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 امُلقدِّمة
  الذي   الحّيز  ؛ ألنها  التعليمية  وهذا يصّب في المجاالت والمدارس،  إّن موضوع البحث الذي تقّدمُت به هو البناء الفكري والتربية الدينية  

 المذمومة. الصفات المحمودة ، والتجرد عن الصفات    نحو  والسير  الحسن  السلوك  واكتساب  المفيد  العلم   من  المزيد  طلب  على   المتعلم  يساعد
 أهمية الدراسة

 في تنمية   ودورها  المجاالت التعليمة  أهمية  على  تستند  بل  فحسب  العلمي  والبحث  التدريس  مجال  في  التعليم ليس  أهمية  إن  القول  يمكن
 المجتمع.  خدمة في  دور  بأفضل تقوم لكي جديدة ، كوادر قياداتها وإخراج المجتمع فكرًيا وتربوًيا ،

ووضعها بالمكان المناسب    تفعيل الطاقة البشرية من جهتي الفكر والتربية ،  الدراسة إلى تطوير المجاالت التعليمية على إمكانيةوتهدف هذه   •
 كإنسان. وجوده على ويحافظ المعاصر الفرد ؛ ليستنير

 وأبرز األسباب الختياري هذا البحث ، تتلخص فيما يأتي:  •
الماسة للنصح والتوجيه خا -1 التعليمية ؛ حاجة المجتمع  المجاالت  آداب ، وأخالق ، وسلوك ،  تعلق  ت  الكونه  صة  بتهذيب اإلنسان ، من 

 .  وتوجيه ، وإرشاد ، ونصح ، وتزكية 
الفكري   إلى  المراهقة  مرحلة  في  وخاصة  المسلم  االنسان  إرشاد -2 االعتماد  وذلك  القويم   اإلسالمي  والتربوي   المنهج    العقيدة  على  بوساطة 

 . المراهق لمشكالت والعالج  الوقاية أساليب أهم وهي  الحسنة  واألخالق  الصحيحة
 ولعّل أبرزها ما يلي : منها ، بعًضا أوجزت وقد صعوبات موضوع لكلّ  إن •
 يختّص بقضايا فكرية وتربوية معاصرة.   -1
 وجدت المصادر قليلة في هذه الدراسة ، والمكتبات ال تفي بالغرض.   صعوبة توفر المصادر ، -2
األول:مفهوم  ويحتوي على ثالثة مطالب,المطلب    الفكري   البناءتكلمت فيه عن  :  األول    اقتضت طبيعة البحث أن تكون من مبحثين المبحث •

ه , والثالث : معوقات البناء الفكري في التعليم أما المبحث الثاني , والثاني : البناء الفكري مستوياته ، ركائز   ، أهميته للمتعلم  البناء الفكري 
 فبّينت فيه التربية الدينية ، أهدافها ، وسائل النهوض بها ويحتوي على أربعة مطالب, المطلب األول : أهداف التربية الدينية وخصائصها 

 الدينية . ثم الخاتمة و قائمة المصادر    بالتربية   النهوض  , والرابع : وسائل  صفات معلم التربية الدينية  الثالث, والثاني أسس التربية الدينية , و 
 ملخص البحث

اهمية البحث يمكن القول إن أهمية التعليم ليس في مجال التدريس والبحث العلمي فحسب بل تستند على أهمية المجاالت التعليمة ودورها  • 
 في تنمية المجتمع فكرًيا وتربوًيا ، وإخراج قياداتها كوادر جديدة ، لكي تقوم بأفضل دور في خدمة المجتمع. 

حث :حاجة المجتمع الماسة للنصح والتوجيه خاصة المجاالت التعليمية ؛ لكونها تتعلق بتهذيب اإلنسان وأبرز األسباب الختياري هذا الب • 
 ، من آداب ، وأخالق ، وسلوك ، وتوجيه ، وإرشاد ، ونصح ، وتزكية .

 أهم النتائج التي توصلت إليها بنقاط بسيطة وهي كاآلتي: 
ريفات عدة منها : هو بناء لإلنسان يّتصف بالحركة والتطور والتغير والنمو داخل االنسان  بينت مفهوم البناء الفكري بالتفصيل العلمي بتع • 

 ؛ إذ تتشّكل شخصية الفرد اإلنساني من بنائه الفكري إن التربية الدينية تعنى ببناء الشخصية المسلمة المتكاملة . 
Abstract 
Praise be to God, who has revealed to us the features of the religion, bestowed upon us the clear Book, made 

contemplation the worship of His Noble Messenger, and I bear witness that there is no god but God, alone 

without partner, and I bear witness that Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص     is His servant and Messenger.The importance of 

research It can be said that the importance of education is not only in the field of teaching and scientific 

research, but is based on the importance of educational fields and their role in the development of society 

intellectually and educationally, and the production of its leaders as new cadres, in order to play the best role 

in community service.The main reasons for choosing this research are:Society's urgent need for advice and 

guidance, especially in educational fields; Because it is related to human politeness, such as etiquette, morals, 

behavior, guidance, guidance, advice, and recommendationThe most important results that I reached in 

simple points, which are as follows: 
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• I explained the concept of intellectual construction in scientific detail with several definitions, including: It 

is a human building characterized by movement, development, change and growth within the human being; 

The personality of the human individual is formed from his intellectual structure. 

