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 ملخص البحث
يتناول هذا البحث التجديد في منهاج التربية اإلسالمية: سماته ودواعيه ومجاالته، وبذلك فهو 

 ينطلق من ثالثة أسئلة رئيسة هي: 
 ما دواعي التجديد في منهاج التربية اإلسالمية؟   -1
 ما سمات التجديد في منهاج التربية اإلسالمية؟  -2
 مجاالت التجديد في منهاج التربية اإلسالمية؟  ما -3

ا في مقدمته إلى ضرورة التجديد، أشار حيث  ،اتبع الباحثان في هذا البحث المنهج الوصفي     
إلى أهداف التربية اإلسالمية، التي تنصب جميعها في تربية  وأهميته في حياة البشر، وتطرقا

م والعقل والروح معا؛ بهدف الوصول إلى الغاية الشخصية المسلمة تربية ربانية تتناول الجس
مصادر منهاج التربية اإلسالمية،  بيناطلقة هلل رب العالمين. كذلك العظمى وهي العبودية الم

 المجاالت التي يتناولها التجديد فيه.  تحديدوأسسه، بهدف 
موضوع نفسه، ومن ثم أجيب عن أسئلة الدراسة بالرجوع إلى عدد من األدبيات التي تناولت ال

والنظر إلى الواقع المعاصر، وظروفه ومتطلباته، ووضع األمة اإلسالمية فيه. ومن خالل عرض 
عدد من النقاط, أكد الباحثان على أهمية التجديد في الفكر اإلسالمية عموما، ومنهاج التربية 

أن التجديد . كما أكدا على خصوصا؛ ألنه تجديد تقتضيه ظروف الحياة وواقع البشراإلسالمية 
نما يتناول األسلوب والطريقة  ال يتناول النصوص الشرعية الثابتة، وال األخالق والقيم الرفيعة، وا 
التي تقدم بها المعرفة، ولغة الكتابة والخطاب، وحسن انتقاء الموضوعات التي يدرسها األجيال، 

 ن التوصيات أهمها: وربطها بواقع الحياة، وحاجات المتعلمين ومطالبهم. وخرج البحث بعدد م
 ج التربية اإلسالمية؛ بهدف الوقوف على سات وبحوث تقويمية وتحليلية لمنهاإجراء درا

 .وتجديدها وتصحيحهاجوانب القوة وتعزيزها، ونقاط الضعف 
  ،تخليص منهاج التربية اإلسالمية من الموضوعات التي تأجج الفتن بين المسلمين

 م.وتعمل على نشر الفرقة والخالف بينه

 لضغوط الخارجية التي تهدف إبعاد الناشئة عن دينهم، أن ال يكون التجديد نابعا من ا
لغائها من المنظومة التربويةمن خالل تهميش التربية اإلسالمية   .، وا 

  أن يوكل التجديد في منهاج التربية اإلسالمية إلى المتخصصين، والمفكرين المخلصين
  من أبناء هذه األمة.  
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 مقدمة 
في تجدد وتحول مستمر، وهي في الوقت ذاته تتفاوتت في هذا التجدد لمتتبع لحياة البشر يجدها ا

ر فووي نفووز الزمووان؛ فموون ورق األشووجار، وجلووود الحيوووان لباسووا، إلووى ى آخوووالتحووول موون مكووان إلوو
، ومن الكهوف والغابات سكنا، إلى القصور وناطحات السحاب، من الثياب أصناف وأنواع متعددة

لسووير علووى األقوودام، وركوووب الوودواب، واسووتخدام الشووراع، إلووى اسووتخدام آالت تطووو  الزمووان وموون ا
وموون الكتابووة  وموون حيوواة القبيلووة والعشوويرة، إلووى حيوواة المدنيووة والتحضوور،  والمكووان بوورا وبحوورا وجوووا،

، على الصخور، واأللواح، والعظام، إلى استخدام الورق بأنواع وأشوكال مختلفوة، ومون الكتابوة باليود
إلووى اسووتخدام آالت فائقووة فووي السوورعة، وموون التعلوويم تحووت ظوول الشووجر، وفووي بيوووت الشووعر، إلووى 

، ومن وسائل بدائية بسيطة في التربية والتعليم، إلى تقانات حديثوة مؤسسات وهيئات عالية البنيان
 متطورة، وهذه هي سنة هللا في الحياة؛ فهي في تجدد وتغير مستمر. 

في تغير مع حركوة  د ظاهرة اجتماعية ضرورية؛ ذلك ألن المجتمع البشر  إذن التجديد والتجد    
الزموووان والمكوووان، حتوووى لوووو لوووم يكووون هنووواك مووونهج للتغييووور، يخطووو  ، ويووونظم، وينفوووذ، ويقووووم حركوووة 

 افه البعيدة منها والقريبة. المجتمع نحو أهد
طوورأ علووى الفكوور موون وممووا يجوودر ذكووره أن هنوواك فوورق بووين التجوودد والتجديوود؛ فالتجوودد هووو مووا ي     

تحوووووالت وتغيوووورات نتيجووووة التفاعوووول بووووين الفكوووور والمجتمووووع، وهووووذه التغيوووورات تفتقوووود إلووووى المنهجيووووة 
والتخطوووي ، وقووود تكوووون خاطئوووة أو صوووائبة؛ فهوووو أمووور يحصووول تلقائيوووا دون مووونهج مخطووو ، يوجهوووه 

ي، واعيووة، ممنهجووة ومخططووة، توجووه الحووراك االجتموواعوينظمووه ويقومووه. أمووا التجديوود فهووو فاعليووة 
وتوظفه لتحقيق أهداف محددة وواضحة. فالتجديد إذن هوو خطوة فرديوة أو جماعيوة لوضوع التجودد 

فكريوا؛ حتوى  –مون الوداخل  –الحاصل في المجتموع ضومن منظوور معقوول ومنسوق، يعيود تنظيموه 
 (. 4، 2002يبقى فاعال ) قصير، عبدهللا، 

جوود الشوويء يجوود جوودة )بكسوور الجوويم(  وبووالرجوع إلووى المعنووى اللغووو  لمفهوووم التجديوود، نجوود أن    
البلووى، ويقووال تجوودد الشوويء صووار جديوودا، وأجووده ،وجوودده، واسووتجده، أ   نقيضصووار جديوودا، وهووو 

 (. 52صيره جديدا، والجديدان الليل والنهار )الراز ، 
، وبهووذا مموا تقودم يتبووين أن التجديود إعووادة تورميم الشويء البووالي، ولويز خلووق شويء لوم يكوون موجوودا

ن التجديد في مجال الفكر أو فوي عمووم األشوياء إنموا هوو إعوادة الفكورة أو الشويء البوالي المعنى فإ
أو القديم أو الذ  تراكمت عليه سومات ومظواهر طمسوت جووهره، إلوى حالتوه األولوى يووم كوان أول 

جووهر الشويء في تصوور البواحثين يعنوي الوصوول إلوى  أن التجديد(. كما 1، 2002مرة )قصير، 
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وتوظيفها فوي واقوع الحيواة، وفقوا لظوروف النواز، وحاجواتهم،  -لم يسبق معرفتهالتي ا – ومكنوناته
 مصوال  العبوادبموا يحقوق و ، من ناحيوة وقدراتهم، وامكانتاتهم، بما يحقق الهدف األسمى من الحياة

 .من ناحية أخرى 
ومنة منه إن التجديد واإلصالح في هذه األرض بالعلم والعدل والدين هو فضل من هللا تعالى     

فووي أ  زمووان، وفووي أ  مكووان،  لى إليووه موون يشوواء موون عبووادهعلووى عبوواده، وهووو أموور يوفووق هللا تعووا
ووٌدوَن ِبووالخَحقِ  َوِبووهِ  "يقووول هللا تبووارك وتعووالى :  ووةد َيهخ َنووا ٌأمَّ وونخ َخَلقخ   181" األعووراف، اةيووة:  عووِدٌلون يَ  َوِممَّ

من الدين. ويقول الرسول صلى هللا عليه  وهذا الحق والحكم هو من اإلصالح والتجديد لما اندرز
ال تزال طائفة من هوذه األموة علوى الحوق منصوورة ال يضورهم مون خوذلهم، وال مون خوالفهم وسلم : "

" )البخووار  (، يفهووم موون هووذا الحووديث أن التجديوود فووي الفكوور اإلسووالمي عمليووة حتووى تقوووم السوواعة
م هووو الوودين العووالمي البوواقي إلووى أن مسووتمرة باسووتمرار الحيوواة علووى وجووه األرض؛ ذلووك ألن اإلسووال

يووورث هللا تعوووالى األرض ومووون عليهوووا. وبوووذلك فوووال ينبغوووي للمسووولمين الهوووروب مووون واقعهوووم، ويتركووووا 
واجووووبهم النتظووووار موووون يجوووودد لهووووم ديوووونهم ويبسوووو  العوووودل بيوووونهم، ويركنوووووا إلووووى الخيووووال والمحوووواالت 

    (.8-7، 2002ويستسلموا لألوهام والخرافات )جعي ، كمال الدين، 
نموووا هوووو أمووور يجوووب أن منعوووم إن القيوووام بالتجديووود لووويز حكووورا علوووى أنووواز معينوووين و     حوووددين، وا 

حاطووووة بيضووووطلع بووووه كوووول موووو ظووووروف النوووواز، وحاجوووواتهم ن آتوووواه هللا تعووووالى بسووووطة فووووي العلووووم، وا 
ذلوووك ألن انتظوووار المجووودد فيوووه تعطيووول للنصووووص،  وفوووق عمليوووة مخططوووة ومدروسوووة؛ ومشوووكالتهم،

     وعرقلة للحياة من أن تسير سيرها الطبيعي.   وتعطيل لمصال  العباد،
ولمووا كووان هوودف الفكوور اإلسووالمي المتجوودد هووو اإلنسووان، كووان ال بوود موون تعلوويم هووذا الفكوور ونقلووه    

