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التربية في المفهوم اإلسالمي

مفهوم التربية في اإلسالم 
ٌة من الفعل )َرَبْب( واالسم )الرَّب( ويطلق ىلع: املالك والسيد املطاع واملصلح  الرتبية يف اللغة: مشتقَّ

)]11[( والرتبية مأخوذة من املعىن اثلالث وهو اإلصالح.

ومن تعريفات الرتبية يف االصطالح: » تنشئُة وتكويُن إنساٍن سليم ُمسلم متاكمل من مجيع نواحيه 

املختلفة، من انلاحية الصحية والعقلية واالعتقادية، والروحية االعتقادية، واإلدارية واإلبداعية » 

)]2[(

الزرع  بني  من  األجنبية  انلباتات  وخيرج  الشوك:  يقلع  اذلي  الفالح  عمل  يشبه  الرتبية  ومعىن   «

يلحسن نباته » )]3[(

مكانة التربية في اإلسالم
قُوا  آَمنُوا  يَن  ِ

َّ
اذل َها  يُّ

َ
أ يَا    { تعاىل:  قوهل  ومنها  الودل،  تربية  فضل  ىلع  واألحاديث  اآليات  دلت  يف 

َ َما   َيْعُصوَن اللَّ
َ

َِجاَرُة َعلَيَْها َماَلئَِكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد ال
ْ
ْهِليُكْم نَاًرا َوقُوُدَها انلَّاُس َوال

َ
ْنُفَسُكْم َوأ

َ
أ

َمَرُهْم َوَيْفَعلُوَن َما يُْؤَمُروَن { )]4[(
َ
أ

اهلل  بأمر  تقوم عليهم  وأن  اهلل  وتنهاهم عن معصية  اهلل  بطاعة  »تأمرهم  اهلل-:  - رمحه  قتادة  قال 

ابن  )]5[( وعن   « فإذا رأيت معصية قذعتهم عنها، وزجرتهم عنها  به وتساعدهم عليه،  وتأمرهم 

عمر - ريض اهلل عنهما - قال: سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول: } لككم راٍع ولككم 

انظر: لسان العرب البن منظور: 400/1، 401 مادة )ربب(، والقاموس احمليط للفيروزأبادي: ص111  1
أهداف التربية اإلسالمية وغاياتها. مقداد ياجلن: ص 20.  2

رسالة أيها الولد: الغزالي: ص 34.  3
سورة التحرمي: آية رقم )6(  4
تفسير ابن كثير: 4/ 391  5



كيف نربي اطفالنا

2نسخة مجانية تهدى وال تباع

عن  ومسئولة  زوجها  بيت  يف  راعية  واملرأة  رعيته،  عن  ومسئول  راٍع  اإلمام  رعيته،  عن  مسؤول 

رعيتها... { )]6[( )]7[( .

وقال صىل  اهلل عليه وسلم  : } ما من عبد يسرتعيه اهلل رعية فلم ُيطها بنصحه إال لم يرح راحئة 

اجلنة { )]8[( )]9[( .

بته؟ وماذا علَّمته؟ وهو  وقال ابن عمر - ريض اهلل عنهما-: » أدب ابنك فإنك مسئول عنه، ماذا أدَّ

مسئول عن بّرك وطواعيته لك » )]10[( .

وأخرب انليب صىل اهلل عليه وسلم أن الرتبية خري من الصدقة فقال: } ألن يؤدِّب الرجل ودله خري من 

لَُق السن أفضل من لك عطاء فقال: 
ُ
أن يتصدق بصاع { )]11[( )]12[( كما أرشد إىل أن تعليم الودل اخل

 ودلاً أفضل من أدب حسن { )]14[( .
ٌ

َل )]13[( وادل } ما نَ

وأما تربية ابلنات فيه حجاب عن انلار، فعن جابر بن عبد الّل ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 

صىل اهلل عليه وسلم } من اكن هل ثالث بنات: يؤدبهن، ويكفيهن، ويرمحهن، فقد وجبت هل اجلنة. 
البخاري اجلمعة )853(، مسلم اإلمارة )1829(، الترمذي اجلهاد )1705(، أبو داود اخلراج واإلمارة   6

والفيء )2928(، أحمد )121/2(
أخرجه البخاري كتاب اجلمعة، باب اجلمعة في القرى واملدن، رقم احلديث )855(: 14/6، وأخرجه   7

أحمد في مسنده: 5/2، 54، 55
البخاري األحكام )6731(، مسلم اإلميان )142(، أحمد )27/5(، الدارمي الرقاق )2796(.  8

رواه البخاري كتاب األحكام، باب من استرعى رعية فلم ينصح، رقم احلديث )6716( 199/24،   9
ومسلم في صحيحه: كتاب اإلمارة، باب فضيلة األمير العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق: 214/12، 

ورواه أحمد في مسنده 2 / 15.
حتفة املودود بأحكام املولود: ابن القيم: ص 177.  10

الترمذي البر والصلة )1951(، أحمد )96/5(.  11
أخرجه أحمد في مسنده: 96/5، والترمذي: كتاب البر والصلة: 337/4، واحلاكم في املستدرك:   12

263/4، والطبراني: 274/2.
نحل: أي أعطى.  13

رواه الترمذي في سننه: كتاب البر والصلة: 337/4- 338.  14
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فقال رجل من بعض القوم: وثنتني يا رسول اهلل؟ قال:وثنتني { )]15[( )]16[( .

صفات المربي الناجح
 للمريب انلاجح صفات لكما ازداد منها زاد جناحه يف تربية ودله بعد توفيق اهلل، وقد يكون املريب 

أباً أو أماً أو أخاً أو أختاً أو عماً أو جداً أو خااًل، أو غري ذلك، وهذا ال يعين أن الرتبية تقع ىلع اعتق 

واحد، بل لك من حول الطفل يسهم يف تربيته وإن لم يقصد.

وصفات املريب كثرية أهمها: العلم، واألمانة، والقوة، والعدل، والرص، والزم، والصالح، والصدق، 

والكمة.

1- العلم
ُة املريب يف عملية الرتبية. فال بد أن يكون دليه قدر من العلم الرشيع، إضافة إىل فقه الواقع  ُعدَّ

املعارص.

والعلم الشرعي:
 هو علم الكتاب والسنة، وال يُطلب من املريب سوى القدر الواجب ىلع لك ملكف أن يتعلمه، وقد 

حدده العلماء بأنه »القدر اذلي يتوقف عليه معرفة عبادة يريد فعلها، أو معاملة يريد القيام بها، 

فإنه يف هذه الال جيب أن يَعرف كيف يتعبد اهلل بهذه العبادة وكيف يقوم بهذه املعاملة« )]17[(

الترمذي البر  والصلة )1916(، أبو داود األدب )5147(.  15
رواه مسلم: كتاب البر والصلة واألدب، باب فضل اإلحسان إلى البنات: رقم احلديث 2629.  16

كتاب العلم: الشيخ محمد بن عثيمني: ص 21.  17



كيف نربي اطفالنا

4نسخة مجانية تهدى وال تباع

وإذا اكن املريب جاهاًل بالرشع فإن أوالده ينشئون ىلع ابلدع واخلرافات، وقد يصل األمر إىل الرشك 

األكرب- عياذا باهلل-.

ولو نظر املتأمل يف أحوال انلاس لوجد أن جل األخطاء الَعَقدية واتلعبدية إنما ورثوها عن آبائهم 

وأمهاتهم، وَيَظلّون عليها إىل أن يقّيض اهلل هلم من يعلمهم اخلري ويربيهم عليه، اكلعلماء وادلاعة 

واإلخوان الصالني أو يموتون ىلع جهلهم.

واملريب اجلاهل بالرشع يول بني أبنائه وبني الق جبهله؛ وقد يعاديه ملخالفته إياه، كمن يكره لودله 

كرثة انلوافل أو ترك املعايص أو األمر باملعروف أو طلب العلم أو غري ذلك.

ويتاج املريب أن يتعلم أسايلب الرتبية اإلسالمية ويدرس اعلم الطفولة؛ ألن للك مرحلة قدرات 

واستعدادات نفسية وجسدية، وىلع حسب تلك القدرات خيتار املريب وسائل زرع العقيدة والقيم 

ومحاية الفطرة السليمة )]18[( وذلا جند اختالف الوسائل الرتبوية بني األطفال إذا اختلفت أعمارهم، 

بل إن االتفاق يف العمر ال يعين تطابق الوسائل الرتبوية؛ إذ خيتلف باختالف الطبائع.

امة وتيارات فكرية منحرفة، فيعرف ما ينترش بني  وىلع املريب أن يعرف ما يف عرصه من مذاهب هدَّ

الشباب واملراهقني من املخالفات الرشعية اليت تَفُد إيلنا؛ يلكون أقدر ىلع مواجهتها وتربية األبناء 

ىلع اآلداب الرَشعية.

2- األمانة
وتشمل لك األوامر وانلوايه اليت تضمنها الرشع يف العبادات واملعامالت )]19[( ومن مظاهر األمانة: 

بالرشع يف شلكه الظاهر ويف  بها أوالده، ملزتماً  أن يكون املريب حريصاً ىلع أداء العبادات، آمراً 
انظر: أصول التربية اإلسالمية: عبد الرحمن النحالوي: ص 175.  18

انظر: تيسير العلي القدير: محمد نسيب الرفاعي: 3 / 521.  19
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 حسناً وُخلُقا فاضال 
ً
ابلاطن، فيكون قدوة يف بيته وجمتمعه، متحلياً باألمانة، يسلُك يف حياته سلواك

مع القريب وابلعيد يف لك حال ويف لك ماكن؛ ألن هذا اخلُلُق منبعه الرص ىلع محل األمانة بمعناها 

الشامل.

3- القوة
، وكثري من اآلباء يتيرس هلم تربية أوالدهم يف السنوات  أمٌر شامل فيه تفّوٌق جسدّي وعقيلٌّ وأخاليقٌّّ

األوىل، ألن شخصياتهم أكرب من شخصيات أوالدهم )]20[( ولكن قليٌل أوئلك اآلباء اذلين يَظلون 

أكرب وأقوى من أبنائهم ولو كربوا.

وهذه الصفة مطلوبة يف الوادلين ومن يقوم مقامهما، ولكن ال بد أن تكون لألب ويه جزء من 

القوامة، ولكن ثمة خوارق تكرس قوامة الرجل وتضعف ماكنته يف األرسة، منها:

* أن تكون املرأة نشأت يف بيت تقوده املرأة، والرجل فيه ضعيف منقاد، فتغتصب هذه املرأة القوامة 

من الرجل باإلغراء، أو التسلط وسوء اللق، واللسان الاد )]21[(.

* أن تعلن املرأة أمام أوالدها اتلذمر أو العصيان، أو تتهم الوادل بالتشدد واتلعقيد، فريسخ يف أذهان 

األوالد ضعف األب واحتقار عقليته )]22[(.

فإذا أىب الزوج خالفته خفية مع أوالدها، فيتعود األوالد خمالفة  * أن تَعرض املرأة ىلع زوجها أمراً 

الوادل والكذب عليه.

انظر: منهج التربية اإلسالمية: محمد قطب: ص 280.  20
انظر: املرجع السابق: ص 68- 69.  21

انظر: كيف نربي أطفالنا: محمود االستانبولي: ص 70.  22



كيف نربي اطفالنا

6نسخة مجانية تهدى وال تباع

وال بد أن تسلم املرأة قيادة األرسة للرجل، أباً اكن أو أخاً كبرياً أو خااًل أو عماً، وعليها أن تنقاد ألمره 

يلرتىب األوالد ىلع الطاعة، وإن َمنََع شيئاً فعليها أن تطيع )]23[( وإن خالفه بعض أوالدها فيجب أن 

خترب األب وال تتسرت عليه ألن كثرياً من االنرافات حتدث بسبب تسرتُّ األم.

ويف بعض األحوال تصبح األم يف حرية، كأن يطلب األوالد شيئاً ال يمنعه الرشع وال الواقع، ولكن 

األب يمانع لرأي يراه قد يفصح عنه وقد يكتمه، فيحاول األوالد إقناع األب فال يقتنع، فيف هذه 

الال ال بد أن تطيع املرأة، وتطّيب نفس أوالدها وتبني هلم فضل وادلهم ورجاحة عقله، وتعزيهم بما 

يف الياة من أحداث تشهد أن للوادلين إحساساً ال خييب، وهذا اإلحساس جيعل الوادل أحياناً يرفض 

سفر ودله مثاًل، ثم يسافر األصدقاء فيصابون بأذى فيكون رفض الوادل خرياً وذلك بسبب إحساسه.

4- العدل
الُقبَل  بينهم يف  التسوية  يستحبون  أوالدهم، حىت اكنوا  العدل بني  أسوة يف  السلف خري  وقد اكن 

)]24[( واعتب انليب صىل اهلل عليه وسلم رجاًل أخذ الصيب وقبَّله ووضعه ىلع حجره وملا جاءت بنته 

يت بينَهما { ويف رواية: } فما عدلت بينهما { )]25[( . أجلسها إىل جنبه، فقال هل: } أال سوَّ

والعدل مطلوٌب يف املعاملة والعقوبة وانلفقة واهلبَة واملالعبة والُقبَل، وال جيوز تميزي أحد األوالد 

أبوه أن يهبه دون إخوته، فقال هل انليب صىل اهلل عليه  بعطاء لديث انلَعمان املشهور حيث أراد 

وسلم } أشهد غريي فإين ال أشهد ىلع جور { )]26[( )]27[( إال أن هناك أسباباً تبيح تميزي بعض األوالد 
انظر: تربية البنات، خالد الشتنوت: ص 69.  23

انظر: املغنى، ابن قدامة: 666/5.  24
أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال: 239/4، رقم احلديث 1067.  25

البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها )2447(، مسلم الهبات )1623(، الترمذي األحكام   26
)1367(، النسائي النحل )3681(، أبو داود البيوع )3542(، ابن ماجه األحكام )2375(، أحمد )276/4(، مالك 

األقضية )1473(.
أخرجه مسلم: كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل األوالد في الهبة، ص 1241، والنسائي في   27
سننه: كتاب النحل، باب ذكر اختالف ألفاظ الناقلني خلبر النعمان بن بشير في النحل: 260/6، وأحمد 

في مسنده: 268/4.
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اكستخدام الرمان من انلفقة عقاباً، وإثابة املحسن بزيادة نفقته، أو أن يكون بعضهم حمتاجاً لقلة 

ماهل وكرثة عياهل )]28[(.

وال يعين العدل تطابق أسايلب املعاملة، بل يتمزي الصغري والطفل العاجز أو املريض )]29[( وذلك 

لاجتهما إىل العناية. وكذلك الودل اذلي يغيب عن الوادلين بعض أيام األسبوع لدلراسة أو العمل أو 

العالج، والبد أن يبنّي الوادلان بلقية األوالد سبب تميزي املعاملة بلطف وإشفاق، وهذا اتلمزي ليس 

بادلرجة الكبرية ولكن فرق يسري بني معاملة هؤالء ومعاملة ابلقية، وهذا الفرق اليسري يتسامح 

اإلخوة به ويتجاوزون عنه.

ومما يزرع الكراهية يف نفوس اإلخوة تلك املقارنات اليت تُعقد بينهم، فيُمدح هذا وُيذم هذا، وقد 

يقال ذلك عند األصدقاء واألقارب فيحزن الودل املذموم ويكره أخاه.

والعدل ليس يف الظاهر فقط، فإن بعض انلاس يعطي هذا خفية عن إخوته وهذا االستخفاء يعلُِّم 

الطفل األنانية واتلآمر )]30[(.

5- الرص

وهو مفهوم تربوي اغئٌب يف حياة كثري من األرس، فيظنون أن الرص هو ادلالل أو اخلوف الزائد 

عن حده واملالحقة ادلائمة، ومبارشة مجيع حاجات الطفل دون االعتماد عليه، وتلبية مجيع راغئبه.

نفسه،  االعتماد ىلع  قدرته ىلع  مع  بيدها  وتطعمه  عليه،  اللعب خوفاً  من  ودلها  تمنع  اليت  واألم 

واألب اذلي ال يكلف ودله بأي عمل حبجة أنه صغري كالهما يفسده وجيعله اتكايلاً ضعيف 

أبناء  القرى وابلوادي وبني  أبناء  الشاسع بني  الفرق  املشاَهد هو:  اإلرادة، عديم اتلفكري. وادليلل 
انظر: املغني، ابن قدامة: 604/5.  28

انظر: كيف نربي أطفالنا، محمود االستانبولي: ص 76.  29
استمع إلى: شريط )تربية األبناء(، أحمد القطان.  30
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املدينة )]31[( والرص القييق املثمر: إحساس متوقد يمل املريب ىلع تربية ودله وإن تكبَّد املشاق 

أو تألم ذللك الطفل. وهل مظاهر منها:

)أ( ادلاعء: إذ دعوة الوادل لودله جمابة ألن الرمحة متمكنة من قلبه فيكون أقوى اعطفة وأشد إلاحا 

)]32[( وذلا حذر الرسول r الوادلين من ادلاعء ىلع أوالدهم فقد توافق ساعة إجابة.

)ب( املتابعة واملالزمة: ألن العملية الرتبوية مستمرة طويلة األمد، ال يكيف فيها اتلوجيه العابر 

مهما اكن خالصاً صحيحا )]33[( وقد أشار إىل ذلك انليب r حيث قال: } الزُموا أوالدكم.. وأحسنوا 

آدابهم { )]34[( .

واملالزمة وعدم الغياب الطويل عن ابليت رشط للرتبية انلاجحة، وإذا اكنت ظروف العمل أو طلب 

العلم أو ادلعوة تقتيض ذلك الغياب فإن مسئويلة األم تصبح ثقيلة، ومن اكن هذا حاهل عليه أن 

خيتار زوجة صالة قوية قادرة ىلع القيام بدور أكرب من دورها املطلوب.

 6- الحزم
وبه قوام الرتبية، والازم هو اذلي يضع األمور يف مواضعها، فال يتساهل يف حال تستوجب الشدة وال 

يتشدد يف حال تستوجب اللني والرفق )]35[(.

وضابط الزم: أن يُلزم ودله بما يفظ دينه وعقله وبدنه وماهل، وأن يول بينه وبني ما يرضه يف دينه 
انظر: كيف نربي أطفالنا، محمود االستانبولي. ص 62- 63.  31

انظر: منهج التربية النبوية، محمد نور سويد: ص 322.  32
انظر: منهج التربية اإلسالمية، محمد قطب: ص 285.  33

أخرجه ابن ماجه في كتاب األدب، باب بر الوالدين واإلحسان إلى البنات: 1211/2 ورقم احلديث   34
3671، ولفظه »اكرموا أوالدكم وأحسنوا آدابهم »، وقد ضعفه اجلزائري في كتابه منهاج املسلم: ص 

.91
انظر: أصول التربية اإلسالمية، عبد الرحمن النحالوي: ص 174.  35
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ودنياه، وأن يلزمه اتلقايلد االجتماعية املرعيَّة يف بدله ما لم تعارض الرشع. قال ابن اجلوزي - رمحه 

اهلل-: »فإنك إن رمحت بكاءه لم تقدر ىلع فطامه، ولم يمكنك تأديبه، فيبلْغ جاهاًل فقرياً« )]36[(.

وإذا اكن املريب غري حازم فإنه يقع أسري حبه للودل، فيدلّل، وينفذ مجيع راغئبه، ويرتك معاقبته عند 

اخلطأ، فينشأ ضعيف اإلرادة منقاداً للهوى، غري مكرتث بالقوق املفروضة عليه )]37[(.

وليس حازماً من اكن يرقب لك حركة وهمسة ولكمة، ويعاقب عند لك هفوة أو زلّة، ولكن ينبيغ 

أن يتسامح أحيانا )]38[(.

