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  -:مقدمة 
ـ             افعين اهتم اإلسالم بالتربية الصالحة لألبناء، وإعدادهم اإلعداد المناسب بحيث يـصبحون ن

  .لدينهم ومجتمعهم
ويعتبر دور األم فى هذا المجال دورا مؤثرا وخطيرا؛ ألنها تالزم طفلها منذ الوالدة إلـى أن                 
يشب ويترعرع ويصبح رجال يعتمد على نفسه، وهذه المسؤولية كبيـرة وشـاقة علـى األم،       

  .ولكنها قادرة عليها بما وهبها اهللا من عزيمة وصبر وحنان على أبنائها
: النـساء ) [يوصيكُم اُهللا في أوالدكُـم    : (قد دعا القرآن الكريم إلى العناية باألبناء، فقال تعالى        و

: التحـريم ) [يا أيها الّذين آمنُوا قُوا َأنفسكُم وَأهليكُم نارا وقُودها النَّاس والحجارةُ          : (، وقال ]11
علـى  ( ، كما أكد الرسـول      ]132:طه) [ة واصطَبِر علَيها  وْأمر َأمر َأهلَك بالصال   : (، وقال ]6

مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليهـا          (أهمية تأديب الطفل وتربيته     
  ].أبو داود) [وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم فى المضاجع

، صية لقمـان البنـه    وقد قص القرآن الكريم الكثير من صور التأديب واالهتمام بالولد مثل و           
وعلى األهل أن يعملواعلى تربية أطفالهم إيمانيا واجتماعيا، وأن يعملوا على تأديبـه بـآداب               

وأن يربوه تربـية إيمانية بما يعنى تقوية عالقة الطفل بربه، وبحيث يمأل اإليمـان              ، اإلسالم
  :ومما يساعد على ذلك. قلبه

ذلك حتى تكـون كلمـة      ،  واإلقامة فى أذنه اليسرى    اليمنى،استحباب التأذين فى أذن المولود      
  .التوحيد، وشعار الدخول فى اإلسالم أول ما يقرع سمع الطفل، وأول ما ينطلق بها لسانه
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  :تعريف التربية اإلسالمية 
ـّاب التربية اإلسالمية عدة تعاريف للتربية اإلسالمية منها    :وضع علماء ومفكروا وكت

بد الرحمن النحالوي بقوله هي التنظيم النفسي واالجتماعي الذي يؤدي إلى           عرفها الشيخ ع  . 1
اعتناق اإلسالم وتطبيقه كليا في حياة الفرد والجماعة ، أو بمعنى آخر هي تنمية فكر اإلنسان                
وتنظيم سلوكه وعواطفه على أساس الدين اإلسالمي بقصد تحقيق أهداف اإلسالم فـي حيـاة               

   .االت الحياة الفرد والجماعة في كل مج
هي تنمية جميع جوانب الشخصية اإلسالمية الفكرية والعاطفية والجسدية  التربية اإلسالمية . 2

واالجتماعية وتنظيم سلوكها على أساس مبادئ اإلسالم وتعاليمه بغرض تحقيق أهداف اإلسالم        
  .في شتى مجاالت الحياة

كه اللفظي والعملي علـى أسـاس الـدين    التربية اإلسالمية تنمية فكر اإلنسان وتنظيم سلو   . 3
اإلسالمي، فهي تهتم ببناء شخصية المسلم الذي سيبني المجتمع اإلسالمي القويم القادر علـى              

  .مواجهة أخطار أعداء الدين اإلسالمي والعامل على نشر كلمة اهللا في األرض
ية، وبهـا وحـدها     هي تربية القيم التي بها وحدها صالح الحياة البشر         التربية اإلسالمية   . 4

لتحقيق التوازن الكامل في شخصية الفرد ألنها التربية التي تجمع بين اإليمان والخلق والعلـم               
   .والعمل وال معنى للتربية إذا أنكرت هذه العناصر

 إن   : التربية اإلسالمية هي النظام التربوي القائم على اإلسالم بمعناه الشامل قال تعـالى              . 5
  . )19آل عمران .( إلسالمالدين عند اهللا ا

يالحظ على هذه التعاريف جميعا أنها تركز على تنمية شخصية اإلنسان المسلم فـي جميـع                
  . جوانبها بحيث تحقق أهداف اإلسالم العامة ونشر كلمة اهللا في األرض 

ويرى الباحث أن التربية اإلسالمية هي التي تجعل من اإلنسان قرآنا يدب على األرض كمـا                
و يقصد بذلك تطبيق جميع أوامـر اهللا عـز           ،)صلى اهللا عليه وسلم    (اب رسول اهللا  كان أصح 

وجل التي وردت في كتاب اهللا وسنة نبيه واالبتعاد عن كل ما نهى عنه اهللا ورسوله، وبالتالي                 
  -:فإن الباحث يرى أنه يمكن صياغة تعريف للتربية اإلسالمية على الشكل التالي

تنشئة اإلنسان تنشئة إيمانية تجعله ملتزما بكتاب اهللا عز وجل وسنة           هي  : التربية اإلسالمية   ((
رسوله خائفا من اهللا عز وجل ومراقبا له في السر والعلن، راضيا بما قسمه اهللا له من متـاع                   

  .))الدنيا، مستعدا للقاء ربه في أي لحظة من لحظات حياته
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  مفهوم التربية اإلسالمية 
االصطالحي من الكلمات الحديثة التي ظهـرت فـي الـسنوات           تعتبر كلمة التربية بمفهومها     

األخيرة مرتبطة بحركة التجديد التربوي في البالد العربية في الربع الثاني من القرن العشرين، 
: ولذلك ال نجد لها استخداما في المصادر العربية القديمة ، حيث كانت تستخدم كلمات مثـل                 

ات مرتبطة بالتربية كما نفهمها اليوم أوثق ارتباط ، وقـد           التعليم ،التأديب ،التهذيب، وهي كلم    
وردت كلمة التربية عند ابن خلدون بمعنى التنشئة في كالمه في المقدمة عن مراتـب الملـك                

  .والسلطان واأللقاب 
إذن فلم تستخدم كلمة التربية في كتابات علماء التربية المسلمين قـديما علـى الـرغم مـن                  

.  ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمـرك سـنين          : لكريم قال تعالى    استخدامها في القرآن ا   
ولم يستخدموا مصطلح   التربية اإلسالمية   ولم يتحدثوا عنه ، بل كان حديثهم      ) 18الشعراء  (

منصبا على العلم والتعلم وأطلقوا على المعلم   المؤدب والمربي   وتحـدثوا عـن صـفاته                   
  .  وحقوقه وواجباته وآدابه وقد ألفت في ذلك كتب كثيرة وأخالقه وإعداده وعن المتعلم

ويرى الباحث أن سبب ذلك يعود إلى أن التربية اإلسالمية كانت أمرا مفروغا منه في مجتمع                
مسلم يلتزم اإلسالم حكما وتشريعا ودستورا ونظام حياة ،وأن الحديث عن تربية الفرد علـى               

لى نقاش ، وكانت الثقافة اإلسـالمية هـي صـاحبة           أخالق اإلسالم ومبادئه قضية ال تحتاج إ      
الجولة والصولة وصاحبة اليد العليا، ولم تكن هناك ثقافة أو دين يمكن أن تنـافس الحـضارة      
والثقافة اإلسالمية ، ولذلك انصب اهتمام العلماء والمربين على بيـان آداب العـالم والمعلـم                

  .والمتعلم
 فقد بدأ استخدامه مؤخرا ، بعـد ظهـور          ةقاد الباحث أما مصطلح التربية اإلسالمية حسب اعت     

المصطلحات الغربية في التربية ،وبعد أن انحسر دور اإلسالم من الحياة السياسية للمـسلمين              
،وظهر من المسلمين من ينادي باألفكار التربوية الغربية العلمانية التي تتنافى مـع اإلسـالم               

ي دفع علماء المسلمين ومفكريهم للتصدي لهذه الهجمة األمر الذ. ،ومع التربية اإلسالمية أحيانا
وبيان قوة اإلسالم وأنه يملك من القضايا التربوية القادرة على إعداد الفرد واإلنسان المـسلم               
إعدادا تربويا سليما قائما على الفكر اإلسالمي والعقيدة اإلسالمية ، فظهر هذا المصطلح وبدأ              

بية اإلسالمية وأهدافها، والفرق بينها وبين التربية الغربيـة         العلماء يكتبون ويؤلفون حول التر    
  .وغيرها من الفلسفات التربوية األخرى 
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كما أن استخدام مصطلح التربية اإلسالمية أطلق على تدريس وتعليم القرآن الكريم والحـديث              
البلـدان  الشريف والفقه والسيرة النبوية والعقيدة اإلسالمية والفكر اإلسالمي ، في كثير مـن              