• Religious education is concerned with building the integrated Muslim personality. 

 البناء الفكري املبحث األول
 ، أهميته للمتعلم: املطلب األول: مفهوم البناء الفكري

شخصية الفرد  البناء الفكري : هو بناء لإلنسان يّتصف بالحركة والتطور والتغير والنمو داخل االنسان ؛ إذ تتشّكل  مفهوم البناء الفكري   أواًل:  
  سلوك   لينتج  المعرفة ؛  هذه  في  والتأمل  بالتفكير  والتفّقه,  المعرفة    وتراكم  تحصيل  ، وأّن البناء الفكري هو :" عملية  (1) اإلنساني من بنائه الفكري 

هو مجموعة األفكار , والمعتقدات , واآلمال , والمشاعر التي تشّكل رؤية اإلنسان الفرد    . يعّد المفهوم :(2) المحيط "  مع  للتفاعل  تؤهله  وخبرة
الح لنفسه ولمجتمعه ولتأريخ هذا المجتمع وحاضره ومستقبله ، ولواقع العالم من حوله ، وتاريخ هذا العالم ، ولمنهج التغيير المطلوب ؛ إلص

  العقل   :" إعمال  .كما أّن الفكر هو(3) المدرسة الفكرية الواحدة بمجمل هذه األفكار واآلمالالواقع في مجتمعه وحل مشكالته ، ويشترك أعضاء  
 .يقوم مفهوم البناء الفكري على ركنين اساسيين : (4)  المقدمات " من النتائج ومعرفة العالقات وطبيعة الذات كنه إدراك في

 الحياة.   مجاالت  كل  بين  االنسجام  وتحقيق  , والمجتمع  للحياة  شاملة  نظرة  ؛ لتكوين  كافية  تأصيلية  استطاعة  لديها  التي  األفكار  تكوين:  األول   
 . الناس لدى بها العلم , وتعميق والوجود والحياة المجتمع  الواضح عن التصور تأصيل: الثاني 
  في  تظهر  الفكر  فقيمة  اإلنسان ،  حياة  على  وأثره,    العقل  إليه   يصل  اّلذي   الفكر   قيمة  من  أهميته  الفكري   البناء  يكسب  أهميته للمتعلمثانيًا :  
، وإنما جاءت أهمية   (5) اضطرته  أو  استثارته  مشكلة  معالجة  في  بذله  جهد  بعد  اإلنسان  عقل  إليها  وصل  التي  والتصورات  المعارف  حصيلة

وتعلم المعلومات    للعالقات  األساس  ويعد  والتعميمات ،  والمفاهيم  الحقائق  من  منظمة  مجموعة   يتضمن   إطار   عن  عبارة  الفكري للمتعلم ألنه  البناء
العقل   نوافذ خاللها من ؛ لنفتح باستمرار نمارسها  أن علينا ينبغي عظيمة عبادة  أنه التفكر وكيف أهمية ندرك هنا .من(6)الجديدة وأهم متغيراته

 .(8) َّللاَِّ( ِفي  َتَتَفكَُّروا َواَل  َّللاَِّ ، آاَلءِ  ِفي  )َتَفكَُّروا :   ، قال (7) وجل عز  باهلل المعرفة درجة لها تبًعا وتّتسع الرؤية ، مساحة  فتزداد ،
 املطلب الثاني : البناء الفكري مستوياته ، ركائزه :

ماعة ،  بداية يقوم البناء الفكري على ثالثة مستويات ، وهي : األسرة ، والتعليم ، والخبرة الذاتية ، وبمعنى آخر أي : اإلنسان الفرد ، والج
ن ؛ إذ  والمجتمع ، وإن أولى مستويات البناء الفكري هو بناء الفرد وهو بناء لإلنسان يّتصف بالحركة والتطور والتغير والنمو من داخل اإلنسا

ه من  تتشكل شخصية الفرد اإلنساني من بنائه الفكري ، وبنائه النفسي.وبينما يعني البناء الفكري بالقناعات العقلية , والمعتقدات وما تتضمن
والمشاعر في   حقائق ومفاهيم ومبادئ ونظريات ، فإن البناء النفسي يعني بالجانب االنفعالي والوجداني لإلنسان ، حيث تتحّكم اإلرادة والدوافع 

انب السلوك العملي لإلنسان ، وكما أن اإلنسان يحتاج إلى تربية , وتنمية في الجانب الفكري العقلي ، فإنه يحتاج إلى تربية وتنمية في الج
  الظروف   عن  مستقّلة  صورةب  يحدث  ال  الفرد  عند  الفكري   التشّكل  بينما(9)النفسي والوجداني ، ولكٍل من الجانبين مواده وطرائقه في التربية والتنمية

 بعض  في  بها  تأثرهم  عن  فضالً   العوامل  بهذه   غيرهم  من  أكثر  يتأثرون   األفراد  بعض  أن  في  شكّ   وال  وعقليته ،  الفرد  نفسّية  فيها  تتشّكل  التي
  , وإنما   الصفة  لهذه  حامالً   يولد  ال  محددة  فكرية  قدرات  يمتلك  الذي  الشخص  أو  المفكر  كان  ولما  أخرى   مراحل  من  أكثر  بصوره  النمو  مراحب

