قامئة الكتب الرتبوية
معرض الكتاب ابلرايض لعام 4141

إعداد
سعيد آل ثابـت

@Althabit

سعود الشمري

@Saud3944

زيد الزعيبر

@Alzuaiber

بندر الحقيل

@7ukail

بدر باسعد

@BadrBassad

راحم المالكي

@rahemalmalki

محمد مشعل العتيبي

@MohamadMeshal

نشر :موقع ملتقى المربين
@almurabeen

1Page

قائمة الكتب التربوية

الحمد هلل وحده  ،والصالة والسالم على من ال نبي بعده ...
منذ زمن مل يصدر كتابا تربويا يتحدث عن العمل الرتبوي  ،وها هي الدعوات من قبل املهتمني بالعمل
الرتبوي تتصاعد ..
اقرتب موعد معرض الكتاب ..
الكل ينادي  :من يكتب لنا قائمة بالكتب الرتبوية اليت تفيد املريب واملرتيب هلذا العام ؟
والكل يبحث  :ما هي الكتب الرتبوية املفيدة ؟
وأما أولئك الذين لديهم القدرة على الكتابة ويعرفون جيدا واقع املكتبة الرتبوية يتململون حبسرة  :الكتب
هي هي مل تتغري منذ سنوات !
حسنا دعك من أحكامي املسبقة واعطنا أنت الكتب الرتبوية احلديثة  :مبا تنصح ؟!
ها  ...ها  ...ال أدري !!
املهم  ..دعين اآلن أفكر وأسأل وأشاور وسأفعل ما أستطيعه بإذن اهلل تعاىل .

 فاصلة -أيها األحبة احلوار السابق ليس حوارا مصنوعا من خيال بل هو حوار حقيقي  ،ويغلب على
الظن أنه ليس حوارا شاذا عن النسق بل هو ميثل نسقا بذاته  ،وكلمة ( أي شيء ) اليت تأيت دائما
جوابا على سؤال ( ماذا نقدم ؟ ) أرهقتنا كثريا  ،وأساءت إىل مفهوم ( إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم
عمال أن يتقنه ) .

إننا نهدف إىل أن نضع معيارا يتم على أساسه اختيار الكتب الرتبوية  ،من أجل أن نفتح
األفق أمام املريب ملعرفة اجلوانب اليت حيتاج أن ينمي نفسه فيها أكثر من كوننا نقدم له كتبا باعتبارها
أجود شيء يف الباب  .ومعىن هذا الكالم أن املريب قد ال جيد الكتاب املشار إليه وعليه يف هذه احلالة
أن يبحث عن كتاب آخر يعاجل ذات القضية اليت يريدها  .وأهم من هذا كله أن يعترب املريب نفسه
شريكا يف اختيار الكتاب  .ولذا خصصنا بريدا الكرتونيا إلفادتنا برأيك حول قائمة الكتب فلسنا يف
مقام الناصح واملوجه بقدر ما حنن يف مقام تبادل اخلربات والتجارب.
إننا نفترض يف القائم على تنشئة األجيال أن يكون لديه القدرة واجلرأة على اختيار كتبه
بنفسه من خالل تصفحها يف املكتبة وقراءة الفهرس والتعرف على اسم املؤلف وختصصه وغريها من
تقنيات تقييم الكتب  ،فإن مل يك واثقا من نفسه على قدرته يف تقييم الكتب واختيار املناسب له فلن
يثق يف قدرة غريه .
ونفترض أيضا أن القائم على تربية العقول يرى من نفسه القدرة على التمييز بني الغث
والسمني  ،فإن مل يكن كذلك فكيف مينح الطالب القدرة على التمييز يف حبار الضخ املعريف والفكري
املتنوع .
ونفترض ثالثا أن القائم على تربية األجيال مل يبدأ من الصفر ولذا يعد الكالم عن الكتب
األساسية على الرغم من أمهيتها نوعا من التكرار اململ  .ولعل اهلل ييسر إصدار قائمة باملوضوعات
األساسية يف البناء الرتبوي والدعوي ملن أراد االستزادة من هذه املوضوعات والكتب املتميزة فيها حبسب
جتربتنا القاصرة .
في هذه المرة لن نتحدث عن البناء املعريف للمريب باعتباره مراحال متدرجة كمراحل طلب
العلم ( مستوى عمودي ) ولكننا نتحدث عنه باعتباره أفقا واسعا ممتدا يتخري منه املريب أيها شاء  ،مىت
شاء  .البعض يصر ويسأل  :أال يوجد ترتيب  ،منهجية ؟! وهناك اجتاهان يف اإلجابة  :إما أن يقال
أن األفضل أن يبدأ القارئ بالنواحي اليت تشتد حاجته إليها باعتبار ضعفه فيها  ،أو يقال أن األفضل
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القدرة على التمييز بين الغث والسمين ال تعني أن يعرف الحق في كل مسألة تمر عليه ولكن تعني أن عليه أوال أن يحدد طبيعة
المسألة والحقل المعرفي الذي تنتمي إليه ثم بعد ذلك يعرف كيفية البحث عن صحتها أو يقوم بسؤال أهل االختصاص .