  .العربية واإلسالمية 
  :ويرى بعض الكتاب والمؤلفين المعاصرين أن مصطلح التربية اإلسالمية يطلق على أمرين

القرآن الكريم ، الحـديث     :  الموضوعات التي تدرس في المدارس تحت هذا االسم وهي           -)1
  .الشريف ، والفقه والسيرة ، والتهذيب

  .م للتربية في اإلسالم  الفلسفة التربوية والمفهوم العا-)2
ومن الجدير بالذكر أن هذا البحث يهتم بدراسة األمر األول من هذين األمرين ،فهـو يتنـاول      

  :التربية اإلسالمية بالموضوعات التي تدرس في المدارس تحت هذا العنوان وهي 
  . القرآن الكريم   تالوة ، حفظ ، تفسير  - أ
  . الحديث الشريف - ب
  . الفقه -ج
  .لسيرة النبوية الشريفة  ا-د

  . البحوث والموضوعات الفكرية األخرى-هـ 
  

  -:أهمية التربية اإلسالمية 
  :الهدف العام للتربية اإلسالمية/ األول 

ويتمثل الهدف العام للتربية اإلسالمية في تحقيق معنى العبودية هللا تعالى؛ انطالقًا مـن قولـه                
  ]. 56:الذاريات[} ونوما خلقت الجن واإلنس إال ليعبد{: تعالى

فالهدف األساسي لوجود اإلنسان في الكون هو عبادة اهللا، والخضوع لـه، وتعميـر الكـون؛                
  . بوصفه خليفة اهللا في أرضه

كالصالة، والصيام، :  ال تقتصر على مجرد أداء شعائر ومناسك معينة       - تعالى   –والعبودية هللا   
 اهللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة        وإنما هي اسم جامع لكل ما يحبه       - مثالً   -والحج  
  . والباطنة

 –فاإلنسان الذي يريد أن يتحقق فيه معنى العبودية، هو الذي يخضع أموره كلها لما يحبه اهللا                 
 ويرضاه، سواء في ذلك ما ينتمي إلى مجال االعتقادات، أو األقوال، أو األفعال؛ فهو               -تعالى  
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ة اهللا وشرعه؛ فال يفتقده اهللا حيث أمره، وال يجده حيث نهاه،            يكيف حياته وسلوكه جميعا لهداي    
وإنما يلتزم بأوامر اهللا فيأتي منها ما استطاع، وينزجر عن نواهيه سبحانه فال يقربها؛ تصديقًا               

إذا أمرتكم بأمر فَْأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيـتكم عـن أمـر      «: لقوله صلى اهللا عليه وسلم    
 كـان   - أو نهاه، أو أحل له، أو حرم عليـه           - تعالى   –ئما إذا أمره اهللا     ؛ فالمسلم دا  »فاجتنبوه

  ]. 285: البقرة[} سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير{: موقفه في ذلك كله
  . وهذا هو الهدف العام الذي تعمل التربية اإلسالمية على تحقيقه

  
  :األهداف الفرعية للتربية اإلسالمية/ ثانيا 

 يتطلب تحقيق - متمثالً في العبودية الحقة هللا تعالى -الهدف العام للتربية اإلسالمية     إن تحقيق   
  : أهداف فرعية كثيرة، منها

 -التنشئة العقدية الصحيحة ألبناء المجتمع المسلم؛ إلعداد اإلنسان الصالح الذي يعبد اهللا             : أوالً
  .  على هدى وبصيرة-عز وجل 

... من صدق، وأمانة، وإخـالص    : جتمع المسلم باألخالق الحميدة   أن يتخلق الفرد في الم    : ثانيا
وإنـك  {: إلخ؛ مقتديا في ذلك برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، الذي شهد له ربه سبحانه بقوله             

إنما بعثـتُ؛ ألتمـم مكـارم    «: ، وعمالً بقوله صلى اهللا عليه وسلم]4:القلم[} لعلى خلق عظيم 
المجتمع المسلم للقيام بمهمة الدعوة إلـى اهللا تعـالى، واألمـر            ؛ وبذلك يمكن تهيئة     »األخالق

  . بالمعروف والنهي عن المنكر
تنمية الشعور الجماعي ألفراد المجتمع المسلم؛ بحيث يرسخ لدى الفرد الشعور باالنتماء            : ثالثًا

ـ   {: إلى مجتمعه؛ فيهتم بقضاياه وهمومه، ويرتبط بإخوانه؛ عمالً بقوله تعالى          ون إنمـا المؤمن
المؤمن للمؤمن كالبنيان يـشد بعـضه       «: ، وقوله صلى اهللا عليه وسلم     ]10: الحجرات[} إخوة
ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثـل        «: ، وقوله صلى اهللا عليه وسلم     »بعضا

؛ وبـذلك تتأكـد     »الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى           
  . خوة اإليمانية الصادقة بين أبناء األمة المسلمةروابط اُأل

تكوين الفرد المتزن نفسيا وعاطفيا، وذلك بحسن التوجيه وحسن الحوار مع األطفـال،             : رابعاً
  . إلخ؛ مما يساعد على تكوين شخص فاعل وعضو نافع لمجتمعه... ومعالجة مشاكلهم النفسية
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كوين الفرد المبدع، الذي يتمتع بالمواهب والملكات       صقل مواهب النشء ورعايتها؛ لت    : خامسا
التي باتت ضرورة ملحة لتقدم المجتمعات في الوقت الحاضر، وذلك بتنمية قدرات النشء على 
التفكير االبتكاري، ووضع الحلول للمشكالت المختلفة، وتنمية قدراتهم على التركيز والتخيـل            

شات، وتوجيه األطفال إلى األمور التي قد تكون أكبر والتعبير، واستثارة الذهن باألسئلة والمناق
  .من سنهم، ورفعِ همتهم، وتنظيم تفكيرهم

تكوين الفرد الصحيح جسميا وبدنيا، الذي يستطيع القيام بدوره وواجبه فـي عمـارة              : سادساً
األرض واستثمار خيراتها، والقيام بأعباء االستخالف في األرض ومهامه، التـي جعلـه اهللا              

المؤمن القوي خير وأحب إلى اهللا من المؤمن        «: يفته فيها؛ عمالً بقوله صلى اهللا عليه وسلم       خل
كالرمي، والفروسية، والسباحة، وكان : ؛ ولهذا شجع اإلسالم على أمور تقوي الجسم»الضعيف

الصحابة يتبارون ويتمرنون على رمي النبل، وصارع الرسوُل صلى اهللا عليه وسلم ركانة بن            
  . زيد فصرعه صلى اهللا عليه وسلم، وكان ذلك سببا في إسالمهعبد ي

هذا وسيأتي تفصيل القول في موقف اإلسالم من هذه األهداف، وكيفية سعيه إلى تحقيقها عند               
الحديث في مقاالت الحقة عن ميادين ومجاالت التربية في ضوء السنة النبويـة بمـشيئة اهللا                

  .تعالى

  :اتهاسمات التربية اإلسالمية وميز
تستمد التربية اإلسالمية سماتها وميزاتها من اإلسالم نفسه ، فهي تقوم عليه وتـستند إليـه ،                 

  :وبالتالي فهي تمتاز بالسمات والميزات التالية 
فهي ال تقتصر على جانب واحد مـن شخـصية           :التربية اإلسالمية تربية تكاملية شاملة    . 1

إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنـه   :اإلنسان ، وتخاطب حواسه جميعا ، قال تعالى       
فالتربية اإلسالمية تدعو إلى االهتمام بالجسم ونظافته والعناية بـه ،           ) 36اإلسراء  . (مسؤوال

وتأمر العقل بالنظر في ملكوت اهللا الواسع، للتفكر والتدبر والنظر ألن استخدام العقل يـؤدي               
ات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألولـي        إن في خلق السمو   :إلى تنميته ، قال تعالى      

وتهتم بالروح والنفس فوجهتها للعبادة التي تهذب النفس وتـسمو          ) 190آل عمران   . (األلباب  
  ) 8 -7الشمس . (فألهمها فجورها وتقواها * ونفس وما سواها :  بالروح قال تعالى 

دعو اإلنسان أول مـا تـدعو إلـى         التربية اإلسالمية تقوم على اإليمان باهللا عز وجل وت        . 2
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوبهم     :،قال تعالى   اليقين بوجود اهللا عز وجل وقدرته       
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وال ينحصر همها في    ) 4األنفال  . (وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون          ،
بادات فقط ، بل تدعو إلى النظر في        تنمية اإليمان عن طريق الغيبيات والظواهر الروحية والع       

إن كتـاب   :( هذا الكون ومطالعة ما فيه من ظواهر كونية وعلوم مختلفة ،يقـول الفرحـان               
الطبيعة المفتوح والظواهر الكونية والعلوم المختلفة والممارسة العملية في الحياة كلها تعـزز             