مليووة تمثلووت فووي التربيووة والتعلوويم، التووي  ، وهووذه العلألجيووال وفووق عمليووة هادفووة ، مدروسووة ومخططووة
العلم والمعرفة، إال أن نجاح هذه التربيوة فوي القيوام بودورها ب تقوم بدور كبير في تزويد الفرد المسلم

مرهوووون بمووودى التجديووود الحاصووول فيهوووا، ومووودى مسوووايرتها للتجديووود الحاصووول فوووي الفكووور المصووواحب 
لحركوووة المجتموووع وتجووودده، ألنوووه ال يعقووول أن يحووودث تجديووود فوووي الفكووور دون أن يكوووون هنووواك حوووراك 

 وتجدد اجتماعي، والعكز صحي . 
م يمكوون القووول إن أ  تجديود فووي الفكوور اإلسووالمي ال بود أن يصوواحبه تجديوود فووي التربيووة مموا تقوود   

هودف تسولي  الضووء علوى سومات التجديود ي جميع مكوناتهوا، ومؤسسواتها، وهوذا البحوث يفوالتعليم 
 التربيوةحودد مجاالتوه فوي منواهج ، ويبوين دواعوي التجديود، ويمطلوبة في منواهج التربيوة اإلسوالميةال

 ة. اإلسالمي
 :  أسئلة البحث

 تية:البحث من خالل اإلجابة عن األسئلة اةهذا ف اهدأ تحقق ت
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 ما دواعي التجديد في منهاج التربية اإلسالمية؟ -

  ما سمات التجديد في منهاج التربية اإلسالمية؟  -

  ج التربية اإلسالمية؟اهالت التي يتناولها التجديد في منما المجا -

 

 :  مصطلحات البحث 
إبوووداع فكووور  يسوووم  لمنظوموووة الفكووور أن تسوووتعيد فاعليتهوووا وقووودرتها علوووى االنتووواج المبووودع التجديدددد: 

للمعوواني الجديوودة أو المتجووددة، ويتووي  لهووا اسووتخراج مووا كووان محجووورا عليووه أو مكنونووا موون أحكووام 
وأفكار في بطون الكتب، وا عادتها إلوى طاولوة الودرز والبحوث، ثوم إلوى عقوول الورأ  العوام، وصووال 

وفوق الوونص المقوودز، والتفسوير المتجوودد، والتحووديث يد العملوي عبوور إقامووة حكوم اإلسووالم إلوى التجسوو
   (. 200202في األسلوب والخطاب)قصير،

 
عمليووة مقصووودة تستضوويء بنووور الشووريعة، تهوودف تنشووئة جوانووب الشخصووية التربيددة اإلسددالمية : 

أفووراد ذوا كفوواء علميووة ومهنيووة اإلنسووانية جميعهووا؛ لتحقيووق العبوديووة المطلقووة هلل تعووالى، ويقوووم فيهووا 
بتوجيووه تعلووم أفووراد آخوورين، وفووق طوورق مالئمووة، مسووتخدمين محتوووى تعليميووا محووددا، وطوورق تقووويم 

 .  (10، 2002)عبدهللا،  مناسبة
 
الحقائق الخالودة المسوتمدة مون الكتواب والسونة والخبورة البشورية المكتسوبة  ج التربية اإلسالمية:اهمن

ربوية وتشرف عليها، بقصد إيصوال كول موتعلم إلوى كمالوه اإلنسواني؛ مون التي تنظمها المؤسسة الت
لميوووة، وأسووواليب تقوووويم قوووراره بالعبوديوووة المطلقوووة هلل تعوووالى؛ وذلوووك وفوووق أسووواليب تعليميوووة تعإخوووالل 

  (. 31، 2000،مالئمة )عبدهللا
لظروف هووو التفاعوول بووين عقووول المسوولمين وأحكووام الوودين الخالوودة، المنفعوول بوواالفكددر اإلسددالمي : 

الراهنوووة التوووي تحوووي  بهوووم، وبالحجوووات التوووي يحسوووونها، وبالوسوووائل التوووي تهيئهوووا لهوووم ظوووروف الحيووواة 
 . (2، 2002 )قصير،

 
 أهداف التربية اإلسالمية 

إن لكل فلسفة من الفلسفات أو مدرسة من المدارز الفكرية أو التربويوة أهودافا تسوعى إلوى تحقيقهوا 
التعليمية والتربوية. وتتسم المدرسة اإلسالمية بوضوح الهودف تكون هي المحصلة النهائية للعملية 

والغاية، ذلك أن الغاية العظمى من خلوق اإلنسوان هوو عبوادة هللا سوبحانه خوالق هوذا الكوون ومودبر 
ٌبووٌدونِ أمووره، قولووه تعووالى " نووَز ِإالَّ ِلَيعخ ووٌت الخِجوونَّ َواإلخِ علووى أن العبووادة . 25الووذاريات، اةيووة: "  َوَمووا َخَلقخ

ن كووان فووي  فووي مفهومهووا الشووامل تعنووي كوول مووا يقوووم بووه المسوولم موون أعمووال يقصوود بهووا وجووه هللا وا 
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ظاهرها دنيويوة وتخودم اإلنسوان نفسوه قبول ميوره مون الخلوق، موا حسونت نيتوه، وأخلوص عملوه لربوه. 
نمووا لكوول اموور  مووا ولعوول هووذا المعنووى الووذ  يشووير إليووه الحووديث الشووريف " إنمووا األعمووال بالنيووات وا 

ذا كوان األجور فوي اإلسوالم قود يكوون بالحصوول علوى الشوهوة إذا كانوت فوي الحوالل، كموا  . نوى" وا 
" فحصوله في ميرها من باب أولى.  وال شوك أن أهودافا أخورى حديث "في بضع أحدكم صدقةفي 

 زلباحثون والمربون كما يأتي بيانهتنبثق من هذا الهدف الكبير، تحدث عنها ا
 مفهوم الهدف التربوي 

( "التغييووور المرمووووب التوووي تسوووعى 282: 1583يعووورف الهووودف التربوووو  بأنوووه )التوووومي:  يمكووون أن
العملية التربوية أو الجهد التربو  إلى تحقيقه، سواء في سلوك الفرد وفي حياته الشخصية، أو في 
حياة المجتمع وفي البيئة التي يعويش فيهوا الفورد، أو فوي العمليوة التربويوة نفسوها وفوي عمول التعلويم 

 اط أساسي وكمهنة من المهن األساسية في المجتمع"كنش
 ( إلى ثالثة أنواع ريئسة هي:283: 1583التومي ) هاوعليه فقد قسم

أهداف فردية ذاتية تتعلق بأفراد المتعلمين وبذواتهم الخاصة وبما يتعلق بهؤالء األفراد من تغيور  -
خصوووياتهم، ومووون إعوووداد مرمووووب فوووي سووولوكهم ونشووواطهم وأدائهوووم، ومووون نموووو مرمووووب أيضوووا فوووي ش

 مطلوب لهم في حياتهم الدنيا وحياتهم اةخرة.
أهوووداف اجتماعيوووة تتعلوووق بحيووواة المجتموووع ككووول وبالسووولوك االجتمووواعي العوووام، وبموووا يووورتب  بهوووذه  -

ثراء وتقدم مطلوب فيها.  الحياة من تغير مرموب فيها، ومن نمو وا 
 هنة وكنشاط من أوجه نشاط المجتمع.أهداف مهنية تتعلق بالتربية والتعليم كعلم وكفن وكم -

هذه األهوداف هوي الثمورات النهائيوة للعمليوة التربويوة ، وهوي التوي تحودد مسوارات األنشوطة التربويوة 
وتحدد الوسائل واألدوات الالزمة للتنفيذ والتقويم.  وتختلف عن األهوداف التعليميوة فوي أنهوا سوابقة 

ج موقوف تعليمووي معوين أ  هووي المهوارات المحووددة علوى المنهواج التعليمووي، وهوذه األخيوورة هوي نتووائ
)الكيالنووي:  معينووة أو محتوووى معووين موون المنهوواج التووي يووراد تنميتهووا موون خووالل تعلوويم خبوورة دراسووية

1558 :14). 
 

 األهداف العامة للتربية اإلسالمية
لخوص األسووتاذ عطيووة األبراشوي فووي دراسووة لووه أهوداف  التربيووة اإلسووالمية فوي خمسووة أهووداف عامووة 

 ساسية هي كاةتي:أ
الوصوووول إلوووى الخلوووق الكامووول فقووود أجموووع المسووولمون علوووى أن التربيوووة الخلقيوووة هوووي روح التربيوووة  .1

اإلسوووالمية، وأن الوصوووول إلوووى الخلوووق الكامووول هوووو الغووورض الحقيقوووي مووون التربيوووة، ولووويز مووون 
الغرض من التربيوة والتعلويم فوي ظول الفكور اإلسوالمي هوو حشوو أذهوان المتعلموين بالمعلوموات 

جافة وتعليمهم من المواد الدراسية ما لم يعلموا. ومن الممكن تلخيص الغورض األساسوي مون ال
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التربية اإلسالمية في كلموة واحودة هوي: "الفضويلة". وحسوب هوذا الغورض، فوإن كول درز يجوب 
أن يكون درز أخوالق، وكول معلوم يجوب أن يراعوي األخوالق، وكول موؤدب يجوب أن يفكور فوي 

 شيء آخر.األخالق الدينية قبل أ  
اإلعووداد للحيوواة الوودنيا والحيوواة اةخوورة . فلووم تهووتم التربيووة اإلسووالمية بالناحيووة الدينيووة وحوودها وال  .2

