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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
  

  انرتبية اإلسالمية وحتديات انعصر
 أ.ـ.د. مثشى سمساف صادؽ   

 ملخص:
تيجؼ ىحه الجراسة إلى محاكلة اثبات شسػلية التخبية اإلسالمية كمخكنتيا، كقجرتيا عمى 

 كاالستفادة مشيا في جسيع الجػانب. التعامل مع مختمف تحجيات كصعػبات العرخ،
إبخاز  كحلظ إلى جانبسا تيجؼ إليو ىحه الجراسة في بياف أىع تحجيات العرخ، كالستسثمة في

دكر السخأة في السجتسع، ككحلظ الحج مغ الفكخ الستصخؼ كاإلىارب في السجتسع، إلى جانب 
 تحجي الحػار كتقػيسو ككضع ضػابصو.

فتتزح أىسيتيا مغ أىسية التخبية اإلسالمية التي تعتبخ فمدفة أمَّا أىسية ىحه الجراسة 
اجتساعية، كتخبػية لمسشاىج التعميسية كالبخامج اإلرشادية لمفخد كالجساعة، مغ أجل بياف كتػضيح 
شسػلية التخبية اإلسالمية، كقجرتيا عمى التعامل مع مختمف التحجيات التي قج تصخأ عمى السجتسع 

 في جسيع جػانبو.
ا عغ السشيج العمسي الستبع في ىحا السػضػع فقج اعتسج الباحُث عمى تػضيف السشيج كأمَّ 

االستقخائي، كالحي يعتسج عمى جسع السادة العمسية مغ خالؿ الػقػؼ عمى أىع التحجيات التي 
كاجتيا التخبية اإلسالمية، كمغ ثعَّ االستعانة بالسشيج التحميمي، كذلظ مغ أجل بياف كتػضيح ىحه 

، عغ أساليب التخبية اإلسالمية في الكذف عشيا كفي بيانيا كعالجياحجيات كمحاكلة الكذف الت
 ".التربية اإلسالمية وتحديات العرركذلظ مغ خالؿ مػضػعشا السعشػنبػ"

األفكار الستصخفة كالسشحخفة  كمغ بيغ أىع الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة أفَّ اإلسالـ عالج
ية شاممة، كضػابط محجدة في ىحا الجانب، كمغ ثعَّ نالحظ أفَّ اإلسالـ مغ خالؿ مشيجية قخآن

متسثالا في التخبية اإلسالمية" يكدب التخبية تػازناا بيغ الشطخية كالتصبيق، كتػازناا بيغ الحياة الجنيا 
لتػازف كالحياة اآلخخة، كتػازناا بيغ أشػاؽ الفخد الخكحية كتمبية حاجاتو السادية كاالجتساعية، كىحا ا

 في التخبية اإلسالمية يجعميا أقخب ما تكػف إلى شبيعة األشياء".
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
  

 مقدمة:
الحسج  رب العالسيغ، كالرالة كالدالـ عمى الخحسة السيجاة دمحم بغ عبج هللا، الحي قاؿ 

 [، أمَّا بعج...107﴾، ]األنبياء: َوَما َأْرَسْلَناَك ِإَّلا َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمينَ  في حقِو السػلى في عاله:﴿

فالقخآف الكخيع كالدشة الشبػية الذخيفة ىسا مرجرا التذخيع الخئيدياف لمسدمسيغ، كذلظ مغ 
، -عد كجل–خالؿ ما فييسا مغ بياف كتفريل كإعجاز لقجرة هللا كبياف دالئل كحجانيتو كقجرتو 

إلسالمية، ىي عبارة عغ فمدفة كاضحة كمغ ثعَّ يخى العجيج مغ العمساء السدمسيغ أفَّ التخبية ا
بو  تستاز لسامدتسجة مغ القخآف الكخيع، كالدشة الذخيفة، كىي تتعيج اإلنداف بجنياا كعقمياا كركحياا. 

ة إلى التخبية كعسمية مسيدات التخبية الحجيثة في شسػلية الشطخ  التخبية اإلسالمية مغ العجيج مغ
ة في مفيػميا السصمق بمػغ الكساؿ اإلنداني بالتجريج، التخبية اإلسالمي كنتيجة معا.حيث تعشي

: ﴿ُكْشُتْع َخْيَخ ُأمٍَّة  -تعالى –كىػ مدألة ندبية، كُيبيغ ذلظ قػلو  -عد كجل-كالكساؿ  كحجه 
[، كسا أف اإلسالـ آخخ الجيانات كأكسميا كأتسيا، كيزاؼ إلى 110ُأْخِخَجْت ِلمشَّاِس﴾، ]آؿ عسخاف: 

كالتكخيع الحي خّز هللا بو اإلنداف كحجه دكف غيخه مغ سائخ السخمػقات  ذلظ أيزا التذخيف
كتفزيمو إياه عمى كثيخ مغ خمقو؛ بل كجعمو خميفتو في األرض بسا تتزسشو ىحه الخالفة مغ 

 .رسالة إندانية سامية

مفيـػ الكذف عغ "، ك التربية اإلسالمية وتحديات العرركمغ كل ما سبق فإفَّ مػضػع "
اع التحجيات السعاصخة التي ، ككحلظ تحجيج أنػ إلسالمية، كبياف حكيقتيا في القخآف الكخيعالتخبية ا

ف عغ مشيج التخبية اإلسالمية في مػاجية ىحه ذكاجيتيا التخبية اإلسالمية، كمغ ثعَّ الك
عمي حدب ما تػصمت إليو مغ الجراسات -لع يدتقل بجراسة كاحجة تتزسغ الحجيث عشو،التحجيات
التربية  األمخ الحي دعاني كتصمب اختياري ليحا السػضػع، كالحي عشػنتو بػ" -العمسيكالبحث 

"، كقج كاف ىشاؾ عجة دكافع كعػامل كأسباب ساعجتشي في اختيار ىحا اإلسالمية وتحديات العرر
 السػضػع، كتتسثل تمظ األسباب فيسا يمي:
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
نيسا مرجرا التذخيع أىسية القخآف الكخيع، كالدشة الشبػية الذخيفة، مغ خالؿ كػ  -1 

 الخئيدياف لمسدمسيغ.
 .مفيـػ التخبية اإلسالمية، كبياف حكيقتيا في القخآف الكخيعبياف  -2
 بياف دكر التخبية اإلسالمية في إبخاز دكر السخأة في السجتسع. -3
الكذف عغ دكر التخبية اإلسالمية في الحج مغ الفكخ الستصخؼ كاإلىارب في  -4

 السجتسع.
 التخبية اإلسالمية في تحجي الحػار كتقػيسو ككضع ضػابصو.بياف كتػضيح دكر  -5
، مغ خالؿ مداعجتيع في الثقافة اإلسالميةمداعجة الباحثيغ كالسذتغميغ في جانب  -6

عمى مشيجية التخبية اإلسالمية في عالج بعس القزايا اإلسالمية، التصمع 
 .كالتحجيات السعاصخة

 السػضػعات الفخيجة كالججيجة مغ نػعيا.إثخاء السكتبة العمسية اإلسالمية بسثل ىحه  -7
لحلظ جاء مػضػعي يحسل ُعشػانا يتشاسب مع شبيعة تخرري، كمغ ثعَّ كججُت ما ُيمبي 

"، ِلَكػف ىحا التربية اإلسالمية وتحديات العرررغبتي في ىحا السػضػع، كالحي عشػنتو بػ" 
لداعة التي الزالت بحاجة السػضػع ُيشاسب كيتساشى مع حاجة العرخ إليو كلكػنو مغ قزايا ا

 في تحجيات العرخ.مشيجية التخبية اإلسالمية كذف ك إلى الجراسة كالبحث مغ أجل بياف 
 :أهمية الدراسة 

تتزح أىسية الجراسة مغ أىسية التخبية اإلسالمية التي تعتبخ فمدفة اجتساعية، كتخبػية لمسشاىج 
أجل بياف كتػضيح شسػلية التخبية اإلسالمية، التعميسية كالبخامج اإلرشادية لمفخد كالجساعة، مغ 

 كقجرتيا عمى التعامل مع مختمف التحجيات التي قج تصخأ عمى السجتسع في جسيع جػانبو.
 :هدف الدراسة 

اثبات شسػلية التخبية اإلسالمية كمخكنتيا، كقجرتيا عمى تيجؼ ىحه الجراسة إلى محاكلة 
 ستفادة مشيا في جسيع الجػانب.الالتعامل مع مختمف تحجيات كصعػبات العرخ، كا
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
إبخاز دكر السخأة  تحجيات العرخ، كالستسثمة فيبياف أىع سا تيجؼ إليو ىحه الجراسةكحلظ إلى جانب 

في السجتسع، ككحلظ الحج مغ الفكخ الستصخؼ كاإلىارب في السجتسع، إلى جانب تحجي الحػار 
 كتقػيسو ككضع ضػابصو.

 :حدود الدراسة 
أمَّا حجكد الجراسة فسثل ىحه الجراسات ال ندتصيع أف نقف عمى حجكدىا السكانية أك الدمانية، 
كذلظ لرعػبة اإللساـ بيا لتذعب كتعجد جػانبيا كقزاياىا السختمفة كالستشػعة، كلكغ ىشا سػؼ 

التحجيات السعاصخة التي تػاجييا التخبية نقترخ عمى بياف الحجكد السػضػعية كىي جانب 
 .سالمية، كبياف مشيجيا في التعامل معيااإل

 :تداؤَّلت الدراسة 
ثمة عدة تداؤَّلت تفرضها طبيعة البحث العلمي، ويحاول الباحُث جاهًدا اإلجابة عنها بين 

 ثنايا مهضهعه.
 ؟.بالتخبية اإلسالميةما السقرػد  -1
 دكر التخبية اإلسالمية في إبخاز دكر السخأة في السجتسع؟.ما ىػ  -2
التخبية اإلسالمية في الحج مغ الفكخ الستصخؼ كاإلىارب في ما ىػ دكر  -3

 السجتسع؟.
 ما ىػ دكر التخبية اإلسالمية في تحجي الحػار كتقػيسو ككضع ضػابصو؟. -4

 :المنهج العلمي المتبع 
كأمَّا عغ السشيج العمسي الستبع في ىحا السػضػع فقج اعتسج الباحُث عمى تػضيف السشيج 

أىع التحجيات التي  عمى جسع السادة العمسية مغ خالؿ الػقػؼ عمى ، كالحي يعتسجستقخائياال
كمغ ثعَّ االستعانة بالسشيج التحميمي، كذلظ مغ أجل بياف كتػضيح ىحه كاجتيا التخبية اإلسالمية، 

، التخبية اإلسالمية في الكذف عشيا كفي بيانيا كعالجياعغ أساليب التحجيات كمحاكلة الكذف 
 ".التربية اإلسالمية وتحديات العررا السعشػنبػ"كذلظ مغ خالؿ مػضػعش

 خطة البحث
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
 التربية اإلسالمية وتحديات العرر. 

