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  ٢

   بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  مقدمة 

احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، 
من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 

  . أشهد أن حممداً عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمشريك له، و
فإن األمة اإلسالمية حباجة ماسة للموضوعات التربوية لتعود إىل سابق جمدها، : وبعد

وتكمن أمهية املوضوع يف أنه حماولة لتقدمي منوذج عملي قابل ) تربية الولد(ومن أمهها 
املفكرين، يعتمد اإلجياز ويتوخى سهولة للتطبيق، وأنه مستمد من الوحيني وكتابات 

ومع وفرة الكتب التربوية إال أن وزارة الشئون اإلسالمية . العبارة ووضوح األسلوب
أن تكون صغرية : واألوقاف والدعوة واإلرشاد عملت على نشر هذه الرسالة لغايات منها
تطبيق، ألن الكتب احلجم، سهلة األسلوب، منبثقة من منهج اإلسالم يف التربية، قابلة لل

التربوية قد تقدم نظريات جمردة، آو جتمع نصوصاً من الوحيني مع تعليقات يسرية، 
. وبعضها يذكر تطبيقات تربوية ولكن يعزف عنها القراء لطوهلا إذ يبلغ بعضها املئات

للشيخ عبد اللّه ) تربية األوالد يف اإلسالم(كتاب : ومرت الكتب اجليدة يف هذا اال
لألستاذ حممد نور سويد، وكتاب ) التربية النبوية للطفل( علوان، وكتاب ناصح

لعدنان باحارث، وكتب أخرى ال يتسع اال ) مسئولية األب املسلم يف تربية الولد(
. ويف األخري أسأل اهللا أن ينفع ذا البحث، وأن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي. لذكرها

  : ويتكون البحث من مخسة أبواب هي
مفهومها ومكانتها وصفات املريب، إضافة إىل دور : التربية يف اإلسالم: الباب األول* 

  . املسجد واملدرسة يف التربية
ومنها ترسيخ العقيدة، والتنشئة على : من أهداف التربية يف اإلسالم: الباب الثاين* 

  . العبادة، وبناء الشخصية، وإذكاء علو اهلمة، والتعليم وتنمية املواهب
وفيه حكم الوأد والعقيقة والتسمية، : أحكام الطفل يف اإلسالم: الباب الثالث* 
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  . وثبوت النسب واملرياث، والنفقة والرضاعة، وحلق الشعر واخلتان، واحلضانة والوالدة
وفيه التربية باملالحظة، والتربية بالعادة، : أنواع التربية ووسائلها: الباب الرابع* 

القدوة، : وأما الوسائل فهي. وباملوعظة، والتربية بالترغيب والترهيبوالتربية باإلشارة، 
  . واجلليس الصاحل، وخمترعات العلم احلديث، وعلم الوراثة والدوافع الفطرية

وفيه تربية اليتيم والذكي واملريض، مث اخلامتة وفيها : التربية اخلاصة: الباب اخلامس* 
  . أهم النتائج والتوصيات
رسالة أسلوباً موجزاً رغبة يف عموم الفائدة، سائلة اهللا أن ينفع ا وأن وقد اعتمدت ال

  .جيعلها يف ميزان احلسنات 
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  الباب األول
   التربية يف اإلسالم 

  الفصل األول 
  مفهوم التربية يف اإلسالم 

املالك والسيد : ويطلق على) الرب(واالسم ) ربب(مشتقَّةٌ من الفعل : التربية يف اللغة
  .  والتربية مأخوذة من املعىن الثالث وهو اإلصالح)١(ملطاع واملصلح ا

تنشئةُ وتكوين إنساٍن سليم مسلم متكامل من : " ومن تعريفات التربية يف االصطالح
مجيع نواحيه املختلفة، من الناحية الصحية والعقلية واالعتقادية، والروحية االعتقادية، 

   )٢(" واإلدارية واإلبداعية 
وخيرج النباتات األجنبية من بني : ومعىن التربية يشبه عمل الفالح الذي يقلع الشوك" 

   )٣(" الزرع ليحسن نباته 
  الفصل الثاين

  مكانة التربية يف اإلسالم  
≈̄'pκš‰r$  {: يف دلت اآليات واألحاديث على فضل تربية الولد، ومنها قوله تعاىل tƒ tÏ%©!$# 

(#θãΖtΒ#u (#þθè% ö/ ä3|¡àÿΡ r& ö/ ä3‹Î=÷δ r&uρ #Y‘$ tΡ $ yδ ßŠθè%uρ â¨$ ¨Ζ9 $# äοu‘$ yf Ïtø:$#uρ { )٤(   

تأمرهم بطاعة اهللا وتنهاهم عن معصية اهللا وأن تقوم عليهم : "- رمحه اهللا-قال قتادة 
 )٥(" وتساعدهم عليه، فإذا رأيت معصية قذعتهم عنها، وزجرم عنها بأمر اهللا وتأمرهم به 

كلكم راٍع  {:  يقولrمسعت رسول اهللا :  قال- رضي اهللا عنهما -وعن ابن عمر 

                                         
  . ١١١ص: ، والقاموس احمليط للفريوزأبادي)ربب( مادة ٤٠١، ١/٤٠٠: لسان العرب البن منظور: انظر) ١(
)٢ (٢٠ص : مقداد ياجلن. اأهداف التربية اإلسالمية وغايا .  
  . ٣٤ص : الغزايل: رسالة أيها الولد) ٣(
  ). ٦(آية رقم : سورة التحرمي) ٤(
  . ٣٩١/ ٤: تفسري ابن كثري) ٥(
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ومسئول عن رعيته، واملرأة راعية يف بيت زوجها وكلكم مسؤول عن رعيته، اإلمام راٍع 

  . )٢( )١( } ...ومسئولة عن رعيتها

ما من عبد يسترعيه اهللا رعية فلم يحطها بنصحه إال مل يرح رائحة  {:  rوقال 

  . )٤( )٣( } اجلنة

أدب ابنك فإنك مسئول عنه، ماذا أدبته؟ : " - رضي اهللا عنهما-وقال ابن عمر 
  . )٥(" وماذا علَّمته؟ وهو مسئول عن برك وطواعيته لك 

 خري من ألن يؤدب الرجل ولده {:  أن التربية خري من الصدقة فقالrوأخرب النيب 

 كما أرشد إىل أن تعليم الولد اخلُلُق احلسن أفضل من كل )٧( )٦( } أن يتصدق بصاع

  . )٩( }  والد ولداً أفضل من أدب حسن)٨(ما نحل  {: عطاء فقال

قال رسول :  قالtابر بن عبد اللّه وأما تربية البنات فهي حجاب عن النار، فعن ج

                                         
، أبو داود اخلراج واإلمارة )١٧٠٥(، الترمذي اجلهاد )١٨٢٩(، مسلم اإلمارة )٨٥٣(البخاري اجلمعة ) ١(

  ). ٢/١٢١(، أمحد )٢٩٢٨(والفيء 
، وأخرجه أمحد ٦/١٤): ٨٥٥( البخاري كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف القرى واملدن، رقم احلديث أخرجه) ٢(

  . ٥٥، ٥٤، ٢/٥: يف مسنده
  ). ٢٧٩٦(، الدارمي الرقاق )٥/٢٧(، أمحد )١٤٢(، مسلم اإلميان )٦٧٣١(البخاري األحكام ) ٣(
، ومسلم ٢٤/١٩٩) ٦٧١٦(قم احلديث رواه البخاري كتاب األحكام، باب من استرعى رعية فلم ينصح، ر) ٤(

، ورواه ١٢/٢١٤: كتاب اإلمارة، باب فضيلة األمري العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق: يف صحيحه
  . ١٥ / ٢أمحد يف مسنده 

  . ١٧٧ص : ابن القيم: حتفة املودود بأحكام املولود) ٥(
  ). ٥/٩٦(، أمحد )١٩٥١(الترمذي الرب والصلة ) ٦(
، ٤/٢٦٣: ، واحلاكم يف املستدرك٤/٣٣٧: كتاب الرب والصلة: ، والترمذي٥/٩٦: محد يف مسندهأخرجه أ) ٧(

  . ٢/٢٧٤: والطرباين
  . أي أعطى: حنل) ٨(
  . ٣٣٨ -٤/٣٣٧: كتاب الرب والصلة: رواه الترمذي يف سننه) ٩(
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. يؤدن، ويكفيهن، ويرمحهن، فقد وجبت له اجلنة: من كان له ثالث بنات { rاهللا 

  . )٢( )١( } وثنتني:وثنتني يا رسول اهللا؟ قال: فقال رجل من بعض القوم

  الفصل الثالث 
  صفات املريب الناجح 

للمريب الناجح صفات كلما ازداد منها زاد جناحه يف تربية ولده بعد توفيق اهللا، وقد 
يكون املريب أباً أو أماً أو أخاً أو أختاً أو عماً أو جداً أو خاالً، أو غري ذلك، وهذا ال يعين 

  . ل الطفل يسهم يف تربيته وإن مل يقصدأن التربية تقع على عاتق واحد، بل كل من حو
العلم، واألمانة، والقوة، والعدل، واحلرص، واحلزم، : وصفات املريب كثرية أمهها
  . والصالح، والصدق، واحلكمة

  العلم  -١
فال بد أن يكون لديه قدر من العلم الشرعي، إضافة إىل . عدةُ املريب يف عملية التربية

  . فقه الواقع املعاصر
هو علم الكتاب والسنة، وال يطلب من املريب سوى القدر الواجب : لعلم الشرعيوا

القدر الذي يتوقف عليه معرفة عبادة "على كل مكلف أن يتعلمه، وقد حدده العلماء بأنه 
يريد فعلها، أو معاملة يريد القيام ا، فإنه يف هذه احلال جيب أن يعرف كيف يتعبد اهللا 

   )٣(" قوم ذه املعاملةذه العبادة وكيف ي
وإذا كان املريب جاهالً بالشرع فإن أوالده ينشئون على البدع واخلرافات، وقد يصل 

  . - عياذا باهللا-األمر إىل الشرك األكرب
ولو نظر املتأمل يف أحوال الناس لوجد أن جل األخطاء العقَدية والتعبدية إمنا ورثوها 

                                         
  ). ٥١٤٧(، أبو داود األدب )١٩١٦(الترمذي الرب والصلة ) ١(
  . ٢٦٢٩رقم احلديث : رب والصلة واألدب، باب فضل اإلحسان إىل البناتكتاب ال: رواه مسلم) ٢(
  . ٢١ص : الشيخ حممد بن عثيمني: كتاب العلم) ٣(
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ا إىل أن يقيض اهللا هلم من يعلمهم اخلري ويربيهم عليه، عن آبائهم وأمهام، ويظَلّون عليه
  . كالعلماء والدعاة واإلخوان الصاحلني أو ميوتون على جهلهم

واملريب اجلاهل بالشرع حيول بني أبنائه وبني احلق جبهله؛ وقد يعاديه ملخالفته إياه، 
طلب العلم أو غري كمن يكره لولده كثرة النوافل أو ترك املعاصي أو األمر باملعروف أو 

  . ذلك
وحيتاج املريب أن يتعلم أساليب التربية اإلسالمية ويدرس عامل الطفولة؛ ألن لكل 
مرحلة قدرات واستعدادات نفسية وجسدية، وعلى حسب تلك القدرات خيتار املريب 

 ولذا جند اختالف الوسائل التربوية )١(وسائل زرع العقيدة والقيم ومحاية الفطرة السليمة 
 األطفال إذا اختلفت أعمارهم، بل إن االتفاق يف العمر ال يعين تطابق الوسائل بني

  . التربوية؛ إذ خيتلف باختالف الطبائع
وعلى املريب أن يعرف ما يف عصره من مذاهب هدامة وتيارات فكرية منحرفة، 

؛ ليكون أقدر فيعرف ما ينتشر بني الشباب واملراهقني من املخالفات الشرعية اليت تفد إلينا
  . على مواجهتها وتربية األبناء على اآلداب الشرعية

  األمانة  -٢
 ومن )٢(وتشمل كل األوامر والنواهي اليت تضمنها الشرع يف العبادات واملعامالت 

أن يكون املريب حريصاً على أداء العبادات، آمراً ا أوالده، ملتزماً بالشرع : مظاهر األمانة
 الباطن، فيكون قدوة يف بيته وجمتمعه، متحلياً باألمانة، يسلك يف يف شكله الظاهر ويف

حياته سلوكاً حسناً وخلُقا فاضال مع القريب والبعيد يف كل حال ويف كل مكان؛ ألن 
  . هذا اخلُلُق منبعه احلرص على محل األمانة مبعناها الشامل

                                         
  . ١٧٥ص : عبد الرمحن النحالوي: أصول التربية اإلسالمية: انظر) ١(
  . ٥٢١ / ٣: حممد نسيب الرفاعي: تيسري العلي القدير: انظر) ٢(
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  القوة  -٣
ّوأخالقي وعقلي جسدي قشامل فهي تفو وكثري من اآلباء يتيسر هلم تربية أمر ،

 ولكن قليلٌ )١(أوالدهم يف السنوات األوىل، ألن شخصيام أكرب من شخصيات أوالدهم 
  . أولئك اآلباء الذين يظلون أكرب وأقوى من أبنائهم ولو كربوا

وهذه الصفة مطلوبة يف الوالدين ومن يقوم مقامهما، ولكن ال بد أن تكون لألب 
لقوامة، ولكن مثة خوارق تكسر قوامة الرجل وتضعف مكانته يف األسرة، وهي جزء من ا

  : منها
أن تكون املرأة نشأت يف بيت تقوده املرأة، والرجل فيه ضعيف منقاد، فتغتصب * 

  . )٢(هذه املرأة القوامة من الرجل باإلغراء، أو التسلط وسوء احللق، واللسان احلاد 
تذمر أو العصيان، أو تتهم الوالد بالتشدد والتعقيد، أن تعلن املرأة أمام أوالدها ال* 

  . )٣(فريسخ يف أذهان األوالد ضعف األب واحتقار عقليته 
أن تعرض املرأة على زوجها أمراً فإذا أىب الزوج خالفته خفية مع أوالدها، فيتعود * 

  . األوالد خمالفة الوالد والكذب عليه
رجل، أباً كان أو أخاً كبرياً أو خاالً أو عماً، وال بد أن تسلم املرأة قيادة األسرة لل

 وإن )٤(وعليها أن تنقاد ألمره ليترىب األوالد على الطاعة، وإن منع شيئاً فعليها أن تطيع 
خالفه بعض أوالدها فيجب أن خترب األب وال تتستر عليه ألن كثرياً من االحنرافات حتدث 

  . بسبب تستر األم
 األم يف حرية، كأن يطلب األوالد شيئاً ال مينعه الشرع وال ويف بعض األحوال تصبح

الواقع، ولكن األب ميانع لرأي يراه قد يفصح عنه وقد يكتمه، فيحاول األوالد إقناع 

                                         
  . ٢٨٠ص : حممد قطب: سالميةمنهج التربية اإل: انظر) ١(
  . ٦٩ -٦٨ص : املرجع السابق: انظر) ٢(
  . ٧٠ص : حممود االستانبويل: كيف نريب أطفالنا: انظر) ٣(
  . ٦٩ص : تربية البنات، خالد الشتنوت: انظر) ٤(
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األب فال يقتنع، ففي هذه احلال ال بد أن تطيع املرأة، وتطيب نفس أوالدها وتبني هلم 
حلياة من أحداث تشهد أن للوالدين إحساساً فضل والدهم ورجاحة عقله، وتعزيهم مبا يف ا

ال خييب، وهذا اإلحساس جيعل الوالد أحياناً يرفض سفر ولده مثالً، مث يسافر األصدقاء 
  . فيصابون بأذى فيكون رفض الوالد خرياً وذلك بسبب إحساسه

  العدل  -٤
 وقد كان السلف خري أسوة يف العدل بني أوالدهم، حىت كانوا يستحبون التسوية

 رجالً أخذ الصيب وقبله ووضعه على حجره وملا r وعاتب النيب )١(بينهم يف القُبل 
فما  {:  ويف رواية} أال سويت بينهما {: جاءت بنته أجلسها إىل جنبه، فقال له

  . )٢( } عدلت بينهما

واهلبة واملالعبة والقُبل، وال جيوز متييز والعدل مطلوب يف املعاملة والعقوبة والنفقة 
أحد األوالد بعطاء حلديث النعمان املشهور حيث أراد أبوه أن يهبه دون إخوته، فقال له 

يز  إال أن هناك أسباباً تبيح متي)٤( )٣( } أشهد غريي فإين ال أشهد على جور { rالنيب 

بعض األوالد كاستخدام احلرمان من النفقة عقاباً، وإثابة احملسن بزيادة نفقته، أو أن يكون 
  . )٥(بعضهم حمتاجاً لقلة ماله وكثرة عياله 

 )٦(وال يعين العدل تطابق أساليب املعاملة، بل يتميز الصغري والطفل العاجز أو املريض 

                                         
  . ٥/٦٦٦: املغىن، ابن قدامة: انظر) ١(
  . ١٠٦٧حلديث ، رقم ا٤/٢٣٩: أخرجه ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال) ٢(
، )١٣٦٧(، الترمذي األحكام )١٦٢٣(، مسلم اهلبات )٢٤٤٧(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) ٣(

، مالك )٤/٢٧٦(، أمحد )٢٣٧٥(، ابن ماجه األحكام )٣٥٤٢(، أبو داود البيوع )٣٦٨١(النسائي النحل 
  ). ١٤٧٣(األقضية 