ومن مظاهر الزم كذلك عدم تلبية طلبات الودل؛ فإن بعضها ترف مفسد، كما أنه ال ينبيغ أن ينقاد 

املريب للطفل إذا بكى أو غضب يلدرك الطفل أن الغضب والصياح ال يساعده ىلع حتقيق رغباته 

)]39[( ويلتعلَم أن الطلب أقرب إىل اإلجابة إذا اكن بهدوء وأدب واحرتام.

ومن أهم ما جيب أن يزم فيه الوادلان انلظام املزنيل، فيحافظ ىلع أوقات انلوم واألكل واخلروج، 

ويتسبب  شاء  مىت  وينام  شاء  مىت  يأكل  األوالد  »وبعض  األطفال،  أخالقيات  ضبط  يسهل  وبهذا 

يف السهر ومضيعة الوقت وإدخال الطعام ىلع الطعام، وهذه الفوضوية تتسبب يف تفكك الروابط 

واستهالك اجلهود واألوقات، وتنيم عدم االنضباط

يف انلفوس.. وىلع رب األرسة الزم يف ضبط مواعيد الرجوع إىل املزنل واالستئذان عند اخلروج 

للصغار - صغار السن أو صغار العقل- » )]40[( .

صيد اخلاطر: ابن اجلوزي: ص 540.  36
انظر: كيف نربي أطفالنا، محمود االستانبولي: ص 63.  37

انظر: أصول التربية اإلسالمية، عبد الرحمن النحالوي: ص 175.  38
انظر: كيف نربي أطفالنا، محمود االستانبولي: ص 144.  39

أربعون نصيحة إلصالح البيوت، محمد املنجد: ص 44.  40
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7- الصالح
قال  وقد  اهلل-  بإذن  واهلداية-  اخلري  ىلع  األطفال  نشأة  يف  بالغ  أثر  واألمهات  اآلباء  لصالح  فإن 

َفظ يف ذريته، وتشمل بركة  بُوُهَما َصاِلًا{ )]41[( وفيه ديلل ىلع أن الرجل الصالح ُيْ
َ
سبحانه: } َواَكَن أ

عبادته هلم يف ادلنيا واآلخرة، بشفاعته فيهم، ورفع درجتهم إىل درجته يف اجلنة تلقر عينه كما جاء 

يف القرآن ووردت به السنة )]42[( ومن املشاَهد أن كثرياً من األرس تتمزي بصالحها من قديم الزمن 

وإن ضل ودل أو زلَّ فَاَء إىل اخلري بعد مدة؛ لصالح وادليه وكرثة طاعتهما هلل. وهذه القاعدة ليست 

اعمة ولكن هذا حال اغلب انلاس. وقد يظن بعض انلاس أن هذا ال أثر هل، ويذكرون أمثلة خمالفة 

ذللك، يلربروا تقصريهم وضالهلم.

 9- الصدق
املعامالت،  والفسق يف  العبادات،  الرياء يف  بعيد عن  والصادق  قواًل وعماًل«،  القيقة  »الزتام  وهو 

وإخالف الوعد وشهادة الزور، وخيانة األمانات )]43[(.

املرأة املسلمة اليت نادت ودلها تلعطيه، فسأهلا: } ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت:   r وقد حذر انليب 

أردت أن أعطيه تمراً، فقال: لو لم تعطيه شيئا ُكتبت عليِك كذبة { )]44[( )]45[(

ومن مظاهر الصدق أال يكذب املريب ىلع ودله مهما اكن السبب؛ ألن املريب إذا اكن صادقاً اقتدى 

به أوالده، وإن اكن اكذباً ولو مرة واحدة أصبح عمله ونصحه هباء، وعليه الوفاء بالوعد اذلي وعده 

للطفل، فإن لم يستطع فليعتذر إيله )]46[(.
سورة الكهف: آية رقم )82(.  41

انظر: تيسير العلي القدير، محمد الرفاعي: 88/3- 89.  42
انظر: أخالق املسلم، محمد مبيض: ص 61.  43

أبو داود األدب )4991(، أحمد )447/3(.  44
أخرجه أبو داود في سنة: كتاب األدب، باب في التشديد في الكذب: رقم احلديث )4991( 716/2،   45

وأخرجه اإلمام أحمد في مسنده: 447/3.
انظر: أخالق املسلم، محمد مبيض: ص 72.  46
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وبعض األطفال يتعلم الرياء بسبب املريب اذلي يتظاهر أمام انلاس حبال من الصالح أو اخللق أو 

الغىن أو غريهما ثم يكون حاهل خالف ذلك بني أرسته )]47[(.

9- الحكمة
ويه وضع لك يشء يف موضع، أو بمعىن آخر: حتكيم العقل وضبط االنفعال، وال يكيف أن يكون 

قادراً ىلع ضبط االنفعال واتباع األسايلب الرتبوية انلاجحة فحسب، بل البد من استقرار املنهج 

والشارع  واملدرسة  ابليت  وبني  وإخوان  وجدة  وجد  وأب  أم  من  ابليت  أفراد  بني  املتبع  الرتبوي 

واملسجد وغريها من األماكن اليت يرتادها؛ ألن اتلناقض سيعرض الطفل ملشكالت نفسية )]48[(.

وىلع هذا ينبيغ تعاون الوادلين واتفاقهما ىلع األسلوب الرتبوي املناسب، وإذا حدث أن أمر األب 

رساً  بينهما  الوار  ويتم  وتنقاد  تطيع  بل  الرجل،  ه  تسفِّ أو  تعرتض  ال  أن  فعليها  األم  تراه  ال  بأمر 

تلصحيح خطأ أحد الوادلين دون أن يشعر الطفل بذلك.

           

انظر: أصول التربية اإلسالمية، عبد الرحمن النحالوي: ص 173.  47
انظر: املشكالت النفسية عند األطفال، زكريا الشربيني: ص 14.  48
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دور المسجد والمدرسة في التربية
للمسجد واملدرسة دور تربوي فعال إذا تم اتلعاون بينهما ولم يظهر اتلناقض، وهناك وسائل تعني 

املسجد ىلع أداء رساتله منها:

)1( أن يلمس الطفل من املريب حمبة املساجد وتعظيمها )]49[(. فإذا سمع األذان أنصت أهل ابليت 

ورددوا معه وأمروا الطفل بتقليده، فعند ذلك ينتبه الطفل هلذا الصوت املتكرر، ويقرتن بالصالة 

ألنه يرى مبادرة أهل ابليت إىل الصالة، ويصري األذان بذلك منبهاً نفسياً للصالة يعيش يف ضمري 

الطفل. ويسن باألم أن تُلفت نظر الطفل إىل شلك املسجد وتريه صورته وترسمها معه، وختربه أنه 

إذا َكرُب ذهب إىل املسجد للصالة، وىلع األب أن يذكر فضل املساجد وثواب املصلني فيها، ويمدح 

املحافظني ىلع صالة اجلماعة من أهل ابليت أو اجلريان واملعارف )]50[(.

)2( أن يصحب وادله إذا أحب ذلك وبعد أن يكون قد تعلم آداب قضاء الاجة )]51[( وإن أحدث 

ه. َشَغباً فال يمنع من الضور، بل ُيَعلّم ويوجَّ

، ويطابله املريب بالصالة مع اجلماعة، ويأمره بما تصح به الصالة من  )3( أن يؤمر بالصالة إذا َمزيَّ

طهارة وسرت عورة وطمأنينة وغري ذلك مما يكون رشطاً لصحة الصالة )]52[(

ُيَعاَمَل الطفل معاملة حسنة من أهله وإمام املسجد ومؤذنه ومن املصلني، وإذا رأوا شيئاً  )4( أن 

ينكرونه من الراكت فعليهم أن يغضوا أبصارهم ويعلموه برفق ولني، كما جيب عليهم اتللطف هل 

واتلبسم يف وجهه )]53[( واثلناء عليه والسؤال عنه والسالم عليه وإهداؤه اهلدايا، وإذا حرض مبكراً 

انظر: التربية اإلسالمية: سليمان احلقيل، ص 149.  49
انظر: املساجد ودورها التربوي، صالح السدالن، ص 76.  50

انظر: املرجع السابق.  51
استمع إلى: شريط )منهج السلف في تربية األوالد(، الشيخ محمد بن عثيمني.  52

انظر: منهج التربية النبوية، محمد نور سويد: ص 134.  53
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ر إىل الصفوف  فال ينبيغ تأخريه عن ماكنه ولو اكن يف الصف األول. ويف ذلك فوائٌد منها: أنه إذا أخِّ

األخرية اجتمع األطفال فكرث العبث وشوشوا ىلع من حوهلم )]54[( كما أنه يتعلم السنن الرشعية من 

جماورته للكبار، ويس بالكرامة والعزة واالحرتام لوجوده بينهم

)5( أن يُلحق حبلق حتفيظ القرآن تلتوثق عالقته باملسجد وبأهل اليح ويلتعرف ىلع رفقة صالة، 

وليُشغل وقت العرص، اذلي يضيع يف اللعب يف الشوارع أو مشاهدة اتللفاز.

)6( أن يأخذه وادله لضور ادلروس واملحارضات املقامة يف املسجد.

دور المدرسة التربية:
وأما املدرسة فلها ايلوم دور أكرب من دور املسجد، وتعد املؤسسة الرتبوية اثلانية، ألنها حتتوي الطفل 

مدًة أطول، وتتيح هل فرصة الصول ىلع أقران.

وتكمن أهمية المدرسة في ثالثة جوانب:
أ- البناء االجتماعي: 

يتساوى الطالب يف املدرسة وال يتمزي أحد منهم إال باتلفوق العليم أو األخاليق أو لكيهما )]55[( 

وبهذا جيد الطفل املنبوذ يف أرسته ترحيباً يف املدرسة وفرصًة الكتساب اتلفوق تلظهر هل شخصية 

حمبوبة لم تظهر هل يف أرسته، كما أنه يندمج يف جمموعة من أترابه ختتلف شخصياتهم فيتعلم مبادئ 

من  يتعلمه  اذلي  االنضباط  إىل  إضافة  هذا  اجلماعة،  ومرااعة مصلحة  اآلخرين  واحرتام  اتلعامل 

حتمل  ىلع  قدرة  ذات  قيادية  شخصيات  فيهم  وتظهر  املدرسية،  واألنشطة  اجلمايع  اللعب  خالل 

املسؤويلة.

استمع إلى: شريط )منهج السلف في تربية األوالد(، الشيخ محمد بن عثيمني  54
انظر: كيف نربي طفال، محمد زياد حمدان: ص 56.  55
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ب- البناء األخالقي:
وأمناء  أتقياء  مدرسون  فيها  مدرسًة  املريب  اختار  إذا  األخالق  بناء  يف  فعال  بدور  املدرسة  تقوم   

ملزتمون بالرشع )]56[( وتضم كذلك قرناء صالني.

وجيب أن تتوحد أو تتقارب اتلوجيهات األخالقية اليت تهتم بها األرسة واملدرسة وإذا عرف املريب أن 

املدرسة تزرع العادات السنة فعليه أن يدعمها، أما إن اكنت تلك العادات سيئة فيجب أن يتصل 

باملدرسة وأن ياول إقناع ودله بأن البرش لكهم عرضة للخطأ، ويقنعه بسوء هذه العادة وقبحها، كما 

جيب ىلع املريب أن يسأل عن أخالقيات ودله وسلوكه يف املدرسة.

ج- اإلعداد الوظييف: ليس املقصود باإلعداد الوظييف تأهيل الطفل ملمارسة مهنة تنفعه وتنفع أمته، 

بل يتسع املفهوم ليشمل تأهيل املرأة تلكون زوجة وأّماً قبل لك يشء، وتأهيل اذلكر يلكون عضواً 

الزوجية  لياة  املرأة  إعداد  نفتقده  واذلي  رشيفة.  مهنة  وصاحب  مسئواًل  وأباً  املجتمع  يف  صالاً 

مادة  صص ذللك 
ُ

إذ خت بعضها،  عدا  واإلناث  اذلكور  بني  املناهج  توّحد  ادلول اعدًة  ولك  واألمومة، 

بمعدل حصتني يف األسبوع للتدبري املزنيل والرتبية الفنية، وذلا يقرتح بعض املربني توسيع هذه املادة 

الزوج  الفتاة حقوق  تعلّم  مناهج  وإضافة   )]57[( املرأة  اليت ال حتتاجها  املواد  بعض  تقليص  مقابل 

ل، وطرق تأثيث املزنل وغريها مما حتتاجه املرأة. وآداب اتلعامل وأسايلب اتلجمُّ

أن  إال  وتوقريه  واملعلّم  املدرسة  احرتام  أبناءه  يعوِّد  أن  املريب  بدورها جيب ىلع  املدرسة  تقوم  وليك 

 أو فاسقاً )]58[(.
ً
يكون اكفراً أو مبتداع

انظر: نصيحة امللوك، املاوردي: ص 175، نقال عن منهج التربية النبوية: محمد نور سويد: ص   56
255

انظر: تربية البنات، خالد الشنتوت: ص 54، وكيف نربي أطفالنا: محمود االستانبولي. ص   57
138 -135

انظر: دور البيت في تربية الطفل املسلم، خالد الشنتوت: ص 102- 103.  58
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ترسيخ العقيدة وتحقيق العبودية في كل أمر من 
أمور الحياة

تنبثق منه، وقد جبل اهلل عز وجل  الرتبية اإلسالمية ولك األهداف  يُعد هذا اهلدف أهم أهداف 

انلفوس ىلع اتلوحيد ولكنها حتتاج أن تتعلم أصول اإليمان وجزيئاته، وأْصلَُح أوقات غرس العقيدة 

السنواُت األوىل يف حياة الطفل؛ ألنه يصيغ إىل املريب بكل جوارحه، ويقبلها دون نقاش )]59[( كما 

القيامة واملالئكة واعلم اجلن وغريها مما  الواسع يساعده ىلع ختيل اجلّنة وانلار وأهوال  أن خياهل 

يتصور.

 وهناك عدة وسائل لتحقيق وغرس العقيدة وهي:
1- ترسيخ العقيدة الصحيحة عن طريق اتللقني: أوُل ما يلّقن الطفل لكمة اتلوحيد، إذ أن السلف 

يقرع  ما  أول  أذنيه عند والدته، يلكون  ويؤذِّنون يف  اتلوحيد،  أول حياته لكمة  الطفل يف  يعلمون 

سمعه. وقد قال انليب صىل اهلل عليه وسلم } افتحوا ىلع صبيانكم أول لكمة بال هلإ إال اهلل { )]60[(

بيان القرآن أصل من أصول اإلسالم، فينشئون ىلع الفطرة ويسبق إىل  ثم ُيَعلّم القرآن »َوَتَعلُُّم الصِّ

قلوبهم أنوار الكمة قبل تمّكن األهواء منها« )]61[( وهو خري من تعليم اجلدل والفلسفة )]62[( 

وقد يرس اهلل تعاىل حفظ القرآن، وإن الصيب يلحفظ منه كثرياً بقليل من اجلهد ولو حاول حفظ 

غريه من العلوم لقىض يف ذلك أضعاف ما يقضيه يف حفظ القرآن )]63[( ثم إن قصاره تشتمل ىلع 

أصول اإليمان )]64[( فيبدأ الطفل حبفظها وتدبر معانيها.

انظر: كيف نربي أطفالنا: محمود االستانبولي ص 48.  59
رواه البيهقي في شعب اإلميان: 398/6، والديلمي في الفردوس في مأثور اخلطاب: 71/1 ورقم   60

احلديث
وذكره املباركفوري في حتفة األحوذي 64/4.  61

انظر: إحياء علوم الدين، اإلمام الغزالي: 94/1  62
انظر: إعجاز القرآن، مصطفى الرافعي. ص 242.  63

انظر: مباحث في علوم القرآن، مناع القطان: ص 60  64
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األبرار  وحاكيات  واتلابعني  الصحابة  وسري  واملغازي  انلبوية  السرية  ُيَعلَّم  القرآن  حفظ  مع  ثم 

والصالني )]65[(.

كما ىلع املريب أن يدث الطفل عن حقائق اإليمان وجييب ىلع أسئلته بصدق، مهتدياً بالرسول صىل 

اهلل عليه وسلم حني حّدث ابن عمر - ريض اهلل عنهما- فقال: } يا غالم احفظ اهلل يفظك... { 

)]66[( )]67[( وقد اكن الصغار يرضون اجلمعة واجلمااعت ويسمعون حديث الرسول صىل اهلل عليه 

فيتخيلها،  الطفل  يفهمها  بأوصاف  ويصفها  وانلار،  اجلنة  عن  الطفل  يّدث  أن  املريب  وىلع  وسلم 

ويرسخ يف ذهنه وجودهما.

2- ترسيخ العقيدة عن طريق تعليمه األذاكر: وليس املراد فقط أن يفظ أذاكر األحوال واملناسبات 

من أكل ورشب ونوم ويقظة، بل يعلمه ادلاعء وطلب الاجة من اهلل، وإذا مىش يف الظالم علِّمه 

ذكر اهلل واالستئناس به، والتسمية عند الفزع، وادلاعء عند املرض، حىت يتعلم االستغاثة، ويعلمه 

قية الرشعية واتلولك ىلع اهلل وطلب الاجة منه وحده الرُّ

3- ترسيخ العقيدة عن طريق اتلدبر: بأن يلفت نظر الطفل إىل مظاهر الكون وارتباطها باتلوحيد، 

وهذا الربط يشعر الطفل باتلوازن انلفيس، ويس بأنه جزء من أجزاء الكون املتناسقة )]68[( ويبني 

هل أن هذا الكون بكل ما فيه يسبَح هلل، ويرشده إىل التسبيح يلكون مع الركب املسّبح.

كما أن املريب يستطيع تعليم الطفل صفات اهلل عز وجل وأسمائه عن طريق اتلدبر يف مجال الكون 

وعظمة الطبيعة ونظامها )]69[(

انظر: إحياء علوم الدين، اإلمام الغزالي: 73/3   65
الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع )2516(، أحمد )293/1(  66

أخرجه اإلمام أحمد في مسنده: 293/1، 307.  67
انظر: كيف يربي املسلم ولده، محمد سعيد مولوي: ص 119.  68

انظر: املرجع السابق. ص 117.  69
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»واعلم أن ما ذكرناه... ينبيغ أن يقدم للطفل يف أول نشوئه يلُحفظ حفظاً، ثم ال يزال ينكشف هل 

معناه يف كربه شيئَاَ فشيئاً، فابتداؤه الفظ ثم الفهم ثم االعتقاد واإليمان واتلصديق به، وذلك مما 

يصل يف الصيب بغري برهان » )]70[(

واالستخفاء  انلاس  رقابة  إىل  الطفل  نظر  يلفت  انلاس  بعض  فإن  ووسائله:  الرشك  من  4- محايته 

ا برضا انلاس خائفاً من سخطهم، ويتكرر هذا حىت يغلب ىلع  ببعض األمور، وجيعل الطفل مهتمًّ

مراقبة اهلل واالهتمام برضاه واخلوف من سخطه، فيتعلم الرياء، ويعمل طلباً لرضا انلاس وإن اغبوا 

عنه لم يعمل أي عمل، أو يعمل اعدًة دون ابتغاء األجر من اهلل )]71[(.

إحياء علوم الدين، الغزالي: 94/1.  70
انظر: من أخطائنا في تربية أوالدنا، محمد السحيم: ص 12- 17، 72- 76.  71
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التنشئة على العبادات القلبية والبدنية واألخالق 
الفاضلة

يسىع املريب انلاجح إىل تنشئة ودله ىلع العبادات يلضمن تعلقه بادلين ويلحفظه من االنراف، ومن 

اخلطأ أن نهمل الطفل ثم نلزمه باتلاكيلف الرشعية بعد بلوغه، وقد ذكر العلماء أن تعليم املمزيِّ 

الصالة ال لوجوبها عليه ولكن يلتعود عليها حىت إذا بلغ الُلم اكنت الصالة يسرية عليه وتعلق 

قلبه بها ولم يقدر ىلع تركها. 

