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  لألمة يالواقع التربوي الحال
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  الواقع التربوي للحركة
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  من السلبيات
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  مفهوم التربية
             
              

     
               
              

    
              

                 
        

                  
                 

                    إن اهللا ال يغيـر مـا بقـوم حتـى يغيـروا مـا

  1بأنفسهم
             

               
                   ونفـس ومـا سـواها فألهمهـا

  2فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها

                                                 
1    11 
2    710 
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                هـو الـذي بعـث فـي األميـين رسـوال مـنهم يتلـو علـيهم آياتـه ويـزكيهم

   1ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين
               

             
              

               
          

               
                 

     
                   

               ـعم ـكلَئـولَ فَأُوسالرو اللَّـه ـعطي ـنمو

    ـــكلَئأُو ـــنسحو ينحالصَّـــالاِء ودالشُّـــهو ينيقالصِّـــدو ـــينالنَّبِي ـــنم هِملَـــيع اللَّـــه ـــمأَنْع ينالَّـــذ

  .2رفيقًا

                                                 
1    2 
2    69 
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                لَـاـالٌ وم نْفَـعلَـا ي موي

  1 سليمٍبنُون، إِلَّا من أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ 
                 

                    
          

                   
             

                      
      

                
     

                                                 
1    88 89 
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             ايرـانِي صَـغيبـا رـا كَممهمحار بقُـلْ رو1   

       
              

              
                

               ينانِيبكُونُوا ر نلَكو

الْك ونلِّمتُع ا كُنْتُمبِم ونسرتَد ا كُنتُمبِمو تَاب  2  
                 

                 ـنـولًا مسر ـيهِمـثَ فعإِذْ ب نِينمـؤلَـى الْمع اللَّـه ـنم لَقَـد

آي هِملَــيتْلُــوا عي ــهِمــي  أَنْفُســلُ لَفقَب ــنكَــانُوا م إِنــةَ وكْمالْحو تَــابالْك ــمهلِّمعيو ــزَكِّيهِميو ــهات

  3ضَلَالٍ مبِين
         

            
               

         

                                                 
1    24 
2     79 
3     164 
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  أهمية التربية في دعوتنا
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  مقاصدنا التربوية
                   

           
ونِيدبإِلَّا أَنَا فَاع لَا إِلَه أَنَّه هي إِلَيولٍ إِلَّا نُوحسر نم كلقَب نلْنَا مسا أَرمو1  

  َةـوالنُّبو كْمالْحو تَابالْك اللَّه هيتؤي شَرٍ أَنبل ا كَانـي       ما لـادبلنَّـاسِ كُونُـوا عقُـولَ لي ثُـم

ونسرتَد ا كُنتُمبِمو تَابالْك ونلِّمتُع ا كُنْتُمبِم ينانِيبكُونُوا ر نلَكو اللَّه وند نم2  
                   

               
                 

  
                   

            
                  

                 
    

            ِإ    خْشَـى اللَّـهـا ينَّم

  زِيـزٌ غَفُـورع اللَّه اُء إِنلَمالْع هادبع نم  3           
                                                 

1    25 
2     79 
3    28 



 

 

18 

Ûa@òíú‹Ûaòíìi  

                     
      

                 
                 

        
             
 ْالو         قــالْح ــالحات وتَواصَــوا بِ ــوا الصَّ ــوا وعملُ ــا الَّــذين آمنُ ــرٍ، إِلَّ ــي خُسلَف ــان الْإِنس صْــر، إِنع

   1وتَواصَوا بِالصَّبرِ
                   

    او نُونمؤالْمو     وفرعبِـالْم ونرـأْمـضٍ يعـاُء بيلأَو مضُهعنَاتُ بمؤلْم

     رـيس ـكلَئأُو ـولَهسرو اللَّـه ـونيعطيالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّلَاةَ و ونيمقينكَرِ والْم نع نونْهيو مهمح