كتاب النحل، : ، والنسائي يف سننه١٢٤١ األوالد يف اهلبة، ص كتاب اهلبات، باب كراهة تفضيل: أخرجه مسلم) ٤(
   .٤/٢٦٨: ، وأمحد يف مسنده٦/٢٦٠: باب ذكر اختالف ألفاظ الناقلني خلرب النعمان بن بشري يف النحل

  . ٥/٦٠٤: املغين، ابن قدامة: انظر) ٥(
  . ٧٦ص : كيف نريب أطفالنا، حممود االستانبويل: انظر) ٦(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  كيف تريب ولدك

  ١٠

 يغيب عن الوالدين بعض أيام األسبوع وكذلك الولد الذي. وذلك حلاجتهما إىل العناية
للدراسة أو العمل أو العالج، والبد أن يبين الوالدان لبقية األوالد سبب متييز املعاملة 
بلطف وإشفاق، وهذا التميز ليس بالدرجة الكبرية ولكن فرق يسري بني معاملة هؤالء 

  .  عنهومعاملة البقية، وهذا الفرق اليسري يتسامح اإلخوة به ويتجاوزون
ومما يزرع الكراهية يف نفوس اإلخوة تلك املقارنات اليت تعقد بينهم، فيمدح هذا 

  . ويذم هذا، وقد يقال ذلك عند األصدقاء واألقارب فيحزن الولد املذموم ويكره أخاه
والعدل ليس يف الظاهر فقط، فإن بعض الناس يعطي هذا خفية عن إخوته وهذا 

  . )١(ألنانية والتآمر االستخفاء يعلِّم الطفل ا

                                         
  . ، أمحد القطان)تربية األبناء(ريط ش: استمع إىل) ١(
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  ١١

  احلرص  -٥
وهو مفهوم تربوي غائب يف حياة كثري من األسر، فيظنون أن احلرص هو الدالل أو 
اخلوف الزائد عن حده واملالحقة الدائمة، ومباشرة مجيع حاجات الطفل دون االعتماد 

  . عليه، وتلبية مجيع رغائبه
طعمه بيدها مع قدرته على االعتماد واألم اليت متنع ولدها من اللعب خوفاً عليه، وت

على نفسه، واألب الذي ال يكلف ولده بأي عمل حبجة أنه صغري كالمها يفسده وجيعله 
الفرق الشاسع بني أبناء القرى : والدليل املشاهد هو. اتكالياً ضعيف اإلرادة، عدمي التفكري

 متوقد حيمل املريب على إحساس: واحلرص احلقيقي املثمر )١(والبوادي وبني أبناء املدينة 
  : وله مظاهر منها. تربية ولده وإن تكبد املشاق أو تأمل لذلك الطفل

إذ دعوة الوالد لولده جمابة ألن الرمحة متمكنة من قلبه فيكون أقوى : الدعاء) أ(
 الوالدين من الدعاء على أوالدهم فقد r ولذا حذر الرسول )٢(عاطفة وأشد إحلاحا 

  . توافق ساعة إجابة
ألن العملية التربوية مستمرة طويلة األمد، ال يكفي فيها التوجيه : املتابعة واملالزمة) ب(

الزموا  {:  حيث قالr وقد أشار إىل ذلك النيب )٣(العابر مهما كان خالصاً صحيحا 

  . )٤( } وأحسنوا آدام.. أوالدكم

، وإذا كانت ظروف العمل واملالزمة وعدم الغياب الطويل عن البيت شرط للتربية الناجحة
أو طلب العلم أو الدعوة تقتضي ذلك الغياب فإن مسئولية األم تصبح ثقيلة، ومن كان هذا 

  . حاله عليه أن خيتار زوجة صاحلة قوية قادرة على القيام بدور أكرب من دورها املطلوب

                                         
  . ٦٣ -٦٢ص . كيف نريب أطفالنا، حممود االستانبويل: انظر) ١(
  . ٣٢٢ص : منهج التربية النبوية، حممد نور سويد: انظر) ٢(
  . ٢٨٥ص : منهج التربية اإلسالمية، حممد قطب: انظر) ٣(
، ٣٦٧١ ورقم احلديث ٢/١٢١١: ان إىل البناتأخرجه ابن ماجه يف كتاب األدب، باب بر الوالدين واإلحس) ٤(

  . ٩١ص : ، وقد ضعفه اجلزائري يف كتابه منهاج املسلم"اكرموا أوالدكم وأحسنوا آدام "ولفظه 
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  ١٢

  احلزم  -٦
يتساهل يف حال وبه قوام التربية، واحلازم هو الذي يضع األمور يف مواضعها، فال 

  . )١(تستوجب الشدة وال يتشدد يف حال تستوجب اللني والرفق 
أن يلزم ولده مبا حيفظ دينه وعقله وبدنه وماله، وأن حيول بينه وبني ما : وضابط احلزم

. يضره يف دينه ودنياه، وأن يلزمه التقاليد االجتماعية املرعية يف بلده ما مل تعارض الشرع
فإنك إن رمحت بكاءه مل تقدر على فطامه، ومل ميكنك : "- رمحه اهللا-قال ابن اجلوزي 

  . )٢(" تأديبه، فيبلغْ جاهالً فقرياً
وإذا كان املريب غري حازم فإنه يقع أسري حبه للولد، فيدلّله، وينفذ مجيع رغائبه، ويترك 

فروضة معاقبته عند اخلطأ، فينشأ ضعيف اإلرادة منقاداً للهوى، غري مكترث باحلقوق امل
  . )٣(عليه 

وليس حازماً من كان يرقب كل حركة ومهسة وكلمة، ويعاقب عند كل هفوة أو 
  . )٤(زلّة، ولكن ينبغي أن يتسامح أحيانا 

ومن مظاهر احلزم كذلك عدم تلبية طلبات الولد؛ فإن بعضها ترف مفسد، كما أنه 
 الغضب والصياح ال ال ينبغي أن ينقاد املريب للطفل إذا بكى أو غضب ليدرك الطفل أن

 وليتعلم أن الطلب أقرب إىل اإلجابة إذا كان دوء وأدب )٥(يساعده على حتقيق رغباته 
  . واحترام

ومن أهم ما جيب أن حيزم فيه الوالدان النظام املرتيل، فيحافظ على أوقات النوم 
 شاء وبعض األوالد يأكل مىت"واألكل واخلروج، وذا يسهل ضبط أخالقيات األطفال، 

وينام مىت شاء ويتسبب يف السهر ومضيعة الوقت وإدخال الطعام على الطعام، وهذه 
                                         

  . ١٧٤ص : أصول التربية اإلسالمية، عبد الرمحن النحالوي: انظر) ١(
  . ٥٤٠ص : ابن اجلوزي: صيد اخلاطر) ٢(
  . ٦٣ص : مود االستانبويلكيف نريب أطفالنا، حم: انظر) ٣(
  . ١٧٥ص : أصول التربية اإلسالمية، عبد الرمحن النحالوي: انظر) ٤(
  . ١٤٤ص : كيف نريب أطفالنا، حممود االستانبويل: انظر) ٥(
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  الفوضوية تتسبب يف تفكك الروابط واستهالك اجلهود واألوقات، وتنمي عدم االنضباط
وعلى رب األسرة احلزم يف ضبط مواعيد الرجوع إىل املرتل واالستئذان .. يف النفوس

  . )١( " -السن أو صغار العقل صغار -عند اخلروج للصغار 
  الصالح  -٧

 - بإذن اهللا-فإن لصالح اآلباء واألمهات أثر بالغ يف نشأة األطفال على اخلري واهلداية
%tβ  {: وقد قال سبحانه x.uρ $yϑ èδθç/r& $ [s Î=≈  وفيه دليل على أن الرجل الصاحل )٢( } ¹|

يحفَظ يف ذريته، وتشمل بركة عبادته هلم يف الدنيا واآلخرة، بشفاعته فيهم، ورفع 
 ومن )٣(درجتهم إىل درجته يف اجلنة لتقر عينه كما جاء يف القرآن ووردت به السنة 

زلَّ فَاَء إىل املشاهد أن كثرياً من األسر تتميز بصالحها من قدمي الزمن وإن ضل ولد أو 
وهذه القاعدة ليست عامة ولكن هذا . اخلري بعد مدة؛ لصالح والديه وكثرة طاعتهما هللا

وقد يظن بعض الناس أن هذا ال أثر له، ويذكرون أمثلة خمالفة لذلك، . حال غالب الناس
  . ليربروا تقصريهم وضالهلم

  الصدق  -٩
 عن الرياء يف العبادات، والفسق يف ، والصادق بعيد"التزام احلقيقة قوالً وعمالً"وهو 

  . )٤(املعامالت، وإخالف الوعد وشهادة الزور، وخيانة األمانات 
ت أن ماذا أرد {:  املرأة املسلمة اليت نادت ولدها لتعطيه، فسأهلاrوقد حذر النيب 

   )٦( )٥( } لو مل تعطيه شيئا كُتبت عليِك كذبة: أردت أن أعطيه متراً، فقال: تعطيه؟ قالت

                                         
  . ٤٤ص : أربعون نصيحة إلصالح البيوت، حممد املنجد) ١(
  ). ٨٢(آية رقم : سورة الكهف) ٢(
  . ٨٩ -٣/٨٨: حممد الرفاعيتيسري العلي القدير، : انظر) ٣(
  . ٦١ص : أخالق املسلم، حممد مبيض: انظر) ٤(
  ). ٣/٤٤٧(، أمحد )٤٩٩١(أبو داود األدب ) ٥(
، ٢/٧١٦) ٤٩٩١(رقم احلديث : كتاب األدب، باب يف التشديد يف الكذب: أخرجه أبو داود يف سنة) ٦(

  . ٣/٤٤٧: وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده
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ومن مظاهر الصدق أال يكذب املريب على ولده مهما كان السبب؛ ألن املريب إذا كان 
صادقاً اقتدى به أوالده، وإن كان كاذباً ولو مرة واحدة أصبح عمله ونصحه هباء، وعليه 

  . )١(لوعد الذي وعده للطفل، فإن مل يستطع فليعتذر إليه الوفاء با
وبعض األطفال يتعلم الرياء بسبب املريب الذي يتظاهر أمام الناس حبال من الصالح أو 

  . )٢(اخللق أو الغىن أو غريمها مث يكون حاله خالف ذلك بني أسرته 
  احلكمة  -٩

 وضبط االنفعال، وال حتكيم العقل: وهي وضع كل شيء يف موضع، أو مبعىن آخر
يكفي أن يكون قادراً على ضبط االنفعال واتباع األساليب التربوية الناجحة فحسب، بل 
البد من استقرار املنهج التربوي املتبع بني أفراد البيت من أم وأب وجد وجدة وإخوان 

قض وبني البيت واملدرسة والشارع واملسجد وغريها من األماكن اليت يرتادها؛ ألن التنا
  . )٣(سيعرض الطفل ملشكالت نفسية 

وعلى هذا ينبغي تعاون الوالدين واتفاقهما على األسلوب التربوي املناسب، وإذا 
حدث أن أمر األب بأمر ال تراه األم فعليها أن ال تعترض أو تسفِّه الرجل، بل تطيع وتنقاد 

  . طفل بذلكويتم احلوار بينهما سراً لتصحيح خطأ أحد الوالدين دون أن يشعر ال
  الفصل الرابع

   دور املسجد واملدرسة يف التربية 
وهناك للمسجد واملدرسة دور تربوي فعال إذا مت التعاون بينهما ومل يظهر التناقض، 

  : وسائل تعني املسجد على أداء رسالته منها
فإذا مسع األذان أنصت . )٤(أن يلمس الطفل من املريب حمبة املساجد وتعظيمها ) ١(

                                         
  . ٧٢ص : م، حممد مبيضأخالق املسل: انظر) ١(
  . ١٧٣ص : أصول التربية اإلسالمية، عبد الرمحن النحالوي: انظر) ٢(
  . ١٤ص : املشكالت النفسية عند األطفال، زكريا الشربيين: انظر) ٣(
  . ١٤٩سليمان احلقيل، ص : التربية اإلسالمية: انظر) ٤(
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  ١٥

لبيت ورددوا معه وأمروا الطفل بتقليده، فعند ذلك ينتبه الطفل هلذا الصوت املتكرر، أهل ا
ويقترن بالصالة ألنه يرى مبادرة أهل البيت إىل الصالة، ويصري األذان بذلك منبهاً نفسياً 

وحيسن باألم أن تلفت نظر الطفل إىل شكل املسجد وتريه . للصالة يعيش يف ضمري الطفل
 معه، وختربه أنه إذا كَبر ذهب إىل املسجد للصالة، وعلى األب أن يذكر صورته وترمسها

فضل املساجد وثواب املصلني فيها، وميدح احملافظني على صالة اجلماعة من أهل البيت أو 
  . )١(اجلريان واملعارف 

 )٢(أن يصحب والده إذا أحب ذلك وبعد أن يكون قد تعلم آداب قضاء احلاجة ) ٢(
غهوإن أحدث شلّم ويوجعباً فال مينع من احلضور، بل ي .  

أن يؤمر بالصالة إذا ميز، ويطالبه املريب بالصالة مع اجلماعة، ويأمره مبا تصح به ) ٣(
  .)٣(الصالة من طهارة وستر عورة وطمأنينة وغري ذلك مما يكون شرطاً لصحة الصالة 

املسجد ومؤذنه ومن املصلني، وإذا أن يعاملَ الطفل معاملة حسنة من أهله وإمام ) ٤(
رأوا شيئاً ينكرونه من احلركات فعليهم أن يغضوا أبصارهم ويعلموه برفق ولني، كما 

 والثناء عليه والسؤال عنه والسالم عليه )٤(جيب عليهم التلطف له والتبسم يف وجهه 
.  الصف األولوإهداؤه اهلدايا، وإذا حضر مبكراً فال ينبغي تأخريه عن مكانه ولو كان يف

أنه إذا أخر إىل الصفوف األخرية اجتمع األطفال فكثر العبث : ويف ذلك فوائد منها
 كما أنه يتعلم السنن الشرعية من جماورته للكبار، وحيس )٥(وشوشوا على من حوهلم 

  . بالكرامة والعزة واالحترام لوجوده بينهم
ملسجد وبأهل احلي وليتعرف على أن يلحق حبلق حتفيظ القرآن لتتوثق عالقته با) ٥(

  . رفقة صاحلة، وليشغل وقت العصر، الذي يضيع يف اللعب يف الشوارع أو مشاهدة التلفاز
                                         

  . ٧٦املساجد ودورها التربوي، صاحل السدالن، ص : انظر) ١(
  . املرجع السابق: انظر) ٢(
  . ، الشيخ حممد بن عثيمني)منهج السلف يف تربية األوالد(شريط : استمع إىل) ٣(
  . ١٣٤ص : منهج التربية النبوية، حممد نور سويد: انظر) ٤(
  . ، الشيخ حممد بن عثيمني)منهج السلف يف تربية األوالد(شريط : استمع إىل) ٥(
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  ١٦

  . أن يأخذه والده حلضور الدروس واحملاضرات املقامة يف املسجد) ٦(
  : دور املدرسة التربية* 

ة التربوية الثانية، ألا وأما املدرسة فلها اليوم دور أكرب من دور املسجد، وتعد املؤسس
  . حتتوي الطفل مدةً أطول، وتتيح له فرصة احلصول على أقران

  : وتكمن أمهية املدرسة يف ثالثة جوانب* 
يتساوى الطالب يف املدرسة وال يتميز أحد منهم إال بالتفوق :  البناء االجتماعي-أ

 أسرته ترحيباً يف املدرسة  وذا جيد الطفل املنبوذ يف)١(العلمي أو األخالقي أو كليهما 
وفرصةً الكتساب التفوق لتظهر له شخصية حمبوبة مل تظهر له يف أسرته، كما أنه يندمج 
يف جمموعة من أترابه ختتلف شخصيام فيتعلم مبادئ التعامل واحترام اآلخرين ومراعاة 
ي مصلحة اجلماعة، هذا إضافة إىل االنضباط الذي يتعلمه من خالل اللعب اجلماع

  . واألنشطة املدرسية، وتظهر فيهم شخصيات قيادية ذات قدرة على حتمل املسؤولية
تقوم املدرسة بدور فعال يف بناء األخالق إذا اختار املريب :  البناء األخالقي-ب

  .  وتضم كذلك قرناء صاحلني)٢(مدرسةً فيها مدرسون أتقياء وأمناء ملتزمون بالشرع 
وجيهات األخالقية اليت تم ا األسرة واملدرسة وإذا وجيب أن تتوحد أو تتقارب الت

عرف املريب أن املدرسة تزرع العادات احلسنة فعليه أن يدعمها، أما إن كانت تلك 
العادات سيئة فيجب أن يتصل باملدرسة وأن حياول إقناع ولده بأن البشر كلهم عرضة 

ريب أن يسأل عن أخالقيات للخطأ، ويقنعه بسوء هذه العادة وقبحها، كما جيب على امل
  . ولده وسلوكه يف املدرسة

ليس املقصود باإلعداد الوظيفي تأهيل الطفل ملمارسة مهنة :  اإلعداد الوظيفي-ج
تنفعه وتنفع أمته، بل يتسع املفهوم ليشمل تأهيل املرأة لتكون زوجة وأماً قبل كل شيء، 