 أما خصة الجراسة فسقدسة إلى مقجمة، كأربعة مباحث، كخاتسٍة: 

مقجمة: يحكُخ فييا الباحُث أىسية السػضػع، كأسباب اختياره، كتداؤالت السػضػع كأىجافو، كمشيج 
 البحث.البحث، كحجكده، كخصة 

 ، حكيقتيا ككجػدىا في القخآف الكخيع.السبحث األكؿ: التخبية اإلسالمية
 السبحث الثاني: دكر التخبية اإلسالمية في إبخاز دكر السخأة في السجتسع.

 السبحث الثالث: دكر التخبية اإلسالمية في الحج مغ الفكخ الستصخؼ كاإلىارب في السجتسع.
 اإلسالمية في تحجي الحػار كتقػيسو ككضع ضػابصو.السبحث الخابع: دكر التخبية 

 الخاتسة، كتتزسغ أىع الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة، كمغ ثعَّ التػصيات العامة.
 الفيارس العامة لمجراسة، كتذتسل عمى ما يمي:

 .فيخس اآليات القخآنية 
 .فيخس األحاديث الشبػية الذخيفة 
 .فيخس السرادر كالسخاجع 
  اتالسػضػعفيخس 

 
 
 
 
 

 المبحث األول
 التربية اإلسالمية، حقيقتها ووجهدها في القرآن الكريم.

 (: مفههم التربية في اللغة:1)
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 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
تعجدت الجالالت المغػية لػسرصمح )التخبية( مادة )َرَبَب( في السعاجع العخبية، ككميا        

، كالػلُج مخبػب، كربيب،  تجكر حػؿ:ربَّ الػلَج: ربَّاه كليُو كتعيجه بسا يغحيو كيشسيو، فيػ رابٍّ
 .(1)ف ابشو أك لع يكغكَتخبيو كرباه تخبيةا بسعشى أحدغ الكياـ عميو، َكَكليُو حتى يفارؽ الصفػلية، كا

، التخبية: كىي إنذاُء  كمشو الخبَّاني: الكامل في العمع كالعبادة، كالعالع الرابخ، كأصل الّخبِّ
 .(2)شيٍء حاال فحاالا إلى حج التساـ، يقاؿ َربَّو كربَّاه كربَّبو

الالَِّتي ِفي : ﴿َكَرَباِئُبُكْع -تعالي –كالخبيب: كلج زكجة الخجل إذا ُربي في بيتو، كمشو قػلو 
 .(3)[23ُحُجػِرُكع﴾، ]الشداء:

 (: مفههم التربية اصطالًحا:2)
غالباا السعشي في االصصالح ال يخخج عغ السعشي في المغة، كالتخبية في االصصالح         

 ىي:

عسمية ىادفة كفغ مخف متصػر تحكسو قػاعج كقػانيغ، كىي تخمي إلى تكػيغ العادات الحدشة 
عشى تُ كمغ ثعَّ  غخائد كالسيػؿ في تحقيق ىحا اليجؼ عغ شخيق اإلرشاد كالتجريب.باالستفادة مغ ال

التخبية السحافطة عمى فصخة الشاشئ كرعايتيا، كتشسية مػالبو كاستعجاداتو، ثع تػجيو ىحه الفصخة 
ا إلى ما يحقق صالحيا ككساليا الالئق بيا  .(4)كىحه السػاىب جسيعا

ا  ا مغ مذقتيا يشبع مغ أف نذعخ بالسعانة، التخبية ىي: عسمية مستعة ججا ا، كإفَّ جدءا كشاقة ججا
 .(5)كنذعخ بأنشا نزّحي كنبحؿ ، كلكغ ال نمسذ آثار ذلظ مغ شخريات األبشاء، كسمػكياتيع

                            
( ينظر: لسان العرب، دمحم بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى 1)

 (.401/ 1ىـ(، )711)ادلتوىف: 
 )بصرية يف الرب(.(، 30-29/ 3( ينظر: بصائر ذو التمييز يف لطائف الكتاب العزيز للفريوز اابدي، )2)
 (.190-189( قاموس القرآن أو إصالح الوجوه والنظائر، احلسني بن حمم الدامغاين، مادة ) ر ب ب (، )ص3)
 (.13، )صذلا ومنهجها ومعلمها، عاطف السيد( ينظر: الرتبية اإلسالمية أصو 4)
 (.9عبد الكرمي بكار، )ص ( ينظر: القواعد العشر )أىم القواعد يف تربية األبناء(، األستاذ الدكتور/5)
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 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
فالتخبية عسميو مشيجية تحتاج إلى معخفة كميارات كصبخ عمى الستابعة، كألسمػب التشذئة  

 األسخة أثخه الفعاؿ في مجاؿ التخبية كنجاحيا. االجتساعية الحي يدمكو الػالجاف في

كالتخبية ىي عسمية التشذئة كالخعاية كالتػجيو مغ جانب الكبيخ تجاه الرغيخ، كالعالع حياؿ 
 .(1)الستعمع

كمغ ذلظ فممتخبية ُأسذ جػىخية يبخز مشيا األساس الفكخي، كاألساس االجتساعي كاألساس 
خاص حيث إف األفكار كالعقائج تقػد العسمية التخبػية،  الشفدي. كلكل اتجاه تخبػي أساس فكخي 

كالتخبية الدميسة تشيس عمى عقائج صحيحة، كمغ ثع يسكششا القػؿ: إف التخبية ليا أساس ديشي، 
ا فمدفياا لمتخبية ا أساسا  .(2)كىشاؾ أفكار عغ الكػف كالػجػد كالحياة كاإلنداف تذكل أيزا

الحي يتشاكؿ اإلنداف كفخد في السجتسع، كلسا كانت كحلظ فإف لمتخبية أساسيا االجتساعي 
التخبية نتاج الحياة االجتساعية، فقج نذأت عالقة كثيقة بيغ التخبية كالسجتسع، كيطيخ األساس 

 .(3)االجتساعي لمتخبية مغ خالؿ تصػر ثقافة األمة

 وخالصة القهل:

ى األفزل، كسا أنيا تديع التخبية عسمية اجتساعية ىجفيا تحقيق تقجـ السجتسع كتغييخه إل  
إسياماا فعَّاالا في بشاء السجتسع كالسحافطة عميو، كيجب أف تكػف التخبية مالئسة لخكح العرخ 

 .(4)كالسجتسع كمعبخة عغ حاجات األفخاد، كمتكيفة مع كاقع السجتسع كأسمػب الحياة فيو

 (: التربية في القرآن الكريم.3)
يخى العمساء السدمسػف أف التخبية اإلسالمية فمدفة كاضحة مدتسجة مغ القخآف الكخيع         

 .(1)كالدشة الذخيفة، كىي تتعيج اإلنداف بجنياا كعقمياا كركحياا

                            
 (.4، )صم، كمال الدين عبد الغين ادلرسي( ينظر: من قضااي الرتبية الدينية يف اجملتمع اإلسال1)
 (.13( ينظر: الرتبية اإلسالمية أصوذلا ومنهجها ومعلمها، عاطف السيد، )ص2)
 ( ادلرجع السابق نفسو.3)
 (.17( ادلرجع السابق، )ص4)
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كتستاز التخبية اإلسالمية بكثيخ مغ مسيدات التخبية الحجيثة في شسػلية الشطخة إلى التخبية  

ي التخبية اإلسالمية في مفيػميا السصمق بمػغ الكساؿ اإلنداني بالتجريج، كعسمية كنتيجة معا، كتعش
: ﴿ُكْشُتْع َخْيَخ ُأمٍَّة  -تعالى –كىػ مدألة ندبية، كُيبيغ ذلظ قػلو  -عد كجل-كالكساؿ  كحجه 

ى [، كسا أف اإلسالـ آخخ الجيانات كأكسميا كأتسيا، كيزاؼ إل110ُأْخِخَجْت ِلمشَّاِس﴾، ]آؿ عسخاف: 
ذلظ أيزا التذخيف كالتكخيع الحي خّز هللا بو اإلنداف كحجه دكف غيخه مغ سائخ السخمػقات 

ه الخالفة مغ كتفزيمو إياه عمى كثيخ مغ خمقو؛ بل كجعمو خميفتو في األرض بسا تتزسشو ىح
 .(2)رسالة إندانية سامية

ب كالتعميع، فمع يجع في كلقج تشاكؿ الجيغ اإلسالمي كل شئػف الفخد بالتػجيو كاإلرشاد كالتيحي
حياتو شيئاا إاّل كقج أفاده فيو بسا يرمحو، كحلظ بالشدبة لحياة السجتسع لع يجع فييا أمخاا إاّل كجعل 

 .(3)لو نطاماا كىجياا؛ بحيث يزسغ لمشاس الدعادة دائساا، كاألماف في حاضخ أياميع كمدتقبميا

كمو معالجة شاممة ال تتخؾ مشو شيئاا  كشخيقة اإلسالـ في التخبية ىي معالجة الكائغ البذخي 
 .(4)كال تغفل عغ شيء، جدسو كعقمو كركحو، كحياتو السادية كالسعشػية ككل نذاشو عمى األرض

كقج كثخ الكالـ في تعخيف التخبية اإلسالمية، كصاؿ العمساء كجالػا حػؿ مفيػميا مغ 
االجتساعي الحي يؤدي إلى اعتشاؽ مشطػر اإلسالـ كمشيا:التخبية اإلسالمية ىي التشطيع الشفدي، ك 

 اإلسالـ، كتصبيقو كميا في حياة الفخد كالجساعة.