بالناحيووة الدنيويووة وحوودها , بوول اهتمووت بهمووا معوواا واعتبوورت اإلعووداد للحيوواتين هوودفاا موون أهوودافها 
النصووص التوي يعتمود  العامة األساسية إن لم يكن هودفاا أعلوى ونهائيواا لهوا , كموا قودمنا . ومون
اعموول لوودنياك كأنووك  "عليهووا المربووون المسوولمون فووي تأكيوود هووذا الغوورض قووول الرسووول الكووريم : 

صلى هللا عليه وسلم فوي  هللا. فلم يفكر رسول  " تعيش أبداا , واعمل ةخرتك كأنك تموت مداا 
للعوالم الودنيو  أو  الدنيا وحدها أو الدين وحده , ولكنه فكر في العمل لهموا معواا , بودون إهموال

 العالم األخرو  . 
اإلعداد لكسب الرزق والعناية بالنواحي النفعية . فالتربية اإلسالمية لم تكن كلها دينيوة وخلقيوة  .3

روحيووة , بوول لهووا اهتمووام نفعووى فوووي أهوودافها ومناهجهووا ومناشووطها . وكووان المربووون المسووولمون 
ال باالهتمووام بووالنواحي يوورون أن الكمووال اإلنسوواني ال يتحقووق إال بووالتوفيق بووي ن الوودين والعلووم , وا 

الروحية والحلقية والنواحي النفعية . وكان من بين النصووص الدينيوة التوي اعتمود عليهوا هوؤالء 
المربووون فووي تأكيوود هووذا الهوودف أو الغوورض التربووو  الكتوواب الووذ  بعووث بووه الخليفووة عموور بوون 

أموا بعود فعلمووا أوالدكوم السوباحة  " :الخطاب ) رضي هللا عنه ( إلى والته والذ  تضومن قولوه 
 -رضووي هللا عنووه-. فعموور  " والفروسووية ورووهووم مووا سووار موون المثوول , ومووا حسوون موون الشووعر

يووووأمر فووووي كتابووووه بتعلوووويم األوالد السووووباحة , والفروسووووية , والرياضووووة البدنيووووة , والمهووووارة الحربيووووة 
 لحسن . والعناية باللغة العربية , ورواية األمثال السائرة , والشعر ا

شباع ما لديه من ميل فطر  إلى حوب اإلطوالع والمعرفوة  .4 تنمية الروح العلمية لدى المتعلم , وا 
, وتمكينه من دراسة العلم لذات العلم . ففي الوقوت الوذ  اهوتم فيوه المربوون المسولمون بالتربيوة 

رق , فوإنهم اهتمووا الدينية والخلقية و باإلعداد للحياة الدنيا والحياة اةخورة وباإلعوداد لكسوب الوز 
أيضوواا بدراسووة العلوووم واةداب والفنووون علووى اخووتالف أنواعهووا , لووذات العلووم وذات األدب وذات 

 الفن . 
إعداد المتعلم مهنياا وفنياا وصناعياا , حتى يجيد مهنة من المهن او فناا من الفنوون أو صوناعةا  .2

ياة شريفة ا مع المحافظوة من الصناعات , وحتى يتمكن من كسب رزقه في الحياة , ويحيى ح
علووى الناحيووة الروحيووة والدينيووة . فالتربيووة اإلسووالمية بووالرمم موون تركيزهووا علووى الجوواني الروحووي 
والخلقي , فإنها لم تهمل إعداد الفرد للحياة , وال كسب العيش والرزق , ولم تنسى تربية الجسم 

 خصية والعقل والقلب والوجدان واإلرادة والذوق واليد واللسان والش
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التربيووة اإلسووالمية وطوورق أسووز ألسووتاذ عبوود الوورحمن نحووالو  فووي : )وفووي الدراسووة التووي قووام بهووا ا
( , توصوووول المؤلووووف إلووووى اسووووتخالص أربعووووة أهووووداف أو أمووووراض عامووووة اساسووووية للتربيووووة تدريسووووها

 اإلسالمية , هي كما يلي :
تعقوول وتوودبر وتأموول , فاإلسووالم ينظوور علووى الكووون نظوورة  "التثقيووف العقلووي واإلعووداد الفكوور  :  .1

ويأمرنووا هللا تعووالى ان نتفكوور فووي الخلووق السووماوات واألرض , وأن نعتموود علووى عقلنووا للوصووول 
إلووى اإليمووان بوواهلل . وبهووذا كووان اإلعووداد الفكوور  واالسووتزادة موون المعلومووات موون أهووم مووا خووص 

  ".عليه اإلسالم 
ن الفطوورة , ألن تعاليمووه ليسووت تنميووة القوووى واالسووتعدادات الطبيعيووة فووي الطفوول : فاإلسووالم ديوو .2

مريبووة عوون الطبيعووة اإلنسووانية , بوول هووي فطوورة هللا التووي فطوور النوواز عليهووا, ال تعقيوود فيهووا وال 
خرافة , كل شيء فيها منطقي موافق لحاجة البشور محقوق لمصوالحهم . قود اعتبور اإلسوالم أن 

نيبهووووا الزلوووول , وعوووودم مهمووووة المربووووي تقويووووة فطوووورة المولووووود ) أ  اسووووتعداداته الطبيعيووووة ( , وتج
موا مون مولوود اال ويولود علوى "صولى هللا عليوه وسولم:  اف عن براءتها واستقامتها . فقوالاالنحر 

الفطووورة فوووأبواه يهودانوووه , أو ينصووورانه , أو يمجسوووانه , كموووا تنوووتج البهيموووة بهيموووة جمعووواء ) أ  
 "جدعاء ) أ  مقصوص بعض أعضائها ( كاملة ( , هل تحسون فيها من

 بقوة النشء وحسن تربيته , أياا كان جنسه ذكراا أم أنثى . االهتمام  .3
العمل على توازن جميع القوى واالستعدادات اإلنسانية وهذا الهودف أو المبودأ الهوام الوذ  تقووم  .4

يعطينا في مجال التربية نتيجة هامة , هي عودم االقتصوار فوي عمول  "عليه التربية اإلسالمية 
ل ضرورة االهتمام بكل نواحي الطفل النفسية واستعداداته عند المربي على التثقيف الفكر  , ب

 .  "ظهورها 

يمكوون القووول إذن أن التربيووة اإلسووالمية معنيووة ببنوواء اإلنسووان ، عقلووه وجسوومه وروحووه، وهووي معنيووة 
جوودا بإيجوواد التوووازن بووين هووذه الجوانووب بحيووث ال يطغووى جانووب علووى آخوور، وبهووذا تنووتج شخصووية 

مووع قوووانين الفطوورة وفووي نظرتهووا إلووى الكووون والحيوواة واإلنسووان، متوازنووة مؤمنووة ، سوووية ، منسووجمة 
 1اجتماعيا ونفسيا وسلوكيا وعبادة.

 مصادر التربية اإلسالمية
 القرآن الكريم

القورآن الكووريم ، كتواب هللا، هووو المصودر األول واألصوويل للشوريعة بصووفة عاموة وللتربيووة اإلسووالمية 
ألنه كتاب هللا الذ  "ال يأتيه الباطل من بين يديه وال  بصفة خاصة، معصوم من الخطأ والضالل

                                                 
0 على مدكور0 منهج التربية اإلسالمية0 47-35يمكن أيضا مراجعة0 ناصر الخوالدة0 يحيى عيد0 طرائق تدريس التربية اإلسالمية0   1

255-285 
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موون خلفووه، تنزيوول موون حكوويم حميوود". وموون هووذا الكتوواب يسووتمد المسوولم عقيدتووه وشووريعته وأخالقووه، 
 ومنهج حياته.

ويأتي في مقدمة أهداف الشريعة اإلسالمية "إقاموة مجتموع إنسواني نظيوف: نظيوف العقيودة، نظيوف 
والسوولوك. تبوودأ بووالفرد فتوورده إلووى فطرتووه السووليمة، وتربووي فيووه الضوومير العالقووات، نظيووف المشوواعر 

المرهوووف الحسووواز، وتروضوووه علوووى الخلوووق الكوووريم، وتقووويم األسووورة علوووى الموووودة والفضووول والرحموووة، 
وتكون المجتمع على الحب والتكامل والعدل، وتنظم العالقات بين المجتمعات علوى أسواز الوفواء 

 والحق".
َلَقوودخ َموونَّ   ٌ فووي آيووات كثيوورة، منهووا قولووه تعووالى: " رسووالة اإلسووالميم أهووداف وقوود أوضوو  القوورآن الكوور 

يِهمخ َوٌيَعلِ ٌمٌهومٌ  َموَة  َعَلى الخٌمؤِمِنيَن ِإذخ َبَعَث ِفيِهمخ َرٌسوالا مِ نخ َأنٌفِسِهمخ َيتخٌلو َعَليخِهمخ آَياِتوِه َوٌيوَزكِ  الخِكتَواَب َوالخِحكخ
ن َكاٌنواخ ِمن َقبخٌل َلفِ  ِبينٍ َواِ  يِ ويَن ، وقوله "154، اةية: آل عمران"  ي َضالٍل مُّ ٌمِ  ٌهَو الَّوِذ  َبَعوَث ِفوي األخ

ن َكاٌنوا ِمن َقبخ  َمَة َواِ  يِهمخ َوٌيَعلِ ٌمٌهٌم الخِكَتاَب َوالخِحكخ نخٌهمخ َيتخٌلو َعَليخِهمخ آَياِتِه َوٌيَزكِ  ِبيٍن َرٌسوالا مِ  ٌل َلِفي َضاَلٍل مُّ
 .2 ، اةية:" الجمعة

 إذن فأهداف الرسالة كما تشير اةيتان:
ن طهارة النفز تتضمن  تزكية النفز وتطهيرها من الخبائث ومن الرجز والدنز بجميع أنواعه. وا 
التحلي بجميع خالل الخير، والتخلي عن جميع الرذائل ونووازع الشور وعموا يحيوك فوي الصودر مون 

