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 التربية اإلسالمية مصادر: 2
 ياسر خلف رشيد علي الشجيري األستاذ الدكتور 

 
 المصدر األول: القرآن الكريم:

وهو السردر األول واألساس لمتربية اإلسالميية  والال ت تدالتسد يشالف  وداله هدهالف  اهالداد ا  
ك تمالر التربيالة  د الو لالمك   الحال   تبالار   –ويادت ا  وطرائق ا  ووسائم ا  والال ت لمالض ئالوئف تقالول

ة ويش جف الذايل لمحياة بكسال ا. )دسن اقدر يالن   االال  لالل  الهى لمالض تقالدها ال داهال –وتعالض 
اإلل الاله هدالالتأي  اه  الالش ا بحانالالا  الشرالالوس البذالالروة  السالالش   الكايمالالة لمبذالالروةي وات يالالش     الالر 

وورالالالاله بسأال  الالالالا  ووفالالالال ت لواطر الالالالا ويذالالالالالرها  ووتالالالالاب  تأوورهالالالالا و سوهالالالالا  وودالالالالتول  قزالالالالاهاها  
)لمالاله  ه وردالال ي لمالالض طروقالالة الكسالال  تالال د   ووقودهالاوومحال  اميات الالا وومئس الالا داله تأورهالالا الرالالالد 

 (.46  ص2661
الاليا  وو  مالوالقالرنه الكالروا  هالالو لالمك الخالالال  الع دالالف ر   ع  ف اإل دالاه بسشللتالالف داله الونالالود  لسالا ه  ر   ع 

ا  يالالن لشا الالر القالالوة والزالالعل  عالالا  دلالالف لمالالض سالال ل الخ الالر والر الالاد     اتالالف  ويالالا تحسمالالف هالال ه الالال
  2665) الالالالد د  السالالالالرى تربيالالالالة م دالالالالا ية يتكايمالالالالة  هف  رب الالالال  الالالالاووردلالالالالف لالالالالن الزالالالالملة والردالالالالاد  ات 

 (.12  ص2651(. )الجساله  34ص
د  الا م الارة ملالض " والقرنه الكروا يشال   اللول اول نهاتالف لا الد الالدلل  التربووالة وائالحة  م  

ا  اه اهالالالالا اهدادالالالالف تربيالالالالة اإل دالالالالاه ب سالالالالمو  حزالالالالارت دكالالالالرت لالالالالن طروالالالال  اإلطالالالالم  والقالالالالراىة والالالالالتعم  
 (.11ص  1002)الشحموت   " والسمحظة العمسية لخم  اإل داه يش  لاه لقمف

العد الد  ل     اوالقرنه الكروا لتا  هداهة وتربية وئ  لمبذروة نسعاى يش جًا تربووًا درودًا  و 
يالالالن القزالالالاها التربووالالالة التالالاله يالالالا تالالاللال يالالالدارس الركالالالر البذالالالرت تقالالالل اياي الالالا حالالالائرة تائ الالالة  ل  الالالل 

  2662وناالالراه  )ل الالد   واهالالداف التربيالالة و اهات الالا   ودمدالالرت ا  اإل دالالاه  والكالالوه وياايالالة الحيالالاة
 (.13ص

لمتعايالل يال   ئال د بسجسول ا  رسا يالش   وا   ش  وقد تزسن القرنه الكروا ا وًل تربووة  ل  
اإل داه  والكوه  والحياة ووئ  يجسولة ين السبادئ واألسس الته تقوك لم  الا الشظروالة التربووالة 

تحقيق الالا دالاله ئالالوى دكالالرة   لواألهالالداف التالاله تتأم الال  تذالالسل دمدالالرة التربيالالة اإلسالالميية التالاله اإلسالالميية
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بالخالال  والكالوه والحيالاة  لسالا تذالسل السيالاد ن التاله  اإلسمك الكميالة يالن الونالود اإل دالا ه  ولمقتالف
  والسبالادئ  واألسالال   والوسالائل  التاله تراهالا هال ه الشظروالة اون د ه ه التربيالة يعالجت الا  والسشالاه 