فيتشرب    التشّكل  هذا  في  تؤثر  واجتماعية  نفسية ,  بيئة  للفرد  توّفر  فاألسرة  عدة  بعوامل  الفكري   تشّكله  مراحل  في  يتأثر  .إّنه(10)فرد  أيّ   يبدأ  كما  يبدأ
  بقوة   تبّنيها  يجري   فكرّية  حقائق  بعد  فيما  المشاعر  هذه  وتصبح   , والمذهب ،  , والطائفة   الدين   إلى  مشاعر االنتماء  وعي  غير   من   بوعي أو-

  عرفه   لما  كراهية  لديه  تتوّلد  حين  عكسًيا  فعل  ردّ   محدثة  الفرد ،   في  سلباً   البيئة  هذه  تؤثر  الفكرية ، وقد   واألدلة   الحجج  أجلها  من  وتستنفرّ   أحياًنا ،
 المدرسي   التعليم  والعائلة ، فإنّ   األسرة  أفكار  في  المتمّثلة  العوامل  إلى   .إضافة(11) منها  والتبرؤ  لنقضها ،   جاهًدا  ويبحث  أفكار ،  من  بيئته  في

 في   ما  لطالب  المتوفرة  الفرصة  فإنّ   الجامعية ،  الدراسة  يخّص   وفيما  تحبطه ،  أو  الفكريّ   التشّكل  تنشيط  في  تسهم  نفسية  عوامل  أيًضا  يتضمن
  قد  حياته  في  الفرد  بها  يمرّ   التي  الحياة  وخبرات   .(12)الطالب  لهذا  الفكريّ   التشّكل  في  حاسماً   عامالً   تكون   ربما  متمّيز  أستاذ  مع  يدرس مادة  أن

 . التشاؤم أو بالتفاؤل أفكاره متشائمًا ، فتتلّون  أو  فيها متفائالً  ويكون  معينة ، بصورة النفسي في بنائه سبًبا تكون 
 معوقات البناء الفكري يف التعليم : املطلب الثالث :
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 سأقتصر على أهم نقاط المعوقات البناء الفكري كاآلتي :  
  في   المسؤولية   صاحبه  يحّمل  الذي  التفكير ،  من   األسلوب  ذلك   الذاتي  بالنقد   وهو  :التبريري    التفكير  بدل  الذاتي  النقد  على  المتعلم  تدريب .1

المسؤولية  من أخطأ برأه  وإذا  بصاحبه ،  الكمال يفترض الذي التفكير ذلك  التبريري  بالتفكير .ونعني(13) , ونوازل مشكالت من يصيبه ما جميع
  يقرر   -توجيهاته  جميع  في -  والقرآن الكريم  اآلخرين ،  إلى  والفشل  القصور   أو  األخطاء  أسباب  وينسب  خارجية ،  مبررات  عن  يبحث  وراح  ،

 .(14) االجتماعية أو  الفردية  واألخطاء النواقص،  جميع في  أساسية قاعدة الذاتي النقد
 الظاهرة   يتناول  الذي  التفكير  من  األسلوب  ذلك  هو  الشامل  بالتفكير  المقصود  : الجزئي    التفكير  بدل   الشامل  التفكير  على  المتعلم  تدريب .2

  بقية   على  أحكامه  يعمم  ثمّ   الظاهرة ،  من  جزء   على  يرّكز  فهو  الجزئي  التفكير  بها ، أّما  يتعلق  وما  أجزائها  جميع  ويتحرى   جوانبها ،  جميع  من
  العلم   ظاهر  ، أما(15) العلم في والرسوخ- بالعلم    واإلحاطة  -العلم   ظاهر -  فيسمي  التفكير ، بمستوى   العلم  مستوى   يربط  الكريم  األجزاء ، والقرآن 

العلم    موضوعات  بحاضر  العلم   فمعناها  بالعلم  اإلحاطة   أما .الجزئي التفكير ثمرة وهو المرئية ،  الظواهر عند يقف الذي السطحي  العلم فهو
 وجهات  تعدد  إلى  الجزئي في الدين أو غيره يؤدي  التفكير  أما(16) الحاضر  الوقت  في  إليها  العلم  انتهى  التي  الدقيقة  وتفاصيلها  الرئيسية  ومكوناتها

 .(17) المنشودة الثمرات  أو الحقيقة ، إلى  الوصول   في والفشل  الجهود ، تفتيت إلى النهاية في وينتهي وتنافرها وتباعدها ، النظر
  األلفة ،   عوامل  من  يتحرر  الذي  التفكير  هو  القرآن  عناه  الذي  والتجديد  :التقليدي    التفكير  بدل  التجديدي  التفكير  على  المتعلم  .تدريب .3