فالتخبية اإلسالمية ضخكرة حتسية لتحقيق اإلسالـ كسا أراده هللا أف يتحقق، كىي بيحا السعشى 
تييئة الشفذ اإلندانية لتحسل ىحه األمانة، كىحا يعشي بالزخكرة أف تكػف مرادر اإلسالـ ىي 

 .(1)رادر التخبية اإلسالمية، كأىسيا القخآف كالدشةنفديا م
                                                                             

 (.17)ص( ادلرجع السابق، 1)
صرف من الباحث ال خيل (، بت195، )صربية، دمحم منري مرسي( ينظر: تربية اإلسالمية أصوذلا وتطورىا يف البالد الع2)

 صلي.ابدلعين األ
 (.4( ينظر: من قضااي الرتبية الدينية يف اجملتمع اإلسالمي، )ص3)
 .(1/18، )سالمية، دمحم بن قطب بن إبراىيم( ينظر: منهج الرتبية اإل4)
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كالتخبية اإلسالمية ىي تشسية فكخ اإلنداف، كتشطيع سمػكو، كعػاشفو، عمى أساس الجيغ  

 اإلسالمي، كبقرج تحقيق أىجاؼ اإلسالـ في حياة الفخد كالجساعة، أي في كل مجاالت الحياة.

بتييئة عقل اإلنداف، كفكخه كترػراتو عغ  فالتخبية اإلسالمية ىي عسمية تتعمق قبل كل شيء
الكػف كالحياة، كعغ دكره كعالقتو بيحه الجنيا، كعمى أي كجو يشتفع بيحا الكػف كبيحه الجنيا، كعغ 
غاية ىحه الحياة السؤقتة التي يحياىا اإلنداف، كاليجؼ الحي يجب أف يػجو مداعيو إلى 

 .(2)تحكيقو

معالجة الكائغ البذخي كمو معالجة شاممة ال تتخؾ مشو شيئاا كشخيقة اإلسالـ في التخبية ىي 
 .(3)كال تغفل عغ شيء، جدسو كعقمو كركحو، حياتو السادية كالسعشػية ككل نذاشو عمى األرض

الحي يأخح الكائغ البذخي كمو، كيأخحه عمى ما ىػ عميو، بفصختو التي خمقو   -اإلسالـ -إنو
 .(4)الفصخة، كال يفخض عمييا شيئاا ليذ في تخكيبيا األصيلهللا عمييا، ال يغفل شيئاا مغ ىحه 

كنخمز مسا سبق إلى أف التخبية اإلسالمية مشيج كامل لمحياة، كنطاـ متكامل لتخبية، كرعاية 
الشرء، كتحخص عمى الفخد، كالسجتسع، كعمى األخالؽ الفاضمة، كالكيع السادية كالخكحية الخفيعة، 

 .(5)لحياة اآلخخةكتػازف بيغ الحياة الجنيا كا

كتقػـ التخبية اإلسالمية عمى ُأسذ تعبجية كأسذ تذخيعية، كتتزسغ اأُلسذ الفكخية نطخة 
اإلسالـ إلى اإلنداف كالكػف كالحياة، كاإلنداف في نطخ اإلسالـ مخمػؽ كخمو هللا كفزمو عمى 

التي سخخىا هللا سائخ مخمػقاتو، ككلبو عقالا يسكشو مغ الديصخة عمى ما يحيط بو مغ الكائشات 
لسرمحتو كمشعو مغ أف يحؿ نفدو لذيء مشيا، كفي مقابل ذلظ حسل اإلسالـ اإلنداف مدئػلية 

                                                                             
 (.23، )صواجملتمع، عبد الرمحن النحالوي ( ينظر: أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت وادلدرسة1)
 (.28( ادلرجع السابق، )ص2)
 (.1/18( ينظر: منهج الرتبية اإلسالمية، دمحم بن قطب بن إبراىيم، )3)
 ( ادلرجع السابق نفسو.4)
 (.18، )صومنهجها ومعلمها، عاطف السيدا ( ينظر: الرتبية اإلسالمية أصوذل5)
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كبخى ىي تصبيق شخيعة هللا كتحقيق عبادتو، عمى أف يمقى جداءه يػـ الكيامة عمى ما اختار مغ  

 .(1)خيخ أك شخ

ميسة، كتكػيشو كي يربح كالتخبية اإلسالمية في نطخ اإلسالـ تعشي تشذئة الصفل تشذئة س
إنداناا متكامالا مغ الشػاحي البجنية كالخكحية كاألخالقية في ضػء السبادئ كالكيع التي جاء بيا 
اإلسالـ، كشبقاا ألساليبو كشخائقو التخبػية، كييتع القخآف الكخيع كالحجيث الذخيف بتخبية ذات فمدفة 

ا ، إذ ت تحقق تدكية الشفذ كإصالحيا بالعبادة كاضحة تيجؼ إلى أف يريخ كل إنداف عابجا
الرحيحة، كالعبادة بسفيػميا الػاسع تذسل جسيع أشكاؿ الشذاط اإلنداني الخكحي كالخمقي 

 (2)كالعمسي كاالجتساعي كاالقترادي كالدياسي، كىحا ىػ اليجؼ الكمي لمتخبية في اإلسالـ

 المبحث الثاني
 المجتمع. دور التربية اإلسالمية في إبراز دور المرأة في

أكلى اإلسالـ لمسخأة مكانة كبيخة، فخفع مكانتيا، كأكخميا بسا لع يكخميا بو أي شخيعة مغ 
الذخائع الدساكية األخخى، فقج ضسغ اإلسالـ لمسخأة حقػقيا التي سبق كأف ُسمبتيا مغ قبل، سػاء 

في التعميع.فجعل  مغ حقيا في السيخاث، كالشفقة، في البيع كالذخاء كفي سائخ العقػد، ككحلظ حقيا
إنَّسا الشداُء َشقائُق »الحجيث الرحيح  كسا فيالشداء شقائق الخجاؿ، كخيخ الخجاؿ خيخىع ألىمو، 

 .(1)«َخْيُخُكْع َخْيُخُكْع أِلَْىِمِو، َكِإَذا َماَت َصاِحُبُكْع َفَجُعػهُ »، ككحلظ في الحجيث الذخيف (3)«الخِّجاؿِ 

                            
 (.18( ينظر: الرتبية اإلسالمية أصوذلا ومنهجها ومعلمها، عاطف السيد، )ص 1)
 (.21)ص ( ينظر: الرتبية اإلسالمية أصوذلا ومنهجها ومعلمها، عاطف السيد،2)

ىـ(، 458بكر البيهقي )ادلتوىف:  السنن الكربى، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو(3)
/ 1م، ) 2003 -ىـ  1424لبنات، الطبعة الثالثة،  –حتقيق: دمحم عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت 

(، و مسند الدارمي ادلعروف بـ )سنن الدارمي(، أبو دمحم عبد هللا بن عبد الرمحن بن 796(، حديث رقم، )261
ىـ(، حتقيق: حسني سليم أسد الداراين، 255مد الدارمي، التميمي السمرقندي )ادلتوىف: الفضل بن ََبرام بن عبد الص

(، حديث رقم، 1/591م، ) 2000 -ىـ  1412دار ادلغين للنشر والتوزيع، ادلملكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 
 (، صححو األلباين.791)
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كفي جانب بياف دكر التخبية اإلسالمية في إبخاز دكر السخأة كبياف مكانتيا نالحظ السداكاة  

كمغ ذلظ قػلو تعالى: ﴿َمْغ كفي التعطيع مغ شأنيا، بيشيا كبيغ الخجل في الثػاب كفي العقاب، 
ِ َكِلّياا َكال َنِريخ  اِلَحاِت ِمْغ َذَكٍخ َيْعَسْل ُسػءاا ُيْجَد ِبِو َكال َيِجْج َلُو ِمْغ ُدكِف َّللاَّ اا* َكَمْغ َيْعَسْل ِمَغ الرَّ

 [.124-123َأْك ُأْنَثى َكُىَػ ُمْؤِمٌغ َفُأكَلِئَظ َيْجُخُمػَف اْلَجشََّة َكال ُيْطَمُسػَف َنِقيخاا﴾، ]الشداء: 

بيغ مطاىخ اىتساـ اإلسالـ بالسخأة تعطيع األجخ بخعايتيا السخأة في صغخىا، ما كرد عغ كمغ 
عغ أنذ بغ في صحيحي مدمع في الحجيث الرحيح الحي ركاه  -عميو كسمعصمى هللا –الشبي 

مغ عاؿ جاريتيغ حتى تبمغا، جاء يػـ الكيامة »مالظ، قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع: 
 .(2)ضع أصابعوك « أنا كىػ

كالستأمل الشاضخ لحاؿ السخأة في عرػر ما قبل اإلسالـ ُيالحظ خزػعيا الكامل لدمصة 
الخجاؿ شيمة حياتيا، كسمبيا مغ جسيع حقػقيا؛ كذلظ النعجاـ أىميتيا، كاتداع سمصة رب األسخة 

أف جاء بسا يذسل حخيتو مغ تعحيب كقتل الشداء الالتي يستمكيغ، كبيعيغ كما شابو ذلظ، إلى 
اإلسالـ، كمغ ثعَّ أعصى لمسخأة جسيع حقػقيا الخاصة مشيا كالعامة، مغ أجل االستقخار الذخري 
كالجساعي، كإقامة حياة ُأسخية قائسة عمى أصػؿ الدكغ كالسػدة كالخحسة، كمغ بيغ ما نالتو السخأة 

يَُّيا الشَّاُس ِإنَّا َخَمْقَشاُكْع مغ حقػؽ، السداكاة بيشيا كبيغ الخجل في الثػاب كالعقاب، فقاؿ تعالى:﴿َيا أَ 
ِ َأْتَقاُكْع ِإفَّ  َّللاََّ َعِميٌع َخِبيٌخ﴾، ِمْغ َذَكٍخ َكُأْنَثى َكَجَعْمَشاُكْع ُشُعػباا َكَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفػا ِإفَّ َأْكَخَمُكْع ِعْشَج َّللاَّ

ْع َأْكِلَياُء َبْعٍس َيْأُمُخكَف ِباْلَسْعُخكِؼ [، كقاؿ تعالى:﴿َكاْلُسْؤِمُشػَف َكاْلُسْؤِمَشاُت َبْعُزيُ 13]الحجخات:

                                                                             
ىـ(، حتقيق: دمحم 273د القزويين، وماجة اسم أبيو يزيد )ادلتوىف: سنن ابن ماجو، ابن ماجة أبو عبد هللا دمحم بن يزي(1)

(، 1977(، حديث رقم، )636/ 1فيصل عيسى البايب احلليب، ) -فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية 
ىـ(، 241ومسند اإلمام أمحد بن حنبل، أبو عبد هللا أمحد بن دمحم بن حنبل بن ىالل بن أسد الشيباين )ادلتوىف: 

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة  -حتقيق: شعيب األرنؤوط 
 (.7403(، حديث رقم، )12/366م، ) 2001 -ىـ  1421األوىل، 
أبو احلسن القشريي  ادلسند الصحيح ادلختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، مسلم بن احلجاج(2)

(، حديث رقم، 2027/ 4بريوت، ) –ىـ(، دمحم فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب 261النيسابوري )ادلتوىف: 
(2631.) 
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َكاَة َكُيِصيُعػَف َّللاََّ َكَرُسػَلُو ُأكَلِئَظ َسَيخْ   اَلَة َكُيْؤُتػَف الدَّ َحُسُيُع َّللاَُّ ِإفَّ َكَيْشَيْػَف َعِغ اْلُسْشَكِخ َكُيِكيُسػَف الرَّ

عصاىا مغ حقػؽ حخية اختيارىا لمدكاج بسا [، ككحلظ كمغ بيغ ما أ 71َّللاََّ َعِديٌد َحِكيٌع﴾، ]التػبة:
يشاسبيا ديشياا كاجتساعياا كنفدياا كصحيِّا بكامل إراداتيا دكف إكخاه مغ ِقبل الغيخ عمى ذلظ، فقاؿ 

اَضْػا َبْيَشُيْع تعالى:﴿َكِإَذا َشمَّْقُتُع الشَِّداَء َفَبَمْغَغ َأَجَمُيغَّ َفاَل َتْعُزُمػُىغَّ َأْف َيْشِكْحَغ َأْزَكاَجُيغَّ ِإَذا َتخَ 
ِ َكاْلَيْػـِ اآْلِخِخ َذِلُكْع َأْزَكى َلُكْع َكَأشْ  َيُخ َوَّللاَُّ َيْعَمُع ِباْلَسْعُخكِؼ َذِلَظ ُيػَعُظ ِبِو َمْغ َكاَف ِمْشُكْع ُيْؤِمُغ ِباَّللَّ

 [.232َكَأْنُتْع اَل َتْعَمُسػَف﴾، ]البقخة:

نتيافقج ساكى بيشيا كبيغ الخجل في كحلظ كمغ مطاىخ إبخاز اإلسالـ لجكر السخأة كمكا
فال فخؽ بيشيسا في ، معيغ كاحجمغ الجسيع الكيسة اإلندانية كالكيع الػجػدية، حيث خمق هللا 

لسخأة ىي نفذ خمقت لتشدجع مع نفذ، كركح خمقت ، كااألصل كالفصخة، كال في الكيسة كاألىسية
اآليات القخآنية ذلظ، كمغ بيشيا قػلو لتتكامل مع ركح، كشصخ مداك لذصخ، كقج بيَّشت العجيج مغ 

*َأَلْع َيُظ ُنْصَفةا ِمْغ َمِشيٍّ ُيْسَشى*ُثعَّ َكاَف َعَمَقةا َفَخَمَق تعالى: ﴿ َأَيْحَدُب اإِلْنَداُف َأْف ُيْتَخَؾ ُسجىا
ْكَجْيِغ الحََّكخَ   [. 39 -36الكيامة:َكاألُْنَثى﴾،] َفَدػَّى*َفَجَعَل ِمْشُو الدَّ

الترػرات الدخيفة التي كانت تترػرىا اإلندانية عغ  ؿ اإلسالـ جسيعكمغ ثعَّ فقج أزا
السخأة كالتي كانت تخى فييا مشبعاا لمخجذ كالذخ كالبالء، كىكحا يعصي اإلسالـ لمسخأة حقػقيا 
كاممة في الكيسة اإلندانية، كيخد إلييا كخامتيا، بعج أف كانت مجخدة مشيا في الحزارات الدابقة 

 .(1)خرائز اإلندانية كحقػقياالتي سمبتيا كل 

 المبحث الثالث
 في المجتمع. المنحرفدور التربية اإلسالمية في الحد من الفكر المتطرف و 

عالج اإلسالـ األفكار الستصخفة كالسشحخفة مغ خالؿ مشيجية قخآنية شاممة، كضػابط 
اإلسالمية" يكدب التخبية محجدة في ىحا الجانب، كمغ ثعَّ نالحظ أفَّ اإلسالـ متسثالا في التخبية 

تػازناا بيغ الشطخية كالتصبيق، كتػازناا بيغ الحياة الجنيا كالحياة اآلخخة، كتػازناا بيغ أشػاؽ الفخد 

                            
 (.85ينظر: وليس الذكر كاألنثى، د/ دمحم عثمان اخلشت، )ص (1)
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الخكحية كتمبية حاجاتو السادية كاالجتساعية، كىحا التػازف في التخبية اإلسالمية يجعميا أقخب ما  

 .(1)تكػف إلى شبيعة األشياء"

كقج حخص اإلسالـ عمى االعتجاؿ كالػسصية في جسيع األمػر، كمغ ثعَّ فقج حخَّـ اإلسالـ 
التصخؼ كاالنحخاؼ، كحارب الغمػ كسارع إلى إنكاره بالتػجيو كاإلرشاد كالحػار، كمغ بيغ اآليات 

ِ ِإالَّ ﴿َيا أَْىَل اْلِكَتاِب ال َتْغُمػا ِفي ِديِشُكْع القخآنية التي بيَّشت ذلظ قػلو تعالى:  َكال َتُقػُلػا َعَمى َّللاَّ
﴾، ]الشداء:  َفاْسَتِقْع َكَسا ُأِمْخَت َكَمْغ َتاَب َمَعَظ َكال َتْصَغْػا ِإنَُّو ِبَسا كقػلو تعالى: ﴿ [.171اْلَحقَّ

اَر اآْلِخَخَة َكال[، كفي قػلو تعالى: ﴿112﴾،]ىػد:َتْعَسُمػَف َبِريخٌ   َتْشَذ َكاْبَتِغ ِفيَسا آَتاَؾ َّللاَُّ الجَّ
ْنَيا َكَأْحِدْغ َكَسا َأْحَدَغ َّللاَُّ ِإَلْيَظ َكال َتْبِغ اْلَفَداَد ِفي اأْلَْرِض ِإفَّ َّللاََّ   ال ُيِحبُّ َنِريَبَظ ِمَغ الجُّ

 [.77لقرز:ااْلُسْفِدِجيَغ﴾، ]

العجيج مغ األحاديث الشبػية التي ُتبيغ  -صمى هللا عميو كسمع–كرد عغ الشبي كحلظ كقج 
عغ ابغ عباس، قاؿ: التخبية اإلسالمية في الحج مغ التصخؼ كالغمػ، كمغ ذلظ ما كرد  مشيجية

يا أييا الشاس إياكع كالغمػ في الجيغ، فإنو أىمظ مغ كاف :»-صمى هللا عميو كسمع-قاؿ رسػؿ هللا 
 .(2)«قبمكع الغمػ في الجيغ

الصػيل، أنو سسع كفي الحجيث الرحيح الحي ركاه البخاري في صحيحو عغ أبي حسيج 
أنذ بغ مالظ رضي هللا عشو، يقػؿ: جاء ثالثة رىط إلى بيػت أزكاج الشبي صمى هللا عميو 
كسمع، يدألػف عغ عبادة الشبي صمى هللا عميو كسمع، فمسا أخبخكا كأنيع تقالػىا، فقالػا: كأيغ نحغ 

ؿ أحجىع: أما أنا فإني مغ الشبي صمى هللا عميو كسمع؟ قج غفخ لو ما تقجـ مغ ذنبو كما تأخخ، قا
أصمي الميل أبجا، كقاؿ آخخ: أنا أصػـ الجىخ كال أفصخ، كقاؿ آخخ: أنا أعتدؿ الشداء فال أتدكج 

أنتع الحيغ قمتع كحا ككحا، أما وهللا إني »أبجا، فجاء رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع إلييع، فقاؿ: 

                            
 (.111أصول الرتبية اإلسالمية، حمروس أمحد إبراىيم غبان، وآخرون، ص (1)
ىـ(، حتقيق: دمحم 273سنن ابن ماجو، ابن ماجة أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيو يزيد )ادلتوىف: (2)

 (.3029(، حديث رقم، )1008/ 3فيصل عيسى البايب احلليب، ) -فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية 
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ج، كأتدكج الشداء، فسغ رغب عغ سشتي ألخذاكع  كأتقاكع لو، لكشي أصػـ كأفصخ، كأصمي كأرق 

 .(1)«فميذ مشي

كحلظ كفيسا كرد عغ عغ عبج هللا بغ عسخك، قاؿ: أنكحشي أبي امخأة ذات حدب، فكاف 
يتعاىج كشتو، فيدأليا عغ بعميا، فتقػؿ: نعع الخجل مغ رجل لع يصأ لشا فخاشا، كلع يفتر لشا كشفا 

، فمقيتو بعج، «القشي بو»ى هللا عميو كسمع فقاؿ: مشح أتيشاه، فمسا شاؿ ذلظ عميو ذكخ لمشبي صم
؟»فقاؿ:  ، قاؿ: « كيف ترـػ صع في كل »، قاؿ: كل ليمة، قاؿ: «ككيف تختع؟»قاؿ: كل يـػ

صع ثالثة أياـ »، قاؿ: قمت: أشيق أكثخ مغ ذلظ، قاؿ: «شيخ ثالثة، كاقخإ القخآف في كل شيخ
قاؿ: قمت: أشيق أكثخ « يػميغ كصع يػماأفصخ »، قمت: أشيق أكثخ مغ ذلظ، قاؿ: «في الجسعة

، كاقخأ في كل سبع لياؿ »مغ ذلظ، قاؿ:  صع أفزل الرـػ صػـ داكد صياـ يػـ كإفصار يـػ
، كذاؾ أني كبخت كضعفت، فكاف -صمى هللا عميو كسمع-فميتشي قبمت رخرة رسػؿ هللا « مخة

يقخأ عمى بعس أىمو الدبع مغ القخآف بالشيار، كالحي يقخؤه يعخضو مغ الشيار، ليكػف أخف عميو 
-بالميل، كإذا أراد أف يتقػى أفصخ أياما كأحرى، كصاـ مثميغ كخالية أف يتخؾ شيئا، فارؽ الشبي 

بعزيع: في ثالث كفي خسذ كأكثخىع  عميو "، قاؿ أبػ عبج هللا: " كقاؿ -صمى هللا عميو كسمع
 .(2)«عمى سبع

ُتبيغ مػقف كمسا سبق يتبيغ لشا أفَّ ما كرد مغ اآليات القخآنية كاألحاديث الشبػية الذخيفة 
التخبية اإلسالمية مغ الحج مغ الفكخ الستصخؼ كالسشحخؼ في السجتسع، ككحلكسغ الغمػ كتحخيسو 

ي أحدغ كبالحػار كإقامة الحجة عمييع مغ خالؿ كاإلنكار عمى مختكبيو كمجادلتيع بالتي ى
 مشيجية قخآنية شاممة.