والذي . سئوالً وصاحب مهنة شريفةوتأهيل الذكر ليكون عضواً صاحلاً يف اتمع وأباً م
                                         

  . ٥٦ص :  زياد محدانكيف نريب طفال، حممد: انظر) ١(
  . ٢٥٥ص : حممد نور سويد: ، نقال عن منهج التربية النبوية١٧٥ص : نصيحة امللوك، املاوردي: انظر) ٢(
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نفتقده إعداد املرأة حلياة الزوجية واألمومة، وكل الدول عادةً توحد املناهج بني الذكور 
واإلناث عدا بعضها، إذ تخصص لذلك مادة مبعدل حصتني يف األسبوع للتدبري املرتيل 

تقليص بعض املواد اليت ال والتربية الفنية، ولذا يقترح بعض املربني توسيع هذه املادة مقابل 
 وإضافة مناهج تعلّم الفتاة حقوق الزوج وآداب التعامل وأساليب )١(حتتاجها املرأة 

  . التجمل، وطرق تأثيث املرتل وغريها مما حتتاجه املرأة
ولكي تقوم املدرسة بدورها جيب على املريب أن يعود أبناءه احترام املدرسة واملعلّم 

  . )٢(ون كافراً أو مبتدعاً أو فاسقاً وتوقريه إال أن يك
 * * *  

                                         
  . ١٣٨ -١٣٥ص . حممود االستانبويل: ، وكيف نريب أطفالنا٥٤ص : تربية البنات، خالد الشنتوت: انظر) ١(
  . ١٠٣ -١٠٢ص :  الشنتوتدور البيت يف تربية الطفل املسلم، خالد: انظر) ٢(
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  الباب الثاين 
  من أهداف التربية 

  الفصل األول 
  ترسيخ العقيدة وحتقيق العبودية
   يف كل أمر من أمور احلياة 

يعد هذا اهلدف أهم أهداف التربية اإلسالمية وكل األهداف تنبثق منه، وقد جبل 
تاج أن تتعلم أصول اإلميان وجزيئاته، وأصلَح  النفوس على التوحيد ولكنها حتU اهللا

أوقات غرس العقيدة السنوات األوىل يف حياة الطفل؛ ألنه يصغي إىل املريب بكل جوارحه، 
 كما أن خياله الواسع يساعده على ختيل اجلنة والنار وأهوال القيامة )١(ويقبلها دون نقاش 

  . واملالئكة وعامل اجلن وغريها مما يتصور
  : هناك عدة وسائل لتحقيق وغرس العقيدة وهيو* 
أولُ ما يلقّن الطفل كلمة :  ترسيخ العقيدة الصحيحة عن طريق التلقني-١

التوحيد، إذ أن السلف يعلمون الطفل يف أول حياته كلمة التوحيد، ويؤذِّنون يف أذنيه عند 
افتحوا على صبيانكم أول كلمة  { rوقد قال النيب . والدته، ليكون أول ما يقرع مسعه

   )٢( } بال إله إال اهللا

وتعلُّم الصبيان القرآن أصل من أصول اإلسالم، فينشئون على الفطرة "مث يعلّم القرآن 
 من تعليم اجلدل  وهو خري)٣(" ويسبق إىل قلوم أنوار احلكمة قبل متكّن األهواء منها

 وقد يسر اهللا تعاىل حفظ القرآن، وإن الصيب ليحفظ منه كثرياً بقليل من اجلهد )٤(والفلسفة 

                                         
  . ٤٨حممود االستانبويل ص : كيف نريب أطفالنا: انظر) ١(
 ورقم احلديث ١/٧١: ، والديلمي يف الفردوس يف مأثور اخلطاب٦/٣٩٨: رواه البيهقي يف شعب اإلميان) ٢(

   .٤/٦٤، وذكره املباركفوري يف حتفة األحوذي )٢٠٧(
   . رمحه اهللا-من كالم احلافظ السيوطي) ٣(
  . ١/٩٤: إحياء علوم الدين، اإلمام الغزايل: انظر) ٤(
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 مث )١(ولو حاول حفظ غريه من العلوم لقضى يف ذلك أضعاف ما يقضيه يف حفظ القرآن 
  .  فيبدأ الطفل حبفظها وتدبر معانيها)٢(إن قصاره تشتمل على أصول اإلميان 

حفظ القرآن يعلَّم السرية النبوية واملغازي وسري الصحابة والتابعني وحكايات مث مع 
  . )٣(األبرار والصاحلني 

كما على املريب أن حيدث الطفل عن حقائق اإلميان وجييب على أسئلته بصدق، مهتدياً 
يا غالم احفظ اهللا  {:  فقال- رضي اهللا عنهما- حني حدث ابن عمر rبالرسول 

 وقد كان الصغار حيضرون اجلمعة واجلماعات ويسمعون حديث )٥( )٤( } ...حيفظك

 وعلى املريب أن حيدث الطفل عن اجلنة والنار، ويصفها بأوصاف يفهمها rالرسول 
  . الطفل فيتخيلها، ويرسخ يف ذهنه وجودمها

وليس املراد فقط أن حيفظ أذكار : ذكار ترسيخ العقيدة عن طريق تعليمه األ-٢
األحوال واملناسبات من أكل وشرب ونوم ويقظة، بل يعلمه الدعاء وطلب احلاجة من 
اهللا، وإذا مشى يف الظالم علِّمه ذكر اهللا واالستئناس به، والتسمية عند الفزع، والدعاء عند 

ل على اهللا وطلب احلاجة منه املرض، حىت يتعلم االستغاثة، ويعلمه الرقية الشرعية والتوك
  . وحده
بأن يلفت نظر الطفل إىل مظاهر الكون :  ترسيخ العقيدة عن طريق التدبر-٣

وارتباطها بالتوحيد، وهذا الربط يشعر الطفل بالتوازن النفسي، وحيس بأنه جزء من أجزاء 
ىل التسبيح  ويبني له أن هذا الكون بكل ما فيه يسبح هللا، ويرشده إ)٦(الكون املتناسقة 

                                         
  . ٢٤٢ص . إعجاز القرآن، مصطفى الرافعي: انظر) ١(
  . ٦٠ص : مباحث يف علوم القرآن، مناع القطان: انظر) ٢(
  . ٣/٧٣: إحياء علوم الدين، اإلمام الغزايل: انظر) ٣(
  ). ١/٢٩٣(، أمحد )٢٥١٦(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) ٤(
  . ٣٠٧، ١/٢٩٣: أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده) ٥(
  . ١١٩ص : كيف يريب املسلم ولده، حممد سعيد مولوي: انظر) ٦(
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  . ليكون مع الركب املسبح
 وأمسائه عن طريق التدبر يف مجال Uكما أن املريب يستطيع تعليم الطفل صفات اهللا 

   )١(الكون وعظمة الطبيعة ونظامها 
ينبغي أن يقدم للطفل يف أول نشوئه ليحفظ حفظاً، مث ال ... واعلم أن ما ذكرناه"

فشيئاً، فابتداؤه احلفظ مث الفهم مث االعتقاد واإلميان يزال ينكشف له معناه يف كربه شيئَاَ 
   )٢(" والتصديق به، وذلك مما حيصل يف الصيب بغري برهان 

فإن بعض الناس يلفت نظر الطفل إىل رقابة الناس :  محايته من الشرك ووسائله-٤
رر واالستخفاء ببعض األمور، وجيعل الطفل مهتما برضا الناس خائفاً من سخطهم، ويتك

هذا حىت يغلب على مراقبة اهللا واالهتمام برضاه واخلوف من سخطه، فيتعلم الرياء، 
ويعمل طلباً لرضا الناس وإن غابوا عنه مل يعمل أي عمل، أو يعمل عادةً دون ابتغاء األجر 

  . )٣(من اهللا 
  الفصل الثاين

   التنشئة على العبادات
   القلبية والبدنية واألخالق الفاضلة 

ريب الناجح إىل تنشئة ولده على العبادات ليضمن تعلقه بالدين وليحفظه من يسعى امل
االحنراف، ومن اخلطأ أن مل الطفل مث نلزمه بالتكاليف الشرعية بعد بلوغه، وقد ذكر 
العلماء أن تعليم املميز الصالة ال لوجوا عليه ولكن ليتعود عليها حىت إذا بلغ احلُلم 

  . ه وتعلق قلبه ا ومل يقدر على تركهاكانت الصالة يسرية علي
والصالة أهم عبادة قلبية بدنية جيب تعويد الطفل عليها، فإن كان ذكراً أمر بالصالة 

                                         
  . ١١٧ص . املرجع السابق: انظر) ١(
  . ١/٩٤: إحياء علوم الدين، الغزايل) ٢(
  . ٧٦ -٧٢، ١٧ -١٢ص : من أخطائنا يف تربية أوالدنا، حممد السحيم: انظر) ٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  كيف تريب ولدك

  ٢١

 وهو ابن سبع سنني، ويؤمر ا إىل أن يبلغَ العشر، فإذا بلغ العشر وترك )١(مع اجلماعة 
  . الصالة عوقب بالضرب

 إذا دخل وقتها، ويذكرهم باهللا ويرغَبهم وخيوفهم وعلى األب أن يأمر أوالده بالصالة
  . مث يدعوهم إىل الوضوء ويأخذهم معه إىل املسجد أو يشترط عليهم أن يراهم قريباً منه

وجيب أن يلزمهم بكل ما يشترط لصحة الصالة من طهارة وخشوع وستر عورة 
  . )٢(وغريها 

 يأخذه إىل املسجد مبكراً وقد يكره بعض املميزين الصالة يف املسجد؛ ألن والده
فينتظر عشر دقائق أو أكثر، وهو يسمع أصوات األطفال يف اخلارج، ويؤمر باجللوس 
وقراءة القرآن وهو الصيب احملب للحركة، والوسط خري، فإذا كان عمره أقل من الثالثة 

 التبكري عشر عاماً فإنه يؤمر بالصالة ويشترط والده أن يصلي قريبا منه ويترك له احلرية يف
أو التأخري إىل وقت إقامة الصالة، وإذا كان بلغ الثالثة عشر فالواجب أن يأخذه منذ أن 

  . يؤذن أو يتركه يأيت مبفرده إال أنه جيب أن حيرص على التأكد من حضوره للصالة
 -كما عليه أن يعودهم على العبادات املختلفة اهتداًء مبن سلف، فقد كان الصحابة

 يصومون أوالدهم ويعطوم اللعب ليتلهوا عن اجلوع، ويصلون معهم -مرضوان اهللا عليه
اجلمعة والتراويح والعيدين، ويؤذنون، وحيجون معهم، كل ذلك على سبيل التدريب 

  . )٣(والتعليم 
وأفضل الوسائل للتعويد على العبادات مكافأة الصيب وترغيبه وتشجيعه على اإلكثار من 

 ولكن ينبغي r ويرغَّب يف الثواب األخروي، يربط بالقدوة األول العبادات على منهج وسط،
احلذر من اإلكثار من مكافأته حىت ال يرتبط باهلدايا، بل يرتبط باللّه سبحانه وتعاىل، ومع 

  . استمرار العبادات يوجه الطفل إىل اخلشوع وإحسان العمل وتصحيحه من اخلطأ

                                         
  . منهج السلف يف تربية األوالد، حممد بن صاحل بن عثيمني: استمع إىل شريط) ١(
  . ١/٦٤٧املغين، ابن قدامة : انظر) ٢(
  . ١٣٩ -١٢٣ص : منهج التربية النبوية، حممد نور سويد: انظر) ٣(
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ء من الدين، ألن املسلم إمنا يتحلى باخلُلق وأما التنشئة على األخالق الفاضلة فهي جز
  . )١(ابتغاء اجلزاء من اهللا سبحانه 

  : والتنشئة اخللقية حتتاج إىل مراحل هي
ينشأ على ما عوده املريب يف صغره "غرس العادات يف مرحلة مبكرة فإن الطفل ) ١(

ربه  وغضب وجلاج وخفة مع هواه، وطيش وحدة وجشع، فيصعب عليه يف ك)٢(من حر 
 ومما يعني على جعل الطفل ذا طبيعة هادئة مراعاة حاجاته الفطرية، )٣(" تاليف ذلك 

فريضع يف وقت طلبه ألن التأخري الشديد جيعله متوتراً، وعدم قطعه من الرضاعة حىت 
يرتوي، فكثرة االنقطاع عن الرضاعة والقيام عنه مرات جيعله سريع االنفعال، ومالعبته 

ىل جيعله متزناً وكذلك تنوميه يف الوقت الذي يريد يف بداية األمر، وإذا حىت يف أيامه األو
بكى الطفل من اجلوع أو املرض يترك قليالً ليتعود الصرب، وإذا طلب شيئَاَ قريباً منه أرشد 
إىل خدمة نفسه ليتعود اجلد واالعتماد على النفس، وإذا شاهد فقرياً بني له املريب حاله 

 فيتعلم الرمحة والتواضع، وهكذا ميكن للمريب أن يعوده على الفضائل لريمحه ويشفق عليه،
  . يف السنوات اخلمس األول

إلزامه األحكام واآلداب الشرعية كآداب الطعام واللباس واالستئذان والنوم ) ٢(
وكافة اآلداب اليت وردت، ويكون هذا التعويد يف السنوات األوىل، ومينعه من مفسدات 

عاصي، وإن أكرب ما يفسدها أشعار الغزل واألغاين إذ تبذر فيه بذرة األخالق، ومن امل
الفساد، ويلحق ا الروايات والقصص الغرامية واألفالم املفسدة، وجيب أن حيرص الوالدان 
على محاية أبنائهم من رؤية ما خيدش احلياء سواًء يف وسائل اإلعالم أو يف البيت، فتكون 

 السرية ألن الطفل الصغري الذي ينام مع والديه يرى من األمور عالقتهما اجلنسية يف غاية
ما جيعله يقلد والديه تقليداً بريئاً، فإذا زجره املريب عن تلك احلركات أحس أا خطأ 

                                         
  . ٩٩ -٩٨، ٦٥ص . أصول التربية اإلسالمية، عبد الرمحن النحالوي: انظر) ١(
  . لشدة وسرعة الغضباحلرارة وا: حر) ٢(
  . ١٨٧ص : حتفة املودود، ابن القيم: انظر) ٣(
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  . يستخفي به األبوان ولذا كان أحد الصحابة خيرج الرضيع من احلجرة إذا أراد أهله
 والذهب والتنعم ألن ذلك يعوده -ذكراً إذا كان -وجيب أن جينبه لبس احلرير) ٣(

 ومينع من قص الشعر تشبهاً وكذلك الصبية متنع من )١(على فعل احلرام والتشبه بالنساء 
التشبه بالرجال أو الكفار، وهذا باب واسع، واألصل فيه إلزام الطفل بكل حالل ومنعه 

إنك تلزم : د يقول قائل وق)٢(من كل حرام، ويأمث وليه بتمكينه من املعاصي دون الصيب 
ولدك بالشرع مث ما يلبث أن يشتد عوده فيترك ما كان يفعله خوفاً منك أو احتراماً لك، 
فنقول ليس شرطاً أن حيدث ذلك، مث إن إلزام املريب ولده بذلك هو واجبه الذي أمر اهللا 

يفعل ما أمر به، وقد يكون اإللزام بذلك بدايةً للتعود مث يصبح الطفل رجال عاقال ذا دين 
  . به ابتغاء الثواب، وهب أنه ترك كل ما ألزمه به املريب فإنه تكون الذمة قد برئت منه

حثه على مكارم األخالق مع ربه أوالً، مث مع الناس واحليوان واجلماد؛ ألن ) ٤(
 وهذا احلث جيب أن يكون بالتلقني وتكوين العاطفة اليت )٣(األخالق تشمل ذلك كله 

 )٤(طبيق ابتغاء األجر، وتقوية إرادته ليقدر على قهر اهلوى وضبط النفس تدفع إىل الت
إن الصدق خلق حسن، يقود صاحبه إىل اخلري، ويحكى له قصص الصادقني : فيقال

وجزاءهم يف الدنيا واآلخرة، وذا حيب الصدق وتتكون لديه عاطفة تدفعه للصدق، 
  . والبد أن يتسلح باإلرادة والعزمية

                                         
  . ١٨٩- ١٨٧ص : ، وحتفة املودود، ابن القيم٧٣، ٣/٧٢: إحياء علوم الدين، الغزايل: انظر) ١(
  . ١٧٠ص : حتفة املودود، ابن القيم: انظر) ٢(
، ودور التربية األخالقية ٥٠١ص . األصول التربوية لبناء الشخصية املسلمة، عبد الودود مكروم: انظر) ٣(

  . ١٥ص . مقداد ياجلن: اإلسالمية
  . ٢٨ -٢٧ص . دور التربية األخالقية اإلسالمية، مقداد ياجلن. انظر) ٤(
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  ثالثالفصل ال
   بناء الشخصية االجتماعية 

إشباع حاجاته النفسية، ): األول(يعتمد بناء الشخصية االجتماعية على شقّني، 
  . إعداده ملمارسة حياته املستقبلية): الثاين(و

  إشباع احلاجات النفسية واالجتماعية  -١
إذا إن هذه احلاجات قد يعيش اإلنسان بدوا، ولكن لن يكون شخصاً سوياً أبداً 

  : فقدها أو فقد بعضها، وسنعرضها باختصار
  حاجته إىل االحترام والتقدير واالستقالل ) أ(

وإشباع هذه احلاجة يعين قَبوله اجتماعياً وزرع الثقة به واكتساب ثقته، وقد حفلَت 
 )٢( ومنادم بكُىن مجيلة )١( على الصبيان rكسالم النيب : السنة مبظاهر احترام الطفل

