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Abstract 
Researcher : AL taieb Ahmed Abdul Samad AL shenqiti. 
Title : " Educational Stiles in development of faithful values for Moslem youth on the 
light of prophetic sunnah ". 
Objective : to illustrate some prophetic Educational styles that lead to development of 
faithful valves of Moslem youth . 
Methodology : Descriptive deductive methodology. 
The research chapters :  Chapter one : the plan which includes:  (introduction, study 
subject, inquires, objectives, importance, methodology, limitations, terminology, and 
previous studies) 
Chapter two includes: the definition of youth and it's time period, the importance of 
youth in Islam, characteristics and Educational requirements of youth age. 
 The meaning of modern challenges, the goods of modern challenges, the most 
prominent challenges that face Moslem youth  ways of face these challenges. 
Chapter three includes: the general definition of values, characteristics of Islamic 
values, classification of Islamic values, the faithful values to be developed . 
Chapter four includes :selected prophetic styles to develop faithful values of 
Moslem youth and the extent of it's benefit in our modern age, it includes " 
(the exemplar - the discourse - sermon and consideration -the story - desire and 
punishment - mention of examples – punishment- mental persuasion - competence -
events ) 
Results:: 

١- prophetic sunnah is the right methodology and the ideal Educational style on 
which prophet's companions were brought up. 

٢- The development of faithful values of Moslem youth is an urgent need for 
Moslems personality building . 

٣- exemplar  is the greatest style affects human self. 
٤- Discourse, story and mental persuasion are the most successful educational  

styles . 
٥- Desire and punishment is a treatment  style to evaluate human self, to guide it 

for the right way. 
Recommendations and suggestions: 

١- Educational and Governmental institutions must perform training programs to 
prepare youth for facing their issues with solutions that promote their faithful 
level.  

٢- Researchers in the educational field of youth must hold researches built on 
previous designed fundaments aiming at solving the youth problems especially 
in faithful sides.  

٣- The importance of diversity in development styles of youth values, methods of 
presentation, its utilization with modern technology.  
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الحمد هللا وحده ، والصالة والسالم على معلم البشرية المتصـف بالصـفات   
المثلى والقيم العليا واألخالق الفاضلة نبينا محمد صلى اهللا عليه وعلى آله وصـحبه  

  :وبعد .           الق العلى وسلم تسليماً كثيرا ذوي النهى واألخ
تعتبر مرحلة الشباب من أهم مراحل العمر ، ولذا فـإن أغلـب التوجيهـات    

سلم يطمـح إلـى النهـوض    والتكاليف الشرعية تتم في هذه المرحلة ، والشباب الم
جميع األصعدة ، ولكن وبنظرة فاحصة إلى واقع شباب األمة المسـلمة  والرقي على 

دينيـا ، وخلقيـا،   ( يوم نجد أنهم يواجهون تحديات كبيرة على جميع المستويات ، ال
تحتـاج إلـى    وهي نتيجة االنفتاح على العالم وهي ظاهرة وال)  وفكريا، واجتماعيا

موجة التغريب وطمس الهوية اإلسالمية : دليل ، ومنها على سبيل المثال ال الحصر 
حيث يستخدم أعداء اإلسالم كـل  " واألخالقي  والفكريوالمتمثلة في الغزو الثقافي 

الوسائل وجميع الطرق التي تهدف إلى اضطراب فكر الشباب وانحـالل أخالقهـم   
  .)١(" والقضاء على هويتهم اإلسالمية 

البث المباشر عن طريق بعض القنوات الفضـائية والتـي تعـرض    :وأيضا 
األفالم اإلباحية وأغاني الفيديو مسابقات الواقع التي تهدم أكثر مما تبني، والكثير من 

كليب التي تثير الشهوات وتحرك الغرائز الجنسية لدى الشباب وهي بهذا العـرض  
  .يتنافى مع عقيدتنا وأخالقنا ومبادئنا  تدعوا إلى ما

