة لتوّضـح أن كل الطرائق واألساليب الًتبويّة بـمثابة أدوات ادلعّلم والـمريب وسالحو الذ 
ما دينع استخدام شىت الطرائق، ومـختلف األساليب الًتبوية و : " ليس يف الًتبية اإلسالمية رسالتو، واليت يؤكد ادلؤلف أن

أو التعليـمية، قدديًة كانت أم حديثة؛ طالـما أهنا تعمل على ربقيق األىداف ادلنشودة، وتسهم يف الوصول إىل الغاية 
طة أاّل تتعارض أو تتناىف يف أي جانٍب من جوانب استخدامـها مع ما جاءت بو تعاليم الدين احلنيف، الـمرجّوة؛ شـري

(.ٜٛٔ، ص ٖوضوابط الشـريعة اإلسالمية  السمحة" )ط 
: ىي "مـجموع األماكن أو البيئات اليت تتم فيها تربية اإلنسان )ادلسلم( هاومراكز  مؤسسات الرتبية اإلسالمية –خ 

( .ٜٛٔ، ص ٖباشرٍة أو غَت مباشرة، تبعاً الختالف مراحلو العمريّة، وظروفو احلياتية." )ط بطريقٍة مُ 
وتنقسم مؤسسات ومراكز الًتبية اإلسالمية اىل صنفُت كبَتين حبسب تصنيف القدًن واحلديث؛ فالقديـمة منها 

ُعلمـاء ومـجالسهم، واجملالس األدبية، ىي: األسـرة، والكتاتيب، واجلوامع وادلساجد، وحوانيت الورّاقُت، ومنازل ال
، والـمدارس. وادلكتبات ودور العلم، والرّ ابطات
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بينما تتمثل ادلؤسسات احلديثة يف : وسائل اإلعالم واالتصال احلديثة ، والنوادي أبنواعها، وادلكتبات العامة ، 
 ومجـاعات الرفاق. 

الفصل بتقدًن مالمح من السَتة العطرة للرسول األكرم )صلى : يبدأ  مناذج من أعالم الفكر الرتبوي اإلسالمي –د 
هللا عليو وسّلم ( مع تسليط الضوء على عدٍد من ادلالمح الًتبوية لشخصية النيب اإلنسانية وما اتسمت بو من مالمح 

 تربويٍة ُمستمّدٍة من أقوالو وأفعالو )ملسو هيلع هللا ىلص ( ، ومن سَتتو ادلباركة ادلطهرة.
ّدم الكتاب مناذج ألىم وأبرز األفكار الًتبويّة اليت دُيكن استنباطها لعدٍد من أعالم اإلسالم يف عصور سلتلفة، مث يق 

ومنهم : أمَت ادلؤمنُت عمر بن اخلطّاب ) هنع هللا يضر(، واإلمام أبو حنيفة النعمـان بن اثبت، وأبو احلسن العامري، واخلطيب 
 وجي، والشيخ دمحم بن عبد الوىاب.البغدادي، وبرىان اإلسالم الزُّرن

وىنا ُيالحظ أنو قد روعي أن تكون الشخصيات اليت مت اختيارىا من أزمنٍة اترخييٍة سلتلفٍة ومن أصحاب االىتمامات 
العلمية ادلتنوعة حىت يتضح كما يقول ادلؤلف " للقارئ أن االىتمام ابجلانب الًتبوي يف اجملتمع ادلسلم كان مهًا ُمشًتكاً 

( . ٕٚ٘، ص ٖلو أفراد اجملتمع مجيعهم على اختالف زبُصصاهتم " ) ط حيم
 : اثنياً / من جهة املنهج

اختار ادلؤلف، أو ابألحرى اقتضى منو حبثو اعتماد ادلراوحة بُت التحليل التارخيي حيناً والتحليل النقدي حيناً آخر. 
إذ يقوم ابستدعاء األفكار وعرضها وربليلها ونقدىا حينما يتعّلق األمر بتقدًن التعريفات وبيان اخلصائص وادلميزات 