   .هذا اإليمان وترتبط به أيما ارتباط 
  : تربية عملية التربية اإلسالمية. 3

تؤكد التربية اإلسالمية على الجانب العملي في حياة الفرد والمجتمع ، وال تكتفي بالنظريـات               
والذين آمنـوا وعملـوا     :فقط ، بل البد من التوازن بين النواحي النظرية والعملية قال تعالى             

.  أجر العاملين    الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها األنهار خالدين فيها ونعم           
وقد حث اإلسالم على العمل وشجع عليه وبين أن اإليمان مرتبط ارتباطا وثيقا ) 58العنكبوت (

وأن * وأن ليس لإلنسان إال ما سـعى        :بالعمل ،وبين أن اإلنسان يجزى بما عمل قال تعالى          
هللا الذين  وعد ا : وقال تعالى   ) 41-39النجم  * (ثُم يجزاه الجزاء األوفى     * سعيه سوف يرى    

النـور  . (آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنّهم في األرض كما استخلف الذين من قبلهم             
 على العمل وأثنى على العمال ونهى عن الكسل         صلى اهللا عليه وسلم   وقد حث رسول اهللا     ) 55

  .وحذر منه وحرم التسول 
  : تربية فردية وجماعية معا . 4

عداد الفرد إعدادا سليما في كل شيء وتعتبـره مـسؤوال عـن             تعمل التربية اإلسالمية على إ    
تصرفاته وحياته، وتمنحه الحرية في كل األمور ضمن الضوابط الشرعية التي أقرها اإلسالم             

وهي مع ذلك تدعو الفرد ليكون اجتماعيا ) . 38المدثر( كل نفس بما كسبت رهينة : قال تعالى
فكما أن اإلنسان مسؤول عن نفسه فهو مطالـب         . همتفاعال ومؤثرا في المجتمع الذي يعيش في      

  .باالنتماء إلى الجماعة والتفاعل معها تفاعال إيجابيا
، فتجعله يشعر برقابـة اهللا      التربية اإلسالمية تنمي في اإلنسان الرقابة الذاتية على عمله        . 5

ين ومـا   يعلم خائنة األع  :  عز وجل شعورا يمنعه من االنحراف في السر والعلن قال تعالى            
ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس بـه نفـسه          :  وقال تعالى   ) . 19غافر(تخفي الصدور     

فالمسلم الذي يربى تربية إسالمية ملتـزم سـلوكيا         ) 16ق(ونحن أقرب إليه من حبل الوريد         
  . وأخالقيا في كل وقت وفي كل حين ألنه يعلم أن اهللا يراقبه ومطلع على أعماله
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  : سالمية مستمرةالتربية اإل. 6
يحتاج المسلم إلى التربية اإلسالمية من المهد إلى اللحد حاجته إلى الطعام والـشراب، فهـي                
ليست محدودة بفترة زمنية، وال تنتهي بمراحل دراسية معينة، واإلنسان مهما تعلـم وتطـور               

ما أوتيـتم   و: ووصل إلى مراتب علمية يبقى يتعلم ويحتاج إلى التربية اإلسالمية ، قال تعالى            
  ). 85اإلسراء (من العلم إال قليال  

والشك أن الشريعة اإلسالمية صالحة لكل زمان ومكان والتربية اإلسالمية جزء منها مناسبة             
لكل زمان ومكان ، وبالتالي فهي مستمرة ومتتابعة ال تتوقف أبدا ، واإلنسان محتاج إليها في                

  .كل مراحل حياته 
عن دراسة بعض العلوم ألنه تخصص في مجال من المجاالت فالذي قد يستغني اإلنسان أحيانا 

تخصص في اآلداب مثال قد يستغني عن الرياضيات والفيزياء وتكون معلوماته فيها محدودة ،              
والعكس كذلك فقد يستغني المتخصص في المجاالت العلمية عن التاريخ أو الفلـسفة ، ولكـن            

  . أن يستغنوا عن التربية اإلسالمية الجميع ال يمكن أن يستغنوا عن دينهم وال
  :التربية اإلسالمية تربية متدرجة . 7

 منجما مفرقـا علـى مـدار ثـالث          صلى اهللا عليه وسلم   نزل القرآن الكريم على رسول اهللا       
وعشرين سنة ولم ينزل دفعة واحدة ، بل نزل حسب األحداث والوقـائع ، يعـالج المـشاكل                  

قعت ، وتدرجت تربية القرآن الكريم لألمة فلم يطالب الناس          ويضع لها الحلول المناسبة كلما و     
بكل األحكام الشرعية دفعة واحدة ، فكان التدرج في فـرض الجهـاد ، وتحـريم الخمـر ،                   
وفرضت العبادات على مراحل ولم تفرض مرة واحدة ، فكانت الصالة في الـسنة العاشـرة                

سنة الثانية للهجرة بينما تأخر الحج إلى       للبعثة في رحلة اإلسراء والمعراج، وكان الصوم في ال        
  وهكذا.. السنة التاسعة 

ويرى اإلمام الغزالي أن أول واجبات المربي أن يعلم الطفل ما يـسهل عليـه فهمـه ، ألن                   
 ، ونادى ابـن خلـدون بـضرورة         ي إلى ارتباكه وتنفيره من العلم     الموضوعات الصعبة تؤد  

 ، ويرى أن يكون التعليم في المرحلة األولى إجماال التدرج في تعليم الصبيان ومراعاة قدراتهم 
  .وفي الثانية تفصيال ، وفي الثالثة تعميقا بدراسة ما استشكل في العلوم ووسائل الخلف فيه 
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  :التربية اإلسالمية تربية متجددة . 8
بتة التربية اإلسالمية أصيلة بأصالة اإلسالم ، محافظة تقوم على مبادئ سامية وقيم عريقة وثا             

، ولكنها في نفس الوقت ليست جامدة ، بل متجددة متطورة في ظل مبادئ الـشرع الحنيـف                  
،والتربية اإلسالمية قادرة على التكيف والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة المعاصرة ، حيث أن             
هذا الدين ال يمنع ذلك ، بل يدعو إلى االستفادة من كل ما يخدم هذا الدين ويفيـد المـسلمين                    

  .حكمة ضالة المؤمن وهو أحق الناس بها وال
ومما يدل على ذلك اجتهاد العلماء المتواصل هذه األيام على توظيف الحاسب اآللي في خدمة               
اإلسالم ، حيث نجد أن القرآن الكريم قد تم إدخاله على الحاسب اآللي بأصوات عدد كبير من                 

على طالب العلم أبحاثهم ، وهنـاك       المقرئين ، وكذلك تم إدخال كتب السنن األمر الذي يسهل           
الكثير من الموسوعات العلمية في الفقه والحديث والسيرة والتاريخ اإلسالمي والتفسير قد تمت             
برمجتها وإدخالها على الحاسب اآللي بحيث أصبح استخدامها والرجوع إليها أمرا في غايـة              

) اإلنترنـت (ة العالمية للمعلومات    السهولة ،باإلضافة إلى المواقع اإلسالمية الكثيرة على الشبك       
  . وباللغات المختلفة مما يسهل نشر اإلسالم والدعوة إليه 

  
  :التربية اإلسالمية إنسانية . 9

تميزت التربية اإلسالمية عن غيرها في أنها تسعى إلى إيجاد اإلنسان الصالح بكل ما تحملـه                
المسلم حسن التعامل مع كل النـاس       هذه الكلمة من المعاني اإلنسانية، فهي تنمي في اإلنسان          

على اختالف أجناسهم وألوانهم وأوطانهم على أنهم بشر خلقهم اهللا عـز وجـل وأن مقيـاس              
يا أيها الناس إنا خلقناكم     :  التفاضل بينهم ما قرره اهللا عز وجل في كتابه العزيز، قال تعالى             

). 13الحجـرات   ( اهللا أتقاكم      من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند         
فاإلنسان في التربية اإلسالمية يستحق االحترام بصفته اإلنسانية على عكس ما يحـصل فـي               

  .غير التربية اإلسالمية 
فكثيرا ما نسمع في بعض أشكال التربية عن المواطن الصالح، والحقيقة أن هناك فرقـا بـين             

صالح الذي تنشده التربية اإلسالمية صالح فـي  اإلنسان الصالح والمواطن الصالح، فاإلنسان ال 
كل مكان وجد فيه، فالمسلم ال يكذب في بالد المسلمين وال غيرها، وال يسرق فـي المجتمـع               

  .اإلسالمي وال في غيره، ألن السرقة محرمة على المسلم حيثما حل وأينما وجد
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 بالقوانين واألنظمة   ولكن المواطن الصالح في نظر بعض الدول هو من يدفع الضرائب ويلتزم           
داخل حدود الدولة ولكنه إذا خرج خارج حدود دولته فله تصرف آخر، فمثال تجد المـواطن                
األمريكي والبريطاني صالحا في دولته، ولكنه عندما يخرج من حدود دولتـه يتحـول إلـى                
شيطان رجيم ،يستعمر الناس ويتسلط عليهم ويذلهم وينهب خيـراتهم ، ويـستعلي علـيهم ،                