والصالة أهمُّ عبادة قلبية بدنية جيب تعويد الطفل عليها، فإن اكن ذكراً أمَر بالصالة مع اجلماعة 

)]72[( وهو ابن سبع سنني، ويؤمر بها إىل أن يبلَغ العرش، فإذا بلغ العرش وترك الصالة عوقب بالرضب. 

وىلع األب أن يأمر أوالده بالصالة إذا دخل وقتها، ويذكرهم باهلل ويرَغبهم وخيوفهم ثم يدعوهم إىل 

الوضوء ويأخذهم معه إىل املسجد أو يشرتط عليهم أن يراهم قريباً منه.

وجيب أن يلزمهم بكل ما يُشرتط لصحة الصالة من طهارة وخشوع وسرت عورة وغريها )]73[(. 

وقد يكره بعض املمزيين الصالة يف املسجد؛ ألن وادله يأخذه إىل املسجد مبكراً فينتظر عرش دقائق 

أو أكرث، وهو يسمع أصوات األطفال يف اخلارج، ويؤمر باجللوس وقراءة القرآن وهو الصيب املحب 

للحركة، والوسط خري، فإذا اكن عمره أقل من اثلاثلة عرش اعماً فإنه يؤمر بالصالة ويشرتط وادله أن 

يصيل قريبَا منه ويرتك هل الرية يف اتلبكري أو اتلأخري إىل وقت إقامة الصالة، وإذا اكن بلغ اثلاثلة 

عرش فالواجب أن يأخذه منذ أن يؤذن أو يرتكه يأيت بمفرده إال أنه جيب أن يرص ىلع اتلأكد من 

حضوره للصالة.

الصحابة- رضوان اهلل  اهتداًء بمن سلف، فقد اكن  املختلفة  العبادات  كما عليه أن يعودهم ىلع 

وا عن اجلوع، ويصلون معهم اجلمعة والرتاويح  اللعب يلتلهَّ مون أوالدهم ويعطونهم  عليهم- يصوِّ

استمع إلى شريط: منهج السلف في تربية األوالد، محمد بن صالح بن عثيمني  72
انظر: املغني، ابن قدامة 647/1.  73
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والعيدين، ويؤذنون، ويجون معهم، لك ذلك ىلع سبيل اتلدريب واتلعليم )]74[(. 

وأفضل الوسائل للتعويد ىلع العبادات ماكفأة الصيب وترغيبه وتشجيعه ىلع اإلكثار من العبادات 

ىلع منهج وسط، ويرغَّب يف اثلواب األخروي، يربط بالقدوة األول صىل اهلل عيه وسلم ولكن ينبيغ 

الذر من اإلكثار من ماكفأته حىت ال يرتبط باهلدايا، بل يرتبط بالّل سبحانه وتعاىل، ومع استمرار 

العبادات يوجه الطفل إىل اخلشوع وإحسان العمل وتصحيحه من اخلطأ. 

وأما اتلنشئة ىلع األخالق الفاضلة فيه جزء من ادلين، ألن املسلم إنما يتحىل باخلُلق ابتغاء اجلزاء 

من اهلل سبحانه )]75[(.

والتنشئة الخلقية تحتاج إلى مراحل هي:
)1( غرس العادات يف مرحلة مبكرة فإن الطفل »ينشأ ىلع ما عوده املريب يف صغره من حر )]76[( 

وغضب وجلاج وخفة مع هواه، وطيش وحّدة وجشع، فيصعب عليه يف كربه تاليف ذلك » )]77[( ومما 

يعني ىلع جعل الطفل ذا طبيعة هادئة مرااعة حاجاته الفطرية، فريضع يف وقت طلبه ألن اتلأخري 

الشديد جيعله متوتراً، وعدم قطعه من الرضاعة حىت يرتوي، فكرثة االنقطاع عن الرضاعة والقيام 

يف  تنويمه  وكذلك  مزتناً  جيعله  األوىل  أيامه  يف  حىت  ومالعبته  االنفعال،  رسيع  جيعله  مرات  عنه 

الوقت اذلي يريد يف بداية األمر، وإذا بكى الطفل من اجلوع أو املرض يرتك قلياًل يلتعود الصرب، 

وإذا طلب شيئَاَ قريباً منه أرشد إىل خدمة نفسه يلتعود اجلد واالعتماد ىلع انلفس، وإذا شاهد فقرياً 

بني هل املريب حاهل لريمحه ويشفق عليه، فيتعلم الرمحة واتلواضع، وهكذا يمكن للمريب أن يعوده ىلع 

الفضائل يف السنوات اخلمس األول.

)2( إلزامه األحاكم واآلداب الرشعية كآداب الطعام واللباس واالستئذان وانلوم واكفة اآلداب اليت 

وردت، ويكون هذا اتلعويد يف السنوات األوىل، ويمنعه من مفسدات األخالق، ومن املعايص، وإن 
انظر: منهج التربية النبوية، محمد نور سويد: ص 123- 139.  74

انظر: أصول التربية اإلسالمية، عبد الرحمن النحالوي. ص 65، 98- 99.  75
حر: احلرارة والشدة وسرعة الغضب  76

انظر: حتفة املودود، ابن القيم: ص 187  77
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الروايات والقصص  بها  الفساد، وُيلحق  فيه بذرة  تبذُر  إذ  الغزل واألاغين  أكرب ما يفسدها أشعار 

الغرامية واألفالم املفسدة، وجيب أن يرص الوادلان ىلع محاية أبنائهم من رؤية ما خيدش الياء 

سواًء يف وسائل اإلعالم أو يف ابليت، فتكون عالقتهما اجلنسية يف اغية الرسية ألن الطفل الصغري 

اذلي ينام مع وادليه يرى من األمور ما جيعله يقدل وادليه تقليداً بريئاً، فإذا زجره املريب عن تلك 

الراكت أحس أنها خطأ يستخيف به األبوان وذلا اكن أحد الصحابة خيرج الرضيع من الجرة إذا 

أراد أهله.

)3( وجيب أن جينبه لبس الرير- إذا اكن ذكراً- واذلهب واتلنعم ألن ذلك يعوده ىلع فعل الرام 

أو  بالرجال  التشبه  تمنع من  الصبيَّة  وكذلك  تشبهاً  الشعر  )]78[( ويمنع من قص  بالنساء  والتشبه 

ويأثم ويله  الطفل بكل حالل ومنعه من لك حرام،  إلزام  فيه  باب واسع، واألصل  الكفار، وهذا 

أن  يلبث  ثم ما  بالرشع  تلزم ودلك  إنك  قائل:  )]79[( وقد يقول  الصيب  املعايص دون  بتمكينه من 

يشتد عوده فيرتك ما اكن يفعله خوفاً منك أو احرتاماً لك، فنقول ليس رشطاً أن يدث ذلك، ثم إن 

إلزام املريب ودله بذلك هو واجبه اذلي أمر اهلل به، وقد يكون اإللزام بذلك بدايًة للتعود ثم يصبح 

الطفل رجال اعقال ذا دين يفعل ما أمر به ابتغاء اثلواب، وهب أنه ترك لك ما ألزمه به املريب فإنه 

تكون اذلمة قد برئت منه.

)4( حثه ىلع ماكرم األخالق مع ربه أواًل، ثم مع انلاس واليوان واجلماد؛ ألن األخالق تشمل ذلك 

ابتغاء  اتلطبيق  إىل  تدفع  اليت  العاطفة  باتللقني وتكوين  أن يكون  )]80[( وهذا الث جيب  لكه 

الصدق خلق حسن،  إن  فيقال:   )]81[( انلفس  اهلوى وضبط  قهر  إرادته يلقدر ىلع  وتقوية  األجر، 

يقود صاحبه إىل اخلري، وُيىك هل قصص الصادقني وجزاءهم يف ادلنيا واآلخرة، وبهذا يب الصدق 

وتتكون دليه اعطفة تدفعه للصدق، والبد أن يتسلح باإلرادة والعزيمة.
انظر: إحياء علوم الدين، الغزالي: 72/3، 73، وحتفة املودود، ابن القيم: ص 187 -189.  78

انظر: حتفة املودود، ابن القيم: ص 170  79
انظر: األصول التربوية لبناء الشخصية املسلمة، عبد الودود مكروم. ص 501، ودور التربية   80

األخالقية اإلسالمية: مقداد ياجلن. ص 15
انظر. دور التربية األخالقية اإلسالمية، مقداد ياجلن. ص 27- 28.  81
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بناء الشخصية االجتماعية
 1- إشباع الحاجات النفسية واالجتماعية

إن هذه الاجات قد يعيش اإلنسان بدونها، ولكن لن يكون شخصاً سوياً أبداً إذا فقدها أو فقد 

بعضها، وسنعرضها باختصار:

)أ( حاجته إلى االحترام والتقدير واالستقالل
وإشباع هذه الاجة يعين قَبوهل اجتماعياً وزرع اثلقة به واكتساب ثقته، وقد حفلَت السّنة بمظاهر 

احرتام الطفل: كسالم انليب ىلع الصبيان )]82[( ومنادتهم بُكىًن مجيلة )]83[( واحرتام حقوقهم يف 

املجالس فقد استأذن انليب صىل اهلل عليه وسلم الغالم أن يُعطي األشياخ قبله، واكن هو اجلالس عن 

يمني الرسول صىل اهلل عليه وسلم  )]84[(.

 

وإن اكن  فالطفل  مظاهر جوفاء،  وليس جمرد  الوادلين  قلب  من  نابعاً  أن يكون  واالحرتام البد   

إىل  وإضافة  واالستهزاء.  الرضا  ابتسامة  بني  ويفرق  واملحتقرة  اجلارحة  انلظرات  يفهم  فإنه  صغرياً 

إذا  وشكره  حديثه  وسماع  أسئلته  إجابة  حقوقه،  واحرتام  األسماء  بأحب  ومناداته  عليه  السالم 

أحسن وادلاعء هل واثلناء عليه وإعطائه فرصة لدلفاع عن نفسه وإبداء رأيه وسماع مشورته.

 

 وأما يف مرحلة الطفولة املتأخرة فيجب أن يتفاعل املريب مع ودله تفاعاًل اعطفياً وعملياً، إذ يصادقه 

اختلف  وإذا   )]85[( ويسمع شكواه  والقراءة،  والعمل  املباح  اللعب  يف  ويشاركه  السفر  يف  ويرافقه 

املريب معه يف الرأي فبينهما الوار اهلادئ واحرتام لك لآلخر إال أن للوادلين حق الطاعة والرب.

 

انظر: صحيح البخاري، كتاب االستئذان، باب التسليم على الصبيان: 131/7.  82
انظر: املرجع السابق، كتاب األدب، باب االنبساط إلى الناس: 102/7.  83

رواه البخاري: كتاب األشربة، باب هل يستأذن الرجل من على ميينه في الشرب ليعطي األكبر   84
249/6

انظر: سلسلة دراسات نفسية وتربوية: فاروق عبد السالم وميسرة طاهر: ص 113- 114.  85
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للنجاح  كما ىلع املريب أن يتقبل فكرة وقوع ودله يف اخلطأ، وأن يتذكر أن اخلطأ ربما اكن طريقاً 

واستدراك الفائت، فال يشّنع عليه ويتيح هل فرصة الرجوع واتلوبة؛ ليستعيد توازنه انلفيس. وقد 

أشارت ادلراسات إىل أن األسوياء اكن آباؤهم يتلفتون إىل حماسنهم ويمدحونهم ىلع أعماهلم السنة 

أكرث من نقد األخطاء، ويشاركونهم يف اللعب والعمل اكألصدقاء )]86[(

 

وإذا فقدت هذه الصداقة وجدت الطفل يف مراهقته يتعلق بزميل أو معلم أو قريب، وقد يكتسب 

خربات سيئة اكن األوىل أن يكتسبها من وادله لو أن الصداقة عقدت بينهما.

كما أن احتقار الطفل يشعره بالغربة بني أرسته والرغبة يف العزلة )]87[( ومن جهة أخرى يقّوي 

صلته برفاقه اذلين يعجبون به، وقد يكون هؤالء رفقة سيئة فينساق معهم وينحرف، والواقع يشهد 

بمئات األمثلة.

وقد ختتلف شخصية الطفل وتفكريه عن وادله فعندها جيب أن تظل بينهما أوارص الصداقة واملحبة، 

إذ ليس رشطاً أن يكون الودل صورًة عن أبيه ولكن املهم املحافظة ىلع حاتله انلفسية )]88[(

الطعام  تناول  يف  نفسه  ىلع  االعتماد  ياول  إذ  مبكرة،  سن  يف  الطفل  عند  فيبدأ  االستقالل  وأما 

صعباً  أمراً  وسيكون  انلفس  ىلع  واالعتماد  االستقالل  ىلع  تساعده  أن  األم  وىلع  اثلياب  وارتداء 

يتاج إىل صرب، وينبيغ أال تقدم هل املساعدة إال إذا اكن العمل عسرياً ال يستطيعه، ويستمر يف ذلك 

يف لك حاجاته وأعماهل، مما يدعم ثقته بنفسه ويسهل تكيفه مع املجتمع.

 )ب( حاجته إلى الحب والحنان

 ويه من أهم الاجات انلفسية، وذلا َحفلت السّنة بكثري من مظاهر هذا الب، وختتلف وسائل 

إشباع هذه الاجة من مرحلة ملرحلة، فيف مرحلة الطفولة املبكرة يََلُّ للمريب مالعبة الطفل وترقيصه 

ومداعبته بأرقِّ العبارات وتقبيله وضمه، وبعد أن يبلغ مخس سنوات يب الطفل أن جيلس قريباً 

من الوادلين أو يضع رأسه ىلع فخذ أحدهما أو يقبلهما أو غري ذلك، بل إنه تشتد حاجته عند رجوعه 

انظر: املرجع السابق: ص 103- 105.  86
انظر: املشكالت النفسية عند األطفال، زكريا الشربيني: ص 11.  87

انظر: دراسات نفسية وتربوية، فاروق عبد السالم وميسرة طاهر، ص: 113.  88
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من املدرسة أو من ماكن لم يصحب فيه وادليه أو عند وجود مشلكة خارج ابليت أو داخله.

 ويف مرحلة املراهقة يظل حمتاجاً إىل النان والب من وادليه، وذلك أنه قد خيجل من إظهار هذه 

العاطفة وخباصة إذا اكن وادلاه ينتقدان حاجته للحب أو ينكران أن يقّبلهما أو يسند رأسه إيلهما 

أو يسان باالنزاعج واتلضايق عندما يعرّب عن حبه هلما.

وعدم إشباع هذه الاجة يؤدي إىل انعدام األمن وعدم اثلقة بانلفس، فيصعب ىلع الطفل اتلكيف 

اإلصابة  أسباب  أهم  الب  من  الرمان  يعّد  بل  واتلوتر،  واالنطواء  بالقلق  ويصاب  اآلخرين  مع 

بمرض االكتئاب يف املستقبل )]89[( ومن انلاحية االجتماعية حتدث فجوة بني املريب والطفل عندما 

ال تشبُع حاجته إىل النان فيحس الطفل باالنقباض جتاه وادليه ويستقل بمشكالته )]90[( أو يفيض 

باآلخرين،  للتعلق  مستعداً  جتعله   )]91[( اعطفية  جوعة  عنده  ويصبح  وادليه،  دون  لآلخرين  بها 

واتلعلق يتخذ صوراً اكإلعجاب والب املفرط املؤدي إىل العشق املحرم والشذوذ اجلنيس.

الطفل  تربية  يف  الزم  من  املريب  يمنع  عنه،  اتلعبري  ويف  الب  يف  اإلفراط  فإن  ذلك  مقابل  ويف 

ويعرض الطفل لألمراض انلفسية )]92[( فقد يكون اتلديلل وتلبية الرغبات وتوفري أكرث الاجات 

الرضورية والكمايلة سببا يف إفساد الطفل، ألنه يتعود ىلع الرتف، ويعجز يف مستقبله عن مواجهة 

يمنعانه من  الوادلين هل زاد عن حده ومجلهما  املسئويلات ألن حب  )]93ولن يستطيع حتمل  الواقع 

االستقالل وحتمل املسئويلة والقيام باألعمال )]94[(.

  )ج( حاجته إلى اللعب

ما يققه اللعب من فوائد نفسية وبدنية وتربوية واجتماعية

يقق اللعب للطفل فوائد نفسية وبدنية وتربوية واجتماعية، منها:

 

انظر: سلسلة بحوث نفسيَه وتربوية، فاروق عبد السالم وميسرة طاهر. ص 54، 51.  89
انظر: من أخطائنا في تربية أوالدنا، محمد السحيم: ص 68- 100.  90

انظر: األسرة والطفولة، زيدان عبد الباقي: ص 240.  91
انظر: سلسلة بحوث نفسية وتربوية، فاروق عبد السالم وميسرة طاهر: ص 109  92

انظر: إحياء علوم الدين، الغزالي 72/3.  93
انظر: سلسلة بحوث نفسية وتربوية، فاروق عبد السالم وميسرة طاهر: ص 109  94
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اللعبة  فيرضب  الطفل  هل  يتعرض  اذلي  اتلوتر  عن  واتلنفيس   )]95[( الفائض  اجلهد  استنفاد   )1(

متخياًل أنه يرضب شخصا أساء إيله أو شخصاً وهميًّا عرفه يف خياهل وفيما ُيىك هل من الاكيات.

طريق  عن  انلفس  وضبط  واألمانة  والعدل  اكلصدق  األخالق  وبعض  والصواب  اخلطأ  تعلم   )2(  

حقوق  واحرتام  والعطاء  واألخذ  اتلعاون  يتعلم  إذ  االجتماعية،  العالقات  وبناء  اجلمايع،  اللعب 

اآلخرين، كما يتعلم دوره املستقبيل، إذ تمثل الفتاة دور األم ويمثل الصيب دور األب، وقد يمثالن 

مهنة من املهن.

 )3( يدل اللعب بكرثة ىلع تَوّقد اذلاكء والفطنة )]96[( ويساعد ىلع نمو العضالت وجتديد النشاط، 

وتنمية املهارات املختلفة )]97[(.

* ضوابط اللعب: للعِب ضوابط منها

)أ( ضوابط شرعية:
فقد تكون اللُّعبة حمرمة يف حد ذاتها، اكلرند والقمار واللعب بالمام ويدخل حتت ذلك ايلانصيب 

والرِّهان غري املرشوع، وقد تكون اللعبة حراماً ألنها تشغل عن الواجبات الرشعية، أو ألنها تؤذي 

اجلسم وتعرضه للهالك، أو أنه يقرتن بها حمرم ككشف عورة أو لعن أو شتم أو معاداة ملسلم أو 

مواالة لاكفر، أو صورة ذات ُروح أو صليب أو غري ذلك من املحرمات )]98[(

مها الشارع، أو اقرتن بها حمرم أو أدت إىل فوات  والقاعدة يف ذلك: أن لك لعبة مباحة إال لعبََة حرَّ

واجب أو ارتكاب حمرم.

ضوابط صحية

)ب( ضوابط صحية:
الشياطني  فيها  تنترش  الساعة  العشاء، ألن تلك  املغرب إىل  بعد  اللعب  منها ما ورد يف انليه عن 

انظر: منهج التربية اإلسالمية، محمد قطب. ص 393.  95
انظر: مجلة مستقبل التربية، ع1 ص 6، نقال عن مسؤولية األب املسلم في تربية الولد عدنان   96

باحارث. ص 311.
انظر: املرجع السابق، ص 424.  97

انظر: املرجع السابق، تربية األوالد في اإلسالم، عبد اهلل ناصح علوان: ص 938.  98
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)]99[( فهذا اخلطر معلوم رشاًع، وهناك أخطار معلومة بالعقل واتلجربة اكللعب باألدوات الادة أو 

يف األماكن اخلطرة.