الكاتب اىل التحليل التارخيي عندما يتعّلق األمر بعرض احُلجج وسنداهتا التارخيية العامة للًتبية اإلسالمية ، بينما يلجأ 
 عرب التاريخ.  هاوأعالمأو احلديث عن أصول الًتبية اإلسالمية ، أو عرض مناذج من مؤسسات الًتبية اإلسالمية  
ص مستوفيًا جلميع جوانب وقد مّكنتو ىذه ادلراوحة من االستفادة من فضيلة الطريقتُت مًعا. ولذلك جاء الن

العرض سواًء تلك ادلتعلقة ابألفكار ادلعاصرة أو تلك ادلتعلقة ابدلاضي التارخيي. وقد أتقن الكاتب فّن االنتقال بُت 
الطريقتُت، دون أن تسجنو احدامها حىت يظل يف حدودىا ادلنهجية فحسب، ولذلك ذبد النص أحيااًن ويف ذات 

م بو موقفًا أو فكرًة نقديًة ُمعاصرة، أو على العكس يعود للعمق التارخيي لفكرٍة أو السياق يستدعى التارخيي ليدعّ 
 موقٍف ما ، ويفتح فيو مساحة للنظر النقدي. 

غَت بعيد عن ادلنهج الذى زاوج بُت التحليل التارخيي وبُت التحليل اآلين والراىن، فإن  اثلثًا / من جهة املراجع :
 تبعت اذباه ىذا ادلنهج، فجمعت بُت التارخيي وبُت ادلعاصر. مراجع الكتاب ىي اأُلخرى ا

، ديكن احلكم أبن كتاب مقدمة يف الًتبية اإلسالمية استند اىل مكتبة. وىو ما يعٌت أن صاحبو  فمن جهة الكم
مقدمة ىذا قد أعد لو الُعدة، واجتهد يف توفَت ما أمكنو من ادلراجع وادلصادر اليت تتعلق دبوضوعو. ولذلك أشـران يف 

مرجعًا ) دون حذف التكرارات (، وىو رقم زلًتم جًدا بل ىو ٕٚٔالتقدًن إىل الرقم العام للمراجع ، وىو يف حدود 
عاٍل يف ميزان التوثيق يف البحث العلمي ادلعاصر. 

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



ة اإلسالمية بيَّرمة يف الّتدِّقُم   قراءة يف كتاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       

ـــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٖٜٙ

فإن مراجع الكتاب غطت مجيع فصولو، أي مجيع أفكاره وتفصيالهتا. وىي يف أغلبها  أما من جـهة الكيف،
ىل القرآن الكرًن وُكتب إفهو على سبيل ادلثال يعود رأسًا راجع من الطبقة األوىل، وخاصة منها ما يتعّلق ابلتارخيي. م

السُّنة النبوية الشريفة يف كل فصول الكتاب تقريًبا، كما يعود إىل الكثَت من أّمهات الكتب يف سلتلف اجملاالت العلمية 
سند أمحد بن حنبل، وصحيح البخاري، وسنن الًتمذي، وابن تيمية، واجلرجاىن يف وادلعرفّية ومنها : موطأ مالك ، وم

آابدى، والنسائي، وابن  تعريفاتو، والرازي يف سلتار الصحاح، والراغب االصفهاين يف مفردات الفاظ القرآن، والفَتوز
 ماجة ، وغَتىم من أعالم العلماء يف ادلاضي.

ادلؤلف عمد إىل االستئناس بكتاابت كوكبٍة من ادلفكرين الًتبويُت واإلسالمُت ويف ما يتعّلق ابلكتاابت ادلعاصرة ف
حبسب ما خيدمو يف غرضو، أي حبسب طبيعة مادتو. ومن أبرز األعالم الذين استند إىل كتاابهتم : دمحم منَت مرسي ، 

النجار، وسعيد إمساعيل علي،  وعبد الرمحان الباين، وزلمود قمرب ، وماجد عرسان الكيالين ، ومقداد ايجلن، وزغلول
 وعبد الرمحان النقيب، ودمحم الغزايل، والسيد قطب ، ويوسف القرضاوي ، وغَتىم.