يعرض في شبكات اإلنترنت من مواقع  ومن هذه التحديات الخطيرة أيضا ما
ة لكال الجنسين تؤثر سلبا على عقول باحية وصور ومشاهد حية ، ودعايات مغرضإ

  .  الشباب وقد تجر بعضهم  إلى الوقوع في شراكها ، واالنزالق إلى الهاوية 

                                                 
، دار العلوم والحكم،  التربية اإليمانية وأثرها في تحصين الشباب من اإلنحراف: سعيد بن فالح المغامسي )   ١(

 .)٤٦(هـ ،ص١٤٢٤سوريا ، 



 

على قيم الشباب المسـلم  بشـكل    هذه التحديات وغيرها من الممكن أن تؤثر
لذا فإن مـن  على إيمانهم ،و عام ، وعلى قيمهم العقدية بشكل خاص،  وبالتالي تؤثر

والعناية بالتربية اإليمانية وجعلها األساس األول في  االهتمام" نا كمربين الواجب علي
   .)١( " وإصالحهمتربيت الشباب ورعايتهم 

وما تعيشه األمة اإلسالمية في حياتها المعاصرة ليس خطراً عادياً بل هـو   
ـ  ا خطر كبير ينبغي لكل عاقل أن يتنبه له ، ويأخذ الحذر منه ، فما نشاهده يومياً وم

نسمع عنه في كثير من البالد عموماً و البالد اإلسـالمية خصوصـاً مـن ارتفـاع     
معدالت الجريمة وانحراف األحداث وكثرة العقوق بل يصل األمر أحياناً إلى القتل،  
كل ذلك وغيره يشير إشارات واضحة إلى تدني في منظومـة األخـالق والقـيم ،    

بل إن الهدف من ورائه التـأثير  .  وخاصة في زمن العولمة واالنفتاح على الغرب
لدى المسلمين ، وبالتالي تتـأثر بقيـة الجوانـب    ) اإليماني ( على الجانب العقدي 

فالتحدي الفكري واألخالقي واالجتماعي وغيرها من التحديات ليست إال ." األخرى 
  .)٢(" صورة من تأثير غياب المواجهة العقدية 

يهم قابلية للتأثر السريع ، نجد أن الحاجة وانطالقاً مما سبق، وألن الشباب لد
ملحة للبحث عن طريقة لوقاية الشباب من خطر التحديات السابقة وغيرها ، وتقوية 

الباحث في دراسته أهم األسـاليب التربويـة    فقد طرقالجانب اإليماني لديهم ، ولذا 
انية األصيلة في التي يمكن من خاللها معالجة هذا القصور، وتنمية القيم اإليمالنبوية 

نفوس الشباب والنهوض بهم دينياً وخلقيا ، وذلك من خالل دراسة بعض األسـاليب  
، لتقوية الـوازع   مع صحابته الكرام  صلى اهللا عليه وسلم،التي استخدمها النبي 

  . الديني لديهم ،  ومن ثم تنزيلها على أرض الواقع لالستفادة منها في تربية أبنائنا 
  .عز وجل التوفيق في هذا العمل وهو الهادي إلى سواء السبيل سائالً اهللا 

                                                 
هـ ، ١٤١٦، دار الفكر ، القاهرة ، األصول التربوية لبناء الشخصية المسلمة:  عبد الودود محمد مكروم )   ١(

 .١١٠:ص

بحث مقدم لندوة التحديات الحضارية والغزو  الخليج العربي أمام التحدي العقدي ،: سعيد عبد اهللا حارب )   ٢(
 .٢١٩ :هـ ص ١٤٠٥الثقافي لدول الخليج العربي ، مكتب التربية العربي لدول الخليج ،  



 

  :موضوع الدراسة  

القوة إن مرحلة الشباب هي أهم مراحل العمر على اإلطالق، وذلك ألنها مرحلة      
والحيوية والنشاط كما أن أغلب التكاليف الشرعية الموجهة لإلنسان من اهللا عـز وجـل   