 الغالم أن يعطي األشياخ قبله، وكان هو r حقوقهم يف االس فقد استأذن النيب واحترام
  . )٣( rاجلالس عن ميني الرسول 

واالحترام البد أن يكون نابعاً من قلب الوالدين وليس جمرد مظاهر جوفاء، فالطفل 
 وإن كان صغرياً فإنه يفهم النظرات اجلارحة واحملتقرة ويفرق بني ابتسامة الرضا

وإضافة إىل السالم عليه ومناداته بأحب األمساء واحترام حقوقه، إجابة أسئلته . واالستهزاء
ومساع حديثه وشكره إذا أحسن والدعاء له والثناء عليه وإعطائه فرصة للدفاع عن نفسه 

  . وإبداء رأيه ومساع مشورته
عالً عاطفياً وأما يف مرحلة الطفولة املتأخرة فيجب أن يتفاعل املريب مع ولده تفا

وعملياً، إذ يصادقه ويرافقه يف السفر ويشاركه يف اللعب املباح والعمل والقراءة، ويسمع 

                                         
  . ٧/١٣١: صحيح البخاري، كتاب االستئذان، باب التسليم على الصبيان: انظر) ١(
  . ٧/١٠٢:  الناساملرجع السابق، كتاب األدب، باب االنبساط إىل: انظر) ٢(
  . ٦/٢٤٩كتاب األشربة، باب هل يستأذن الرجل من على ميينه يف الشرب ليعطي األكرب : رواه البخاري) ٣(
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 وإذا اختلف املريب معه يف الرأي فبينهما احلوار اهلادئ واحترام كل لآلخر إال )١(شكواه 
  . أن للوالدين حق الطاعة والرب

أ، وأن يتذكر أن اخلطأ رمبا كان كما على املريب أن يتقبل فكرة وقوع ولده يف اخلط
طريقاً للنجاح واستدراك الفائت، فال يشنع عليه ويتيح له فرصة الرجوع والتوبة؛ ليستعيد 

وقد أشارت الدراسات إىل أن األسوياء كان آباؤهم يتلفتون إىل حماسنهم . توازنه النفسي
 يف اللعب والعمل وميدحوم على أعماهلم احلسنة أكثر من نقد األخطاء، ويشاركوم

   )٢(كاألصدقاء 
وإذا فقدت هذه الصداقة وجدت الطفل يف مراهقته يتعلق بزميل أو معلم أو قريب، 
وقد يكتسب خربات سيئة كان األوىل أن يكتسبها من والده لو أن الصداقة عقدت 

  . بينهما
هة أخرى  ومن ج)٣(كما أن احتقار الطفل يشعره بالغربة بني أسرته والرغبة يف العزلة 

يقوي صلته برفاقه الذين يعجبون به، وقد يكون هؤالء رفقة سيئة فينساق معهم 
  . وينحرف، والواقع يشهد مبئات األمثلة

وقد ختتلف شخصية الطفل وتفكريه عن والده فعندها جيب أن تظل بينهما أواصر 
احملافظة على الصداقة واحملبة، إذ ليس شرطاً أن يكون الولد صورةً عن أبيه ولكن املهم 

   )٤(حالته النفسية 
وأما االستقالل فيبدأ عند الطفل يف سن مبكرة، إذ حياول االعتماد على نفسه يف 
تناول الطعام وارتداء الثياب وعلى األم أن تساعده على االستقالل واالعتماد على النفس 

ا كان العمل عسرياً وسيكون أمراً صعباً حيتاج إىل صرب، وينبغي أال تقدم له املساعدة إال إذ

                                         
  . ١١٤ -١١٣ص : فاروق عبد السالم وميسرة طاهر: سلسلة دراسات نفسية وتربوية: انظر) ١(
  . ١٠٥ -١٠٣ص : املرجع السابق: انظر) ٢(
  . ١١ص :  عند األطفال، زكريا الشربييناملشكالت النفسية: انظر) ٣(
  . ١١٣: دراسات نفسية وتربوية، فاروق عبد السالم وميسرة طاهر، ص: انظر) ٤(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  كيف تريب ولدك

  ٢٦

ال يستطيعه، ويستمر يف ذلك يف كل حاجاته وأعماله، مما يدعم ثقته بنفسه ويسهل تكيفه 
  . مع اتمع

  حاجته إىل احلب واحلنان ) ب(
وهي من أهم احلاجات النفسية، ولذا حفلت السنة بكثري من مظاهر هذا احلب، 

، ففي مرحلة الطفولة املبكرة يلَذُّ وختتلف وسائل إشباع هذه احلاجة من مرحلة ملرحلة
للمريب مالعبة الطفل وترقيصه ومداعبته بأرق العبارات وتقبيله وضمه، وبعد أن يبلغ مخس 
سنوات حيب الطفل أن جيلس قريباً من الوالدين أو يضع رأسه على فخذ أحدمها أو 

ن مكان مل يقبلهما أو غري ذلك، بل إنه تشتد حاجته عند رجوعه من املدرسة أو م
  . يصحب فيه والديه أو عند وجود مشكلة خارج البيت أو داخله

ويف مرحلة املراهقة يظل حمتاجاً إىل احلنان واحلب من والديه، وذلك أنه قد خيجل من 
إظهار هذه العاطفة وخباصة إذا كان والداه ينتقدان حاجته للحب أو ينكران أن يقبلهما أو 

  . االنزعاج والتضايق عندما يعبر عن حبه هلمايسند رأسه إليهما أو حيسان ب
وعدم إشباع هذه احلاجة يؤدي إىل انعدام األمن وعدم الثقة بالنفس، فيصعب على 
الطفل التكيف مع اآلخرين ويصاب بالقلق واالنطواء والتوتر، بل يعد احلرمان من احلب 

 االجتماعية حتدث فجوة  ومن الناحية)١(أهم أسباب اإلصابة مبرض االكتئاب يف املستقبل 
بني املريب والطفل عندما ال تشبع حاجته إىل احلنان فيحس الطفل باالنقباض جتاه والديه 

 )٣( أو يفضي ا لآلخرين دون والديه، ويصبح عنده جوعة عاطفية )٢(ويستقل مبشكالته 
املؤدي إىل جتعله مستعداً للتعلق باآلخرين، والتعلق يتخذ صوراً كاإلعجاب واحلب املفرط 

  . العشق احملرم والشذوذ اجلنسي
ويف مقابل ذلك فإن اإلفراط يف احلب ويف التعبري عنه، مينع املريب من احلزم يف 

                                         
  . ٥١، ٥٤ص . سلسلة حبوث نفسيه وتربوية، فاروق عبد السالم وميسرة طاهر: انظر) ١(
  . ١٠٠ -٦٨ص : من أخطائنا يف تربية أوالدنا، حممد السحيم: انظر) ٢(
  . ٢٤٠ص : األسرة والطفولة، زيدان عبد الباقي: ظران) ٣(
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 فقد يكون التدليل وتلبية الرغبات )١(تربية الطفل ويعرض الطفل لألمراض النفسية 
 يتعود على وتوفري أكثر احلاجات الضرورية والكمالية سببا يف إفساد الطفل، ألنه

 ولن يستطيع حتمل املسئوليات ألن )٢(الترف، ويعجز يف مستقبله عن مواجهة الواقع 
حب الوالدين له زاد عن حده ومجلهما مينعانه من االستقالل وحتمل املسئولية والقيام 

  . )٣(باألعمال 
  حاجته إىل اللعب ) ج(

   ما حيققه اللعب من فوائد نفسية وبدنية وتربوية واجتماعية
  : حيقق اللعب للطفل فوائد نفسية وبدنية وتربوية واجتماعية، منها

 والتنفيس عن التوتر الذي يتعرض له الطفل فيضرب )٤(استنفاد اجلهد الفائض ) ١(
اللعبة متخيالً أنه يضرب شخصا أساء إليه أو شخصاً ومهيا عرفه يف خياله وفيما يحكى له 

  . من احلكايات
واب وبعض األخالق كالصدق والعدل واألمانة وضبط النفس تعلم اخلطأ والص) ٢(

عن طريق اللعب اجلماعي، وبناء العالقات االجتماعية، إذ يتعلم التعاون واألخذ والعطاء 
واحترام حقوق اآلخرين، كما يتعلم دوره املستقبلي، إذ متثل الفتاة دور األم وميثل الصيب 

  . دور األب، وقد ميثالن مهنة من املهن
 ويساعد على منو العضالت )٥(يدل اللعب بكثرة على توقّد الذكاء والفطنة ) ٣(

  . )٦(وجتديد النشاط، وتنمية املهارات املختلفة 

                                         
  . ١٠٩ص : سلسلة حبوث نفسية وتربوية، فاروق عبد السالم وميسرة طاهر: انظر) ١(
  . ٣/٧٢إحياء علوم الدين، الغزايل : انظر) ٢(
  . ١٠٩ص : سلسلة حبوث نفسية وتربوية، فاروق عبد السالم وميسرة طاهر: انظر) ٣(
  . ٣٩٣ص . ربية اإلسالمية، حممد قطبمنهج الت: انظر) ٤(
ص . ، نقال عن مسؤولية األب املسلم يف تربية الولد عدنان باحارث٦ ص ١جملة مستقبل التربية، ع: انظر) ٥(

٣١١ .  
  . ٤٢٤املرجع السابق، ص : انظر) ٦(
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  : للعِب ضوابط منها: ضوابط اللعب* 
  : ضوابط شرعية) أ(

فقد تكون اللُّعبة حمرمة يف حد ذاا، كالنرد والقمار واللعب باحلمام ويدخل حتت 
يب والرهان غري املشروع، وقد تكون اللعبة حراماً ألا تشغل عن الواجبات ذلك اليانص

الشرعية، أو ألا تؤذي اجلسم وتعرضه للهالك، أو أنه يقترن ا حمرم ككشف عورة أو 
لعن أو شتم أو معاداة ملسلم أو مواالة لكافر، أو صورة ذات روح أو صليب أو غري ذلك 

   )١(من احملرمات 
أن كل لعبة مباحة إال لعبةَ حرمها الشارع، أو اقترن ا حمرم أو :  يف ذلكوالقاعدة

  . أدت إىل فوات واجب أو ارتكاب حمرم
  ضوابط صحية 

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

ناك أخطار معلومة بالعقل والتجربة كاللعب  فهذا اخلطر معلوم شرعاً، وه)٢(الشياطني 
  . باألدوات احلادة أو يف األماكن اخلطرة

  ضوابط تربوية 
  : ضوابط تربوية منها) ج(

تناسب اللعبة مع عمر الطفل، ففي السنة األوىل مييل الطفل إىل األلعاب البسيطة * 
تركيبات وأدوات احلَفْر، كاملكعبات وكرة البالستيك، مث يتطور فيصبح بإمكانه اللعب بال

والبنت متيل إىل اللعب بالدمى وأدوات املطبخ، وميكن تعليمه مسك القلم ومشاهدة 
الكتب املصورة، وتعد األلعاب الصامتة من أهم األلعاب، ألا حتتاج إىل ختيل ومترين 

                                         
  . ٩٣٨ص : املرجع السابق، تربية األوالد يف اإلسالم، عبد اهللا ناصح علوان: انظر) ١(
  . ٣/٣٦٢: مسند اإلمام أمحد: نظرا) ٢(
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  . )١(وتتيح للطفل فرصة االبتكار وتستحوذ على اهتمامه مدة أطول من األلعاب املتحركة 
تعويد الطفل على اللعب مبفرده إذا كان وحيداً، وعلى األم أال تشارك ولدها اللعب * 

  . )٢(إال كتمهيد مث تنسحب تدرجييا، ليتعلم كيف يلعب وحده ويعتمد على نفسه 
اللعب مع احليوانات األليفة، مع ضرورة االنتباه إىل الرعاية الصحية، وهي تكفل * 

  . )٣( حتد للطفل متعة وفائدة ال
  . )٤(إخفاء بعض األلعاب حىت يشتاق إليها مث إعادا إليه * 
  . )٥(عدم اإلغراق يف شراء ألعاب احلرب ألا تزيد العدوان عند الطفل * 
 وهذا يكفل سالمة )٦(يئة مكان للعب الطفل، وحيسن أن يكون واسعا مفتوحاً * 

  . )٧(الطفل وترتيب البيت وسالمة األلعاب 
  داده ملمارسة حياته املستقبلية إع -٢

ولن يكون هذا ا إلعداد إال بزرع الثقه يف نفس الطفل وتعويده االعتماد على النفس 
  : وتقوية إرادته وعزميته وتنمية مواهبه، وهناك وسائل تساعد على ذلك منها

  احترام الطفل
عمل ما، بل  ولو أخفق يف ،وهذا االحترام حيمل على إكرام الطفل وعدم السخرية منه

إن احترامه يقتضي الثناء عليه عند جناحه، واستشارته يف بعض األمور، واستحسان رأيه 
وإذا كان أحد الوالدين أو بعض األقرب  ،)٨(الصائب، وإرشاده برفق إىل خطأ رأيه 

                                         
  . ١٩٢ -١٨٨املشكالت السلوكية، نبيه الغربة، ص : انظر) ١(
  . ١٨٧ -١٨٦املرجع السابق، ص : انظر) ٢(
  . ١٠٨طفلك الصغري هل هو مشكلة؟ حممد كامل، ص : انظر) ٣(
  . ١٨٧نبيه الغربة، ص : املشكالت السلوكية: انظر) ٤(
  . ٧٤ياة طفلك، حممد العويد، ص مشكالت تربوية يف ح: انظر) ٥(
  . ٣٣كيف تريب طفالً؟، حممد زياد محدان، ص : انظر) ٦(
  . شريط توجيهات وأفكار يف تربية الصغار، حممد الدويش: استمع إىل) ٧(
  . ١١١، ٨٧، ٨٤من أخطائنا يف تربية أوالدنا، حممد السحيم ص: انظر) ٨(
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 اجلارح كانتقاد الشكل أو العقل، فعلى األطراف ديستهزئ بالطفل أو يواجهه بالنق
 ومتنع األطراف األخرى من ، ومتدحه، وتنمي ثقته بنفسه،لطفلاألخرى أن تدعم ا
 وجيعله ، ويهز شخصيته، ألن ذلك يضعف ثقته بنفسه يف املستقبل؛االنتقاص من الطفل

 ؛مستعداً للتخلي عن أفكاره بسرعة إذا انتقده اآلخرون ولو كانت تلك األفكار صائبة
  . لطفولةألنه مل يتعود على الثقة بالنفس واحترامها منذ ا
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  ٣١

  تكليفه ببعض األعمال 
فقد أثبتت . استغالل رغبته يف االستقالل وتأكيد الذات: وأول خطوة يف ذلك

الدراسات احلديثة أن الطفل يسعى إىل االستقالل يف سن مبكرة، فيحاول األكل وحده 
وغسل يديه ومتشيط شعره وارتداء مالبسه، وجيب مساعدة اآلخرين، وعلى األم خاصة 

ضي هذه احلال فتعص أطفاهلا حريتهم يف االستقالل وتساعدهم دون سخرية وال أن تر
  . )١(تدللهم بدافع احملبة الزائدة 

 وقضاء حوائجه اخلاصة، ٤تعويد الطفل على ترتيب غرب: وتأيت اخلطوة الثانية يف* 
عمله وإذا كان يف البيت خدم فينبغي أن يعلم أن اخلدم للبيت عامة، وعلى كل فرد القيام ب

  . )٢(وحوائجه 
استئمانه على الودائع وتكليفه بالبيع : تتمثل يف أشياء كثرية منها: اخلطوة الثالثة* 

  . والشراء، وأعمال أخرى حبسب قدرة الطفل وقوته
اختالطه بالناس ألن احلياة مدرسة لن يتعلم الطفل إال من ممارستها فيعود الطفل * 

يف زياراته وحضور الوالئم واألعراس بشروطه على حضور االس ومصاحبة والده 
وضوابطه، ألن هناك جوانب لن تتضح إال إذا خرج الطفل من البيت والتقى بالغرباء، وقد 

 وأما منعه من )٣(يأيت بعادات سيئة أو كلمات بذيئة ليس هلما عالج إال التصحيح السريع 
  . ليه التكيف مع اَآلخرينذلك فخطأ جسيم مينعه من تعلم أشياء كثرية ومن مث يصعب ع

وجيب أن يعلِّم املريب ولده آداب االس واحلديث ويتركه يعتمد على نفسه فال * 
  . )٤(يلقنه اإلجابة إذا سئل، وحيذره من الثرثرة ويطلب منه املشاركة يف احلديث 

ويتعلم الطفل الصرب . تعويده الصرب وإبعاده عن الترف: تقوية إرادته عن طريق* 

                                         
  . ٥٠ - ٤٩ية صادق وزكريا الشربيين، ص تصميم الربنامج التربوي للطفل، يسر: انظر) ١(
  . ٧٨كيف نريب أطفالنا، حممود االستانبويل، ص : انظر) ٢(
  . ٤٠٨ - ٤٠٥منهج التربية اإلسالمية، حممد قطب، ص : انظر) ٣(
  . ٨٧ -٧٤من أخطائنا يف تربية أوالدنا، حممد السحيم، ص : انظر) ٤(
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  ٣٢

بط السلوك يف الشهور األوىل من حياته إذا تريثت األم قليالً يف إجابة ندائه وحتقيق وض
 )١(طلباته من طعام أو شراب أو غري ذلك، وهذا التريث قليل ال يصل إىل حد اإلضرار به 