ومهم سوء العذاب، وال تعتبره دولته في هذه الحالة إنسانا غير صالح ، بل وتحتج علـى                 ويس
  .من يقف ليقاومه ويدافع عن نفسه وتعتبره معتديا وإرهابيا ومخالفا للقانون 

  : التربية اإلسالمية ساوت بين الرجل والمرأة . 10
لرجل كرجل والمرأة كامرأة    ساوى اإلسالم بين الرجل والمرأة في كل شيء ، إال فيما يخص ا            

، ومن أهم القضايا التي كفلها اإلسالم للمرأة حقها في التعليم ،وحث على تعليم النساء ، ولـم                  
يرد نص أو أثر يدعو أو يحول دون تعليم المرأة ، بل ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد      

لرجال ، فاجعل لنا يوما من قالت النساء للنبي صلى اهللا عليه وسلم غلبنا عليك ا     : الخدري قال   
نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن  ما منكن امرأة تقدم ثالثة                 

   .من ولدها إال كان لها حجابا من النار ، فقالت امرأة واثنين ؟ فقال واثنين 
  

  :تكافؤ فرص التعليم . 11
لتعليم في العالم اإلسالمي كانت مكفولة يستطيع الباحث أن يؤكد دون تردد أو هوى أن فرص ا 

للغني والفقير على حد سواء ،وأن الفقر لم يقف عائقا أمام الراغب في العلم والساعي إليـه ،                  
فالتعليم بدأ في المسجد ، وال نزاع في أن المسجد كان مفتوحا للجميع ، وكانت حلقاته معـدة                  

  .الستقبال الطلبة بالمجان دون قيد أو شرط 
تربية ال يمكن أن تكون عملية إقليمية ضيقة، تحدها حدود األرض ، أو فواصل اللغـة أو                 وال

اختالف اللغة واللون وتنوع الجنس ، فهي تسعى إلى بناء اإلنسان الصالح لتبني به المجتمـع                
الصالح ، وهو البد أن يكون مجتمعا متعلما متبصرا ، يستشعر الفـرد فيـه معنـى األخـوة       

  .  به ويصونه ويحافظ عليه اإلنسانية ويعتز
وعلى ذلك فالمساواة في التعليم بين عناصر الجنس البشري كلها أمر واجب ال فرق في ذلـك          
  . بين أبيض وأسود ، وال بين ذكر وأنثى فكلهم مطالبون بالعبادة هللا وال عبادة بغير علم وهدى 
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ال تفاضل بينهم إال بالتقوى ، التعليم مكفول للجميع في اإلسالم فالناس سواسية كأسنان المشط ،   
بينما نجد األمر مختلفا في كثير من البلدان خاصة في وقتنا الحاضر ، حيث نجد التمييز القاتل          
بين الناس فيحرم بعضهم من العلم بسبب عدم قدرتهم على االلتحاق بالمدارس ومـن التحـق                

دراسة ، بل ولجوء بعـض      بالمدارس ال يستطيع االلتحاق بالجامعات نظرا الرتفاع تكاليف ال        
الدول إلى خصخصة التعليم األمر الذي يحرم الكثير من أصحاب الكفاءات والقدرات العلميـة              

  .ويحرم األمة من قدراتهم وإمكاناتهم . من تحصيل العلم بالشكل الصحيح 
  اإلسالميةمصادر التربية 

إعداد الفـرد والجماعـة     مصادر اإلسالم هي نفسها مصادر التربية اإلسالمية ، ألنها تُعنى ب          
  .إعدادا يؤدي إلى االلتزام باإلسالم وتطبيقه تطبيقا شامال 

  :القرآن الكريم : أوال 
القرآن الكريم هو الكالم المعجز المنزل على النبي صلى اهللا عليـه وسـلم المكتـوب فـي                  

  . المصاحف المنقول بالتواتر ، المتعبد بتالوته
  للتربية اإلسالمية ، فهو كتاب اهللا القرآن الكريم هو المصدر األساسي 

مـا  :عز وجل الذي نزله ليكون دستورا ومنهاج حياة للمسلمين فكان شامال وكامال قال تعالى               
. إنّا نحن نزلنا الذكر وإنّا له لحافظون        : وقال تعالى   ). 38األنعام  (فرطنا في الكتاب من شيء    

التبديل والتحريف والتزييف إلى يـوم      فقد تعهد اهللا عز وجل بحفظه من التغيير و        ) 9الحجر  (
  .ن ومكان بأحكامه وأصوله وتربيتهالقيامة ، لذلك فهو صالح لكل زما

  
  :السنة النبوية الشريفة : ثانيا 
  .من قول أو فعل أو تقرير أو صفةهي كل ما ورد عن النبي : السنة 

  .وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع ومصادر التربية اإلسالمية 
مربيا ذا أسلوب فذ، ويظهر ذلـك مـن   صلى اهللا عليه وسلم      وجد المربون في رسول اهللا       وقد

  -:خالل 
 كـان رسـول اهللا  : حياة الرسول المثالية حيث وصفه أنس بن مالك رضي اهللا عنه فقـال    . 1

  .أحسن الناس خلقا 
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فبمـا  : تعامل الرسول صلى اهللا عليه وسلم وتفاعله مع أصحابه وتربيته لهم، قال تعـالى             . 2
رحمة من اهللا لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم                 

  ) .159آل عمران (وشاورهم في األمر فإذا عزمت فتوكل على اهللا  
هذه اآلية تمثل دستورا ومنهجا تربويا كامال في تعامل الرسول مع أصحابه وقدوة للمربين مع               

  .أتباعهم وتالميذهم
الكثير من المواقف التربوية ، بل      صلى اهللا عليه وسلم     اشتق المربون من أحاديث الرسول      . 3

  .لقد كانت أحاديثه تمثل منهجا تربويا متكامال 
أحاديث الرسول جاءت تابعة ومكملة لما جاء في القرآن الكريم مـن أخبـار وقـصص                . 4

  .ومواعظ وأحكام وقضايا تربوية 
رسم منهاجا شـامال ومتكـامال للمـسلمين        لى اهللا عليه وسلم      ص ويرى الباحث أن رسول اهللا    

  .استفادوا منه كثيرا في مناهجهم التربوية 
   -:سيرة السلف الصالح : ثالثا 

الذين ساروا  صلى اهللا عليه وسلم     يقصد بالسلف الصالح رضوان اهللا عليهم صحابة رسول اهللا          
عدهم واتبعوهم بإحسان ، والذين أخبـر       على نهجه واستنوا بسنته والتابعين الذين جاءوا من ب        

خير القرون قرني ثم الذين يلـونهم  وقـد دعـا            :   بقوله    صلى اهللا عليه وسلم    عنهم الرسول 
المسلمين إلى التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعـده          صلى اهللا عليه وسلم     رسول اهللا   

صـلى  صلّى بنا رسول اهللا  : في الحديث الذي يرويه العرباض بن سارية رضي اهللا عنه قال            
الصبح ذات يوم ، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منهـا العيـون ،                اهللا عليه وسلم    

  يا رسول اهللا كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟: فقال قائل . ووجلت منها القلوب 
ان األمير عبدا حبشيا     أي وإن ك   -أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا       : فقال  

وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختالفا كثيرا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشـدين                . -
  .المهديين ، فتمسكوا بها، فإن كل محدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة 

ولما انتشرت الفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين ، أرسل الخليفة العادل عمر بـن الخطـاب                
ه أفرادا من علماء الصحابة إلى المدن واألمصار المختلفة للقيام بمهمة التعليم ،             رضي اهللا عن  

عبد اهللا بن مسعود الذي ذهب إلى الكوفة ، وأبو موسى األشـعري الـذي               : وكان من هؤالء    
قصد البصرة ، ثم أصبح الفقهاء من المسلمين يصحبون الجيش اإلسالمي أنّى يـسير، فكـان                
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 معسكر حربي ،وإنّما كان مع ذلك مركزا تنبعث منه الدعوة للدين            جيش المسلمين ليس مجرد   
  .الجديد

  
  اإلسالمية التربية معلم ومقومات صفات

 ناجحا معلما يكون حتى معينة وخصائص ميزات إلى اإلسالمية التربية مدرس يحتاج         
 صلى -هللا رسول حديث ومع- وجل عز -اهللا كتاب مع يتعامل وهو ال كيف. لطالبه وقدوة
 لمعلم بد ال كان هنا من. متميز خاص إنسان إلى يحتاج معهما والتعامل -وسلم عليه اهللا