                            
دمحم بن إمساعيل أبو ، سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننو وأايمو = صحيح البخارياجلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من أمور ر (1)

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم دمحم ، دمحم زىري بن انصر الناصر، عبدهللا البخاري اجلعفي
 (.5063(، حديث رقم، )7/3، )ىـ1422الطبعة األوىل، ،فؤاد عبد الباقي(

 (.5052(، حديث رقم، )196/ 6صحيح البخاري، )(2)
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كقج كاف حخص اإلسالـ متسثالا في التخبية اإلسالمية عمى الحج مغ التصخؼ كالغمػ  

كالفكخ السشحخؼ كػف ذلكيخخج جساعة مغ الشاس " ال يؤمشػف بالحػار مع اآلخخ، كال يؤمشػف 
كبقائو في البالد اإلسالمية التي أقخىا اإلسالـ في قػلو  بحخية الجيغ، أك التعامل مع األجشبي

يِغ﴾، ]البقخة: مغ اآلية  .(1)["256تعالى: ﴿ال ِإْكَخاَه ِفي الجِّ

كمغ ذلظ كمغ خالؿ حخص اإلسالـ عمى الحج مغ التصخؼ كالفكخ السشحخؼ، كمغ 
كأمثاؿ مشيجية التخبية اإلسالمية في التعامل مع أصحاب الفكخ السشحخؼ، الغمػ، نالحظ كحلظ 

كالحي مغ خالؿ يغ، تصبيق مبجأ حدغ التعامل كالحكسة في التعامل مع اآلخخ ، كمغ ذلظ ىؤالء
تحتاج إلى التعامل الحياة  ، كال شظ أفَّ تدعج األمع، كتدمع مغ االنييار كالتفكظ كعجـ االستقخار

ػثشييغ حيث خ السدمسيغ مغ عسػـ الكفار مغ أىل الكتاب كغيخىع كالسجػس كالغيمع السدمسيغ ك 
، كالتعامل الرحيح يديع في تكػيغ نطاـ دقيق ىػ األساس في نجاح ال يسكغ أف تتع بجكنو

ال ﴿، قاؿ تعالى غ كغيخىع كالعجؿ معيع كعجـ ضمسيعالتعاير كتقبل أفكار اآلخخيغ مغ السدمسي
كُىْع َكُتْقِدُصػا ِإَلْييِ َيْشَياُكُع َّللاَُّ  يِغ َكَلْع ُيْخِخُجػُكْع ِمْغ ِدَياِرُكْع َأْف َتَبخُّ ْع ِإفَّ َعِغ الَِّحيَغ َلْع ُيَقاِتُمػُكْع ِفي الجِّ

 [.8ْقِدِصيَغ﴾،]السستحشة:َّللاََّ ُيِحبُّ اْلسُ 

 ككحلظ تصبيق مبجأ األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ، باعتبار الغمػ كالتصخؼ مشكخ
يجب إنكاره كالجعػة إلى تخكو، كذلظ بالحكسة كالسػعطة الحدشة، كمغ ذلظ قػلو تعالى: ﴿اْدُع 

َمُع ِبَسْغ َضلَّ ِإَلى َسِبيِل َربَِّظ ِباْلِحْكَسِة َكاْلَسْػِعَطِة اْلَحَدَشِة َكَجاِدْلُيْع ِبالَِّتي ِىَي َأْحَدُغ ِإفَّ َربََّظ ُىَػ أَعْ 
َمُع ِباْلُسْيَتِجيَغ * َكِإْف َعاَقْبُتْع َفَعاِقُبػا ِبِسْثِل َما ُعػِقْبُتْع ِبِو َكَلِئْغ َصَبْخُتْع َلُيَػ َخْيٌخ َعْغ َسِبيِمِو َكُىَػ أَعْ 

اِبِخيَغ﴾  12-124، ]الشحل: ِلمرَّ

 المبحث الرابع
 دور التربية اإلسالمية في تحدي الحهار وتقهيمه ووضع ضهابطه.

                            
 (.10فرج، )ص  عبد اللطيف حسني، تربية الشباب للبعد عن التطرف واإلرىاب(1)
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مية السدتشجة أساسا إلى مبادئ الجيغ الحشيف كالحػار قيسة مغ قيع الحزارة اإلسال 

كتعاليسو الدسحة، كىػ مػقف فكخى يعبخ عغ أبخز سسات الذخرية اإلسالمية الدػية كىي 
نػر اإلسالـ عمى الجنيا أدرؾ السدمسػف شبيعة ديشيع كعالسية رسالتو،  مشح ضيػرسسة التدامح، ك 

سدمسيغ كمذخكي قخير، كسجل القخآف في آياتو فقامػا يجعػف الشاس إلى ىجيو، فبجأ الحػار بيغ ال
الكثيخ مغ ىحه الحػارات، كتػلى فييا الخد عمى السذخكيغ.ككاف مغ أىع مشاسبات الحػار ىجخة 

إلى الحبذة، كحػارىع مع الشجاشي حػؿ قػؿ السدمسيغ  -صمى هللا عميو كسمع  -أصحاب الشبي 
إلى السجيشة بجأ  -صمى هللا عميو كسمع  -في السديح كأمو عمييسا الدالـ.كحيغ انتقل الشبي 

الحػار مع أىل الكتاب مغ قّصاف السجيشة السشػرة، كقج نقل القخآف الكثيخ مغ الحػارات التي َشمب 
أف يجخييا مع أىل الكتاب، كالكثيخ مشيا كاف يبجأ بقػلو  -صمى هللا عميو كسمع  -مغ الشبي 

 ، كمغ ذلظ ما يمي:(1)﴿يا أىل الكتاب﴾تعالى: 
ُقْل َياأَْىَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْػا ِإَلى َكِمَسٍة َسَػاٍء َبْيَشَشا َكَبْيَشُكْع َأالَّ َنْعُبَج ِإالَّ َّللاََّ َكاَل ﴿يقػؿ هللا تعالى: 

ِ َفِإْف َتَػلَّْػا َفُقػُلػا اشْ  ا َأْرَباباا ِمْغ ُدكِف َّللاَّ ، ﴾َيُجكا ِبَأنَّا ُمْدِمُسػفَ ُنْذِخَؾ ِبِو َشْيئاا َكاَل َيتَِّخَح َبْعُزَشا َبْعزا
 [.64]آؿ عسخاف: 

ْنِجيُل ِإالَّ ِمْغ ﴿كقػلو تعالى:  ػَف ِفي ِإْبَخاِليَع َكَما ُأْنِدَلِت التَّْػَراُة َكاإْلِ َياأَْىَل اْلِكَتاِب ِلَع ُتَحاجُّ
 [.65، ]آؿ عسخاف: ﴾َبْعِجِه َأَفاَل َتْعِقُمػفَ 

، ﴾َع َتْمِبُدػَف اْلَحقَّ ِباْلَباِشِل َكَتْكُتُسػَف اْلَحقَّ َكَأْنُتْع َتْعَمُسػفَ َياأَْىَل اْلِكَتاِب لِ كقػلو تعالى: ﴿
 [.71]آؿ عسخاف: 

ِ َوَّللاَُّ َشِييٌج َعَمى َما َتْعَسُمػفَ كقػلو تعالى: ﴿ ، ]آؿ ﴾ُقْل َياأَْىَل اْلِكَتاِب ِلَع َتْكُفُخكَف ِبآَياِت َّللاَّ
 [.98عسخاف: 

ِ ِإالَّ اْلَحقَّ ِإنََّسا اْلَسِديُح  َياأَْىلَ كقػلو تعالى: ﴿ اْلِكَتاِب اَل َتْغُمػا ِفي ِديِشُكْع َكاَل َتُقػُلػا َعَمى َّللاَّ
ِ َكُرُسِمِو كَ  ِ َكَكِمَسُتُو َأْلَقاَىا ِإَلى َمْخَيَع َكُركٌح ِمْشُو َفآِمُشػا ِباَّللَّ اَل َتُقػُلػا َثاَلَثٌة ِعيَدى اْبُغ َمْخَيَع َرُسػُؿ َّللاَّ

َساَكاِت َكَما فِ انْ  ي اأْلَْرِض َتُيػا َخْيخاا َلُكْع ِإنََّسا َّللاَُّ ِإَلٌو َكاِحٌج ُسْبَحاَنُو َأْف َيُكػَف َلُو َكَلٌج َلُو َما ِفي الدَّ
ِ َكِكيالا   [.171، ]الشداء: ﴾َكَكَفى ِباَّللَّ

يكتدب أىسية بالغة في عخضو مغ اآليات الدابقة يتبيغ لشا أفَّ الحػار  كمغ خالؿ ما تعَّ 
مشطػمة الجعػة اإلسالمية، فيػ أسمػب أصيل مغ أساليب الجعػة كمعمع بارز في مشيجيا 

                            
 (.19، )ص منقذ بن حممود السقار، مشروعيتو وآدابو -احلوار مع أتباع األداين (1)
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الخشيج.كلمحػار دكره الكبيخ في تأصيل السػضػعية كرد الفكخة السغخضة كالفكخة القائمة إف  