  . )٢(عدم إجابة طلباته وحرمانه من بعض الكماليات حىت ال يفسد بالترف : وكذلك
ة املرشدة اليت تضبط سلوكه وحتد من رغباته املتهورة، وعلى تعويده اخلضوع للسلط* 

 ويتوافق مع اتمع الذي يعيش فيه خبضوعه قيم )٣(يدها يتعلم السلوك الصحيح 
 ويستحسن أن يقِنع املريب ولده بالعادات االجتماعية، وأما )٤(االجتماعية املتعارف 

ينبغي أن يعلم حرمتها وحيترم كوا أمراً التكاليف الشرعية فليس ضرورياً أن يقتنع ا، بل 
  . )٥(" شرعيا
ينبغي أن خيتلف إعداد الفىت عن الفتاة، فال بد من منع الطفلة من جمالسة الرجال إذا * 

 ملزلَّم األدب واحلشمة واحلياء، وتعبلغت الرابعة أو اخلامسة ومن اخلروج إىل الشارع، وت
 ومن )٦(كل ما يساعدها لتكون زوجة ناجحة وأماً مثالية باحلجاب، وتعلَّم أعمال املرتل و

الواجب أن تكون األم صديقة لبنتها فتشركها معها يف أعمال املرتل والتزين واملكوث يف 
واألب يصادق ولده وخيرج معه إىل قضاء احلوائج والصالة ويلبس . البيت وتشابه اللباس

ائه ألنه قد يتعلق بأحدهم وخباصة إذا مثله، ولكن ليحذر من أخذه معه يف رحالت أصدق
  . كان مراهقاً وحيدث االحنراف من حيث مل حيذر الوالد

                                         
  . ١١٢ -١١١منو الطفل وتنشئته، فوزية دياب، ص : انظر) ١(
  . ٤٠ -٣٨كيف نريب أطفالنا، حممود االستانبويل، ص : انظر) ٢(
  . ٥٤ -٥٣تصميم الربنامج التربوي للطفل، يسرية صادق وزكريا الشربيين، ص : انظر) ٣(
  . ١١٤منو الطفل وتنشئته، فوزية دياب، ص : انظر) ٤(
  . ٣٢٨ص مسؤولية األب املسلم يف تربية الولد، عدنان باحارث، : انظر) ٥(
  . ٥٤، ٧٩ -٧٨تربية البنات يف البيت املسلم، خالد الشنتوت، ص : انظر) ٦(
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  ٣٣

  عابالفصل الر
   تنمية وإذكاء روح علو اهلمة 

  : إن تربية الطفل ليصبح ذا مهّة عالية تعتمد على عدة أمور منها
هانته ألن ذلك تقوية إرادة الطفل، وذلك باحترام رأيه واستشارته وعدم حتقريه وإ* 

جيعل الطفل حيتقر نفسه ويعود الذلة واملهانة، وبتعويده على الصرب وقهر اهلوى وخمالفة 
  .  ألن النفس بذلك تشعر بالعزة وعلو اهلمة)١(النفس 
تعويده على طلب الكمال وإحسان العمل، وجيب احلذر من أن يكون ذلك يف * 

 أكثر الناس، وهذا يدفع الطفل إىل اللباس والطعام واملسكن واملركب ألن هذا حال
ارتكاب املعاصي ألجل املتاع الزائل، وإمنا املقصود تعويده على طلب الكمال يف اخللق 
والدين وطلب حماسن األعمال، فإذا كان معه طعام أو مال عود البذل، وان اعتدى عليه 

  . أحد عود على العفو والتسامح
لب العلم ليصبح عاملا ربانياً يقود الناس إىل تعليقه بالقضايا العالية كحثه على ط* 

اجلنة، وتدريبه على الشجاعة ليجاهد يف سبيل اهللا، وكسب املال إلنفاقه يف وجوه اخلري، 
واحلذر من تعليقه بالتطلعات األرضية اليت يتساوى فيها املسلم والكافر كاألكل والشرب 

عله مخِلداً إىل الشهوات وملذات الدنيا، فهذا األسلوب يعطل طاقات اإلنسان وجي
   )٢(والصغار، والرضى بالدون 

ربطُه بالقدوات العالية اهلمة عن طريق تعليمه املغازي، وسري ذوي اهلمة العالية يف * 
وذوي اخلُلُق العايل، فيكنى ويسمى بأمسائهم " االلتزام بالعقيدة، والتضحية يف سبيلها 

 م ليقتديموكناهم، وحيدث بسري .  

                                         
  . ٣٣١ -٣٣٠، ومسئولية األب املسلم يف تربية الولد عدنان باحارث، ص ٣٧ص : الطب الروحاين، الرازي: انظر) ١(
  . ٣٠ -٢٨من أخطائنا يف تربية أوالدنا، حممد السحيم، ص: انظر) ٢(
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  ٣٤

  الفصل اخلامس
   التعليم وتنمية املواهب اإلبداعية 

  األسباب اليت متكن املريب أن حيقق هذا اهلدف 
ميكن للمريب أن حيقق هذا اهلدف ببذل األسباب اليت سنحاول استقصاءها فيما 

  : يلي
اإلعداد لطلب العلم، ويبدأ منذ املهد حيث يلقّن الطفل شهادة التوحيد ويعلّم * 

من ربك؟ وما دينيك؟ ومن نبيك؟، مث يعلّم قصار السور : على األسئلة التاليةاإلجابة 
كما يتعلم ويرى من والديه . وأركان اإلسالم والسرية النبوية واملناقب واملغازي وغريها

حب العلم واإلنصات إىل أحاديث العلماء املسموعة واملقروءة، وإجالل الكتب وخباصة 
 العلم من ورق وأقالم وكتب، وحيبب يف املدرسة ويسمح الشرعي منها، واحترام أدوات

 ويتحاشى إخوته ذكر ما ينفّر من املدرسة كالتضجر )١(له بزيارا مع إخوته األكرب سنا 
  . من كثرة الدروس والواجبات وتسلط بعض املدرسني والنهوض مبكراً

وهو مفتاح طلب التدريس النظامي، الذي حتول يف كثري من الدول إىل قانون ملزم، * 
العلم، ولكن جيب العناية باختيار املدرسة ذات املستوى العلمي الراقي، واحلذر من 

  . )٢(املدارس التنصريية والبحث عن مدارس تضم أفراد صاحلني 
  األمور اليت ينبغي على املريب تداركها 

   :وينبغي على املريب تدارك النقص املوجود يف املدارس احلديثة بوسائل منها
  . إحلاقه حبلق التحفيظ يف املساجد، أو تعيني معلم خاص له حيفظه القرآن الكرمي) ١(
تعويده القراءة يف الكتب ومساع األشرطة املسموعة واملرئية، وتكوين مكتبة ) ٢(

علمية تضم ما يناسب سنه وعقله، ويحسن أن تكون يف غرفة اجللوس لتكون قريبة 

                                         
  . ١٠٢لبيت يف تربية الطفل املسلم، خالد الشنتوت، ص دور ا: انظر) ١(
  . ٣٣٤مسئولية األب املسلم يف تربية الولد، عدنان باحارث، ص : انظر) ٢(
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  ٣٥

  . )٢( وتنوع موضوعاا )١(ومجال كتبها التناول، ويراعى حسن تأثيثها 
حضور جمالس العلم من ندوات وحماضرات وخطب ومواعظ يف املساجد أو ) ٣(

  . األندية الثقافية أو املؤسسات
إحلاقه باملشايخ والعلماء الذين يدرسون يف املساجد أو البيوت، وليختر املريب ) ٤(

  . )٣(وس لولده أكملهم علماً وخلقاً وليتأكد من مناسبة الدر
وباإلضافة إىل ما سبق ينبغي على املريب أن جينب ولده املعاصي والذنوب ألا تعمي 

 وليختر املريب أن )٥( وكذلك التوترات واالنفعاالت النفسية اليت تعوق التعلم )٤(البصرية 
؛ ولذا )٦(يغرس يف ولده أنَّ العلم وسيلة للعمل ال رد املباهاة أو احلفظ أو الوظيفة 

  . فاألولوية للعلوم الشرعية مث ما حتتاجه األمة من العلوم األخرى
  تنمية املواهب اإلبداعية 

دف التربية إىل تنمية مواهب الطفل وقدراته مث إعداده ليكون عضواً نافعاً يف اتمع 
 من انطالقاً من رغبته وهوايته ليبدع يف جمال عمله، وميكن اكتشاف موهبة الطفل وقدراته

خالل اللعب واألعمال األخرى، وهذا االكتشاف املبكر يساعد يف توجيهه حنو الربامج 
اليت تصقل قدراته، وجيب على املريب أن ميد الطفل باألدوات واملواد ويشجعه لكي 

 إىل النظر إىل استعداد الطفل - رمحه اهللا- وقد دعا ابن القيم)٧(يكتشف مواهبه الكامنة 
م صحيح اإلدراك قوي احلفظ وجهه حنو العلم، وإن كان حيب صنعة فإن كان سريع الفه

                                         
  . ١٣٣كيف نريب أطفالنا، حممود االستانبويل، ص : انظر) ١(
  . ٣٢٠مسئولية األب املسلم يف تربية الولد، عدنان باحارث، ص : انظر) ٢(
  . ع السابقاملرج: انظر) ٣(
  . ٩٤ -٩٣جوانب التربية اإلسالمية، مقداد ياجلن، ص : انظر) ٤(
  . ٣١٥مسئولية األب املسلم يف تربية الولد، عدنان باحارث، ص : انظر) ٥(
  . ١٦٨أصول التربية اإلسالمية، عبد الرمحن النحالوي، ص : انظر) ٦(
  . ٣٩كات، ص دور الفكر التربوي يف رعاية املوهوبني، لطفي بر: انظر) ٧(
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 ولذا فاإلحلاح على الولد ليتابع دراسته النظرية يف جمال ما وهو )١(أخرى مكّنه من أسباا 
مييل إىل تعلّم حرفة أخرى خطأ جسيم، فال بد من إعطائه حرية االختيار مع نصحه 

  . )٢(ته وإمكانياته العقلية والبدنية وإرشاده بعد املعرفة الدقيقة لقدرا

                                         
  . ١٩٠حتفة املودود، ابن القيم، ص : انظر) ١(
  . ٣٣٥مسئولية األب املسلم يف تربية الولد، عدنان باحارث، ص : انظر) ٢(
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  الباب الثالث
   أحكام الطفل يف اإلسالم 

  متيزت الشريعة اإلسالمية بشموهلا، فكان للطفل أحكام خاصة تكفل 
  .. هذا الباب! حفظ حياته وماله وصيانة دينه وعرضه وسنعرفها بإجياز

  الفصل األول
   حكم الوأد وإسقاط األجنة 

اة، ولذا كانت أول حقوقه الترغيب يف كثرة الولد والوعد مبباهاة للطفل حقه يف احلي
 بأمته األمم يوم القيامة، ودعوته إىل الزواج بالولود، وأما حتديد النسل فدعوة rالنيب 

تنصريية تسعى إىل إضعاف املسلمني، وقد أباح العلماء استخدام مانع احلمل إذا كان 
 أو كان احلمل يعرض حياة املرأة للهالك )١(لرعاية القصد إعطاء الطفل حقه يف الرضاعة وا

  . )٢(بشهادة طبيب مسلم عدل 
  : ولرعاية الطفل واحملافظة على حياته شرعت عدة أحكام هي* 
  . )٣(إباحة الفطر للحامل واملرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما ) ١(
  . )٤( تضع وترضع وتفْطم تأجيل إقامة احلدود والعقوبات على املرأة احلامل حىت) ٢(
 أي قبل نفخ -محاية اجلنني مادام حمالً يف بطن أمه، فإن كان يف األشهر األوىل) ٣(
 فللعلماء أقوالٌ تدور بني التحرمي والكراهة، واملبيحون لإلجهاض مع الكراهة -الروح

 خوفاً ومقتضى الورع أن يتجنب اإلنسان هذه الشبهات"تركوا ذلك لتقوى األم وورعها 
  . )٥(" من التورط يف احلرام 

وأما اإلجهاض بعد نفخ الروح فحرام باإلمجاع، وإن أسقطته أمه أو غريها بفعل 
                                         

  . ٢٧٢ -٣٢/٢٧١جمموع الفتاوى، شيخ اإلسالم ابن تيمة، : انظر) ١(
  . ٢/٨٣٧فتاوى الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني، : انظر) ٢(
  . ١٤٧اء الدين املقدسي، ص : ، والعدة٣/١٣٩ابن قدامة، املغين، : انظر) ٣(
  . ٩/٤٥٠املرجع السابق، : انظر) ٤(
  . ٥٥ - ٥٤اإلجهاض بني الفقه والطب والقانون، حممد سيف الدين السباعي، ص: انظر) ٥(
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  : متعمد فله حالتان
أن يقع حياً مث ميوت بسبب ذلك الفعل، ففي هذه احلال جيب على من تسبب يف * 

 مل جتد فصيام شهرين قتله الدية كاملة، وكفارة قتل النفس املؤمنة وهي عتق رقبة فإن
  . متتابعني وعليه إمجاع أهل العلم

أن يقع ميتاً بسبب ذلك الفعل، فيجب على الفاعل غرةُ عبد أو أمة والكفارة كما * 
  . سبق

   )١(وال حيل للفاعل أن يرث شيئاً من مرياثه 
  . )٢(وجوب إخراج اجلنني احلي إذا ماتت األم ولو بعملية ) ٤(
 كان ألقل من أربعة أشهر لُف يف خرقة ودفن، وأما إن كان وجوب دفنه فإن) ٥(

ألكثر غُسل وكفِّن وصلِّي عليه وسمي ودفن، وإن ولد حيا مث مات يف حينه أو بعدها 
  . )٣(بقليل فيسن أن يعق عنه 

وجوب التقاط الطفل املنبوذ أو املتروك، وضمان حريته، ونفقته على بيت املال ) ٦(
  .  وكذلك وجوب كفالة اليتيم)٤(

  الفصل الثاين
   التسمية والعقيقة وثبوت النسب 

 حني أذَّن يف أذن rبعد والدة الطفل يستحب أن يؤذَّن يف أذنه اليمىن، اقتداء بالنيب 
 فيكون التوحيد أول شيء يقرع مسعه فيهرب الشيطان عنه منذ صغره، )٥( t -احلسن 

 )٦(وهوب وشكَرت الواهب، وبلغ أشده ورزقت بره بورك يف امل: ويسن التهنئة فيقال

                                         
  . ٥٠٧ - ٥٠٦، والعدة شرح العمدة، اء الدين املقدسي، ص٥٥٨ - ٩/٥٥٧املرجع السابق : انظر) ١(
  . ٢/٥٥١املغين، ابن قدامة، : انظر) ٢(
  . ٥٤٠ - ٧/٥٣٩املمتع، الشيخ ابن عثيمني، : انظر) ٣(
  . ١١/١٢٥املغين، ابن قدامة، : انظر) ٤(
  . ٢٢ -٢١حتفة املودود، ابن القيم، ص : انظر) ٥(
  . ١١/١٢٥املغين، ابن قدامة، : انظر) ٦(
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  كيف تريب ولدك

  ٣٩

ويسن أن يذبح عنه عقيقةً يوم سابعه تفاؤالً ببقائه وطول عمره، وهي مثل األضحية يف 
صفاا إال أنه ال يكسر عظمها، وطبخها أفضل من توزيعها وهي نيئة، وال يشترك فيها 

 )٢(تان متقاربتان وعن اجلارية واحدة  وهذه العقيقة عن الغالم شا)١(اثنان لعدم ورود ذلك 
 فتكون يف الرابع عشر أو احلادي والعشرين أو )٣(وجيوز تأخريها عن وقتها إذا مل جيد 

  . بعدها
  : وهلذه السنة فوائد منها

أن الشيطان يتعلق بالطفل من حلظة خروجه إىل الدنيا ليبعده عن الفطرة فتكون 
كل  { r لقول الرسول )٤( وفداء له من حبسه العقيقة سبباً لفك رهانه من الشيطان،

 وجيب على املريب تسمية الطفل باالسم )٦( )٥( } غالم رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه

 من األمساء  وجيب أن خيتار)٧(املشروع، وتكون التسمية بعد الوالدة مباشرة أو يوم سابعه 
أحسنها ألن الطفل إذا وعي وكان امسه حسناً أحب أن يتوافق عمله وخلقه مع امسه 

 والتسمية حق األب ولكن استشارة أمه وإخوانه )٨(احلسن وكره أن يكون خالف ذلك 
  . )٩(حتقِّق األلفة 

بأمساء وأحب األمساء إىل اهللا عبد اللّه وعبد الرمحن مث كل اسم عبد هللا، مث التسمي 
األنبياء والرسل، مث بأمساء الصاحلني، مث بكل اسم مباح مل حيرمه الشارع، وحيرم كل اسم 

                                         
  . ٧/٥٣٩الشرح املمتع، حممد بن صاحل بن عثيمني، : انظر) ١(
  . ٢١١ -٢١٠العدة شرح العمدة، اء الدين املقدسي، ص : انظر) ٢(
  . ٥٣٧ - ٧/٥٣٦الشرح املمتع، حممد بن صاحل بن عثيمني، : انظر) ٣(
  . ٥٠حتفة املودود، ابن القيم، ص : انظر) ٤(
جه الذبائح ، ابن ما)٢٨٣٨(، أبو داود الضحايا )٤٢٢٠(، النسائي العقيقة )١٥٢٢(الترمذي األضاحي ) ٥(