  -:التالية الصفات من اإلسالمية التربية
  -:اإلخالص .1
 يطلب فهو واحدة درجة على مطلوبا والمعلمين والموظفين العاملين كل من اإلخالص كان إذا
 اإلسالمية التربية معلم يجعل الذي اإلخالص. جاتدر عشر على اإلسالمية التربية معلم من
 الدنيا؛ حطام إلى ينظر ال فهو وبالتالي. وأخيرا أوال -وجل عز -اهللا وجه ابتغاء بعمله يقوم
 اهللا ليعبدوا إال أمروا وما :" تعالى قال.لآلخرين العلم توصيل سبيل في يضحي ألن مستعد ألنه

  . "القيمة دين ،وذلك الزكاة ويؤتوا ةالصال ويقيموا حنفاء الدين له مخلصين
  -:لعباده شرع وبما تعالى باهللا الثقة .2

 ارتضاه الذي وجل عز اهللا شرع بأن الثقة اإلسالمية التربية معلم لدى ترسخ أن يجب       
 قال. اهللا شرع ألنه وقصور نقص من البشرية األنظمة يعتري ما يعتريه أن يمكن ال لعباده
   ". حميد حكيم من تنزيل خلفه من وال يديه بين من لباطلا يأتيه ال: "تعالى

  
 لهذا باالنتساب االعتزاز ،ويعلمهم يدرسهم الذين طالبه نفوس في الثقة هذه يغرس أن وعليه  

   . الدين
  - :التقوى .3

 وجل عز اهللا أمر بما وااللتزام والعلن السر في وجل عز اهللا من الخوف هي التقوى         
 حضوره ( ، طالبه مع تصرفه تصرف كل في وجل عز اهللا يراقب المعلم يجعل الذي األمر ،
 وجل عز اهللا من الخوف ذلك في دافعه أعماله وسائر)  ... ، امتحاناته ، تدريسه تحضيره، ،
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 تخشوه أن أحق فاهللا أتخشونهم : " تعالى قال والمسؤولين واألنظمة القوانين من الخوف وليس
                                                               . "مؤمنين كنتم إن

  - :الصدق .4
 أيها يا " تعالى قال ، اإلسالمية التربية معلم بها يتحلى أن يجب التي الصفات أهم من       
 البر وإن البر إلى يهدي الصدق إن " r  وقال "  الصادقين مع وكونوا اهللا اتقوا آمنوا الذين
 من بحال يجوز فال "صديقا اهللا عند يكتب حتى ليصدق الرجل  وإن ، ةالجن إلى يهدي

ـَر أن األحوال ـِزاحاً ولو كذبا اإلسالمية التربية معلم على يْؤثـ  وينظر وقدوة مرب فهو ، م
 ثقة ينزع وال عليها ويحافظ المكانة هذه يحترم أن فعليه ، أعلى مثال وزمالؤه طالبه إليه

   .به طالبه
   . "عتيد رقيب لديه إال قول من يلفظ ما :" تعالى اهللا قول وليذكر
  - :الصبر .5
 أن اإلسالمية التربية مدرس وعلى عالية تحمل قوة إلى وتحتاج وشاقة صعبة التعليمية العملية
 ،   r   اهللا رسول وقدوته ذلك في األعلى مثله والتحمل الصبر في األعلى المثل يضرب
 أو يهن ولم يتراجع لم ذلك مع ،وهو الدعوة تبليغ في واإليذاء والصعوبات المشاق تحمل الذي

 وله لطالبه يوصلها سامية رسالة يحمل أنه دائما وليتذكر  ، محتسبا صابرا كان وإنما يتضجر
   وقال  . "حساب بغير أجرهم الصابرون يوفى إنما " تعالى قال0 اهللا عند العظيم األجر عليها
  . "ضياء والصبر ، برهان ،والصدقة ورن والصالة " r   اهللا رسول
  -:األمانة .6

 اإلسالمية التربية ملم على يتوجب والتي ، الحنيف اإلسالم إليها دعا التي الخصال من        
 أمينا المعلم يكون أن األمانة ومن ، بها يحتذي مثاال يكون أن عليه ويجب بل ، بها االلتزام
 يكون وأن ، تالميذه وقت على ويحرص ، سليما داداإع دروسه ،فيعد به يقوم الذي عمله على
 باألمانة يتصف أن ،، الحق كلمة قول من يخجل ،وال لطالبه المعلومات توصيل في أمينا

 تؤدوا أن يأمركم اهللا إن : " تعالى قال ، ألصحابها واألحداث والوقائع األمور فينسب  العلمية
 وعد ،وإذا كذب حدث إذا : ثالث المنافق آية   "r   اهللا رسول وقال " أهلها إلى األمانات
  . "خان أؤتمن وإذا ، أخلف
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  - :إليها واالنتماء المهنة حب .7
 عمله في سعيدا ، فيها راغبا لمهنته محبا يكون أن اإلسالمية التربية مدرس على          

 علمه تخذي ،ال المفاسد دنيء عن وصيانتها مهنته تنزيه إلى يسعى والتذمر التضجر عن بعيدا
 شهرة أو سمعة أو سلطان أو مال أو جاه من  الدنيوية األعراض إلى خالله من يتوصل سلما
 غيرها أو خدمة،أ بمال طلبته من رفق في الطمع عن وتنوه ، أقرانه على تقدم أو خدمة أو

  . " إليه وترددهم عليه اشتغالهم بسبب
  

  - :واالطالع األفـق سعة .8
 وأن والبحث المطالعة على يواظب أن اإلسالمية التربية معلم من تتطلب الصفة هذه          
 مداركه ويوسع وقدراته معارفه ينمي بما ، والتربوية  العلمية والمؤتمرات الندوات في يشارك
 على ، المعرفة واسع  المعلم كان إذا إال يتحقق أن يمكن ال وهذا ، لألمور نظرته ويعمق
 ، المعاصرة بالقضايا دراية وعلى ، األخرى العلوم على مطلعا  العلمي، بتخصصه دراية

  . المستجدة والمشكالت
   -:الواسعة الشرعية الثقافة .9

 المفتي بمثابة وهو المدرسة في والمعلمين الطالب أنظار محط اإلسالمية التربية معلم        
 شرعية فتوى ريدي فهذا اإلسالمية، التربية مدرس إلى بها يتوجه مشكلة تصادفه من فكل ، لهم
 ... تجويد حكم يريد وذاك شريف، حديث معنى يريد وهذا ، قرآنية آية تفسير يريد وهذا ،
 من فيكثر ظنهم حسن عند يكون أن فعليه ، اإلسالمية التربية بمدرس لثقتهم هذا كل  الخ

  . العامة والثقافة والتجويد والحديث والتفسير الفقه كتب في المطالعة
  - :لمتعلما بطبيعة عارف .10
 ، اآلخرين عن تختلف خاصة واستعدادات قدرات متعلم لكل أن يعرف أن المعلم على        
 أمرنا األنبياء معاشر نحن " r   اهللا رسول   قال ، األساس هذا على معه يتعامل أن وعليه
 المتعلمين طبيعة معرفة أن شك وال" . عقولهم قدر على ونكلمهم منازلهم الناس ننزل أن
 قدرات خاللهما من يميز وذكاء فراسة المعلم من ويتطلب ، معينة ومعايير مهارات تطلبت

 الطالب إعطاء يستطيع حتى ، التربوية القضايا ببعض معرفة منه ويتطلب ، وإمكاناته  المتعلم
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 طاقته من أكثر طلب إن وأنه وإمكانياته بمستواه الطالب تعريف من هنا بد وال ، يستحق ما
  . ينفعه وال يضره ذلك فإن

  - :المفاسد عن ونفسه لعلمه صائن .11
 ، فيه يظهر يمسه الغبار من شيء أي الناصع األبيض كالثوب اإلسالمية التربية معلم      
 عن المعلم يترفع بأن ذلك ويبدأ ، الشبهات في الوقوع من ويصونها نفسه على يحافظ أن فغليه
 يفعل  وال ،  التهم مواضع ويتجنب ، شرعا مكروهها وعن ، طبعا ورذيلها المكاسب دنيء
 نفسه يعرض فإنه ، باطنا جائزا كان وإن ظاهرا يستنكر ما أو ، مروءة نقص يتعين شيئا
 من للمعلم الصيانة هذه وتبدو .المكروهه الظنون في الناس ويوقع للوقيعة وعرضه للتهمة
 بسبب غيره أو خدمة أو البم طلبته في الطمع عن نفسه يصون حين بالمتعلمين عالقته خالل

   . إليه وترددهم عليه اشتغالهم
   - :بهم رفيق للمتعلمين ناصح .12
    – أسلفنا كما – الطلبة إليه يلجأ ، مدرسته في تربوي قائد  اإلسالمية التربية معلم       

 كل وفي وقت  كل في لطالبه واإلرشاد النصح لتقديم مستعدا يكون أن فعليه ، شيء كل في
 بمن رفيقا وإرشاده نصحه في أمينا مستشارا يكون وأن ،   بذلك عليهم يبخل ال وأن ، حين
   .والتوجيه النصح منه يطلب

