جهود اإلخوان ُب إصالح التعليم قبل اٞتامعي
أبو العريب مصطفى
التعليم ىو عملية منظمة هتدف إٔب إكساب األفراد األسس اليت تُبٌت عليها ا١تعرفة ،وعادةً ما
هتدف العملية التعليمية إٔب ٖتقيق أىداف  ،ويعد التعليم األساس الذي تقوم عليو حياة
األشخاص ،ولو أ٫تية كبَتة ُب اٟتياة.
تتجسد أ٫تية التعليم ُب اٟتياة من خالل غرس القيم الثقافية واالجتماعية والوطنية ُب ا١تواطن،
و٢تذا السبب فطن ا١تستعمر الغريب كيف يقضي على ىوية األمة اإلسالمية من خالل تزييف
اٟتقائق وغرسها ُب عقول األجيال من خالل منهجية التعليم.

حرب ىوية
لقد عاشت كثَت من طوائف الشعب ُب حالة ٗتلف وجهل بسبب ما تعرضت لو البالد من
نكبات اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية وُب ذلك يقول اإلمام البنا

 « :إننا ُب أخصب بقاع

دارا ،وأقدمها مدنية
خَتا ،وأوسطها ً
األرض ،وأعذهبا ماء ،وأعد٢تا ىواء ،وأيسرىا رزقاً ،وأكثرىا ً

وعلما ومعرفة ،وأحفلها آباثر العمران الروحى وا١تادى ،والعملي والفٍت ،وَب بلدان
وحضار ة ً
ا١تواد األولية ،وا٠تامات الصناعية ،وا٠تَتات الزراعية ،وكل ما ٖتتاج إليو أمة قوية تريد أن

تستغٍت بنفسها ،وأن تسوق ا٠تَت إٔب غَتىا ،وما من أجنيب ىبط ىذا البلد األمُت إال صح بعد
مرض ،واغتٌت بعد فاقة ،وعز بعد ذلة ،وأترف بعد البؤس والشقاء ،فماذا أفاد ا١تصريون
أنفسهم من ذلك كلو؟ ال شيء ،وىل ينتشر الفقر واٞتهل وا١ترض والضعف َب بلد متمدين
كما ينتشر َب مصر الغنية مهد اٟتضارة والعلوم ،وزعيمة أقطار الشرق غَت مدافعة؟»( ).
ومنذ أن دخل االست عمار الوطن اإلسالمي عامة ومصر خاصة

إال وقد أصبح ىدفو األكرب ىو

نشر التخلف وسط الشعوب احملتلة و٤تاولة طمس ىويتهم ولغاهتم وفرض ىويتو ولغتو ،ولقد
اعًتف القس زوٯتر َب مؤ٘تر عا١تى عام
"دانلوب " َب مصر ٨تو التعليم ما تزال م
( )

 925م حُت قال

«:إن السياسة اليت انتهجها

اثر شكوى الحتوائها على شوائب كثَتة ضد مقاصد

رسالة ا١تؤ٘تر السادس ،رسائل اإلمام البنا ،البصائر للبحوث والدراسات2006 ،م ،صـ483

الدين والوطن » ،ومن ٍب فتح االستعمار أبواب البالد أمام اٟتمالت التنصَتية هبدف تشكيك
ا١تسلمُت َب عقيدهتم ودينهم ،ونشر اٞتهل والتخلف حىت ال تستطيع ىذه الشعوب التغلب
ّتد ونشاط ونظام ،فسيطروا على

على احملتل بسبب جهلها ،ومن ٍب نشط ا١تبشرون وعملوا

التعليم وخربوه ،وأنشئوا ا١تستشفيات وا١تستوصفات وا١تالجئ ،كما سيطروا على وسائل
اإلعالم فشوىوا صورة اإلسالم ،وطبعوا الكتب والنشرات ،وُب عصران أنش

أوا القنوات

اإلذاعية وا١تواقع االلكًتونية والغرف اٟتوارية على النت كل ذلك لتشكيك آب

سلمُت َب

دينهم ،وٓب يقتنعوا بذلك بل نشروا الفساد واال٨تالل َب الفنون وا١تراكز الثقافية(.)2
واستمرت سياسة احملتل اال٧تليزي َب تفريغ التعليم ا١تصري من أىدافو ومضمونو لتخريج أشباه
متعلمُت ال يصلحون إال للوظائف الدنيا  ،وقد وضح ذلك (اب١تر ستون ) الوزير اال٧تليزي بقولو :
"ال ترضى ا٧تلًتا أبدا بتقدم مصر ورقيها

 ،فكان من الطبيعي أن توضع ا١تناىج على أساس

قشور من العلم التسمن وال تغٌت من جوع

 ،وال يقصد من ورائها إال ٗتريج آالت كتابية تقوم

بعبء األعمال اٟتكومية(.)3

ٓب يكن ٥تطط دان لوب – والذي ما زال يطبق حىت اآلن-

ىو إضعاف أبناء األمة

اإلسالمية تعليميا ونشر اٞتهل فحسب ،لكن كان ىدفو األول ىو ضرب الًتبية والتوعية
– ابلفعل – ٖتققت حىت أن

األخالقية ،وتدمَت كيان األسرة ،وٗتريب العقول ،واليت

لو ٬ :تب أن نسَت سَتة

بعض من تعلموا على منهج ىذا الفكر عرب عن ذلك بقو

أندادا ،ولنكون ٢تم شركاء ُب اٟتضارة ،خَتىا
األوروبيُت ونسلك طريقهم ،لنكون ٢تم ً

وشرىا ،حلوىا ومرىا ،وما ٭تب منها وما يكره ،وما ٭تمد منها وما يعاب(.)4

لقد كان من نتائج ىذه السياسة انتشار ا١تدارس التبشَتية

– ما زال بعضها يعمل دون

رقيب – واليت كان اليد اليمٍت لدانلوب ُب نشر سياستو على أرض الواقع.

جهود اإلخوان الواقعية
()2
()3

أنور اٞتندي :اتريخ الصحافة اإلسالمية ،توزيع دار األنصار ،القاىرة.

مقال بعنوان (ُب مناىج التعليم) :جريدة اإلخوان ا١تسلمُت الثالثينيات ،العدد

 935م.
()4

ا١توسوعة العا١تية للشعر العريبhttp://cutt.us/QC0pu :

 ،السنة الثالثة ،الثالاثء 24ربيع األول  354ىـ 25 /يونيو

اعتٍت اإلخوان منذ نشأة اٞتماعة اب

لًتبية و التعليم معا فنجد اإلمام البنا ٭ترص على ذلك

فيقول  :قد يظن أن التهذيب نتيجة من نتائج العلم ،واٟتقيقة أن العلم ،شىء والتهذيب
مهذاب وابلعكس؛ ألن مرجع العلم إٔب العقل
شىء آخر ،و قد يكون الشخص عا١تًا وليس ً
ومرجع التهذيب إٔب ا٠تلق(.)5

لقد أنشأ اإلخوان

معهد حراء للبنُت ومدرسة أمهات ا١تؤمنُت للفتيات

 ،فكانت أوقات

الدراسة تتمشى مع مواقيت الصالة فتبدأ ُب وقت مبكر وتنتهي الفًتة األؤب قبل صالة
ٚتيعا الصالة مع اٞتماعة ُب ا١تسجد ويعودون بعد الغداء
الظهر ،حيث يؤدي التالميذ ً

ض ا.
وقبيل العصر ليؤدوا الصالة ُب ٚتاعة أي ً

كما طالب اإلخوان بعدة أشياء إلصالح التعليم

تربواي٬ ،تب على اٞتميع اآلن أن ينظروا

١تضموهنا ويقتدوا هبا إن كان فيها النفع:
ٚتيعا.
 -العناية اٞتدية ببث روح الدين واألخالق ُب نفوس الطالب ً

 - 2تشجيع اٞتمعيات الدينية وا٠تلقية وإفساح اجملال ٢تا ُب برامج النشاط
ا١تدرسي.
 - 3انتداب احملاضرين أو ا١ترشدين الناهبُت االخصائيُت ُب علوم الدين واألخالق
من رجال وزارة ا١تعارف واألزىر الشريف وا٢تيئات اإلسالمية العامل
٤تاضرات "خلقية " حرة على الطالب -

ة ،إللقاء

ُب أوقات فراغهم خالل اليوم

ا١تدرسي -وفق نظام خاص يوضع لذلك(.)6

ولقد راعى اإلخوان اختالف الثقافات الًتبوية لدى الشعوب ،واألماكن فيضع اإلمام البنا
أطرا ٢تذا الرؤية فيقول

 :وإن لكل أمة وشعب إسالمي سياسة ُب التعليم وٗتريج الناشئة

وبناء رجال ا١تستقبل ،الذين تتوقف عليهم حياة األمة اٞتديدة ،فيجب أن تبٌت ىذه
()5

مقال بعنوان حياتنا التهذيبية ٣ :تلة الشبان ا١تسلمُت الشهرية ،السنة األؤب ،اجمللد األول ،اٞتزء

ص. 04
 929م ،ـ

(٣ )6تلة التعارف ،العدد  ،9السنة ا٠تامسة5 ،ربيع األول  359ى 3 /أبريل  940م ،صـ .

الثاين ٚ ،تادى اآلخرة  348ى /نوفمرب

السياسة على أصول حكيمة تضمن للناشئُت مناعة دينية ،وحصانة خلقية ،ومعرفة
واعتدادا ٔتجده الغابر ،وحضارتو الواسعة(.)7
أبحكام دينهم،
ً
وبعد استقرار العمل ُب معهد حراء للبنُت أنشأ اإلخوان مدرسة للفتيات ٝتيت مدرسة أمهات
ووضع ٢تا منهاج عصري إسالمي ٬تمع بُت
دارا فخمة مناسبة ُ
ا١تؤمنُت ،واستأجر اإلخوان ٢تا ً

أدب اإلسالم وتوجهو السامي للفتيات واألمهات والزوجات وبُت مقتضيات العصر ومطالبو من

العلوم النظرية والعلمية ،وانتدب لنظارهتا األخ األستاذ الشيخ أٛتد عبد اٟتميد وقام ابلتدريس
فيها فتيات من اإلٝتاعيلية ٦تن ٗتصصن ُب التدريس.
كما قامت شعبة شرباخيت ببناء مدرسة على نفس الطراز السابقٍ ،ب أنشأت أبو صوير مدرسة
ابتدائية أخرى ،وأ٘تت احملمودية عدة مدا

رس على غرار ا١تدارس اإلسالمية العلمية ومثلها ُب

ا١تنزلة دقهلية.
وٓب يقتصر اىتمام اإلخوان ابلنشء فحسب بل عملوا على نشر التعليم وسط الفالحُت والعمل
ومن ٍب أقام اإلخوان ُب كل شعبة مدرسة ليلية ىدفها األساسي ٤تو األمية الدينية واألمية
التعليمية ،حيث تتجمع الفئات ا١تختلفة من العمال والفالحُت ُب تلك ا١تدارس الليلية.
وكانت أول مدرسة ُب ذلك السبيل ىي مدرسة التهذيب اليت أقامها اإلمام الشهيد ُب
اإلٝتاعيلية ،وقد أقيمت مدارس ليلية لتعليم الكبار ُب العديد من الشعب نذكر منها ا١تدرسة
الليلية ُب أبو صوير(.)8
كما انشد اإلخوان وزير ا١تعارف إبصالح ا١تناىج التعليمية فكتب األستاذ البنا يقول

« :اي

صاحب ا١تعإب  :إن مناىج التعليم الديٍت للمدارس االبتدائية والثانوية حافلة اب١تواضيع اٞتليلة
النافعة ،ولذلك ال نطلب زايدة ُب ا١تواد وال ُب ا١تعلمُت ،وإ٪تا الذي نرجوه ىو جعل درجة
الدين ٦تاثلة لباقي العلوم ُب الداللة على الرسوب والنجاح فقط أسوة ٔتدارس ا١تعلمُت.