  ). ١٩٦٩(، الدارمي األضاحي )٥/٢٢(، أمحد )٣١٦٥(
  . ٢٨٣٧، رقم احلديث ٣/٢٥٩: أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب األضاحي، باب يف العقيقة: انظر) ٦(
  . ٧/٥٤٠الشرح املمتع، حممد بن صاحل بن عثيمني، : انظر) ٧(
  . ٣/١٧زاد املعاد، ابن القيم، : انظر) ٨(
  . ٧/٥٤٥ح املمتع، حممد بن صاحل بن عثيمني، الشر: انظر) ٩(
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  ٤٠

: كعبد النيب وعبد الكعبة وغريمها، والتسمي بأمساء الكفار ورءوسهم: معبد لغري اهللا
مبلك األمالك وقاضي القضاة وحاكم : كالفراعنة واجلبابرة، ومبا ي عنه كالتسمي

سمي بأمساء الشياطني كخرتب والوهلان واألعور واألجدع واحلباب، واألمساء احلكام، والت
إميان وهدى : كبرة وأفلح ويسار وجنيح وبركة ويعلى، ويلحق ا: املشتملة على تزكية

كحرب وحية ومرة : ومالك وغريها، ومما ي عنه األمساء املشتملة على معىن مكروه
  . )١(مي بأمساء املالئكة وحزن وعاصية وغريها، ويكره التس

وأما النهي عن اجلمع . rسيد ولد آدم أو سيد البشر ألن هذا للرسول : ويحرم اسم
بني كنيته وامسه فقد كان يف حياته، إذ بعد موته مسي أربعة من أبناء الصحابة مبحمد 

ات  وميكن القياس على ذلك يف تسمية البنات فتسمى بأمساء الصاحل)٢(وكنوا بأيب القاسم 
كآسية وهاجر وسارة ومرمي : من األمم السابقة أو من الصحابيات والصاحلات بعدهن

  .  وبناتهrوزوجات الرسول 
ويثبت للطفل نسبه بوالدته ألنه يترتب على ذلك حقوق شرعية أخرى كالوالية 
واحلضانة والرضاعة واإلرث والوصية والوقف واهلبة والنفقة وغريها مما يعد حقاً للطفل 

  . )٣(قاً لألبوين واإلخوة واألقارب وح
ويثبت النسب بوالدة الطفل من أمه املتزوجة أو املعتدة بعد دخول الزوج بستة أشهر 
على األقل، وإذا كان الولد جمهول النسب وادعاه رجل فيثبت له النسب بشرط أن يكون 

مبسوطة يف من املمكن أن يولد له ولد، وأن ال ينازعه فيه رجل َآخر، وهذه األحكام 
  . )٤(كتب الفقه 

                                         
  . ٥٤٥ -٧/٥٤٣ابن عثيمني، : ، والشرح املمتع٩٩ -٩٣حتفة املودود، ابن القيم، ص : انظر) ١(
  . املرجع السابق: انظر) ٢(
  . ٧٦الطفل يف الشريعة اإلسالمية، حممد الصاحل، ص : انظر) ٣(
  . ٤٣٤ -٤٣٢ي، ص العدة شرح العمدة، اء الدين املقدس: انظر) ٤(
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  ٤١

  الفصل الثالث
   املرياث والنفقة 

  : يثبت للطفل حقوق مالية يف اإلسالم وهي* 
ويستحقه إذا كان موجوداً حال موت مورثه، ويشترط أن ينفصل عن : املرياث) ١(

أمه حياً بأي عالمة من عالمات احلياة كالعطاس أو البكاء أو الرضاع وغريها، فإن مات 
ذلك ورث وورثَ، وإن بقي حياً وكان وارثاً حفظ ماله حىت يبلغ الرشد، واألوىل أن بعد 

  . )١(ال يقسم اإلرث إال بعد الوضع ليعلم هل هو ذكر أم أنثى، وهل هو واحد أو أكثر 
وجتب للطفل وهو محل يف بطن أمه، فاملطلقة احلامل ينفق عليها حىت : النفقة) ٢(

ب النفقة على الطفل حىت يبلغ الصيب ويستغين بقدرته على تضع محلها، ويستمر وجو
الكسب، وأما اجلارية فال تسقط النفقة عليها حىت تتزوج ويدخل ا الزوج، وإذا طلقت 

  . )٢(أو ترملت عادت نفقتها على وليها 
وجيب على املريب العدل يف النفقة بني األوالد، والعدل يعين أن يعطى كل واحد ما 

الطفل الذي يدرس حيتاج إىل أدوات مدرسية خبالف من مل يدخل املدرسة، حيتاجه ف
والبالغ احملتاج إىل الزواج يزوجه أبوه وال يعطي إخوانه مثله إال إذا بلغوا واحتاجوا 

  . )٣(الزواج، ألن النفقة حسب احلاجة 
 ذلك بأن ويشترط أن يعدل بني األوالد يف اهلبة ويقسم بينهم كما قسم اهللا: اِهلبة) ٣(

   )٤(. للذكر مثل حظ األنثيني، وجيوز لألب أن يعود يف عطيته دون غريه
  . )٥(ينال الطفل نصيبه من الوقف إذا كان موجوداً حال ختصيص الوقف : الوقف) ٤(

                                         
  . ٧٦الطفل يف الشريعة اإلسالمية، حممد الصاحل، ص : انظر) ١(
  . ٩/٢٦٠املغين، ابن قدامة، : انظر) ٢(
 ١٤١٩ / ٦ / ٢٣إذاعة القرآن الكرمي، احللقة املذاعة يوم الثالثاء ): سؤال على اهلاتف: (استمع إىل برنامج) ٣(

  . هـ، الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني
  . ٦/٢٦٢املغين، ابن قدامة، : ظران) ٤(
  . ٦/٢٠٥املرجع السابق، : انظر) ٥(
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  ٤٢

تصح الوصية للطفل وهو محل يف بطن أمه بشرط أن يولد حياً وأن : الوصية) ٥(
وصية من الصيب فتصح إذا بلغ عشر سنني، وأما يكون موجوداً حال موت املوصي، وأما ال

  . )١(من له سبع سنني ففيه خالف 
  الفصل الرابع
  الرضاعة 

  : الرضاعة الطبيعية هلا فوائد كثرية منها* 
أن حليب األم أنسب حليب للطفل ويتناسب مع حاجاته اليومية، إضافة إىل نظافته 

 وله فوائده النفيسة إذ يشبع عاطفة )٢(وانضباط درجة حرارته، كما أنه مفيد لألم نفسها 
 وجيعل الطفل يف )٣(األمومة ويبعث يف الطفل األمان واالستقرار، وهو عالج الفزع 

املستقبل معطاء ذا ألفة ومودة، ولذا تنصح األم اليت ترضع الرضاعة الصناعية باتباع 
  . )٤(القواعد ومحل الطفل إىل صدرها وضمه حبنان 

تربوية إذ تعود على الصرب ألن الرضاعة تتطلب جهدا يبذله الطفل وللرضاعة فوائدها ال
  . وبعدها يدر احلليب قليالً مث يتدفق

ال يكونن رضاعك لولدك كرضاع : "  المرأتهtوما أمجل كلمة عمرو بن عبد اللّه 
البهيمة ولدها، قد عطفت عليه من الرمحة بالرحم، ولكن أرضعيه تتوخني ابتغاء ثواب 

  . )٥("  حيىي برضاعك خلق عسى أن يوحد اهللا ويعبدهاهللا، وأن

                                         
  . ٤٧٧ -٦/٤٧٤املرجع السابق، : انظر) ١(
  . ٧٩ -٦٦كيف نريب أوالدنا إسالميا، حميي الدين عبد احلميد، ص : انظر) ٢(
  . ١٦٥ -١٦٤حتفة املودود، ابن القيم، ص : انظر) ٣(
  . ٧٩ -٦٦حميي الدين عبد احلميد، ص كيف نريب أوالدنا إسالميا، : انظر) ٤(
  . ٧٢حممد نور سويد ص : ، نقال عن منهج التربية النبوية١٦٦نصيحة امللوك، املاوردي ص : انظر) ٥(
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  ٤٣

  الفصل اخلامس
   حلق الشعر واخلتان 

، ويف )فضة(يسن أن حيلق شعر رأس املولود يف اليوم السابع، ويتصدق بوزنه ورقا 
 ومن العلَماء من خصه بالصيب دون اجلارية، ولكنه )١(ذلك تقوية للشعر وفتح ملسام الرأس 

  . )٣( ومن العلماء من جعله للجارية والغالم على حد سواء )٢( فائدته يباح هلا إذا ثبتت
وأما اخلتان فهو واجب عند العلماء وسنة مؤكدة عند آخرين، ووجوبه ليس على 
الفور، ولكن يشترط أن يبلغ الصيب خمتونا لتصح عبادته، ويفضل أن يكون اخلتان يف األيام 

ليكون أسرع يف شفائه وأقل أملا، وأما اجلارية  )٤(األوىل سواء يف السابع أو بعد ذلك 
 كما يستحب للجارية أن تثقب أذا حلاجتها إىل احللي، )٥(واخلتان يف حقها مستحب 
  . )٦(وأما الصيب فال جيوز له ذلك 

                                         
، والشرح املمتع حممد بن صاحل بن ٧٩ -١/٧٨تربية األوالد يف اإلسالم، عبد اهللا ناصح علوان، : انظر) ١(

  . ٥٤١ - ٧/٥٤٠: عثيمني
  . ٧/٥٤٠شرح املمتع حممد بن صاحل بن عثيمني ال: انظر) ٢(
  . ١٠٧حممد الصاحل، ص . ، والطفل يف الشريعة اإلسالمية٧١ -٦٩حتفة املودود، ابن القيم، ص : انظر) ٣(
  . ١٢٨، ١٢٤حتفة املودود، ابن القيم، ص : انظر) ٤(
  . ١١٨، ١٠٨ -١/١٠٧تربية األوالد يف اإلسالم، عبد اهللا ناصح علوان، : انظر) ٥(
  . ١٤٨حتفة املودود، ابن القيم، ص : انظر) ٦(
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  ٤٤

  الفصل السادس
   احلضانة 

إن االنفصال بني األم والطفل يؤدي إىل تفكك العالقة وتشويهها، ويسبب اضطرابات 
؛ ولذا كانت األم أحق بالطفل عند انفصال الزوجني، إذ )١(ية وسلوكية عند الطفل نفس

هلا حق احلضانة ما مل تتزوج، مث أمهاا وإن علون، مث األب وأمهاته مث اجلد وأمهاته، مث 
  . )٢(األخت من األبوين، مث األخت من األب مث من األم 
  . )٣(غه، واملتزوجة من أجنيب عن الطفل وتسقط حضانة الفاسق والكافر، والرقيق لعدم تفر

وتستمر حضانة الطفل إىل سبع سنوات، خيري بعدها الصيب بني والديه، وأما اجلارية 
فاملذهب عند احلنابلة أا تكون بعد السابعة عند أبيها، وإذا بلغت فال خالف يف انتقاهلا 

  . )٤(إىل والدها 

                                         
  . ١٦ - ١٠تصميم الربنامج التربوي للطفل، يسرية صادق وزكريا الشربيين، ص : انظر) ١(
  . ٤٣٧ - ٤٣٦اء الدين املقدسي، ص : ، والعدة٥٢٦ - ١١/٥٢١املغين، ابن قدامة، : انظر) ٢(
  . املرجع السابق: انظر) ٣(
  . لسابقاملرجع ا: انظر) ٤(
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  ٤٥

  الباب الرابع
   أنواع التربية ووسائلها 

تميز التربية اإلسالمية باستمرارها طيلة حياة اإلنسان، وألا تتناسب مع عمر ت
اإلنسان، وتشمل جوانب شخصيته كان هلا أشكال متعددة ال تنفصل بل تتعاون لتريب 

:  يف حديثهrالطفل املسلم، وقبل ذلك جيب أن نذكر قاعدة جليلة أشار إليها الرسول 
 واملراد أن ال يأمر ولده بأمر يشق عليه )١( } رحم اهللا رجالً أعان ولده على بره {

فيجره ذلك إىل العقوق، ولذا على املريب أن حيذر من مناداة الطفل وهو مشغول باألكل 
 ودعا )٢(أو حياول النوم أو وهو مستغرق يف اللعب، وقد نادى بذلك بعض املفكرين 

 فإذا تنبه الوالدان لذلك قلت أخطاء )٣(عضهم إىل إبعاد األشياء الثمينة القابلة للكسر ب
  . الطفل

  : والتربية مخسة أنواع على النحو التايل
  الفصل األول

   أنواع التربية 
  : للتربية مخسة أنواع على النحو التايل

  أوال التربية باملالحظة 
 يف مالحظته ألفراد اتمع؛ تلك املالحظة اليت rنيب تعد هذه التربية أساساً جسده ال

واملقصود بالتربية باملالحظة مالحقة الولد ومالزمته يف التكوين "يعقبها التوجيه الرشيد، 
العقيدي واألخالقي، ومراقبته ومالحظته يف اإلعداد النفسي واالجتماعي، والسؤال 

، وهذا يعين أن املالحظة ال "له العلمياملستمر عن وضعه وحاله يف تربيته اجلسمية وحتصي

                                         
، وأورده السيوطي ٨/٥٤٥كتاب األدب، ما جاء يف حق الولد على والده، : أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه) ١(

  . يف اجلامع الصغري
  . ٥٢كيف نريب أطفالنا، حممود االستانبويل، ص : انظر) ٢(
  . ٦٣ - ٦٢املشكالت السلوكية، نبيه الغربه، ص : انظر) ٣(
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  كيف تريب ولدك

  ٤٦

  . )١(بد أن تكون شاملة جلميع جوانب الشخصية 
وجيب احلذر من أن تتحول املالحظة إىل جتسس، فمن اخلطأ أن نفتش غرفة الولد 
املميز وحناسبه على هفوة جندها، ألنه لن يثق بعد ذلك باملريب، وسيشعر أنه شخص غري 

اء كثري من األشياء عند أصدقائه أو معارفه، ومل يكن هذا موثوق به، وقد يلجأ إىل إخف
  .  يف تربيته ألبنائه وأصحابهrهدي النيب 

كما ينبغي احلذر من التضييق على الولد ومرافقته يف كل مكان وزمان، ألن الطفل 
وخباصة املميز واملراهق حيب أن تثق به وتعتمد عليه، وحيب أن يكون رقيباً على نفسه، 

  .  عن تصرفاته، بعيداً عن رقابة املريب، فتتاح له تلك الفرصة باعتدالومسئوالً
وعند التربية باملالحظة جيد املريب األخطاء والتقصري وعندها البد من املداراة اليت حتقق 

 )٢(املطلوب دون إثارة أو إساءة إىل الطفل، واملداراة هي الرفق يف التعليم ويف األمر والنهي 
حياناً يعد األسلوب األمثل يف مواجهة تصرفات الطفل اليت يستفز ا بل إن التجاهل أ

املريب، وخباصة عندما يكون عمر الطفل بني السنة والنصف والسنة الثالثة حيث مييل 
الطفل إىل جذب االنتباه واستفزاز الوالدين واإلخوة، فال بد عندها من التجاهل، ألن 

 كما أنه ال بد من التسامح أحياناً ألن )٣(اخلطأ إثارة الضجة قد تؤدي إىل تشبثه بذلك 
  . )٤(احملاسبة الشديدة هلا أضرارها التربوية والنفسية 

  ثانياً التربية بالعادة 
  املبحث األول أصول التربية بالعادة 

 يف شأن الصالة، ألن التكرار الذي يدوم rاألصل يف التربية بالعادة حديث النيب 
لعبادة حىت تصبح عادة راسخة يف النفس، وكذلك إرشاد ابن ثالث سنوات كفيل بغرس ا

                                         
  . ٦٩٨ - ٢/٦٩١يف اإلسالم، عبد اهللا ناصح علوان، تربية األوالد : انظر) ١(
  . ٢٤ - ٢٣التوجيه غري املباشر، عبد اهللا بن محيد، ص : انظر) ٢(
  . ٢٢املشكالت السلوكية، نبيه الغربه، ص : انظر) ٣(
  . ٢٧كيف نريب أطفالنا، حممود االستانبويل، ص : انظر) ٤(
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  كيف تريب ولدك

  ٤٧

 وذا تكون التربية بالعادة )١(" وعودوهم اخلري، فإن اخلري عادة: " حيث قالtمسعود 
  . )٢(ليست خاصة بالشعائر التعبدية وحدها، بل تشمل اآلداب وأمناط السلوك 

  املبحث الثاين كيفية التربية بالعادة 
ات يف سن مبكرة جداً، فالطفل يف شهره السادس يبتهج بتكرار األعمال يبدأ تكوين العاد

وعلى  )٣(اليت تسعد من حوله، وهذا التكرار يكون العادة، ويظل هذا التكوين حىت السابعة 
األم أن تبتعد عن الدالل منذ والدة الطفل، ففي اليوم األول حيس الطفل بأنه حممول 

دته، وكذلك إذا كانت األم تسارع إىل محله كلما فيسكت، فإذا محل دائماً صارت عا
بكى، ولتحذر األم كذلك من إيقاظ الرضيع لريضع ألا بذلك تنغص عليه نومه وتعوده 
على طلب الطعام يف الليل واالستيقاظ له وإن مل يكن اجلوع شديداً، وقد تستمر هذه 