ضوابط تربوية

)ج( ضوابط تربوية منها:
البسيطة اكملكعبات  الطفل إىل األلعاب  يميل  السنة األوىل  الطفل، فيف  اللعبة مع عمر  َتنَاُسُب   *

وكرة ابلالستيك، ثم يتطور فيصبح بإماكنه اللعب بالرتكيبات وأدوات الَْفر، وابلنت تميل إىل اللعب 

األلعاب  وتعد  املصورة،  الكتب  ومشاهدة  القلم  مسك  تعليمه  ويمكن  املطبخ،  وأدوات  ىم  بادلُّ

الصامتة من أهم األلعاب، ألنها حتتاج إىل ختيل وتمرين وتتيح للطفل فرصة االبتاكر وتستحوذ ىلع 

اهتمامه مدة أطول من األلعاب املتحركة )]100[(.

* تعويد الطفل ىلع اللعب بمفرده إذا اكن وحيداً، وىلع األم أال تشارك ودلها اللعب إال كتمهيد ثم 

تنسحب تدرجييًّا، يلتعلم كيف يلعب وحده ويعتمد ىلع نفسه )]101[(.

الراعية الصحية، ويه تكفل للطفل متعة  اللعب مع اليوانات األيلفة، مع رضورة االنتباه إىل   *

وفائدة ال حتد )]102[(.

 

* إخفاء بعض األلعاب حىت يشتاق إيلها ثم إاعدتها إيله )]103[(.

* عدم اإلغراق يف رشاء ألعاب الرب ألنها تزيد العدوان عند الطفل )]104[(

)]105[( وهذا يكفل سالمة الطفل  * تهيئة ماكن للعب الطفل، ويسن أن يكون واسعا مفتوحاً 

وترتيب ابليت وسالمة األلعاب )]106[(.

انظر: مسند اإلمام أحمد: 362/3.  99
انظر: املشكالت السلوكية، نبيه الغبرة، ص 188- 192  100

انظر: املرجع السابق، ص 186- 187.  101
انظر: طفلك الصغير هل هو مشكلة؟ محمد كامل، ص 108.  102

انظر: املشكالت السلوكية: نبيه الغبرة، ص 187.  103
انظر: مشكالت تربوية في حياة طفلك، محمد العويد، ص 74  104

انظر: كيف تربي طفاًل؟، محمد زياد حمدان، ص 33  105
استمع إلى: شريط توجيهات وأفكار في تربية الصغار، محمد الدويش.  106
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تنمية وإذكاء روح علو الهمة
إن تربية الطفل يلصبَح ذا هّمة اعيلة تعتمد ىلع عدة أمور منها:

الطفل  الطفل، وذلك باحرتام رأيه واستشارته وعدم حتقريه وإهانته ألن ذلك جيعل  إرادة  تقوية   *

يتقر نفسه ويعود اذللة واملهانة، وبتعويده ىلع الصرب وقهر اهلوى وخمالفة انلفس )]107[( ألن انلفس 

بذلك تشعر بالعزة وعلو اهلّمة.

* تعويده ىلع طلب الكمال وإحسان العمل، وجيب الذر من أن يكون ذلك يف اللباس والطعام 

واملسكن واملركب ألن هذا حال أكرث انلاس، وهذا يدفع الطفل إىل ارتكاب املعايص ألجل املتاع 

الزائل، وإنما املقصود تعويده ىلع طلب الكمال يف اخللق وادلين وطلب حماسن األعمال، فإذا اكن معه 

طعام أو مال عود ابلذل، وان اعتدى عليه أحد عود ىلع العفو والتسامح.

* تعليقه بالقضايا العايلة كحثه ىلع طلب العلم يلصبح اعملا ربانياً يقود انلاس إىل اجلنة، وتدريبه ىلع 

الشجاعة يلجاهد يف سبيل اهلل، وكسب املال إلنفاقه يف وجوه اخلري، والذر من تعليقه باتلطلعات 

يعطل  األسلوب  فهذا  ادلنيا،  وملات  والرشب  والاكفر اكألكل  املسلم  فيها  يتساوى  اليت  األرضية 

غار، والرىض بادلون )]108[( طاقات اإلنسان وجيعله خُمدِلاً إىل الشهوات والصَّ

االلزتام  يف  العايلة  اهلمة  ذوي  وسرَي  املغازي،  تعليمه  طريق  عن  اهلمة  العايلة  بالقدوات  ربُطُه   *

ويدث  وكناهم،  بأسمائهم  ويسّم  فيكىنَّ  العايل،  اخلُلُق  وذوي   « سبيَلها  يف  واتلضحية  بالعقيدة، 

بسريتهم يلقتدي بهم.

انظر: الطب الروحاني، الرازي: ص 37، ومسئولية األب املسلم في تربية الولد عدنان باحارث،   107
ص 330- 331.

انظر: من أخطائنا في تربية أوالدنا، محمد السحيم، ص28- 30.  108
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التعليم وتنمية المواهب اإلبداعية

األسباب التي تمكن المربي أن يحقق هذا الهدف 
يمكن للمريب أن يقق هذا اهلدف ببذل األسباب اليت سنحاول استقصاءها فيما ييل:

* اإلعداد لطلب العلم، ويبدأ منذ املهد حيث يلّقن الطفل شهادة اتلوحيد ويعلّم اإلجابة ىلع األسئلة 

السور وأراكن اإلسالم والسرية انلبوية  يعلّم قصار  ثم  نبيك؟،  اتلايلة: من ربك؟ وما دينيك؟ ومن 

واملناقب واملغازي وغريها. كما يتعلم ويرى من وادليه حب العلم واإلنصات إىل أحاديث العلماء 

املسموعة واملقروءة، وإجالل الكتب وخباصة الرشيع منها، واحرتام أدوات العلم من ورق وأقالم 

وكتب، ويّبب يف املدرسة ويسمح هل بزيارتها مع إخوته األكرب سنا )]109[( ويتحاىش إخوته ذكر ما 

ينّفر من املدرسة اكتلضجر من كرثة ادلروس والواجبات وتسلط بعض املدرسني وانلهوض مبكراً.

* اتلدريس انلظايم، اذلي حتول يف كثري من ادلول إىل قانون ملزم، وهو مفتاح طلب العلم، ولكن 

جيب العناية باختيار املدرًسة ذات املستوى العليم الرايق، والذر من املدارس اتلنصريية وابلحث 

عن مدارس تضم أفراد صالني )]110[(.

األمور التي ينبغي على المربي تداركها 
وينبيغ ىلع املريب تدارك انلقص املوجود يف املدارس الديثة بوسائل منها:

)1( إلاقه حبلق اتلحفيظ يف املساجد، أو تعيني معلم خاص هل يفظه القرآن الكريم.

)2( تعويده القراءة يف الكتب وسماع األرشطة املسموعة واملرئية، وتكوين مكتبة علمية تضم ما 

يناسب سنه وعقله، وَيُسن أن تكون يف غرفة اجللوس تلكون قريبة اتلناول، ويراىع حسن تأثيثها 

انظر: دور البيت في تربية الطفل املسلم، خالد الشنتوت، ص 102.  109
انظر: مسئولية األب املسلم في تربية الولد، عدنان باحارث، ص 334.  110
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ومجال كتبها )]111[( وتنوع موضواعتها )]112[(.

)3( حضور جمالس العلم من ندوات وحمارضات وخطب ومواعظ يف املساجد أو األندية اثلقافية 

أو املؤسسات.

علماً  أكملهم  املريب  ويلخرت  ابليوت،  أو  املساجد  يف  يدرِّسون  اذلين  والعلماء  باملشايخ  إلاقه   )4(

وخلقاً ويلتأكد من مناسبة ادلروس لودله )]113[(.

وباإلضافة إىل ما سبق ينبيغ ىلع املريب أن جينب ودله املعايص واذلنوب ألنها تعيم ابلصرية )]114[( 

وكذلك اتلوترات واالنفعاالت انلفسية اليت تَعوق اتلعلم )]115[( ويلخرت املريب أن يغرس يف ودله أنَّ 

العلم وسيلة للعمل ال ملجرد املباهاة أو الفظ أو الوظيفة )]116[(؛ وذلا فاألولوية للعلوم الرشعية ثم 

ما حتتاجه األمة من العلوم األخرى.

تنمية المواهب اإلبداعية
تهدف الرتبية إىل تنمية مواهب الطفل وقدراته ثم إعداده يلكون عضواً نافعاً يف املجتمع انطالقاً 

من رغبته وهوايته يلبدع يف جمال عمله، ويمكن اكتشاف موهبة الطفل وقدراته من خالل اللعب 

واألعمال األخرى، وهذا االكتشاف املبكر يساعد يف توجيهه نو الربامج اليت تصقل قدراته، وجيب 

ىلع املريب أن يمد الطفل باألدوات واملواد ويشجعه ليك يكتشف مواهبه الاكمنة )]117[( وقد داع 

ابن القيم- رمحه اهلل- إىل انلظر إىل استعداد الطفل فإن اكن رسيع الفهم صحيح اإلدراك قويَّ الفظ 

هه نو العلم، وإن اكن يب صنعة أخرى مّكنه من أسبابها )]118[( وذلا فاإللاح ىلع الودل يلتابع  وجَّ

انظر: كيف نربي أطفالنا، محمود االستانبولي، ص 133.  111
انظر: مسئولية األب املسلم في تربية الولد، عدنان باحارث، ص 320.  112

انظر: املرجع السابق.  113
انظر: جوانب التربية اإلسالمية، مقداد ياجلن، ص 93- 94.  114

انظر: مسئولية األب املسلم في تربية الولد، عدنان باحارث، ص 315.  115
انظر: أصول التربية اإلسالمية، عبد الرحمن النحالوي، ص 168.  116

انظر: دور الفكر التربوي في رعاية املوهوبني، لطفي بركات، ص 39.  117
انظر: حتفة املودود، ابن القيم، ص 190.  118
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دراسته انلظرية يف جمال ما وهو يميل إىل تعلّم حرفة أخرى خطأ جسيم، فال بد من إعطائه حرية 

االختيار مع نصحه وإرشاده بعد املعرفة ادلقيقة لقدراته وإماكنياته العقلية وابلدنية )]119[(.

انظر: مسئولية األب املسلم في تربية الولد، عدنان باحارث، ص 335.  119
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أحكام الطفل في اإلسالم _ حكم الوأد وإسقاط 
األجنة

تمزيت الرشيعة اإلسالمية بشموهلا، فاكن للطفل أحاكم خاصة تكفل

حفظ حياته وماهل وصيانة دينه وعرضه وسنعرفها بإجياز! هذا ابلاب..

حكم الوأد وإسقاط األجنة
بأمته  انليب  بمباهاة  والوعد  الودل  كرثة  يف  الرتغيب  حقوقه  أول  اكنت  وذلا  الياة،  يف  حقه  للطفل 

األمم يوم القيامة، ودعوته إىل الزواج بالولود، وأما حتديد النسل فدعوة تنصريية تسىع إىل إضعاف 

املسلمني، وقد أباح العلماء استخدام مانع المل إذا اكن القصد إعطاء الطفل حقه يف الرضاعة 

والراعية )]120[( أو اكن المل يعرِّض حياة املرأة للهالك بشهادة طبيب مسلم عدل )]121[(.

ولرعاية الطفل والمحافظة على حياته شرعت عدة أحكام هي:
)1( إباحة الفطر للحامل واملرضع إذا خافتا ىلع نفسيهما أو ودليهما )]122[(.

)2( تأجيل إقامة الدود والعقوبات ىلع املرأة الامل حىت تضع وتُرضع وَتْفطم )]123[(.

)3( محاية اجلنني مادام مَحْاًل يف بطن أمه، فإن اكن يف األشهر األوىل- أي قبل نفخ الروح- فللعلماء 

أقواٌل تدور بني اتلحريم والكراهة، واملبيحون لإلجهاض مع الكراهة تركوا ذلك تلقوى األم وورعها 

»ومقتىض الورع أن يتجنب اإلنسان هذه الشبهات خوفاً من اتلورط يف الرام » )]124[(.

انظر: مجموع الفتاوى، شيخ اإلسالم ابن تيمة، 271/32- 272.  120
انظر: فتاوى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمني، 837/2.  121

انظر: املغني، ابن قدامة، 139/3، والعدة: بهاء الدين املقدسي، ص 147.  122
انظر: املرجع السابق، 450/9.  123

انظر: اإلجهاض بني الفقه والطب والقانون، محمد سيف الدين السباعي، ص54 - 55.  124



كيف نربي اطفالنا

31نسخة مجانية تهدى وال تباع

وأما اإلجهاض بعد نفخ الروح فحرام باإلمجاع، وإن أسقطته أمه أو غريها بفعل متعمد فله حاتلان:

* أن يقع حياً ثم يموت بسبب ذلك الفعل، فيف هذه الال جيب ىلع من تسبب يف قتله ادلية اكملة، 

وكفارة قتل انلفس املؤمنة ويه عتق رقبة فإن لم جتد فصيام شهرين متتابعني وعليه إمجاع أهل 

العلم.

ُة عبد أو أَمة والكفارة كما سبق. * أن يقع ميتاً بسبب ذلك الفعل، فيجب ىلع الفاعل غرَّ

وال يل للفاعل أن يرث شيئاً من مرياثه )]125[(

)4( وجوب إخراج اجلنني اليح إذا ماتت األم ولو بعملية )]126[(.

ن  ل وكفِّ )5( وجوب دفنه فإن اكن ألقل من أربعة أشهر لُفَّ يف خرقة وُدفن، وأما إن اكن ألكرث ُغسِّ

َ عليه وُسيمِّ وُدفن، وإن ُودل حيًّا ثم مات يف حينه أو بعدها بقليل فيسن أن ُيَعقَّ عنه )]127[(. وُصيلِّ

)6( وجوب اتلقاط الطفل املنبوذ أو املرتوك، وضمان حريته، ونفقته ىلع بيت املال )]128[( وكذلك 

وجوب كفالة ايلتيم.

انظر: املرجع السابق 557/9 - 558، والعدة شرح العمدة، بهاء الدين املقدسي، ص506 - 507.  125
انظر: املغني، ابن قدامة، 551/2.  126

انظر: املمتع، الشيخ ابن عثيمني، 539/7 - 540.  127
انظر: املغني، ابن قدامة، 125/11.  128
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احكام الطفل في االسالم _ التسمية والعقيقة 
وثبوت النسب

بعد والدة الطفل يستحب أن يؤذَّن يف أذنه ايلمىن، اقتداء بانليب صىل اهلل عليه وسلم  حني أذَّن يف 

أذن السن -ريض اهلل عنه )]129[( فيكون اتلوحيد أول يشء يقرع سمعه فيهرب الشيطان عنه منذ 

صغره، ويسن اتلهنئة فيقال: بورك يف املوهوب وشَكرَت الواهَب، وبلغ أشّده وُرزقت بره )]130[( ويُسن 

أن يذبح عنه عقيقًة يوم سابعه تفاؤاًل ببقائه وطول عمره، ويه مثل األضحية يف صفاتها إال أنه ال 

يكرس عظمها، وطبخها أفضل من توزيعها ويه نيئة، وال يشرتك فيها اثنان لعدم ورود ذلك )]131[( 

وهذه العقيقة عن الغالم شاتان متقاربتان وعن اجلارية واحدة )]132[( وجيوز تأخريها عن وقتها إذا 

لم جيد )]133[( فتكون يف الرابع عرش أو الادي والعرشين أو بعدها.

ولهذه السنة فوائد منها:
سبباً  العقيقة  فتكون  الفطرة  يلبعده عن  ادلنيا  إىل  من لظة خروجه  بالطفل  يتعلق  الشيطان  أن 

لفك رهانه من الشيطان، وفداء هل من حبسه )]134[( لقول الرسول صىل اهلل عليه وسلم } لك غالم 

رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه { )]135[( )]136[( وجيب ىلع املريب تسمية الطفل باالسم املرشوع، 

وتكون التسمية بعد الوالدة مبارشة أو يوم سابعه )]137[( وجيب أن خيتار من األسماء أحسنها ألن 

الطفل إذا ويع واكن اسمه حسناً أحب أن يتوافق عمله وخلقه مع اسمه السن وكره أن يكون 

انظر: حتفة املودود، ابن القيم، ص 21- 22.  129
انظر: املغني، ابن قدامة، 125/11.  130

انظر: الشرح املمتع، محمد بن صالح بن عثيمني، 539/7.  131
انظر: العدة شرح العمدة، بهاء الدين املقدسي، ص 210- 211.  132

انظر: الشرح املمتع، محمد بن صالح بن عثيمني، 536/7 - 537.  133
انظر: حتفة املودود، ابن القيم، ص 50.  134

الترمذي األضاحي )1522(، النسائي العقيقة )4220(، أبو داود الضحايا )2838(، ابن ماجه   135
الذبائح )3165(، أحمد )22/5(، الدارمي األضاحي )1969(.

انظر: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب األضاحي، باب في العقيقة: 259/3، رقم احلديث 2837.  136
انظر: الشرح املمتع، محمد بن صالح بن عثيمني، 540/7.  137
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ق األلفة )]139[(. خالف ذلك )]138[( والتسمية حق األب ولكن استشارة أمه وإخوانه حتقِّ

وأحب األسماء إىل اهلل عبد الّل وعبد الرمحن ثم لك اسم ُعبِّد هلل، ثم التسيم بأسماء األنبياء والرسل، 

ثم بأسماء الصالني، ثم بكل اسم مباح لم يرمه الشارع، ويرم لك اسم معبد لغري اهلل: كعبد 

نيه  وبما  واجلبابرة،  اكلفراعنة  ورءوسهم:  الكفار  بأسماء  والتسيم  وغريهما،  الكعبة  وعبد  انليب 

عنه اكلتسيم: بملك األمالك وقايض القضاة وحاكم الاكم، والتسيم بأسماء الشياطني كخزنب 

ة وأفلَح ويسار وجنيح وبركة  والوهلان واألعور واألجدع والباب، واألسماء املشتملة ىلع تزكية: كرَبَّ

ويعىل، ويلحق بها: إيمان وهدى ومالك وغريها، ومما نيه عنه األسماء املشتملة ىلع معىن مكروه: 

كحرب وحية ومرة وحزن واعصية وغريها، ويكره التسيم بأسماء املالئكة )]140[(.

وَيرم اسم: سيد ودل آدم أو سيد البرش ألن هذا للرسول صىل اهلل عليه وسلم. وأما انليه عن اجلمع 

بني كنيته واسمه فقد اكن يف حياته، إذ بعد موته سيم أربعة من أبناء الصحابة بمحمد وكنوا بأيب 

األمم  من  الصالات  بأسماء  فتسم  ابلنات  تسمية  يف  ذلك  ىلع  القياس  ويمكن   )]141[( القاسم 

السابقة أو من الصحابيات والصالات بعدهن: كآسية وهاجر وسارة ومريم وزوجات الرسول صىل 

اهلل عليه وسلم  وبناته.