الرتكيز على جوانب القوة اليت ميتلكها رأيان ولعل ما جيمع بينهما هو الرتكيز على القوة وعدم إغفال
جوانب الضعف.
البعض قد يظن الكتب الرتبوية هي قائمة الكتب اليت يقرأها ويتلقاها لكي ينصح هبا غريه من
املرتبني  ،ولكننا يف هذا اإلصدار نركز على ما حيتاجه املريب لنفسه ال لغريه .والكثريون ممن يكتبون قوائم
للكتب يدجمون بني الرتبية والدعوة ولكننا يف هذه املرة فصلنا بينهم .رأينا أن العمل الرتبوي الذي فيه
متابعة وإشراف خيتلف عن العمل الدعوي الذي يقول فيه الداعية كلمته مث يسري إىل آخرين ليلقي كلمة
أخرى .
لقد واجهتنا مشكلة أن بعض الكتابات اجليدة غري مطبوعة وبعضها مقاالت ليست كتبا وهي
تشكل ناحية مهمة يف التكوين الرتبوي حيث مل يكتب فيها كتابة موسعة مثل  :سلسلة مهارات املريب
لألستاذ وليد الرفاعي املنشورة يف موقع املريب .
سوف تجدون يف هذا امللف مشروعا تربويا للنهوض باملستوى الفكري والعلمي يف العمل
الرتبوي  ،نأمل أن جند مشاركني متطلعني ملثل هذه العمل .

هذه جمرد بداية ونعدكم أن جتدوا يف املعرض املقبل من العام القادم ما هو خري منها ولكن
بشرط أن تتواصلوا معنا من خالل الربيد اإللكرتوين  ، almurabeen@gmail.comفمن غري املنصف
أن تأملوا أن يتحسن العمل الرتبوي دون أن يكون هناك تغذية راجعة ودون معرفة آراؤكم حول األعمال
الكثرية يف الساحة الرتبوية.

مع تحيات إخوانكم

من اإلشكاالت في الكتب التي تعطى للمتربين أنها تتعامل مع المتربي وكأن المستقبل الذي أمامه هو أن يصبح مر ٍ
ب فقط  ،وهذا
غير صحيح  .فالكتب اخاصة بالمربين تركز على الجانب التربوي فقط وأما الكتب الخاصة بالمتربي فال حصر لها ألن الهدف منها
أوال أن يبني المتربي القاعدة اإليمانية والتربوية أوال ثم ينطلق في عوالم المعرفة والعمل بحسب قدراته ومواهبه وهذا يعني أن برنامج
القراءة في أحد جوانبه يراعي مساعدة المتربي على اكتشاف ذاته ومواهبه .

