
 (.ثالثةم. عضٌد عٌد احمد )المرحلة الأ.محاضرات )اسس التربٌة( 

 المحاضرة االولى:

 مفهوم "التربٌة اإلسالمٌة"

ٌتضمممم ملممالت التربٌممة غممً اللعممة دالالت عممدةه وٌلممٌر يمٌغهمما  لممى ممما ٌ بعممً أم 

تتضم ه الغملٌة التربوٌة مم ممارسماته ومما ٌيمن أم تسمتهدغه ممم ،اٌماته غيما ت 

 اإللالح؛  ذ رّبى اللً  أي: أللحه.بمغ ى 

وقد تغ ً غً اللعة ال ما  الزٌادةه غالقول: ربا ٌربو بمغ ى: زاد و ماه وممم ذمذا قولمه 

ْت َوَرَبمْت َوأَْ َبَتمْت ِممْم ُ مل   َهما اْلَمماَ  اْذَتمز  ٌْ تغالى: }َوَتَرى األَْرَض َذاِمَدًة َغإَِذا أَ َزْلَ ا َعلَ

َدَقاِت{.َزْوٍج َبِهٌٍج{ وقوله تغ ٌُْرِبً الل  َبا َو ُ الر  ْمَحُق َّللا  ٌَ  الى: }

ُ اْلِ َتماَن  مُه َّللا  ٌَ ٌُْ ِت وقد تغ ً الح ممة والغلمم والتغلمٌم؛ لقولمه تغمالى: }َمما َ ماَم لَِبَلمٍر أَْم 

ِ َولَِ ممْ  اِس ُ وُ وا ِعَباًدا لِمً ِممْم ُدوِم َّللا  قُوَل لِل   ٌَ َة ُثم   ُبو  ٌ ٌَم ِبَمما  َواْلُحْ َم َوال ُّ ماِ  ُ وُ موا َرب 

ُ ْ ُتْم ُتَغل ُمموَم اْلِ َتماَن َوِبَمما ُ  مُتْم َتْدُرُسموَم{ وُتَغل مموم ذ ما مغ مى تفهمموم. "ابمم  ثٌمره 

 ".385ه ص1تفسٌر القرآم الغظٌمه حـ

ْحَممةِ  ل  ِممَم الر  َوقُمْل  وتأتً التربٌة بمغ ى الرعاٌة قال تغالى: }َواْخِفْض لَُهَما َيَ اَح المذُّ

اِ ً َلِعًٌرا{. ٌَ ن  اْرَحْمُهَما َ َما َرب   ر 

بغمد أم  لمأ وتربمى غمً  -علٌه السالم-وقال تغالى على لسام غرعوم مخااًبا موسى 

 بٌت غرعوم: }أَلَْم ُ َرب َك ِغٌَ ا َولًٌِدا َولَِبْثَت ِغٌَ ا ِمْم ُعُمِرَك ِسِ ٌَم{.

ة والتغهد بالغ اٌمةه أمما غٌمما ٌتغلمق بمالمفهوم وذذا ٌدل على أم التربٌة قد تغ ً الرعاٌ

 مم ويهة ال ظر االلاالحٌة: غثمة تغرٌفات عدةه م ها:

التربٌة: ذً تلك الغملٌة التً ٌم م ممم خاللهما الولمول باإل سمام يسمًما وروًحما  -1

ألقلى دريات ال ماله وذلك مم خالل ال لف عم القوة ال ام ة غٌمهه والغممل علمى 

 ها وترقٌتها ألقلى دريات االستفادة م ها.ت مٌتها وتويٌه



 التربٌة: ذً الارٌقة التً ٌلبت غٌها الغقل عقاًل آخر والقلن قلًبا آخر. -2

التربٌممة: ذممً تلممك الغملٌممة الهادغممة  لممى  عممداد الغقممل ل سممن الغلممم؛ وذلممك باعتبممار  -3

 المثالٌة.  الغقل اإل سا ً ملدر المغرغة ووسٌلتها. وقد ارتبا ذذا التغرٌف بالفلسفة

 التربٌة: تغ ً ت مٌة  ل قوى الفرد الظاذرة وال ام ة ت مٌة متالئمة. -4

التربٌممة: ذممً التهممذٌن والتأدٌممن واسممتبغاد ممما قممد ٌويممد غممً اإل سممام مممم مثالممنه  -5

 وتدعٌم ما غٌه مم مر،وبات.

 التربٌة: ذً تغدٌل السلوك اإل سا ً. -6

اإل سمممام ممممم أيمممل  حمممدا  التابٌممم   التربٌمممة: ذمممً تلمممك األداة التمممً ٌسمممتخدمها -7

ما بحًتما  ًٌّ االيتماعً؛ بمغ ى تل ٌل الفرد اإل سا ً واال تقال بمه ممم  و مه  ائً ما بٌولوي

 لممى مرحلممة ٌ تسممن غٌهمما اللخلممٌة االيتماعٌممة التممً تم  ممه مممم اإلسممهام غممً ب مما  

 ميتمغه والمحاغظة على ثقاغته.

 سمام ممم بداٌمة حٌاتمه حتمى  هاٌتهما التربٌة: ذً يملة الخبمرات التمً ٌممر بهما اإل -8

 وت ثر غً سلو ه.