  .وما يخصنا هنا هو مرحلة الشباب ، المرحلةتنفيذها بشكل كبير في هذه يكون 

في هذه المرحلة ينتقل اإلنسان من الطفولة التي تتسم بالضـعف واالعتمـاد   "
على الغير إلى الشباب الذي يمثل القوة ويشهد اكتمال النمو والنضج فـي مختلـف   

ذي يؤهل الجوانب الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية والخلقية والدينية األمر ال
الشباب لالعتماد على النفس واالستقاللية في الفكر، والتي تمكـنهم مـن مواجهـة    

  . )١(" ظروف الحياة،وتتيح أمامهم الفرصة للعطاء واإلنتاج واالبتكار

لذا كان من الواجب االهتمام بهذه المرحلة من العمر، وبذل الغالي والنفـيس  و
ب المختلفة من حياتهم، و بنظـرة  من أجل النهوض بمستوى الشباب في كل الجوان

المسلم اليوم نجد بوناً شاسعاً بينهم وبين شـباب السـلف    الشبابخاصة لحال بعض 
الصالح أو حتى األجيال السابقة لجيل اليوم، من ضعف في الوازع الديني وبعد عن 

، وما ذلك  وبينه ألمته صلى اهللا عليه وسلم المنهج الصحيح الذي سنه لنا رسول اهللا 
إال لخلل في التربية، فالواجب علينا أفراداً وجماعات أن نصـحح الخلـل ونسـموا    
بالشباب المسلم إلى األمل المنشود، وال يتحقق ذلـك إال بتنميـة القـيم اإلسـالمية     
الصحيحة في نفوس الشباب، وخاصة فيما يتعلق بالجانب اإليمـاني ، ألنـه أهـم    

تمكنا من تنمية القيم اإليمانية في نفـوس   الجوانب ، وبقية الجوانب مبنية عليه، فإذا
بسبب ما غـرس  الشباب كان ذلك دافعاً إلخراج الشباب من الضياع الذي يعيشونه، 

، وتنامى لديهم من خضوع لألفكار واالتجاهات ، التي سببت في نفوسهم منذ الصغر

                                                 
رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة اإلسالمية،  تربية الشباب في اإلسالم، : أحمد عبد الفتاح ضليمي)   ١(

 .)ح( هـ ص١٤١٢. كلية الدعوة وأصول الدين، قسم التربية اإلسالمية



 

لمتميزة دوا شخصيتهم الهم انحرافاً في السلوك وبعداً عن الخالق سبحانه وتعالى، ففق
  . السمة الغالبة والمميزة للشباب المسلم على مدى قرون من الزمانالتي كانت 

ولذا فقد جاءت هذه الدراسة لتكمل العقد في منظومة جوانب التربية اإلسالمية 
، ولتلقـي الضـوء علـى    . العقدية ـ األخالقية ـ االجتماعية ـ المهنية ـ النفسية    

في نفوس الشباب  من شأنها تنمية القيم اإليمانية لتيبعض األساليب التربوية النبوية ا
لنصل في نهاية المطاف إلى شخصية الشاب المسلم المتميزة والتي يسعد بها . المسلم

  .الجميع 
 :أسئلة الدراسة 

  :بناء على المنطلقات السـابقة فإن الدراسة تجيب على السؤال الرئيس التالي 
  :السؤال الرئيس

التي يمكن من خاللها تنمية القيم اإليمانيـة لـدى الشـباب     ةلنبوياألساليب ا ما 

  ؟في ضوء التحديات المعاصرة  المسلم 

  :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية
  ، وما أبرز التحديات التي تواجهه ؟ ما مفهوم الشباب في اإلسالم -١
 في التربية اإلسالمية ؟) اإليمانية ( ما القيم  -٢

التي يمكن من خاللها تنمية القيم اإليمانية عنـد   النبويةلتربوية اما األساليب  -٣
 الشباب المسلم ؟