 ربط   والصواب ؛ ولذلك  المالئمة  ويتحرى   بالواقع   الفكر  يقارن   ثمّ   أخرى ،  نظرة  الواقع  وفي  نظرة  الجديدة  األفكار  في  وينظر  والتقليد ،  واآلبائية
 التفكير   ووجه  -الجارية  واألحداث  الواقع  حيث-  واألنفس  اآلفاق  آيات  في  بالنظر   -الجديدة  األفكار  حيث-  الكتاب  آيات  في  النظر  القرآن

الكتشاف  اإلنساني ،  القدرات  استعمال  عدم  فهو  التقليدي  التفكير  .أما(18)الكتاب  آيات  تصدق  التي  الربط  هذا  نتائج  ؛    إلى   واللجوء  العقلية 
  العقلية ،   للقوى   تعطيل  النوعين  فكال  جديدة ،  وأخرى   قديمة  نماذج  حول  التقليد  يدور  أن  فرق   وال  القائم ،  بالمألوف  واالكتفاء  اآلبائية  أو  المحاكاة

:  َتُقوُلوَن    ِإمََّعًة ،  َتُكوُنوا  : )الَ   اإلرادة ، حيث قال  مسلوب   الفكرة  عديم  الفرد   يكون   أن    الرسول  .ويحّذر(19) وأدواتهما  ميادينهما  اختلفت  وإن
َسنَ  ِإن   َسنَّا ،  النَّاُس  َأح  َنا ، َظَلُموا َوِإن   َأح  ُنوا َوَلِكن   َظَلم  َسنَ   ِإن   َأن ُفَسُكم  ،  َوطِّ ِسُنوا ، َأن   النَّاُس  َأح  ِلُموا( َفالَ  َأَساُءوا  َوِإن   ُتح    .(20) َتظ 

  فهو   عليه ، والتدرب العلمي  التفكير  على   للحثّ   متكّررة  الكريم توجيهات  القرآن في :والهوى   الظن  بدل  العلمي  التفكير على  المتعلم  تدريب  .4
ُنوا   ٱُّٱ، قال تعالى :  (  21)كاملة  الحقيقة  على   والتعّرف  الالزمة ،   المعلومات  استكمال  قبل  األحكام  إصدار   في  التسّرع  عدم   إلى  يدعو ا الَِّذينا آما أاي ُّها َيا

ِدِميا  الاٍة ف اُتْصِبُحوا عالاى ماا ف اعاْلُتْم َنا ي َُّنوا أاْن ُتِصيُبوا ق اْوًما ِِباها ب ا باٍإ ف ات ا اءاُكْم فااِسٌق بِن ا   ذلك   في والتوجيهات اعتقاد ،  كل  في   الدليل طلب  على   يحثّ   وهو   ،(22) َّ  ِإْن جا
ْن أاْظلاُم ِمَِّن    ُّٱٱٱ:منها    كثيرة ٍ فاما ْتُونا عالاْيِهْم ِبُسْلطااٍن بايِِ ِء ق اْوُمناا اَّتَّاُذوا ِمْن ُدونِِه آِِلاًة لاْوَلا َيا ُؤَلا ِذبً ها   أمر   كل  في   التثبت  إلى   " يدعو  ، كذلك(23)َّاْفَتااى عالاى اَّللَِّ كا

 ( 24) الكافية"  العلمية  األدلة   لها  لم تتوّفر  أمور  في   والعقلية   والبصرية ،  السمعية  الطاقات   تبديد  عن   وينهى  الرفض  أو   بالقبول ،   عليه  الحكم   قبل
ُه واأاْوفُوا  ُّٱٱٱٱ:، قال تعالى ُلغا أاُشدَّ َّتَّ ي اب ْ ُن حا ْسُئوًَل واَلا ت اْقرابُوا ماالا اْلياِتيِم ِإَلَّ ِبلَِِّت ِهيا أاْحسا انا ما   الّظن   اّتباع   عن  القرآن  ينهى  المقابل  وفي.  (25)  َِّبْلعاْهِد ِإنَّ اْلعاْهدا كا

ا َتاْواى اْْلانْ ُفسُ  ُّٱٱٱقال تعالى :  : بأهله    ويندد ما ال يغني   : على غير يقين وإن الظنّ   يعني,  : ما يتبعون إال الظن    يعني.  (26)  َِّإْن ي اتَِّبُعونا ِإَلَّ الظَّنَّ وا
 .(27) من الحق شيئاً 

 الرتبية الدينية ، أهدافها ، وسائل النهوض بها املبحث الثاني
 املطلب األول : أهداف الرتبية الدينية وخصائصها: 

  الفرد   قدرة  تنمية  الدينية إلى  لم أتطرق إلى تعريف التربية لغًة واصطالحًا خوف االطالة ولوضوحها ايضًا ,  وسأنطلق باهتمام وهدف التربية 
  التربية  من  لدينيا فالغرض  مًعا ،  والدنيا الدينية بالدين التربية وتهّتم واستبطانها ، النفس , وتأمل وتدبره الكون  في  بالّنظر والتفكير  التأّمل  على