 آثام.
القووويتين للوودين والحيوواة  الراضووية، وباعتبارهمووا أعظووم  تعلوويم الكتوواب والحكمووة باعتبارهمووا الوودعامتين
 (.307: 1583مرشد إلى خير اإلنسان وسعادته. )الشيباني: 

هذه التربية التي أشار إليها القرآن الكريم ال تقتصر على جانب دون آخر وال تخوتص بمكوان دون 
نما تشمل جميع جوانب النفز  وتعمل في جميع ميادين الحياة.   ميره وا 

للقوورآن الكووريم أسوولوب فريوود فووي تربيووة الفوورد المسوولم علووى المبوواد  والمثوول واألخووالق التووي جوواء بهووا و 
هذا الدين العظيم؛ بدءا من اإليمان باهلل واليوم اةخر وانتهاء بمكوارم األخوالق، وهوو فوي كول ذلوك 

 االت اإلنسانية.يشبع العقل ويمتع العاطفة، ويعرض االقتناع العقلي مقترنا بإثارة العواطف واالنفع
( أن القرآن كان عامال هاما في رفع مستوى المسلمين وتوجيههم إلى دراسة Deutsch"وقد قرر )

العلووم وخدمووة الفكوور، وقوود ذكوور شوولبي "لقوود كووان القوورآن هووو الحووافز الووذ  دفووع المسوولمين إلووى أوربووا 
يطرا فووي كوول اتجوواه، ليكونوووا بهووا سووادة وملوكووا، وليرفعوووا منووار اإلنسووانية فووي وقووت كووان الظووالم مسوو

وبوودافع القوورآن رفووع المسوولمون لووواء الحكمووة وخوودموا العلووم والمعرفووة وأحيوووا علوووم السووابقين، وعلموووا 
الفلسفة والطب والفلك وفن البناء في أسومى صوورة بوالغرب والشورق علوى السوواء، مموا أتواح لنوا أن 

 (.43، 2000نصل إلى النهضة العلمية الحديثة" )العمايرة: 
 لنبويةالسنة ا
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السوونة النبويووة هووي أقوالووه عليووه الصووالة والسووالم وأفعالووه ومووا أقوور عليووه صووحابته وصووفاته الخلقيووة 
"ال  -صلى هللا عليه وسلم-والخلقية، وهي المصدر الثاني للتشريع في اإلسالم، ذلك أن صاحبها 

باعتبارهوا ينطق عن الهوى إن هو إال وحوي يووحي" كموا أخبور القورآن نفسوه. ومون هنوا أمور القورآن 
ٌسووٌل َفٌخوٌذوٌه َوَموا َنَهواٌكمخ َعنخوٌه َفوانَتٌهوا َواتٌَّقووا تشريعا مرادفا للقرآن ومبينا لوه قوال تعوالى " َوَموا آتَواٌكٌم الرَّ

َر ِلٌتَبيِ َن ِللنَّاِز وقوله " .7" ، الحشر، اةية:   ََّ ِإنَّ  ََّ َشِديٌد الخِعَقابِ  َل ِإَلويخِهمخ َوَأنَزلخَنا ِإَليخَك الذِ كخ َما ٌنزِ 
ٌرونَ  . وبالنسبة للتربية فقد اتجهت السنة إلى تهذيب الفرد وتزكيوة نفسوه 44: النحل، "  َوَلَعلٌَّهمخ َيَتَفكَّ

وتقويم شخصيته وتوجيهه الوجهة المثالية، ورسومت لوه أوضو  السوبل، وكول ذلوك علوى أسواز مون 
جهووة الصووالحة فوي سووهولة ويسوور ومجافوواة عوون الفطورة السووليمة واالتجوواه العملووي الوذ  يرشوود إلووى الو 
عليووووه الصووووالة -(،  وكووووان دأبووووه 305: 1583التعمووووق الفلسووووفي أو التعسووووف العلمووووي" )الشوووويباني: 

ورسالته، أن يحوول نصووص القورآن وأواموره وزواجوره إلوى واقوع يعيشوه النواز فوي حيواتهم  -والسالم
 أسوة.ويلتزمونه عمال وسلوكا ومنهجا، وهو في كل ذلك لهم قدوة و 

معوووين ثووور للتربيووووة وللموووربين فوووي عصوووور اإلسووووالم  -عليووووه السوووالم-وهكوووذا كانوووت سووونة الرسوووول  
 المختلفة.

 التراث
من علوم ومعارف  -عدا القرآن والسنه-ونقصد بالتراث هنا كل ما وصل إلينا وما تركه لنا السلف

لوم وحضوارة، فهوذه وتجارب وآداب واجتهوادات...." وعليوه فيودخل فيوه موا أنتجوه البشور مون فكور وع
تشكل "جذور األمة ومكونات شخصيتها ومسارها الحيوو  عبور الزموان والمكوان" شوريطة أن تكوون 
ال فال تصول  أن تكوون  هذه العلوم والمعارف والممارسات مرتكزه على األساسين؛ القرآن والسنة، وا 

 مصدرا للتربية اإلسالمية.
ظوى بهوا المصودرين األولوين القورآن والسونه فوي ال شك أن التوراث ال يحظوى بونفز المكانوة التوي يح

نفوز المسوولم، ذلووك أنووه نتوواج بشور يخطوو  ويصوويب، وهووو أيضووا مورتب  بالزمووان والمكووان الووذ  نشووأ 
فيوووه، وال يمكووون للبشووور بحوووال أن يعلوووم الغيوووب، وتبعوووا لهوووذا القصوووور فوووي المعرفوووة والتصوووور تتغيووور 

 به من أحداث. أحكامه وتصوراته للحياة حسب ما يعيشه من واقع وما يلم
بيد أن اإلنسان يجد فيه مادة صالحة فيما يختص بتربيوة الفورد المسولم سوواء فيموا يتعلوق بالجوانوب 
الصالحة والصفات الحسنة التي يجب أن يتحلى بها المسلم والمسئوليات التي يتوجب عليوه القيوام 

ومثوووول وسوووولوك  بهووووا نحووووو خالقووووه أو نفسووووه أو أسوووورته أو مجتمعووووه أو أمتووووه؛ موووون عبووووادات وأخووووالق
ومعوامالت وميرهووا،  وتلوك التووي يجووب أن يتخلوى عنهووا موون رذائول ومنكوورات تووؤثر سولبا علووى الفوورد 
والمجتمووع معووا.  يقابوول ذلووك الحقوووق  التووي يجووب أن يتمتووع بهووا الفوورد وحاجاتووه ورمباتووه وطموحاتووه 

  إلى مير ذلك مما به قوام الحياة وعمارتها، و له أثر على تربية الفرد وتنشئته. 
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 ج التربية اإلسالميةاأسس منه
ج التربية اإلسالمية على عدة أسز أهما القرآن الكريم  تالوه وحفظا وتجويودا وتفسويرا، ايرتكز منه

وعلى السنة النبوية إذ هي البيان لما أجمل في القرآن من عقيدة وشريعة وأخالق وآداب، ثوم توأتي 
 أتي:بعد ذلك العلوم المستمدة من هذين األساسين كما ي

 العقيدة
والعقيدة هوي أول موا يجوب علوى اإلنسوان معرفتوه فيموا يتعلوق بالخوالق جول وعوال مون صوفات، وموا 
يلزم اإلنسان تجاه ربه من حقوق، وما يتعلوق كوذلك باألنبيواء والرسول علويهم السوالم وموا يجوب فوي 

.  هوذه العقيودة حقهم، وكذلك اإليمان بعالم الغيب من مالئكة وقضاء وقدر واإليموان بواليوم اةخور
الضاب  والمحرك لحياة اإلنسان وبدونها ال يصل  حاله وال يستقيم سلوكه؛ فالمسلم عندما يعلم أن 
له خالقا قادرا سميعا بصيرا رقيبا ، يعلم السر وأخفى، وأنه وحده الضوار والنوافع، وهوو وحوده الوذ  

ه خالقوه ومودبر أموره، فوال يخواف يستحق العبادة. عندما يعلوم المسولم ذلوك؛ يتجوه بكلوه إلوى هللا وحود
ميوره وال يرجووو سوواه،  وهووذا الخوووف والرجواء يسووكب فوي نفسووه الطمأنينووة واالسوتعالء علووى أوضووار 

 الحياة وألوائها.
واالعتقاد بوجود هللا دون اإليمان باليوم اةخر، ال يعطي األثر المرجو من استقامة حيواة اإلنسوان 

عتقواد بيووم الودين كليوة مون كليوات العقيودة اإلسوالمية ذات على الصالح وفعل الخيور، "ذلوك أن اال
قيموووة فوووي تعليوووق أنظوووار البشووور وقلووووبهم بعوووالم آخووور بعووود عوووالم األرض؛ فوووال تسوووتبد بهوووم ضووورورات 
األرض. وعندئذ يملكون االستعالء على هذه الضرورات.  وال يستبد بهوم القلوق علوى تحقيوق جوزاء 

ال األرض المحصوور. وعندئوذ يملكوون العمول لوجوه سعيهم في عمرهم القصير المحدود، وفوي مجو
هللا وانتظوار الجوزاء حيووث يقودره هللا، فووي األرض أو فوي الودار اةخوورة سوواء، فووي طمأنينوة هلل، وفووي 
ثقووة بووالخير، وفووي إصوورار علووى الحووق، وفووي سووعة وسووماحة ويقووين.. وموون ثووم فووإن هووذه الكليووة تعوود 

والطالقة اإلنسانية الالئقة باألنسان.  بين الخضوع  مفرق الطريق بين العبودية للنزوات والرمائب،
لتصورات األرض وقيمها وموازينها والتعلق بالقيم الربانية واالستعالء على منطق الجاهلية... وما 
تسووتقيم الحيوواة البشوورية علووى موونهج هللا الرفيووع مووا لووم تتحووق هووذه الكليووة فووي تصووور البشوور. ومووا لووم 