( )7رسالة إٔب أي شيء ندعو الناس٣ :تلة اإلخوان ا١تسلمُت ،العدد

ص.3
 ،السنة الثانية 7 ،ربيع الثاين  353ى 20 -يوليو  934م ،ـ

(ٚ )8تعة أمُت عبدالعزيز :أوراق من اتريخ اإلخوان ا١تس١تُت ،الكتاب الثاين ،دار التوزيع والنشر اإلسالمية2003 ،م.

ؤتا أن ا١تقرر الديٍت ا٠تاص ابلتعليم الثانوي تدرس مواده ُب السنة األؤب والثانية فقط فيحسن
النظر ُب توزيعو على ٚتيع سنيو أسوة ابلتعليم االبتدائي حىت يسهل ٖتصيلو وأتباعو إبتقان.
معا،
اي معإب الوزير  :إن االعتناء أبمر الدين من شأنو ٗتريج موظفُت ٥تلصُت للحكومة واألمة ً
أمناء على األموال واألعراض واٟتقوق ،وٗتريج فتيات مهذابت وفتيات مدبرات للمنازل

حافظات للغيب صاٟتات لًتبية أوالد ا١تستقبل معاوانت لألزواج على مشاق اٟتياة»(.)9
ولقد استمرت السياسة التعليمية الفاسدة اليت وضعها القس اإل٧تليزي دانلوب خالل ىذه
الفًتة ،وكانت ىذه السياسة تكفل تنشئة دعائم لالستعمار ُب مصر ،وقد تعمدت إ٫تال القيم
ا٠تلقية ُب ا١تتعلمُت ،إٔب جانب ٤تاولتها ٗتريج أشباه متعلمُت ال يصلحون إال للوظائف الدنيا،
وقد ساعد على تن فيذ ىذه السياسة للمستعمر اإل٧تليزي طائفة من ا١تصريُت الذين نشأوا ُب
ظل ىذه السياسة ،ونظروا إٔب سياسة دانلوب نظرة إجالل وتوقَت ،وقد أدى ذلك إٔب سيادة
روح التغريب ُب التعليم ،وإغفال الًتبية ا٠تلقية والًتاث الثقاُب لألمة ،وضعف النزعة القومية
ُب مناىج التعليم،

بل وعدم وجود سياسة اثبتة ومنهج للتعليم واضح ،إضافة إٔب ظهور

االزدواجية ُب التعليم ا١تدين ما بُت مدارس ابتدائية تؤىل للتعليم الثانوي ،وأخرى إلزامية وأولية
ال تسمح ابلًتقي التعليمي نتيجة عدم تكافؤ الفرص ُب التعليم ،وكذلك ظهور الثنائية ُب
التعليم ا١تصري بُت

التعليم الديٍت ٦تثالً ُب األزىر ،والتعليم ا١تدين ُب ا١تدارس واٞتامعات

واالنفصال التام بينهما.

التبشَت والتعليم األجنيب
مبكرا ،فمع دخول االحتالل الربيطاين مصر عام
بدأ التعليم األجنيب ُب مصر ً
انتشرت ا١تدارس األجنبية ُب مصر ،وساعد على ذلك وجود ما يسمى ق

 882م
انون التعليم اٟتر الذي

كان يتيح ألي ىيئة أو ٚتعية أو دولة أو فرد عمل مدرسة خاصة بو ،ووضع ا١تناىج ٢تا ،وتعيُت
ا١تدرسُت الذين ٮتتارىم كيفما يشاء بدون أي معايَت للتدريس ُب ىذه ا١تدارس ،ولذلك كان ُب
مصر منذ تلك الفًتة مدارس أمَتية اتبعة إلشراف وزارة ا١تعارف ،و

عدد كبَت من ا١تدارس اٟترة

ابتدائية واثنوية وفنية ٯتو٢تا ويديرىا ٚتعيات وأفراد ،ومن تلك مدارس للجاليات األجنبية أغلبها
( )9جريدة اإلخوان ا١تسلمُت األسبوعية – السنة الثالثة – العدد  8 - 6صفر  354ىـ 2 /مايو  935م.

اتبع لإلرساليات الدينية

 934م بدأت وزارة ا١تعارف

"التبشَتية " ،وإن كان بداية من سنة

على توافر الشروط الصحية

تفرض رقابة على ا١تدارس اٟترة لكن ظلت ىذه الرقابة مقتصرة

والفنية والبيئية على ىذه ا١تدارس ،وكانت رقابة عامة ،وقد بلغت ا١تدارس األجنبية ُب مصر ُب
السنة الدراسية  940– 939م (  )42مدرسة ،وقد بلغ عدد التالميذ ُب ىذه ا١تدارس ُب
العام الدراسي

 946– 945م  750 0تلمي ًذا من ٚتلة

 398.436تلمي ًذا ُب مصر ُب

ىذا العام.
وكان التبشَت ُب ىذه ا١تدارس يتم بصورة مكثفة ،حيث إن ىذه ا١تدارس كانت تفتح أبواهبا
للفقراء والعامة ،وكانت ىذه ا١تدارس منتشرة ُب القاىرة وُب كافة األقاليم ،وكان ٦تا يسهل
عمليات التبشَت هبا أهنا تتعامل مع أطفال يسهل التأثَت فيهم وتشكيلهم ،ك

ما كانت هبذه

ا١تدارس أقسام داخلية ،أي أن التلميذ بعد انقضاء اليوم الدراسي توفر لو ا١تدرسة سكنًا داخليًّا
هبا يبيت فيو ،وتوفر لو الغذاء والراحة هبذا السكن ،إضافة إٔب أهنا تفرض تدريس مادة الدين
ا١تسيحي على التالميذ ا١تسلمُت الذين ٭تضرون الصالة ا١تسيحية ويتلق

ون طقوسها ،ومن احملزن

أن وزير ا١تعارف الدكتور دمحم حسُت ىيكل أشار ُب ٣تلس النواب أن الوزارة ال ٘تلك ْتكم
التشريع القائم "قانون التعليم اٟتر " أن ٘تنع مثل ىذه األعمال إذا وقعت ،وإ٪تا تستطيع ذلك
حُت يتم تعديل قانون التعليم اٟتر تعديالً ٮتو٢تا ىذه السلطة.
ولقد اعتٍت اإلخوان ابلتصدي لإلرساليات التبشَتية والتنصَت ومدارسهم ،وانشدوا وزارة
ا١تعارف هبذه األمور وكتب اإلمام البنا إليو يستحثو على نشر التعليم الديٍت ١تواجهة طوفان
التبشَت الذي ابتليت بو البالد فقال « :اي صاحب ا١تعإب:
إن من انفلة القول أن

نبُت ما لعلوم الدين من حسن التأثَت ُب النفوس ،وحثها على التمسك

أبىداب الفضائل وتربية ملكات ا٠تَت فيها ،وعصمتها من الوقوع ُب القبائح وصرفها عن منازع
الشر ،وأن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يعٌت ٔتعرفة دينو ا١تعرفة الصحيحة ،حىت ٯتكنو
أن يؤدى ما ٬تب عليو هلل

تعأب وللناس ،وأن التالميذ والتلميذات ودائع ُب يد وزارة ا١تعارف

وىم رعيتها وكل راع مسئول عن رعيتو ،فالضرورة تقضى أبن تعٌت بتعليمهم ما يتعلق أبمر
دينهم ،كما تعٌت بتعليمهم ما يتعلق أبمر دنياىم.

ىذا الدرس وىو يعلم

وال ٯتكن أن يؤتى درس الدين ٙترتو واٟتال على ما نرى ،٭تضر التلميذ

أنو درس اختياري يقذف بدرجتو ُب ذيل اٞتدول ،كدرجة األلعاب الرايضية ال تقدم وال تؤخر،
وال يًتتب عليها رسوب وال ٧تاح

٢ .تذا نرجو ونلحف ُب الرجاء أن تولوا الدين اإلسالمي

عنايتكم ّتعلو مادة أساسية يشعر ا١تقصر فيو أنو مؤاخذ على تقصَته ،واجملتو

د أنو مكافأ على

اجتهاده.
وبديهي أنو ال يبعث ا١تعلم وا١تتعلم على االىتمام ابلدرس إال الرغبة ُب حسن النتيجة أو الرىبة
من سوئها ،فإذا ٓب يكن ١تادة الدين أتثَت ُب النتيجة فقد ضاع االىتمام بو ،وليس من ا١تفيد
تقرير مادة مهمة كمادة درس الدين بدون أن يضمن جٍت ٙتار

ىا ،ولسنا مغالُت ُب ىذا الطلب؛

علما أساسيًا ،وال يصح أن يكون اإلسالم عندان أقل
ألن ا١تدنية األوروبية اٟتالية تعترب الدين ً

اعتبارا من غَته عند غَتان ،كما ال يصح أن يكون الدين اإلسالمي إضافيًا ُب أىم قطر إسالمي
ً
تقصده ٚتيع األقطار اإلسالمية لتلقى العلوم الدينية.

اي صاحب ا١تعإب:
إن مناىج التعليم الديٍت للمدارس االبتدائية والثانوية حافلة اب١تواضيع اٞتليلة النافعة ،ولذلك
ال نطلب زايدة ُب ا١تواد وال ُب ا١تعلمُت ،وإ٪تا الذي نرجوه ىو جعل درجة الدين ٦تاثلة لباقي
العلوم ُب الداللة على الرسوب والنجاح فقط أسوة ٔتدارس

ا١تعلمُت  .ؤتا أن ا١تقرر الديٍت

ا٠تاص ابلتعليم الثانوي تدرس مواده ُب السنة األؤب والثانية فقط ،فيحسن النظر ُب توزيعو
على ٚتيع سنيو أسوة ابلتعليم االبتدائي ،حىت يسهل ٖتصيلو وأتباعو إبتقان.
اي معإب الوزير:
إن االعتناء أبمر الدين من شأنو ٗتريج موظفُت ٥تلصُت

معا ،أمناء على
للحكومة واألمة ً

األموال واألعراض واٟتقوق ،وٗتريج فتيات مهذابت وفتيات مدبرات للمنازل ،حافظات
للغيب ،صاٟتات لًتبية أوالد ا١تستقبل ،معاوانت لألزواج على مشاق اٟتياة.