، قد مّكنتو ديي: " أصول الًتبية اإلسالمية "ويبدو أّن سعة اطالع الكاتب وكثرة قراءاتو يف رلال زبصصو األكاد
نتاج ىذا ادلؤلف اجلامع. إاجلامعية، ومن حسن استثمارىا يف اتو من االستفادة من تلك ادلطالعات اليت أصلزىا طوال سنو 

وىو أمر حُيسب للمؤلف، على اعتبار أهنا ميزٌة زلمودة، وغَت متواترة ابلضرورة عند اجلامعيُت العرب، إْذ إما أن صلد 
دبجالو. بينما العثور على من  بعضهم قارًًئ هنًما لكّنو ُمقل يف الكتابة، أو صلد منهم كاتباً وفَت اإلنتاج ضعيف االحاطة

جيمعها أمٌر مطلوٌب وشلدوح. 
 رابعاً / من جهة الّلغة :

جاءت لغة الكتاب عربيًة فصيحًة واضحًة سليمة؛ إذ مل يتكّلف الكاتب حىت يفسد لغتو ومل يفّقرىا حىت يبتذذلا. 
قصَتة ، فال تعثر يف النص على اجلمل وإمنا كانت ادلفردات مشهورًة ومتداولًة وواضحة، كما كانت الًتاكيب سهلًة و 

ادلرّكبة الطويلة اليت ُتضيّ ع ادلعٌت، كما ال تعثر على مفردات مبهمة أو مستغلقة. فالكاتب ذبّنب ما يُعرف يف النقد 
 Laاألديب بلغة العجيب والغريب، واللغة ادلستغلقة، واللغة ادلبهمة، والتزم ابلوضوح والبساطة. ومها معياري احلقيقة 

vérité  .وشرطها كما يذكر الفيلسوف الفرنسي رونيو ديكارت 
ومن جهة األسلوب، فقد اختار الكاتب أسلوب اخلطاب ادلباشر. وىو ما يعٍت أن الكاتب حرص بشّدة على أن 
خيلو نّصو من تعدد التأويالت، وأن يكون نصًا واحدًا ال نصًا متضاعفًا وحاماًل لنٍص مسكوٍت وراء النص ادلنطوق. 
ولعل ىذه ادليزة ىي اليت سّهلت  جعل الكتاب ينجح يف أن يكون كتااًب تعليمياً، ويُدرج يف ادلقررات اجلامعية دون 

صعوبة.
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 خامساً / اخلالصة العامة :
يقول أبو حيان التوحيدي يف "االمتاع وادلؤانسة" : إن الكالم على الكالم صعب. ويزداد يف اعتقادان صعوبة 

الكالم األول زميٌل صادٌق عامٌل جليل. واألستاذ الدكتور / صاحل بن على أبو عرَّاد، اجتهد يف   حينما يكون صاحب
كتابو )مقدمة يف الًتبية اإلسالمية (، ويبدو لنا أنو قد ُوّفق فيو اىل حٍد بعيد ؛ فهو كتاٌب يُعلُن منذ عنوانو أنو زلدود 

ث يف علٍم تربوٍي مستقٍل بذاتو منهًجا وموضوعا. ولكن يبدو لنا الطموح، فهو "مقّدمة"، دبعٌت أنو ُيسهم يف دفع البح
، وضلن نعلم  األساسية لعلم الًتبية اإلسالميةأنو ذىب أو حقق اكثر من ىذا الطموح ادلتواضع. فالكتاب قّدم التعريفات 