لووى األرض لوويز هووو نصوويبهم األخيوور، ومووا يثووق الفوورد المحوودود تطمووئن قلوووبهم إلووى أن جووزاءهم ع
العمور بوأن لوه حيواة أخوورى تسوتحق أن يجاهود لهوا، وأن يضوحي لنصوورة الحوق والخيور معتمودا علووى 

 (.22-24: 1: 1582العوض الذ  يلقاه فيها" )سيد قطب:
 الفقه
عبوووادة إذ أن مفهووووم العبوووادة فوووي اإلسوووالم ميووور محصوووور فوووي  مووون عبوووادات ومعوووامالت هوووو والفقوووه

نمووا هووو مفهوووم واسووع يشوومل مووا يقوووم بووه  الشووعائر التعبديووة وال فووي طقوووز دينيووة يمارسووه اإلنسووان وا 
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اإلنسان المسلم من نشاط أو سلوك ، قوال كان أم فعوال أخوذ وعطواء، سوواء كوان ذلوك النشواط فيموا 
ه. وقوود عبوور عنهووا االسووتاذ المووودود  ، "بالعبوديووة معنووى يخووص حياتووه اةخوورة أو فيمووا يخووص دنيووا

وحقيقة، أنت عبد وهللا معبودك، فكل ما يأتي به العبد فوي طاعوة معبووده هوو العبوادة...إن خوفوك 
موون هللا تعووالى فووي كوول شووأن موون شووئون حياتووك، وفووي كوول حووين موون أحيانووك، وجعلووك مرضوواة هللا 

فعوة تنالهوا أو يمكون أن تنالهوا بمعصوية، وصوبرك نصب عينيك، واتباعك لقانونه، ورفضك لكل من
على مضرة تصيبك أو يمكن أن تصيبك بطاعته، وذلك كله عبادتك هلل تعالى، وحياتك كلها بهذا 
الطريق مون أولهوا إلوى آخرهوا عبوادة، ولويز األكول والشورب والنووم واليقظوة والقعوود والقيوام والمشوي 

 (.115-112: 1582هذه". )والكالم والسكوت إال من العبادة في حياة ك
والعبادة هي الجانب العملي للعقيدة، وكل عقيدة ال أثر لها في الواقع وال في السلوك، تصب  ميته 

 هامدة وجودها وعدمه سواء.  من هنا تنبع أهمية العبادة كأساز من أسز التربية اإلسالمية.
 السيرة واألخالق

فضل الصالة والسالم لكنها تختص بمراحول نشور السيرة هي جزء من السنة النبوية على صاحبه أ
الدعوة ومزواته عليه السالم، وما واجهه هو وأصحابه من عنت ومشقة فوي حيواتهم وفوي جهوادهم 
أعوووداءهم.  وفوووي كووول ذلوووك عبووور وعظوووات لووودارز السووويرة النبويوووة ودروز للتأسوووي بوووه عليوووه السوووالم 

 وأصحابه.
يمووان والعبووادة، وأن إيمووان اإلنسووان وعبادتووه ال أمووا األخووالق فووي اإلسووالم فهووي ثموورة موون ثموورات اإل

يتمان إال بالخلق الحسن، كما جاء في الحديث "وخالق الناز بخلق حسن"، وأفضل ما يتحلوى بوه 
اإلنسان بعد اإليمان باهلل وطاعته هي االخالق الفاضلة، كما في الحديث، "أكمل الموؤمنين أيمانوا 

إنسووانية اإلنسووان ويتميووز عوون الحيوووان االعجووم، وقوود ورد أحسوونهم أخالقووا".  فبهووذه األخووالق تتحقووق 
فووي القوورآن ألووف وخمسووائة وأربووع آيووات تتصوول بوواألخالق سووواء فووي جانبهووا النظوور  أو فووي جانبهووا 

 ( 222: 1583العملي. )الشيباني: 

وأهمية األخالق ال تقتصر على الفرد وحده بل تتعداه للمجتمع واألمة فهي الدعامة لحفظ االمم 
 ب، وما من أمة حادت عن األخالق الفاضلة وانحرفت عنها إال هلكت.والشعو 

ومن هنا جاءت عناية التربية اإلسالمية باألخالق كأساز يحفظ للفرد ولألمة بقاءها واستمرارها 
في عمارة الكون والحياة إذ إن المسلم في كل أحواله ينشد ابتغاء وجه ربه ونيل رضاه، ولعل ذلك 

 نظام األخالق في اإلسالم عن ميره من األنظمة األخرى. هو بعض من يتميز به
 

 دواعي التجديد في منهاج التربية اإلسالمية 
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دواعي التجديود فوي الفكور اإلسوالمي عموموا، ومنهواج التربيوة اإلسوالمية خصوصوا، كثيورة ومتعوددة 
 : الدواعي، ومن أهم تلك في وقتنا المعاصر

  أوال: عالمية اإلسالم وخلوده
ائق الثابتوة فووي اإلسوالم، وعنوود المسوولمين هوي عالميووة هوذا الوودين وخلووده إلووى أن يوورث هللا مون الحقوو

َسولخَناَك ِإالَّ َكافَّوةا لِ لنَّواِز َبِشويراا  "األرض ومن عليها، وفي ذلك يقوول الحوق سوبحانه وتعوالى :  َوَموا َأرخ
َلٌموونَ  َثَر النَّواِز اَل َيعخ َوَمون َيبختَوِ   "، وقولوه جول ذكوره فوي آيوة أخورى: 28 اةيوة :" سوبأَوَنِذيراا َوَلِكنَّ َأكخ

َبووَل ِمنخووٌه َوٌهووَو ِفووي اةِخووَرِة ِمووَن الخَخاِسووِرينَ  وواَلِم ِديناووا َفَلوون ٌيقخ لكووي و ، 82 :عمووران، اةيووة آل" َميخووَر اإِلسخ
مرونوووة تمكنوووه مووون مواكبوووة التجووودد يكوووون هوووذا الووودين عالميوووا وخالووودا جعووول هللا سوووبحانه وتعوووالى فيوووه 

وحوثهم علوى اسوتنباط تلوك المرونوة  علماء األموة ر، وأمرالذ  تعيشه البشرية عبر العصو  والحراك
أن هذا الدين ال بعض الناز ب شعور اقع حياة الناز. ومافي و ، وتوظيفها من النصوص الشرعية

تقووف أمووام تقوودم الحيوواة  عقبووة هم، بوول إنووه يمثوول يواكووب واقعهووم، وال يلبووي حوواجتهم، وال يحوول مشوواكل
عون واقوع  م لهذه المرونه، وبالتوالي ميابهوارها، إال نتيجة لعدم إدراك كثير من علماء اإلسالوازدها
 الناز. 

  ثانيا: تعقد مطالب الحياة
من المالحظ في واقع الناز أنه كلما جاء عصور كلموا زادت حاجتوه، وتعوددت مطالوب الحيواة فيوه 

لتربوية، وميرها، وينتج عون هوذه الزيوادة في جميع مجاالتها؛ االجتماعية واالقتصادية والسياسية وا
ا عون حلوول لهوا، فوال يجودون إال وهذا التعدد مشكالت كثيرة، وتعقيدات متعددة، يبحث الناز دائمو

الدين ملجئا لهم، ومن هنا تظهرأهمية التجديد في منهاج التربية اإلسالمية، بحيث يجد النشء فيه 
 وتلبية حاجاتهم.  ما يحل مشاكلهم، ويسهل لهم تحقيق مطالبهم، 

 المذهبية وما ينتج عنها من فرقةثالثا: الخالفات 
إن الخالفات المذهبية ليست وليدة العصر، ولكنها متجذرة في التاريخ اإلسوالمي، إال أن موا يميوز 

نتيجووة لتقوودم  المسوولمين؛ ، وتووأجيج نارهووا بووينوانتشووارها ،هووذا العصوور سوورعة انتقووال هووذه الخالفووات
  ،دا فووي الرؤيووةيووة، وتجدومفكريووه يقظوو موون علموواء اإلسووالم. وهووذا يتطلووب نوعهوواوسووائل االتصووال وت

 مستفيدين من هذه الوسائل في إزالة أسباب الفرقة بين المسلمين أو التخفيف من وطأتها.   
 رابعا: االنفجار المعرفي 

هوذا التقودم  يشهد العالم تقدما علميا وتكنولوجيا سريعا ومتطورا في جميع مجاالت الحياة، نتج عن
كموا هووائال موون المعرفوة، وأصووب  موون الصووعب علوى المنوواهج عمومووا اسوتيعابها، كمووا يصووعب علووى 

مون الضورور  وضوع معوايير واضوحة تحودد نووع  كتسابها، واالحاطة بهوا، وبوذلك صوارالمتعلمين ا
عليميوة، وكميتهوا، وكيفيوة تقوديمها، والوسوائل المعينوة التوي يمكون اسوتخدامها فوي العمليوة التالمعرفة 

   وأساليب تقويمها. 
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 خامسا: التقدم التكنولوجي 
نقلوة نوعيوة كبيورة فوي العمليوة التعليموة التعلميوة، متمثال فوي تقنوات التعلويم يعتبر التقدم التكنولوجي 

وهو في الوقت نفسه يشكل تحديا كبيرا لمؤسسات التربية والتعليم إن هي عجزت عون مواكبوة هوذا 
م، وفيهوا لتكنولوجيا تقدم للمتعلمين بدائل كثيرة، وتراعي الفروق الفرديوة بيونهألن االتقدم ومسايرته؛ 

والمغريات ما تعجز عنه أساليب التدريز ووسائله القديمة، وهذا يوؤد  من االمكانات والمعززات، 
     تؤهلهم للحياة المعاصرة.إلى شعور المتعلمين بأن مؤسسات التربية والتعليم ال

 الم وقربه من بعضه سادسا: انفتاح الع
لم يعد المتعلم يعيش في قريته الصغيرة، أو مدينته الكبيرة، أو الدولة التي ينتمي إليها، إنوه يعويش 
في العالم بأسره، نتيجة لتعدد وسائل االتصال وتنوعها، فهوو يقورأ، ويسومع، ويشواهد موا يحودث فوي 

يووه موون تقلبووات، كوول ذلووك يتوورك العووالم موون تغيوورات، ومووا يتوصوول إليووه موون اكتشووافات، ومووا يحوودث ف
منهواج التربيووة وسولوكه، وهوذا يمثول تحوديات للمنواهج عموموا، و بصومات وآثوارا فوي فكوره، وأخالقوه، 

اإلسالمية خصوصا، األمر الذ  يستدعي تجديدها بحيث تربي المتعلم، وتكسوبه ثقافوة تمكنوه مون 
   التفريق بين الغث والسمين. 