 (.10  ص2654)الكيم ه  لتحق   ه ه األهداف وتقووس ا 
 (.63  ص1001)الجمد   ا القرنه الكروا: حاأليور التربووة الته وئ   اها  وين 

 اوًل: تحق   الع ودهة لف هه القالدة األساس لمتربية.
  ل القرنه الكروا لسش   البحث العمسه القائا لمض الستقراى. عا يًا: ت 

 عالثًا: توئي  القرنه الكروا لسعالجة الذخرية اإلسميية 
 : ل القرنه الكروا لمسش جية العمسية  و لر لن طرو رابعًا: ت ه

 . شاى الحقائ  لمض الدل ل وال رهاه.2
قا  الترك ر العمسه الرحي : و لر ين طرو : 1  .يحاربة يعو 
 دلوة العقل ملض ال تعاد لن الظن ده استشتاج الحقائ . ا.

 يحاربة التقم د األلسض.  .
 اتبا  ال وى.  ك   ج.

الكالالروا يرالالدرًا رئيدالالًا لمتربيالالة اإلسالميية  لالالاه لالال لر اللتسالالاد نعالالار  تربووالالة  وبالتسالاد القالالرنه
 لالن قرالور العقالل البذالرت لو لالر لكثرت الا يالن ن الة  و  حررها؛ -مه لا هدتح ل –كث رة  هرع  

 مدراك ا لايمة ين ن ة اارى  وين ه ه اآلعار: 
يالالالًا  وامقيالالالالًا  روحادهالالالالًا و قتلتربيالالالة  الالالالايمة ويتكايمالالالة: ندالالالالسيًا ولقميالالالًا وا  (الرالالالالرد)نعالالالاره دالالالاله تربيالالالة  .2

 وانتساعيًا  و رديًا  ونساليًا  ونشديًا.
وتشظيا الحياة ده داام ا  اهالًا لا الد هال ه الجسالالة  نسالالة األسالرة   (الجسالة)نعاره ده تربية  .1

لذالرلاى داله تجالارة او لسالل  حبة  او نسالالة ارالاو نسالة الدكن والجالوار  او نسالالة الودالاا وال
او   ر  لر  ولالف نعالار داله تربيالة لالل يالن هال ه الجسالالا  وتشظاليا حرلالة الحيالاة د  الا  ويالن نسيال  

 نوا   ا  النتساعية  واإل دا ية  والخمقية  والركروة  و  ر  لر ين نوا  .
 رة بكايم الالا  يالالة وبشالالاى )السجتسال ( و )األيالالة( يالال  ميكا يالالة اتدالا  األيالالة لتذالالسل البذالالسشتنعالاره دالاله  .6

ويالالالن نسيالالال  نوا الالال   خرالالالية السجتسالالال  واأليالالالة: د شيالالالًا  ودكروالالالًا  وعقاًيالالالًا  و حزالالالاروًا  ولدالالالكروًا  
 (.34-33  ص1001)القائه   واقترادهًا  وسياسيًا  وانتساعيًا  واامقياً 
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 المصدر الثاني: السنة النبوية المطهرة: 
ين قول  كل يا اعر لن الش ه " وهه السردر األساس الثا ه لمتربية اإلسميية  وهه 

مقيالة مقيالةاو دعل او تقرور او  رة ا   الرالورة " وهاله  (.164  ص2661)لماله   " او سال رة او ا 
الالشلة 40  ص2651)سالالع د   " وا الالحابف اوايالالر ويقا الالده العسميالالة التالاله ط الال    الالا الش الاله  (. والدُّ