 اإلعداد   أو  النفعي  العلمي  الغرض  في  فيتمّثل  الدنيوي   الغرض  المجتمع أّما  في  نافعاً   عضًوا  باعتباره  الفرد  شخصية  بناء   في  فائقة  أهمية  الدينية ذو
 المسلم  تكوين إلى  يؤدي مّما  اإلنسان  مواهب  , وتقوية  اإليمان  تنمية  في  كبير  بقدر  وتسهم  واآلخرة ،  الدنيا   بالحياة الدينية تهتمّ   التربية  أنّ   وهذا يّتضح.  للحياة

  .إنّ ( 28)فيها  االستقرار  إلى  المسلم  يسعى  التي  الخالدة  الحياة  فهي  اآلخرة  للدار  اإلعداد  لتشمل  تمتدّ   وحسب إنما  الدنيا   الحياة   في  بالفرد  تهتمّ   الصالح ، وال 
  الفرعية   األهداف  أّما( 29)الدنيا  في  اآلخرةويسعد  في  ليفوز  عبادته ؛  ويحسن  ويّتقيه  هللا تعالى  يخشى  الذي   المؤمن  الفرد  الدينية هو إيجاد  للتربية  األسمى  الهدف
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  الصالح   اإلنسان  وتربية  المسلم   , والمجتمع  المسلمة  األسرة  في  الصالح   المواطن  وتربية  ذاته ،  في  الصالح  الفرد  تربية  في  إيجازها  الدينية فيمكن  للتربية
 ذات أهمية منها :  نقاط الدينية في التربية وتأتي أهداف(30)المتكاملة المسلمة الشخصية ببناء الدينية تعنى التربية الكبيرأيإن اإلنساني للمجتمع

 .(31) ويخشاه هللا يعبد الذي اإلنسان واآلخرة ، تنشئة الدنيا في اإلنسان سعادة وتحقيق اإلنساني الكمال _ بلوغ1
 .(32)قضاياهم وخدمة اإلسالمي تضامنهم ودعم المسلمين , الدينية بين الروابط_ تقوية 2
 . (33) وجل عز باهلل العلم  طريق عن النفس , وكمال  الفضيلة لبلوغ اإلنسان _تربية 3
 وعبادته.  هللا  , وخشية الصحيح اإليمان على  المسلم فطرة _تربية 4
 لعبادته. الممارس بربه ، المؤمن العقيدة السليم المسلم  الفرد _إيجاد 5
 المسؤولية.  يقّدر الذي االجتماعية بيئته مع المتفاعل  الصالح  المواطن _تربية6
  , واجتماعًيا. , وانفعالًيا وروحًيا جسمًيا  جوانبه جميع من الفرد _تنمية7
 جنس  أو لون  عن  النظر بغض كبشر معه والتعامل كإنسان ، اإلنسان الحترام أبنائه ؛ نفوس في اإلسالم يربيها التي اإلنسانية القيم _غرس8
 وتنمية  اآلخرة ،  والحياة  الدنيا  للحياة  واإلعداد   الكاملة ،  الحياة   .ويرى البعض أّن هذه األهداف تندرج تحت أهداف كبرى وهي : تحقيق(34) دين  أو

 .(35)لإلنسان المهني  عدادواإل معيشته ، لكسب اإلنسان ؛ وإعداد   المتعلم ، في العلمية الروح
 :الرتبية الدينية خصائص

الدينية ,    التربية  بفلسفة  الخصائص  هذه  بعض  الحضاري ، ويّتصل  مفهومها  عن  وتعّبر  مالمحها  تشّكل  متميزة  الدينية خصائص  للتربية   
 الدينية :  التربية  بفلسفة المّتصلة  الخصائص. الدينية وليس محّل ذكرها هنا خوف االطالة التربية بمحتوى  اآلخر بعضها ويتعّلق

  عملية   فتكون   التربوية ،  العملية  على  ينعكس  ذلك   وأن .  له  مخلوقات  عداه   ما  وجميع  الخالق ،   هو  جالله  جلّ   هللا   أن  ويعني  : الهادف    الُخُلق - أ
 .(36) المؤمنة  الحياة وهدفها ،اإلنسان  ومحورها الكون ، ميدانها هادفة ، مقدسة

،  عن   والنهي  بالمعروف  واألمر  والتقوى   البر  على  للتعاون   جميًعا  الناس  هللا  خلق  :والشمولية    الوحدة -ب   وحدة   عنه  تعّبر  ما  وهذا   المنكر 
وحقول  مجاالت  بجميع  واالهتمام  العلم   طلب  على  يحثّ   اإلنسانيةواإلسالم   نظرة   إليها  وتنظر,  والمجتمع    الفرد   تفيد  التي  المعرفة  , 

 تطوير  وفي   حياتهم ،   في  للناس  الفوائد   وتحّقق  باهلل ،   اإليمان  تقوي   التي   والعلوم  المعارف  مختلف  في  بالنظر  اإلنسان  اإلسالم  .ويطالب(37) واحدة
  هللا   أن  وعبادته ، والحقّ   هللا   لمعرفة  الضروري   االستنتاج  إلى  , ويتوّصل  فيها  الطبيعة ويبحث  ؛ ليدرس  اإلنسانَ   اإلسالمُ   مجتمعاتهم بعد أن دعا

