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 وخصائصها التربية اإلسالميةأهمية : 3
 ياسر خلف رشيد علي الشجيري األستاذ الدكتور 

 
 أهمية التربية اإلسالمية: 

التربيةةةإلساميةةةرتيإلسبةةةرب وسعاميةةةرخسلبماليسةةةبسلبمميسةةةبلسلارب ااتةةةاسةةةة اس ممتةةةاستحةةة را س ةةة س
لأص لتاسبسثلسأيايا سلألنظسإلسالمسميإلسالترب يإللستساستشحتاسأةسيإلسكبرىلس س ادئسالتربيإلساميرتيإلس

 مدةةإلسةة اساظنظسةإلسلنظربتةاسلموة دسلامندةادسسدالترب يإلس  سالمالمسالمرب سلاميرت لسلتشتةاسبتحة 
س(.36لسصس3761) رحادلسلالحياةس

ةةةة سمةةةة س  سسةأةةةةة اتسالتربيةةةةإلساميةةةةرتيإلسأةةةةة اتستتس ةةةة سسكسةةةةاسأد س يسالةةةة نياسلا، ةةةةرةلسلةةةةة سر س  
ترةادرسحةةهسة يةإلساظتةإلساميةرتيإلسلبشالتةاسالةوةريسلالث ةا  لسبشظاتتاسالتربة يسبسثةلسترة را ستة س

س(.31-33لسص3761)تحج بلسلبدتمس  سبةم لسدلرةاسامندان سلالحزاريسالسماصرس
لبةة دادسأةسيةةإلسالمشااةةإلسعالتربيةةإلساميةةرتيإلس ةة سةةة اسالمرةةرسنتيجةةإلسلسجس  ةةإلستةة ساظيةة ابس

سأةستا:س
لتاسرا قسذلكست سانةتاحسحزاريسلب ادحسلمث ا اتسس  لسإلسالةورسلالتربيإلسلاالقترادسلالديايإلسلس-أ

المالسيإللسلبرلزسأنساطس  ي ةست سالس اةبلسلاظ وارلسلالدم كياتلسلالقيملسبس  تسعدر إلسانتذارةاس
 بةةرسليةةاللساالبرةةاالتسالح يثةةإل...ساظتةةرسالةة يسيتكةة سأةسيةةإلسالتربيةةإلساميةةرتيإلس ةة سإ ةة ادسالةةةردس

إلسلأدلابتالسعم   ةسس لم مىسالتةا لساالاجاب ستعستشتجاتس ررسالسالسدممسإ  ادا سق يا سليك دسقادرا س
س سبةة  سال ةة  ساس  ةةسمةةبسأد سإلسلاضةةحإللسبتة سيةةتةةإلسميس سسشظبإيةةرتيإلسرايةةخإللسلبةو ةةرسإيةةرت ستدةةتش رلسلس

)الجةةردلسلالدةةس  لسلالج ةة سلالةةرديوس مةةىسل ةةقستةةشتدساميةةرخسل    بةةبسالدةةسحإللسلت ادلةةبسالدةةاتيإلس
س(.41-43لسص1002

بشةةةاوسالذخرةةةيإلساميةةةرتيإلسالسماصةةةرةستةةة سالشةةة اح سالم  اةةةإلسلالةوريةةةإلسلاال تسا يةةةإلسضةةةم سس-بس
لالث افيةةةةإللسلانمكايةةةةاتسةةةةة اسالزةةةةم س ةةةة سبوةةةة ي سهخرةةةةيإلسالسدةةةةممسالسماصةةةةرسب  ةةةةبس ةةةةاخسل مةةةةىس

س(.73لسص3777)ره  لسالسجتسماتساميرتيإلسب  بس اصس
لدةةةةم كيإلسلاظ رميةةةةإلساغيةةةادسالةوةةةةرسالسةةةاديس مةةةةىسنةةة اح سالحيةةةةاةلسليةةةي رببس مةةةةىساظنسةةةاطساس-ج

القيس س شة سكث ةرسلسس لسظاةرسالحياةسامندانيإلس  سأعمادةاسالسختمةإللسلضم سال ازعسال يش سلالرلح
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ت سالشاسلساظترسال يسيبرزسال لرسامندان سلالمالس سلمتربيإلساميةرتيإلس ة سإ ةادةسالتة ازدسلمتربيةإلس
حيحإلسالسريةبس  تةاألسظنتةاستدةت حاةسالسماصرةس  سنظربتاسإلىسامندادسلابيمتبسلبرب تبلسبربيإلسصة