 أواًل: مفهوم التربٌة:

وقممد الممتق بغممض البمماحثٌم مممم ذممذو األلممول اللعوٌممة تغرًٌفمما للتربٌممةه قممال اإلمممام 

 البٌضاوي غً تفسٌرو "أ وار الت زٌل وأسرار التأوٌل":

ًٌئاه ثمم ولمف "الرن غً األلل بمغ ى التربٌة وذً تبلٌغ اللً   لى  ماله لًٌئا غلم

 به تغالى للمبالعة.

وغممً  تممان "مفممردات الرا،ممن األلممفها ً": الممرن غممً األلممل التربٌممة وذممو   لمما  

 اللً  حااًل غحااًل  لى حد التمام.



وقد است با األستاذ عبمد المرحمم البما ً ممم ذمذو األلمول اللعوٌمة أم التربٌمة تت موم 

 مم ع الر

 تها.أولها: المحاغظة على غارة ال الئ ورعاٌ

 ثا ٌها: ت مٌة مواذبه واستغداداته  لهاه وذً  ثٌرة مت وعة.

 ثالثها: تويٌه ذذو الفارة وذذو المواذن  لها  حو لالحها و مالها الالئق بها.

رابغها: التدرج غً ذمذو الغملٌمةه وذمو مما ٌلمٌر  لٌمه البٌضماوي بقولمه: "لمًٌئا غلمًٌئا" 

 والرا،ن بقوله: "حااًل غحااًل...".

 مم ذذا  تائج أساسٌة غً غهم التربٌة: وٌستخلص

 أوالذا: أم التربٌة عملٌة ذادغةه لها أ،راضها وأذداغها و،اٌتها.

ال تٌية الثا ٌة: أم المربً الحق على اإلاالق ذمو َّللا الخمالق: خمالق الفامرة وواذمن 

المواذممنه وذممو الممذي سممم سمم ً ا ل موذمما وتممدريها وتفاعلهمماه  ممما أ ممه لممر  لممرًعا 

 الها ولالحها وسغادتها.لتحقٌق  م

ال تٌيمممة الثالثمممة: أم التربٌمممة تقتضمممً خاًاممما متدريمممة تسمممٌر غٌهممما األعممممال التربٌمممة 

والتغلٌمٌممة وغممق ترتٌممن ممم ظم لمماعده ٌ تقممل ممم  ال الممئ مممم اممور  لممى اممور ومممم 

 مرحلة  لى مرحلة.

  َّللا ال تٌية الرابغة: أم عمل المربً تال وتاب  لخلق َّللا و ٌيادوه  ما أ ه تماب  للمر

 ودٌ ه.

 بٌم التربٌة والتغلٌم:

ذمً عملٌمة تهمدف  لمى  ٌلمال المرب مى  لمى دريمة  - ما سمبق أم رأٌ ما- ذم غالتربٌة 

ال مممال التممً ذٌممأو َّللا لهمما؛ غهممً تلمممل يمٌمم  يوا ممن المم فس اإل سمما ٌةه أي: يمٌمم  

 يوا ن اللخلٌة اإل سا ٌةه وذً تستغٌم بوسائل م ها:



للتربٌممة مدلولممه أضممٌق مممم مممدلولها؛ أل ممه مممرتبا بموضممو  التغلممٌم: غممالتغلٌم وسممٌلة 

 مغٌم.

و"التغلٌم" قد ٌهدف  لى تحلٌل مغرغمةه أو  لمى التمدرٌن علمى مهمارةه أو  لمى حفمظ 

  ص مم ال لوص األدبٌةه أو قا وم مم القوا ٌم الرٌاضٌة أو الابٌغٌة.

ذوق واليمال غمً والتربٌة: تتخذ  ل ذلك وسٌلة لتربٌة الملاعره وت مٌة اإلحساس بال

ال موم المذي لمم غه َّللاه وتربٌمة الضمممٌر والويمدامه وتربٌممة اإلرادة الحمرة الواعٌممةه 

 والقٌم اإلٌما ٌةه والقٌم الخلقٌة ال ابغة م هاه وأ ماا السلوك التابغة لها.

وم  ذلك غإم  ل عمل تغلٌمً يٌمد ال بمد أم ٌ موم لمه ذمدف تربمويه أي: أم التغلمٌم 

بٌةه ول  ه غً االلاالح ٌظل مرتبًاا بموضو  مما؛ غمً حمٌم أم المثالً   ما ذو تر

 التربٌة تت اول ال فس اإل سا ٌة أو اللخلٌة اإل سا ٌة  لها.

 ذم غالتربٌة والتغلمٌم لٌسما متغارضمٌم وال م فلملٌمه بمل ذمما متممزرام ومت مامالمه 

ً وٌترتممن علممى ذممذو الغالقممة تابٌقممات  ثٌممرة غممً تخاممٌا الم مماذجه وتاوٌرذمماه وغمم

 عداد ال تنه وتلمٌم الوسائله واختٌار ارق ووسائل التدرٌس والتقوٌمه وممارسمة 

 الغمل التربوي عموًما م  ال الئٌم غً البٌت والمدرسة والميتم .

 