 أساليبه وتفننالغزو األجنبي سابعا: تنوع 
، اإلسوالم القضواء علوىفوي  لقد اكتشف أعداء اإلسالم أن المواجهة المسولحة لوم تعود سوالحا فواعال

فلجوووأوا إلوووى أسووواليب أخووورى يغوووزون بهوووا  ،عووون ديووونهم المسووولمينفوووي إبعووواد  طريقوووة ناجعوووةعووود لوووم تو 
اقووة واسووتخدموا فووي ذلووك أسووماء، وشووعارات بر  وقوويمهم، وسوولوكهم، المسوولمين فووي عقيوودتهم، وفكوورهم،

خادعة، ظاهرهوا التسوام ، والصوداقة، والتعواون، وباطنهوا التشوكيك فوي مبواد  اإلسوالم، وأحكاموه، 
. ولمواجهووة هووذا التحوود  موون المسوولمين كثيوور جوورف بإمراءتهووا، وتلووون أسوواليبها اسووتطاعتوقيمووه، 

الكبيوور ال بوود موون عموول جوواد ،ومكثووف، ومخطوو ، ومووواز فووي االمكانووات والوسووائل واألسوواليب علووى 
 فة األصعدة، وعلى رأسها منهاج التربية اإلسالمية. كا
 
 

 ثامنا: تخلف المسلمين وتراجعهم 
المتتبووووع لواقووووع المسوووولمين اليوووووم يجوووودهم عووووالقين، أو مذبووووذبين؛ فهووووم بعيوووودون عوووون مبوووواد  ديوووونهم، 
وأحكاموووه، وتعاليموووه، وقيموووه، وهوووم فوووي الوقوووت نفسوووه ال يأخوووذون مووون ماديوووات الحيووواة المعاصووورة إال 

ولهذا أصبحوا وراء الركب، وفي مؤخرة القافلة، بعد أن كانت لهم القيادة والريادة. إن هوذا قشورها، 
ومقوموووة للواقوووع؛  ،فاحصوووةو  ،متأنيوووةجوووادة، و الوضوووع المؤسوووف لألموووة اإلسوووالمية يووودعو إلوووى وقفوووة 

، للكشووف عوون األسووباب الكامنووة وراء هووذه الحالووة المزريووة، والبحووث عوون وسووائل وطوورق لمعالجتهووا
 لى تخليص األمة من قيودها، ومن تلك الوسائل التجديد في منهاج التربية اإلسالمية. والعمل ع
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 سمات التجديد في منهاج التربية اإلسالمية: 

نما هوي موجوودة حيوث  ةوليد تإن الحاجة إلى التجديد في منهاج التربية اإلسالمية ليس   اليوم، وا 
ي، والنووواظر فوووي التووواريخ اإلسوووالمي يجووود أن التحووووالت والتغيووورات الحاصووولة فوووي المجتموووع اإلسوووالم

التجديد في الفكر اإلسالمي ومنهاجه بين مد وجزر؛ فهو ينتعش حيث يكون هناك حراك وتفاعول 
وتغييوووور اجتموووواعي، ويركوووود فووووي حالووووة الجمووووود والتقهقوووور واالنحطوووواط، خاصووووة فووووي فتوووورة السوووويطرة 

لفكور اإلسوالمي، ومنهواج التربيوة واالستعمار األجنبي، ومون خوالل النظور فوي تعريفوات التجديود، وا
اإلسوووالمية وأهوووودافها ، ومصوووادرها ، وأسسووووها، يمكوووون اسوووتخالص مجموعووووة مووون السوووومات للتجديوووود 

 المنشود، وهي على النحو اةتي:
أن يكووون التجديوود بووين المعووالم، واضوو  الهوودف، متالئمووا مووع ظووروف الحيوواة، ومطالووب النوواز؛  -1
ييسر تخطيطها، وتنفيذها، كما يساعد على تقبلها لدى الهدف يسهل عملية التجديد، و  ن وضوحأل

الفئووة المسوووتهدفة. فغمووووض الهووودف عووادة يوووؤد  إلوووى العشووووائية واالرتجووال، وربموووا أدى إلوووى نتوووائج 
 سلبية مير مرموبة. 

أن يتم تخطيطه، وتصميمه وفوق أسوز علميوة وتربويوة مدروسوة؛ فوال يمكون أل  عمول بشور   -2
 مخططا له بعناية فائقة، ووفق خطوات ومراحل واضحة ومتتابعة. أن يحقق النجاح إال إذا كان

أن يوكوول التجديوود إلووى فئووة موون المتخصصووين، والعلموواء البوواحثين فووي مجووال العلوووم الشوورعية،  -3
واالجتماعية، والعلمية؛ ألن حصر عملية التجديد على متخصصين في ميدان واحد قد يؤد  إلى 

قصووور فووي تحقيووق المطلوووب؛ ألن المتخصصووين فووي مجووال  تعقيوود األمووور بوودال موون تيسوويرها، أو
إحاطة شاملة بالموضوع، وتفاصيله، وأبعاده، وهذا يتنافى موع  -في الغالب–معين ال تكون لديهم 

ماية الشريعة اإلسالمية، المتمثلة في تنظيم حياة الناز، وتيسير سبل معيشوتهم. ومون هنوا يظهور 
مكنوووووين، ومبووووودعين، يكشوووووفون وجووووووه التيسوووووير فيهوووووا، حاجوووووة الشوووووريعة اإلسوووووالمية إلوووووى دارسوووووين مت

ويخلصونها من الجمود الوذ  يعلوق بهوا علوى مور العصوور، فاإلسوالم ينظور إلوى المجتموع البشور  
( وفوي ذلووك 325، 1582علوى أنوه متغيور ومتجودد فوي أفكوواره ومثلوه بتقوادم العهود والزمن)ترحينوي، 

ن حسووونا فهووو عنووود هللا حسووون ... وموووا رأوه " موووا رآه المسووولمو  يقووول الرسوووول صووولى هللا عليوووه وسوولم:
 قبيحا فهو عند هللا قبي ".   

التجديوووود ال يطوووورأ علووووى النصوووووص الشوووورعية، واألحكووووام القطعيووووة الثابتووووة فووووي القوووورآن والسوووونة؛  -4
فالنصوووص الشوورعية فووي القوورآن والسوونة ثابتووة، فووال يمكوون بحووال موون األحوووال أن نووأتي بوونص موون 

ن القووورآن الكوووريم وحوووي إلهوووي منوووزه،ال يتغيووور، وال يتبووودل، وال يعتريوووه القووورآن الكوووريم فنجووودده؛ ذلوووك أل
ووويد ٌيووووَحى*  َوَموووا َينِطوووٌق َعوووِن الخَهوووَوى  "قووودم، يقوووول هللا تعوووالى:  نقوووص أو الووونجم ،  " ِإنخ ٌهوووَو ِإالَّ َوحخ
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) (. وعلوى هوذا  : "وال يخلق على كثورة الورد"ويقول الرسول صلى هللا عليه وسلم  .4،  3اةيتان: 
التجديد إنما يكون في اسوتخراج مكنونوات نصووص القورآن الكوريم، وتوظيوف أحكاموه وتعاليموه  فإن

" وهوو الوذ  ال تنتهوي بما يحقق المصولحة للعبواد، وفوي ذلوك يقوول الرسوول صولى هللا عليوه وسولم: 
عجائبه" ) ( ، وفي حديث آخر يقول صلى هللا عليه وسلم: " بدأ اإلسالم مريبا وسويعود كموا بودأ" 

بموا ال يفتوأ يطالعوك بوه  (، وقد فهم بعض العلماء أن المراد بالغربوة فوي هوذا الحوديث " اإلدهواش) 
(.  وهكذا الحال في السنة النبوية المطهرة، يكوون التجديود فيهوا 325، 1582من جديد" )ترحيني، 

ع بمووودى قووودرة المسووولمين علوووى اسوووتنباط أسووورارها، وتوظيوووف أحكامهوووا وتعاليمهوووا وفقوووا لواقوووع المجتمووو
 وظروف الحياة. 

أن يكون التجديد نابعا عن قناعة المسلمين، وحاجة المجتمع إليه، وليز مفروضا عليهم مون  -2
إن كل مجتمع أعلوم بظروفوه وحاجاتوه، وعلوى ضووء ذلوك يكوون تجديوده فوي منواهج  قبل اةخرين. 