س(.171لسص3756(لس)حجازيلس147لسص3741)الماتم لست س القسامندادسلالمالمسعبس
عستةةةاسبحسمةةةبستةةة سأ وةةةارسلت ةةةادئس  افيةةةإلسانتذةةةارسالسةةة اةبسلاالبجاةةةةاتسالةوريةةةإلسالستمةةة دةسلبشةةة  سس-د

س(.30-7لسص3741) م للسلتمرفيإلسل مدفيإلس
سلبتسثلسأةسيإلسالتربيإلساميرتيإلسلمةردس  سال زاااسالرليدإلسا،بيإل:س

سبو ي سالذخريإلساميرتيإلسلبشسيإلس  انبتاسالم ميإلسلالجد اإلسلالشةديإل.س-أ
ب ليةة سال الةةبسعةةالمم خسالذةةر يإلسالزةةرلريإلسالتةة سبسكشةةبستةة س تةةمساميةةرخس تسةةا سصةةحيحا سلتةة سس-ب

سميرخ.أداوس  اداببسلتماترببس مىسل قسهريمإلسا
(لس)الجةةةةةردلس61لص1001)الجةةةةةردلساالةتسةةةةةاخسببشةةةةةاوستشظ تةةةةةإلسالةةةةةةردسالقيسيةةةةةإلسلاظ رميةةةةةإل:سس-ج

س(.47-42لسص1002
ةةأستةة سأةس تتةةاسلمةةةردلسظدس لبتزةةأسأةسيةةإلسالتربيةةإلساميةةرتيإلسلمسجتسةةعستةة ساريةةقستةةاسب ضف

سةعس ة سقزةاااسالسجتسعسبشاوستك دست ستجس  إلست ساظ رادلسلببرزسأةسيةإلسالتربيةإلساميةرتيإلسلمسجت
ستتم دةست سأةستاستاساأب :س

)قسبةرلسن لسالتراثسالث ا  ساميرت لسلالسحا ظإلس ميبلسلبش  تبستة سالم الةقسلالذة البسالث افيةإلسس-أ
س(.331لسص1001

سالحةاظس مىسيرتإلسالسجتسعساميرت ست سالظ اةرساال تسا يإلسالدمبيإل.س-ب
سالسحا ظإلس مىسة يإلسالسجتسعساميرت سلكيانب:سلذلكس  ساريق:سس-ج
أدسبو دساظنظسإلسلالتذريماتسالت سبحكمسالسجتسعسبذريماتسإيرتيإللستر متاسترادرسسضرلرةس-

سالتذريعساميرت .
سالسحا ظإلس مىساظص حسالث افيإلسلمسجتسعساميرت .س-
لذلكسعكةالإلسأدساك دسالسجتسعسق يا سعإاسانبسلسبالسحا ظإلس مىسحريإلسالسجتسعساميرت سلايت رلس-

س(.52-50لسص1002)الجردلسعم ببسل تاداسل ش اسسلميسبلسلق يا سسلأ رقب



 
3 

 خصائص التربية اإلسالمية: 
لس دةةسابتاسعةةبس رةةالاسالتربيةةإلساميةةرتيإلسبةةرب وستةةعس رةةالاساميةةرخسذابةةبسلبشةةتظمسإد س

ل رقتتاسعاميرخسكمرقةإلسالزةياوسعالذةس لسبش عست سيساببلسل رالرتاسبذتقست س رالربلس
سلالش رسعال سر.

ت ا قستةعسي رةةاستة سالتربيةاتلسبلالتربيإلساميرتيإلسب صةتاستشتجا سلنظاتا سبرب يا سبذترجسلس
ةةملبختمةة سلبةتةةرثستمتةةاسكةة لكس ةة س  ليةةاتس ر يةةإلسألسك  سم  تةةاسقةة را ستةة سالتس  ةةاسا سيةةاتس اتةةإللستس 

تةة سالةةشظمسلالشظريةةاتلسلتةة سابةةرزس رةةالاسالتربيةةإلستةةاسبلتجس  ةةإلستةة سالخرةةالاسالتةة سبشةةةردس
سلستاساأب :اميرتيإل
 انية: أواًل: الرب  

سانيإلسأةمس ريرإلست س رالاسالتربيإلساميرتيإللسل م تاسببشىسالخرالاساظ رى.الرب س
سلت ستظاةرسالربانيإلس  سالتربيإلساميرتيإل:س

رآدسالوةةةريمسلالدةةةشإلسالشب يةةةإللسلةسةةةاسربانيةةةإلسالسرةةة ر:سذلةةةكسالدسترةةة رةاسالةةة ح سالستسثةةةلس ةةة سال ةةةس-أ
لسامندةةان سليزةة وستشتج تةةبس ةة سالتماتةةلستةةعس ةةاذةةكردساماةةارسالسر مةة سالةة يساحكةةمسبةا ةةلسالم