وىذا كلو يبشر إبزالة أسباب الفوضى والضالل والرشوة واالختالس وٚتيع الرذائل ،وإح
الفضائل وحفظ األمن واآلداب والنظام والعدل ُب األحكام ،وموجب الرتقاء األحوال
االجتماعية واالقتصادية ،وتضامن األمة مع اٟتكومة وتبادل الثقة ،وحسن ا١تعاملة بُت األفراد

ايء

واٞتماعات ،فتسعد األمة سعادة حقيقية ،ويسران ج ًدا أن ٭تصل ىذا ا٠تَت العميم على أيدي

معإبكم ا١تباركة »(.) 0

ولقد طالب اإلخوان بعدة أشياء إلصالح التعليم-:
ٚتيعا.
أوالً :العناية اٞتدية ببث روح الدين واألخالق ُب نفوس الطالب ً
اثنيا  :انتداب احملاضرين أو ا١ترشدين الناهبُت األخصائيُت ُب علوم الدين واألخالق من رجال
وزارة ا١تعارف واألزىر الشريف وا٢تيئات

اإلسالمية العاملة ،إللقاء ٤تاضرات

"خلقية " حرة على

الطالب ُ-ب أوقات فراغهم خالل اليوم ا١تدرسي -وفق نظام خاص يوضع لذلك.
اثلثًا  :زايدة عدد الدروس ا١تقررة للدين واألخالق ُب ا١تدارس االبتدائية والثانويةْ ،تيث تصبح
ثالاث ُب كل فرقة على األقل ،وجعلها داخل اٞتدول
ً

ال خارجو ،مع التشديد على أن تصرف

فيما وضعت لو.
ابعا  :تعميم ىذه الدروس ُب كل سٍت الدراسة ُب التعليم الثانوي إٔب السنة ا٠تامسة التوجيهية،
رً
فال تقتصر على السنوات الثالث األؤب فقط ،كما ىو الشأن اآلن ،وتقريرىا ُب كل أنواع

التعليم الفٍت والصناعي والتجاري.
خامسا  :إلقاء ٤تاضرات دورية بنظام خاص ُب فلسفة التشريع اإلسالمي وٝتو مقاصده على
طالب اٞتامعة وا١تدارس العليا.
سادسا ٗ :تصيص درس من دروس ا١تطالعة ُب كل مراحل التعليم إلجادة القراءة ُب ا١تصحف
الشريف( ).
وٓب تقف نظرة اإلخوان ا١تسلمُت إلصالح التعليم والعملية التعلي

مية عند حدود إدراج الدين

ضمن ا١تناىج ا١تدرسية األساسية ،وإن كان ذلك من ا١تطالب الرئيسة ٢تم ،لكن ألن فهم
اإلخوان ألمور اٟتياة وقضااي اجملتمع فهم مستمد من رؤية اإلسالم الشاملة ،فقد تعرض
( ) 0ا١ترجع السابق.
(

) ٣تلة التعارف ،العدد  ،9السنة ا٠تامسة5 ،ربيع األول  359ى 3 /أبريل  940م ،صـ .

نظراي وعمليًّا بتقدمي اآلراء
اإلخوان لكافة أنواع وأشكال التعليم ُب مصر ًّ

وا١تقًتحات واٟتلول

١تختلف مشكالت التعليم القائمة آنذاك ،ابإلضافة إٔب دعم وأتييد كل الرؤى واٞتهود
اإلصالحية اليت تعرض سواء أكانت حكومية أم شعبية ،وظلت رؤية اإلخوان إلصالح حال
التعليم ُب مصر أساسها االعتماد على أن ثقافة الشعب ا١تصري بصورة عامة ىي ثقافة
إسال مية ،ولذا فيجب مراعاة ىذه الثقافة ُب ا١تناىج وطرق التدريس واٟتلول ا١تقًتحة
للمشكالت حىت ٯتكن االرتقاء ابلعلم والتعليم ُب مصر.
فيقول األستاذ البنا ُب رسالة إٔب أي شيء ندعو الناس

 « :وإن لكل أمة وشعب إسالمي سياسة

ُب التعليم وٗتريج الناشئة وبناء رجال ا١تستقبل ،الذين تتوقف عليهم حياة األمة اٞتديدة،
فيجب أن تبٌت ىذه السياسة على أصول حكيمة تضمن للناشئُت مناعة دينية ،وحصانة خلقية،
واعتدادا ٔتجده الغابر ،وحضارتو الواسعة(.) 2
ومعرفة أبحكام دينهم،
ً
نظر اإلخوان إٔب ىذه ا١توجو فوجدوىا قد طغت واستشرت ،فرفعوا العرائض والشكاوي إٔب
ا١تلك ورؤساء الوزراء وشيخ األزىر ووزير ا١تعارف ووزير الداخلية ،علهم يتحركون أو ٭تدثون
شيء.
ففي مؤ٘ترىم األول عام

 933م ابإلٝتاعيلية رفعوا عريضة إٔب ا١تلك فؤاد يطالبون فيها ْتم

اية

الشعب ا١تصري من ا١تبشرين ،وردع ىؤالء ا١تخربُت ،واقًتحوا فرض الرقابة الشديدة على
مدارس ا١تبشرين ومعاىدىم ودورىم ،وإبعاد كل من يثبت للحكومة أنو يعمل على إفساد
العقائد ،لكن شيئًا من ذلك ٓب يتم.
عددا من األساليب ١تقاومة النشاط التبشَتي ُب
وقد اٗتذ اإلخوان ً

ا١تدارس وا١تعاىد سواء

التابعة لإلرساليات التبشَتية أم ُب ا١تدارس األمَتية ،فقد نشطت ُّ
الشعب وقامت بفضح أعمال
ا١تبشرين داخل نطاق الشعبة ،كما وقفت صحافة اإلخوان اب١ترصاد للمبشرين ،فكانت
الصحافة تتتبع أخبار مدارس ا١تبشرين ،فقد نشرت ٣تلة

"التعارف " :علمنا أن ُب منوف مدرسة

لإلرساليات التبشَتية قد حتمت على الطلبة ا١تسلمُت ا١تطالعة ُب اإل٧تيل والقيام ابلصالة
ا١تسيحية ُب أوقات الدروس ،وأراد بعض أولياء أمور الطلبة منع أبنائهم فأبت عليهم ذلك
( ) 2رسالة إٔب أي شيء ندعوا الناس ،رسائل اإلمام البنا.

إدارة ا١تدرسة ٦تا أدى إٔب خروج كثَت من التالميذ من ا١تدرسة ،وًب إجراء ٖتقيق

ٔتعرفة منطقة

التعليم بطنطا ،و٬تب على الوزارة أن تبادر ببسط نفوذ تفتيشها على ىذه ا١تدارس حىت ال
كارا لإلخالل وإفساد عقائد النشء(.) 3
تكون أو ً
كما قام اإلخوان بكثَت من األنشطة العملية ،فقد وقفوا بكل ما يستطيعون أمام إنشاء
ا١تبشرين مدارس ُب عديد من األماكن ،ففي

منطقة أيب ٛتاد ٔتديرية الشرقية استطاع اإلخوان

أن ٯتنعوا اإلرساليات التبشَتية من إنشاء مدرسة للبنُت كان غرضها األساسي تكوين أجيال
تنادي ٔتبادئهم وقيمهم وتؤمن بدينهم ،وسارعت ىذه اإلرساليات وأسست مدرسة للبنات
ليدسوا إليهن ٝتومهم إال أنو سرعان ما اجتمع اإلخوا

ن بدار اٞتمعية وأخذوا يقلبون األمر

ليدرءوا ىذا ا٠تطر الفادح ،وقد خرج ىذا االجتماع بعدة قرارات ىي:
أوالً :كتابة عرائض ٖتذر من خطورة تلك الفتنة على العقيدة اإلسالمية ،السيما وأهنم يضمون
إليها أطفاالً دون السادسة ،وترفع ىذه العرائض إٔب حضرة صاحب السعادة رئيس

٣تلس

مديرية الشرقية ،وحضرة مدير التعليم ،وحضرة كبَت مفتشي وزارة ا١تعارف ١تنطقة الشرقية،
وحضرة مفتش ا١تعارف ،وحضرة احملًتم الشيخ دمحم عثمان عضو ٣تلس مديرية الشرقية،
واالتصال بصاحب الفضيلة واعظ ا١تركز لالشًتاك مع اٞتمعية ُب ىذا السبيل.
اثنيًا  :كونت اٞتمعية ِب نة من حضرات  :الشيخ نور نور انئب اٞتمعية ،وفهيم أفندي ٭تِت
ا١تدرس اب١تدرسة االبتدائية األمَتية وغَتىم ،وتعمل ىذه اللجنة على االنتشار ُب ا١تنطقة
لتحذير أولياء أمور التالميذ والتلميذات ٔتخططات ا١تدارس التبشَتية ،وتوضيح حقائق ا١تدارس
التنصَتية.
اثلثًا :كتابة منشورات ٖتذر الناس من ٝتوم ا١تبشرين(.) 4

ص.8
( ) 3التعارف :العدد  ،4السنة ا٠تامسة٤30 ،ترم  359ى9 /مارس  940م ،ـ
(٣ ) 4تلة النذير ،العدد

 ،السنة الثانية،

ص.28
ربيع األول  358ى2 /مايو  939م ،ـ

وٓب يكتف اإلخوان بكتابة العرائض وتشكيل اللجان لتوعية الناس ،بل قاموا إبنشاء العديد من
ا١تدارس اإلسالمية إل٬تاد البديل أمام األىإب وأولياء األمور ،خاصة ُب بعض ا١تناطق اليت ال
يوجد هبا سوى مدارس اإلرساليات التبشَتية كما ىي اٟتال ُب الصعيد(.) 5
وُب بلدة طما مب راغة بسوىاج قامت مدرسة تبشَتية إبجبار التلميذات ا١تسلمات على حضور
مادة الدين ا١تسيحي ولكن اإلخوان هبذه البلدة ٓب يقفوا مكتوُب األيدي ،فقام اٟتاج أٛتد
لطفي الزارع رئيس ٚتعية اإلخوان بطما واألستاذ دمحم عبد هللا السمان ا١تدرس ابلذىاب إٔب
مدرسة البنات والتحدث مع انظرة ا١تدرسة مس ىوفر ،فقالت ا١تيزانية ال تسمح ٔترتب مدرس
جديد ،فقاال  :إهنما مستعدون ابلتطوع لتدريس الدين اإلسالمي للتلميذات ا١تسلمات ولو
حصة واحدة ُب األسبوع ٖتت رعاية إدارة ا١تدرسة ،إال أن رد

مستفزا حيث
"مس ىوفر " كان
ًّ

قالت ٢تم  :إن ىولندا بعثتٍت إلنش اء مدرسة للبنات لنشر الدين ا١تسيحي ،ال أن تنفق أموا٢تا
موقعا عليها منهم
لتعليم الدين اإلسالميٍ ،ب إن لديها إقرارات من أولياء أمور التلميذات ً

ومؤرخة أبن ال اعًتاض على حضور بناهتن درس الدين ا١تسيحي ،وعندىا قرروا إنشاء مدرسة

ابتدائية خاصة للبنات(.) 6
كما كان ا إلخوان يلومون بشدة أي مسئول ٭تضر احتفاالت ا١تدارس التبشَتية أو يقوم
بزايرهتا ،وقد وجو اإلخوان إٔب معإب الباشا وحضرات الكبار من ضيوف شرف ىذه اٟتفالت
ٚتيعا رسالة مشَتين فيها إٔب أن ىذه مؤسسات تبشَتية صميمة تتخذ من العلم وسيلة لسلخ
ً
أبنائنا وبناتنا من عقيدتوم أوالًٍ ،ب تقتل فيهم بعد ذلك كل شعور وطٍت مصري كرمي .