 إذ تعجبهم بعض العادة حىت سن متأخرة، فيصعب عليه تركها، وخيطئ بعض املربني
الكلمات احملرمة على لسان الطفل فيضحكون منها، وقد تكون كلمة نابية، وقد يفرحون 
بسلوك غري محيد لكونه حيصل من الطفل الصغري وهذا اإلعجاب يكون العادة من حيث 

  . ال يشعرون
وترجع أمهية التربية بالعادة إىل أن حسن اخللق مبعناه الواسع يتحقق من وجهني، 

التعود وااهدة، وملا كان اإلنسان جمبوالً على الدين ): والثاين(الطبع والفطرة، ): ألولا(
  . )٤(واخللق الفاضل كان تعويده عليه يرسخه ويزيده 

ولكي نعود الطفل على العبادات والعادات احلسنة جيب أن نبذل اجلهود املختلفة ليتم 
رهيب والقدوة واملتابعة وغريها من الوسائل تكرار األعمال واملواظبة عليها بالترغيب والت

  . )٥(التربوية 
                                         

  . ٣٥٤، ص منهج التربية النبوية، حممد نور سويد: انظر) ١(
  . ٣٨١منهج التربية اإلسالمية، حممد قطب، ص : انظر) ٢(
  . ٢٠املشكالت السلوكية، نبيه الغربة ص : انظر) ٣(
  . ٥٩ -٣/٥٨إحياء علوم الدين، الغزايل، : انظر) ٤(
  . ٣٨١منهج التربية اإلسالمية، حممد قطب، ص : انظر) ٥(
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  ٤٨

  ثالثا التربية باإلشارة 
تستخدم التربية باإلشارة يف بعض املواقف كأن خيطئ الطفل خطأ أمام بعض الضيوف 
أو يف مجمع كبري، أو أن يكون أول مرة يصدر منه ذلك، فعندها تصبح نظرة الغضب 

يد، ألن إيقاع العقوبة قد جيعل الطفل معانداً ألن الناس ينظرون كافية أو اإلشارة خفية بال
إليه، وألن بعض األطفال خيجل من الناس فتكفيه اإلشارة، ويستخدم كذلك مع الطفل 

  . األديب املرهف احلس
إن طفالً صنع كذا وكذا وعمله عمل ذميم، : ويدخل ضمنه التعريض بالكالم فيقال

ألسلوب حيفظ كرامة الطفل ويؤدب بقية أهل البيت ممن ولو كرر ذلك لعاقبته، وهذا ا
  . )١(يفعل الفعل نفسه دون علم املريب 

  رابعا التربية باملوعظة وهدي السلف فيها 
تعتمد املوعظة على جانبني األول بيان احلق وتعرية املنكر، والثاين إثارة الوجدان، 

 وأما إثارة الوجدان فتعمل )٢(فيتأثر الطفل بتصحيح اخلطأ وبيان احلق وتقل أخطاؤه 
 واملوعظة تدفع الطفل إىل العمل )٣(عملها ألن النفس فمها استعداد للتأثر مبا يلقى إليها 

  . املرغب فيه
  : ومن أنواع املوعظة* 

 املوعظة بالقصة، وكلما كان القاص ذا أسلوب متميز جذاب استطاع شد انتباه -١
  . )٤(ب جناحا الطفل والتأثري فيه، وهو أكثر األسالي

 وتتيح للمريب )٥( املوعظة باحلوار تشد االنتباه وتدفع امللل إذا كان العرض حيويا -٢
  . أن يعرف الشبهات اليت تقع يف نفس الطفل فيعاجلها باحلكمة

                                         
  . ٣٠عامر، ص جنيب ال: من أساليب الرسول يف التربية: انظر) ١(
  . ٢/٦٤٥تربية األوالد يف اإلسالم، عبد اهللا ناصح علوان، : انظر) ٢(
  . ١٨٧منهج التربية اإلسالمية، حممد قطب ص : انظر) ٣(
  . ٤٨أساليب التربية اإلسالمية، عبد الوهاب البابطني، ص : انظر) ٤(
  . ٢٠٦أصول التربية اإلسالمية، عبد الرمحن النحالوي، ص : انظر) ٥(
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  كيف تريب ولدك

  ٤٩

  .  املوعظة بضرب املثل الذي يقرب املعىن ويعني على الفهم-٣
ريب أن يستغله تربوياً،  املوعظة باحلدث فكلما حدث شيء معني وجب على امل-٤

كالتعليق على مشاهد الدمار الناتج عن احلروب وااعات ليذكر الطفل بنعم اهللا، ويؤثر 
  . )١(هذا يف النفس ألنه يف حلظة انفعال ورقَّة فيكون هلذا التوجيه أثره البعيد 

ه أو اإلخالص واملتابعة، فإن مل يكن املريب عامالً مبوعظت: وهدي السلف يف املوعظة
 ومن هديهم خماطبة الطفل على قدر عقله )٢(غري خملص فيها فلن تفتح له القلوب 

 كما أنه حيسن اختيار )٣(والتلطف يف خماطبته ليكون أدعى للقبول والرسوخ يف نفسه 
الوقت املناسب فرياعي حالة الطفل النفسية ووقت انشراح صدره وانفراده عن الناس، وله 

 )٤(ل ألنه يف تلك احلال جيمع بني رقة القلب وصفاء الفطرة أن يستغل وقت مرض الطف
  . وأما وعظه وقت لعبه أو أمام األباعد فال حيقق الفائدة

وجيب أن حيذَر املريب من كثرة الوعظ فيتخول باملوعظة ويراعي الطفل حىت ال ميلّ، 
  . وألن تأثري املوعظة مؤقت فيحسن تكرارها، مع تباعد األوقات

  تربية بالترهيب والترغيب وضوابطها خامساً ال
  املبحث األول الترغيب 

الترهيب والترغيب من العوامل األساسية لتنمية السلوك وذيب األخالق وتعزيز القيم 
  . )٥(االجتماعية 

وميثل دوراً مهماً وضرورياً يف املرحلة ا ألوىل من حياة الطفل ألن األعمال اليت يقوم 
 كما أن )٦(ج إىل حافز يدفعه إىل القيام ا حىت تصبح سهلة ا ألول مرة شاقة حتتا

                                         
  . ٣٨٧ص : منهج التربية اإلسالمية، حممد قطب: انظر) ١(
  . ٢/٦٨٦تربية األوالد يف اإلسالم، عبد اهللا ناصح علوان، : انظر) ٢(
  . ٣٣٦ -٣٣٥منهج التربية اإلسالمية، حممد نور سويد، ص : انظر) ٣(
  . ١٨٧ص : منهج التربية اإلسالمية، حممد قطب: انظر) ٤(
  . ٦١ أمحد علي بديوي، ص الثواب والعقاب،: انظر) ٥(
  . ٣٧٤ص : منهج التربية اإلسالمية، حممد قطب: انظر) ٦(
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  كيف تريب ولدك

  ٥٠

  . الترغيب يعلّمه عادات وسلوكيات تستمر معه ويصعب عليه تركها
معنوي ومادي، ولكلٍّ درجاته فابتسامة الرضا والقبول، والتقبيل : والترغيب نوعان

  . والضم والثناء وكافة األعمال اليت تبهج الطفل هي ترغيب يف العمل
ويرى بعض التربويني أن تقدمي اإلثابة املعنوية على املادية أوىل؛ حىت نرتقي بالطفل عن 

 وبعضهم يرى أن تكون اإلثابة من جنس العمل؛ فإن كان العمل مادياً )١(حب املادة 
  . )٢(نكافئه مادياً والعكس 

  : وهناك ضوابط خاصة تكفل للمريب جناحه ومنها* 
وىل يتدرج الطفل بعدها إىل الترغيب فيما عند اهللا من أن يكون الترغيب خطوة أ* 

ثواب دنيوي وأخروي، فمثالً يرغب الطفل يف حسن اخلُلق باملكافأة مث يقال له أحسن 
خلقك ألجل أن حيبك والدك وأمك، مث يقال ليحبك اهللا ويرضى عنك، وهذا التدرج 

  . )٣(يناسب عقلية الطفل 
لعمل، ويتحقق ذلك بأن ال يثاب الطفل على عمل أن ال تتحول املكافأة إىل شرط ل* 

واجب كأكله وطعامه أو ترتيبه غرفته، بل تقتصر املكافأة على السلوك اجلديد الصحيح 
 وأن تكون املكافأة دون وعد مسبق، ألن الوعد املسبق إذا كثر أصبح شرطاً للقيام )٤(

  . بالعمل
 املبكرة، وإجناز الوعد حىت ال  يف مرحلة الطفولة)٥(أن تكون بعد العمل مباشرة * 

يتعلم الكذب وإخالف الوعد، ويف املرحلة املتأخرة حيسن أن نؤخر املكافأة بعد وعده 
  . ليتعلم العمل لآلخرة وألنه ينسى تعب العمل فيفرح باملكافأة

                                         
  . ٦٥ -٦٢الثواب والعقاب، أمحد علي بديوي، ص : انظر) ١(
  . ٦٤أخطاء شائعة، أم حسان احللو، ص : انظر) ٢(
  . ٣٧٨ -٣٧٧ص : منهج التربية اإلسالمية، حممد قطب: انظر) ٣(
  . ٦٢ -٦١ أمحد علي بديوي، ص الثواب والعقاب،: انظر) ٤(
  . ١٣، واملشكالت السلوكية، نبيه الغربه ص ٦٧أخطاء تربوية شائعة، أم حسان احللو، ص : انظر) ٥(
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  ٥١

  املبحث الثاين الترهيب 
سامح معه أثبتت الدراسات احلديثة حاجة املريب إىل الترهيب، وأن الطفل الذي يت

 والعقاب يصحح السلوك واألخالق، والترهيب له درجات )١(والده يستمر يف إزعاجهما 
تبدأ بتقطيب الوجه ونظرة الغضب والعتاب ومتتد إىل املقاطعة واهلجر واحلبس واحلرمان 

  . من اجلماعة أو احلرمان املادي والضرب وهو أخر درجاا
اإلمكان، وإن كان ال بد منه ففي السن وجيدر باملريب أن يتجنب ضرب الطفل قدر 

  . )٢(اليت مييز فيها ويعرف مغزى العقاب وسببه 
  : وللترهيب ضوابط منها* 

  . )٣(أن اخلطأ إذا حدث أول مرة فال يعاقب الطفل بل يعلم ويوجه * 
جيب إيقاع العقوبة بعد اخلطأ مباشرة مع بيان سببها وإفهام الطفل خطأ سلوكه، * 

  . )٤(ى ما فعل إذا تأخرت العقوبة ألنه رمبا ينس
إذا كان خطأ الطفل ظاهر أمام إخوانه وأهل البيت فتكون معاقبته أمامهم، ألن * 

  . )٥(ذلك سيحقق وظيفة تربوية لألسرة كلها 
إذا كانت العقوبة هي الضرب فينبغي أن يسبقها التحذير والوعيد، وأن يتجنب * 

 ومعتدلة )٦( البطن، وأن تكون العصا غري غليظة الضرب على الرأس أو الصدر أو الوجه أو
الرطوبة، وأن يكون الضرب من واحدة إىل ثالث إذا كان دون البلوغ، ويفرقها فال 

 ألنه )٧(تكون يف حمل واحد، وإذا ذكر الطفل ربه واستغاث به فيجب إيقاف الضرب 

                                         
  . ٢٦ -٢٥حديث األمهات، سبوك، ص : انظر) ١(
  . ٨٦مسئولية األب املسلم يف تربية الولد، عدنان باحارث، ص : انظر) ٢(
  . ٣٦ -٣٢زياد محدان، ص كيف نريب طفال، حممد : انظر) ٣(
  . ٦٤ -٦٣الثواب والعقاب، أمحد علي بديوي، ص : انظر) ٤(
  . ٣٣أساليب الرسول يف التربية، جنيب العامر، : انظر) ٥(
  . ٧٢٨ -٢/٧٢٧تربية األوالد يف اإلسالم، عبد اهللا ناصح علوان، : انظر) ٦(
  . ٣٢٧لنبوية، حممد نور سويد، ، نقال عن منهج التربية ا١٣٥التربية، لألهواين، : انظر) ٧(
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  كيف تريب ولدك

  ٥٢

  . بذلك يغرس يف نفس الطفل تعظيم اهللا
  . )١(ب بنفسه حىت ال حيقد بعضهم على بعض وجيب أن يتوىل املريب الضر* 
  . )٢(أال يعاقبه حال الغضب ألنه قد يزيد يف العقاب * 
  . )٣(أن يترك معاقبته إذا أصابه أمل بسبب اخلطأ ويكفي بيان ذلك * 

  املبحث الثالث ضوابط التربية بالترغيب والترهيب 
ة واالحنرافات األخالقية  حتمي الطفل من األمراض النفسي- بإذن اهللا-وهذه الضوابط

  : واالختالالت االجتماعية، وأهم هذه الضوابط
  :  االعتدال يف الترغيب والترهيب-١

لعل أكثر ما تعانيه األجيال كثرة الترهيب والتركيز على العقاب البدين، وهذا جيعل 
رج يف ؛ ولذا ينبغي أن يتد)٤(الطفل قاسياً يف حياته فيما بعد أو ذليالً ينقاد لكل أحد 

العقوبة ألن أمد التربية طويل وسلم العقاب قد ينتهي بسرعة إذا بدأ املريب بآخره وهو 
 وينبغي للمريب أن يتيح للشفعاء فرصة الشفاعة والتوسط للعفو عن الطفل )٥(الضرب 

 كما أن لإلكثار من الترهيب قد يكون سببا يف وين )٦(ويسمح له بالتوبة ويقبل منه 
 ولذا ينبغي احلذر من تكرار عقاب واحد بشكل )٧(ياد على الضرب األخطاء واالعت

  . مستمر وكذلك إذا كان أقل من الالزم
وعلى املريب أن ال يكثر من التهديد دون العقاب ألن ذلك سيؤدي إىل استهتاره 

                                         
  . ٧٢٨ -٢/٧٢٧تربية األوالد يف اإلسالم، عبد اهللا ناصح علوان، : انظر) ١(
  . ٣٦ -٣٢كيف نريب طفال، حممد زياد محدان، ص : انظر) ٢(
  . املرجع السابق: انظر) ٣(
  . ٥٠٨مقدمة ابن خلدون، ص : انظر) ٤(
  . ٣٧٩ ص :منهج التربية اإلسالمية، حممد قطب: انظر) ٥(
  . ٧٢٨ -٢/٧٢٧تربية األوالد يف اإلسالم، عبد اهللا ناصح علوان، : انظر) ٦(
  . ٢٧منهج التربية النبوية، حممد نور سويد، ص : انظر) ٧(
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  . )١(بالتهديد فإذا أحس املريب بذلك فعليه أن ينفذ العقوبة ولو مرة واحدة ليكون مهيبا 
وج عن االعتدال يف اإلثابة يعود على الطمع ويؤدي إىل عدم قناعة الطفل إال واخلر

  . )٢(مبقدار أكثر من السابق 
 ألن )٣(كما جيب على املريب أن يبتعد عن السب والشتم والتوبيخ أثناء معاقبته للطفل 

 أن يبني  كما أن على املريب)٥( وقد يولد الكراهية )٤(ذلك يفسده ويشعره بالذلة واملهانة 
  . )٦(للطفل أن العقاب ملصلحته ال حقداً عليه 

وليحذر املريب من أن يترتب على الترهيب والترغيب اخلوف من املخلوقني خوفاً 
يطغى على اخلوف من اخلالق سبحانه، فيخوف الطفل من اهللا قبل كل شيء، ومن عقابه 

اخللق واخلوف منهم دون مراقبة يف الدنيا واآلخرة، وليحذر أن يغرس يف نفسه مراعاة نظر 
 وليحذر كذلك من ختويف الطفل بالشرطي أو الطبيب أو )٧(اخلالق واخلوف من غضبه 

  . الظالم أو غريها؛ ألنه حيتاج إىل هؤالء؛ وألن خوفه منهم جيعله جباناً
وبعض املربني يكثر من ختويف الطفل بأن اهللا سيعذبه ويدخله النار وال يذكر أدى اهللا 

 ويشفي ويدخل اجلنة فيكون التخويف أكثر مما جيعل الطفل ال يبايل بذكره النار يرزق
ولذا حيسن أن " سيعذبك اهللا ألنك فعلت كذا"أو " ستدخل النار"لكثرة ترديد األهل 

نوازن بني ذكر اجلنة والنار، وال حنكم على أحد جبنة أو نار، بل نقول إن الذي ال يصلي 
  . ارال يدخل اجلنة ويعذب بالن

                                         
  . ٣٨٠منهج التربية اإلسالمية، حممد قطب ص : انظر) ١(
  . ٢٠كيف جنعل من الطفل رجل املستقبل، ية أبو سبيت، ص : انظر) ٢(
  . ٣٦ -٣٢مشكالت تربوية، حممد رشيد العويد، ص : انظر) ٣(
  . ٣٤كيف نريب طفال، حممد زياد محدان، ص : انظر) ٤(
  . ٦١التربية اإلسالمية، سليمان احلقيل، ص : انظر) ٥(
  . ٧٢٨ -٢/٧٢٧تربية األوالد يف اإلسالم، عبد اهللا ناصح علوان، : انظر) ٦(
  . ٧٦ -٧٢، ١٧-١٢مد السحيم، من أخطائنا يف تربية أوالدنا، حم: انظر) ٧(
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  :  مراعاة الفروق الفردية- ٢
  : تتجلى حكمة املريب يف اختياره لألسلوب التربوي املناسب من أوجه عدة منها