ذخقيغ اإلسالـ ديغ القيخ، كإنو انتذخ بالديف كسا ركجو أعجاء اإلسالـ مغ ضالؿ السدت
يِغ َقْج ﴿كالسشّرخيغ. ككيف يرح ذلظ كاإلسالـ ديغ الحػار كفي التشديل الحكيع  اَل ِإْكَخاَه ِفي الجِّ

ِ َفَقِج اْسَتْسَدَظ ِباْلُعْخَكِة اْلُػثْ  ـَ َلَيا َتَبيََّغ الخُّْشُج ِمَغ اْلَغيِّ َفَسْغ َيْكُفْخ ِبالصَّاُغػِت َكُيْؤِمْغ ِباَّللَّ َقى اَل اْنِفَرا
 .(1)[256]البقخة:  ﴾،َسِسيٌع َعِميعٌ  َوَّللاَُّ 

كمغ ثعَّ يتبيغ لشا أفَّ الحػار في السشيج اإلسالمي أسمػب مغ أساليب التخبية كشخيقة 
كالستتبع الشاضخ في القخآف الكخيع يتزح  ،إلى هللا عد كجل بالعقل كالسشصق لمفيع كاإلقشاع كالجعػة

قج يتصخؽ الحي ك القخآف، كمغ ذلظ الحػار الخصابي، لو أفَّ ىشاؾ العجيج مغ أشكاؿ الحػار في 
تعالى : ﴿َسْل َبِشي ِإْسخائيَل كمغ ذلظ قػلو ، كقج يتصخؽ إلى التحكيخ بشعع هللاإلى الشاحية التعبجية، 

 [.211َكْع آَتْيَشاُىْع ِمْغ آَيٍة َبيَِّشٍة﴾، ]البقخة: 
كمغ ثعَّ نالحظ الحػار القرري، كالحي يأتي في إشار قرة كاضحة في شكميا 
كتدمدميا القرري، كيغمب عميو اإلخبار عغ األمع الدابقة، كذلظ مغ خالؿ تأثيخه التخبػي الحي 
يدتشج إلى اإليحاء كتخبية العػاشف كإدراؾ الترػر الخباني ألمػر الحياة كجػانبيا السختمفة، كمغ 

، كمغ كقػمو في سػرة ىػد نبي هللا نػحػار القرري نالحظ الحػار الحي دار بيغ أمثمتو الح
ا ِإَلى َقْػِمِو ِإنِّي َلُكْع َنِحيٌخ ُمِبيٌغ ﴿ذلظ قػلو تعالى:  َأْف اَل َتْعُبُجكا ِإالَّ َّللاََّ ِإنِّي  *َكَلَقْج َأْرَسْمَشا ُنػحا

َؿ اْلَسََلُ الَِّحيَغ َكَفُخكا ِمْغ َقْػِمِو َما َنَخاَؾ ِإالَّ َبَذخاا ِمْثَمَشا َكَما َنَخاَؾ َفَقا *َأَخاُؼ َعَمْيُكْع َعَحاَب َيْػـٍ َأِليٍع 
َقاَؿ َياَقْػـِ  *ِذِبيَغ اتََّبَعَظ ِإالَّ الَِّحيَغ ُىْع َأَراِذُلَشا َباِدَي الخَّْأِي َكَما َنَخى َلُكْع َعَمْيَشا ِمْغ َفْزٍل َبْل َنُطشُُّكْع َكا

َيْت َعَمْيُكْع َأُنْمِدُمُكُسػىَ َأَرَأيْ  ا َكَأْنُتْع َلَيا ُتْع ِإْف ُكْشُت َعَمى َبيَِّشٍة ِمْغ َربِّي َكآَتاِني َرْحَسةا ِمْغ ِعْشِجِه َفُعسِّ
ِ َكَما َأَنا ِبَصاِرِد الَّحِ َكاِرُىػَف  يَغ آَمُشػا ِإنَُّيْع ُماَلُقػ َكَياَقْػـِ اَل َأْسَأُلُكْع َعَمْيِو َماالا ِإْف َأْجِخَي ِإالَّ َعَمى َّللاَّ

ِ ِإْف َشَخْدُتُيْع َأَفاَل َتَحكَُّخكَف  *َربِِّيْع َكَلِكشِّي َأَراُكْع َقْػماا َتْجَيُمػَف  َكاَل  *َكَياَقْػـِ َمْغ َيْشُرُخِني ِمَغ َّللاَّ
ِ َكاَل أَْعَمُع اْلَغْيَب َكاَل َأُقػُؿ ِإنِّ  ي َمَمٌظ َكاَل َأُقػُؿ ِلمَِّحيَغ َتْدَدِري أَْعُيُشُكْع َلْغ َأُقػُؿ َلُكْع ِعْشِجي َخَداِئُغ َّللاَّ

َقاُلػا َياُنػُح َقْج َجاَدْلَتَشا َفَأْكَثْخَت  * ُيْؤِتَيُيُع َّللاَُّ َخْيخاا َّللاَُّ أَْعَمُع ِبَسا ِفي َأْنُفِدِيْع ِإنِّي ِإذاا َلِسَغ الطَّاِلِسيغَ 
اِدِقيغَ ِجَجاَلَشا َفْأِتَشا ِبَسا َتِعُجَنا إِ   [.32-25﴾، ]ىػد: ْف ُكْشَت ِمَغ الرَّ

                            
 (.21، )ص نوابأ. د. عبد الرب نواب الدين آل ، وسطية اإلسالم ودعوتو إىل احلوار(1)
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ككحلظ الحػار الخصابي، كقج يتصخؽ إلى إثارة العػاشف اإلندانية كاالنفعاالت الػججانية  

، قاؿ تعالى: ﴿َفَحكِّْخ َفَسا َأْنَت الشجـ كشكخ الشععمثل الخذػع  كالخػؼ مغ العحاب كالذعػر ب
 [.29َمْجُشػٍف﴾، ]الصػر:ِبِشْعَسِت َربَِّظ ِبَكاِىٍغ َكال 

 وخالصة القهل:
دكر التخبية اإلسالمية في تحجي  عمى الػقػؼكمغ خالؿ ما تعَّ عخضو كبيانو في 

، اإلسالمية في تحجي الحػار كتقػيسوالحػار كتقػيسو ككضع ضػابصو، نالحظ مشيجية التخبية 
التعخؼ عمى  خالؿ حيُث تتزح أىسية الحػار مغ، كمغ ثعَّ كضع ضػابصو كإلداـ العسل بو

أشخكحات الصخؼ اآلخخ ككجيات نطخه كحججو في القزايا التي ىي مػضػع الحػار، في مقابل 
تعخيفو بسا يغيب عشو أك يمتبذ عميو مغ أصػؿ ديششا كمحاسشو. كمغ ثعَّ شمب الحق، فالحػار 

ل إلى الحكيقة الثابتة كمغ َثعَّ التدميع بيا ُثعَّ الجعػة إل ييا، كفي ذلظ يقػؿ اإلماـ ييجؼ إلى التػصُّ
الغدالي عشج ذكخه لعالمات شمب الحق "أف يكػف في شمب الحق كشاشج ضالة، ال يفّخؽ بيغ أف 
تطيخ الزالة عمى يجه، أك عمى يج مغ يعاكنو، كيخى رفيقو معيشاا ال خرساا، كيذكخه إذا عخفو 

 .(1)الخصأ كأضيخ لو الحق"
 الخاتمة

 وختاًما...
 "،التربية اإلسالمية وتحديات العرربػ"كمغ خالؿ ما تعَّ عخضو كبيانو في مػضػعشا السعشػف 

 تػصمَّت الجراسة إلى العجيج مغ الشتائج، لعلَّ مغ أىسيا ما يمي:
القخآف الكخيع كالدشة الشبػية الذخيفة ىسا مرجرا التذخيع الخئيدياف لمسدمسيغ، كذلظ  -1

كتفريل كإعجاز لقجرة هللا كبياف دالئل كحجانيتو كقجرتو مغ خالؿ ما فييسا مغ بياف 
 .-عد كجل–

تتزح أىسية الجراسة مغ أىسية التخبية اإلسالمية التي تعتبخ فمدفة اجتساعية،  -2
كتخبػية لمسشاىج التعميسية كالبخامج اإلرشادية لمفخد كالجساعة، مغ أجل بياف كتػضيح 

تعامل مع مختمف التحجيات التي قج تصخأ شسػلية التخبية اإلسالمية، كقجرتيا عمى ال
 عمى السجتسع في جسيع جػانبو.

                            
 (.44/ 1ىـ(، )505إحياء علوم الدين، أبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل الطوسي )ادلتوىف: (1)
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التخبية عسمية اجتساعية ىجفيا تحقيق تقجـ السجتسع كتغييخه إلى األفزل، كسا أنيا  -3 

تديع إسياماا فعَّاالا في بشاء السجتسع كالسحافطة عميو، كيجب أف تكػف التخبية 
جات األفخاد، كمتكيفة مع كاقع مالئسة لخكح العرخ كالسجتسع كمعبخة عغ حا

 السجتسع كأسمػب الحياة فيو.
التخبية اإلسالمية ىي عسمية تتعمق قبل كل شيء بتييئة عقل اإلنداف، كفكخه  -4

كترػراتو عغ الكػف كالحياة، كعغ دكره كعالقتو بيحه الجنيا، كعمى أي كجو يشتفع 
تي يحياىا اإلنداف، كاليجؼ بيحا الكػف كبيحه الجنيا، كعغ غاية ىحه الحياة السؤقتة ال

 .الحي يجب أف يػجو مداعيو إلى تحكيقو
أكلى اإلسالـ لمسخأة مكانة كبيخة، فخفع مكانتيا، كأكخميا بسا لع يكخميا بو أي شخيعة  -5

مغ الذخائع الدساكية األخخى، فقج ضسغ اإلسالـ لمسخأة حقػقيا التي سبق كأف ُسمبتيا 
الشفقة، في البيع كالذخاء كفي سائخ العقػد، مغ قبل، سػاء مغ حقيا في السيخاث، ك 

 ككحلظ حقيا في التعميع.فجعل الشداء شقائق الخجاؿ، كخيخ الخجاؿ خيخىع ألىمو.
كمغ مطاىخ إبخاز اإلسالـ لجكر السخأة كمكانتيافقج ساكى بيشيا كبيغ الخجل في الكيسة  -6