كوان دافوع التجديود  التعليم عنده، عندها يكون التجديد لبنوة بنواء تخودم المجتموع ومؤسسواته. أموا إذا
تفريو  منهواج التربيوة مير ذلك فهو عامل هدم وتشويه.  وما تقوم به بعض مؤسسوات التعلويم مون 

شووورعية مووون القووورآن الكوووريم والسووونة النبويوووة النصووووص كثيووور مووون الاإلسوووالمية)العلوم الشووورعية( مووون 
ألخطر من ذلك أن .واهو نوع من هذا التشويهالتي تدعو إليها الحاجة في هذا العصر، المطهرة؛ 

بعووض الوودول اإلسووالمية بإلغوواء مووادة التربيووة اإلسووالمية موون تقوووم بعووض المؤسسووات التربويووة فووي 
نوية.  إن إبعاد النش  عون دينوه ال يخودم مصولحة األموة بحوال بول هوو ال التدريز في المرحلة الثا

 .شك في مصلحة أعدائها المتكالبين عليها
؛ ألن هوذا أدى سياسويةال يوجوه إلوى تحقيوق مصوال  ومو رب أن ال يكون التجديود مسيسوا؛ أ   -5

ن كانوت تتعوارض موع نصووص اختيوار النصووص والمواضويع التوي إلى  تخودم السياسوة والساسوة وا 
ومثل هذا التوجه له عواقب مير طيبة على المجتمع المسولم؛ ألنوه يخلوق فجووة أخرى أص  منها، 

أنوه فوي الغالوب يولود شوعورا بعودم رضوا المحكوومين كبيرة في العالقة بين الحاكم والمحكومين، كما 
 .من سياسات الحكومة، وأنظمتها، وقوانينها

أن ال يوجه التجديد إلى المعاصرة على حسواب أصوالة هوذه األموة؛ ألن فوي ذلوك انسوال  مون  -7
الماضووي المتووين الزاهوور لهووذه األمووة، كمووا أن فيووه تقويووة لالسووتعمار وأعووداء اإلسووالم الووذين مووا فتئوووا 
يخربون تراثنا ويهدمونه، ويحرفونه، فصار لهم أذيال وأتباع من األمة نفسها، أخذوا يجأرون نيابة 
عن االستعمار بالدعوة إلى الحضارة، والثقافة الغربية، واألخذ عنها، والرجوع إليها فوي كول شويء، 

(. حقا إن 230، 1551وترك الثقافة والحضارة اإلسالمية، ألنها من الماضي تركا تاما )خفاجي، 
هووذا التوجووه فووي التجديوود يولوود جوويال موون المسوولمين يشووعر دائمووا بالرجعيووة، واالنهزاميووة، وعوودم القوودرة 
علووى محوواورة اةخوور، ومجادلتووه؛ ألن اةخوور دائمووا يتحوودث عوون منجزاتووه، واختراعاتووه، وابتكاراتووه، 

 وقوته، ومقدراته، وتأثيره على جميع دول العالم. 
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وا إلى التغني بالماضوي، والوقووف عنود أطاللوه، والركوون إليوه فوي كول شوأن إننا في المقابل ال ندع
موون شووؤون حياتنووا. إن التجديوود الووذ  نوودعوا إليووه هووو الووذ  يجمووع بووين الماضووي بعراقتووه، وقيمووه، 
وثقافته وحضارته، وبين الحاضر بانجازاته، وتطوراته في شتى ميادين الحياة؛ فالمعاصرة ال تعني 

نما هي مزيج من الماضي والحاضر معا. عند أ  أمة من األم  م العريقة إلغاء الماضي مطلقا، وا 
يا األمة وهمومها، خاصة تلك التي توسع دائرة الخالف بينها، وتوؤد  اأن يتناول التجديد قض -8

إلووى مزيوود موون الفرقووة والتشووتت فيهووا، ومووا أكثوور هووذه القضووايا فووي حاضوورنا، إال أن هووذا األموور فووي 
لتجديوود، وفهموووا أصووول حقيقووه إال إذا اسووتوعب علموواء األمووة ومفكروهووا معنووى اتصووورنا ال يمكوون ت

ه فهمووا صوحيحا، واسوتوعبوا الحاضوور وموا فيووه مون مشوكالت، وتعقيوودات، وبودون ذلووك الودين ومبادئو
ينسووحب التجديوود إلووى  القشووور والشووكليات، وتبقووى القضووايا المهمووة عالقووة، وتووزداد تعقيوودا يومووا بعوود 

لى المشاكل المؤلمة التي تعاني منها األمة اإلسالمية كل عام مشوكلة إثبوات آخر. ومن األمثلة ع
ة تكوون أشود ألموا حوين يختلوف عوالم اإلسوالمي، بول إن هوذه المشوكلهالل شهر رمضان بين دول ال

المسوولمون فووي بوودء الصوووم فووي دولتووين ال يفصوول بيوونهم إال سووياج أو طريووق، ويصووب  األموور أكثوور 
فووي بوودء الصوووم فووي نفووز الدولووة.  وهووذا فووي رأينووا إن دل علووى شوويء  موورارة حووين يكووون االخووتالف

فإنمووا يوودل علووى قصووور أو خطووأ فووي فهووم نصوووص الشوورع، كمووا أنووه يوودل علووى عجووز علموواء هووذه 
األمة، ومفكريها  وحكامها عن االستفادة من اكتشافات الحاضر، وتوظيوف وسوائله المتطوورة التوي 

أحوود علموواء اإلسووالم عوون ذلووك بقولووه: " إن التحجوور  يمكوون أن تعووين فووي حوول هووذه المشووكلة. ويعبوور
نوه يحولهوا إلوى عبوادات روتينيوة فاقودة لمعناهوا والجمود في فهم الشريعة اإلسالمية خطر عليها، أل

وجوهرهوا، كمووا أنووه خطوور علووى المسوولمين أنفسووهم ألنوه يسوود علوويهم منافووذ التقوودم، ويقووف عائقووا أمووام 
هذا يرى أحد المفكورين المسولمين أن التجديود يجوب (. وفي 330-325، 1582تطورهم" )ترحيني،

 (.  21، 1585أن يكون في نفر من الناز يتولون شؤون اإلسالم والمسلمين )فرو ، 
أن يوظووف القووائمون علووى التجديوود التقنووات الحديثووة، والوسووائل المتطووورة، واالكتشووافات العلميووة  -5

المسووولمين فوووي بووودء صووووم شوووهر  الحديثوووة متوووى موووا تطلوووب األمووور ذلوووك، خاصوووة كمشوووكلة إخوووتالف
 رمضان، التي سبق الحديث عنها في النقطة السابقة.  

أن يتصف التجديد بالمرونة، بحيوث يراعوي ظوروف النواز وخصائصوهم وأحووالهم مون حيوث  -10
الزمان والمكان؛ فظروف األقلية من المسلمين الذين يعيشون في كنف دولة مير إسالمية تختلوف 

ين يعيشووون فوووي ظووول دولووة إسوووالمية، وبالتووالي فوووإن التجديوود فوووي الفكووور عوون ظوووروف المسوولمين الوووذ
اإلسووالمي ومنوواهج العلوووم الشوورعية الموجهووة إلووى األقليووة ينبغووي أن يتماشووى مووع ظووروف حيوواتهم، 

 وحاجاتهم ومطالبهم، دون المساز باألصول والثوابت في الدين.  
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 مجاالت التجديد في منهاج التربية اإلسالمية
ة إلووى أن التربيووة اإلسووالمية تهوودف إلووى تنميووة اإلنسووان تنميووة شوواملة متكاملووة؛ روحووا، سووبقت االشووار 

وجسما، وعقال، ووجدانا، تحقيقا للعبوديوة هلل الواحود القهوار، وا عوددا للودرارين الودنيا واةخورة، وبوذلك 
 فإن التجديد يتناول العناصر التي تعمل أو تساعد على تحقيق تلك األهداف. 

 تخطيط التجديد في ال
التخطي  عملية رئيز في بناء أ  منهاج تربوو ، وهوو يقووم علوى مجموعوة مون األسوز الفلسوفية، 

إال أن ما يميز منهاج التربية اإلسالمية  والنفسية، واالقتصادية، االجتماعية، والمعرفية، والقيمية،و 
ويهدف إلى ة، م فاضلة، ومباد  نبيلفي هذا الجانب كونه ينطلق من تصور إلهي، ويقوم على قي

لحرفيوة، لى مخططوي هوذا المنواهج الوتخلص مون التبعيوة اع وهذا يفرضإعداد الفرد للدنيا واةخرة، 
  قوم عليها تخطي  المناهج الغربية؛ ألنها أسز مادية بحتة. ألعمى لألسز التي يوالتقليد ا

  التجديد في المحتوى 
إلسالمية تبين لنا أن المعرفة البشرية في من خالل استعراضنا لدواعي التجديد في منهاج التربية ا

د، مموا جعول مون ميور الممكون تقوديم كول هوذه المعرفوة ، فكل يوم يخرج لنا العلوم بجديوارعتزايد وتس
لألجيال، وهذا يحتم على مؤسسات التربية والتعليم أن تضع معايير دقيقة واضحة يتم من خاللها 

تلوووك المعرفوووة بواقوووع  ؛ أ  مووودى ارتبووواطار األهميوووةانتقووواء المعرفوووة، وفوووي مقدموووة تلوووك المعوووايير معيووو
 . المتعلم، وأهميتها بالنسبة له في حياته

والتجديووود فوووي المحتووووى يتطلوووب فهموووا جديووودا لوووه، فهوووو لوووم يعووود يقتصووور علوووى المعرفوووة التوووي تقووودم 
نما يشتمل إلى جانب ذلك خبرات متنوعة، وأنشطة متعددة، تجعل المتعلمين نشطين  للمتعلمين، وا 

منتجوووين. كموووا يتطلوووب أن يعووورض بلغوووة عربيوووة سوووهلة واضوووحة صوووحيحة، تناسوووب ظوووروف  فووواعلين
؛ وهوووذا يعنوووي التقليووول مووون النقووول الحرفوووي للمحتووووى مووون متوووون كتوووب الواقوووع، وخصوووائص المتعلموووين

األولووين. كووذلك يتطلووب تجديوود المحتوووى عرضووه بأسوولوب علمووي وفنووي شووائق، يشووجع علووى الووتعلم، 
 ويحبب المعرفة لدى المتعلمين. 