 الالالا نالالالاى  بالجسمالالالة    دالالاله االش ووالالة  و الالالر ا يرالالالدرًا لمتربيالالالة اإلسالالالميية ل الالالا و الالالائل اساسالالالية تتسثالالالل 
ر ي ف واهدادف لسا يكااح حص لايف  وتذر ل يجسمف  وتخر    سف  وترر   يوادقة لمقرنه الكروا  ت رد  

  اهدادالف  و اهاتالف  دكا الد تحق الو لم  الا القالرنه الكالروا  تتسا الض يال  قوالالده  ناى  ب حكاك لا  الشص  
هكالوه  خال  يظالاهر يختمرالة  دح شالاً ا تأ يقالًا  ت  ة يرالدرًا تأ يقيالًا لسميالًا لسالا نالاى بالف القالرنه الكالروشل الدُّ 

ًا رالر دقولالف داله يشاسالبة  وح شالًا عالثالًا هكالوه تهوح شًا نار هكوه قالوًل    لسًم  ادرًا لن الرسول 
هالال ا    د الالرى العسالالل او هدالالس  القالالول عالالا هقالالر  - رئالاله   لالالش ا -او قالالوًل يالالن نل   تالالف او ا الالحابف 

)الجسالاله  هدكد لشف او هدتحدالشف ًيكالوه هال ا يشالف تقروالرًا و لر  دم هعترض لميف ول  شكره   ل 
 (.12  ص1002(  )الشحموت  62-60  ص2662( )ل د   وناراه 10  ص2651

وقالالد ا الالتسمد الدالالشة الش ووالالة السأ الالرة لمالالض ا الالول تربووالالة سالالايية  ويبالالادئ تربووالالة ا الال مة 
لش ووة السردر الثا ه ين يرادر ترتبط بالعسمية التربووة ده نوا   ا الستعددة  وإ ا لا د الدشة ا

التذالالالالرو  اإلسالالالالميه  دالالالالهه  دورهالالالالا واهس ت الالالالا التربووالالالالة   و ا تص الالالالا السرتبالالالالة الثا يالالالالة دالالالاله يرالالالالادر التربيالالالالة 
اإلسالالميية ح الالالث تمالالالد يشللت الالالا يشللالالة القالالالرنه الكالالالروا  ونالالالاى الالالدور التربالالالوت لمدالالالشة يكسالالالًم ويررالالالًم 

التربيالة ودمدالرت ا  اك  اهات الا واهالداد ا اك  ويأبقًا لسا نالاى داله القالرنه الكالروا سالواى يالن ح الث اسالس
  (.14  ص1001)الجمد  وإنراىات ا   اوسائم

 وتتس ل الدشة الش ووة  و ر ا يردرًا تربووًا بعدة يس لا  د  ا: 
 ترل لها لمض الجا ال  العسماله والتأ يقاله لمتربيالة اإلسالميية  و لالر يالن طروال  تو يال  الش اله  .ا

 لسا ناى ده القرنه الكروا ين يبادئ األ ول التربووة.
 .رسس ا لسعالا الذخرية الدووة الستكايمة  و لر ده  خرية الرسول   .
  ا ده يواقل الحياة السختمرة.اتتزسش ا ألبعاد العسمية التربووة لادة وتأ يق ج.
 ترب تالالف وتكووشالالف الرسالالول   يخرنات الالا التربووالالة الدالالايية دالاله ن الالل قرن الاله دروالالد لسالالل لمالالض تحقُّالال د.

 ل ر يواقل حياتف الستشولة.
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يالن  ارتباط ا  تمر الذحشة الوندا ية القووالة والسال عرة داله حيالاة السدالما بسالا هكشُّالف  لمرسالول    هال.
 ح  وإنمل وولى.