  ؟من خالل األساليب النبوية المسلم  للشباباإليمانية  ما كيفية تنمية القيم  -٤



 

 :أهداف الدراسة  

يهدف الباحث من خالل دراسته إلى جملة من األهداف التي هي في مجملها إجابات 
  :وهي ةأسئلة الدراسعلى 
 .تحديد أبرز التحديات التي تواجه الشباب المسلم   -١

  .توضيح المراد بالشباب في اإلسالم  -٢
 .الوقوف على خصائص مرحلة الشباب ومتطلباتها التربوية  -٣

 .لتربية اإلسالمية على وجه الخصوصبيان مفهوم القيم عامة، والقيم في ا  -٤

 .وكيفية تنميتها) اإليمانية ( التعريف بالقيم   -٥

في تنمية القيم اإليمانية في نفـوس الشـباب   النبوية بيان أهمية األساليب    -٦
 .المسلم

  :أهمية الدراسة 

إن العناية بالشباب عناية باألمة في حاضرها، وتمكين لتقـدمها وازدهارهـا فـي    
مستقبلها، فالشباب عدة الحاضر وأمل المستقبل، وال شك أن األمة اإلسـالمية هـي   

تربية شبابها وفق تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف وما فيه مـن  أولى األمم وأجدرها ب
  .أخالق وفضائل وآداب، ألن صالح الشباب صالح لألمة 

  :ولذا فإن أهمية البحث تتمثل في النقاط التالية
إن هذا البحث يسلط الضوء على أهمية التربية في إعـداد الشـباب المسـلم     -١

ضاء صـالحين فـي   نوا بمشيئة اهللا أعليكو) اإليمانية فقط (الصالح من النواحي 
 .، ومجتمعهم ، وأمتهم أنفسهم، وأسرهم 

تثري هذه الدراسة الساحة اإلسالمية على وجه العموم والتربية اإلسالمية على  -٢
وجه الخصوص ببعض األساليب التربوية المفيدة والمعينة على تنميـة القـيم   

 .الحياةدوره المنوط به في اإليمانية في نفوس الشباب المسلم، وبالتالي يقوم ب



 

إن تنمية القيم اإليمانية في نفوس الشباب تنمية صحيحة يـؤدي بـدوره إلـى     -٣
 .تصحيح المفاهيم األخرى وبالتالي إلى تصحيح المسار والبعد عن االنحراف 

أن هذا المجال وهو تنمية القيم اإليمانية لدى الشباب خاصة من المجاالت التي  -٤
 .في حدود علم الباحث بدراسة علمية باحثينال لم يتطرق إليها أحد

  -:ويأمل الباحث أن يستفيد من هذه البحث 
 .) المدارس والجامعات.( المؤسسات التربوية والتعليمية •

الثانويـة  ( هـذه الدراسـة    الشباب المسلم ، وخاصة المرحلة التي هي مدار •
 ) .والجامعية

 .قة بالشباب المسلم المجتمع بكل مؤسساته االجتماعية ، والتي لها عال •

 .وخاصة المتعاملين مع شريحة الشباب  ربوناآلباء والم •

 :      منهج الدراسة  

وهو كل منهج يـرتبط بظـاهرة معاصـرة بقصـد وصـفها      " :المنهج الوصفي 
  .)١( "وتفسيرها
الباحث هذا المنهج في وصف األساليب التربوية وحصرها وبيـان كيفيـة    واستخدم

 وكيف استخدمها النبي .القيم اإليمانية في نفوس الشباب المسلماستخدامها في تنمية 
  .باإلضافة للجانب التطبيقي على الشباب .مع الصحابة رضوان اهللا تعالى عليهم 

  :.طريقة البحث واالستنباط وهي  الباحث استخدمو  

الطريقة التي يقوم فيها الباحث ببذل أقصى جهـد عقلـي ونفسـي عنـد دراسـة      " 
  . )٢(" دف استخراج مبادئ تربوية مدعمة باألدلة الواضحةالنصوص به