)هحاببسلالوش ريلسلالت ب قسسللامدراجسل  المساظهياوسلاظ وارلسعح  ساك دس سلسامندادسالتم  
س(.133لسص1001(.س)ال اض لس13لسص3771

لقةة سربةةوسال ةةرآدسالوةةريمسبةة  سالربانيةةإلسلبةة  سالممةةمسلال رايةةإللسل مةةلسالربانيةةإلس سربتةةاسلنتا تةةالس  ةةاحس
(س)آحس سةةراد:ستةة س)…يةة حانبس ةة د  ر ي  سب    ش ةةت م  ةةاسك  ِبس  سل  سال ِوت ةةاب  ةة د  مِ س  سب م  ش ةةت م  ةةاسك  سِعس  بفةةاِن ِ     سك  ن ةة اسر  ل ِوةة   ل 

س(57ا،اإل
رسربانيةةةةإلسالتربيةةةةإلساميةةةةرتيإلس ةةةة سبح يةةةة سيااابتةةةةاسلأةةةةة ا تاسربانيةةةةإلسال ااةةةةإلسلال رةةةة :سكسةةةةاسبظتةةةةس-ب

سالترب يةةإللسح ةة سبجمةةلسبح  ةةقسالمب داةةإلسلةةبسأيةةسىساظةةة اتلسلنتااةةإلسال ااةةات.س سال ِجةة ف ةة   م    ةةاس   ت  )ل 
لِد( ب ةةة   سِلي م  سِإالف ن ةةة   امندةةةادسالربةةةان :سالدسالتربيةةةإلساميةةةرتيإلسبتةةة تسإلةةةىسس-(سج34)الةةة اريات:سل اظ ِ

لس3760)أبةة سالم شةة  لسلة ااةةإلسلتشتجةةا سسلأدعةةا سإلسبشذةة إلسربانيةةإلس مسةةا سل سةةر ستدسلبشذةة بوةة ي سامندةةا
س(.23لسص1003(.س)الخ ال ةسل ب لس103-100ص

سللربانيإلسالتربيإلساميرتيإلسآ ارسبرب يإلستتم دةستشتا:
ستةة لضةة حسبرةة رسالتربيةةإلساميةةرتيإلسلح ةةالقسال  ةة دسالوبةةرىلسالوةة دسلامندةةادسلالحيةةاةلسللحقي س-أ
سمل هيإلسلالمب داإللسلبح ي سيااإلسال   دسامندان .ا
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ست ا  إلسالتربيإلساميرتيإلس  سأص لتاسل مدةتتاسلإ راوابتاسالمسميإلسلمة رةسامندانيإل.س-ب
تشظ تةإلسالتذةريماتساميةرتيإللسساريةقبح  قساظت سالشةد لسلال سأن شةإلسال مبيةإلسلسندةادستة سس-ج

لس1002(.س)الجةةردلس64لسص3777)يةة ن سلآ ةةرادلسإلسلاظحكةةاخسالذةةاتمإلسلشةة اح سالحيةةاةسالسختمةةة
س.(63-60ص

  :ثانيًا: الشمول
التربيةةإلساميةةرتيإلسبربيةةإلسهةةاتمإلسعكةةلستةةاسبتزةةس سةةة اسالومسةةإلستةة ستمةةادسلأعمةةادلسلهةةس لتاس

سلتتةةةةقستةةةعسابيمتتةةةاسلتر م تتةةةاسالذةةةر يإلسالستسثمةةةإلس ةةة ساميةةةرخلسالةةة ي سالذةةةاتلسلم تةةةادلسلالسكةةةاد
س(.133-130لإبراهيملسد.تلسصس)يمادةلالحياةلسلامندادس

سلت ستظاةرسالذس حس  سالتربيإلساميرتيإل:س
هةةس حسبرةة رةاسلسندةةاد:سببةة لسهةةس ليإلسبرةة رسالتربيةةإلساميةةرتيإلسلمويةةادسامندةةان ستةة ساريةةقسس-أ

س(.131لسص1001)ال اض لسال زاااسا،بيإل:س
سإ  اؤةاسص رةسهاتمإلستةرمإلست سابيمإلسامندادلسلحقي إلسبو يشبسل م بلسلريالتبسلتر را.سس-
سا تشاؤةاسبتربيإلسامندادس  سأا ارسحياببسالسختمةإل.س-
لالديايةةةيإلسسللالةرداةةةإلسلالجسا يةةةإلسلالرلحيةةةإلسلالساداةةةإلسلاةتساتتةةةاسعج انةةةبسالحيةةةاةسامندةةةانيإلسكا ةةةإلس-