وقد رأى اإلخوان أن أفضل الوسائل للقضاء على التبشَت ُب اٞتانب التعليمي ىو تعديل قانون
التعليم اٟتر ،خاصة فيما يتعلق ٔتراقبة وزارة ا١تعارف على ا١تدارس األجنبية ،وضرورة تدريس
الدين اإلسالمي واللغة العربية

واتريخ مصر وجغرافيتها ابللغة العربية هبذه ا١تدارس ،وىو ما ٓب

موجودا ،وإن كان اإلخوان قد شكروا للحكومة بعض ا٠تطوات اليت اٗتذهتا ٨تو تعديل
يكن
ً
ىذا القانون.
(٣ ) 5تلة النذير ،العدد

 ،السنة الثانية،

ص.28
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ص.62
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كما كان اإلخوان يناشدون األىإب وأولياء األمور الذين يقذفون أببنائهم إٔب ىذه ا١تدارس
التبشَتية ،وىم ي علمون بال شك احتقارىا لدينهم وسعيها لتنصَت أبنائهم بتعليمهم اإل٧تيل
والصالة ا١تسيحية ،أن ٮتافوا على أبنائهم ويلحقوىم اب١تدارس ا١تصرية ا١تسلمة(.) 7
عظيما ُب نفوس ا١تبشرين ،حيث إن األمر ٓب يقف عند حد تغيَت قانون
وىذا األمر أحدث قل ًقا ً

التعليم اٟتر ،بل نتيجة ل ضغط الرأي العام على اٟتكومة ١تقاومة التبشَت ًب عمل مشروع قانون

٭ترم التبشَت ،وُب عام

 940م نوقش ُب ٣تلس الشيوخ وأحيل إٔب ٞتنة الداخلية ،وذكرت

قانوان
٣تلة "التبشَت الدولية " أن الدوائر ا١تسيحية ُب مصر تشعر أبن ىذا ا١تشروع إذا صار ً
٬تعل من ا١تستحيل على ا١تنشآ

ت التعليمية التبشَتية القيام بعملها على الرغم من أن مركزىا

القانوين ومناىجها قد كفلتها معاىدة منًتو ا١تعقودة عام

 937م ،لكن اإلخوان استمروا ُب

الضغط على ضرورة تعديل قانون التعليم اٟتر وإقرار قانون منع التبشَت.
ونتيجة لنشر اٞترائم التنصَتية للمدارس التبشَتي

ة فقد كتب بعض مفتشي وزارة ا١تعارف

تقاريرىم ،وأىابوا ابلوزارة أن تسرع فتضع حدًّا ٢تذه الفوضى اليت تبثها ىذه ا١تعاىد ُب العقائد
واألخالق ،وأوضح اإلخوان أن اٟتكومة أرسلت تستفيت قلم قضااي اٟتكومة فيما تفعلو إزاء
ذلك(.) 8
وقد رأى دمحم العشماوي بك وكيل وزارة ا١تع

ارف ضرورة ا١تبادرة إبنشاء مدارس مصرية ُب

أمهات ا١تدن الشرقية ١تنافسة ا١تدارس التبشَتية ،والعمل على القضاء عليها ،وكذلك اتفق
الرأي على استمالة الصحافة الشرقية لبث روح الوحدة ُب النفوس(.) 9

اإلخوان وإصالح التعليم ا١تدين
حاول اإلخوان إصالح التعليم ا١تدين وجعلو

يسَت وفق منهجية مدروسة تعود ابلنفع على الوطن

وأبناءه ،فعمدوا إٔب:
(٣ ) 7تلة التعارف ،العدد ( ،)5السنة ا٠تامسة7 ،صفر  359ى 6 -مارس  940م ،صـ.9
ص.2
(٣ ) 8تلة التعارف :العدد ( ،)6السنة ا٠تامسة 4 ،صفر  359ى23 /مارس  940م ،ـ
ص.6
(٣ ) 9تلة النذير ،العدد  ، 8السنة الثانية ،غرة ٚتادى األؤب  358ى20 /يونيو  939م ،ـ

-

مكافحة األمية

لقد اىتم اإلخوان بكل فئات الشعب فكما أنشأوا ا١تدارس أنشاوا دور ٤تو أمية لتعليم من
 ،فقد أقام اإلخوان ُب كل شعبة مدرسة

فاتتو الفرصة ُب التعليم و٧تح فيها اإلخوان ٧تاحا عظيما

ليلية ىدفها األساسي ٤تو األمية الدينية واألمية التعليمية ،حيث تتجمع الفئات ا١تختلفة من
العمال والفالحُت ُب تلك ا١تدارس الليلية.
وكانت أول مدرسة ُب ذلك السبيل ىي مدرسة التهذيب اليت أقامها اإلمام الشهيد ُب
العديد من الشعب نذكر منها ا١تدرسة

اإلٝتاعيلية ،وقد أقيمت مدارس ليلية لتعليم الكبار ُب
الليلية ُب أبو صوير.

٣تاان اب١تركز
كما قرر مكتب اإلرشاد العام لإلخوان ا١تسلمُت ابلقاىرة بفتح قسم للتعليم الليلي ً
العام بشارع سوق السالح بعطفة عبدهللا بك حارة ا١تعمار ،ودعت راغيب االلتحاق للتقدم
بطلباهتم.
كما شجعوا الناس على التقدم إٕب تلك ا١تدارس

 ،فقد افتتح قسم الرب وا٠تدمة االجتماعية

معهدا للدراسات الشعبية ُب شعبة عابدين واحتوى ىذا ا١تعهد على فرع ١تكافحة األمية
وفصول لتحفيظ القرآن الكرمي  ،ولقد نشط فرع مكافحة األمية ابلشعبة فأنشأ مدرسة ليلية بلغ
عدد ا١تتق دمُت إليها ما يزيد عن

 300دارس ويقوم على ىذه ا١تدرسة ٣تموعة من مدرسي

اإلخوان ويقومون بتدريس القراءة والكتابة واٟتساب والدين.
وَب قنا وأسوان أنشأ اإلخوان هبا قسمُت ١تكافحة األمية أحد٫تا هناري والثاين ليلى ،كما قام
قسم الرب وا٠تدمة االجتماعية بشعبة اٞتمالية

ابفتتاح فصول حملو األمية ورفع مستوى الثقافة

لدى أىإب اٟتي ،وكان يقوم ابلتدريس فيها ٩تبة من اإلخوان ا١تثقفُت.
كما افتتح اإلخوان ا١تسلمون ابلقرين شرقية قسما حملو األمية وكان اإلقبال عليو شديدا نتيجة
ٟتسن نظامو ورغبة أىل البلد ُب القضاء على األمية(.)20
 -2إنشاء ا١تدارس
(ٚ )20تعة أمُت عبدالعزيز :مرجع سابق

،

ولقد أقام اإلخوان منذ فجر الدعوة ا١تدارس لتعليم النشء و٤تو أمية الكبار ،فكان ُب كل
شعبة من شعب اإلخوان تقام ا١تدارس الليلية لتعليم العمال والفالحُت و٤تو أميتهم ،ومن تلك
ا١تدارس-:
-معهد حراء وىو أول مدرسة بناىا اإلخوان ا١تسلمون ابإلٝتاعيلية ،و

كان مقرىا فوق مسجد

ٚتعية اإلخوان ا١تسلمُت ابإلٝتاعيلية.
 -2مدرسة أمهات ا١تؤمنُت وىي مدرسة لتعليم البنات.
 -3ا١تدرسة ا٠تَتية اإلسالمية االبتدائية ٔتغاغة.
 -4ا١تدرسة اإلسالمية االبتدائية للبنات بطما.
 -5مدرسة اإلخوان ا١تسلمُت بفاقوس.
ومن ضمن ا١تدارس أيضا مدر سة اإلخوان االبتدائية أبيب كبَت واليت حضر حفل االفتتاح األستاذ
 ،وبدأ اٟتفل ابلقرآن الكرمي ٍب كلمة

حسن البنا  ،حيث احتشد عددا كبَتا من الناس والنظار
األستاذ عبد البديع صقر انظر ا١تدرسة.

ولقد عمل اإلخوان على إصالح األوضاع الفاسدة اليت تفشت ُب التعليم ،مثل اال
وغَته من الظواىر اليت تساعد على اال٨تراف
بشارع القصر العيٍت رقم

ختالط

 ،ففي حفل اٞتامعة الشعبية واليت أقامتو ُب دارىا

ُ 94ب ٘تام الساعة ا٠تامسة من مساء السبت حيث اختلط فيها
ن

البنُت ابلبنات ،فوجو اإلخوان العتاب إلدارة اٞتامعة بسبب االختالط بُت اٞتنسُت ،وإن كا
اإلخوان من ا١تشجعُت للجامعة الشعبية ُب ذاتيها ألهنا تسد ثغرة كبَتة ُب التعليم لكن ما ٭تدث
فيها من اختالط شيئا يعيبها.
ومن أىم اٞتهود اليت قام هبا اإلخوان إلصالح حال التعليم-:
العمل على إصالح التعليم الديٍت ُب ا١تدارسٔ ،تطالبة الوزير ّتعل الدين مادة أساسي
رفعوا من أجل ذلك مذكرة لوزير ا١تعارف جاء فيها

ة ،ولقد

 :اي صاحب ا١تعإب  :نتشرف أن نرفع إٔب

معاليكم رجاء نعتقد أنو مطابق ألمانيكم الشريفة وأماين األمة وأنكم إذا تفضلتم بقبولو والعمل

على ٖتقيقو تكونون قدمتم لبالدكم أفضل عمل يذكر بو العاملون ا١تصلحون ،واستوجبت

م بذلك

شكر الوطن فضالً عن رضوان هللا جل شأنو.
وىذا الذي نرجو ويرجوه كل مسلم غيور على دينو ووطنو ىو أن ٕتعلوا درس الدين اإلسالمي
إجباراي مثل بقية العلوم اليت ينبٍت على التقصَت
درسا أساسيًا واالمتحان فيو
ُب التعليم العام ً
ً
فيها عدم الفوز والرسوب.

وال ٯتكن أن يؤٌب درس الدين ٙترتو واٟتال على ما نرى ،٭تضر التلميذ ىذا الدرس وىو يعلم
أنو درس اختياري يقذف بدرجتو ُب ذيل اٞتدول كدرجة األلعاب الرايضية ال تقدم وال تؤخر وال
يًتتب عليها رسوب وال ٧تاح.
٢تذا نرجو ونلح ُب الرجاء أن تولوا الدين اإلسالمي عنايتكم ّتعلو مادة أس

اسية يشعر ا١تقصر

فيو أنو مؤاخذ على تقصَته ،واجملتهد أنو مكافأ على اجتهاده.
وبدىي أنو ال يبعث ا١تعلم وا١تتعلم على االىتمام ابلدرس إال الرغبة ُب حسن النتيجة أو الرىبة
من سوئها ،فإذا ٓب يكن ١تادة الدين أتثَت ُب النتيجة فقد ضاع االىتمام بو ،وليس من ا١تفيد
تقرير مادة مهمة كمادة درس الدين بدون أن يضمن جٍت ٙتارىا ،ولسنا مغالُت ُب ىذا ال
علما أساسيًا وال يصح أن يكون اإلسالم عندان أقل
ألن ا١تدنية األوروبية اٟتالية تعترب الدين ً

اعتبارا من غَته عند غَتان ،كما ال يصح أن يكون الدين اإلسالمي إضافيًا ُب أىم قطر إسالمي
ً
تقصده ٚتيع األقطار اإلسالمية لتلقي العلوم الدينية.

وقد صدر مرسوم ملكي ّتعل الدين مادة أساسية جاء فيو-:
٨تن فاروق األول ملك مصر..
قرر ٣تلس الشيوخ و٣تلس النواب القانون اآلٌب نصو ،وقد صدقنا عليو وأصدرانه:
ا١تادة األؤب  :يكون التعليم الديٍت اإلسالمي مادة أساسية ُب ٚتيع مراحل التعليم األوٕب
واالبتدائي والثانوي وا٠تصوصي للبنُت والبنات ُب مدارس ا١تعلمُت.