                                                 
هـ ١٤١٦، مكتبة العبيكان، الرياض، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية: صالح أحمد العساف )   ١(

 .١٨٩ص

، دار الشروق، جدة، ٦، ط المرشد في كتابة األبحاث:حلمي محمد فودة ، وعبد اهللا عبد الرحمن صالح )   ٢(
 .٤٢هـ  ص١٤١٠



 

الباحث هذا الطريقة في استخراج المواقف التربويـة واألحـداث التـي    استخدم  و
من خالل المصادر األولية  مع شباب الصحابة  صلى اهللا عليه وسلمحصلت للنبي 

منها ، والتي تفيـد   والثانوية ، وفهمها وتحليلها واستنباط عدد من األساليب التربوية
  .الباحث في إمكانية تنمية القيم اإليمانية عن طريقها 

 : حدود الدراسة  

  :الدراسة على القضايا األساسية التالية  اقتصرت
) من سن الخامسة عشرة ( مرحلة الشباب وهي المرحلة الممتدة من البلوغ  -١

انويـة  تقابـل المرحلـة الث  ).  ( الخامسة والعشرين من العمـر  (إلى سن 
  )والجامعية اليوم 

 .جانب القيم السلوكية اإليمانية فقط لدى الشباب بجميع فئاته  -٢

المؤدية لتنمـية القيم في بعض األساليب التربوية النبوية  يركز البحث على -٣
القدوة، الحوار، الموعظـة والعبـرة ، القصـة، الترغيـب     ( مثل  النفوس

، األحـداث،  اإلقناع العقلي  ،المالحظة والترهيب، ضرب المثل ، التوبة ، 
  ) .المنافسة 

 :مصطلحات الدراسة 

اختلف الدارسون في تحديد مرحلة الشباب من حيث بدايتها ونهايتها، : الشباب  •
 . والفترة الزمنية التي تستغرقها، نظرا لتداخل مراحل النمو لدى األفراد 

هي الفتـرة  " : أن فترة الشباب: عليه الباحث هو سار والتعريف المختار الذي
الزمنية التي يجتازها الفرد بين مرحلة الطفولة ومرحلة الرشد والتي يتحقـق خاللهـا   

  .)١(" نضجه الجسمي والعقلي واالنفعالي واالجتماعي 

                                                 
م، ١٩٧٣، دار الثقافة ، بيروت،  األسس النفسية والتربوية لرعاية الشباب :عمر محمد التومي الشيباني )   ١(

 .٣٩ص 



 

  )سنة ٢٥ - ١٥من سن .( وهي تقابل اليوم المرحلة الثانوية والجامعية 

الشباب يتنـاول   أن مفهوم"فقد حدد وزراء الشباب العربي في مؤتمرهم األول 
مع المفهوم الدولي المتفق عليـه   سنة انسجاماً ٢٥- ١٥أساسا من تتراوح أعمارهم بين 

    .)١( "بهذا الشأن 

مجموعة من الطرائق التربوية التي تستهدف تعديل السلوك : األساليب التربوية •
 .الشباب وتنمية القيم لدى

قة اإلنسان باهللا تعالى وتحـدد  القيم المنظمة لعال" المقصود بها : القيم اإليمانية •
مثل اإليمان باهللا تعالى ومالئكته وكتبه ورسله واليـوم اآلخـر    .)٢(" صلته به 

  .والقدر خيره وشره ، وما يتعلق بذلك من األمور التي يستوجبها اإليمان 

 :الدراسات السابقة  

مكـن  بالرجوع إلى قواعد البيانات للرسائل الجامعية وجد الباحث عدة رسـائل ي 
 :عرضها كدراسات سابقة على النحو التالي 

  .)٣(األساليب التربوية في غرس القيم العقدية لدى الطفل المسلم   :الدراسة األولى
  :أهداف الدراسة 