سلاالقتراداإلسلي رةا.
لمحياة:سإدسالتربيإلساميرتيإلسبشظرسإلىسالحياةست ستشظ رسلايعساذسلسالحيةاةسهس حسبر رةاسس-ب

الة نياسلا، ةرةلسلتة سهةس ليإلسبرة رةاسلمحيةاةسترا ابتةاسلتشظةيمس رقةإلسامندةادستةعسبةةا رتسالحيةةاةس
سلتعسا، ري لسلتعسالب  إلسالت سبحيوسعب.سللتجريابتالسبتشظيمس رقاببستعسرببلسلتعسنةدب

لم تادسلالسكاد:سظدست ادئسالتربيإلساميرتيإلسلأصة لتاسي ةرسترةح بإلسبة ت سسهس حسبر رةاس-ج
تحةةة دلس تةةة سبربيةةةإلسلمساضةةة سلالحاضةةةرسلالسدةةةت بللسلةةةة س اتةةةإلسلوةةةلسع ةةةاعساظر سظنتةةةاس ةةةاوتس

لس3761(.س)تريةة لس31لسص3756)الدةة  لسلالمالسيةةإلسسلمشةةاسس سيمةةا لستسةةاسلةبتةةاسصةةةإلسالو نيةةإل
س(.31صلس3773(.س) ب سهللالسلآ رادلس46ص

سللخاصيإلسالذس حسآ ارةاسالترب يإللسلت سة اسا، ار:س
سميإلسلالرلحيإل.م بو ي سالذخريإلسامندانيإلسالستواتمإلسعج انبتاسلأعمادةاسالجدسيإلسلالس-أ

إ ة ادسامندةادسإ ة ادا سهةاتر سلمة اري ساظللةةىسلا، ةرةلسلبشسيةإلسالة ازعسالة يش لسلالسرام ةإلسال ابيةةإلسس-ب
سل اب.
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لحيةةةاةسكا ةةةةإلساوابةةةبس ةةةة س  انةةةبسملااليةةةتةادةستةةةة سااقابةةةبسلتسلندةةةةادسالسختمةةةةإلبشسيةةةإلسقةةة راتسامس-ج
س(.61صسل1002(.س)الجردلس23-22لسص1003)الخ ال ةسل   لس
 ثالثًا: التوازن: 

ةت س رالاسالتربيإلساميرتيإلسأنتاسبربيإلستت ازنإللسعسمشىسأنتةاسبم ة سكةلسع س  ستة سأعمةادسم 
التربيإلسح بسدلدسزيادةسألسن رادس ت سبربيإلستت ازنإلس  سالةورسلالدم جلسل  سالتةا لستعستظاةرس

 الت ازدسلال ي يإلسلاال ت احسأيةاسس(.س332لسص3763)ال رضاليلسالحياةسلتجريابتاسله اة ةاس
يةةإلسلالدةةم كيإلسااليةةت رارسالشةدةة سلالدةةم ك سلأل ةةرادسلضةةسادسلدةةرتإلساظنسةةاطسلالتةةةا رتساال تسا 

لس3756)الد  لسب شتملسلتعيارسلمحزارةسامندانيإلسلتاسب شتاست سب ادالتس وريإلسل  افيإلسلحزاريإلس
س(.16-15ص

سلتظاةرسب ازدسالتربيإلساميرتيإلستتم دةست سأةستا:س
تك نةةاتسالذخرةةيإلسامندةةانيإل:سكسةةةاسبشظةةرسالتربيةةإلساميةةرتيإلسإلةةةىسالذخرةةيإلساميةةرتيإلسنظةةةرةسس-أ

تاسالساديسلالرلح لسيم  سالشظرستك نابتاسالجدسيإلسلالم ميإلسلالرلحيإللسلتمتر إلسب م هس ليإلسآ  ةسع
 إنتاسبتتمسبتح  قسالت ازدسب  سة اسالسك ناتس رسا  ىس  تاس انةبس مةىسآ ةرلسلالساظتةرسب ةرتس

سد.دس مىستك  سلرالأستك  س
حياةسال نياسلالحياةسا، رةلسال نياسلا، رة:سلب ازدسالتربيإلساميرتيإلس  سأة ا تاسليااابتاسب  سالس-ب

لبم  سلتاب  سالحيةاب  سقة رةساسللزنتسةاسالحقي ة س ة س مدةةتتاسالترب يةإللسلبمة سامندةادسليحيةاسحيةاةس
عسةةاس  تةةاستةة سح ةةالقساال ت ةةارسلاالبةةتروسلالمسةةارةسلااليةةتخرتسقةةاحسسلدن  يةةإلسلأ رليةةإلس ةة سآدسلاحةة 