طلب؛

ا١تادة الثانية  :تدرس مادة الدين اإلسالمي ُب ٚتيع سٍت الدراسة ُب ا١تدارس ا١تشار إليها ُب
ا١تادة األؤب ،ويؤدي التالميذ االمتحان فيها على سبيل اإللزام ،ويكون ٧تاحهم شرطًا لالنتقال
من فرقة إٔب الفرقة اليت تليها ،أسوة ٔتا ىو متبع ُب سائر ا١تواد الدراسية ُب تلك ا١تدارس.
ا١تادة الثالثة  :تضع وزارة ا١تعارف العمومية مناىج مادة الدين اإلسالمي ،على أن ٖتقق ىذه
قدرا كافيًا من الثقافة اإلسالمية يتفق وحالة كل نوع.
ا١تناىج ً
ا١تادة الرابعة  :على وزير ا١تعارف العمومية تنفيذ ىذا القانون ،ويعمل بو السنة ال

دراسية

 940- 939م( .)2
كما أصدر ٤تمود فهمي النقراشي وزير ا١تعارف قرارا ّتعل القرآن الكرمي أساسيًّا ُب ا١تدارس؛
حيث نص القرار على ما يلي:
يعقد امتحان ُب القرآن الكرمي للتالميذ ا١تسلمُت اب١تدارس االبتدائية ابتداء من السنة الدراسية
 940م 94 -م ،وال يعد التلميذ

انجحا إال إذا حصل على
ً

 :40على األقل من درجة

النهاية الكربى ٢تذه ا١تادة ،ومع ذلك إذا رسب التلميذ ُب السنة األؤب أو الثانية فإنو ينقل إٔب
معا ،ولكنو إذا رسب ُب
السنة اليت تليها على أن ٯتتحن ُب آخر السنة ُب مقرر السنتُت ً

االمتحان ا١تذكور ُب السنة الثالثة فإنو ال ينقل إٔب السنة الرابعة إال إذا ٧تح ُب االمتحان.
كما قام اإلخوان بتشكيل ٞتنة للمطالبة إبصالح التعليم الديٍت وتقدمي رؤيتهم ُب اإلصالح
والرد على الشبهات اليت ٯتكن أن يثَتىا رافضو اإلصالح ،وكان تشكيل تلك اللجنة ٔتناسبة

تشكيل وزارة ا١تعارف للجنة إلصالح

ا١تناىج ،وقد قامت ٞتنة اإلخوان إبعداد تقرير مفصل

قدمتو إٔب وزير ا١تعارف وأعضاء ٞتنة ا١تناىج بينت فيو قيمة مناىج التعليم ُب حياة األمة
واألدوار اليت تقلبت فيها ا١تناىج ا١تصرية ،وبينت حرمان ا١تدارس من التعليم الديٍت وأثره على
اجملتمع واألشخاصٍ ،ب قامت برد ال شبهات اليت يظن البعض أهنا ٖتول دون دراسة الدين ُب
ا١تدارس ونعرض لتلك ا١تذكرة اليت توضح وجهة نظر اإلخوان ُب إصالح التعليم الديٍت(.)22
ص.25-24
( ٣ )2تلة النذير :العدد  ،20السنة الثانيةٚ 5 ،تادى األؤب  358ى4 /يوليو  939م ،ـ
( )22جريدة اإلخوان ا١تسلمُت األسبوعية – السنة الثالثة – العدد  8 - 7صفر  354ىـ 2 /مايو  935م.

ومن أثر ذلك أن وزارة ا١تعارف قررت تعديل برانمج تعليم الدين ُب ا١تكاتب العامة ابتداء من
أول السنة ا١تكتبية اٟتاضرة حسب ما أيٌب

ُ" :ب مكاتب البنُت  :القرآن الكرمي والدين حصتان

ُب السنة األؤب تعطى منها ٤تادثة ُب الدين وٖتفيظ بعض ما يرد من اآلايت الكرٯتة ُب دروس
الدين لالستشهاد مع ٖتفيظهم سور الفاٖتة وا١تعوذتُت واإلخالص مساعدة ٢تم على أداء فريضة
الصالة والطفل مأمور هبا ُب سن السابعة

وأربع حصص ُب السنة الثانية وٜتس ُب الثالثة وست

ُب كل من السنتُت الرابعة وا٠تامسة وُب مكاتب البنات تكون اٟتصص كما ىي عليو ُب مكاتب
٘تاما.
البنُت ً
ُب ا١تدارس األولية للبنُت

 :القرآن حصتان ُب السنة الثانية وثالث ُب السنة الثالثة وأربع ُب

السنتُت الرابعة وا٠تا مسة وال تعطي حصص ُب السنة األؤب ،والدين حصتان ُب كل سنة من
السنوات ا٠تمس .وُب مدارس البنات يكون الربانمج ٦تاثالً ١تا ُب مدارس البنُت"(.)23
واستمر اإلخوان ُب مطالبتهم العاجلة إبصالح التعليم الديٍت وقد قام األستاذ عبده الربتقإب
عضو ٣تلس النواب وانئب اإلخوان

ابٞتيزة بتقدمي مقًتحات اإلخوان ٨تو إصالح التعليم إٔب

٣تلس النواب الذي أحا٢تا لوزارة ا١تعارف للعمل هبا ،ولكن الوزارة ٓب تعمل بتلك ا١تقًتحات.
كما قام اإلمام البنا بكتابة سلسلة مقاالت بعنوان
التعليم ا١تختلفة وقد جاء ُب مقا

ُ" :ب مناىج التعليم " عاِب فيها أمراض

لتو األؤب عن قصور التعليم الديٍت ُب ا١تدارس وعن قصور

ا١تناىج ُب ذلك اجملال.
كثَتا ما
وذكر أن سلسلة التعليم ُب مصر مضطربة متفككة فأنت أمام عدة أنواع لكل وجهة ،و ً

كثَتا ما تتعدد ُب غَت حاجة ،وقد كان من أثر
كثَتا ما تنقطع إٔب غَت غاية ،و ً
تتضارب وٗتتلف ،و ً

واضحا كان لو أثر كبَت ُب اضطراب حياة األمة الفكرية
ذلك أن اختلفت الثقافات اختالفًا
ً
وا٠تلقية واالجتماعية وتضارب عقائدىا وأفكارىا وطرائق فهمها للحياة ،فأنت ترى أنواع

التعليم ُب مصر على النحو اآلٌب:
 -التعليم األوٕب ويشمل ا١تدارس اإللزامية وٖتضَتية ا١تعلمُت وآبعلمُت األولية.

( )23جريدة اإلخوان ا١تسلمُت األسبوعية – السنة الثالثة – العدد ٚ 2 -22تادى اآلخرة  354ىـ  0 /سبتمرب  935م.

 -2التعليم االبتدائي ويليو التعليم الثانوي.
 -3التعليم الفٍت وا٠تصوصي ويشمل مدارس الزراعة والتجارة والفنون والصناعات والزخارف
و٨توىا ،وال صلة ٢تا البتة ابلتجارة العليا والزراعة العليا وا٢تندسة.
العلي أبنواعها.
 -4التعليم العإب ويشمل اٞتامعة وا١تدارس ا
 -5التعليم األزىري ويشمل األزىر أبقسامو وكلياتو وٗتصصو.
 -6دار العلوم وتستمد طلبتها من األزىر وٗترج أساتذة اللغة العربية والدين اب١تدارس ا١تصرية
٘تاما
والذي يتأمل ىذه األنواع ً
ٚتيعا ويفتش عن صلتها بعضها ببعض ٬تد أهنا مفككة األوصال ً

وأن الصالت بينها عمليًا وعلميًا على أضعف ما يكون.

كما انتقد اإلمام البنا تعليم اللغات األجنبية ُب سن مبكرة وطغيان اللغة اإل٧تليزية على اللغات
األخرى السيما اللغة العربية ،وقدم وجهة نظره مؤيدة ابألدلة والرباىُت على خطأ تلك
السياسة ،وٓب ينكر اإلمام البنا أ٫تية تعلم اللغات األجنبية ولكنو انتقد تعلمها ُب الصغر.
ٓب يكن ا٢تدف من ا١تطالبة ّتعل الدين مادة أساسية اب١تدارس أن يكون ٣ترد مادة كأي مادة
أخرى ،وإ٪تا يراد لو أن يكون منهاج حياة للتالميذ ،وأساس الًتبية الروحية وا٠تلقية والعلمية
لديهم ،واألصل ُب بناء شخصيتهم ،وأن يرسخ ا

لثقافة اإلسالمية عندىم ،ولذلك عٍت اإلخوان

عناية فائقة بضرورة اختيار ا١تناىج الدينية ا١تناسبة(.)24
وقد أتلفت ٢تذا الشأن اب١تركز العام ٞتنة برائسة األستاذ صاّب عشماوي وسكراترية الشيخ دمحم
الغزإب ،وانضم إليها عدد من فضالء العلماء األجالء وا١تربُت الناهبُت ،وه

ي ٞتنة للمطالبة

ابلتعليم الديٍت وإحاللو احملل الالئق بو ُب مناىج التعليم ،وقد طلبت من كل من يهمهم األمر
أبن يتصلوا هبا أو أن يبعثوا على رئيسها ٔتا يرون من وسائل ومقًتحات حىت تستنَت بذلك كلو
ُب ْتثها ا٢تام ،وقد تقدمت بتقرير شامل ومذكرة وافية لوزير ا١تعارف.
كما عمل اإلخوان على -:الدعوة إٔب سياسة تعليمية موحدة.
( )24جريدة اإلخوان ا١تسلمُت األسبوعية – السنة الثالثة – العدد
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وعندما قامت الناظرة اٞتديدة للمدرسة السنية ّترب الطالبات على كشف روؤسهن بل وقامت
بتوزيع مالبس رٝتية على الطالبات وىى مالبس قصَتة قرب الركب وعارية األذرع ،سارع
اإلخوان ٔتخاطبة وزير ا١تعارف واستفسروا عن ه

ذا التغيَت الذي حدث ُب ا١تدرسة وطالبوا
 ،كما نقلت اٞتريدة

بعودة الوضع كما كان ُب عهد الناظرة القدٯتة حيث األدب واالحتشام
حالة السخط اليت يعيشها أولياء األمور والطالبات.

ٓب يقتصر جهود اإلخوان على اٞتوانب العملية ُب اإلصالح بل استفادوا من الصحف وأشركوا
الرؤى العام ُب قضااي اإلصالح عن طريقها ،مثل قضية البعثات للخارج ،وحول السياسة
التعليمية اليت تسيَت هبا وزارة ا١تعارف وٗتبطها

 ،قامت اٞتريدة ابلوقوف على رأى بعض الفنيُت

َب وزارة ا١تعارف َب السياسة التعليمية الذين يرون ضرورة إتباعها حسب ما تقتضيو مصلحة
البالد  ،واسًتشد برأي األساتذة
كحيلي مدير اٞتامعة الشعبية

 ،إٝتاعيل ٤تمود القباين بك ا١تستشار الفٍت للوزارة
 ،ودمحم عبد الواحد خالف ا١تراقب العام للثقافة

 ،وأمُت
 ،ودمحم فريد أبو

حديد بك عميد معهد الًتبية(.)25
كما اعتٌت القسم بًتبيو العمال تربيو دينيو وتثقيفية فأنشأ ٞتنة ال

تثقيف ونشر الدعوة واليت أدى

من خال٢تا اإلخوان دورا كبَتا منها:
فتح العديد من ا١تدارس حملو األمية وتنمية الثقافة ا١تدنية ابجملان.-2فتح مكاتب لتحفيظ القرآن هنارا.
-3فتح مدراس ليلية لتعليم العمال والفالحُت.
-4فتح شعب لتعليم الصبية الذين حرموا التعليم الشتغا٢تم ابلصناعات(.)26
وقد كتب اإلمام البنا ُب إحدى مقالتو يقول

 :قد يظن أن التهذيب نتيجة من نتائج العلم،

مهذاب
واٟتقيقة أن العلم ،شيء والتهذيب شيء آخر ،وقد يكون الشخص عا١تًا وليس ً
( )25إسحاق موسى اٟتسيٍت :اإلخوان ا١تسلمون كربى اٟتركات اإلسالمية اٟتديثة ،دار بَتوت للطباعة 952 ،م.
( )26زكراي سليمان بيومي  :اإلخوان ا١تسلمون واٞتماعات اإلسالمية ُب اٟتياة السياسية ا١تصرية ( 948- 928م) ،مكتبة وىبة ،الطبعة
الثانية 99 ،م.