جدول الكتب
معيار االختيار  :بناء على حتديد مسات املريب وصفاته اليت ينبغي أن تتوفر فيه ليتمكن من أداء عمله
الرتبوي مث قمنا بتحديد الكتب اليت تنمي هذه السمات .ومل نعتمد على الطريقة املعروفة يف سرد الكتب
اجليدة واملتميزة يف اجملال الرتبوي ألن الكتب املتميزة قد ال تغطي اجلوانب اليت حيتاجها املريب  ،ولذا
اعتمدنا على حتديد اجلوانب أوال مث اقرتحنا الكتب حبسبها.

سمات المربي
العلم الشرعي

الكتب المقترحة لتحقيق هذه السمات
يضمن هذا الباب ما يتعلق بالعلم الشرعي والرتبية والسلوك وكذلك يف احلقيقة ال
يوجد ح ّد يف الكتب الشرعية  ،ومهما اخرتنا من كتب فسوف يفوتنا الكثري ولكن

وجدنا أن أنسب طريقة هي اإلشارة إىل أعالم :كابن تيمية وابن القيم وابن رجب

ومن الكتب اليت تقل اإلشارة إليها على الرغم من جودهتا  :أخالق العلماء لآلجري.

الثقافة العامة المناسبة

ليس هلا حدود معينة ولكن ينتقي ما يراه مناسبا حبسب اإلشكاالت املوجودة يف
الوسط الرتبوي أو احمليطة به ومتثل أحد املؤثرات فيه وسيجد عددا من الدراسات
اجليدة يف :
 إصدارات البيان . تأصيل. ومناء. املركز العريب للدراسات اإلنسانية اليت تعاجل العديد من اإلشكاالت املعاصرةمثل :
 -فضاءات الحرية  :سلطان العمريي  ،املركز العريب للدراسات االنسانية

 صراع الحضارات بين عولمة غربية وبعث إسالمي :جعفر إدريس ،البيان. أصول الفرق واألديان  :سفر احلوايل . اإلسالميون الجدد  :وليد اهلويريين . -معركة النص  :فهد العجالن.

 -علم النفس التربوي  ،د  .عبد اجمليد

العلم بما يحتاج إليه من
الدراسات اإلنسانية

النشوايت.

ويعد مرجعا متميزا يف جماله  ،وبالعموم فعلم النفس الرتبوي من املواد
األساسية يف تدريب األساتذة حيث يساعدهم على فهم العملية الرتبوية
واخلروج من دائرة تقليد السابقني.

 -دستور األخالق  :عبداهلل دراز .

 -من أعالم التربية العربية اإلسالمية  4 :مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج.

 من أعالم الدعوة والحركية اإلسالمية المعاصر :عبداهلل العقيل دار البشري -ما تحت األقنعة  ،د .محمد بن عبد هللا الصغير

المعرفة بالشخص نفسه من

 -كتاب المراهق كيف نفهمه وكيف نوجهه؟ د .عبد الكرمي بكار.

وإمكاناته

 -كتاب نماء الصادر عن مؤسسة املريب.

حيث قدراته واستعداداته

المعرفة بالبيئة التي يعيشها
المتربي بصفة عامة

 المراهقون  :د .عبدالعزيز النغيمشي .دار املسلم. -التميز في فهم النفسيات :أكرم عثمان

 -المدخل إلى دراسة المجتمع السعودي  ،د .حممد ايراهيم السيف .

 الجهاد والتجديد في القرن السادس دراسة مقارنة مع الواقع المعاصر :حممد الناصر
 الدعوة الفردية لصاحل صواب وآخر إلبراهيم الديب. . التربية في ظل المتغيرات للشيخ حممد الدويش . -بناء األجيال  .د .عبد الكرمي بكار .