ي اة سِل  سبمالى:س سل ال ح  ت  سال س    م ق  ()الفِ يس   سال   ة  ر  ِ ي   سال م  س  س ر سل ة    د    سأ ح  سأ اُّو م  م  ك  م    سس(1)السمك:سب 
سالمممسلالمسل.س-ج
ساظ رثسلالقيم.س-د

لس1001)ال اضةةةةة لسالةرداةةةةةإلسلالجسا يةةةةةإللسلي رةةةةةةاستةةةةة ستظةةةةةاةرسبةةةةة ازدسالتربيةةةةةإلساميةةةةةرتيإلسس-ةةةةةةة
س(.137-136ص

سللمت ازدس  سالتربيإلساميرتيإلسآ ارسبرب يإلسكث رةلست سأةستا:س
ساةةةةةإللالةردسلبوةةةةة ي سالذخرةةةةةيإلسالست ازنةةةةةإلسالتةةةةة سبرا ةةةةة سحةةةةةقسالجدةةةةة سلالةةةةةرلحلسلالةةةةة نياسلا، ةةةةةرةس-أ

سإل.يلالجسا 
سبح  قسيمادةسالةردسلالسجتسعسلرق تسا.س-ب



 
6 

لسلال زةاوس مةىسأية ابساالبتمادس  سالدم كياتسالدمبيإلسالس اليإلسالت سبس لسلجانةبس مةىسآ ةرس-ج
س(.67لسص1002(.س)الجردلس12لسص3771)هحاببسلالوش ريلسام راطسلالتةريوسلتمالجتتاس

 رابعًا: الثبات والمرونة: 
بتس  سالتربيإلساميرتيإلسعأنتاسبربيإلس ابتإلس  سأص لتاسلت ادلتاسلكميابتاسالماتإللسلترنةإلس ة س

لتربةةة يس مةةةىستجس  ةةةإلستةةة سالث ابةةة سالم  اةةةإلسلسح ةةة سببشةةة سنظاتتةةةاسالإ راوابتةةةاس رل تةةةاسل  ليابتةةةا
لالستس  ةسب اس تتتاسل  ابتالسلبجملسسلابيمتتالسالدم كيإلسال اضحإلس  ستمالستالسإلسيلالسمرفيإلسلالقيس

ةةة اسالث ابةة سإاةةارا سلتحةة را سبةة لرسفيةةبسلتةة سح لةةبستجس  ةةإلستةة سالست  ةةراتسالسرب  ةةإلسعحقي ةةإلستةة س
(.س)هةحاببسلالوشة ريلس103لسص3760أب سالم ش  لس)الت  رسلالتج ي سامندان سلالو ن سلالممس س

س(.17-16لسص3771
سللخاصيإلسالسرلنإلسلالث اتستظاةرةاس  سالتربيإلساميرتيإللسلت سة اسالسظاةر:س

الث اتس  ساظص حسلالومياتسلالسرلنإلس ة سالةةرلعسلالج ليةاتلس أصة حسالتربيةإلساميةرتيإلس ابتةإلسس-أ
إلسأ رميةةإلسبسثةةةلسهةةمبساماسةةةادسلأتتةةةاتسيةةةلتشظسةةإلسميسالسبت  ةةرلسح ةةة سبدةةتس ستةةة س   ةة ةس ابتةةةإللس

رةسعاظحكةاخسلالتذةريماتسالثابتةإلسالتة ساالسكارخسلاظ رثلسلتجس  إلست سالدم كياتسامندةانيإلسالسةتس
ب  خس مىسال ل لسال  م س  س ب ببسل اللتب...سأتاسالةرلعسلالج لياتسالسترمإلسعذكلسالشظاخسالترب يس

 ةةةادسالسجةةةاحس  تةةةاستةتةةة حسلر تتةةةادسلالشظةةةرسلالت ةةة يرسعسةةةاسازةةةس سلإداربةةةبسلبشظيسابةةةبسلبذةةةريماببلس
سبح  قسالسرالأسالوبرىسلالومياتسالداع إل.