يمكزِيزٌ حع اللَّه إِن اللَّه2   
              
    ــنا عــونَهو وفرعوا بِــالْمــرأَما الزَّكَــاةَ وآتَــووا الصَّــلَاةَ وضِ أَقَــامــي الْــأَرف مكَّنَّــاهم إِن ينالَّــذ

  3الْمنْكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ
              

                أَنزَلْنَـاو

هم بِمـا  إِلَيك الْكتَاب بِالْحق مصَدقًا لمـا بـين يديـه مـن الْكتَـابِ ومهيمنًـا علَيـه فَـاحكُم بيـنَ         

           ـا واجنْهمةً وعـرش ـنْكُملْنَـا معكُـلٍّ جل ـقالْح ـنم ـاَءكـا جمع ماَءهـوأَه لَا تَتَّبِـعو شَـاَء   أَنزَلَ اللَّه لَـو

                                                 
1    13 
2     71 
3     41 
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ــرات إِ       ــتَبِقُوا الْخَيـ ــا آتَـــاكُم فَاسـ ــوكُم فـــي مـ ــدةً ولَكـــن ليبلُـ ــةً واحـ ــم أُمـ ــه لَجعلَكُـ ــه  اللَّـ لَـــى اللَّـ

فُونتَخْتَل يهف ا كُنتُمبِم ئُكُمنَبا فَييعمج كُمجِعرم1   
   ــاــضِ معب ــنع نُــوكفْتي أَن مهــذَراحو ماَءهــوأَه لَــا تَتَّبِــعو ــا أَنــزَلَ اللَّــهبِم مــنَهيب كُــماح أَنو

لَّوتَو فَإِن كإِلَي النَّـاسِ         أَنزَلَ اللَّه ـنا ميـركَث إِنو ضِ ذُنُـوبِهِمعبِـب مهـيبصي أَن اللَّـه رِيـدا يأَنَّم لَما فَاع

قُونلَفَاس2  
               

        ْأُخ ـةأُم ـرخَي كُنْـتُم     وفرعبِـالْم ونرلنَّـاسِ تَـأْمـتْ لرِج

بِاللَّه نُونمتُؤنكَرِ والْم نع نوتَنْهو3  
                     

          الو هِماهبِـأَفْو اللَّـه ئُـوا نُـورطْفيل ونرِيدي     لَـوو نُـورِه مـتم لَّـه

   لَـوو ينِ كُلِّـهلَى الدع هظْهِريل قينِ الْحدى ودبِالْه ولَهسلَ رسي أَرالَّذ وه ،ونرالْكَاف كَرِه

شْرِكُونالْم كَرِه4  
              

              
             
               

 …  

                                                 
1    48 
2    49 
3     110 
4    89 



 

 

20 

Ûa@òíú‹Ûaòíìi  

              
                    

     
            

       
:                

                    
                  

                  
            

:               
                     

                
         

             
           

                    
                

                 



  

 
 

Ûa@òíú‹Ûaòíìi
21 

                   
                   

             
              ينالَّـذ إِن

زَنُونحي ملَا هو هِملَيع فوا فَلَا خَوتَقَاماس ثُم نَا اللَّهبقَالُوا ر1          
                

               
   
                

                 
                 

                    ـنمو

ينملسالْم نقَالَ إِنَّنِي ما وحلَ صَالمعو ا إِلَى اللَّهعد نملًا مقَو نسأَح2  
                  

              
                  

             

                                                 
1    13 
2    33 
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              اـرأَج ـهلَيع أَلُكُمقُلْ لَا أَس

  ينـالَملْعى لكْـرإِلَّا ذ وه إِن1             
              

              
                   

               
                         

  
               

                         
  اصَـبِي كْمالْح نَاهآتَيو ةبِقُو تَابى خُذْ الْكيحايي 2       

           
                  

                  
                                                 

1    90 
2    12 
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:               

               
                
              

                 مـهأَنفُس نِينمـؤالْم ـنى ماشْـتَر اللَّـه إِن

ا فــي التَّــوراة  وأَمــوالَهم بِــأَن لَهــم الْجنَّــةَ يقَــاتلُون فــي ســبِيلِ اللَّــه فَيقْتُلُــون ويقْتَلُــون وعــدا علَيــه حقــ        