 .التعرف على األساليب التربوية لغرس القيم العقدية لدى الطفل  .١

  .تحديد مفهوم القيم العقدية في اإلسالم  وتصنيفها  .٢
  .المنهج الوصفي :سة منهج الدرا

                                                 
، أكاديمية نايف العربية للعلوم  ير الغزو الثقافي على سلوك الشباب العربيتأث: إحسان محمد الحسن )   ١(

 .٢١:هـ، ص١٤١٩األمنية، الرياض، 

هـ ، ١٤٠٨، مكتبة الحلبي، المدينة المنورة ،  القيم اإلسالمية والتربية: علي خليل مصطفى ابو العينين )   ٢(
  .٢٠٩ص

، رسالة ماجستير  وية في غرس القيم العقدية لدى الطفل المسلماألساليب الترب  :سعد الدين أحمد بدرانة )   ٣(
 .م١٩٩٣. غير منشورة ، مقدمة لجامعة اليرموك ، األردن 



 

  :  أهم النتائج 

 .    ال تؤثر الوراثة على أخالقيات الطفل أو صالحه  .١

أن الممارسة أمر ضروري لتجسيد القيم في الواقع بحيث يتسق السلوك مـع   .٢
 .   القيمة ويتالئم مع االلتزام الوجداني 

لقـيم  إن توحيد اهللا عز وجل هو الذي ينظم ويحدد كل القيم األخرى فكافـة ا  .٣
األخرى منظمة في هرم القيم طبقا لقيم التوحيد، ومن خالل قيم التوحيد يحكم 

 . على بقية القيم وعلى السلوك بأنه مقبول أو غير مقبول

  :الفرق بين الدراسة الحالية وهذه الدراسة 

تتفق الدراستان في أن كال منهما يطرق باب األساليب التربوية ولكن تركـز  
ألساليب التربوية فيما يتعلق بالطفل المسلم، أما دراسـتنا فهـي   دراسة بدرانة على ا

فيما يتعلق باألساليب التربوية التي يمكن عن طريقها تنمية القيم اإليمانية في نفوس 
  .الشباب المسلم 

  :)١( تربية الشباب في اإلسالم: الدراسة الثانية 

  :أهداف الدراسة 

مية ، والخلقية، واالجتماعية، والجنسـية  تحديد األسس العقائدية، والروحية، والعل .١
 .والصحية، واالبتكارية ، التي يتم تربية الشباب وفق مبادئها وإرشاداتها  

بيان الوسائل واألساليب التربوية اإلسالمية التي تؤدي إلى إعداد الشباب القادر   .٢
نة على حمل أعباء المسؤولية الملقاة على عاتقه ، تجاه خالقه وطاعته وإتباع س

، وتجاه أمته وإخوته في الدين والعقيدة ، وتجاه الناس صلى اهللا عليه وسلم نبيه 
 .كافة

                                                 
، رسالة دكتوراه غير منشورة ، مقدمة لقسم التربية  تربية الشباب في اإلسالم: أحمد عبد الفتاح ضليمي )   ١(

 .هـ١٤١٢. عة اإلسالمية ، المدينة المنورة اإلسالمية في كلية الدعوة وأصول الدين ، الجام



 

  .المنهج االستنباطي .المنهج الوصفي  :منهج الدراسة 
  :أهم النتائج 

إن التربية عن طريق التنشئة علـى التمسـك بالعبـادة وااللتـزام بآدابهـا       .١
سالمية وذلك لما تتركه العبـادة  وإرشاداتها يعد من أهم األساليب التربوية اإل

من آثار روحية ونفسية واجتماعية تعمل على بناء الشخصية السوية اإليجابية 
  .للشباب المسلم 

أن ألسلوب التوبة من التأثير في تربية الشباب ما ليس لغيره من األسـاليب   .٢
وذلك لما يفتحه أمامهم من أبواب المغفرة ولما يقضي عليه من أسباب اليأس 