) ب سهللالسالث اتس  سال اااتسلاظة اتسالترب يإلسلالسرلنإلس  ساظيال بسلال ياللسلام راواتسس-ب
-67لسص3777(.س)ية ن سلآ ةرادلس24لسص3773(.س) ب سهللاسلآ ةرادلس13-10لسص3766

س(.70
سلرا ةةرسعةةال س ةة س  ةةاتسأصةة حسالسةةشتدسالتربةة يساميةةرت سلب ةة  سأإلسرةةلقةة سكةةادسلتةة اسالخري

سن كرستشتاستاساأب :س
التةا لسلاالنةتاحس مةىسالتجربةإلسامندةانيإللسلااليةتةادةستة س سارةةاسلتشج ابتةاس مةىسل ةقستمةاي رسس-أ

سالحز رسلااليتسرار.ةس مىسرسأتسالتربيإلساميرتيإلسال  لاضحإلست سالث اتسلالسرلنإللسب  س
تتس ةةة ا سعم   بةةةبسلميسةةةبلسلأصةةة لبلسلترنةةةا ستتجةةة دا س ةةة سلسحةةةةهسكيةةةادسالسجتسةةةعساميةةةرت س ابتةةةا سس-ب

دا ستمار بسلأيال  بسلبشظيسابب سرسلااليتسرار.قسلبس  اتلسامب اعسلالت   سعساساح  سسلستت ل 
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التةة سبحةةةهسلسندةةانيإلسج.ب ليةة سالةوةةرسامندةةان سعسشظ تةةإلستةة سالقةةيمسلالس ةةادئسلاظةةة اتسالدةةاتيإللس
  ةرةةةاساظصةة للسلكيانتةةاسالحقي ةة لسلبحس تةةاستةة ساالنةة الثسلالذةةرلدس ةة سالسةةشتدسالتربةة يسال ةة يمس

س(.73لسص1002)الجردلس
 امسًا: الواقعية والمثالية: خ

تةة س رةةالاسالتربيةةإلساميةةرتيإلسأنتةةاسبربيةةإلسلاقعيةةإلس ةة سنظربتةةاسلح ةةالقسالوةة دسلامندةةادس
ال اقعسكساسة سدلدست ال إلسألسب ييفلسلتشتدسالتربيةإلساميةرتيإلسإذسا ةررسلالحياةلسل  سبماتمتاستعس

نسة ذجلسلأكسةلسصة رةلسلأ مةىستثةاحلساسكةة سأةة اسالح ةالقسالوبةرىلس انةبسيتة تسإلةىسبح  ةقسأ زةلس
-71لسص3756)الدةة  لسلاحة سس ة سآد سسلتثاليةا سسلسندةادسال صة حسإليةبلستسةاساجممةبستشتجةا سلاقعيةا س

س(.16-14لسص3766(.س) ب سهللالس321صلس3763(.س)ال رضاليلس72
سلت ستظاةرسال اقعيإلسلالسثاليإلس  سالتربيإلساميرتيإللستاساأب :س

ةةةةاخسلسأ.برةة رسالتربيةةإلساميةةرتيإلسلألل هيةةةإلسلل بيمةةإلسامندةةادسلالحيةةاةسبشظةةةرةسلاقعيةةإلسعم ةة ةس ةة ساظ
سلالخرا اتسلاظياا ر.

تةة ساريةةقسا تسادةةةاسالع ةةادةستشتجةةا سسب.الع ةةادات:سبظتةةرسلاقعيةةإلسالتربيةةإلساميةةرتيإلس ةة سالع ةةادات
لتربيةةإلسامندةةادسلبم يةة سااقابةةبسالم ميةةإلسلال   انيةةإلسلالدةةم كيإلسلب   تتةةاسنحةة سأ مةةىسدر ةةاتسالوسةةاحس
ال ذةريلسلترا ةاةسلاقةعسالحيةةاةسلارل تةاساظيةريإلسلاال تسا يةإلسلاالقترةةاداإللسل ة خسبوميةفسامندةةادس

ساح ةقسيةةم جسإندةان سيترةة سعال اقعيةإلسلالسثاليةةإلتةاسالسا  ةةقلسألست البتةبسعاالن  ةةاعسلمع ةادةلسعسةةاس
س(.134-133لسص1001(.س)ال اض لس32لسص3773) ب سهللاسلآ رادلس

سلت سا، ارسالترب يإلسلت اسالخريرإل:س
أ.ت ا  إلسالة رةسامندانيإلسعساساسرس م تاست سأح احسلتت  راتلساظترسال يساحةهسلمة رةسيةرتتتالس

سللمذخريإلسامندانيإلسلاقم تتا.
سب.االرب اوسعالشة سال ذريإلسظ مىسدر اتسالوساحلسلالدم سنح سالدس سالخم  سلالرلح سدالسا .