 التجديد في طرائق التدريس
التدريز مواقف، وكل  من المعلوم في التربية والتعليم أنه ال توجد طريقة فضلى في التدريز؛ ألن

هووذا موون جانووب، وموون جانووب آخوور فووإن الموقووف  ،طريقووة معينووة، أو أسوولوب معووين موقووف يناسووبه
والميول، وعليه فإن  نات،التعليمي يضم مجموعة من المتعلمين، وهم متباينون في القدرات واالمكا

التركيز على طريقة اإللقاء أو المحاضرة في التدريز ليز مقبوال أو مجوديا فوي التعلويم؛ ففوي ذلوك 
ى حسون لوتقييد للعقل، وتضييق للتفكير، وهو سلوك يخالف دعوة القرآن الكريم إلوى تربيوة العقول ع

(. 22، 1585لحووووق )الووووونحالو ، االسووووتدالل، والجوووودل، واالستقصوووواء، واإلتيووووان بالوووودليل لمعرفووووة ا
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تقصي لسيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم يجد فيهوا مون الشوواهد موا يودل علوى أنوه كوان صولى موال
كاالسووووتجواب والعصووووف الووووذهني، هللا عليووووه وسوووولم يسووووتخدم طرقووووا وأسوووواليب متنوعووووة فووووي التعلوووويم، 

 عليوه وسولم قوال : أن رسوول هللا صولى هللا -رضوي هللا عنوه–واالستنباط، فقد جواء عون ابون عمور 
"إن موون الشووجر شووجرة مثلهووا كمثوول الرجوول المسوولم. فووأردت أن أقووول هووي النخلووة. فنظوورت فووإذا أنووا 
أصووغر القوووم، فسووكت. فقووال صوولى هللا عليووه وسوولم: هووي النخلووة" )ابوون حنبوول، مسووند اإلمووام أحموود، 

علووووى الحقيقووووة  لووووم يلووووق هووووذه -صوووولى هللا عليووووه وسوووولم-(. فالرسووووول 4371، رقووووم الحووووديث 1578
أصوحابه إلقوواء تقريريووا، بوول اسووتخدم الطريقووة االسووتنباطية لتفتووي  أذهووانهم لتلقووي الحقيقووة بعوود تشوووق 

 عن طريق طرح السؤال عليهم.  النفوز إليها، وتطلع العقول إلى معرفتها
 التجديد في تقنات التعليم
؛ لما تتضومنه التعلمية العملية التعليمية في فاعلبدور حيو  و الحديثة تقوم تقنات التعليم ووسائله 

ثوارة دافعيوة المتعلموين، وتسوهيل المعرفوة وتبسويطها، وعلوى هوذا فوإن علوى  من عناصر التشوويق، وا 
، وعووودم هوتنفيوووذها التنويوووع فوووي تقنوووات التعلووويم ووسوووائل التربيوووة اإلسوووالمية القوووائمين بتخطوووي  منهووواج

     . والسبورة، واللوحات الورقية ،االقتصار على الكتاب المدرسي
 التجديد في أساليب التقويم 

بة المحتوووى، وفاعليووة موودى مووا تحقووق موون أهووداف المنهوواج، وموودى مناسوو التقووويم إلووى معرفووة يهوودف
طووورق التووودريز. إن التقوووويم عمليوووة تشخيصوووية عالجيوووة تقوووف عنووود أوجوووه القصوووور، والعمووول علوووى 

، 2001بوجاللوووة، ) أ تالفيهوووا والتغلوووب عليهوووا، والوقووووف علوووى جوانوووب القووووة والعمووول علوووى تعزيزهوووا
وحوودها  فووي منهواج التربيووة اإلسووالمية الفتريووة أو النهائيووةتعوود االمتحانوات . وعليوه لووم (.210-217

نموووووا ينبغوووووي أن ي ،تحقيوووووق تلوووووك األهووووودافلأسووووولوبا كافيوووووا  بالشووووومول،  كوووووون التقوووووويم فيوووووه متسوووووماوا 
 .والتنوع في أساليبه ووظائفه، واالستمرارية

  التجديد في برامج إعداد المعلم 
جووالل؛ لمووا يقوووم بووه موون دور فاعوول فووي العمليووة التعليميووة  ينظوور اإلسووالم إلووى المعلووم نظوورة تقوودير وا 
التعلمية، وفوي المجتموع المحوي ؛ فهوو يهوذب األخوالق، ويغوذ  العقوول بوالعلم، وينموي فوي النفووز 

(. ولكووووي يقوووووم معلووووم التربيووووة 325، 1557حووووب اإليمووووان؛ فتسووووتقيم بووووه حيوووواة النوووواز ) الغووووافر ، 
سالمية بهذه االدوار الكبيرة فال بد أن تتووافر فيوه مجموعوة مون الصوفات، ويمتلوك مجموعوة مون اإل

إال  التربيوة اإلسووالميةمعلوم يتحقوق ذلوك فوي الكفايوات، خاصوة فوي هوذا العصور السوريع التغيور. وال 
 ، وأدخلنووا عليهووا تعووديالت تتمثوول فووي وضووع معووايير قبووولإذا أعوودنا النظوور فووي البوورامج التووي تعووده

دقيقووة؛ عقليووة، وجسوومية، وخلقيووة؛ ممووا يمكننووا موون اختيووار أفضوول المتقوودمين، وأنسووبهم لمزاولووة هووذه 
المقووووررات بحيوووووث توووووتالءم موضوووووعاتها موووووع واقوووووع الحيوووواة، وتسوووووتجيب للقضوووووايا وتطووووووير المهنووووة، 
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المعاصوورة، وتكووون علووى صوولة بالموضوووعات التووي يتضوومنها منهوواج التربيووة اإلسووالمية فووي التعلوويم 
 العام.

 التوصيات: 
 ناء بمنهاج التربية اإلسالمية، وجعله متطلبا أساسيا في جميع مراحل ضرورة االعت

 التعليم. 

  إجراء دراسات وبحوث تقويمية وتحليلية لمنهاج التربية اإلسالمية؛ بهدف الوقوف على
 .وتجديدها وتصحيحهاجوانب القوة وتعزيزها، ونقاط الضعف 

 من الموضوعات التي تأجج الفتن بين المسلمين،  تخليص منهاج التربية اإلسالمية
 وتعمل على نشر الفرقة والخالف بينهم.

 الخارجية التي تهدف إبعاد الناشئة عن دينهم،  أن ال يكون التجديد نابعا من الضغوط
لغائها من المنظومة التربوية.   من خالل تهميش التربية اإلسالمية، وا 

  اإلسالمية إلى المتخصصين، والمفكرين المخلصين أن يوكل التجديد في منهاج التربية
 من أبناء هذه األمة. 

  أن يتناول التجديد في منهاج التربية اإلسالمية النقاط األساسية، وعدم التركيز على
 الشكليات والقشور.    

 
 المراجع 

 ( أجزاء. 5، بيروت، دار الفكر، )2( مسند اإلمام أحمد، ط1578ابن حنبل، أحمد ) -
  ( الشيخ عبدهللا العاليلي والتجديد في الفكر المعاصر، بيروت 1582حيني، فايز)تر  -
 منشورات عويدات.   
 اإلسالم والقضايا المعاصرة.  ،2002جعي ، كمال الدين،  -

http://www.islamonline.net. 

در ، اإلصووالح والتجديوود، مجلووة الهدايووة، مجلووة ثقافيووة إسووالمية تصوو2002جعوي ، كمووال الوودين،  -
  11-2،من ص 152عن المجلز اإلسالمي األعلى للجمهورية التونسية، العدد 

 ( الفكر اإلسالمي بين األصالة والتجديد، بيروت، دار 1551خفاجي، محمد عبدالمنعم ) -
 الجيل.   
 (. طرائق تدريز التربية اإلسالمية، مكتبة الفالح، 3—2خوالده، ناصر، يحيى اسماعيل، ) -
 الكويت.  
 لراز ، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر، مختار الصحاح، القاهرة، دار نهضة مصر.ا -
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 (. في ظالل القرآن. القاهرة. دار الشروق.1582سيد قطب. ) -
 (. ليبيا. المنشأة العامة للنشر 1583شيباني، عمر محمد . فلسفة التربية اإلسالمية. )ال -
 والتوزيع.   
 ، عم ان، دار 2( المنهاج الدراسي رؤية إسالمية، ط2000عبدهللا، عبدالرحمن صال  ) -
 البشير.    
 مفهوم التربية اإلسالمية وخصائصها، المرجع في  (2002عبدهللا، عبدالرحمن صال  ) -
 تدريز علوم الشريعة، تحرير عبدالرحمن صال  عبدهللا، عم ان، دار وائل.    
 (. دار المسيرة للنشر والتوزيع. 2000عمايرة، محمد حسن. الفكر التربو  اإلسالمي.) -
 عمان.   
 ( الكفايات الالزمة لمعلم علوم الشريعة، المرجع في 1557غافر ، هاشل بن سعد )ال -
 تدريز علوم الشريعة )القسم الثاني( تحرير عبدالرحمن صال  عبدهللا، عم ان، دار البشير.   
و ، عمر ) -  إلسالم، بيروت، دارالكتاب العربي.( التجديد في المسلمين ال في ا1585فر 
 ( حركة التجديد واالستنهاض. 2002قصير، عبدهللا ) -

http://www.bahrainonline.org. 

 (. أهداف التربية اإلسالمية. مؤسسة الريان. بيروت.1558كيالني، ماجد عرسان.) -
 لكويت.(. مكتبة الفالح.  ا2002مدكور، )على أحمد(. منهج التربية اإلسالمية. ) -
 (. مباد  اإلسالم. جدة. الدار السعودية للنشر والتوزيع.1582مودود . أبو األعلى. ) -
 
 (. نظام الحياة في اإلسالم. جدة. الدار السعودية للنشر 1587مودود . أبو  األعلى. ) -
 والتوزيع.  
 الفكر  من أساليب التربية: التربية باةيات، دمشق، دار( 1585النحالو ، عبدالحمن ) -
 المعاصر.  