 ، المتبادلة والمحبة الثقة تسودها والمتعلم المعلم بين عالقات تبنى أن الضروري ومن         
 العالقة هذه منشأ أن إذ مالمعل لعمل بالنسبة بالغة أهمية لها الثقة على القائمة العالقة ألن

 لهم ولكن ، كثيرة مشاكل لهم كأفراد الطالب يحترم المعلم أن يعني وهذا المتبادل االحترام
   . واعتبارهم استقاللهم أيضا

  - :العام المظهر في حسن .13
 يكون أن مطالب اإلسالمية التربية ومعلم ، إليها ويدعو النظافة على يحث اإلسالم        
 ولباسه بمظهره يهتم أن عليه وجب ولذلك ، ولباسه ومظهره هيئته في والمعلمين للطالب قدوة
 به تليق ال التي الثياب عن ،يبتعد الشكل جميل ، الهندام مرتب ، الثياب نظيف دائما فيكون ،

 شكله أو مالبسه في الكفار يقلد وال ، الشكل الغريبة األلوان والفاقعة المزركشة الثياب ،خاصة
 عليه عرض من " r   اهللا رسول   قال ، استطاع إذا الطيب المسلم يستخدم أن لسنةا ومن ،

   . "الرائحة طيب المحمل خفيف فإنه ، يرده فال طيب
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 الشرعي باللباس التزامها أن حيث اإلسالمية التربية لمعلمة بمالحظة أشير أن أحب وهنا   
 الكوافر تقليد ومن المشروعة غير لزينةا من فلتحذر لطالباتها قدوة فهي جدا مهم أمر الصحيح

  . الخ ....أظافر تطويل أو لباس أو بزينة  النساء من
  

  دور المسجد في التربية 
  تمهيد
 اإلسالمي، المجتمع في التأثير بالغة الشأن عظيمة أدواراً اإلسالمي التاريخ عبر المسجد أدى
 أمور ولتدبير العامة، شؤونهم ولتسيير للعبادة المسلمون إليه يختلف الذي الجامع البيتَ فكان

 تربية إلى ويسعى ربه، رحمة يرجو متضرعاً، خاشعاً خالقه، يدي بين المسلم يقف فيه دنياهم،
 فضيلة، من اإلسالمية، الشريعة إليها دعت التي األخالق مكارم على نفسه وتزكية روحه
 في وهو اإلسالمية، األمة ادأفر بين اجتماعي وتضامن وعدالة، ومساواة، وتسامح، ومحبة،
 من والنهل والكتابة، القراءة لتعلّم المسلمون إليها يفد وتثقيفيةٌ تعليميةٌ مؤسسةٌ نفسه الوقت
 قامت فقد للمساجد، والتعليمية والتربوية الروحية الرسالة جانب وإلى. والمعرفة العلم ميادين
 التربوي الدور "عنوان ملتح التي الدراسة هذه تستعرضها مهمة، اجتماعية بأدوار

 تستعرض كما. والثقافة والعلوم للتربية اإلسالمية المنظمة تنشرها والتي ،"للمسجد واالجتماعي
 المدينة في النبوي المسجد مثل الشهيرة، الجامعة المساجد من نماذج أيضاً الدراسة هذه

 في المنصور جامعو الكوفة، ومسجد البصرة، ومسجد دمشق، في األموي والجامع المنورة،
 بن عمرو وجامع بالمغرب، فاس في القرويين وجامع األندلس، في قرطبة وجامع بغداد،
 اإلسالمية المنظمة ويسعد. بمصر القاهرة في األزهر والجامع ،)القاهرة (الفسطاط في العاص
 التي قةالموثَّ الدراسة هذه نشر اإلسالمي العالم رابطة مع بالتعاون والثقافة والعلوم للتربية
 توفير إلى تهدف والتي األزهر، جامعة من األساتذة من مجموعة إلى بإعدادها عهدت

خالل من محيطه، وبين المسجد بين الصلة وتوثيق التاريخ، عبر المسجد دور عن معلومات 
 بها، يقوم كان التي المختلفة باألدوار االهتمام وإعادة المجتمع، مشكالت حّل في دوره إحياء
 وتبنّي األمية، ومحو الكبار، تعليم من المجتمع، تنمية في تسهم التي المشاريع إقامة مثل
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. للزكاة صناديق وإنشاء للمشردين، دور وبناء للفتيات، مشاغل وإقامة صحية، مشروعات
  . القصد وراء من واهللا اإلسالمية، األمة ألبناء نفعٍ ذا العمل هذا يكون أن اهللا نسأل

  
  للمسجد ةالتربوي األدوار

 بناء المسلم المجتمع إطار في المسلمة الشخصية ببناء تعنى اإلسالمية التربية كانت لما
 التربوية المختلفة مناشطه خالل من الهدف هذا تحقيق في يسهم المسجد فإن متكامالً،

 الصالح المجتمع إيجاد إلى يسعى اجتماعي دين اإلسالم أن إلى ذلك ويرجع. واالجتماعية
 إلنبات الخصبة التربة لزوم الفرد لصالح الزم المجتمع صالح إن بل الصالح، الفرد وتكوين
 بل صومعة، في راهباً أو خلوة في منعزالً إنساناً المسلم الفرد اإلسالم يتصور فال. البذرة

 إلى اإلسالم في المساجد هدفت هنا ومن. لربه عبادته في حتى جماعة في دائماً يتصوره
 األول المقام في تربطه الذي المتماسك المجتمع وإقامة القوية االجتماعية رةالصو هذه تحقيق
  .العقيدة روابط
 والتعليم واالعتكاف للعبادة مكاناً   سلم و عليه اهللا صلى  اهللا رسول عهد على المسجد كان لذا

 قراًم وكان التقاضي، فيه وكان. بينهم فيما وتناصحهم المسلمين لتشاور ومكاناً والتوجيه،
 كان أنه عن فضالً. المرضى وتطبيب اهللا، سبيل في المجاهدة الجيوش ألوية وعقد للقيادة
 والسفراء، الوفود الستقبال مكاناً كان كذلك الزواج، عقود به توثق كانت كما. للتثقيف مركزاً
  .االجتماعية والرعاية لإلغاثة داراً كان كما لإلعالم، داراً يمثل كان أنه إلى إضافة

   :التفصيل من بشيء األدوار هذه يلي فيما نعرض سوفو
   :للمسجد الروحية الرسالة) أ

{  : تعالى قال. المادي لوجودها األساس أنه كما لألمة، الروحي الكيان يقوم المسجد خالل من
 أن يحبون رجال فيه تقوم أن أحق يوم أول من التقوى على أسس لمسجد أبداً فيه تقم ال

 لديه ويبعث بمشاعره ويرقى المسلم نفس يهذب فالمسجد.  }الـمطَّهرين يحب واهللا يتطهروا
 وذلك الذات، وحب األنانية من نفسه ويطهر بربه المسلم يصل أنه كما والطمأنينة، السكينة
 والصالة ، }أكبر اهللا ولذكر والمنكر الفحشاء عن تنهى الصالة إن{  : وتعالى سبحانه اهللا قول
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 اإلنسان بين وتُباعد تنقطع، ال إلهية ورحمات ربانية فيوضات صاحبهما تمنحان القرآن وقراءة
  . }والمنكر الفحشاء عن تنهى الصالة إن{  : تعالى قال. والمنكرات والفواحش
 أن اهللا أذن بيوت في{  : تعالى يقول. وطاعته اهللا ذكر فيه ويتم بربه المسلم يربط والمسجد
 ذكر عن بيـع وال تجارة تلهيهم ال رجال واآلصال بالغدو فيها له يسبح اسمه فيها ويذكر ترفع
 في تؤدى حيث ، }واألبصار القـلوب فيه تتـقلب يوماً يخافون الزكاة وإيتاء الصالة وإقام اهللا

  .وغيرها والجنازة الجمعة صالة وكذلك جماعة، في الخمس الصلوات المسجد
  اهللا رسول وكان. له طاعةً تعالى اهللا على بالقل عكوف ومعناه االعتكاف، يكون المسجد وفي
 له فيضرب بخباء يأمر وكان رمضان، من األواخر العشر في يعتكف   سلم و عليه اهللا صلى
  .للمسجد الدينية الوظائف إحدى فاالعتكاف. وجل عز بربه فيه يخلو المسجد في
 الجمعة خطبة خالل من وذلك المنكر، عن والنهي بالمعروف األمر يكون المسجد وفي

 جاء كما الصالة، من المرأة تحرم لم للمسجد الرسالة وهذه فيه، تلقى التي والعظات والدروس
  .)اهللا مساجد اهللا إماء تمنعوا ال( : الحديث في
   :للمسجد التعليمية الرسالة) ب
 ينالمسلم بين والمعرفة العلم ونشر والتعليم التربية في للمسجد العظيم الدور عن الحديث إن