ج.  خسالس االةس  سالشظرةسالوساليإلسالسرلويإلسلسندانيإلست سناحيإللسل  خسااليتدرخسلم اقعسل   بةبس
التماتةلسلتذكرببست سناحيإلسأ رىلستسةاسية  عسامندةادسإلةىسالدةم سلت   ةرسلاقمةبسنحة ساظ زةللسلس

لس1002(.س)الجةةردلس15-14لسص3771)هةةحاببسلالوشةة ريلسس ضةة  يإلسعتةةعساظهةةياوسلالح ةةالقس
س(.71ص

س
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 سادسًا: االيجابية: 
بتس ةةةة سالتربيةةةةإلساميةةةةرتيإلسعأنتةةةةاسبربيةةةةإلسااجابيةةةةإللسلذلةةةةكستةةةة ساريةةةةقسالشظةةةةرسإلةةةةىساظهةةةةياوس

ابسلال لا  سالتة سلاظهخاصسلاظح اثسنظرةس ا مإلسلتت رةلست اةإلستدتسرةسكلسامتكاناتسلاظي 
قةةاتسلالدةةمبياتسالتةة سقةة سب ةةرألسلتتتيةةأةس اسكةة سااليةةتةادةستشتةةاسلررب ةةاوسنحةة ساظ زةةللست ةة رةسلمسم  

سلس ا تتتاسلالت مبس م تاسدلدسكملسألستمل.
سلت ستظاةرساالاجابيإلس  سالتربيإلساميرتيإل:س

 بيةةإللس تةة س ةةالقسالوةة دسداسلحةة السيةة حانبسعالربأ.الشظةةرةسإلةةىساملةةب:سلذلةةكستةة ساريةةقسإقرارةةةاسبتةةةر س
داسعاظل هيةةةإلس ةةةرستمبةةة دسإالسهللاسلاظندةةةابسلالحيةةةاةلسلالسترةةةرتس  تةةةاسعممسةةةبسلحكسةةةبسلإرادبةةةبلسلبةةةةر س

س.ن اسصةاتسالوساحسلالتش يبس  سكل سسراتسعكل سب سداسي حانبسعاملح السلبةر س
ةةاذةةكلسأيةةاسسالمرقةةإلسبةة  سامندةةادسل ال ةةب:سس-هللسيةة حانبس–لةة اسالترةة رساالاجةةاب س س)ق  ش ةةت م  سك  سِإد  ل 

َّللاف سي ة  ٌرسر ِحيٌم( سو  سذ ن  ب و م  سل و م  ِةر  ي    ِب  و م سَّللاف سل  سَّللاف س  ابفِ م  ِن سا ح  س(13)آحس سراد:سب ِحبُّ د 
سب.الشظرةساالاجابيإلسلمو دسلامندادسلالحياة:س

رساالاجةةاب سلموةة دسد ةةعس  سترةة ةةالو دستخمةة ثستةة ستخم قةةاتسهللالسلةةة ستدةةخرسلسندةةادلسلةةة اسال-
شتبست سالمسلسالست اصلسلال حة سداسع اقإلس وريإلسلتشتجيإلس مسيإلستك سالسدممسإلىسالتةا لستمبلسلزل س

س(.26لسص3772)الم اخلسالحث  سلموذ س  سأيراراسلن اتيدبسلح ال بس
أسعسةاسلةةبس س  سيالرسالسخم قةاتسعةامرادةلسلالتوميةفستتي ةخلستتس  سورفسأتاسامنداد:س ت ستخم ثست س-

سم سارسالو دسلااليتخرتسفيب.ستوامت سااقاتسلت
أتةةةاسالحيةةةاةسالةةة نياس تةةة سليةةة مإلسل ااةةةإلساكبةةةرستشتةةةاسةةةة سالحيةةةاةسا، ةةةرةلس الةةة نياسدارس مةةةمسلبوميةةةفس-

رةس ش سامندةادسلتح  ةقستمةان سااليةتخرتس  ستسلابترولسلة اسالشظرةسكة مإلسبتحريكسال  ةسالةا مإلسلالس
)يةةةةةمادةسإبةةةةةراهيملسد.تلسسل قةةةةة سلالجتةةةةة سعةةةةةالمممسالشةةةةةا عسلالمسةةةةةلسالرةةةةةالأايةةةةةت رحسالسلااليةةةةةتمسارلس

س(.24-23لسص1003(س)الخ ال ةسل   لس132-131ص
سإل:سريخرلت سأبرزسا، ارسالترب يإلسلت اسال

حقي إلسالحياةسلتجريابتالسلاتترجسالسشتدسالرحيأسلمتماتلستمتةالسلبخ ة سلأ.الةتمسالمس قسلس رجس
سليمبيات.تاس  تاست سصم باتسلبح ااتس

سب.إكدابسامندادسال سأن شإلسلالراحإلسالشةديإلسالت سبتةمبسلمد رس  سالحياةسع  ةسل  اتسل ا ميإل.
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ج.تحاربةةةةإلسصةةةة رسالدةةةةمبيإلسكا ةةةةإللس   ةةةة ةسليةةةةم كا سلميسةةةةا سلابجاةةةةةاتسنحةةةة سح ةةةةالقسالوةةةة دسلالحيةةةةاةس
سلامنداد.