وابلعكس؛ ألن مرجع العلم إٔب العقل ومرجع التهذيب إٔب ا٠تلق ،و٫تا قواتن ٥تتلفتان م

ن قوى

النفس ولكل منهما نوع خاص من الًتبية ،وغاية ما بينهما من صلة أن العلم يكشف للشخص
عن حقائق األشياء ،ويريو وجوه النفع والضرر منها فيساعده ذلك على مصاحبة اٟتسن و٣تانبة
القبيح ،وبعبارة أخرى  :إن العلم سالح إن استعمل َب تدريب النفس على الفضيلة أفاد ،وقد
أحياان ،فليس التهذيب نتيجة الزمة لو مطل ًقا
يكو ن معاوان ٢تا على الرذيلة ً

 .كانت أثينا مهد

العلوم وعش الفالسفة وٓب تكن الفضيلة فيها مرعية كما ىي ُب إسربطة اليت ٓب تبلغ شأو
شقيقتها َب العلوم والفنون.
وأوضح اىم وسائل التعليم والتهذيب العامة فقال:
أىم ىذه الوسائل ع

ندان  :ا١تساجد ،والصحف ،واألندية ،واٞتمعيات اإلرشادية اإلسالمية

الناشئة ،ودور الكتب العامة ،والتأليف ،والنشر

 .ويسران أن النهضة اٟتديثة مشلت ىذه الوسائل

قاصرا ،إال أان نرجو لو اب١تثابرة والزمن الكمال والوصول إٔب الغاية
كلها وإن كان مشوالً ً

ا١ترجوة(.)27

اإلخوان وإصالح التعليم األزىري
ٓب يتوقف دور اإلخوان على ٤تاولة إصالح التعليم العام الذي تشرف عليو وزارة ا١تعارف بل
قام اإلمام البنا بتقدمي مذكرة رفعها إٔب اإلمام األكرب شيخ األزىر حول إصالح التعليم األزىري
وأعقبها ٔتذكرة تفسَتية توضح االقًتاحات اإلدارية وا

لفنية اليت قدمها ُب مذكرتو واليت جاء

فيها  " :أشرف أبن أرفع إٔب فضيلتكم مقًتحات بشأن اإلصالح األزىري الذي عقدت عليكم
اآلمال ُب إنفاذه بطريقة ٖتفظ لألزىر صبغتو وتعيد لإلسالم ٣تده ،وا١تقًتحات ىي:
أوال :مقًتحات إدارية:
تعمل مشيخة األزىر على ضم مراقبة التعليم ا

ألؤب بكل اختصاصاهتا إٔب الناحية األزىرية على

أن يتبع ذلك إلغاء مدارس ا١تعلمُت األولية واالستعاضة عنها بقسم إعدادي بعد شهادة
(الكفاءة – أو البكالوراي األزىرية) لتخريج ا١تدرسُت اب١تدارس األولية.
وعية – السنة الثالثة – العدد
( )27جريدة اإلخوان ا١تسلمُت األسب

 ،مرجع سابق.

ا١تطالبة بضم قسم اللغة

ضم شعبة البالغة واألدب اٟتالية للتخصص األزىري إٔب دار العلوم و

العربية بكلية اآلداب ابٞتامعة ا١تصرية إليهماٍ ،ب يضم اٞتميع إٔب انحية األزىر حىت يتوحد
ا١تعهد الذي يتخرج فيو أساتذة الدين واللغة العربية اب١تدارس ا١تصرية.
ا١تطالبة بتقرير تدريس الدين ُب كل مراحل التعليم وأبن يكون مادة أساسية ُب كل آب

دارس

ا١تصرية.
وتبعا لذلك يضم
العمل الدائب على إعادة التشريع اإلسالمي وجعلو القضاء السائد ُب األمةً ،

معا
قسم التخصص األزىري اٟتإب ُب كلية الشريعة إٔب كلية اٟتقوق ابٞتامعة ا١تصرية ٍب يضمان ً

إٔب األزىر.

اثنيًا :مقًتحات فنية:
أساسا ُب ا١تناىج األزىرية مع جعل حفظ القرآن
العناية ابختيار مواد الدروس الدي نية وجعلها ً

صحيحا ُب كل مرحلة من مراحل التعليم
امتحاان
الكرمي مادة أساسية ٯتتحن فيها الطلبة
ً
ً
األزىري ْتيث يتوقف نيل الطالب الشهادة على إجادة اٟتفظ.

ٖترير ا١تناىج األزىرية من تقليد غَتىا من ا١تناىج واالقتصار على

العلوم الرايضية واٟتديثة ٦تا

ٚتيعا على طريقة التوزيع بُت األقسام والفرق.
البد منو لألزىري مع اإل١تام هبا ً
العناية ابختيار ا١تدرسُت وترك اٟترية للطالب ُب األقسام العالية وُب التخصص ُب اٟتضور على
من يريدون من الشيوخ.
مالحظة أن يكون مدرسو الرايضة والعلوم اٟتد

يثة ٦تن ٯتيلون بفطرهتم إٔب البيئة األزىرية مع

إنشاء قسم إعدادي يلتحقون بو مدة معينة يلمون فيها ٔتا البد منو من ا١تعلومات الدينية اليت
تتصل بدروسهم واليت ٖتفظ كرامة ا١تدرس وعقيدة الطالب.
العناية ابختيار الكتب ا١تدرسية.
االقتصار ُب اللغات األجنبية ُب األزىر

على ما البد منو ،وذلك أبن تكون ُب مناىج الكلية

ا١تخصصة بنشر الدعوة ُب البالد األجنبية بقسميها العإب والتخصص فقط ال ُب كل الكليات

وال ُب األقسام األولية والثانوية ،وجعلها بقدر اإلمكان ُب أماكن غَت أماكن الدراسة األزىرية
و٬تب أن يقوم بتدريسها على أية حال مدرسون مسلمون.
مراعاة القصد ُب البعوث األزىرية إال أن يكون ذلك بُت الشعوب اإلسالمية اليت يريد أىلها أن
يتعلموا اإلسالم عن طريق األزىر.
العناية ابلًتبية واإلصالح ا٠تلقي الذي يقوي ُب األزىر خلق الرجولة الكاملة وذلك أبن تكون
دراسة الدين ُب األزىر علمية وعملية.
الزي األزىري ٬تب أن يبقى كما ىو أو يتقرب أكثر من ذلك إٔب الشكل العريب أما إدخال
األزايء اإلفر٧تية ابألزىر فجريرة ال يعلم مدى سوء أثرىا إال هللا.
ذلك ما أردان أن نتقدم بو من مقًتحات فنية وإدارية وفيما يلي كلمة تفسَتية نلم فيها ابلغاية
من ذلك وهللا وٕب التوفيق.
وأرفق تصور بذلك فقال :كيف يكون االرتباط بُت حلقات السلسلة األزىرية:
أوالً٬ :تب أن يضم التعليم األوٕب بكل فروعو إٔب انحية األزىر وٕتهز مناىجو بكيفية ٕتعلها
وثيقة الرابطة اب١تناىج األزىرية ،فتضم ا١تكاتب اإللزامية إن بقيت واألولية إن عادت إٔب انحية
األزه ر ،وتلغي مدارس ا١تعلمُت األولية وٖتضَتيتها ويستعاض عنها ْتملة شهادة الدراسة الثانوية
القسم األول أو الثاين ابألزىر بعد أن تكون ىناك فًتة يعدون فيها للقيام ٔتهمة التدريس
اب١تدارس األولية وٯتنحون بعدىا إجازة ٗتو٢تم ىذا اٟتق وتقوم مقام كفاءة التعليم األوٕب اّبإب.
إعدادا للمرحلة اليت تليها من مراحل األزىر فكلية اللغة العربية
اثنيًا  :تعترب كل كلية ُب األزىر
ً
ٕتهز للتخصص الذي يقوم بدراسة اللغة العربية ُب كل ا١تعاىد ا١تصرية بعد أن تضم دار العلوم

إٔب ىذه الشعبة ،وتقتصر كلية اآلداب ابٞتامعة ا١تصرية على األقسام اٟتا

لية هبا غَت قسم اللغة

العربية حىت ال يكون ىناك تضارب بُت نظام اٞتامعتُت األزىرية وا١تصرية ،وتكون كلية الشريعة
إعدادية لشعبة التخصص الذي يوكل إليو أمر القضاء وعلى األزىر أن يسعى سعيًا حثيثًا ُب
إقناع السلطات ا١تختصة بوجوب العودة إٔب التشريع اإلسالمي وحينئذ

تضم إليو كلية اٟتقوق

و٘تتزج بكلية الشريعة وٖتدد مهمة كل جامعة من اٞتامعتُت ٖتدي ًدا دقي ًقا وتكون كلية أصول

الدين إعدادية لقسم التخصص وىو القسم ا٠تاص ابإلمامة وا٠تطابة والوعظ واإلرشاد ُب
البالد اإلسالمية وابلدعوة اإلسالمية خارج البالد.
كما قدم تصور لإلصالح ف قال  :ننتقل بعد ذلك إٔب انحية إصالح ا١تناىج ُب األزىر الشريف
وذلك إ٪تا يكون ْتسن اختيار ا١تواد الدراسية وْتسن اختيار ا١تدرسُت وإعدادىم وحسن اختيار
الكتب الدراسية.
فأما من الناحية األؤب فقد أٚتع ا١تربون على أن أول أساس ٬تب أن ينظر إليو ُب اختيار ا١تواد
الدراسية الغاية اليت ٬تهز ٢تا الطالب.
والغاية اليت ٬تهز ٢تا الطالب ُب األزىر وىى تعليم الناس الدين ونشر دعوة اإلسالم بينهم
وعلى ىذا ٬تب أن يالحظ ُب مواد الدراسة األزىرية ىذه ا١تالحظات.
ملما أبصو٢تا
العناية ابلدروس الدينية عناية ٕتعل الطالب األزىري ً
ضليعا فيها ً

جيد ا١تلكة ُب

تذوقها ،وبذلك ٨ترص على كرامة األزىر وصبغتو اإلسالمية اليت ٬تب أن تظل خالدة فيو.
ٖترير مناىج األزىر من تقليد ا١تدارس ا١تدنية الذي خضعت لو ُب العهد األخَت ،والذي ٧تم
عنو شحن ا١تناىج ابلعلوم ا١تدنية على طريقة ٖتول بُت الطالب وبُت ىضم إحدى الناحيتُت.
وأما عن الناحية الثانية وىي إعداد ا١تدرسُت وحسن اختيارىم فأمامنا لذلك عدة وسائل ،فأما
من حيث ا١تدرسُت اٟتاليُت فإن إصالح شأهنم يكون ُب ترك اٟترية للطالب ُب الكليات
وأقسام التخصص ُب اٟتضور على الشيخ الذي يريدون حضور درسو ،وإذن فسيكون ىناك