 إلى دعوة يعد ال كما. التعليم ومعاهد الجامعات دور من انتقاصاً يعد ال وحاضراً، ماضياً
 هو الهدف وإنما المساجد، بعض في سائداً كان الذي المسجدي التعليم على التعليم قصر
 الدور هذا تفعيل عن فضالً التربية، ميدان في اإلسالم في للمسجد الحقيقي الدور عن الكشف
 شيء، كل قبل روح المسجد أن إلى اإلشارة تجدر كما. المعاصر وقتنا في منه اإلفادة يةوإمكان
 قادرة كانت اإلسالمي، العالم وفي والمداس والمعاهد الجامعات في الروح هذه وجدت ومتى
 والسياسي والخلقي الديني االنحراف ومحاربة اليقظة وبث النهضة إحداث في دورها أداء على

 المدارس معلمو يصبح وعندما. المسلمين أوساط في االنحرافات من رهاوغي والتربوي
 يؤدون سوف فإنهم والكفاءة، واالستقامة الخلق من عليا درجة على عليها المشرفون ومديروها
 علوم كانت سواء بالمساجد تدرس التي العلوم نوع كان مهما وجه أفضل على المسجد رسالة
  .الدنيا أو الدين
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 عنها، اهللا رضي عائشة، السيدة أن ورد ولقد. اإلسالم في التربوية العملية أساس هو فالعلم
 ولكن متعنتاً، وال معنتاً يبعثني لم اهللا إن(   : سلم و عليه اهللا صلى  اهللا رسول قال : قالت
  .)ميسراً معلماً بعثني
 والحرام، لحاللا يتعلم بأن مأمور فهو ومسلمة، مسلم كل على فريضة اإلسالم في العلم وطلب
 اهللا صلى  نبيه وسنة اهللا كتاب يتعلمه أن عليه ينبغي ما وأول دينه، أمر من نور على ليكون
 بصيرة على اهللا إلى أدعوا سبيلي هذه قل{  : تعالى يقول. بصيرة على ليكون   سلم و عليه
  . }المشركين من أنا وما اهللا وسبحان اتبعني ومن أنا
  .)وعلمه القرآن تعلم من خيركم ( : فقال وتعليمه القرآن تعلّم على مالسال عليه النبي حث وقد
 حول المسجد، في يجتمعون فكانوا األمر، هذا قيمة عليهم، اهللا رضوان الصحابة، أدرك وقد
   سلم و عليه اهللا صلى  النبي حثهم وقد. منابعه من العلم ألخذ   سلم و عليه اهللا صلى  النبي
 اهللا كتاب يتلون اهللا بيوت من بيت في قوم اجتمع ما( : فقال المسجد في اهللا كتاب تدارس على

 فيمن اهللا وذكرهم المالئكة وحفتهم الرحمة وغشيتهم السكينة عليهم نزلت إال بينهم ويتدارسونه
  ).عنده
 األحاديث لدراسة معهداً كان كما وأحكامه، آياته وفهم وتعليمه القرآن لتعلم معهداً المسجد فكان
 العلماء به يجلس العلوم لكل المدرسة هو قريب عهد إلى المسجد ظل وقد. فيها والتفقه نبويةال

  ).وفقههم علمهم من ينهلون الطالب حولهم من ويتحلق والمحدثون والفقهاء
 اإلمام روى فقد األمكنة، سائر من أفضل المسجد في والتعلّم التعليم أن على يدل ما ورد ولقد
 دخل من(   : سلم و عليه اهللا صلى  اهللا رسول قال : قال هريرة أبي عن ماجة وابن أحمد

 كان ذلك لغير دخل ومن اهللا، سبيل في كالمجاهد كان ليعلمه أو خيراً ليتعلم هذا مسجدنا
  .)له ليس لما كالناظر
 وكان دعاماتها، أهم من النبوي المسجد كان المنورة، المدينة في اإلسالمية الدولة تأسست ولما
 كانوا المسلمين معظم وإن. الجديد المجتمع هذا في األولى الرسمية التعليمية المؤسسة وه

 فآيات. المجتمع هذا بنشأة المرتبطة الظروف أوجبته وما الدين، تعاليم المسجد هذا في يتعلمون
 وسياسياً عسكرياً حمايته وسبل المجتمع، لهذا المنظمة والقوانين الدين وفرائض الكريم القرآن
 التعليمي المحتوى يمثل ذلك كل ،)مهادنة أو حرباً (به المحيطة بالمجتمعات عالقته وتنظيم
  .المؤسسة لهذه

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


22 
 

 في   سلم و عليه اهللا صلى  النبي رغب اإلسالم، في التعليم بها يحظى التي األهمية ولهذه
 المسجد، إلى ميو كل أحدكم يغدو أفال( : مسلم رواه الذي الحديث ففي. للتعلم المسجد ارتياد
 ثالث، من له خير وثالث وثالث ناقتين من خير وجل، عز اهللا كتاب من آية يقرأ أو فيتعلم
  .)اإلبل من أعدادهم ومن أربع من له خير وأربع
 تعقد كانت التي العلم مجالس والتوجيه، للتعليم مركزاً كان المسجد أن على يؤكد ما أبرز ومن
 فعن. منه القرب في ويتنافسون عليها، المسلمون ويتزاحم السالم، عليه الرسول، مسجد في

 والناس المسجد في جالس هو بينما   سلم و عليه اهللا صلى  اهللا رسول أن عوف بن الحرث
 صلى  اهللا رسول على فوقفا واحد، وذهب اهللا رسول إلى إثنان فأقبل نفر، ثالثة أقبل إذ معه
 خلفهم، فجلس اآلخر وأما فيها، فجلس الحلقة في ةفرج فرأى أحدهما فأما ،  سلم و عليه اهللا
 أحدهم أما ؟ الثالثة النفر عن أخبركم أال( : قال اهللا رسول فرغ فلما. ذاهباً فأدبر الثالث وأما
 فأعرض الثالث وأما منه، اهللا فاستحيى اهللا من فاستحيى اآلخر وأما اهللا، فآواه اهللا إلى فآوى

  ).عنه اهللا فأعرض
 مسجده، في القرآن يتدارسون فكانوا النهج هذا السالم، عليه النبي، بةصحا سلك ولقد

 أبي عن حسن بإسناد الطبراني روى. الدين في ليتفقهوا والحرام، الحالل فيه ويتذاكرون
 وما : قالوا !! أعجزكم ما السوق أهل يا( : فقال عليها، فوقف المدينة بسوق مر أنه : هريرة
 فتأخذوا تذهبون هنا ها وأنتم يقسم السالم، عليه النبي، ميراث اكذ قال ؟ هريرة أبا يا ذاك

 لم هريرة أبو ووقـف. سراعاً فخرجوا المسجد فـي : قال ؟ هو وأين : قالوا. منه نصيبكم
 فيه فدخلنا المسجد أتينا قد هريرة أبا يا : فقالوا ؟ بكم ما : لهم فقال رجعوا حتى مكانه يبرح
 قوماً رأينا بلى، : قالوا ؟ أحداً المسجد في رأيتم وما : هريرة أبو لهم فقال. يقسم شيئاً نر فلم

 ويحكم : هريرة أبو لهم فقال والحرام، الحالل يتذاكرون وقوماً القرآن، يقرأون وقوماً يصلون
  .)  سلم و عليه اهللا صلى  محمد ميراث فذاك

  
   :المرأة وتعليم المسجد) ج
  للنبي قلن النساء أن البخاري روى. العلم من بحظها ذلتأخ المسجد إلى المرأة خرجت لقد

 يوماً لهن فعين ،<نفسك من يوماً لنا فاجعل الرجال عليك غلبنا   : سلم و عليه اهللا صلى
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 اجعلوا : فقال منه، ويخرجن يدخلن باب للنساء يكون بأن النبي أمر ولقد ويعلمهن، فيه يلقاهن
  .النساء باب للنساءفسمي الباب هذا
 من المعلمون هؤالء تفرق األمصار، واتسعت اإلسالم انتشر لما أنه إلى اإلشارة جدروت

 وقاموا واألمصار، األنحاء شتى في ـ بالمسجد علمهم تلقوا الذين ـ والتابعين الصحابة
 الصحابة تعلم وإنما صناعة أو مهنة الوقت هذا في التعليم يكن ولم. مباركة تعليمية بحركة

  .دعوته ونشر مرضاته وابتغاء اهللا إلى القربى هو ديني لغرض والتابعون
   :والمكتبة المسجد) د
 السيما العلم مصادر لديهم تتوفر ال المسلمين من كثير وكان للمسلم، مدرسة المسجد كان لما