 م ا لمعد الد يالن طرائال  التالدروس وإنراىاتالف   م ا لمعد د ين السبادئ التربووة والشردية  وت  ت  و.
 ائمفووس

 (.22-14  ص1001(  )الجمد  35  ص1001)القائه  
 

 المصدر الثالث: العقل: 
الالالاله   ترالمالالالالف يالالالال  لالالالالوالا األ الالالالياى  طروالالالال العقالالالالل السرالالالالدر الثالالالالالث لمتربيالالالالة اإلسالالالالميية يالالالالن  دُّ ع 

والتبالالالار العقالالالل " واألدكالالالار  وترالمالالالف يالالال  الالالالوحه بسرالالالدروة القالالالرنه والدالالالشة  ويالالال  التالالالرا  اإل دالالالا ه 
ف العقميالة داله د الا يالا تكامل اإل داه قدراتف وييردرًا ين يرادر التربية اإلسميية هعشه اه  و   

الال ا الالالدلل  سالالة الش ووالالة يالالن يبالالادئ وا الالول تربووالالة  واه هدالالتشبط يش شل نالالاى دالاله القالالرنه الكالالروا  والدُّ
لسالالا هعشالاله اسالالترادة العقالالل يالالن  والتون  الالا  التربووالالة الستعمقالالة بالعسميالالة التربووالالة دالاله ابعادهالالا لادالالة 

 (.24  ص1001" )الجمد   ةشل الترا  اإل دا ه ويحاكستف ده ئوى يعا  ر الكتا  والدُّ 
دالعقالالل دالاله التربيالالة اإلسالالميية دل الالل لمالالض الالالوحه ويكالالاه اسالالتجا تف  وهالالو يشالالا  التكميالال   

رتالالف يالالن ق الالود حر  و   يشللتالالفيالالن وسالالشد الحقيقالالة الد شيالالة  لالال لر اهتسالالد بالالف التربيالالة اإلسالالميية والمالالد 
  شالف وبال ن الالوحه داله لمقالة تكايميالة تلاونيالة  ل تعالارض وربأالد األوهاك والخرادا  واألسالاط ر  

 د  ا   ن  حي  السعقول و رو  السشقول.
وبالتسالالالاد العقالالالل يرالالالدرًا لمتربيالالالة اإلسالالالميية يزالالالادًا ملالالالض يرالالالادر الالالالوحه اإلل الالاله يشحالالالد 

ة لمض العأاى  وإ دار األحكاك ده احمالر الظالروف التربية اإلسميية يرو ة  وح ووة  وقدرة دائس
 (.31  ص1002)الشحموت  وا ع  ا  وتقدها العمج لكل داى انتساله  او  رده 

لد  العقل يردرًا ين يرادر التربية اإلسميية ال لف  تائ  لث رة  ين ا رمها:  مه    
د الالو  شظالالر ملالالض  ردالالف وحياتالالف  ظالالرة لميالالة  يتعمقالالة  ترالالوره   تربيالالة العقالالل السدالالما لمالالض الذالالسول .2

 .الكروا سف القرنهلجسي  نوا   الد يا واآلارة  لسا لم  و الذايل ل  ا الكوه  
 يا هعسل او هقول او  رود او هكت .  شاى الوله الركرت لمسدما ده لل   .1
 سالف القالرنهلم   لسالاتشسية الترك ر العمسه السشأقه  والقدرة لمض السحاكسة والسالتشتاج والسالتقراى  .6

 .الكروا
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الالرغبالة داله الالتعم   .1 ت ملالض يجتسال   ت حزالارة دكروالة  ا  ال د  ا والو الول ملالض الحقالائ  العمسيالة  يس 
 (.31ص  1002)الشحموت  ا تعميسية وتربووة لا توند لشد   ره ظ  و   
 

 الرابع: التراث اإلنساني: المصدر 
بعالالد اه تش الالل التربيالالة اإلسالالميية يالالن يرالالدرو ا األساسالال  ن )الكتالالا  والدالالشة( عالالا يالالا ا تجالالف 