فال فخؽ بيشيسا في اإلندانية كالكيع الػجػدية، حيث خمق هللا الجسيع مغ معيغ كاحج، 
األصل كالفصخة، كال في الكيسة كاألىسية، كالسخأة ىي نفذ خمقت لتشدجع مع نفذ، 

 كركح خمقت لتتكامل مع ركح، كشصخ مداك لذصخ.
عالج اإلسالـ األفكار الستصخفة كالسشحخفة مغ خالؿ مشيجية قخآنية شاممة، كضػابط  -7

ـ متسثالا في التخبية اإلسالمية" محجدة في ىحا الجانب، كمغ ثعَّ نالحظ أفَّ اإلسال
يكدب التخبية تػازناا بيغ الشطخية كالتصبيق، كتػازناا بيغ الحياة الجنيا كالحياة اآلخخة، 
كتػازناا بيغ أشػاؽ الفخد الخكحية كتمبية حاجاتو السادية كاالجتساعية، كىحا التػازف في 

 اء".التخبية اإلسالمية يجعميا أقخب ما تكػف إلى شبيعة األشي
حخص اإلسالـ عمى الحج مغ التصخؼ كالفكخ السشحخؼ، كمغ الغمػ، نالحظ كحلظ  -8

مشيجية التخبية اإلسالمية في التعامل مع أصحاب الفكخ السشحخؼ، كأمثاؿ ىؤالء، 
كمغ ذلظ تصبيق مبجأ حدغ التعامل كالحكسة في التعامل مع اآلخخيغ، كالحي مغ 

لتفكظ كعجـ االستقخار، كال شظ أفَّ الحياة خالؿ تدعج األمع، كتدمع مغ االنييار كا
تحتاج إلى التعامل مع السدمسيغ كغيخ السدمسيغ مغ عسػـ الكفار مغ أىل الكتاب 
كغيخىع كالسجػس كالػثشييغ حيث ال يسكغ أف تتع بجكنو، كالتعامل الرحيح يديع 
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في تكػيغ نطاـ دقيق ىػ األساس في نجاح التعاير كتقبل أفكار اآلخخيغ مغ  

 سدمسيغ كغيخىع كالعجؿ معيع كعجـ ضمسيع.ال
يكتدب الحػار أىسية بالغة في مشطػمة الجعػة اإلسالمية، فيػ أسمػب أصيل مغ  -9

أساليب الجعػة كمعمع بارز في مشيجيا الخشيج.كلمحػار دكره الكبيخ في تأصيل 
خ السػضػعية كرد الفكخة السغخضة كالفكخة القائمة إف اإلسالـ ديغ القيخ، كإنو انتذ

 بالديف كسا ركجو أعجاء اإلسالـ مغ ضالؿ السدتذخقيغ كالسشّرخيغ
 

 فهرس اآليات القرآنية
رقم  نص اآلية، ورقمها مدلدل

 الرفحة
قػلو تعالى: ﴿َسْل َبِشي ِإْسخائيَل َكْع آَتْيَشاُىْع ِمْغ آَيٍة َبيَِّشٍة﴾، ]البقخة:  1

211.] 
17 

الشَِّداَء َفَبَمْغَغ َأَجَمُيغَّ َفاَل َتْعُزُمػُىغَّ َأْف َيْشِكْحَغ قػلو تعالى:﴿َكِإَذا َشمَّْقُتُع  2
َأْزَكاَجُيغَّ ِإَذا َتَخاَضْػا َبْيَشُيْع ِباْلَسْعُخكِؼ َذِلَظ ُيػَعُظ ِبِو َمْغ َكاَف ِمْشُكْع 

ِ َكاْلَيْػـِ اآْلِخِخ َذِلُكْع َأْزَكى َلُكْع َكَأْشَيُخ َوَّللاَُّ يَ  ْعَمُع َكَأْنُتْع اَل ُيْؤِمُغ ِباَّللَّ
 [.232َتْعَمُسػَف﴾، ]البقخة:

11 

قػلو تعالى: ﴿ُقْل َياأَْىَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْػا ِإَلى َكِمَسٍة َسَػاٍء َبْيَشَشا َكَبْيَشُكْع َأالَّ  3
ا َأْرَباباا  ِمْغ ُدكِف َنْعُبَج ِإالَّ َّللاََّ َكاَل ُنْذِخَؾ ِبِو َشْيئاا َكاَل َيتَِّخَح َبْعُزَشا َبْعزا

ِ َفِإْف َتَػلَّْػا َفُقػُلػا اْشَيُجكا ِبَأنَّا ُمْدِمُسػَف﴾، ]آؿ عسخاف:   [.64َّللاَّ

16 

ػَف ِفي ِإْبَخاِليَع َكَما ُأْنِدَلِت التَّْػَراُة  4 قػلو تعالى: ﴿َياأَْىَل اْلِكَتاِب ِلَع ُتَحاجُّ
ْنِجيُل ِإالَّ ِمْغ َبْعِجِه َأَفاَل   [.65َتْعِقُمػَف﴾، ]آؿ عسخاف: َكاإْلِ

16 

قػلو تعالى: ﴿َياأَْىَل اْلِكَتاِب ِلَع َتْمِبُدػَف اْلَحقَّ ِباْلَباِشِل َكَتْكُتُسػَف اْلَحقَّ  5
 [.71َكَأْنُتْع َتْعَمُسػَف﴾، ]آؿ عسخاف: 

16 

6  ِ َوَّللاَُّ َشِييٌج َعَمى قػلو تعالى: ﴿ُقْل َياأَْىَل اْلِكَتاِب ِلَع َتْكُفُخكَف ِبآَياِت َّللاَّ
 [.98َما َتْعَسُمػَف﴾، ]آؿ عسخاف: 

16 

 1 [.110﴿ُكْشُتْع َخْيَخ ُأمٍَّة ُأْخِخَجْت ِلمشَّاِس﴾، ]آؿ عسخاف:  7
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ِ َكِلّياا َكال  8  قػه تعالى: ﴿َمْغ َيْعَسْل ُسػءاا ُيْجَد ِبِو َكال َيِجْج َلُو ِمْغ ُدكِف َّللاَّ

اِلَحاِت ِمْغ َذَكٍخ َأْك ُأْنَثى َكُىَػ ُمْؤِمٌغ َنِريخاا* َكَمْغ َيْعَسْل مِ  َغ الرَّ
 [.124-123َفُأكَلِئَظ َيْجُخُمػَف اْلَجشََّة َكال ُيْطَمُسػَف َنِقيخاا﴾، ]الشداء: 

11 

ِ ِإالَّ  9 قػلو تعالى: ﴿َياأَْىَل اْلِكَتاِب اَل َتْغُمػا ِفي ِديِشُكْع َكاَل َتُقػُلػا َعَمى َّللاَّ
ِ َكَكِمَسُتُو َأْلَقاَىا ِإَلى َمْخَيَع اْلَحقَّ  ِإنََّسا اْلَسِديُح ِعيَدى اْبُغ َمْخَيَع َرُسػُؿ َّللاَّ

ِ َكُرُسِمِو َكاَل َتُقػُلػا َثاَلَثٌة اْنَتُيػا َخْيخاا َلُكْع ِإنََّسا َّللاَُّ ِإَلٌو  َكُركٌح ِمْشُو َفآِمُشػا ِباَّللَّ
َساَكاِت َكَما ِفي اأْلَْرِض َكاِحٌج ُسْبَحاَنُو َأْف َيُكػَف َلُو  َكَلٌج َلُو َما ِفي الدَّ
﴾، ]الشداء:  ِ َكِكيالا  [.171َكَكَفى ِباَّللَّ

16 

كقاؿ تعالى:﴿َكاْلُسْؤِمُشػَف َكاْلُسْؤِمَشاُت َبْعُزُيْع َأْكِلَياُء َبْعٍس َيْأُمُخكَف  11
َكاَة ِباْلَسْعُخكِؼ َكَيْشَيْػَف َعِغ اْلُسْشَكِخ َكُيِكيُسػَف الرَّ  اَلَة َكُيْؤُتػَف الدَّ

َكُيِصيُعػَف َّللاََّ َكَرُسػَلُو ُأكَلِئَظ َسَيْخَحُسُيُع َّللاَُّ ِإفَّ َّللاََّ َعِديٌد َحِكيٌع﴾، 
 [.71]التػبة:

11 

ا ِإَلى َقْػِمِو ِإنِّي َلُكْع َنِحيٌخ ُمِبيٌغ *  11 قػلو تعالى: ﴿َكَلَقْج َأْرَسْمَشا ُنػحا
 [.32-25.....﴾، ]ىػد: 

17 

قػلو تعالى: ﴿َفاْسَتِقْع َكَسا ُأِمْخَت َكَمْغ َتاَب َمَعَظ َكال َتْصَغْػا ِإنَُّو ِبَسا  12
 [.112َتْعَسُمػَف َبِريٌخ﴾، ]ىػد:

13 

اَر اآْلِخَخَة َكال َتْشَذ َنِريَبَظ ِمَغ  13 في قػلو تعالى: ﴿َكاْبَتِغ ِفيَسا آَتاَؾ َّللاَُّ الجَّ
ْنَيا َكَأْحِدْغ  َكَسا َأْحَدَغ َّللاَُّ ِإَلْيَظ َكال َتْبِغ اْلَفَداَد ِفي اأْلَْرِض ِإفَّ َّللاََّ ال الجُّ

 [.77ُيِحبُّ اْلُسْفِدِجيَغ﴾، ]القرز:

13 

قػلو تعالى:﴿َيا َأيَُّيا الشَّاُس ِإنَّا َخَمْقَشاُكْع ِمْغ َذَكٍخ َكُأْنَثى َكَجَعْمَشاُكْع ُشُعػباا  14
ِ َأْتَقاُكْع ِإفَّ َّللاََّ َعِميٌع َخِبيٌخ﴾، َكَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفػ  ا ِإفَّ َأْكَخَمُكْع ِعْشَج َّللاَّ

 [.13]الحجخات:

11 

قػلو تعالى: ﴿َفَحكِّْخ َفَسا َأْنَت ِبِشْعَسِت َربَِّظ ِبَكاِىٍغ َكال َمْجُشػٍف﴾،  15
 [.29]الصػر:

17 
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*َأَلْع َيُظ ُنْصَفةا ِمْغ َمِشيٍّ قػلو تعالى: ﴿َأَيْحَدُب اإِلْنَداُف َأْف ُيْتَخَؾ  16  ُسجىا