طبيعة العمل التربوي

 التربية الجماعية في اإلسالم  ،نايف القرشي. -منهج التربية اإلسالمية  :حممد قطب

 تربية الشباب  ..األهداف والوسائل  ،الشيخ  :حممد الدويش. -صناعة الحياة  :حممد أمحد الراشد

 -الحاجات النفسية للشباب ودور التربية في تلبيتها  :د.عمر املفدى

أهم إشكاالت العمل
التربوي اليوم اإلجمالية

 الصحوة والتربية المنشودة للشيخ حممد الدويش . -الصحوة اإلسالمية  :عبد الكرمي بكار

 ال شك أن أعظم تجربة هي دعوة الرسول عليه الصالة والسالم ومنالكتب الجيدة في هذا الباب :

 -فقه السيرة  ،د .زيد الزيد .

 -موسوعة الغزوات الكبرى ،حممد بامشيل.

اإلطالع على تجارب
السابقين

 -منهج النبي ـ صلى اهلل عليه وسلم  :د.حممد أحمزون  ،دار السالم

 تربية النبي صلى اهلل عليه وسلم ألصحابه في ضوء الكتاب والسنة ،د.خالد القرشي  ،دار طيبة.

 أسباب نجاح الدعوة اإلسالمية في العهد النبوي  :لعبداهلل حممد آلموسى.

 -من أعالم السلف ،أمحد فريد.

 مذكرات الدعوة والداعية  :حسن البنا.ومن الكتب الغربـية كتاب :

 قواعد التربية  :ريتشارد متبلر وهذا كتاب يف الرتبية األسرية وقد متتصياغته بطريقة مجيلة من خالل ذكر القاعدة مث شرحها  .واحتوى الكتاب
على  11قاعدة تربوية.
 التربية على منهج أهل السنة والجماعة  :أمحد فريد. -معالم االنطالقة الكبرى :حممد أمني املصري.

معرفة المفاهيم الشرعية
األساسية التي يربي عليها

 السنن االجتماعية في القرآن الكريم وعملها في األمم والدول :د.حممد أحمزون ( 3أجزاء) دار طيبة

 السنن اإللهية في األمم والجماعات واألفراد  :د.عبد الكرمي زيدان . الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل اإلسالمي المعاصر  :صالحالصاوي
 -بصائر في الفتن  :حممد إمساعيل املقدم

معرفة كيفية غرس المفاهيم
(طرق التربية)

 أصول التربية اإلسالمية  ،عبد الرمحن النحالوي -هندسة القيم :صاحل الدقلة

 وهذه القائمة طويلة وال تكاد تنتهي وتنتمي إليها كتب حممد موسىالشريف وعادل العبد العايل وحممد املنجد وحممد احلمد .ولكن جمرد
اشارات ومن خالل التواصل باإلمييل ميكن اإلفادة مبزيد من الكتب حبسب
نوع املشكلة ومن املقرتحات :

 الرائد دروس في التربية والدعوة  :مازن الفريح وهو موسوعة يف القضايااملتعلقة بالعمل الرتبوي .

 -المعايشة التربوية  :سامل البطاطي  ،مدار الوطن.

 -عقبات خفية في طريق الشباب في المحاضن التربوية  ،عبد الكرمي

معرفة المفاهيم الفرعية في
العمل التربوي

القصري  ،مدار الوطن .

 مشكالت وحلول فى حقل الدعوة  :عبد احلميد الباليل  .دار التوزيعوالنشر اإلسالمية.

 -تشكيل عقلية إسالمية معاصرة .أ.د .عبد الكرمي بكار .دار األعالم.

 فقه الظواهر الدعوية في ضوء السنن اإللهية  :د.محدي شعيب  ،مركزاإلعالم العريب.

 -مقومات التصور اإلسالمي  :سيد قطب

 -الترويح التربوي  :خالد عودة

 -موسوعة فقه القلوب ،حممد التوجيري.

 المجموع القيم من كالم ابن القيم ،منصور املقرن ،دار طيبة. -موسوعة األخالق  :أربع جملدات من إصدارات الدرر السنية.