  . القنوط و
ـ إن ألسلوب القدوة من التأثير ما ليس لغيره من األساليب التربويـة مـن    .٣

التأثير وذلك ألن ممارسة ما يدعو إليه اإلنسان وتطبيقه على نفسه أدعى إلى 
 . ه من مجرد القول والدعوة النظريةإتباعه وتصديقه في

  :الفرق بين الدراسة الحالية وهذه الدراسة 

، والعلميـة ،   ناولت جميع الجوانب العقائديـة، والروحيـة  إن هذه الدراسة ت
وكيفية تربية الشباب من خاللها ، بينما تركز ... والخلقية، واالجتماعية، والجنسية 

الدراسة الحالية على تنمية الجانب اإليماني فقط  لدى الشباب، واألساليب التربويـة  
   .النبوية  المناسبة لتنمية القيم اإليمانية لديهم

  :)١( بعض القيم واألساليب التربوية المستنبطة من خطب المصطفى : الدراسة الثالثة

  :  أهداف الدراسة 

األساليب التعليمية  صلى اهللا عليه وسلمالكشف عن الكيفية التي عالج بها الرسول  .١
 .   بواسطة الخطابة

                                                 
، رسالة  صلى اهللا عليه وسلم األساليب التربوية المستنبطة من خطب النبي:حسين عبد اهللا بانبيلة )   ١(

 .هـ١٤٠٨مقدمة لقسم التربية اإلسالمية في كلية التربية بجامعة أم القرى . ماجستير غير منشورة 



 

به في خط صلى اهللا عليه وسلم تحديد الموضوعات التي تطرق إليها الرسول .٢
 .لترسيخ قيم تربوية معينة

 يمكننـا االسـتفادة   صلى اهللا عليه وسلموضع قيم تربوية من خطب الرسول  .٣
  . منها في الوقت الحاضر

  .لمنهج التاريخي، المنهج االستنباطيا :منهج الدراسة
    : أهم النتائج 

بابا من أمـور الـدين أو الـدنيا إال     صلى اهللا عليه وسلملم يترك المصطفى  .١
 .   م فيه الخطبة لمعالجة مشكالتهواستخد

والتـي كـان   ) خطب األساليب التربوية ( هناك من الخطب ما أطلق عليه اسم  .٢
يستخدمها في التربية والتوجيه واإلرشاد، إذا رأى  صلى اهللا عليه وسلمالمصطفى 
  .مناسبة لذلك

  :الفرق بين الدراسة الحالية وهذه الدراسة 

تنا كونهما يبحثان في بعض األساليب النبوية ، أن هذه الدراسة تتفق مع دراس
وتختلف دراستنا في أنها تهتم بالجانب اإليماني للمتربين ، بينمـا تركـز الدراسـة    

  .الحالية على التعليم وتربية النفوس من خالل الخطب 
  :الدراسة الرابعة 

 أساليب التربية النبوية للجند من خالل غزوات الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم   

   :)١( وتطبيقاتها المعاصرة

  :  أهداف الدراسة 

 .معرفة األساليب التربوية للجند من خالل الغزوات  .١

                                                 
أساليب التربية  النبوية للجند من خالل غزوات الرسول صلى اهللا : جعيد مشعل بن سيف بن عيضة ال)   ١(

مقدمة لقسم التربية اإلسالمية والمقارنة . ،رسالة ماجستير غير منشورة  عليه وسلم وتطبيقاتها المعاصرة 
 .هـ١٤١٨في كلية التربية بجامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 



 

  .مراكز إعداد الجند المعاصرةربط األساليب التربوية النبوية بتطبيقات تربوية في  .٢
  . االستنباطيالمنهج  –المنهج التاريخي : منهج الدراسة
  :   أهم النتائج

تتميز عن الحروب الحديثة فـي أهـدافها وأغراضـها     أن الغزوات النبوية .١
 .وطبيعتها، على الرغم من اتفاقها في المفهوم 