ويثبت للطفل نسبه بوالدته ألنه يرتتب ىلع ذلك حقوق رشعية أخرى اكلوالية والضانة والرضاعة 

واإلرث والوصية والوقف واهلبَة وانلفقة وغريها مما يعد حقاً للطفل وحقاً لألبوين واإلخوة واألقارب 

.)]142[(

ويثبت النسب بوالدة الطفل من أمه املزتوجة أو املعتدة بعد دخول الزوج بستة أشهر ىلع األقل، وإذا 

اكن الودل جمهول النسب واداعه رجل فيثبت هل النسب برشط أن يكون من املمكن أن يودل هل ودل، 

وأن ال ينازعه فيه رجل آَخر، وهذه األحاكم مبسوطة يف كتب الفقه )]143[(.
انظر: زاد املعاد، ابن القيم، 17/3.  138

انظر: الشرح املمتع، محمد بن صالح بن عثيمني، 545/7.  139
انظر: حتفة املودود، ابن القيم، ص 93- 99، والشرح املمتع: ابن عثيمني، 543/7- 545.  140

انظر: املرجع السابق.  141
انظر: الطفل في الشريعة اإلسالمية، محمد الصالح، ص 76.  142
انظر: العدة شرح العمدة، بهاء الدين املقدسي، ص 432- 434.  143
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احكام الطفل في االسالم _ الميراث والنفقة

يثبت للطفل حقوق مالية في اإلسالم وهي:

)1( الميراث:
من  عالمة  بأي  حياً  أمه  عن  ينفصل  أن  ويشرتط  ثه،  مورِّ موت  حال  موجوداً  اكن  إذا  ويستحقه   

عالمات الياة اكلعطاس أو ابلاكء أو الرضاع وغريها، فإن مات بعد ذلك َورث َوُورَِّث، وإن بيق حياً 

واكن وارثاً حفظ ماهل حىت يبلغ الرشَد، واألوىل أن ال يقسم اإلرث إال بعد الوضع يلعلم هل هو ذكر 

أم أنىث، وهل هو واحد أو أكرث )]144[(.

)2( النفقة:
 وجتب للطفل وهو محل يف بطن أمه، فاملطلقة الامل ينفق عليها حىت تضع محلها، ويستمر وجوب 

انلفقة ىلع الطفل حىت يبلغ الصيب ويستغين بقدرته ىلع الكسب، وأما اجلارية فال تَسقط انلفقة 

لت اعدت نفقتها ىلع ويلها )]145[(. عليها حىت تزتوج ويدخل بها الزوج، وإذا طلقت أو ترمَّ

وجيب ىلع املريب العدل يف انلفقة بني األوالد، والعدل يعين أن يعطى لك واحد ما يتاجه فالطفل 

الزواج  اذلي يدرس يتاج إىل أدوات مدرسية خبالف من لم يدخل املدرسة، وابلالغ املحتاج إىل 

يزوجه أبوه وال يعطي إخوانه مثله إال إذا بلغوا واحتاجوا الزواج، ألن انلفقة حسب الاجة )]146[(.

)3( الِهبَة:
 ويشرتط أن يعدل بني األوالد يف اهلبة ويقسم بينهم كما قسم اهلل ذلك بأن للكر مثل حظ األنثيني، 

وجيوز لألب أن يعود يف عطيته دون غريه. )]147[(

انظر: الطفل في الشريعة اإلسالمية، محمد الصالح، ص 76.  144
انظر: املغني، ابن قدامة، 260/9.  145

استمع إلى برنامج: )سؤال على الهاتف(: إذاعة القرآن الكرمي، احللقة املذاعة يوم الثالثاء 23 / 6   146
/ 1419 هـ، الشيخ محمد بن صالح بن عثيمني.

انظر: املغني، ابن قدامة، 262/6.  147
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)4( الوقف:
 ينال الطفل نصيبه من الوقف إذا اكن موجوداً حال ختصيص الوقف )]148[(.

)5( الوصية: 
تصح الوصية للطفل وهو محل يف بطن أمه برشط أن يودل حياً وأن يكون موجوداً حال موت املويص، 

وأما الوصية من الصيب فتصح إذا بلغ عرش سنني، وأما من هل سبع سنني ففيه خالف )]149 [(.

انظر: املرجع السابق، 205/6.  148
انظر: املرجع السابق، 474/6- 477.  149



كيف نربي اطفالنا

36نسخة مجانية تهدى وال تباع

الرضاعة

الرضاعة الطبيعية لها فوائد كثيرة منها:
أن حليب األم أنسب حليب للطفل ويتناسب مع حاجاته ايلومية، إضافة إىل نظافته وانضباط درجة 

يشبع اعطفة األمومة ويبعث يف  إذ  انلفيسة  فوائده  )]150[( وهل  نفسها  أنه مفيد لألم  حرارته، كما 

الطفل األمان واالستقرار، وهو عالج الفزع )]151[( وجيعل الطفل يف املستقبل معطاء ذا ألفة ومودة، 

وذلا تنصح األم اليت ترضع الرضاعة الصناعية باتباع القواعد ومحل الطفل إىل صدرها وضمه حبنان 

.)]152[(

وللرضاعة فوائدها الرتبوية إذ تعوِّد ىلع الصرب ألن الرضاعة تتطلب جهدا يبذهل الطفل وبعدها يدر 

الليب قلياًل ثم يتدفق.

وما أمجل لكمة عمرو بن عبد الّل ريض اهلل عنه  المرأته: » ال يكونن رضاعك لودلك كرضاع 

ابلهيمة ودلها، قد عطفت عليه من الرمحة بالرحم، ولكن أرضعيه تتوخني ابتغاء ثواب اهلل، وأن 

يىي برضاعك خلق عىس أن يوحد اهلل ويعبده« )]153[(.

انظر: كيف نربي أوالدنا إسالميا، محيي الدين عبد احلميد، ص 66- 79.  150
انظر: حتفة املودود، ابن القيم، ص 164- 165.  151

انظر: كيف نربي أوالدنا إسالميا، محيي الدين عبد احلميد، ص 66- 79.  152
انظر: نصيحة امللوك، املاوردي ص 166، نقال عن منهج التربية النبوية: محمد نور سويد ص   153

.72
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حلق الشعر والختان
يسن أن يلق شعر رأس املولود يف ايلوم السابع، ويتصدق بوزنه ورقا )فضة(، ويف ذلك تقوية للشعر 

ثبتت  إذا  يباح هلا  بالصيب دون اجلارية، ولكنه  العلَماء من خصه  )]154[( ومن  الرأس  وفتح ملسام 

فائدته )]155[( ومن العلماء من جعله للجارية والغالم ىلع حد سواء )]156[(. 

ولكن  الفور،  ليس ىلع  ووجوبه  آخرين،  عند  مؤكدة  وسنة  العلماء  عند  واجب  فهو  اخلتان  وأما 

األوىل سواء يف  األيام  اخلتان يف  أن يكون  الصيب خمتونا تلصح عبادته، ويفضل  يبلغ  أن  يشرتط 

السابع أو بعد ذلك )]157[( يلكون أرسع يف شفائه وأقل أملا، وأما اجلارية واخلتان يف حقها مستحب 

)]158[( كما يستحب للجارية أن تثقب أذنها لاجتها إىل اليل، وأما الصيب فال جيوز هل ذلك )]159[(.

انظر: تربية األوالد في اإلسالم، عبد اهلل ناصح علوان، 78/1- 79، والشرح املمتع محمد بن   154
صالح بن عثيمني: 540/7 - 541.

انظر: الشرح املمتع محمد بن صالح بن عثيمني 540/7.  155
انظر: حتفة املودود، ابن القيم، ص 69- 71، والطفل في الشريعة اإلسالمية. محمد الصالح،   156

ص 107.
انظر: حتفة املودود، ابن القيم، ص 124، 128.  157

انظر: تربية األوالد في اإلسالم، عبد اهلل ناصح علوان، 107/1- 108، 118  158
انظر: حتفة املودود، ابن القيم، ص 148.  159
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الحضانة
نفسية  اضطرابات  ويسبب  وتشويهها،  العالقة  تفكك  إىل  يؤدي  والطفل  األم  بني  االنفصال  إن 

وسلوكية عند الطفل )]160وذلا اكنت األم أحق بالطفل عند انفصال الزوجني، إذ هلا حق الضانة ما 

لم تزتوج، ثم أمهاتها وإن علون، ثم األب وأمهاته ثم اجلد وأمهاته، ثم األخت من األبوين، ثم األخت 

من األب ثم من األم )]161[(. 

وتسقط حضانة الفاسق والاكفر، والرقيق لعدم تفرغه، واملزتوجة من أجنيب عن الطفل )]162[(. 

وتستمر حضانة الطفل إىل سبع سنوات، خيري بعدها الصيب بني وادليه، وأما اجلارية فاملذهب عند 

النابلة أنها تكون بعد السابعة عند أبيها، وإذا بلغت فال خالف يف انتقاهلا إىل وادلها )]163[(.

انظر: تصميم البرنامج التربوي للطفل، يسرية صادق وزكريا الشربيني، ص 10 - 16.  160

انظر: املغني، ابن قدامة، 521/11 - 526، والعدة: بهاء الدين املقدسي، ص 436 - 437.  161
انظر: املرجع السابق.  162
انظر: املرجع السابق.  163
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أنواع التربية ووسائلها
تتمزي الرتبية اإلسالمية باستمرارها طيلة حياة اإلنسان، وألنها تتناسب مع عمر اإلنسان، وتشمل 

جوانب شخصيته اكن هلا أشاكل متعددة ال تنفصل بل تتعاون لرتيب الطفل املسلم، وقبل ذلك جيب 

أن نذكر قاعدة جليلة أشار إيلها الرسول صىل اهلل عليه وسلم  يف حديثه: } رحم اهلل رجاًل أاعن 

ودله ىلع بره { )]164[( واملراد أن ال يأمر ودله بأمر يشق عليه فيجره ذلك إىل العقوق، وذلا ىلع املريب 

أن يذر من مناداة الطفل وهو مشغول باألكل أو ياول انلوم أو وهو مستغرق يف اللعب، وقد نادى 

بذلك بعض املفكرين )]165[( وداع بعضهم إىل إبعاد األشياء اثلمينة القابلة للكرس )]166[( فإذا تنبه 

الوادلان ذللك قلت أخطاء الطفل. 

للتربية خمسة أنواع على النحو التالي: 

أوال التربية بالمالحظة 
َدُه انليب صىل اهلل عليه وسلم يف مالحظته ألفراد املجتمع؛ تلك املالحظة  تُعد هذه الرتبية أساساً َجسَّ

اتلكوين  يف  ومالزمته  الودل  مالحقة  باملالحظة  بالرتبية  »واملقصود  الرشيد،  اتلوجيه  يعقبها  اليت 

عن  املستمر  والسؤال  واالجتمايع،  انلفيس  اإلعداد  يف  ومالحظته  ومراقبته  واألخاليق،  العقيدي 

وضعه وحاهل يف تربيته اجلسمية وحتصيله العليم«، وهذا يعين أن املالحظة ال بد أن تكون شاملة 

جلميع جوانب الشخصية )]167[(. 

وجيب الذر من أن تتحول املالحظة إىل جتسس، فمن اخلطأ أن نفتش غرفة الودل املمزي وناسبه 

ىلع هفوة جندها، ألنه لن يثق بعد ذلك باملريب، وسيشعر أنه شخص غري موثوق به، وقد يلجأ إىل 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: كتاب األدب، ما جاء في حق الولد على والده، 545/8، وأورده   164
السيوطي في اجلامع الصغير.

انظر: كيف نربي أطفالنا، محمود االستانبولي، ص 52.  165
انظر: املشكالت السلوكية، نبيه الغبره، ص 62 - 63.  166

انظر: تربية األوالد في اإلسالم، عبد اهلل ناصح علوان، 691/2 - 698.  167
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إخفاء كثري من األشياء عند أصدقائه أو معارفه، ولم يكن هذا هدي انليب صىل اهلل عليه وسلم يف 

تربيته ألبنائه وأصحابه. 

املمزي  الطفل وخباصة  الودل ومرافقته يف لك ماكن وزمان، ألن  ينبيغ الذر من اتلضييق ىلع  كما 

واملراهق يب أن تثق به وتعتمد عليه، ويب أن يكون رقيباً ىلع نفسه، ومسئواًل عن ترصفاته، 

بعيداً عن رقابة املريب، فتتاح هل تلك الفرصة باعتدال. 

وعند الرتبية باملالحظة جيد املريب األخطاء واتلقصري وعندها البد من املداراة اليت حتقق املطلوب 

إن  بل   )]168[( وانليه  األمر  ويف  اتلعليم  يف  الرفق  يه  واملداراة  الطفل،  إىل  إساءة  أو  إثارة  دون 

املريب، وخباصة  بها  يستفز  اليت  الطفل  األمثل يف مواجهة ترصفات  األسلوب  يُعد  أحياناً  اتلجاهل 

عندما يكون عمر الطفل بني السنة وانلصف والسنة اثلاثلة حيث يميل الطفل إىل جذب االنتباه 

واستفزاز الوادلين واإلخوة، فال بد عندها من اتلجاهل، ألن إثارة الضجة قد تؤدي إىل تشبثه بذلك 

اخلطأ )]169[( كما أنه ال بد من التسامح أحياناً ألن املحاسبة الشديدة هلا أرضارها الرتبوية وانلفسية 

.)]170[(

انظر: التوجيه غير املباشر، عبد اهلل بن حميد، ص 23 - 24.  168
انظر: املشكالت السلوكية، نبيه الغبره، ص 22.  169

انظر: كيف نربي أطفالنا، محمود االستانبولي، ص 27.  170
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التربية بالعادة

المبحث األول أصول التربية بالعادة 
األصل يف الرتبية بالعادة حديث انليب صىل اهلل عليه وسلم  يف شأن الصالة، ألن اتلكرار اذلي يدوم 

ثالث سنوات كفيل بغرس العبادة حىت تصبح اعدة راسخة يف انلفس، وكذلك إرشاد ابن مسعود 

بالعادة  الرتبية  تكون  وبهذا   )]171[( اعدة«  اخلري  فإن  اخلري،  »وعودوهم  قال:  حيث  عنه  اهلل  ريض 

ليست خاصة بالشعائر اتلعبدية وحدها، بل تشمل اآلداب وأنماط السلوك )]172[(.

كيفية التربية بالعادة 
العادات يف سن مبكرة جداً، فالطفل يف شهره السادس يبتهج بتكرار األعمال اليت  يبدأ تكوين 

تسعد من حوهل، وهذا اتلكرار يكّون العادة، ويظل هذا اتلكوين حىت السابعة )]173[( وىلع األم أن 

تبتعد عن ادلالل منذ والدة الطفل، فيف ايلوم األول يس الطفل بأنه حممول فيسكت، فإذا محل 

تسارع إىل محله لكما بكى، وتلحذر األم كذلك من  إذا اكنت األم  دائماً صارت اعدته، وكذلك 

إيقاظ الرضيع لريضع ألنها بذلك تنغص عليه نومه وتعوده ىلع طلب الطعام يف الليل واالستيقاظ هل 

وإن لم يكن اجلوع شديداً، وقد تستمر هذه العادة حىت سن متأخرة، فيصعب عليه تركها، وخيطئ 

الطفل فيضحكون منها، وقد تكون  املحرمة ىلع لسان  اللكمات  إذ تعجبهم بعض  املربني  بعض 

لكمة نابية، وقد يفرحون بسلوك غري محيد لكونه يصل من الطفل الصغري وهذا اإلعجاب يكّون 

العادة من حيث ال يشعرون. 

انظر: منهج التربية النبوية، محمد نور سويد، ص 354.  171
انظر: منهج التربية اإلسالمية، محمد قطب، ص 381.  172

انظر: املشكالت السلوكية، نبيه الغبرة ص 20.  173
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وترجع أهمية التربية بالعادة
 إىل أن حسن اخللق بمعناه الواسع يتحقق من وجهني، 

)األول(: الطبع والفطرة،

 )والثاني(: التعود والمجاهدة،
 وملا اكن اإلنسان جمبواًل ىلع ادلين واخللق الفاضل اكن تعويده عليه يرسخه ويزيده )]174[(

وليك نعود الطفل ىلع العبادات والعادات السنة جيب أن نبذل اجلهود املختلفة يلتم تكرار األعمال 

واملواظبة عليها بالرتغيب والرتهيب والقدوة واملتابعة وغريها من الوسائل الرتبوية )]175[(.

التربية باإلشارة
تستخدم الرتبية باإلشارة يف بعض املواقف كأن خيطئ الطفل خطأ أمام بعض الضيوف أو يف جَمَْمع 

كبري، أو أن يكون أول مرة يصدر منه ذلك، فعندها تصبح نظرة الغضب اكفية أو اإلشارة خفية 

األطفال  بعض  وألن  إيله،  ينظرون  انلاس  ألن  معانداً  الطفل  قد جيعل  العقوبة  إيقاع  بايلد، ألن 

خيجل من انلاس فتكفيه اإلشارة، ويستخدم كذلك مع الطفل األديب املرهف الس. 

ويدخل ضمنه اتلعريض بالكالم فيقال: إن طفاًل صنع كذا وكذا وعمله عمل ذميم، ولو كرر ذلك 

لعاقبته، وهذا األسلوب يفظ كرامة الطفل ويؤدب بقية أهل ابليت ممن يفعل الفعل نفسه دون علم 

املريب )]176[(.

انظر: إحياء علوم الدين، الغزالي، 58/3- 59.  174
انظر: منهج التربية اإلسالمية، محمد قطب، ص 381.  175

انظر: من أساليب الرسول في التربية: جنيب العامر، ص 30.  176
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التربية بالموعظة وهدي السلف فيها
الطفل  فيتأثر  الوجدان،  إثارة  واثلاين  املنكر،  وتعرية  الق  بيان  األول  جانبني  ىلع  املوعظة  تعتمد 

بتصحيح اخلطأ وبيان الق وتقل أخطاؤه )]177[( وأما إثارة الوجدان فتعمل عملها ألن انلفس فمها 

استعداد للتأثر بما يُلىق إيلها )]178[( واملوعظة تدفع الطفل إىل العمل املرغب فيه.

ومن أنواع الموعظة:
1- املوعظة بالقصة، ولكما اكن القاص ذا أسلوب متمزي جذاب استطاع شد انتباه الطفل واتلأثري فيه، 

وهو أكرث األسايلب جناحا )]179[(.

2- املوعظة بالوار تشد االنتباه وتدفع امللل إذا اكن العرض حيويا )]180[( وتتيح للمريب أن يعرف 

الشبهات اليت تقع يف نفس الطفل فيعاجلها بالكمة.

3- املوعظة برضب املثل اذلي يقرب املعىن ويعني ىلع الفهم.

4- املوعظة بالدث فلكما حدث يشء معني وجب ىلع املريب أن يستغله تربوياً، اكتلعليق ىلع مشاهد 

الطفل بنعم اهلل، ويؤثر هذا يف انلفس ألنه يف لظة  ادلمار انلاتج عن الروب واملجااعت يلذكر 

انفعال ورقَّة فيكون هلذا اتلوجيه أثره ابلعيد )]181[(.

انظر: تربية األوالد في اإلسالم، عبد اهلل ناصح علوان، 645/2.  177
انظر: منهج التربية اإلسالمية، محمد قطب ص 187.  178

انظر: أساليب التربية اإلسالمية، عبد الوهاب البابطني، ص 48.  179
انظر: أصول التربية اإلسالمية، عبد الرحمن النحالوي، ص 206.  180

انظر: منهج التربية اإلسالمية، محمد قطب: ص 387.  181
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وهدي السلف في الموعظة: 
اإلخالص واملتابعة، فإن لم يكن املريب اعماًل بموعظته أو غري خملص فيها فلن تفتح هل القلوب 

)]182[( ومن هديهم خماطبة الطفل ىلع قدر عقله واتللطف يف خماطبته يلكون أدىع للقبول والرسوخ 

يف نفسه )]183[( كما أنه يسن اختيار الوقت املناسب فريايع حالة الطفل انلفسية ووقت انرشاح 

صدره وانفراده عن انلاس، وهل أن يستغل وقت مرض الطفل ألنه يف تلك الال جيمع بني رقة القلب 

وصفاء الفطرة )]184[( وأما وعظه وقت لعبه أو أمام األباعد فال يقق الفائدة.