عسنحةةةة سالمسةةةةلسعج اةةةةإلسد.بوةةةة ي سامندةةةةادساالاجةةةةاب سعك ش نتةةةةبسالم ميةةةةإلسلالرلحيةةةةإلسلالجدةةةة اإللسالسشةةةة  
سل ا ميإلسلإ رصلسالستجا  س  سالدمبيإلسلامن  اليإلسلاالنم اليإل.

ةة لق ان شةةبسلن اتيدةةبسلاالرب ةةاوسعامندةةانيإلسسبِسشِسش سةةةة.إ سارسالوةة دس مةةىسل ةةقستةةشتدسهللالسلالوذةة س ةة سي 
س(.74لسص1002)الجردلس ورا سليم كا سلب بي ا س

رتيإللسندةةت يعسأدسنخمةةاسأدسالتربيةةإلسلبمةة سةةة اسالمةةر سالسةة   سلخرةةالاسالتربيةةإلساميةة
 سميةإلسليةم كيإللسلةة سبربيةإلسلساميرتيإلسة سبربيإلسهاتمإلسلتتواتمإلسلتدت اسإللسلة سبربيإلستت ازنإلس

س السيإلسلتمرفيإلسلحزاريإللسلبربيإلسلاقعيإلسلتثاليإللسلبربيإلسأصالإلسلتماصرة.
اميةةةرخس ةةة س التربيةةةإلساميةةةرتيإلسليدةةة س ةةة س  ةرةةةةاسلحقي تتةةةاسإالسبجدةةة  سلبسث ةةةلسلسةةةشتدس

تذةةةك لس مدةةةةتتاسالترب يةةةإلسباسسةةةلالدةةةشإلسالشب يةةةإلستشتسلبوةةة ي سالةةةةردسلالسجتسةةةعسترةةة رةاسال ةةةرآدسالوةةةريم
ةةة  سرةةةلب حتاسالم  ةةة ةساميةةةرتيإلسلموةةة دسلامندةةةادسلالحيةةةاةلسلارب ةةةاطسذلةةةكسعحقي تةةة سرابتالسالتةةة سب ض 

 سميا ساهتسلس مىسأعمادساظل هيإلسلالمب داإللسللتح  قسة اسالرؤيإللسريس سالتربيإلساميرتيإلستشتجا س
سالتربيإلسكا إلسلص ال سلتح  قستب أس سارةساظر لسلبرييخستمان سااليتخرتس  تا.

 المصادر والمراجع:
لس3اظي سالشظريإلسلاظيال بسالمسميإللسطس–الجردلستا  سزك لسب ري سالتربيإلساميرتيإلس -

 خ.1002س-ةةس3213اظرددلسس-دارسالسد رةسلمشذرسلالت زيعسلال  ا إللس ساد
الخ الة ةلسناصةةرساحسة سليح ةةىسإيةةسا  لس  ة لسارالةةقسبةة ري سالتربيةإلساميةةرتيإلسلأيةةال بتاس -

ةةةادس3لب بي ابتةةةاسالمسميةةةإللسط اظرددلسلتكت ةةةإلسالةةةةرحسس-لسدارسحشةةة  سلمشذةةةرسلالت زيةةةعلس س 
 .خ1003-ةة3211لمشذرسلالت زيعلسالو ي لس

شةةةاةدسلبخ ي تةةةاسلب  يرةةةةالسيةةةمادةلس ةةة دتسأحسةةة لسل بةةة سهللاسنسإبةةةراهيملسبشظيسةةةاتسالس -
 لسدارسالث ا إلسلمشذرسلالت زيعلسال اةرةلسد.ست.3ط

لسدارسالةرقةةةادس1 رحةةةادلسإيةةةحاثساحسةةة لسالتربيةةةإلساميةةةرتيإلسبةةة  ساظصةةةالإلسلالسماصةةةرةلسط -
 .خ3761س-ةةس3202لمشذرسلالت زيعلساظرددلس

ةةةس3211لسلس المسالوتبلسال اةرة3ال اض لسيم  سإيسا  للسأص حسالتربيإلساميرتيإللسط -
 خ.1001س-