العلم ادلعاصر  كما يف "كشاف الظنون" للتهانوي، أن العلم قبل كل شيء ىو تعريفات، وىو ما تؤكده دراسات نقد
أو ما يعرف حبقل االبستمولوجيا، حيث إن بعض االبستمولوجيُت كالفرنسيُت روابر بالنشي ولويس دلوانيو يعتربان أن 
مهمة العلم األوىل وضع التعريفات. وىل ىناك أكثر وأعظم من وضع التعريفات؟ إن تعريف ظاىرٍة ما يعٍت كشف 

 خرى، وىل للعلم مهمة أخرى بعد ذلك؟حقيقتها وامتالكها وتقدديها للعقول األ
ليس كتاب مقدمة يف الًتبية اإلسالمية  فريًدا من نوعو، إذ توجد كثٌَت من الكتب الشبيهة بو، بل واألمشل واألعظم 

مـ، أو كتاب "أصول الًتبية ٜٜ٘ٔحجمًا منو، مثل كتاب "أصول الًتبية اإلسالمية " الصادر عن دار اخلرجيي يف 
مـ، أو كتاب " أصول الًتبية اإلسالمية وأساليبها " لعبد ٕٓٓٓالد حامد احلازمي الصادر يف سنة اإلسالمية " خل

مـ. وغَتىا من الكتب األخرى إال أّن كثَتًا من ىذه الكتب عاجلت ٖٜٛٔالرمحن النحالوي الصادر يف دمشق سنة 
شليزًا، رغم كل ذلك، يف كتاب "مقدمة يف  موضوع أصول الًتبية اإلسالمية  إبفاضٍة واطناب وعمق. لكن ما يبدو لنا

 الًتبية اإلسالمية " أنو جاء سلتصرًا ودقيًقا ومباشرًا. 
إنو كتاب مقاصده واضحة وطريقة ذىابو إليها سلتصرة، وقارئو ال يستطيع أن يًتك منو مجلًة أو فقرًة واحدًة دون أن 

لو بعض ادلعرفة أبساليب ادلدارس العادلية يف نظرايت الكتابة  منو أبمهيتها. ولذلك فإن الذي ُيسّطرىا أو يظّللها شعوراً 
لن جيد صعوبًة يف تبويب ىذا الكتاب ضمن تقاليد "ادلدرسة التحليلية" األدلانية اإلصلليزية، واليت طورهتا فيما بعد 

كرًة دقيقًة وبرىان "الرباغماتية"، حيث تكون ادليزة األبرز يف النص أن كل مجلٍة منو بل كل عبارٍة جيب أن تقول ف
 صدقها من واقعية مضموهنا. 

محصلة، يبدو أن "مقدمة يف الًتبية اإلسالمية " كتاٌب جامٌع اجتهد صاحبو يف أن جيمع رحيقو " من ألف ـابل
 زىرة " ، وىو كتاٌب تعليمٌي ابلدرجة األوىل، لكنو أساسٌي لكل حبث أكادديي يف رلال أصول الًتبية اإلسالمية .

َت وضلن نطوي صفحات ىذا الكتاب، ونستحضر طبعاتو ادلختلفة أمامنا،  ونقف على احملاوالت ادلتكررة ويف األخ
للكاتب لتطويرىا وربسينها من طبعٍة اىل أخرى، سبر يف أذىاننا تلك العبارة اجلميلة اليت ذكرىا العماد االصفهاين انسبًا 

 إايىا اىل أحد أصدقائو من القضاة حيث كتب إليو يقول:
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ة اإلسالمية بيَّرمة يف الّتدِّقُم   قراءة يف كتاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    

ـــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٖٚٔ

" إين رأيت أنو ال يكتب أحدان كتااًب يف يومو إال قال يف غده لو ُغَّت ىذا لكان أحسن، ولو زيد ىذا لكان 
ُيستحسن، ولو قّدم ىذا لكان أفضل، ولو تُرك ىذا لكان أمجل، وىذا من أعظم العرب، وىو دليل على استيالء النقص 

على مجلة البشر".
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