تنافس بُت الشيوخ ُب اإلجادة واإلفادة ويكون البقاء لألصلح ،وأما من حيث ا١تدرسُت ُب
ا١تستقبل فإن إصالح ا١تناىج كفيل إبصالح شأهنم بعد الوقت ا١تناسب.
أما الناحية الثالثة وىي العناية ابختيار الكتب فقد أٓب هبا ابحثون كثَت على أثر ما لوحظ من
عناية الكتب ا١تتداولة ابأللفاظ

واٞتدل أكثر من عنايتها ابلعلم وا١تلكات ،وإ٪تا يكون إصالح

ىذا النقص ابلعودة إٔب بعض كتب ا١تتقدمُت الدٝتة ا١تليئة ابلعلم ُب سهولة ودقة ْتث وأبن

تؤلف ٞتان فنية مهمتها االنتقاء واالختيار وإمداد األقسام األزىرية اب١تصنفات اليت تنتج
دراستها غزارة العلم وقوة ا١تلكة (.)28
وقد قام اإلخوان ّتهد كبَت من أجل التقريب بُت التعليم الديٍت وا١تدين من أجل مصلحة
البالد ،ففي عام

 347ى تقدم اإلمام البنا واألستاذ أٛتد السكري والشيخ حامد عسكرية

ٔتذكرة وافية يطالبون فيها الوزارة القائمة إذ ذاك بتعديل ا١تناىج للعمل على تقريب

الثقافات،

وزايدة التعليم الديٍت ُب ا١تدارس ا١تدنية ،ووجوب العناية هبذه الناحية.
وُب عام  933م تقدم اإلخوان ٔتذكرة شبيهة بتلك للوزارة القائمة حينذاك ،وُب عام

 935م

تقدم اإلمام البنا ٔتذكرة للشيخ ا١تراغي شيخ األزىر عرض فيها رأيو لتقريب الثقافة بُت أفراد
الشعب.
كما وضع اإلخوان بعض األمور اليت تساعد على اإلصالح ومنها-:
أ-إعداد الطالب
فالبد أن يقف الطلبة على أبواب الكليات وقفة طويلة ليغربلوا غربلة ملؤىا الصدق ،فال
سهما من سهام هللا ،وما عدا ذلك فيوجو ١تا خلق لو،
يدخل إال من كان معدنو يصلح ليكون ً

سالحا وأقدر ما
ٍب يرىب ا١تصطفو ن تربية حازمة تدفع هبم ُب صدر اٟتياة أثبت ً
إٯتاان وأمضى ً
يكون على النفع واالنتفاع.
ب-اختيار الكتاب
ونريد ابلكتاب ما يشمل النوع والكيف ،وُب رأينا أن الدراسة ُب القسمُت االبتدائي والثانوي
ٖتتاج إٔب تعديل ميسور ،فيعفى الطالب أول التحاقو من حفظ

ٚتيع القرآن على أن يدخل

بنصفو ٍب يتمو مع إ٘تام دراستو االبتدائية ،وتستبدل حصص القرآن ْتصص الفقو كامالً ُب
القسم الثانوي.

( )28جريدة اإلخوان ا١تسلمُت األسبوعية – السنة الثالثة – العدد  – 3الثالاثء 8ربيع الثاين  354ىـ 9 /يوليو  935م.

أما التعليم ا١تتوسط فتكفيو لغة أجنبية تدرس بعناية وإخالص ،فلقد منيت اللغات ُب الكليات
بفشل يبكي لو القلبٍ ،ب ٬تيء التعليم العإب وأكثر

آفاتو الكتب وما تعقدت بو والتوت عليو،

فمن ا٠تَت أن تصفى تصفية تنقي خبثها ،وتسهل وعرىا ،وتسلك هبا إٔب األذىان أقرب الطرق.
ج-ترشيح األستاذ
أما مشكلة األساتذة فال يكفي لنطمئن إٔب العآب الذي يدريس ُب الكليات أنو أمضى كذا سنة
الصف األول من صفوف التخرج  ..إْب ،فما أتفو كل ىذا،

ُب التدريس اب١تعاىد ،أو أنو كان ُب

كتااب ُب ا١تادة اليت يقوم
إ٪تا األستاذ ُب الكليات مقرر علم ومريب نفس فيجب أوالً أن يضع ً
بتدريسها ليدلل على نفاذ فكره أو سعة اطالعوٍ ،ب يتصل بتالميذه اتصال الشيخ ٔتريديو

يتعهدىم ويراقب سلوكهم وأيخذىم برايضة نفسية معتدلة.
مقًتحا أبنو
ولقد قدم كثَت من اإلخوان بعض ا١تقًتحات النافعة عرب الصحف فقد كتب بعضهم ً

من حق طالب التعليم الثانوي ابألزىر أن يلتحقوا ٔتدرسة اٟتربية ١تا يتمتعون بو من عقيدة قوية
نوي ُب ا١تدارس

وإٯتان صادق ،وال تكون ىذه ا١تدرسة مقتصرة فقط على طالب التعليم الثا

أيضا ابلتحاق طلبة األزىر الشريف ٔتدارس البوليس ،كما
ا١تصرية ،كما قرروا ىذا االقًتاح ً
أيضا أكثر من مرة بتدريس اللغات ُب كليات األزىر ،حىت يواكب األزىر وطالبو
طالبوا ً
رسالتهم العا١تية.
وشجع اإلخوان مشيخة األزىر على إرسال بعثات إسالمية إٔب بلدا

ن العآب لنشر اإلسالم،

ولتعليم األقليات ا١تسلمة أمور دينهم.
وللعناية ابلتعليم األزىري وطالبو أنشأ اإلخوان قسم اتبع للمركز العام لطلبة األزىر ،وكان
ا٢تدف من إنشاء ىذا القسم إظهار دعوة اإلخوان ا١تسلمُت على صورهتا اٟتقيقية ،وإيضاح
أىدافها لعلماء وطلبة األزىر،

وتوثيق الروابط بُت اإلخوان واألزىر بكل فئاتو ،والعمل على

التعاون مع األزىر ١تواجهة األحداث الدينية العامة اليت ٘تس اإلسالم وا١تسلمُت داخل مصر
وخارجها ،ووضع مناىج التعليم على أسس إسالمية ،وعالج ا١تشكالت اليت تواجو اجملتمع
اإلسالمي(.)29
( )29دمحم شوقي زكي :اإلخوان ا١تسلمون واجملتمع ا١تصري ،مكتبة وىبة ،الطبعة األؤب 952 ،م.

ولقد حث الطلبة على اال لتفات للعمل النافع والنهوض ابألمة والتصدي للمحتل وعدم السَت
ُب ركاب حزب والتعصب لو ٦تا يدفع إٔب الفرقة بُت أبناء الوطن ُب وقت ٭تتاج الوطن ٞتهودىم
للتصدي للمحتل اٞتاٍب على صدر وقلب الوطن اإلسالمي.
أوجز اإلمام البنا ا١تنهج الًتبوي لدي الشباب ُب قولو :أيها الشباب:
إ٪تا تنجح الفكرة إذا قوى اإلٯتان هبا ،وتوفر اإلخالص َب سبيلها ،وازدادت اٟتماسة ٢تا ،ووجد
االستعداد الذى ٭تمل على التضحية والعمل لتحقيقها

 .وتكاد تكون ىذه األركان األربعة من

:

اإلٯتان ،واإلخالص ،واٟتماسة ،والعمل من خصائص الشباب؛ ألن أساس اإلٯتان القلب
الذكى ،وأساس اإلخالص الفؤاد النقى ،وأساس اٟتماسة الشعور القوى ،وأساس العمل العزم
 .ومن ىنا كان الشباب قدٯتًا وحديثًا َب كل أمة عماد

الفىت ،وىذه كلها ال تكون إال للشباب

هنضتها ،وَب كل هنضة سر قوهتا ،وَب كل فكرة حامل رايتها
دى﴾(الكهف.) 3 :
ُى ً

ِإ
آمنُوا بِإَيربِإِّبِإو ْمم َيوِإز ْمد َيان ُى ْمم
 :إِإنـ ُه ْمم ف ْمتـيَيةٌ َي

ومن ىنا كثرت واجباتكم ،ومن ىنا عظمت تبعاتكم ،ومن ىنا تضاعفت حقوق أمتكم عليكم،
كثَتا،
ومن ىنا ثقلت األمانة َب أعناقكم  .ومن ىنا وجب عليكم أن تفكروا طويالً ،وأن تعملوا ً
وأن ٖتددوا موقفكم ،وأن تتقدموا لإلنقاذ ،وأن تعطوا األمة حقها كامالً من ىذا الشباب(.)30

كتب األستاذ عبد العزيز عطية

(عضو مكتب اإلرشاد ) ٖتت عنوان نظرات َب الًتبية
 ،والشروط

بُت فيها ا١تراحل الصحيحة للًتبية الصحيحة قبل اختيار األخ ا١تسلم للزوجة
الواجب توافرىا َب اختيار الزوجة والواجبات اليت تتخذ ٨تو الطفل منذ كون جنينا ٍب
مرورا بكل ا١تراحل( .)3
وكتب أحد اإلخوة يزكي وسائل اإلعالم ا١ترئية إذا حسن االستفادة منها فقال:
ومن اٟتق أن يقال أن

التلفزيون أداة أو "جهاز " إن وجو إٔب ا٠تَت واإلصالح أمكن أن

ينشئ الطفل النشأة الصاٟتة ،ويريب الفرد ويصلح اجملتمع ،ويكون عوان للدولة على
()30إٔب الشباب عامة وإٔب الطلبة خاصة٣ :تموعة رسائل اإلمام البنا ،دار التوزيع والنشر اإلسالمية
 مجلة الشهاب العددص.57

 /ربيع أول 67

 ,يناير  948ص ,79والعدد  5أول جماد أول 67

 ,مارس 948

،

النهوض أبعبائها على أحسن حال ،وابلعكس ٘تاما إذا أسيء استعمالو ،وإتو القائمون
على أمره إٔب الشر والفساد من حيث يشعرون أو

ال يشعرون ،كان جهازا مدمرا ينشئ

الطفل أسوأ نشأة ،ويفسد الفتاة وا١ترأة ويزين ٢تما سبيل اال٨تراف ،ويعلم الشباب طرق
اٞترٯتة واإلفالت من آاثرىا

 ..وابإلٚتال فهو يدمر كل فضيلة مطلوبة ويهدم كل بناء

صاّب(.)32
كان من آثر نشاط قسم األخوات عام  948م إنشاء أول مؤسسة اجتماعية ٢تم وىي (دار الًتبية
اإلسالمية للفتاة) وكان مقرىا شارع قنطرة السكرة اب١تنَتة  ،واليت هتدف إٔب تربية الفتيات الفقَتات تربية
إسالمية صاٟتة وإعدادىن إعدادا إسالميا صحيحا ليواجهن اٟتياة العملية.
وتذكر اٟتاجة فاطمة عبدا٢تادي نشاط ا١تدرسة متمثال ُب:
-

مساعدة أسر الفتيات وبعض العائالت الفقَتة من كساء وعالج وتقدمي إعاانت مالية.