تأثري  يمّل، وألن  الطفل حىت ال  باملوعظة ويرايع  ل  فيتخوَّ الوعظ  املريب من كرثة  أن يَذر  وجيب 

املوعظة مؤقت فيحسن تكرارها، مع تباعد األوقات.

انظر: تربية األوالد في اإلسالم، عبد اهلل ناصح علوان، 686/2.  182
انظر: منهج التربية اإلسالمية، محمد نور سويد، ص 335- 336.  183

انظر: منهج التربية اإلسالمية، محمد قطب: ص 187.  184
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التربية بالترغيب
الرتهيب والرتغيب من العوامل األساسية تلنمية السلوك وتهذيب األخالق وتعزيز القيم االجتماعية 

.)]185[(

ويمثل دوراً مهماً ورضورياً يف املرحلة ا ألوىل من حياة الطفل ألن األعمال اليت يقوم بها ألول مرة 

شاقة حتتاج إىل حافز يدفعه إىل القيام بها حىت تصبح سهلة )]186[( كما أن الرتغيب يعلّمه اعدات 

وسلوكيات تستمر معه ويصعب عليه تركها.

والترغيب نوعان: 
معنوي ومادي، وللكٍّ درجاته فابتسامة الرضا والقبول، واتلقبيل والضم واثلناء واكفة األعمال اليت 

تُبهج الطفل يه ترغيب يف العمل.

ويرى بعض الرتبويني أن تقديم اإلثابة املعنوية ىلع املادية أوىل؛ حىت نرتيق بالطفل عن حب املادة 

مادياً  نكافئه  مادياً  العمل  اكن  فإن  العمل؛  جنس  من  اإلثابة  تكون  أن  يرى  وبعضهم   )]187[(

والعكس )]188[(.

وهناك ضوابط خاصة تكفل للمربي نجاحه ومنها:
* أن يكون الرتغيب خطوة أوىل يتدرج الطفل بعدها إىل الرتغيب فيما عند اهلل من ثواب دنيوي 

وأخروي، فمثاًل يرغب الطفل يف حسن اخلُلق باملاكفأة ثم يقال هل أحسن خلقك ألجل أن يبك 

وادلك وأمك، ثم يقال يلحبك اهلل ويرىض عنك، وهذا اتلدرج يناسب عقلية الطفل )]189[(.

* أن ال تتحول املاكفأة إىل رشط للعمل، ويتحقق ذلك بأن ال يثاب الطفل ىلع عمل واجب كأكله 

انظر: الثواب والعقاب، أحمد علي بديوي، ص 61.  185
انظر: منهج التربية اإلسالمية، محمد قطب: ص 374.  186

انظر: الثواب والعقاب، أحمد علي بديوي، ص 62- 65.  187
انظر: أخطاء شائعة، أم حسان احللو، ص 64.  188

انظر: منهج التربية اإلسالمية، محمد قطب: ص 377- 378.  189



كيف نربي اطفالنا

46نسخة مجانية تهدى وال تباع

وطعامه أو ترتيبه غرفته، بل تقترص املاكفأة ىلع السلوك اجلديد الصحيح )]190[( وأن تكون املاكفأة 

دون وعد مسبق، ألن الوعد املسبق إذا كرث أصبح رشطاً للقيام بالعمل.

* أن تكون بعد العمل مبارشة )]191[( يف مرحلة الطفولة املبكرة، وإجناز الوعد حىت ال يتعلم الكذب 

وإخالف الوعد، ويف املرحلة املتأخرة يسن أن نؤخر املاكفأة بعد وعده يلتعلم العمل لآلخرة وألنه 

ينىس تعب العمل فيفرح باملاكفأة.

انظر: الثواب والعقاب، أحمد علي بديوي، ص 61- 62.  190
انظر: أخطاء تربوية شائعة، أم حسان احللو، ص 67، واملشكالت السلوكية، نبيه الغبره ص 13.  191
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التربية بالترهيب
أثبتت ادلراسات الديثة حاجة املريب إىل الرتهيب، وأن الطفل اذلي يتسامح معه وادله يستمر يف 

الوجه  بتقطيب  تبدأ  درجات  هل  والرتهيب  واألخالق،  السلوك  يصحح  والعقاب   )]192[( إزاعجهما 

الرمان  أو  اجلماعة  من  والرمان  والبس  واهلجر  املقاطعة  إىل  وتمتد  والعتاب  الغضب  ونظرة 

املادي والرضب وهو أخر درجاتها.

وجيدر باملريب أن يتجنب رضب الطفل قدر اإلماكن، وإن اكن ال بد منه فيف السن اليت يمزي فيها 

ويعرف مغزى العقاب وسببه )]193[(.

وللترهيب ضوابط منها:
•  أن اخلطأ إذا حدث أول مرة فال يعاقب الطفل بل يعلم ويوجه )]194[(.	

• ربما 	 الطفل خطأ سلوكه، ألنه  وإفهام  بيان سببها  مع  مبارشة  اخلطأ  بعد  العقوبة  إيقاع  جيب 

ينىس ما فعل إذا تأخرت العقوبة )]195[(.

• إذا اكن خطأ الطفل ظاهر أمام إخوانه وأهل ابليت فتكون معاقبته أمامهم، ألن ذلك سيحقق 	

وظيفة تربوية لألرسة لكها )]196[(.

• ىلع 	 الرضب  يتجنب  وأن  والوعيد،  اتلحذير  يسبقها  أن  فينبيغ  الرضب  يه  العقوبة  اكنت  إذا 

الرأس أو الصدر أو الوجه أو ابلطن، وأن تكون العصا غري غليظة )]197[( ومعتدلة الرطوبة، 

فال تكون يف حمل  ويفرقها  ابللوغ،  دون  إذا اكن  إىل ثالث  واحدة  من  الرضب  وأن يكون 

يغرس يف  بذلك  )]198[( ألنه  الرضب  إيقاف  فيجب  به  واستغاث  ربه  الطفل  ذكر  وإذا  واحد، 

انظر: حديث األمهات، سبوك، ص 25- 26.  192
انظر: مسئولية األب املسلم في تربية الولد، عدنان باحارث، ص 86.  193
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نفس الطفل تعظيم اهلل.

• وجيب أن يتوىل املريب الرضب بنفسه حىت ال يقد بعضهم ىلع بعض )]199[(.	

• أال يعاقبه حال الغضب ألنه قد يزيد يف العقاب )]200[(.	

• أن يرتك معاقبته إذا أصابه ألم بسبب اخلطأ ويكيف بيان ذلك )]201[(.	

انظر: تربية األوالد في اإلسالم، عبد اهلل ناصح علوان، 727/2- 728.  199
انظر: كيف نربي طفال، محمد زياد حمدان، ص 32- 36.  200

انظر: املرجع السابق.  201
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ضوابط التربية بالترغيب والترهيب
وهذه الضوابط- بإذن اهلل- حتيم الطفل من األمراض انلفسية واالنرافات األخالقية واالختالالت 

االجتماعية، وأهم هذه الضوابط:

1- االعتدال في الترغيب والترهيب:
لعل أكرث ما تعانيه األجيال كرثة الرتهيب والرتكزي ىلع العقاب ابلدين، وهذا جيعل الطفل قاسياً يف 

حياته فيما بعد أو ذيلاًل ينقاد للك أحد )]202[(؛ وذلا ينبيغ أن يتدرج يف العقوبة ألن أمد الرتبية 

أن  للمريب  وينبيغ   )]203[( الرضب  وهو  بآخره  املريب  بدأ  إذا  ينتيه برسعة  قد  العقاب  وسلم  طويل 

يتيح للشفعاء فرصة الشفاعة واتلوسط للعفو عن الطفل ويسمح هل باتلوبة ويقبل منه )]204[( كما 

أن لإلكثار من الرتهيب قد يكون سببا يف تهوين األخطاء واالعتياد ىلع الرضب )]205[( وذلا ينبيغ 

الذر من تكرار عقاب واحد بشلك مستمر وكذلك إذا اكن أقل من الالزم.

وىلع املريب أن ال يكرث من اتلهديد دون العقاب ألن ذلك سيؤدي إىل استهتاره باتلهديد فإذا أحس 

املريب بذلك فعليه أن ينفذ العقوبة ولو مرة واحدة يلكون مهيبا )]206[(.

واخلروج عن االعتدال يف اإلثابة يعوِّد ىلع الطمع ويؤدي إىل عدم قناعة الطفل إال بمقدار أكرث من 

السابق )]207[(.

ذلك  )]208[( ألن  للطفل  معاقبته  أثناء  واتلوبيخ  والشتم  السب  يبتعد عن  أن  املريب  كما جيب ىلع 

انظر: مقدمة ابن خلدون، ص 508.  202
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يفسده ويشعره باذللة واملهانة )]209[( وقد يودل الكراهية )]210[( كما أن ىلع املريب أن يبني للطفل أن 

العقاب ملصلحته ال حقداً عليه )]211[(.

ويلحذر املريب من أن يرتتب ىلع الرتهيب والرتغيب اخلوف من املخلوقني خوفاً يطىغ ىلع اخلوف 

من اخلالق سبحانه، فيخوِّف الطفل من اهلل قبل لك يشء، ومن عقابه يف ادلنيا واآلخرة، ويلحذر 

أن يغرس يف نفسه مرااعة نظر اخللق واخلوف منهم دون مراقبة اخلالق واخلوف من غضبه )]212[( 

ويلحذر كذلك من ختويف الطفل بالرشيط أو الطبيب أو الظالم أو غريها؛ ألنه يتاج إىل هؤالء؛ 

وألن خوفه منهم جيعله جباناً.

يرزق  اهلل  أن  يذكر  وال  انلار  ويدخله  سيعذبه  اهلل  بأن  الطفل  من ختويف  املربني يكرث  وبعض 

ويشيف ويدخل اجلنة فيكون اتلخويف أكرث مما جيعل الطفل ال يبايل بذكره انلار لكرثة ترديد األهل 

»ستدخل انلار« أو »سيعذبك اهلل ألنك فعلت كذا« وذلا يسن أن نوازن بني ذكر اجلنة وانلار، وال 

نكم ىلع أحد جبنة أو نار، بل نقول إن اذلي ال يصيل ال يدخل اجلنة ويعذب بانلار.

2 - مراعاة الفروق الفردية:

تتجلى حكمة المربي في اختياره لألسلوب التربوي المناسب من أوجه عدة منها:
• أن يتناسب الرتهيب والرتغيب مع عمر الطفل، فيف السنة األوىل واثلانية يكون تقطيب الوجه 	

من  أو  اليت يبها  ألعابه  من  اثلاثلة حرمانه  السنة  أو حرمانه من يشء يبه، ويف  اعدة  اكفياً 

اخلروج إىل امللعب )]213[(.

انظر: كيف نربي طفال، محمد زياد حمدان، ص 34.  209
انظر: التربية اإلسالمية، سليمان احلقيل، ص 61.  210
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انظر: من أخطائنا في تربية أوالدنا، محمد السحيم، 17-12، 72- 76.  212
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• أن يتناسب مع اخلطأ، فإذا أفسد لعبته أو أهملها يرم منها، وإذا عبث يف املزنل عبثا يصلح 	

بالرتتيب لُكِّف بذلك، وخيتلف عن العبث اذلي ال جمال إلصالحه )]214[(.

• أن يتناسب مع شخصية الطفل، فمن األطفال من يكون حساسا يلنا ذا حياء يكفيه العتاب، 	

ومنهم من يكون عنيداً فال ينفع معه إال العقاب )]215[( ومنهم من حرمانه من لعبة أشد من 

رضبه ومنهم من حرمانه من أصدقائه أشد من حرمانه من انلقود أو اللوى.

• أن يتناسب مع املواقف، فأحياناً يكون الطفل مستخفيا باخلطأ فيكون اتلجاهل والعالج غري 	

املبارش هو الل األمثل، وإن اعد إيله عوقب رساً، ألنه إن هتك سرته نزع عنه الياء فأعلن ما 

اكن يرس )]216[(.

وقد خيطئ الطفل أمام أقاربه أو الغرباء فينبيغ أن يكون العقاب بعد انفراد الطفل عنهم، ألن 

عقابه أمامهم يكرس نفسه فيحس بانلقص )]217[( وقد يعاند ويزول حياؤه من انلاس.

• املراوحة بني أنواع اثلواب والعقاب ألن اتلكرار يفقد الوسيلة أثرها )]218[(.	

• مرااعة الفروق الفردية يف الرتبية فالودل ابلالغ أو املراهق يكون عقابه ىلع انفراد ألنه أصبح 	

كبرياً وجيب أن يرتمه إخوانه الصغار، ويعاتَب أمامهم عتاباً إذا اكن اخلطأ معلناً، ألن تأنيبه 

ذلك  )]219[( ويكون  واملريب  املراهق  بني  العالقة  الكالم يدثان خلاًل يف  والقسوة عليه يف 

أوجب يف حق الودل ابلكر من اذلكور ألنه قدوة، وهو رجل ابليت إذا اغب وادله أو مرض أو مات.

• ومن الفروق الفردية جنس الطفل، فابلنت يكفيها من العتاب ما ال يكيف اذلكر اعدة ألن 	

جسدها ضعيف ويه ختاف أكرث وتنقاد بسهولة.
انظر: املرجع السابق، ص 63.  214

انظر: منهج التربية اإلسالمية، محمد قطب: ص 372.  215
انظر: إحياء علوم الدين، الغزالي، 70/3.  216

انظر: تذكرة اآلباء، عمر بن أحمد احللبي، ص 62، وكيف يربي املسلم ولده، محمد مولوي ص   217
.248 -247

انظر: منهج التربية اإلسالمية، محمد قطب: ص 378.  218
انظر: تذكرة اآلباء، عمر بن أحمد احللبي، ص 62، وكيف يربي املسلم ولده: محمد مولوي ص   219

.248 -247



كيف نربي اطفالنا

52نسخة مجانية تهدى وال تباع

التربية بالقدوة وكيف نربط الطفل بها
تتعدد وسائل الرتبية وتشمل مجيع املؤثرات يف سلوك الطفل، وجتتمع لك هذه اجلداول وتلتيق لرتيب 

الطفل )]220[( وقد مر ذكر بعض هذه الوسائل ضمن ما سبق، وذلا سنعرض أهمها مفصلة ويه

 الرتبية بالقدوة وكيف نربط الطفل بها

يس الطفل بالاجة إىل االنضواء حتت راية اكئن مرموق، فيتجه إىل االقتداء بالوادلين أو اإلخوة 

أو املعلمني أو األصدقاء، ثم يتحول االقتداء إىل عملية فكرية يمزتج فيها الويع واالنتماء باملحااكة 

واالعزتاز، ويظل حمتاجاً إىل القدوة يف لك مراحل حياته )]221[(.

واالقتداء من أعظم عوامل اإلصالح إضافة إىل أنه يشبع الاجة الغريزية املذكورة آنفا )]222[(؛ ألن 

الطفل دليه قدرة عجيبة ىلع املحااكة بويع أو بغري ويع )]223[( وهو يعتقد أن لك ما يفعله الكبار 

صحيح من آباء وأمهات وأجداد وجدات وإخوة كبار، إذ هم أكمل انلاس عنده.

ويويص علماء الرتبية باالهتمام برتبية الودل ابلكر ذكراً اكن أم أنىث، ألن إخوته يقدلونه ويتأثرون 

به )]224[(.

وىلع الوادلين أن يققا إسالمهما يف لك صغرية وكبرية يلرتىب ودلهما تربية إسالمية )]225[( وإذا اكن 

أحدهما مبتىل بمعصية أو بدعة فعليه أن يستخيف بها عن أوالده اكتلدخني ورشب املسكر وترك 

الصالة وغريها.

انظر. التوجيه غير املباشر، عبد اهلل بن حميد، ص 80.  220
انظر: أصول التربية اإلسالمية، عبد الرحمن النحالوي، ص 257.  221

انظر: تربية األوالد في اإلسالم، عبد اهلل علوان، 632/2.  222
انظر: منهج التربية اإلسالمية، محمد قطب: ص 353  223

انظر: تربية األوالد في اإلسالم، عبد اهلل علوان 632/2، وأخالق املسلم: محمد سعيد مبيض،   224
ص 11. 

انظر: منهج التربية النبوية، محمد نور سويد، ص 313.  225
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ينالون إعجابه ويقتدي بهم اكلرفقة واملعلم واجلار، وقد  الطفل تعدد األشخاص اذلين  ولكما كرب 

تكون بيئة الطفل واسعة، فيها اجلد واجلدة واللين يؤثران يف سلوك الطفل لعالقتهما الميمة به، 

بهم، يقتبس من سلوكهم حسب  كما أن وجود اخلدم واملربيات واهتمامهم بالطفل جيعله مقتدياً 

حمبته هلم واختالطه بهم )]226[(.

وال بد أن يربط املريب ودله بالقدوة األول صىل اهلل عليه وسلم  وصحبه فيعلمه السرّي واملغازي وما 

تتضمنه من قََصص نبوي، ويعلمه السنن واألخالق )]227[( وإذا أرشده إىل خلق ذكره بأنه خلق نبوي، 

لريتبط به وجدانياً وسلوكياً.

ومن اخلطأ أن يعجب الوادلان بتقليد ودلهما لالعب أو ممثل أو مغن ولو اكن ذلك اتلقليد طريفاً، 

ألن هذا يغرس حمبة القدوة السيئة يف نًفس الطفل دون شعور الوادلين، ومن اخلطأ كذلك رشاء 

يورث  هذا  ألن  اخلاصة  ألبستهم  أو  أسمائهم  أو  املنحرفني  صور  حتمل  اليت  األدوات  أو  املالبس 

االقتداء بهم )]228[(.

انظر: دور البيت املسلم في تربية الطفل املسلم، خالد الشنتوت، ص 42 - 43.  226
انظر: تربية األوالد في اإلسالم، عبد اهلل علوان، 630/2 - 631.  227

انظر: من أخطائنا في تربية أوالدنا، محمد السحيم، ص 88 - 89.  228
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الجليس الصالح ومسؤولية المربي نحو االختيار الصحيح
يقق اجلليس حاجة اجتماعية ونفسية فالطفل يميل إىل رفقة يلعب لك منهم منفرداً يف منتصف 

السنة الرابعة وبعدها يميل لك منهم إىل اللعب اجلمايع )]229[( ولكما كرب الطفل احتاج إىل وقت 

أطول يقضيه مع رفقته يلبدأ استقالهل عن وادليه، وأما يف املراهقة فالرفقة من أهم الاجات انلفسية 

واالجتماعية اليت ال يستغين عنها املراهق )]230[(.

وأهم الرشوط أن تكون جمموعة الرفاق مناسبة لسن الطفل العقيل واجلسدي ألن الطفل إذا اكن 

 وإذا اكن أكرب أحس باملسئويلة عنهم وعن محايتهم وليس معىَن 
ّ

أصغر منهم يتحول إىل تابِع مقدل

 يلعب إال مع رفقة يف سنه، ولكن ال يُقحم دائماً يف جممواعت أصغر أو أكرب منه )]231[( 
َّ
هذا أال

ومن رشوط الرفقة أن تكون صالة فيعمل املريب ىلع حتبيب ودله يف األخيار وخيتار السكن حول 

جريان مستقيمني، ويربط ودله حبلق اتلحفيظ واملراكز الصيفية واملكتبات )]232[( ويوثق عالقته 

بالصالني من أقاربه وأصدقائه )]233[(؛ وبذلك يتيح لودله فرصة اختيار رفاق صالني.