تعدد األساليب التربوية التي مارسها الرسول صلى اهللا عليه وسلم في إعداد  .٢
الجند من خالل ميدان الغزوات النبوية، وشمولها لجميع جوانـب شخصـية   

 .الجندي تنمية وصقال 

  :راسة الحالية وهذه الدراسة الفرق بين الد

تتفق الدراستان في أن كال منهما تناولت األساليب النبوية مع ربطها بـبعض  
التطبيقات ، وتختلف في أن هذه الدراسة تركز على أساليب التربية النبوية للجنـد ،  

مرحلة الشـباب المسـلم ،   بينما تهتم الدراسة الحالية باألساليب النبوية التي تخص 
  .ستفادة منها في تنمية القيم لديهماال وكيفية

األساليب التربوية للعقاب في السنة النبوية ومدى اسـتخدامها  : الدراسة الخامسة 

   :)١( في المدارس االبتدائية في مدينة الطائف

  :  أهداف الدراسة 

التعريف بمفهوم العقاب، ومشروعيته في ضوء آيات القـرآن والسـنة النبويـة     .١
 .الشريفة 

  .عرف على أهم األهداف التربوية للعقاب في السنة النبوية الشريفة الت  .٢
  .المنهج الوصفي : منهج الدراسة

  
                                                 

ب التربوية للعقاب في السنة النبوية ومدى استخدامها في المدارس األسالي: محمد بن فايز الشهري )   ١(
مقدمة لقسم التربية اإلسالمية في كلية . رسالة ماجستير غير منشورة . االبتدائية في مدينة الطائف 

 .هـ١٤٢٤التربية بجامعة أم القرى 



 

  :   أهم النتائج
أن السنة النبوية الشريفة أرشدت المربين إلى استخدام األساليب الوقائية مـن   .١

 .السلوكيات الخاطئة مثل النصح والتوجيه قبل اللجوء للعقاب 

أساليب السنة النبوية الشريفة إجراءاته التطبيقية المناسبة أن لكل أسلوب من   .٢
 .لترجمته ترجمة عملية واقعية على السلوكيات المستهدف معالجتها 

  :الفرق بين الدراسة الحالية وهذه الدراسة 

ساليب التربوية وهو أسلوب هتمت بأسلوب واحد فقط من األهذه الدراسة ا أن
الترهيب المستخدم ضمن األساليب النبوية في هذه الذي يتناسب مع أسلوب  ،العقاب

األساليب والتي يعتبـر العقـاب    بإبراز بعضبينما تهتم الدراسة الحالية  الدراسة ،
  .أحدها من ناحية تنمية الجانب اإليماني لدى الشباب 

  : التعليق على الدراسات السابقة 

بجــانب مـن   بنظرة متأنية للدراسات السابقة نجد أن كل دراسـة اهتمت 
اهتمت بجانـب الخطـب كأسـلوب     التي) بانبيلة  (الجوانب التربوية فقط كدراسة 

وفي ،  )الترهيب ( التي تمحورت حول أسلوب العقاب) الشهري  (، ودراسة تربوي
بجميع الجوانب التربوية وتربية الشباب مـن  )  ظليمي (اهتمت دراسة نفس الوقت 

معها مـن   بمرحلة الطفولة وما يتناس) نة بدرا (خاللها مجتمعة ، وخصت دراسة 
، األساليب التربوية والتي تؤدي بدورها إلى غرس القيم العقديـة لـدى األطفـال    

حصر األساليب التربوية النبوية ، وكيف كانت عالجا في ) الجعيد(وحاولت دراسة 
  .تربية الجند في الغزوات

ن الدراسات السـابقة،  وتحاول الدراسة الحالية اإلستفادة من بعض النواحي م
ومن بعض األساليب التي طرحتها ، وتستأثر بكونها تخص مرحلة الشباب المسـلم  
بالذات ، وتخص األساليب التربوية النبوية التي تعين بمشيئة اهللا تعالى فـي تنميـة   

  .القيم اإليمانية لديهم 