-2

إطعام الفقراء ُب شهر رمضان .

-3

توزيع أغطية مالبس على العائالت الفقَتة ُب الشتاء وُب ا١تواسم واألعياد.

-4

ا١تسا٫تة ُب اإلرشاد االجتماعي والوعظ عن طريق احملاضرات.

-5

القيام ابإلصالح بُت السيدات ُب البيوت .

وىذا ّتانب مهمتها األؤب الرئيسية وىي تنشئة جيل يرىب تربية عملية إسالمية صحيحة(.)33

وبعد عودة اٞتماعة عام

 95م بعد حلها وصل عدد مدارس اإلخوان إٔب إحدى

وثالثُت مدرسة معظمها رايض أطفال ومدارس ليلية هبا ما يزيد عن

 3500طفل ٍب

زادت ىذه ا١تدارس خالل العوام التالية(.)34

تعليم ما بعد احملنة
(

)

الدعوة – العدد (  – )6رمضان  40هـ  /يوليو  98م.
) جريدة اإلخوان ا١تسلمون اليومية :العدد  7 9السنة الثالثة 2 ،ذو القعدة  367ىـ 948/9/5 -م ،ص (.)29

)(34اإلخوان ا١تسلمون واجملتمع ا١تصري ،دمحم شوقي زكى ،رسالة ماجستَت.

لقد حرص اإلخوان أن تكون ا١تؤسسات الًتبوية والتعليمية

ُب البالد اإلسالمية معربة

عنها ومعمقة ُب نفوس ا١تتعلمُت لتخريج أجيال تفهم اإلسالم فهما صحيحا.
أتسست اٞتمعية الًتبوية اإلسالمية ابلقاىرة ليتعاون أصحاب االٕتاه اإلسالمي من
العاملُت ُب اجملال الًتبوي والتعليمي ُب تنظيم الدعوة وتنمية الفكر الًتبوي اإلسالمي،
ومدارسة أساليبو ومشكالتو .
وقد وضعت اٞتمعية ٢تا بعض األغراض ومنها-:
-

دراسة قضااي الًتبية والتعليم ومشكالهتا من منطق إسالمي.

-2

تشجيع البحث الًتبوي اإلسالمي وتقدمي التسهيالت ا١تمكنة للباحثُت.

-3

القيام ٓتدمات ثقافية وتربوية وعلمية كإنشاء ا١تكتبات وتنظيم الن

دوات

وا١تؤ٘ترات ونشر األْتاث النافعة وإصدار صحيفة متخصصة.
-4

الدعوة إٔب توفَت ا١تناخ اإلسالمي ُب معاىد التعليم.

-5

الدعوة إٔب تكامل عناصر العملية التعليمية ٔتا ٭تثث أىداف الًتبية اإلسالمية مع

اإلفادة أبساليب العصر وعلومو.
-6

الدعوة إٔب اىتمام ا١تؤسسات التع

ليمية ابلقرآن الكرمي

(تالوة وفهما وحفظا

وابلسنة ا١تطهرة.
-7

التوجيو الديٍت للشباب والناشئة وبعث الروح العلمية والعملية اليت كان لعلماء

السلف فيها ابع.
-8
-9

تنظيم الربامج والدورات ألعضاء اٞتمعية لتوجيههم علميا وتربواي وإسالميا.
التعاون مع ا٢تيئات الًتبوية

اإلسالمية.

وا١تنظمات ا١تهنية للمعلمُت لتحقيق أىداف الًتبية

)

ولتحقيق ىذه األىداف سعت اٞتمعية للعمل على إنشاء مدارس ُب كل مكان وذلك
لتحقيق األىداف اإلسالمية ا١تنشودة(.)35
واستطاعت ٚتيع مدارس اٞتيل ا١تسلم ابلغربية اّبصول على شهادة اٞتودة العا١تية للتعليم وكل
ذلك مسجل ُب وزارة الًتبية والتعليم ُب مصر(.)36
ومن أثر ىذه اٞتمعية ُب الناس ما ٭تاول بعض الكارىُت للحركات اإلسالمية ترو٬تو ُب حق ىذه
ا١تدارس ،إال أن شهادة تدل على حقيقة أتثَت ىذه ا١تدارس ُب النشء ،فيقول

األستاذ

عبداٟتفيظ طايل  -مدير مركز اٟتق ُب التعليم -أن مدارس اإلخوان ا١تسلمُت تعتمد ُب
دراستها على الًتكيز ُب بيئة التعلم ،وليس مناىج التعليم اليت أقرهتا الوزارة ،فمثال تفرض إدارة
ا١تدرسة على ا١تعلمُت وا١تعلمات االعتكاف ُب رمضان ،وتفرض على ا١تعلمات اٟتجاب أو
النقاب كشرط لقبو٢تا ُب ا١تدرسة ،وترسخ ثقافة أحادية النوع االجتماعي عن طريق الفصل
التام بُت البنُت والبنات ،وإجبار الطالب على ترديد األانشيد الصباحية اليت ال تدعو لالنتماء
للدولة ا١تصرية ،واٟتصص اليت تفرضها ا١تدرسة لتعليم األانشيد اليت ٖتث على اٞتهاد ،كل
ىذه األمور تؤثر على أفكار الطالب وٗتلق صورة ذىنية أن من ال ٯتارس تلك السلوكيات ،ال
ٯتارس الدين اإلسالم ي ،ومع مرور الزمن تصبح األجيال القادمة منتمية بشكل غَت مباشر
ٞتماعة اإلخوان ا١تسلمُت من حيث األفكار والسلوكيات(.)37

كما نشأت ٚتعية الدعوة ببٍت سويف واليت
يسيطر على معظم

ظهرت ُب وقت كان اٞتهل منتشر ،والفقر

الشعب – خاصة مع االنفتاح الذي قام بو السادات وأدى لظهور

الطبقية ا١تقيتة -ومن ٍب المست ىذه ا١تؤسسة قلوب الناس الذين سارعوا لتقدمي أبنائهم
إٔب اٟتضانة وا١تدارس ،وسعوا إٔب ا١تستوصفات ،بل كثَت منهم سارع للمعاونة ابٞتهد
وا١تال إل٘تام ىذا الصرح الذي خدم ٚتوع ا١تح
األىداف حيث ًب إقامة حضانة إسالمية تستوعب

()35
()36
()37

٣تلة الدعوة :أبريل  979م ،صـ 59
انفذة مصر :دمحم ٛتدي20 4/3/ 5 ،م.

يوم دراسي ُب مدرسة إخوانية :الشروق اٞتديد20 3 / 3 / 2 ،م

افظة ،وقد كللت ىذه اٞتهود بتحقيق بعض
 400طفل – ُب حينها – يًتبون

على العادات والتقاليد اإلسالمية ،كما أقاموا مشغل لتعليم األخوات ْتيث تتخرج منو
دفعة كل  3شهور.
أقامت اٞتمعية أيضا مدرسة إسالمية ٔتدينة الفشن ضمت

وقتها  7فصول ،كما عمدت

اٞتمعية إلنشاء مسجد ومدرسة وحضانة ٔتدينيت ببا وبوش ،وٓب يقتصر األمر على ذلك
بل أنشئوا ٚتعية تعاونية استهالكية.
وُب ٣تال التعليم توسعت مدارس الدعوة حىت أصبح يعمل هبا ما يقرب من

 800مدرس

ومدرسة وعامل(.)38
ىذا وقد نظم قسم الثانوي وقسم الزىرات ّتماعة اإلخوان ا١تسلمُت بشعبة شرق ٔتحافظة
أسوان ،وابلتعاون مع ٚتعية رواد الكشافة وا١ترشدات أبسوان وٚتعية بيت العائلة حفالً ترفيهيًّا
ٔتناسبة يوم اليتيم؛ حيث اشتملت فقرات اٟتفل على ٣تموعة متنوعة من برامج الًتفيو وا١ترح ،
إلدخال البهجة والفرح والسرور على األطفال واألمهات(.)39

إخوان اجملتمعات العربية
اىتم اإلخوان ُب سوراي ابلتعليم وعنوا ابلتعليم وحالوا دون توسع الزحف التبشَتي إبنشاء عدد من
وا١تدرسُت األكفاء ،وىيِّبأ اإلخوان الفرص
ا١تعاىد وا١تدارس ُب ا١تدن السوريِّبة ،واستعانوا بعدد من ا١تربُت
ِّب

لاللتحاق ٔتدارسهم الليليِّبة.

مشرف ال يستطيع أن ينكره ابحث
وكان لإلخوان من ا١تشاريع االستعماريِّبة واألحالف االستعماريِّبة موقف ِّب
منصف.

غَت أن العمل التعليمي الكبَت  ،الذي اضطلعت بو ٚتاعة اإلخوان ا١تسلمُت ُب سورية  ،وسبقت ُب ميدانو
اآلخرين  ،ىو إنشاء مدارس ليلية ُب ٚتيع ا١تدن السورية الكبَتة  ،حيث أاتحت لأللوف ٦تن ٓب تسعفهم
ظروفهم ُب االلتحاق اب١تدارس النهارية  ،فتخرج ُب ىذه ا١تدارس ٛتلة الشهادات االبتدائية وا١تتوسطة
(

) ٣تلة الدعوة :العدد  63السنة  ،3رمضان  40ىـ /يوليو  98م ،صـ .26

( )39صحيفة الفجر :ا٠تميس

/أبريل20 3/م.

والثانويةٍ ،ب اتبع قسم من ىؤالء دراساهتم اٞتامعية  ،بل إن فريقا منهم التحق ابلدراسات العلي  ،وٛتلوا
شهادات الدكتوراه ُب ٥تتلف التخصصات ،وتسلموا مناسب التدريس ُب ا١تعاىد والكليات اٞتامعية.
لقد قدر بعض ا لباحثُت عدد الطالب ا١تسائيُت من العمال الذين التحقوا ٔتدارس اإلخوان
ا١تسلمُت ُب سورية ٓتمسة آالف ،تلقوا تعليمهم ابجملان ،أو أبقساط رمزية( ).
وُب األردن عمد اإلخوان إٔب إقرار تشريعات واضحة تتعلق أبخالقيات مهنة الًتبية والتعليم ،تصون كرامة
ا١تعلم ،وترتقي أبدائو وأىليتو ،وتفرض احًتامو على الطلبة وُب اجملتمع ،وٖتسن مستواه ا١تعيشي ٔتا يليق
برسالتو ،وخاصة ُب ا١تناطق واألقاليم النائية.
كما عملوا على استمرار التأكيد على األسس اليت تستند إليها فلسفة الًتبية والتعليم ُب األردن ،وأو٢تا
اإلٯتان ابهلل عز وجل ،وان اإل سالم نظام فكري سلوكي ٭تًتم اإلنسان ويعلي مكانة العقل ،و٭تض على
العلم والعمل وا٠تلق ،وأتكيد العالقة العضوية بُت اإلسالم والعروبة لتحقيق ا٢توية الثقافية ،وبناء
الشخصية الوطنية اإلسالمية ا١تتميزة  ،وإ٬تاد القدوة اٟتسنة ُب كل اجملاالت ،وخاصة ُب مراكز القيادة
( )4

والتوجيو

.

وىكذا عمل اإلخوان إٔب إصالح التعليم بكل أشكالو ،وقد أحدثوا أثرا تربواي وتغَتا ُب النمط التعليمي،
أثبتت مدارسهم القدرة على النجاح قبل أن تطو٢تا أيدي االنقالب.

(
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