 أن الضروري من فإنه معرفتهم، آفاق توسع التي الكتب لشراء سعةً يجدون ال والذين الفقراء
 تكون أن ينبغي المكتبة وهذه. وتربية وتوجيه إشعاع مركز تمثل مكتبة جدمس كل في تكون
 تلك على المتردد ليكون الهادفة والمجالت والبحوث الكتب من بالجديد يومياً تزود متنوعة
 يجب فإنه لذا. فكرية تيارات من العالم في يجري وما الفكر في جديد بكل صلة على المكتبة
 التي والمشكالت بالمسجد المحيطة المنْطَقَة في يجري بما تهذيبية يةتوجيه ثقافية نشرة إعداد
 النشرة وهذه. اإلمام مع مختلفة مجاالت في المتخصصون فيها يشترك أن على عليها، تطرأ
 المقروءة فالكلمة بصرية، سمعية مكتبة وجود المسجد مكتبةَ يغْني كما. المسجد بداخل تعلق

 بناء عمل لكل وتوجيه النفوس في تأثير لها يكون المسجد اخلد من تنطلق حين والمسموعة
 الفكر شرور يقيهم للمسلمين ثقافياً زاداً يمثل بالمكتبات المساجد تزويد ولعل. البشر حياة في

  .أخرى والمسموعة تارة المكتوبة الكلمات عبر يعرض الذي المسموم
 نحو يتجه بأسره المجتمع فإن افتهم،ثق وتنمية المسلمين عقول تكوين في أسهم إذا المسجد إن

  .المؤمنة النفوس داخل يتغلغل الذي وتأثيره المسجد شعاع خالل من الشاملة التنمية
  
   :للغريب دار المسجد) و

 بيوت، لهم ليس الذين الفقراء إليواء مكاناً مسجده في سلم و عليه اهللا صلى  النبي خصص
 اهللا رضي ـ هريرة أبو رأسهم على فرداً سبعين همعدد وكان. الصفَّة أهل بمكان هذا وعرف
 عن الحديث ففي. الفضل أهل وتبرعات الصدقة مال من عليهم ينفق النبي وكان ـ عنه

 أنزلهم مأوى، وال دار لهم يكن ولم بالمدينة، المهاجرون كثر لما : قال اليمان بن عثمان
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 مسكن بالمسجد كان كما بهم، ويأنس ميجالسه وكان الصفَّة، أهل وسماهم المسجد، اهللا رسول
 فاتخذت وأسلمت اهللا، فبرأها بالسرقة اتهموها ثم العرب، من حياً تخدم كانت المرأة خاص
 أن الخير أهل عرف فلقد. بيتها في عائشة المؤمنين أم على وتتردد فيه تسكن بالمسجد خباء

 عليها ووقفوا المسجد، بجوار باطوالر المضيفة، فبنوا إليه يأوي مكان له يكون أن البد الغريب
  .الواجب هذا أداء في االستمرار لها يضمن ما
  
  
   :القضاء دار المسجد) ط

 ويطمئن نفسه على إنسان كل فيه يأمن حيث المتنازعين، بين العادل للقضاء داراً المسجد اتخذ
  .حقه أخذ إلى
 منهم ففزع داود على دخلوا إذ. المحراب تسوروا إذ الخصم نبأ أتاك وهل{ : تعالى اهللا قال
 سواء إلى واهدنا تُشْططْ وال بالحق بيننا فاحكم بعض على بعضنا بغى خصمان تخف ال قالوا

  . }الصراط
 اآلية، هذه من أهم المسجد في القضاء على يدل ما القرآن في ما ليس( : القرطبي اإلمام قال
  .)المسجد في القضاء بجواز قال من استدل وبها
 فارتفع المسجد في له كان ديناً حدور أبي ابن تقاضى مالك بن كعب أن البخاري صحيح وفي

 إليهـما فخرج بيته في وهو   سلم و عليه اهللا صلى  اهللا رسول سمعهما حتى صوتهما،
 : قال اهللا، رسول يا لبيك : قال كعب، يا : فنادى حـجرته، سجـف عـن كـشف حـتى
  .فاقضه قم : قال اهللا، رسول يا فعلت لقد : قال. طرالش أي إليه وأومأ هذا دينك من ضع
  ).البخاري ()المسجد في يقضي شريحاً رأيت( : قال خالد أبي بن إسماعيل وعن

  
  .األمور أكثر في يعني. القديم األمر من المسجد في القضاء : مالك قال وقد
   :للشورى دار المسجد) م

 فيمن وتجادلوا المسجد في واألنصار مهاجرونال اجتمع األعلى بالرفيق اهللا رسول لحق عندما
 بمبايعة والجدال الحوار وانتهى ؟، األنصار من أم المهاجرين من يكون هل خليفة، يكون

    .سلم و عليه اهللا صلى  اهللا لرسول خليفة بكر أبي الصديق
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 أبو اختاره ما على وافقوا وقد بعده، من خليفة عمر يكون أن في الصحابة بكر أبو شاور وقد
 من واحداً الخليفة يكون أن أوصى عمر طعن وعندما. المسجد في عمر بيعة وتمت بكر،

 اهللا عبد ابنه وجعل بالجنة،   سلم و عليه اهللا صلى  الرسول بشرهم الذين الستة الصحابة
 بايع وأخيراً الخليفة، يكون ال أن على الفريقان، تساوى إذا آخر على لفريق مرجحاً معهم

 و عليه اهللا صلى  اهللا رسول مسجد في ذلك وكان بالخالفة، عنه اهللا رضي ثمانع الصحابة
 اهللا صلى  اهللا رسول مسجد في والمهاجرون األنصار اجتمع عثمان سيدنا قتل ولما ،  سلم
 وجمع عمار رأي فاتفق بأهله، المسجد غص حتى أمرهم يولونه من لينظروا   سلم و عليه
 بين األمر وأعلن. الخالفة في طالب أبي بن علي المؤمنين ميرأ إقعاد على الناس من كبير

 ـ عنه اهللا رضي ـ علياً فأتوا قليالً، نفراً إال الجميع ورضي واألنصار، المهاجرين
 حتى ولدها، على إليهم اإلبل تداك عليه فتداكوا فقبضها يده بسط وسألوه داره، من فاستخرجوه

 ظاهرة المسجد في بيعته تكون أن سألهم رأى، ما ممنه رأى فلما بعضاً، يقتل بعضهم كاد
 معه الناس فنهض األمر، هذا في أدخل لم الناس من واحد رجل كرهني إن : وقال للناس،
 في البيعة تمت وهكذا الزبير، رجال بايعه ثم طلحة، بايعه من أول فكان المسجد، دخل حتى

  .المسجد
   :البيئة ونظافة المسجد) ل
 المساجد كانت بها، عني لمن والثواب باألجر ووعد ونظافتها، بالبيئة يهتم اإلسالم كان لما
  .المسجد خارج األفراد سلوكيات على ينعكس الذي األمر النظافة، بهذه البقع أولى
 عليه اهللا صلى  اهللا رسول قال : قال عنه اهللا رضي أنس عن الترمذي رواه الذي الحديث ففي
  .)المسجد من الرجل يخرجها القذاة حتى أمتي أعمال علي عرضت(   : سلم و
 وتقوم المسجد تخدم كانت ألنها عظيماً تكريماً امرأة   سلم و عليه اهللا صلى  النبي كرم كما
  .منه التراب وإخراج نظافته، على
 امرأة كانت> : قال مرزوق بن اهللا عبيد عن األصبهاني الشيخ أبو رواه الذي الحديث ففي

 قبـرها علـى فمر السالم، عليه النبي بها يعلم فلم فماتت،) تكنسه أي (سجدالم تقم بالمدينة
 : قالوا ؟ المسجد تقـم كانت التـي : قال. محـجن أم قـبر : فقالوا ؟ القبر هـذا ما : فقال
 : اهللا رسول يا : قالوا ؟ أفضل وجدت العمل أي : قال ثم عليها، فصلى الناس فصف. نعم

  .المسجد قم : أجابته أنها فذكر. منها بأسمع نتمأ ما : قال ؟؟ أتسمع
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 بالخير لها والدعاء قبرها الناس وصف عليها النبي صالة من التكريم هذا المرأة نالت فلقد
  .وتنظيفه المسجد خدمة بفضل وذلك والرحمة،

 نظيفة بيئة أجل من والتجمل النظافة على مؤكداً وتعالى سبحانه اهللا يقول اإلطار هذا وفي
 كل عند زينتكم خذوا آدم بني يا{  : السواء على والمجتمع الفرد فيها يسعد التلوث من خالية
  . }المسرفين يحب ال إنه تسرفوا وال واشربوا وكلوا مسجد
 ارتيادها على تساعد التي الزكية الروائح منها تفوح نظيفة، اهللا بيوت تبقى أن ينبغي وهكذا
  .وفرائضه اهللا شعائر داءوأ فيها ولالعتكاف فيها، للصالة
  .حياتنا في إليها نحتاج التي البيئية القيم من وغيرها والنظام النظافة على المسلم يربي فالمسجد
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