دكالالر تربالالوت لالالالسه  ل الالا اه ت االال  يالالن ات    العرالالور  هحالال    ر  يالالالعقالالل السدالالما يالالن دكالالر تربالالوت لمالالض 
  101)القائالاله  يالن تعالاليا اإلسالمك  رضتعالاال   قالدها او يعا الر(  الروأة  –) الرقه او  رباله 

 (.42ص
ل يالال  التالالرا  اإل دالالا ه  والسالالترادة يالالن ا الالرا  اآلاالالرون لالالاروتالالدلو التربيالالة اإلسالالميية لمت

ندالالور الترالالال والتبالالادل الثقالالاده والسعردالاله يالال  الثقادالالا  األاالالرى     وتحالالرص لمالالض يالالد   اوتجالالارب
الالاله  وااتبالالالار يالالالا لالالالد  ا يالالالن لمالالالوك ويعالالالارف   بالالالالثراى ردالالالدها   لالالالر يرالالالدرًا يالالالن يرالالالادرها  ويع شالالالًا  دُّ ع 

 السعرده والثقاده التربوت.
متربيالالالالة اإلسالالالالميية دالالالاله التعايالالالالل وال رتالالالالاح لمالالالالض اآلاالالالالر  والسالالالالترادة يالالالالن تراعالالالالف ولمويالالالالف ل

ويشجلاتالالف الحزالالاروة واإل دالالا ية يالالش   وائالال   هقالالوك لمالالض يخيالالار الالالومه والاتبالالار والتقالالووا  ألت 
قيقالالالة وادقالالالد  لالالالر اإلطالالالار هالالاله م جالالالام م دالالالا ه بسخيالالالار يعالالالارف الالالالوحه وإطارهالالالا السرنعالالاله  دالالال ت ح

حقيقالالة م دالالا ية لالسيالالة  ل ئالال ر يالالن السالالترادة يش الالا دالاله  شالالاى السعالالارف التربووالالة اإلسالالميية  يالالا 
ا تمر السعارف والعمالوك والشظروالا  التاله دايد ل تتعارض ي  ا ول اإلسمك ويبادئف الدايية  اي  

يخيالالالار  ه  أل  دُّ ا والالالالر  دص رالالال رها الالالالر  اى دسل لرؤوالالالة اإلسالالالمك و الالالروعتف الفالالالر  خالالالال  ض لمالالالض اسالالالاس ي  ش الالال ص ت  
الحكالالا لمالالض األ الالياى يالالن يشظالالور التربيالالة اإلسالالميية  هعالالود اوًل واساسالالًا لتمالالر السعالالارف السعرالالوية 

 (.30  ص1001)الجمد   (602-600  ص2650)ا و الع ش ن  الته ناى   ا الوحه 
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 المصادر والمراجع:
  دار الركالالر العربالاله  2القالالرنه الكالالروا   ا الالو الع شالال ن  لمالاله ام الالل  دمدالالرة التربيالالة دالاله  -

 .ك2650القاهرة  
األسالالس الشظروالالة واألسالالال   العسميالالة   –الجالالمد  يانالالد ملالاله  تالالدروس التربيالالة اإلسالالميية  -

 ك.1001 -هال 2112األرده   -  دار السد رة لمشذر والتومو  والأبالة  لساه2 
الكتالالالال   القالالالالاهرة    لالالالالالا 2القائالالالاله  سالالالالع د مسالالالالسال ل  ا الالالالول التربيالالالالة اإلسالالالالميية    -

 .ك1001 -هال 2111
  دار التالرا   2الكيم ه  ياند لرسالاه  تأالور ير الوك الشظروالة التربووالة اإلسالميية    -

 ك2654 -هال 2104السد شة السشورة  
الالالالالشحموت  ل الالالالد الالالالالرحسن  ا الالالالول التربيالالالالة اإلسالالالالميية واسالالالالال   ا دالالالاله ال  الالالالد والسدرسالالالالة  -

 .ك1002 -هال 2111  دار الركر  ديذ   1والسجتس   ا  