ن اللَّـه فَاستَبشـروا بِبـيعكُم الَّـذي بـايعتُم بِـه وذَلـك هـو         والْإِنجِيلِ والْقُرآن ومن أَوفَى بِعهده مـ 

 ـيمظزُ الْعالْفَو1                
               

  
          ـنَةسالْح ظَـةعوالْمو ـةكْمبِالْح كببِيلِ رإِلَى س عاد

      ينتَـدهبِالْم لَـمأَع ـوهو هـبِيلس ـنضَـلَّ ع نبِم لَمأَع وه كبر إِن نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو2 
                 

              
                      

  

                                                 
1    111 
2    125 
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  التربيةفي مصادرنا 
                

                
            

  القرآن الكريم - 1
               

                  
      

               ىـده آنالْقُـر يـهي أُنـزِلَ فالَّـذ ضَـانمر رشَـه

قَانالْفُرى ودالْه نم نَاتيبلنَّاسِ ول1  
              

             
     

             
               
           

                                                 
1    185 
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  السنة النبوية - 2
               

              َـا نمو ـولُ فَخُـذُوهسالر ـا آتَـاكُممو   نْـهع ـاكُمه

  1فَانْتَهوا واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه شَديد الْعقَابِ
                 
                   

    
                 

          

  التراث العلمي للمسلمين - 3
            

              
                   

    
                  

          
  

                                                 
1    7 
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  االجتهادات اإلسالمية المعاصرة - 4
           
                    

  
               

                  
               

               
     

               
              
               

  

  الواقعية التجارب - 5
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           …         
            
 …  

              
          

                
                  
              

    

  كتب التربية العامة - 6
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  التاريخ - 7
           

             
               
                 

                
                

   
                     

         

  الواقع - 8
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  تنايخصائص ترب
                

        
     

              مزَقْنَـاهرـرِ وحالْبو ـرـي الْبف ملْنَـاهمحو منِـي آدنَـا بمكَر لَقَـدو

         1من الطَّيبات وفَضَّلْنَاهم علَى كَثيرٍ ممن خَلَقْنَـا تَفْضـيلًا  
                   

               
                  

             
        

          شَــاَء ــنمو نمــؤشَــاَء فَلْي ــنفَم كُــمبر ــنم ــققُــلْ الْحو

 كْفُرفَلْي2            
              
            

                   
          

                                                 
1    70 
2    29 
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                 ـاـا مهلَيعتْ وـبـا كَسـا ما لَههـعسـا إِلَّـا ونَفْس اللَّـه كَلِّـفالَ ي

           1اكْتَسـبتْ 
           
                
                

       
             
               
                  

              
        

  تربية ربانية - 1
                

       
                

                
          

                                                 
1    286 
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               ل ـا كَـانم  شَـرٍ أَنب

كـن  يؤتيه اللَّه الْكتَاب والْحكْم والنُّبوةَ ثُـم يقُـولَ للنَّـاسِ كُونُـوا عبـادا لـي مـن دون اللَّـه ولَ        

ونسرتَد ا كُنتُمبِمو تَابالْك ونلِّمتُع ا كُنْتُمبِم ينانِيبكُونُوا ر1  
             

                  
               

      

  تربية إيجابية - 2
            
            

          
            

            
         

              
       

              
              

                                                 
1     79 
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         ي خَلَـقالَّذ كبمِ رأْ بِاساقْر  1       
  نُنلَا تَمو ،رجزَ فَاهجالرو ،رفَطَه كابيثو ،رفَكَب كبرو ،رفَأَنذ قُم ،ثِّردا الْمها أَيي 

 فَاصْـبِر كبرلو ،رتَكْثتَس 2            
                

         

  تربية واقعية - 3
               
                 
                

       
            

           
            

           
               

    
                     

                  
                   

                                                 
1    1 
2    17 



  

 
 