 اآليات  إلى   النظر القرآن  .ويوجه(38)تعالى  شأنه   في   الضروري   االستنتاج  يبلغوا  , ولم  الطبيعة  في   النظر   في   تباطأوا  الذين   ألولئك  العقاب  شديد
ِقيااًما  ٱُّٱوحده، قال تعالى:    باهلل   اإليمان  إلى  الناس  تهدي  بالغة  عبر  من  فيها  وما  والطبيعة  الفلكية،   العلوم   تتدبر  التي  الكونية اَّللَّا  ياْذُكُرونا  الَِّذينا 

ِطًًل ُسبْ  ا با ذا لاْقتا ها ا خا اوااِت وااْْلاْرِض راب َّناا ما ما ْلِق السَّ ُرونا ِف خا كَّ فا ي ات ا عالاى ُجُنوِِبِْم وا قُ ُعوًدا وا ابا النَّارِ وا اناكا فاِقناا عاذا  نظرة  شمول  الدينية مع  التربية  .إذ تتطابق(39)  َّحا
والعقل    النفس  بتربية  تعنى  فهي  تفريط ،  أو  إفراط  دون   متوازًنا  اهتماًما  والبدنية  والعلمية  والخلقية  الدينية  بالتربية  تهتمّ   كذلك  اإلنسان ،  إلى  اإلسالم

 .(40)أيًضا الجسم وبتربية ،
 . (41) والمجتمع  الفرد  تفيد  التي  اإلنسانية  المعرفة  تنظيم  في  والتوازن   والتطبيق ،  النظرية  في  والدعوة الدينية التوازن   التربية  تحقق  :الدقيق    التوازن  -ت

ا َلا ت اْفعاُلونا   ُّٱٱبقوله :  يفعلون ،  ال  ما  يقولون   الذين-جالله  جل-  هللا  ويوّبخ ْقًتا ِعْندا اَّللَِّ أاْن ت اُقوُلوا ما ُُبا ما   الحرص   أشدّ   الدينية حريصة  .التربية(42) َّ كا
ارا اْْلِخراةا واَلا ت اْنسا ناِصيباكا ِمنا   ُّٱ  :تعالى  قال .  اآلخرة    والحياة  الدنيا  الحياة  بين  التوازن   إيجاد   على ُ الدَّ كا اَّللَّ ا آَتا ُ إِلاْيكا واابْ تاِغ ِفيما نا اَّللَّ ا أاْحسا ما نْ ياا واأاْحِسْن كا الدُّ

اْلُمْفِسِدينا  بُّ  ُيُِ َلا  اَّللَّا  ِإنَّ  اْْلاْرِض  ِف  ادا  سا اْلفا ت اْبِغ    فهي   واالجتماعية،  المادية  حاجاته  وتلبية  الفرد  روحانية  تنمية  الدينية بين  التربية  وتوازن   .(43)   َّ  واَلا 
 . المثل , وعالم  الواقع عالم وبين والمجتمع ،  الفرد بين واآلخرة الدنيا بين متوازن  مزيج

 االجتهاد   سبيل  يفتح  أن   هللا   أراد   فقد  محددًا ،  دستوراً   يرسم  ولم  سياسيًا ،  منهجاً   يحدد  لم   القرآن  أنّ   في   اإلسالم  في  التربية  مرونة  تتجّلى  : المرونة   -ث
المرونة    بهذه  الدراسة   مناهج  تأثرت  وقد  محدد ،  جامد  سماوي   بمنهج  تكبيل  دون   المتغّيرة  الظروف  من  واألحكام  المناهج  واستنباط  بالعلم ،  واألخذ
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 الحياة  , وبتغيرات  المجتمع  بواقع  مرتبط  ألّنه  ذلك ؛   إلى   الحاجة   دعت  كّلما  , والتغيير  للتطور  يّتسع  واألصيل  الدينية المتميز  التربية  فمنهج  ،
 .    (44) المتطورة , ومشكالته وبحاجاته

 املطلب الثاني : أسس الرتبية الدينية 
  اإلسالم   أهداف  تحقيق  وبقصد  اإلسالمي ،  الدين  أساس  على  وعواطفه ،  سلوكه ،  وتنظيم  اإلنسان ،  فكر  هي عبارة عن تنمية  الدينية  التربية

  عن   وتصوراته  وفكره  اإلنسان ،  عقل  بتهيئة  شيء  كلّ   قبل  تتعّلق  "عملية  .كما إنها (45) الحياة  مجاالت  كل  في  أي  والجماعة ،   الفرد  حياة  في
 يحياها   التي  المؤقتة  الحياة  هذه  غاية  وعن  الدنيا ،  وبهذه  الكون   بهذا  ينتفع  وجه  أي  وعلى  الدنيا ،  بهذه  وعالقته  دوره  وعن  والحياة ،  الكون 

 متينة   المترابطة    التصورات  من  منظومة  في  كلها  األفكار  هذه   اإلسالم  قّدم  .ولقد(46)  تحقيقه"  إلى  مساعيه  يوجه  أن  يجب  الذي  والهدف   اإلنسان ،
 بأن   الجديرة  العواطف  وتغرس  والمشاعر ،  األحاسيس  نفسه  في   تحّرك   لكي  بها ؛  يؤمن  أن  اإلنسان  على  يجب  التي   العقائد  لنا  البنيان ، كما قّدم