 ويلحذر املريب من الوقوف موقف العداء من صديق يميل إيله ودله، ألن الطفل يتمسك به أكرث، 

فإن اكن صالاً أو من اعئلة صالة فعليه أن يوثّق هذه العالقة بالرتحيب به يف بيته وزيارة أهله 

واالشرتاك يف نزهة أو رحلة )]234[( والسماح هلما بتبادل الزيارات والرسائل واملاكملات اهلاتفية، وأما 

إن اكن سيئاً فعىل املريب أن يبني سوء سلوكه ويتيح لودله فرصة عقد صداقات جديدة دون أن يشعر 

حىت يتخلص من صديق السوء أو يقل تأثريه ىلع األقل.

وخيطئ بعض املربني حني يمنع ودله من أي صداقة حىت إذا كرب عقد صداقات سيئة اكن يمكن 

للمريب أن ينأ بودله عنها لو أتاح هل فرصة عقدة صداقات صالة يف سن مبكرة.
انظر: منو الطفل وتنشئته، فوزية دياب، ص 104 - 106.  229

انظر: املراهقون: عبد العزيز النغيمشي، ص 62.  230
انظر: منو الطفل وتنشئته، فوزية دياب، ص 104 - 106.  231

انظر: املراهقون: عبد العزيز النغيمشي، ص 75 - 81.  232
انظر: تربية األوالد في اإلسالم، عبد اهلل ناصح علوان، 811/2  233

انظر: أوالدنا في ضوء التربية اإلسالمية، محمد علي قطب، ص 100  234
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اإلفادة من العلم الحديث ومخترعاته
أنها تنقل  أصبحت خمرتاعت العلم الديث تشارك يف تربية الصغار والكبار، ويكمن خطرها يف 

الصغار  يف  وتؤثر   )]235[( املسلم  املجتمع  واعدات  لإلسالم  خمالفة  وعقائد  وتقايلد  اعدات  للبيوت 

ألنهم جيلسون أمامها مدة طويلة وهم يف حالة نفسية مناسبة تلليق ما يعرض عليهم )]236[(.

ومن أهم هذه المخترعات التلفاز 
وواقعه ايلوم وما يعرض فيه جيعل املريب يبعده عن بيته، فإن لم يكن موجوداً أصاًل يف ابليت فال 

يدخله، وإن اكن موجوداً واألبناء متعلقون به فالبد من إجياد بدائل اكلرحالت أو املسابح الصغرية 

أو األلعاب وادلراجات إذا وُجد ماكن للّعب، وإلاقهم حبلق اتلحفيظ، ثم ىلع املريب أن يول اتللفاز 

إىل وسيلة بناءة عن طريق ربطه بالفيديو أو الاسوب مع الضبط والزم يف تنظيم الوقت واختيار 

األرشطة )]237[(.

)1( الحاسوب: 
ويمتاز عن بقية الوسائل بأنه ينشط الفكر ويقوي اثلقة بانلفس واالعتماد ىلع انلفس، واملنافسة، 

فالطفل يشارك مشاركة إجيابية ويقوده وال يسايره مثل اتللفاز أو الفيديو )]238[( ويشرتط فيه أن 

يكون االستخدام اتلعلييم والرتبوي يف املقام األول، فيتعلم الكتابة واتلخزين ويشاهد املسابقات 

مع  اتلعامل  يف  اإلفراط  من  الذر  ينبيغ  ولكن  وغريها.  واتلصميم  والرسم  واملوسواعت،  العلمية 

الاسوب حفاظاً ىلع صحة الطفل )]239[( وجتنب اللعب ملجرد اإلثارة وإضاعة الوقت واجلهد )]240[(.

انظر: أخالق املسلم، محمد سعيد مبيض، ص 9.  235
انظر: أبناؤنا بني وسائل اإلعالم وأخالق اإلسالم، منى حداد، ص 108.  236

انظر: دور البيت في تربية املسلم، خالد الشنتوت، ص 124- 125، ومسؤولية األب املسلم في   237
تربية الولد، عدنان باحارث، ص 505- 507.

انظر: دور البيت في تربية الطفل املسلم، خالد الشنتوت، ص 171- 172.  238
انظر: مسئولية األب املسلم في تربية الولد، عدنان باحارث، ص 505- 507.  239

انظر: برنامج عملي لتربية األسرة املسلمة، آمنة اليحي، ص 24.  240
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)2( الفيديو:
 وهو أوسع جمااًل من اتللفاز ويمكن اتلحكم يف مواده ويف أوقات العرض، ويصبح خطراً جسيماً 

إذا لم خيضع لرقابة صارمة أو اكن استخدامه بإفراط، وذلا فإن ىلع املريب أن خيتار األرشطة العلمية 

والرتبوية اختياراً دقيقاً ويزم يف ضبط وقت املشاهدة )]241[( وكذلك يضمن أن األهل لن يروا شيئاً 

سيئاً.

)3( المسجل: 
وكذلك األرشطة  منه،  بمعانيه ويفظ شيئاً  فيتأثر  الكريم  القرآن  الطفل ىلع سماع  يريب  ما  أهم 

واألناشيد والقصص وغريها )]242[(.

)4( الوسائل التعليمية: 
ويكرث استخدامها يف عملية اتلعلم ويمكن أن تسهم يف الرتبية، وذلا فالبد من االطالع ىلع ما 

يستجد منها عن طريق املجالت والكتب واهليئات )]243[( ويشرتط فيها اتلنوع والوضوح واإلثارة 

باملبادئ  املوحية  اكللوحات  ابلرصية  منها  الوسائل  وهذه   )]244[( الطفل  لسن  ومناسبتها  والتشويق 

اهلادفة  األطفال  وجمالت  األمة  أجماد  تعرض  اليت  واملتاحف  املقدسة،  األماكن  وصور  واملثل، 

والقصص املصورة، هذا باإلضافة إىل ما سبق من وسائل سمعية، وبرصية وسميعة يف آن واحد.

انظر: األطفال والشاشة الصغيرة، عدنان باحارث، ص 31- 32.  241
انظر: 45 نصيحة إلصالح البيوت، محمد املنجد، ص 28-25.  242

انظر: كيف نستخدم الوسائل التعليمية، جمعية تعليم الكبار، ص 58.  243
انظر: الوسائل التعليمية، عبد احملسن أبامني، ص 77- 78.  244
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اإلفادة من البيئة وعلم الوراثة واالستعانة بها في 
اختيار الزوجة

انلوايح  تشمل  والوراثة   )]245[( ميالده  قبل  الطفل  شخصية  تكوين  يف  مهماً  دوراً  الوراثة  تلعب 

اجلسدية والصحية وانلفسية، وهذا يعين أنها ذات أثر يف نقل وتوارث السجايا والطبائع، وذلا أخرب 

الرسول صىل اهلل عليه وسلمأن النساء يدلن أشباه آبائهم وإخوانهم.

وقد شاع بني انلاس الديث اذلي ينىه عن زواج األقارب، وعند اتلحقيق وجد أن الديث من 

كالم عمر - ريض اهلل عنه )]246[( - ويف حالة خاصة عند قوم رآهم ضعافا. وبعض األطباء قرر 

أن زواج األقارب يؤدي إىل الضعف وظهور األمراض الوراثية )]247[( ولكن الكشف الصيح ىلع 

الزوجني يبني مدى صالحية لك منهما لآلخر.

الوراثة السلبية باتلوجيه واتلقويم أو اتلخفيف من هذه اآلثار )]248[(  ويستطيع املريب تدارك آثار 

بل ويستطيع حتويل الطبيعة السيئة إىل خلق حسن، فالوقاحة يمكن أن تتحول إىل جرأة يف الق، 

وغري ذلك.

أما ابليئة فتشمل ابليت واملدرسة والشارع واملجتمع لكه، وإذا أردنا أن ينشأ الطفل نشأة إسالمية 

)]249[(؛ وذلا ورد انليه عن اإلقامة بني  اليت تظهر شعائر ادلين  الصالة  ابليئة  نهيئ هل  فعلينا أن 

املرشكني، وننصح من ابتيل بالعمل أو ادلراسة يف بالد الكفر أن يسكن ضمن جتمعات سكنية 

مسلمة، تظهر فيها شعائر اإلسالم ويافظ فيها ىلع الشمة والياء، وهذا يساعد ابليت ىلع أداء 

رساتله يف الرتبية.

انظر: منهج التربية اإلسالمية، محمد قطب، ص 325.  245
انظر: تربية األوالد في اإلسالم، عبد اهلل ناصح علوان، 44/1.  246

انظر: كيف يربي املسلم ولده، محمد سعيد مولوي، ص 94، وكيف نربي أوالدنا إسالميا، محي   247
الدين عبد احلميد، ص 30.

انظر: منهج التربية اإلسالمية، محمد قطب، ص 326.  248
انظر: املرجع السابق 330.  249
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اإلفادة من الدوافع الفطرية
تسهم ادلوافع الفطرية يف تربية الطفل إذا أحسن املريب استخدامها وراىع فيها اتلوازن واالعتدال 

ومنها:

)1(: االستهواء: 
ويشرتط أن يكون لصالح الطفل فال يويح إيله املريب بما جيعله جباناً اكلوحوش واألشباح وغريها، 

مع االعتدال ألن كرثة اإلياء للطفل جتعله تابعاً لغريه، منقاداً، ويقيض ىلع استقاليلته )]250[( وليك 

ينجح املريب يف اإلياء ال بد من الصدق وأن يكون متصفاً بما يدعو إيله اكلشجاعة أو الصرب، وأن 

يكون ماهراً يف عرض الفكرة وأن تكون رنة الصوت مؤثرة )]251[( وىلع املريب أن يذر من وقوع 

طفله حتت مظلة الفسق عن طريق إعجابه باملغنيني واملمثلني، وذلا عليه أن ينفره هلم ويزرع يف 

نفسه كراهيتهم )]252[(.

)2(: اللعب: 
ومنه يتعلم القدرة ىلع اتلفكري واملهارات املختلفة )]253[( أما اللعب اجلمايع فيشلك مدرسة يتعلم 

املستقبيل  أداء دوره  يتدرب ىلع  )]254[( كما  السلوكية  واملعايري  والطاعة وااللزتام  القيادة  منها فن 

مهنة  أي  أو  األم  دور  تمثل  والفتاة  غريهم،  أو  الطبيب  أو  املدرس  أو  األب  يمثل  كر 
ّ

فاذل  )]255[(

تناسبها، ولكن جيب اتلوازن يف اللعب اجلمايع والفردي حىت يبعد الطفل عن االنطواء، ويتعلم 

أسلوب اتلعامل مع اآلخرين واحتمال األذى )]256[(.

انظر: كيف نربي أطفالنا، محمود االستانبولي، ص 147- 148.  250
انظر: املرجع السابق.  251

انظر: منهج التربية اإلسالمي، محمد قطب، ص 480.  252
انظر: برنامج عملي لتربية األسرة، آمنة اليحيى، ص 23.  253
انظر: األسرة والطفولة، زيدان عبد الباقي، ص 250- 255.  254

انظر: املرجع السابق، ومسئولية األب في تربية الولد، عدنان باحارث، ص 422.  255
انظر: تربية األطفال في رحاب اإلسالم، محمد الناصر وخولة درويش، ص 148.  256
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)3(التقليد: 
الطفل  يقدلها  اليت  القدوة  بوجود  وذلك  االجتماعية،  واآلداب  العادات  تكوين  وسائل  من  ويعد 

)]257[( ويسهل تعليم الطفل اآلداب االجتماعية إذا اكن املريب نفسه متحلياً بهذه اآلداب بشلك دائم 

وإذا عوّد الطفل ىلع اجلرأة )]258[( ويبدأ اتلقليد عند الطفل يف آخر السنة األوىل )]259[( ويكون 

)]260[( ويمكن  واالعزتاز  واملحااكة  باالنتماء  الويع  فيه  يمزتج  اقتداء  يصبح  ثم  واع  غري  تقليداً 

أن يكون عالجاً للخوف إذا وجد املريب الشجاع واختلط بأقران ال خيافون )]261[( ويستفاد من 

اتلقليد يف تناول ادلواء والطعام ويف عالج الكسل وكثري من السلبيات.

)4(التنافس البناء: 
املنافسة  أن يول  املريب  ويستطيع   )]262[( باتلنافس  إال  تظهر  وطاقات ال  الطفل مشاعر  يرك يف 

إىل وسيلة تربوية إذا راىع فيها أن يكون األطفال املتنافسون بينهم فروق يسرية، وأن يعودهم ىلع 

احرتام بعضهم وتهنئة الفائزين منهم )]263[( ويلحذر من املقارنة اليت حتط من قدر الطفل أو أن 

يستخدمها كعقاب فزيرع املرارة يف نفسه، وعند استخدام املقارنة جيب أن تكون تلذكري الطفل 

من هو أفضل منه ويف نفس الوقت تزرع اثلقة بأن نقارنه بمن هو أدىن منه )]264[( ولك ذلك باعتدال 

واتزان.

)5(التعاون: 
يميل الطفل إىل اللعب اجلمايع يف اعمه الرابع )]265[( فيحسن بالوادلين استغالل هذا امليل الفطري، 

من خالل  ويتعلم  الرتتيب،  أو  األغراض  واتلعاون ىلع محل  اجلمايع  أمور اكألكل  وذلك يف عدة 

انظر: املشكالت السلوكية، نبيه الغبرة، ص 27-151.  257
انظر: حديث إلى األمهات: سبوك، ص 72.  258

انظر: املشكالت السلوكية، نبيه الغبرة، ص 26.  259
انظر: أصول التربية اإلسالمية، عبد الرحمن النحالوي، ص 258- 260.  260

انظر: املشكالت السلوكية، نبيه الغبرة، ص 151.  261
انظر: منهج التربية النبوية، محمد نور سويد، ص 347.  262

انظر: كيف نربي أطفالنا، محمود زياد االستانبولي، ص 143.  263
انظر: كيف نربي طفاًل، محمد زياد حمدان، ص 36- 39.  264
انظر: املشكالت السلوكية، نبيه الغبرة، ص 188- 192.  265
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العمل اجلمايع قيم ُعليا اكلرمحة بالصغري وتكليفه بما يناسبه من العمل، واجلد واملسابقة للعمل، 

واإليثار واملحبة، واتلعاون هل آثاره املشاهدة كرسعة إجناز العمل وسهوتله، ومن ذلك محل األواين 

وترتيب األلعاب والغرف ومساعدة الوادلة.

تربية الطفل اليتيم وضرورة الجمع بين الحزم والحنان
الطفل ايلتيم يتاج إىل تربية خاصة ويلحق به من فقد وادليه أو أحدهما بمرض مزمن أو طالق أو 

سفر أو جهاد أو غريها.

أو  الوادلين  بديل عن  باألمن ووجود  واإلحساس  العاطيف  اإلشباع  ايلتيم  الطفل  احتياجات  وأهم 

أحدهما يقوم باتلوجيه واتلهذيب، كما يتاج إىل اتلوافق االجتمايع مع ابليئة اجلديدة وتقّبل فكرة 

املريب ابلديل.

وايلتيم يشعر بالضعف وفقدان عنارص القوة )]266[( كما أنه يفقد املصدر القييق للحنان، وذلا حثَّ 

اإلسالم ىلع إشباع حاجاته ورتب األجر العظيم للك من يسدي املعروف إيله.

وختتلف حاالت ايلتيم فهناك ايلتيم الوحيد اذلي يموت وادلاه أو أحدهما وهو صغري فيسهل دجمه 

يف بيئة جديدة ويتوافق معها برسعة، ويمكن للموجود من وادليه الزواج ويرىب مع إخوته اجلدد 

دون اضطرابات نفسية، برشط أن يكون املزتوج من أرملة أو مطلقة هلا طفل، ىلع قدر من الويع، 

وكذلك املزتوجة من أرمل أو مطلق.

وقد يفقد الطفل وادليه أو أحدهما وهل إخوة كبار راشدون يتولون تربيته، فيحل األخ األكرب حمل 

وادله برشط أن يتمتع بشخصية قوية وحازمة، وىلع األم أن حترتمه وتتعاون معه وتسلم هل القيادة 
انظر: منهج التربية النبوية، محمد نور سويد، ص 178.  266
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ظاهراً، ألن ذلك يعوّد الصغار ىلع االنقياد لألخ الكبري ويتعود هو ىلع تربيتهم، وألن األم مهما اكنت 

قد تكون اآلمرة وانلاهية وتسيطر ىلع الصغار ولكن إذا راهقوا صاروا يتاجون إىل سلطة موجهة 

من نوع آخر هو األخ األكرب.

وقريب من ذلك الطفل ايلتيم أو فاقد أحد أبويه بالطالق أو الغياب ادلائم أو املرض، فإذا اكن وحيداً 

وعزفت أمه عن الزواج وبقيت عند أهلها، أو اكن هلا عدة أطفال، فهنا البد من سلطة موجهة اكجلد 

أو اخلال، وال بد أن تسلم األم هلذا ابلديل زمام األمور حىت إذا كرب األطفال وانفلتوا من سلطة 

األم تبىق سلطة اجلد أو اخلال، والرجل اعدة أكرث حزماً وأتم عقاًل من األم اليت تنساق بفطرتها نو 

ادلالل والرتايخ.

وهناك وسائل تضمن- بإذن اهلل- سالمة الطفل النفسية والتربوية 
وهي:

)1( أن يكون املريب ابلديل ىلع قدر من الويع وحتمل املسئويلة وأن يفهم مشاعر األيتام فهماً تاماً، 

وكذلك أبناء املطلقة )]267[(  وأن يشبع حاجتهم إىل الب والنان، وعدم اتلفرقة بينهم وبني األبناء 

ما أمكن.

)2( الزم يف الرتبية ألن ايلتيم اغبلاً يعامل معاملة فيها تساهل وإفساد، والواجب معاملته اكالبن 

تماماً يف الرتبية واتلقويم )]268[(.

القلق عليه، وعدم  إبداء  إذا اكن وحيداً، وعدم  الفرصة هل يلختلط باألطفال اآلخرين  إتاحة   )3(

اتلدخل ادلائم يف أموره وبهذا تساعده يلنضج عقلياً واجتماعيا )]269[( وىلع األم يف فرتة املراهقة 

باذلات أن تشعر الطفل بمسئويلة يف الياة وأنه َمْعقُد آماهلا حىت تساعده ىلع انلضج واالتزان )]270[(.
انظر: حديث إلى األمهات، سبوك، ص 369  267

انظر: منهج التربية النبوية، محمد نور سويد، ص 194.  268
انظر: سيكلوجية الطفولة، مصطفى فهمي، ص 134- 135.  269

انظر: حديث إلى األمهات، سبوك، ص 366.  270
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)4( يف حاالت الطالق ىلع الوادلين أن يرتقوا إىل مستوى من انلضج انلفيس حىت ينشأ الطفل سويا 

وهذا   )]271[( واملشالك  االتهامات  عن  ويرتفعان  واتلقدير  االحرتام  فيتبادالن  وأمراض،  ُعقد  بال 

يكفل سعادة الطفل وحبه لوادليه وحفظ لقهما يف الرتبية واإلصالح ألن احرتام لك من الوادلين 

لآلخر يفظ يف ذهن الطفل تلك الصورة املثايلة اليت يراها متمثلة يف وادله ووادلته، ولكن إذا أقبل 

لك منهم ىلع ثلب اآلخر وسّبه أمام الطفل اهزتت ثقة الطفل بوادله أو وادلته ونقص احرتامه هلما أو 

ألحدهما وعندها لن يتقبل توجيهاته وتربيته.

انظر: املرجع السابق، ص 342.  271
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تربية الطفل الذكي بين األفراد والمؤسسات
من  البد  إذ  تموت،  مبكرة  تكتشف  لم  إذا  املواهب  ألن  اذليك  الطفل  يتاجها  اخلاصة  الرتبية 

 )]272[( أقرانه  وبني  بينه  الفرق  بسبب  والوحدة  بالغربة  اإلحساس  يعرتيه  قد  أنه  كما  تطويرها، 

ويمكن اكتشاف ذاكء الطفل من خصائصه فهو أكرث استجابة لألوامر بسبب نضجه العقيل )]273[( 

ومتعاون، يتعلم برسعة ويفكر منطقيا ويسأل أسئلة دقيقة، ويميل إىل من أكرب منه ويقدله تقليداً 

واعياً، ويميل إىل االبتاكر ويكره اتلكرار الّرتيب )]274[(.

