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	Text1: التربية من منظور ومنهجية إسلامية
	Text2: د. مصطفى أبوسعد
	Text3: 🔹استشاري نفسي وتربوي.🔹دكتوراه في علم النفس التربوي، جامعة تولوز فرنسا.🔹ماجستير في الإرشاد النفسي، جامعة تولوز فرنسا.🔹دبلوم دراسات عليا في التسويق والاتصال، إيطاليا🔹صاحب رؤية ومنهج تربوي يجمع بين مبادئ الإسلام وتوجيهاته وبين أحدث ما وصل إليه علم التربية والنفس
	Text4: إن محاولة استعارة مناهج التربية الوافدة وتطبيقها في عالمنا الإسلامي أدى إلى كثير من التخبط بين مسالك لا تحقق أهدافها المرجوة، وللخروج من هذا الجحر لابد من الرجوع إلى البديل الكامل المتمثل في المنهج الإسلامي الراشد.تجد في هذا الكتاب: كيفية الاستعانة بالمنهج الإسلامي الإنساني المتميز الذي سيبقى السبيل للخروج من أزمة التخبط والقلق والتذبذب والتبعية، وهو البديل الكامل عن المناهج الوافدة في التربية والتعليم. لعله يساهم في دفع عجلة الخروج من براثن الغزو الفكري والاجتماعي، وتربية جيل جديد أصيل ورائد.ويتكون الكتاب من عدة فصول رئيسية: مدخل إلى تربية الطفل، التربية الإيمانية، التربية الخلقية، التربية الجسدية والصحية، التربية العقلية، التربية الاجتماعية، التربية الجنسية، وتهيئة المحيط التربوي، وفهم عملية التربية.
	Text5: - تقديم نظرية متكاملة للتربية بروح وأصول إسلامية، ونظرة متكاملة ومتوزانة للإنسان.- استخلاص أفضل وآخر ما وصل له العلم الحديث في مجال التربية، بما يتوافق مع قيم ومقاصد الإسلام.- التدرج في عرض الأبواب والفصول والبناء المنهجي ابتداءً من مفهوم التربية ومروراً بأنواع التربيات المطلوبة للطفل أو المتربي، وانتهاء بفهم المحيط التربوي.- تقديم أساليب واقعية وعملية يمكن الاستفادة منها في تربية الطفل في جميع الجوانب.- التأصيل الشرعي من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.- تلمس في الكتاب روح الاعتزاز بالشريعة الإسلامية والتجربة التربوية الإسلامية، وعدم الافتتان بالغرب ومنجزات العصر الحديث، بل الميزان هو دين الفطرة الإسلام، مع الاستفادة من الحكمة أنى وجدت.
	Text6: - التربية عملية هادفة لها أغراضها وأهدافها وغاياتها.- التربية تقتصي خططاً متدرجة تسير فيها الأعمال التربوية والتعليمية وفق ترتيب منظم صاعد، ينتقل مع الناشئ من طور إلى طور ومن مرحلة إلى مرحلة.- الأطفال عالم قائم بذاته، له خصائصه وصفاته، وله حاجاته واهتماماته، كما له مشكلاته الخاصة به أيضاً، وإن فهم هذا العالم هو السبيل إلى تعامل أفضل معه.- غايات التربية الإسلامية:1. تحقيق التوازن والتكامل مع الشمولية.                       2. العمل للآخرة والعمل للدينا.3. تحقيق تربية عملية سلوكية.                                  4. تحقيق التوازن بين حاجات الفرد ومتطلبات المجتمع.5. تربية ضمير الإنسان الموجه للسلوك.                       6. تربية فطرة الإنسان وإعلاء غرائزه.7. تحقيق إنسانية الإنسان الصالح للبشرية جمعاء.             8. تنمية العقل.9. تأديب النفس وتقوية الجسم وتصفية الروح وتثقيف العقل بحيث تشمل كافة مجالات التربية.- إن أسئلة الطفل الصغير المتكررة دليل على حاجة فطرية لديه إلى المعرفة والاستطلاع، وهذه الحاجة تستلزم رعايتها وتنميتها لاستكمال البناء العقلي السليم لدى الطفل.
	Text7: لتحقيق أفضل استفادة من الكتاب:- جهز كراسة خاصة جانبية أثناء القراءة.- في كل فصل من الكتاب، دون الأساليب العملية للتربية والتوجيهات الهامة.- قيم نفسك في تطبيق هذه التوجيهات والأساليب.- ضع خطة لمدة أسبوع على الأقل، وركز في كل أسبوع على أمر واحد أو أمرين مما سبق.- وهكذا حتى تنهي كل الكتاب وتجعل ما ورد فيها عادات تربوية راسخة لديك.- لا تقف عند هذا الحد، انقل ما تعلمت وجربت إلى غيرك.
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