ْكَجْيِغ الحََّكَخ َكاألُْنَثى﴾،  ُيْسَشى*ُثعَّ َكاَف َعَمَقةا َفَخَمَق َفَدػَّى*َفَجَعَل ِمْشُو الدَّ
 [. 39 -36]الكيامة:

11 

يِغ َكَلْع  17 قاؿ تعالى ﴿ال َيْشَياُكُع َّللاَُّ َعِغ الَِّحيَغ َلْع ُيَقاِتُمػُكْع ِفي الجِّ
كُىْع َكُتْقِدُصػا ِإَلْيِيْع ِإفَّ َّللاََّ ُيِحبُّ  ُيْخِخُجػُكْع ِمْغ ِدَياِرُكْع َأْف َتَبخُّ

 [.8اْلُسْقِدِصيَغ﴾، ]السستحشة:

15 

 
 فهرس األحاديث النبهية الذريفة

رقم  نص الحديث مدلدل
 الرفحة

لكشي أنتع الحيغ قمتع كحا ككحا، أما وهللا إني ألخذاكع  كأتقاكع لو، » 1
أصـػ كأفصخ، كأصمي كأرقج، كأتدكج الشداء، فسغ رغب عغ سشتي فميذ 

 «مشي

14 

 11 «إنَّسا الشداُء َشقائُق الخِّجاؿِ » 2
يا أييا الشاس إياكع كالغمػ في الجيغ، فإنو أىمظ مغ كاف قبمكع الغمػ في » 3

 «الجيغ
13 

بعميا،  أنكحشي أبي امخأة ذات حدب، فكاف يتعاىج كشتو، فيدأليا عغ» 4
فتقػؿ: نعع الخجل مغ رجل لع يصأ لشا فخاشا، كلع يفتر لشا كشفا مشح أتيشاه، 

 «فمسا شاؿ ذلظ عميو ذكخ لمشبي صمى هللا عميو كسمع

14 

جاء ثالثة رىط إلى بيػت أزكاج الشبي صمى هللا عميو كسمع، يدألػف » 5
 «اعغ عبادة الشبي صمى هللا عميو كسمع، فمسا أخبخكا كأنيع تقالػى

13 

 11 «َخْيُخُكْع َخْيُخُكْع أِلَْىِمِو، َكِإَذا َماَت َصاِحُبُكْع َفَجُعػهُ » 6
 11 «مغ عاؿ جاريتيغ حتى تبمغا، جاء يـػ الكيامة أنا كىػ» 7

 
 المرادر والمراجع
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ىػ(، دار 505إحياء عمػـ الجيغ، أبػ حامج دمحم بغ دمحم الغدالي الصػسي )الستػفى:  -1 

 السعخفة، بيخكت.
أصػؿ التخبية اإلسالمية كأساليبيا في البيت كالسجرسة كالسجتسع، عبج الخحسغ  -2

 ـ.2007-ىػ1428الشحالكي، دار الفكخ، الصبعة الخامدة كالعذخكف 
أصػؿ التخبية اإلسالمية، محخكس أحسج إبخاليع غباف، كآخخكف، دار الخخيجي  -3

 ق.1415لمشذخ كالتػزيع، الخياض، 
ف الكتاب العديد، مجج الجيغ أبػ شاىخ دمحم بغ يعقػب برائخ ذكي التسييد في لصائ -4

ىػ(، دمحم عمي الشجار، السجمذ األعمى لمذئػف 817الفيخكزآبادى )الستػفى: 
 لجشة إحياء التخاث اإلسالمي، القاىخة، د.ط، د.ت. -اإلسالمية 

تخبية اإلسالمية أصػليا كتصػرىا في البالد العخبية، دمحم مشيخ مخسي، عالع الكتب،  -5
 ـ.2005ىػ/ 1425شبعة مديجة كمشقحة 

 التخبية اإلسالمية أصػليا كمشيجيا كمعمسيا، عاشف الديج، د.ط، د.ت.  -6
تخبية الذباب لمبعج عغ التصخؼ كاإلرىاب، عبج المصيف حديغ فخج، مكة السكخمة،  -7

 ق، د.ط.1426
الجامع السدشج الرحيح السخترخ مغ أمػر رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع كسششو  -8

أيامو = صحيح البخاري، دمحم بغ إسساعيل أبػ عبجهللا البخاري الجعفي، دمحم زىيخ ك 
بغ ناصخ الشاصخ، دار شػؽ الشجاة )مرػرة عغ الدمصانية بإضافة تخقيع تخقيع دمحم 

 ىػ.1422فؤاد عبج الباقي(، الصبعة األكلى، 
رابصة العالع  مذخكعيتو كآدابو، مشقح بغ محسػد الدقار، -الحػار مع أتباع األدياف  -9

 اإلسالمي، د.ط، د.ت.
سشغ ابغ ماجو، ابغ ماجة أبػ عبج هللا دمحم بغ يديج القدكيشي، كماجة اسع أبيو يديج  -10

فيرل  -ىػ(، تحقيق: دمحم فؤاد عبج الباقي، دار إحياء الكتب العخبية 273)الستػفى: 
 عيدى البابي الحمبي.

ديج القدكيشي، كماجة اسع أبيو يديج سشغ ابغ ماجو، ابغ ماجة أبػ عبج هللا دمحم بغ ي -11
فيرل  -ىػ(، تحقيق: دمحم فؤاد عبج الباقي، دار إحياء الكتب العخبية 273)الستػفى: 

 عيدى البابي الحمبي، د.ط، د.ت.
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الدشغ الكبخى، أحسج بغ الحديغ بغ عمي بغ مػسى الُخْدَخْكِجخدي الخخاساني، أبػ  -12 

 عبج القادر عصا، دار الكتب العمسية، ىػ(، تحقيق: دمحم458بكخ البييقي )الستػفى: 
 ـ. 2003 -ىػ  1424لبشات، الصبعة الثالثة،  –بيخكت 

قامػس القخآف أك إصالح الػجػه كالشطائخ، الحديغ بغ محع الجامغاني، حققو كرتَّبو  -13
كأكسمو كأصمحو عبج العديد سيج األىل، دار العمع لمسالييغ، بيخكت، لبشاف، الصبعة 

 ـ.1983الخابعة، 
القػاعج العذخ )أىع القػاعج في تخبية األبشاء(، األستاذ الجكتػر/ عبج الكخيع بكار، دار  -14

 ـ.2009- -ىػ1430الدالـ لمصباعة كالشذخ، الصبعة األكلي 
لداف العخب، دمحم بغ مكـخ بغ عمى، أبػ الفزل، جساؿ الجيغ ابغ مشطػر األنراري  -15

 -بيخكت، الصبعة الثالثة  – ىػ(، دار صادر711الخكيفعى اإلفخيقى )الستػفى: 
 ىػ. 1414

مدشج اإلماـ أحسج بغ حشبل، أبػ عبج هللا أحسج بغ دمحم بغ حشبل بغ ىالؿ بغ أسج  -16
عادؿ مخشج، كآخخكف،  -ىػ(، تحقيق: شعيب األرنؤكط 241الذيباني )الستػفى: 

 1421إشخاؼ: د عبج هللا بغ عبج السحدغ التخكي، مؤسدة الخسالة، الصبعة األكلى، 
 ـ. 2001 -ػ ى

مدشج الجارمي السعخكؼ بػ )سشغ الجارمي(، أبػ دمحم عبج هللا بغ عبج الخحسغ بغ  -17
ىػ(، 255الفزل بغ َبيخاـ بغ عبج الرسج الجارمي، التسيسي الدسخقشجي )الستػفى: 

تحقيق: حديغ سميع أسج الجاراني، دار السغشي لمشذخ كالتػزيع، السسمكة العخبية 
 ـ. 2000 -ىػ  1412ى، الدعػدية، الصبعة األكل

السدشج الرحيح السخترخ بشقل العجؿ عغ العجؿ إلى رسػؿ هللا صمى هللا عميو  -18
ىػ(، دمحم 261كسمع، مدمع بغ الحجاج أبػ الحدغ القذيخي الشيدابػري )الستػفى: 

 .بيخكت –فؤاد عبج الباقي، دار إحياء التخاث العخبي 
ـ، كساؿ الجيغ عبج الغشي السخسي، دار مغ قزايا التخبية الجيشية في السجتسع اإلسال -19

 ـ.1998ىػ/ 1419السعخفة الجامعية، الصبعة األكلى 
مشيج التخبية اإلسالمية، دمحم بغ قصب بغ إبخاليع، دار الذخكؽ، الصبعة الدادسة  -20

 عذخة.
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كسصية اإلسالـ كدعػتو إلى الحػار، أ. د. عبج الخب نػاب الجيغ آؿ نػاب، الكتاب  -21 

 ارة األكقاؼ الدعػدية بجكف بيانات، د.ط، د.ت.مشذػر عمى مػقع كز 
 ق.1404كليذ الحكخ كاألنثى، د/ دمحم عثساف الخذت، مكتبة القخآف، القاىخة،  -22

 فهرس المهضهعات
 رقم الرفحة المهضهع مدلدل

مقجمة: يحكُخ فييا الباحُث أىسية السػضػع، كأسباب اختياره،  1
كحجكده، كخصة كتداؤالت السػضػع كأىجافو، كمشيج البحث، 

 البحث.

1-4 

السبحث األكؿ: التخبية اإلسالمية، حكيقتيا ككجػدىا في القخآف  2
 الكخيع.

5-9 

السبحث الثاني: دكر التخبية اإلسالمية في إبخاز دكر السخأة في  3
 السجتسع.

11-12 

السبحث الثالث: دكر التخبية اإلسالمية في الحج مغ الفكخ الستصخؼ  4
 السجتسع.كاإلىارب في 

13-15 

السبحث الخابع: دكر التخبية اإلسالمية في تحجي الحػار كتقػيسو  5
 ككضع ضػابصو.

16-18 

الخاتسة، كتتزسغ أىع الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة، كمغ ثعَّ  6
 التػصيات العامة.

19-21 

 21 الفيارس العامة لمجراسة، كتذتسل عمى ما يمي: 7
8   22-21 القخآنية.فيخس اآليات 
9  .23 فيخس األحاديث الشبػية الذخيفة 
11  .25-24 فيخس السرادر كالسخاجع 

 
  