  أكان   سواء  اإلنسان ،  أجله  من  خلق  الذي  الهدف  يحّقق  الذي  التعّبدي  السلوك  وضوابطه ،  قواعده  له  الشريعة  نظمت  الذي  السلوك  إلى  تدفعه
  الواضحة   والتصورات  الثابتة ،  العقيدة  من  راسخاً   أساساً   لنا  يقّدم  الدين  من  االعتقادي  اإليماني  .فالجانب(47)   جماعياً   أو  فرديًا ،  السلوك  هذا

  التشريعي .بينما يقّدم الجانب(48) والوعي والجد والتفاؤل األمل ، بعد على الباعثة السعي ،  إلى الدافعة والحوافز النيرة ، واألهداف والمترابطة ،
  سلوك   هو  التعبدي  والجانب .(49) وسلوكنا حياتنا خطة لنا  يرسم الذي هو بل عالقاتنا بها وننظم سلوكنا ، عليها ونقيم والضوابط  القواعد ، لنا

  على   اإلنسان  شخصية  تنمية  هي   التربية  .وإّن عملية (50)  التشريعية  واألوامر  والضوابط ،   واألهداف  التصورات ، تلك  كل  به   يحّقق  الذي  المسلم
  إليه   وتعود  عنه ،   تتفّرع  واحد   هدف  لتحقيق  جهوده ؛   وتتضافر  اإلنسان ،  طاقات  معه  تتوحد  وتكامل ،  انسجام  في   الجوانب ،  هذه  كل  تتمثل  أن

 . (51) الوجدان ونبضات السلوك ، وضروب والتصورات ، الجهود جميع
 : صفات معلم الرتبية الدينية املطلب الثالث

وعلى تفهمهم واستيعابهم لألدوار التي يمارسونها    ،  ف على اختيارهم في ضوء مجموعة من الصفات الشخصيةنجاح إعداد المعلمين يتوقّ   إنّ 
  وينبغي   قال :. وقد حدد ابن سينا هذه الصفات حيث  دعوية  وفق برنامج متوازن يؤدي إلى اكتسابهم الخبرات من األداء الفعال في العملية ال 

ب  يكون   أن ، قليل    ة والسخفعن الخفّ   ، بعيداً   رزيناً   ، وقوراً   بتخريج الصبيان  ، حاذقاً   برياضة األخالق   ، بصيراً   ، ذا دين   عاقالً   الصبي  مؤدِّ
 .وللمربي المسلم وظيفتان أساسيتان هما:(52)، ذا مروءة ونزاهة ونظافة ، لبيباً  التبذل

 .(53) اإلحسان درجة وبلوغها استقامتها إلى يؤدي ما فيها الخير فطرة  وتنمية واإلثم ، الشرّ  نزعات  من الّنفس تطهير وهي : التزكية - أ
يقوم معلم التربية الدينية بواجبه على الوجه    حتىو ،  (  54) قوها في سلوكهم وحياتهمليطبّ ؛  ن نقل المعلومات والعقائد إلى المؤمنين  ويتضمّ :  التعليم   -ب

 :  بصفات أهمهافالبّد التحلي األكمل 
ا ) ٱُّٱ: لقوله تعالى : طهارة النفس .1 وَّاها ا سا ما ن اْفٍس وا ا )( فاأاِْلا 7وا ت اْقوااها ا وا ا ُفُجوراها ها ا )8ما اها ا 9( قاْد أافْ لاحا ماْن زاكَّ اها ابا ماْن داسَّ قاْد خا  .(55) َّ( وا

ِبيِل اَّللَِّ  ُّٱلقوله تعالى :  : التحكم في األهواء .2  .(56) َّواَلا ت اتَِّبِع اِْلاواى ف اُيِضلَّكا عاْن سا

ِبرٌي ِباا ياْصن ا ُقْل  ُّٱٱٱ :  البصر ة وغّض العفّ   .3 ُْم ِإنَّ اَّللَّا خا ى ِلا ُهْم ذاِلكا أازْكا ظُوا فُ ُروجا ارِِهْم واُياْفا  .(57) َُّعونا لِْلُمْؤِمِنيا ي اُغضُّوا ِمْن أاْبصا

اِظِميا اْلغاْيظا وااْلعااِفيا عاِن النَّ  ٱُّٱ : كظم الغيظ .4 رَّاِء واالضَّرَّاِء وااْلكا بُّ اْلُمْحِسِنيا الَِّذينا يُ ْنِفُقونا ِف السَّ ُ ُيُِ  .(58)َّ اِس وااَّللَّ

عا الصَّاِدِقيا ُّٱٱٱما يكون إال بصحبة الصداقين ، وممارسة الصدق ؛ لقوله تعالى :  :  الصدق .5 ُنوا ات َُّقوا اَّللَّا واُكونُوا ما ا الَِّذينا آما أاي ُّها وقد حرصت على  .(59) ََّيا