 -المربي وحل المشكالت :عبدالرمحن العبود

 (وهلل األسماء الحسنى فادعوه بها) دراسة تربوية لآلثار اإليمانيةوالسلوكية :عبدالعزيز الجليل.

 -تربية الشباب  :حممد الدويش .

كتب إجرائية

 -نماء  :الصادر عن مؤسسة املريب.

 -دليل المشرفين لصناعة المتميزين  :حممد فهد الثويين  ،دار إقرأ.

 -التدريب الشامل للموهوبين .منية حيىي وهبة .بيت األفكار الدولية.

 -تربية الموهوب في اإلسالم ،حممد الناصر ،خولة درويش .دار املعايل.

معرفة المربي لمعنى المربي
و وظيفته

 -المصفى من صفات الدعاة  :عبد احلميد الباليل .

 الثبات ووسائله في ضوء الكتاب والسنة :األمني الصادق األمنيجملدين  ،دار ابن اجلوزي .

الكتب اإلجرائية هي  :كتب تطبيقية تهدف إلى وضع النظريات العلمية والخبرات في صيغ إجرائية عملية بهدف تحسين العمل .

فكرة تكوين

مركز أبحاث تربوي

أهمية المركز :
لقد أضحت الوظيفة التربوية في األوساط التربوية تعاني من ضعف الكتابة التي
تعالج هذا العمل المحوري واألساسي في منظومة العمل اإلسالمي  ،وكان لهذا الضعف
ضريبته التي دفعها الجميع من حساب تبادل الخبرات  ،األمر الذي أعاق القدرة على
إيجاد رؤى تجديد ية داخل العمل التربوي تتواكب مع تسارع المستجدات  ،وليس أدل
على ذلك من مرور سنوات دون أن يصدر إال عددا ضئيال من الكتب التربوية  ،فضال
عن الجيد منها .لقد أصبحت التجارب التربوية اليوم جزرا مفصولة عن بعضها البعض
ألنها افتقدت الجسر الذي يربط بينها  ،وهذا الجسر هو الكتابة .
هذا المركز يعمل على دعم الوظيفة التربوية التي تقوم بها الصحوة والعناصر
المكونة لها  :المربي والمتربي والمنهج دعما نظريا وعمليا  .نظريا من خالل معالجة
القضايا التربوية والنظر إلى أصولها وجذورها وعمليا من خالل االستفادة من هذه
الكتابات النظرية في وضع المعايير الالزمة للعمل التربوي وتساهم في تحسينه  .ويعتقد
المركز أن الطاقات العلمية موجودة ومتوافرة ولكنها تفتقد إلى أمرين :
 .1إدارة هذه الطاقات .
 .2تنمية قدراتها على الكتابة وحفظها من الضمور .
ويرجو المركز بجهودكم أن يحقق هذين األمرين بعد توفيق اهلل تعالى .

أهداف المركز
 .1إنشاء وتكوين طبقة من المربين الذين لديهم القدرة على الكتابة التربوية والتنظير التربوي.
 .2سرعة مناقشة المستجدات التربوية على نطاق واسع وبشكل سريع .
 .حلقة وصل بين المفكرين في شتى المجاالت وبين األوساط التربوية .والمقصود بهذا
التركيز على تفعيل النقاط التي يراها هؤالء المفكرون اإلسالميون مثل عبد الكريم بكار
وغيره وإعادة طرح برامج لتأكيدها .
 .4استقبال المشكالت التربوية وتقديم النصائح والحلول لها ولكن ليس من خالل
االستشارة المعروفة بالسؤال والجواب ولكن من خالل المقاالت التي تعالج هذه
المشكالت بتأصيل وعمق وتتعامل مع هذه المشكالت كظاهرة وليس مجرد أمر فردي
 .5التقريب بين أصحاب المواقع التربوية وفتح مجاالت للنشاط العلمي المشترك.
 .6استغالل كل هذه الموارد في إصدار  12كتاب سنويا .
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