Ûa@òíú‹Ûaòíìi
35 

              
              

       
               
                 

                    
                     

  

  تربية شاملة - 4
                

             
             
           

    ي وــكنُسي وصَــلَات قُــلْ إِن       لَــه لَــا شَــرِيك ،ينــالَمالْع بر لَّــهي لــاتممــاي ويحم

ينملسلُ الْمأَنَا أَوتُ ورأُم كبِذَلو1  
           

              
   

                                                 
1    163 
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  التوازن - 5
              
                

                
       

                   ـنم ـانمحـي خَلْـقِ الرى فـا تَـرم

 تتَفَـاو1              
                   

    

                                                 
1    3 
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  ونابِدع لَه ننَحغَةً وبص اللَّه نم نسأَح نمو  َ1  

   

                                                 
1    138 
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  مناهجنا التربوية
                  

     

  البرامج التربوية - أوال
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1     

              
              

                    
              

    



  

 
 

Ûa@òíú‹Ûaòíìi
41 
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2     
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2            
3         
4                 
                

      
1                

   
2                  

      
             

                  
     

     
         
             
      … 
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    …  

            
   

4    
             

             
               
            

         
          
           
           

    

  سائل التربويةالو - ثانيا
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1           
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        …    
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  قويم التربويالت
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          اتَّقُـواو غَـدتْ لما قَـدم نَفْس لْتَنْظُرو نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ينا الَّذها أَيي

  1ه خَبِير بِما تَعملُوناللَّه إِن اللَّ
                
                    

     رفَـأَع ـهبر ـاتبِآي ذُكِّر نمم أَظْلَم نمو     اهـدتْ يمـا قَـدم ـينَسـا ونْهضَ ع2 
              

              
       

            
            

1             
                

      
2              

              
              

  

                                                 
1    18 
2    57 
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3             
              
              

     …  
4            

                
               
          

      أَن لَـــو دـــوٍء تَـــوس ـــنلَـــتْ ممـــا عما وضَـــرحـــرٍ مخَي ـــنلَـــتْ ممـــا عكُـــلُّ نَفْـــسٍ م تَجِـــد

ادببِالْع ُءوفر اللَّهو هنَفْس اللَّه كُمذِّرحيا ويدعا بدأَم نَهيبا ونَهيب1   
                     

               
                     
                  

               
            ال      ـملَـا أُقْسو ،ـةاميمِ الْقـوبِي ـمأُقْس 

ةامبِالنَّفْسِ اللَّو2  

                                                 
1     30 
2     12 
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          زُلَفًـاارِ وي النَّهفالصَّلَاةَ طَر مأَقو

اللَّي نمرِينلذَّاكى لكْرذ كذَل ئَاتيالس نبذْهي نَاتسالْح لِ إِن1     
       

                                                 
1    114 
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             ــيي فخُلةً، فَــادــيضرةً مــياضر ــكبــي إِلَــى رجِعنَّــةُ، ارئطْمالْم ــا الــنَّفْستُهاأَيي

والَّـذين جاهـدوا   1       عبادي، وادخُلي جنَّتي

نِينسحالْم علَم اللَّه إِنلَنَا وبس منَّهيدينَا لَنَهف2  
                    

                 
            

            
           

              
                

               
           

      
1          

     

                                                 
1    2730 
2    69 
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  3    ماذا نقصد بالرؤية التربوية
  5    الواقع التربوي الحالي لألمة
  7    الواقع التربوي للحركة

   7  
   8  

  10    مفهوم التربية
  15    أهمية التربية في دعوتنا

  17    مقاصدنا التربوية
  25    مصادرنا التربية

1      25  
2      26  
3       26  
4       27  
5      27  
6       28  
7     29  
8     29  

  31    خصائص تربيتنا
1      32  
2      33  
3      34  
4      35  
5     36  

  38    مناهجنا التربوية
      38  

     39  
     40  

      45  
        47  

  50    التقويم التربوي
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 37.73.78.85 05     37.26.26.42 05   
E-mail : alislah.org@gmail.com  

 