كما هو الشأن في    الداللة  واضحةو   اآليات ظاهرة  ؛ ألنكثير    الكريم دون شرح أو تحليلما جاء في القرآن  ب عرض هذه الصفات بما يتفق و 
  ون بهذه الصفات إال عن طريق من يتحلّ   ال يمكن أن يتمّ   تحقيق أهداف التربية الدينية  أنّ   وال شكّ   ،  مواد القوانين البشرية التي يصنعها اإلنسان

 .حول على تحقيق ذلك مرة أخرى ي سبباً , وال أدري  في عصور السلف ، وقد وقع ذلك فعالً الحميدة 
 الدينية بالرتبية النهوض املطلب الرابع : وسائل
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في أردنا أن نشرع  التعلّ   أهمّ   إذا  أن تتبع في مواقف  التي ينبغي  المختلفةالطرائق واألساليب  القدوة  هي  م  المحاضرة  طريقة  وطريقة   وطريقة 
، وأقربها إلى    التربية على اإلطالق  نهوض  ، وطريقة المالحظة والتجربةطريقة القدوةالقدوة هي أفضل وسائل  المشكالت، وطريقة حل    المناقشة

ل إلى حقيقة تتحرك في واقع  على ورق ما لم يتحوّ   ، لكن هذا المنهج يظل حبراً   ل منهج أو تأليف كتاب في التربية، فمن السهل تخيّ   النجاح
،   عندما أراد هللا لمنهجه أن يسود األرض   الذ(60) وأفكاره مبادئ هذا المنهج ومعانيه,    ومشاعره  ,   بسلوكه وتصرفاته  ، وإلى بشر يترجم  األرض

لاقاْد   ُّٱليكون قدوة للناس في تطبيق هذا المنهج:   ، فكان أن بعث محمداً  ه إلى حقيقة في واقع األرض كي يحولّ  مأل به قلب اإلنسان وعقله

انا لاُكْم  ِثريًاكا را اَّللَّا كا ْوما اْْلِخرا واذاكا انا ي اْرُجو اَّللَّا وااْلي ا ْن كا ناٌة ِلما سا ناِذيرًا )  ُّٱوقوله تعالى(61)  َّ ِف راُسوِل اَّللَِّ ُأْسواٌة حا رًا وا ُمباشِِ اِهًدا وا ْلنااكا شا ا النَِّبُّ ِإَنَّ أاْرسا أاي ُّها دااِعًيا ِإَلا 45َيا ( وا

سِ    بسلوكه الشخصي   ومربياً   هادياً   ، فكان  ليكون قدوة للناس في تطبيق منهج هللا في واقع األرض   هكذا أرسل محمد  .(62)  َّ  رااًجا ُمِنريًااَّللَِّ ِبِِْذنِِه وا
  األمة التي قال هللا فيها  ، أنشأ محمد   ، باإلضافة إلى القرآن والسنة  ، وعن طريق القدوة  أو حديثاً   ، وليس فقط بالكالم الذي ينطق به قرآناً 

تُ ْؤِمُنونا ِبَّللَِّ  ُّٱ : ِر وا ْونا عاِن اْلُمْنكا ها ت ان ْ ْعُروِف وا ْت لِلنَّاِس َتاُْمُرونا ِبْلما رْيا أُمٍَّة ُأْخرِجا ُتْم خا ا ُكن ْ ُهُم اْلُمْؤِمُنونا واأاْكث اُرُهُم اْلفا ُْم ِمن ْ رْيًا ِلا انا خا لاْو آمانا أاْهُل اْلِكتااِب لاكا  .(63) َِّسُقونا وا

 اخلامتة 
هو بناء لإلنسان يّتصف بالحركة والتطور والتغير والنمو داخل االنسان ؛ إذ   الفكري بالتفصيل العلمي بتعريفات عدة منها :  البناء   بينت مفهوم .1

 تتشّكل شخصية الفرد اإلنساني من بنائه الفكري .
 المتكاملة .   المسلمة الشخصية ببناء الدينية تعنى التربية إن .2
 ويخشاه . هللا يعبد الذي اإلنسان خرة ، تنشئةواآل الدنيا  في اإلنسان سعادة وتحقيق اإلنساني الكمال من أهداف التربية الدينية بلوغ .3
ب  يكون   من صفات معلم التربية الدينية على لسان ابن سينا أن .4   ا بتخريج الصبيان ، حاذقً   برياضة األخالق  ، بصيراً   ، ذا دين  عاقالً   الصبي  مؤدِّ

 .مروءة ونزاهة ونظافة، ذا  ا، لبيبً  ، قليل التبذل ة والسخفا عن الخفّ ، بعيدً  اا رزينً ، وقورً 
،    ، وأقربها إلى النجاح  التربية على اإلطالق  نهوض  القدوة هي أفضل وسائل  :   طريقة القدوةمن أفضل وسائل النهوض بالتربية الدينية هي   .5

،   تتحرك في واقع األرضل إلى حقيقة  ا على ورق ما لم يتحوّ ، لكن هذا المنهج يظل حبرً   ل منهج أو تأليف كتاب في التربيةفمن السهل تخيّ 
 . وأفكاره مبادئ هذا المنهج ومعانيه,  ومشاعره , وإلى بشر يترجم بسلوكه وتصرفاته
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