يف  اتلوسط  منها:  وسائل  وذللك  قدراته،  وتنمية  اذليك  صحة  ىلع  املحافظة  مسئويلة  املريب  وىلع 

معاملته، واتلوسط يف تقدير مواهبه، فاتلحدث عن ذاكء الطفل بإرساف خيلق فيه الغرور والتساهل 

بذاكئه خيلق هل مشكالت نفسية، فيكون التشجيع مناسباً وجيب أن يوجد دليه بيئة مناسبة الحتواء 

املصورة  والكتب  اتلعليمية  اكللَُّعب   )]275[( ويبتكر  يلكتشف  والوقت  باملواد  يمده  وأن  مواهبه، 

واألرشطة العلمية املصورة واملسموعة، واأللعاب اليت تعتمد ىلع ذاكء الطفل ومهاراته.

وأما املؤسسات فكثرية، منها: املكتبات ومراكز املعلومات واملدارس، وقد أفردت مدارس خاصة 

لألذكياء، ولكن كثرياً من علماء الرتبية يرون أن من اخلري دمج األذكياء مع غريهم يف املدارس 

العامة ىلع أن ختصص هلم فصول مستقلة )]276[( كما اقرتح بعض الرتبويني إتاحة الفرصة لألذكياء 

والكتب  باألجهزة واملعامل  تزويد فصوهلم  يتم  أن  )]277[( ىلع  املقررة  السن  قبل  املدرسة  يلدخلوا 

واكفة الوسائل املمكنة، ووضع مناهج تقوم ىلع فكرة اتلنوع وتتمزي باملستوى الرفيع اذلي يناسبهم 

.)]278[(

انظر: الفكر التربوي في رعاية املوهوبني، لطفي بركات، ص 48، 148- 150.  272
انظر: املرجع السابق، والفئات احلائرة: فوزية محمد خضر، ص 104 - 105.  273

انظر: املرجع السابق، ص 148- 150.  274

انظر: املرجع السابق، ص 148- 150.  275
انظر: املشكالت السلوكية، نبيه الغبرة ص 164.  276

انظر: الطفل املوهوب، جيمس جاجلر، ص 56.  277
انظر: الفكر التربوي في رعاية املوهوبني، لطفي بركات، ص 150 - 151.  278
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تربية الطفل المريض أو المعاق
 وتغيري وسائط الرتبية حبسب املرض 

للمريض تربية خاصة وخيتلف املريض مرضا جسديا عن املريض مرضا نفسيا وخيتلف املريض 

مرضا مزمنَا عن املريض مرَضا طارئا.

)1( الطفل المريض مرضًا طارئًا 
يؤثر يف حياته وخباصة إذا لزم األمر وضعه يف املستشىف وحرمانه من أرسته، حيث تتأثر شخصيته 

وطباعه وتطوره العقيل واالجتمايع، وتلفادي األرضار اجلانبية ىلع الطفل ينبيغ أن ترافقه أمه أو 

أحد أقاربه أثناء فرتة عالجه )]279[(.

وللعامل انلفيس أثره يف تعويد الطفل ىلع الصرب والشجاعة ومنبع هذا اإلياء إيله بأن هذا األلم 

خفيف وال يرض، وأنه طفل شجاع يتحمل اإلبرة وادلواء املر )]280[( ويلتحقق ذلك ال بد من االبتعاد 

إظهار هذه  وابلاكء، ألن  الشفقة  إخفاء مشاعر  األلم، وحماولة  الطفل عن موضع  عن كرثة سؤال 

املشاعر يضعف الطفل ويقوي إحساسه باأللم، كما يسن إشغاهل باللعب واهلوايات اليت تناسب 

وضعه )]281[( وأما إعطاء املريض ادلواء فيكون باملالطفة واملسايرة واالبتعاد عن القوة )]282[( والذر 

من الكذب واالداعء أن ادلواء حلو وهو خبالف ذلك )]283[( ويلحذر املريب من استمرار التساهل 

واتلديلل بعد الشفاء فقد يتعود الطفل اعدات سيئة )]284[( أثناء فرتة املرض، فبعض األطفال يطلب 

أشياء أثناء مرضه وجياب طلبه ألنه مريض وقد يشتيه نواع من الطعام فيُسن إعطاؤه إياه ملساعدته 

يف فرتة املرض، وإذا تماثل للشفاء فيجب عدم تديلله أو استمرار طلباته الزائدة أو نومه يف أحضان 

وادلته أو كرثة محله وغريها من العادات السيئة.

انظر: املشكالت السلوكية، نبيه الغبرة ص 199- 200.  279
استمع إلى شريط: أفكار وتوجيهات في تربية الصغار، محمد الدويش.  280

انظر: املشكالت السلوكية، نبيه الغبرة ص 197.  281
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)2( الطفل المريض مرضًا مزمناٌ أو المعاق؛
 إذ يسهم هذا املرض يف حرمان الطفل من كثري من فرص اتلعلم، وقد يشعر باحتقار اذلات وادلونية، 

ولذا يحتاج المربي إلى توجيهات منها:
• احرتام الطفل وانلظر إيله نظر حب ورمحة، وأن يشعره أهله بتمزيه عن غريه باذلاكء واملواهب 	

األخرى، حىت يزول شعوره بانلقص، وجيب أن يعامله كذلك من حوهل مبتعدين عن االستهزاء 

واتلحقري )]285[(.

• تهوين الضعف الصيح )]286[( وتقديم العالج الالزم هل، وإذا احتاج يُلحق باملراكز اليت حتتوي 	

من هو مثله.

• تصحيح السلوك اخلطأ ومساعدته ىلع اتلوافق االجتمايع )]287[( وهذا يعين أن مرضه ال يمنع 	

من تأديبه والزم جتاه سلوكه املنحرف.

• إعداده يلمارس مهنة يلكسب منها قوته، وذلك باالستفادة من قدراته العقلية وابلدنية وحماولة 	

تنمية مواهبه بالتشجيع واتلدرج )]288[(.

وأما المريض مرضًا نفسيًّا 
فيحتاج املريب إىل إرشادات الطبيب املعالج بشأن تربيته حسب حاتله انلفسية.

انظر: تربية األوالد في اإلسالم، عبد اهلل ناصح علوان، 330/1.  285
انظر: كيف نربي طفاًل، محمد زياد حمدان، ص 10 - 12.  286

انظر: علم نفس النمو، حامد زهران، ص 267، نقاًل عن: كيف تربي ولدك املسلم: حمود شقير،   287
ص 73- 84.

انظر: كيف نربي طفاًل، محمد زياد حمدان، ص 10- 12.  288
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اهم العناصر المستفادة من كتاب كيف تربي و لدك
اىل هنا نصل اىل نهاية كتاب كيف تريب ودلك أيخ املسلم: نأمل أن تكون هذه الورقات قد حققت 

ما تهدف إيله، ولكن ال بد من اتلنبيه إىل أمور يه:

الرتبية،  يف  ألِّفت  اليت  واملراجع  الكتب  ىلع  واالطالع  القراءة  من  مزيد  إىل  حباجة  املريب  أن   )1(

وانلدوات واملحارضات اخلاصة بهذا املوضوع.

)2( أن من الواجب إصالح املجتمع ومحاية الطفل من املؤثرات السيئة، وذلك بإصالح ذواتنا ثم 

ادلعوة إىل اهلل واألمر باملعروف وانليه عن املنكر، نلهيئ الرتبة الصالة للجيل القادم.

)3( أن ىلع لك إنسان  أن يكون حكيماً فللك جممع ظروفه، وللك طفل استعداداته، واملريب قادر- 

بإذن اهلل- ىلع فعل أشياء كثرية إلصالح ومحاية أطفاهل.

)4( أن اهلل عز وجل إذا عرف من عبده صدق انلية وسالمة الطوّية وفقه للخري وأاعنه وسدده، ومن 

سأل اهلل العون وألحَّ يف السؤال فلن يُعدم اإلجابة.

)5( أن هذه الرسالة جمرد إرشادات وتوجيهات تلتعلم ايخ كيف تريب ودلك، ولو حاونلا الكتابة يف 

الرتبية كتابة شاملة وافية لطالت، ولكن الريص اذلي يهمه أمر أوالده لن يبخل بقراءة املزيد.

األساسني،  هذين  يمكن عزل  وال  وتطبيق  تلقني  أساسني:  يقوم يلع  الطفل  مع  اتلعامل  أن   )6(

فالطفل حباجة إىل نموذج فاضل يقتدي به.

ويف اخلتام نسأل اهلل أن يوفق املسلمني ملا يب ويرىض وأن يصلح أحواهلم.. والمد هلل رب العاملني.
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المراجع المستخدمة في كتاب كيف تربي ولدك
 )1( أبناؤنا بني وسائل اإلعالم وأخالق اإلسالم: مىن حداد يكن، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط 3، 

1405 ـه1985 م.

)2( اإلجهاض بني الفقه والطب والقانون: حممد سيف ادلين السبايع، بريوت، دار الكتب العربية، 

ط 1، 1397  ـه1977 م.

)3( إحياء علوم ادلين: أبو حامد الغزايل، بريوت، دار انلدوة، ط 1، د.ت.

)4( أخطاء تربوية شائعة: أم حسان اللو، بريوت، دار ابن حزم، ط 1، 1414  ـه1994م.

)5( أخالق املسلم وكيف نريب أبناءنا عليها: حممد سعيد مبيض، ادلوحة، دار اثلقافة، ط 1، 1411  ـه

1991 م.

)6( أربعون نصيحة إلصالح ابليوت حممد املنجد، الرياض، دار الوطن، ط 1، 1411 ه.

)7( أسايلب الرتبية اإلساليم: عبد الرمحن أبابطني، الرياض، دار القاسم، ط 1، 1416 ه.

)8( األصول الرتبوية بلناء الشخصية املسلمة عبد الودود مكروم، مرص، دار الفكر العريب، ط 1، 

1416  ـه1996 م.

)9( أصول الرتبية اإلسالمية وأسايلبها: عبد الرمحن انلحالوي، دمشق، دار الفكر، ط 2، 1403  ـه

1983 م.
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)10( األطفال والشاشة الصغرية: عدنان حسن باحارث، جدة، دار املجتمع، ط 1، 1415  ـه1994 م.

)11( أهداف الرتبية اإلسالمية: مقداد ياجلن، الرياض، دار اهلدى، ط 2، 1409  ـه1989 م.

)12( أوالدنا يف ضوء الرتبية اإلسالمية: حممد يلع قطب، دمشق، مكتبة الغزايل، ط 1، 1413  ـه1993 م.

)13( حبوث نفسية وتربوية: فاروق عبد السالم وميرسة طاهر، الرياض، دار اهلدى، ط 1، 1410  ـه

1990 م.

)14( برنامج عميل لرتبية األرسة: آمنة ايلحىي، الرياض، جملة األرسة، ط 1، 1418 ه.

)15( بصمات ىلع ودلي: طيبة ايلحىي، الرياض، دار الوطن، ط 3، 1412 ه.

)16( حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي: املباركفوري، دار الكتب العلمية، بريوت.

)17( حتفة املودود بأحاكم املولود: ابن القيم، دار اللكمة الطيبة، ط 1، 1403  ـه1983 م.

)18( الرتبية اإلسالمية: سليمان القيل، الرياض، مطابع الرشيف، ط 1، 1412  ـه1991 م.

)19( تربية ابلنات يف األرسة املسلمة: خادل الشنتوت، السعودية، دار املجتمع، ط 1، 1411  ـه1991 م.

)20( تربية األوالد يف اإلسالم: عبد الّل ناصح علوان، مرص، دار السالم، ط 25، 1414  ـه1994 م.
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1، 1417  ـه املراهق يف ضوء اإلسالم: حممد انلارص وخولة درويش، ادلمام، رمادي، ط  تربية   )21(

1996 م.

)22( تذكرة اآلباء: عمر بن أمحد الليب، حتقيق: عالء عبد الوهاب، القاهرة، دار األمني، ط 1، 1415 

 ـه1995 م.

الفكر  دار  الرشبيين،  وزكريا  املدرسة: يرسية صادق  قبل  ما  لطفل  الرتبوي  الربنامج  تصميم   )23(

اجلاميع، د. ط، 1987 م.

)24( اثلواب والعقاب وأثره يف تربية األوالد: أمحد يلع بديوي، القاهرة، سفري، ط 1، د. ت.

)25( حديث إىل األمهات: د. سبوك، ترمجة: منري اعمر، املدينة، مكتبة ابن القيم، ط 3، 1990 م.

القيم، ط1، 1409  ـه ابن  املدينة، مكتبة  الشنتوت،  املسلم: خادل  الطفل  تربية  )26( دور ابليت يف 

1989 م.

)27( دور الرتبية األخالقية اإلسالمية يف بناء الفرد واملجتمع والضارة: مقداد ياجلن، الرياض، دار 

اعلم الكتب، ط 1، 1416  ـه1996 م.

)28( رسالُة أيها الودل: أبو حامد الغزايل: جدة، مكتبة اخلدمات الديثة، ط، 1414 ه.

)29( سنن أيب داود أبو سليمان السجستاىن، بريوت، دار اجلنان، ط 1، 1419 ه.

)30( سنن الرتمذي: حممد بن عيىس بن َسورة، حتقيق: إبراهيم عطوة، مرص، مطبعة مصطىف ابلايب 
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الليب، ط 1، 1382  ـه1962 م.

)31( السنن الكربى: ابليهيق، مكتبة دار ابلازي، مكة 1414  ـه1994 م.

)32( سنن النسايئ: أمحد بن شعيب النسايئ، دار الديث، القاهرة، 1407  ـه1987 م.

)33( سيلكوجية الطفولة واملراهقة: مصطىف فهيم، القاهرة، مكتبة مرص، د. ط، د. ت.

)34( رشح الكرماين ىلع صحيح ابلخاري، بلنان، دار إحياء الرتاث العريب، ط 2، 1401 ه.

)35( الرشح املمتع: الشيخ حممد بن صالح بن عثيمني، الرياض، آسام، ط 1، 1416  ـه1996 م.

)36( رشح انلووي ىلع صحيح مسلم: دمشق، دار الفكر، 1403  ـه1983 م.

)37( صحيح ابلخاري: دمشق، دار الفكر العريب، د. ط، د. ت.

إحياء  دار  بريوت،  ابلايق،  عبد  فؤاد  حتقيق:  الجاج،  بن  مسلم  السن  أبو  مسلم:  صحيح   )38(

الرتاث، ط 4، 1412  ـه1991 م.

د. ط،  العبد، مرص، مكتبة انلهضة املرصية،  اللطيف  الرازي، حتقيق: عبد  الروحاين:  الطب   )39(

1987 م.

)40( الطفل املوهوب يف املدرسة االبتدائية: جيمس جاجلر، ترمجة: سعاد نرص، القاهرة، اهليئة املرصية 

للكتاب، ط 2، 1975 م.
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)41( الطفل يف الرشيعة اإلسالمية: حممد الصالح، الرياض، مطابع الفرزدق، ط 2، 1453 ه.

)42( طفلك الصغري هل هو مشلكة؟!: حممد اكمل عبد الصمد، املنصورة، دار الوفاء، ط 2، 1409  ـه

1988 م.

)43( العدة رشح العمدة: بهاء ادلين املقديس، بريوت، دار املعرفة، ط 2، 1414  ـه1994 م.

)44( الفئات الائرة: فوزية بنت أمحد أخرض، الرياض، اعلم الكتب، ط 1، 1417  ـه1997 م.

)45( الفردوس يف مأثور اخلطاب: أبو شجاع شريويه ادليليم، دار الكتب العلمية، بريوت.

)46( الفكر الرتبوي يف راعية املوهوبني: لطيف براكت، جدة، تهامة، ط 1، 1401  ـه1981 م.

)47( القصة وأثرها ىلع الطفل املسلم: يىي الاج يىي: السعودية، دار املجتمع ط 1، 1414  ـه1993م.

)48( الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار: عبد اهلل بن حممد ابن أيب شيبة، حتقيق: خمتار أمحد 

انلدوي، اهلند، ادلار السلفية، ط 1، 1451  ـه1981 م.

)49( كيف نريب طفال: حممد زياد محدان، عمان، دار الرتبية الديثة، د. ط، 1406  ـه1986 م.

)50( كيف تريب ودلك املسلم: محود شغري العتييب، الرياض، طيبة، ط 1، 1415 ه.

)51( كيف جنعل من الطفل رجل املستقبل: بهية أبو ستيت، الرياض، دار الصمييع، ط 1، 1416 ه.
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)52( كيف نريب أطفانلا: حممود االستانبويل، بريوت، املكتب اإلساليم، ط 3، 1408 ه.

)53( كيف نريب أوالدنا إسالميا: حميي ادلين عبد الميد، جدة، مكتبة اخلدمات، ط 1، 1415 ه.

)54( كيف يريب املسلم ودله؟: حممد سعيد مولوي، ادلمام، رمادي، ط 3، 1416  ـه1995 م.

)55( كيف نستخدم الوسائل اتلعليمية؟: مجعية تعليم الكبار األمريكية، ترمجة: فوزية أمحد جاد، 

القاهرة، اهليئة املرصية العامة، ط 2، 1976 م.

)56( مباحث يف علوم القرآن: مّناع القطان، الرياض، مكتبة املعارف، ط 3، د. ت.

)57( جمموع الفتاوى: أمحد بن تيمية، مجع عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، مرص، مكتبة ابن تيمية، 

د. ط، د. ت.

)58( املراهقون: عبد العزيز انلغيميش، الرياض، دار املسلم، د. ط، د.ت.

)59( مسئويلة األب املسلم يف تربية الودل: عدنان حسن باحارث، املدينة املنورة، دار املجتمع، ط 

5، 1417  ـه1996 م.ى

)60( املستدرك للحاكم: بريوت، دار الكتاب العريب، د. ط، د. ت.

)61( املسجد ودوره يف الرتبية واتلوجيه: صالح السدالن، الرياض، دار بلنسية، ط 1، 1415  ـه1994م.
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)62( مسند اإلمام أمحد: دمشق دار الفكر، د. ط، د. ت، مطبعة دار صادر.

)63( مشكالت تربوية يف حياة طفلك: حممد رشيد العويد، الكويت، دار جواء، ط 1، 1414  ـه1993 

م.

)64( املشكالت السلوكية: نبيه الغربة، دمشق، املكتب اإلساليم، ط 3، 1398 ه.

)65( املغين: ابن قدامة املقديس، بريوت، دار الكتاب العريب، ط، 1403  ـه1983 م.

)66( مقدمة ابن خدلون: القاهرة، دار الشعب، د. ط، د. ت.

)67( من أخطائنا يف تربية أوالدنا: حممد السحيم، الرياض، دار العاصمة، ط 1، 1415 ه.

)68( من أسايلب الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف الرتبية: جنيب العامر، الكويت، البرشى اإلسالمية، 

ط 1، 1410  ـه1990 م.

)69( منهاج املسلم: أبو بكر اجلزائري، دار الرتاث العريب، د. ط، د.ت.

)70( نهج الرتبية اإلسالمية: حممد قطب، القاهرة، دار الرشوق، ط 14، 1414  ـه1994 م.

)71( منهج الرتبية انلبوية للطفل: حممد نور سويد، اخلصورة، دار الوفاء، ط 4، 1413  ـه1993 م.

)72( نمو الطفل وتنشئته: فوزية دياب.

)73( الوسائل اتلعليمية: عبد املحسن أبانيم، مطابع اتلقنية، ط، 1414 ه.
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