أن يتناسب الترهيب والترغيب مع عمر الطفل، ففي السنة األوىل والثانية يكون * 
لعابه اليت تقطيب الوجه كافياً عادة أو حرمانه من شيء حيبه، ويف السنة الثالثة حرمانه من أ

  . )١(حيبها أو من اخلروج إىل امللعب 
أن يتناسب مع اخلطأ، فإذا أفسد لعبته أو أمهلها حيرم منها، وإذا عبث يف املرتل عبثا * 

  . )٢(يصلح بالترتيب كُلِّف بذلك، وخيتلف عن العبث الذي ال جمال إلصالحه 
نا ذا حياء يكفيه أن يتناسب مع شخصية الطفل، فمن األطفال من يكون حساسا لي* 

 ومنهم من حرمانه من لعبة )٣(العتاب، ومنهم من يكون عنيداً فال ينفع معه إال العقاب 
  . أشد من ضربه ومنهم من حرمانه من أصدقائه أشد من حرمانه من النقود أو احللوى

أن يتناسب مع املواقف، فأحياناً يكون الطفل مستخفيا باخلطأ فيكون التجاهل * 
 املباشر هو احلل األمثل، وإن عاد إليه عوقب سراً، ألنه إن هتك ستره نزع والعالج غري

  . )٤(عنه احلياء فأعلن ما كان يسر 
وقد خيطئ الطفل أمام أقاربه أو الغرباء فينبغي أن يكون العقاب بعد انفراد الطفل 

 وقد يعاند ويزول حياؤه من )٥(عنهم، ألن عقابه أمامهم يكسر نفسه فيحس بالنقص 
  . الناس

  . )٦(املراوحة بني أنواع الثواب والعقاب ألن التكرار يفقد الوسيلة أثرها * 
مراعاة الفروق الفردية يف التربية فالولد البالغ أو املراهق يكون عقابه على انفراد ألنه * 

                                         
  . ٦٥املشكالت السلوكية، نبيه الغربة، ص : انظر) ١(
  . ٦٣املرجع السابق، ص : انظر) ٢(
  . ٣٧٢ص : منهج التربية اإلسالمية، حممد قطب: انظر) ٣(
  . ٣/٧٠إحياء علوم الدين، الغزايل، : انظر) ٤(
  . ٢٤٨ -٢٤٧كيف يريب املسلم ولده، حممد مولوي ص ، و٦٢تذكرة اآلباء، عمر بن أمحد احلليب، ص : انظر) ٥(
  . ٣٧٨ص : منهج التربية اإلسالمية، حممد قطب: انظر) ٦(
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أصبح كبرياً وجيب أن حيترمه إخوانه الصغار، ويعاتب أمامهم عتاباً إذا كان اخلطأ معلناً، 
 ويكون )١(ن تأنيبه والقسوة عليه يف الكالم حيدثان خلالً يف العالقة بني املراهق واملريب أل

ذلك أوجب يف حق الولد البكر من الذكور ألنه قدوة، وهو رجل البيت إذا غاب والده 
  . أو مرض أو مات

ومن الفروق الفردية جنس الطفل، فالبنت يكفيها من العتاب ما ال يكفي الذكر * 
  . ألن جسدها ضعيف وهي ختاف أكثر وتنقاد بسهولةعادة 

  الفصل الثاين
   من وسائل التربية 

تتعدد وسائل التربية وتشمل مجيع املؤثرات يف سلوك الطفل، وجتتمع كل هذه 
 وقد مر ذكر بعض هذه الوسائل ضمن ما سبق، ولذا )٢(اجلداول وتلتقي لتريب الطفل 
  : سنعرض أمهها مفصلة وهي

  ة بالقدوة وكيف نربط الطفل ا أوال التربي
حيس الطفل باحلاجة إىل االنضواء حتت راية كائن مرموق، فيتجه إىل االقتداء بالوالدين 
أو اإلخوة أو املعلمني أو األصدقاء، مث يتحول االقتداء إىل عملية فكرية ميتزج فيها الوعي 

  . )٣(كل مراحل حياته واالنتماء باحملاكاة واالعتزاز، ويظل حمتاجاً إىل القدوة يف 
واالقتداء من أعظم عوامل اإلصالح إضافة إىل أنه يشبع احلاجة الغريزية املذكورة 

 وهو يعتقد أن )٥(؛ ألن الطفل لديه قدرة عجيبة على احملاكاة بوعي أو بغري وعي )٤(آنفا 
كل ما يفعله الكبار صحيح من آباء وأمهات وأجداد وجدات وإخوة كبار، إذ هم أكمل 

  . لناس عندها
                                         

  . ٢٤٨ -٢٤٧حممد مولوي ص : ، وكيف يريب املسلم ولده٦٢تذكرة اآلباء، عمر بن أمحد احلليب، ص : انظر) ١(
  . ٨٠التوجيه غري املباشر، عبد اهللا بن محيد، ص . انظر) ٢(
  . ٢٥٧أصول التربية اإلسالمية، عبد الرمحن النحالوي، ص : نظرا) ٣(
  . ٢/٦٣٢تربية األوالد يف اإلسالم، عبد اهللا علوان، : انظر) ٤(
  . ٣٥٣ص : منهج التربية اإلسالمية، حممد قطب: انظر) ٥(
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ويوصي علماء التربية باالهتمام بتربية الولد البكر ذكراً كان أم أنثى، ألن إخوته 
  . )١(يقلدونه ويتأثرون به 

 )٢(وعلى الوالدين أن حيققا إسالمهما يف كل صغرية وكبرية ليترىب ولدمها تربية إسالمية 
عن أوالده كالتدخني وشرب وإذا كان أحدمها مبتلى مبعصية أو بدعة فعليه أن يستخفي ا 

  . املسكر وترك الصالة وغريها
وكلما كرب الطفل تعدد األشخاص الذين ينالون إعجابه ويقتدي م كالرفقة واملعلم 
واجلار، وقد تكون بيئة الطفل واسعة، فيها اجلد واجلدة واللذين يؤثران يف سلوك الطفل 

ات واهتمامهم بالطفل جيعله مقتدياً م، لعالقتهما احلميمة به، كما أن وجود اخلدم واملربي
  . )٣(يقتبس من سلوكهم حسب حمبته هلم واختالطه م 
 وصحبه فيعلمه السير واملغازي وما rوال بد أن يربط املريب ولده بالقدوة األول 

 وإذا أرشده إىل خلق ذكره بأنه )٤(تتضمنه من قَصص نبوي، ويعلمه السنن واألخالق 
  . ط به وجدانياً وسلوكياًخلق نبوي، لريتب

ومن اخلطأ أن يعجب الوالدان بتقليد ولدمها لالعب أو ممثل أو مغن ولو كان ذلك 
التقليد طريفاً، ألن هذا يغرس حمبة القدوة السيئة يف نفس الطفل دون شعور الوالدين، ومن 

 ألبستهم اخلطأ كذلك شراء املالبس أو األدوات اليت حتمل صور املنحرفني أو أمسائهم أو
  . )٥(اخلاصة ألن هذا يورث االقتداء م 

                                         
  . ١١ض، ص حممد سعيد مبي: ، وأخالق املسلم٢/٦٣٢تربية األوالد يف اإلسالم، عبد اهللا علوان : انظر) ١(
  . ٣١٣منهج التربية النبوية، حممد نور سويد، ص : انظر) ٢(
  . ٤٣ - ٤٢دور البيت املسلم يف تربية الطفل املسلم، خالد الشنتوت، ص : انظر) ٣(
  . ٦٣١ - ٢/٦٣٠تربية األوالد يف اإلسالم، عبد اهللا علوان، : انظر) ٤(
  . ٨٩ - ٨٨م، ص من أخطائنا يف تربية أوالدنا، حممد السحي: انظر) ٥(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  كيف تريب ولدك

  ٥٧

  ثانيا اجلليس الصاحل ومسؤولية املريب حنو االختيار الصحيح 
حيقق اجلليس حاجة اجتماعية ونفسية فالطفل مييل إىل رفقة يلعب كل منهم منفرداً يف 

الطفل  وكلما كرب )١(منتصف السنة الرابعة وبعدها مييل كل منهم إىل اللعب اجلماعي 
احتاج إىل وقت أطول يقضيه مع رفقته ليبدأ استقالله عن والديه، وأما يف املراهقة فالرفقة 

  . )٢(من أهم احلاجات النفسية واالجتماعية اليت ال يستغين عنها املراهق 
وأهم الشروط أن تكون جمموعة الرفاق مناسبة لسن الطفل العقلي واجلسدي ألن 

حول إىل تابِع مقلّد وإذا كان أكرب أحس باملسئولية عنهم الطفل إذا كان أصغر منهم يت
وعن محايتهم وليس معىن هذا أالَّ يلعب إال مع رفقة يف سنه، ولكن ال يقحم دائماً يف 

 ومن شروط الرفقة أن تكون صاحلة فيعمل املريب على )٣(جمموعات أصغر أو أكرب منه 
 مستقيمني، ويربط ولده حبلق التحفيظ حتبيب ولده يف األخيار وخيتار السكن حول جريان

؛ وبذلك )٥( ويوثق عالقته بالصاحلني من أقاربه وأصدقائه )٤(واملراكز الصيفية واملكتبات 
  . يتيح لولده فرصة اختيار رفاق صاحلني

وليحذر املريب من الوقوف موقف العداء من صديق مييل إليه ولده، ألن الطفل 
أو من عائلة صاحلة فعليه أن يوثّق هذه العالقة بالترحيب يتمسك به أكثر، فإن كان صاحلاً 

 والسماح هلما بتبادل الزيارات )٦(به يف بيته وزيارة أهله واالشتراك يف نزهة أو رحلة 
والرسائل واملكاملات اهلاتفية، وأما إن كان سيئاً فعلى املريب أن يبني سوء سلوكه ويتيح 

شعر حىت يتخلص من صديق السوء أو يقل لولده فرصة عقد صداقات جديدة دون أن ي
  . تأثريه على األقل

                                         
  . ١٠٦ - ١٠٤منو الطفل وتنشئته، فوزية دياب، ص : انظر) ١(
  . ٦٢عبد العزيز النغيمشي، ص : املراهقون: انظر) ٢(
  . ١٠٦ - ١٠٤منو الطفل وتنشئته، فوزية دياب، ص : انظر) ٣(
  . ٨١ - ٧٥عبد العزيز النغيمشي، ص : املراهقون: انظر) ٤(
  . ٢/٨١١إلسالم، عبد اهللا ناصح علوان، تربية األوالد يف ا: انظر) ٥(
  . ١٠٠أوالدنا يف ضوء التربية اإلسالمية، حممد علي قطب، ص : انظر) ٦(
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وخيطئ بعض املربني حني مينع ولده من أي صداقة حىت إذا كرب عقد صداقات سيئة 
كان ميكن للمريب أن ينأ بولده عنها لو أتاح له فرصة عقدة صداقات صاحلة يف سن 

  . مبكرة
  ثالثاً اإلفادة من العلم احلديث وخمترعاته 

خمترعات العلم احلديث تشارك يف تربية الصغار والكبار، ويكمن خطرها يف أصبحت 
 وتؤثر )١(أا تنقل للبيوت عادات وتقاليد وعقائد خمالفة لإلسالم وعادات اتمع املسلم 

يف الصغار ألم جيلسون أمامها مدة طويلة وهم يف حالة نفسية مناسبة لتلقي ما يعرض 
  . )٢(عليهم 

ملخترعات التلفاز وواقعه اليوم وما يعرض فيه جيعل املريب يبعده عن ومن أهم هذه ا
بيته، فإن مل يكن موجوداً أصالً يف البيت فال يدخله، وإن كان موجوداً واألبناء متعلقون 
به فالبد من إجياد بدائل كالرحالت أو املسابح الصغرية أو األلعاب والدراجات إذا وجد 

التحفيظ، مث على املريب أن حيول التلفاز إىل وسيلة بناءة عن مكان للّعب، وإحلاقهم حبلق 
  . )٣(طريق ربطه بالفيديو أو احلاسوب مع الضبط واحلزم يف تنظيم الوقت واختيار األشرطة 

وميتاز عن بقية الوسائل بأنه ينشط الفكر ويقوي الثقة بالنفس واالعتماد : احلاسوب) ١(
 مشاركة إجيابية ويقوده وال يسايره مثل التلفاز أو الفيديو على النفس، واملنافسة، فالطفل يشارك

 ويشترط فيه أن يكون االستخدام التعليمي والتربوي يف املقام األول، فيتعلم الكتابة والتخزين )٤(
ولكن ينبغي احلذر من . ويشاهد املسابقات العلمية واملوسوعات، والرسم والتصميم وغريها

 وجتنب اللعب رد اإلثارة )٥(سوب حفاظاً على صحة الطفل اإلفراط يف التعامل مع احلا

                                         
  . ٩أخالق املسلم، حممد سعيد مبيض، ص : انظر) ١(
  . ١٠٨أبناؤنا بني وسائل اإلعالم وأخالق اإلسالم، مىن حداد، ص : انظر) ٢(
، ومسؤولية األب املسلم يف تربية الولد، ١٢٥ -١٢٤خالد الشنتوت، ص دور البيت يف تربية املسلم، : انظر) ٣(

  . ٥٠٧ -٥٠٥عدنان باحارث، ص 
  . ١٧٢ -١٧١دور البيت يف تربية الطفل املسلم، خالد الشنتوت، ص : انظر) ٤(
  . ٥٠٧ -٥٠٥مسئولية األب املسلم يف تربية الولد، عدنان باحارث، ص : انظر) ٥(
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  . )١(وإضاعة الوقت واجلهد 
وهو أوسع جماالً من التلفاز وميكن التحكم يف مواده ويف أوقات : الفيديو) ٢(

العرض، ويصبح خطراً جسيماً إذا مل خيضع لرقابة صارمة أو كان استخدامه بإفراط، ولذا 
 األشرطة العلمية والتربوية اختياراً دقيقاً وحيزم يف ضبط وقت فإن على املريب أن خيتار

  .  وكذلك يضمن أن األهل لن يروا شيئاً سيئاً)٢(املشاهدة 
أهم ما يريب الطفل على مساع القرآن الكرمي فيتأثر مبعانيه وحيفظ شيئاً : املسجل) ٣(

  . )٣(منه، وكذلك األشرطة واألناشيد والقصص وغريها 
ويكثر استخدامها يف عملية التعلم وميكن أن تسهم يف التربية، : التعليميةالوسائل ) ٤(

 ويشترط )٤(ولذا فالبد من االطالع على ما يستجد منها عن طريق االت والكتب واهليئات 
 وهذه الوسائل منها البصرية )٥(فيها التنوع والوضوح واإلثارة والتشويق ومناسبتها لسن الطفل 

 باملبادئ واملثل، وصور األماكن املقدسة، واملتاحف اليت تعرض أجماد األمة كاللوحات املوحية
وجمالت األطفال اهلادفة والقصص املصورة، هذا باإلضافة إىل ما سبق من وسائل مسعية، 

  . وبصرية ومسيعة يف آن واحد
  رابعا اإلفادة من البيئة وعلم الوراثة واالستعانة ا يف اختيار الزوجة 

 والوراثة تشمل )٦(اثة دوراً مهماً يف تكوين شخصية الطفل قبل ميالده تلعب الور
النواحي اجلسدية والصحية والنفسية، وهذا يعين أا ذات أثر يف نقل وتوارث السجايا 

 أن النساء يلدن أشباه آبائهم وإخوام، وحذر من املرأة rوالطبائع، ولذا أخرب الرسول 
  . احلسناء يف املنبت السوء

                                         
  . ٢٤تربية األسرة املسلمة، آمنة اليحي، ص برنامج عملي ل: انظر) ١(
  . ٣٢ -٣١األطفال والشاشة الصغرية، عدنان باحارث، ص : انظر) ٢(
  . ٢٨-٢٥ نصيحة إلصالح البيوت، حممد املنجد، ص ٤٥: انظر) ٣(
  . ٥٨كيف نستخدم الوسائل التعليمية، مجعية تعليم الكبار، ص : انظر) ٤(
  . ٧٨ -٧٧د احملسن أبامني، ص الوسائل التعليمية، عب: انظر) ٥(
  . ٣٢٥منهج التربية اإلسالمية، حممد قطب، ص : انظر) ٦(
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 شاع بني الناس احلديث الذي ينهى عن زواج األقارب، وعند التحقيق وجد أن وقد
وبعض .  ويف حالة خاصة عند قوم رآهم ضعافا- )١( t -احلديث من كالم عمر 

 ولكن )٢(األطباء قرر أن زواج األقارب يؤدي إىل الضعف وظهور األمراض الوراثية 
  . نهما لآلخرالكشف الصحي على الزوجني يبني مدى صالحية كل م

ويستطيع املريب تدارك آثار الوراثة السلبية بالتوجيه والتقومي أو التخفيف من هذه 
 بل ويستطيع حتويل الطبيعة السيئة إىل خلق حسن، فالوقاحة ميكن أن تتحول إىل )٣(اآلثار 

  . جرأة يف احلق، وغري ذلك
ا أردنا أن ينشأ الطفل أما البيئة فتشمل البيت واملدرسة والشارع واتمع كله، وإذ

؛ ولذا ورد النهي )٤(نشأة إسالمية فعلينا أن يئ له البيئة الصاحلة اليت تظهر شعائر الدين 
عن اإلقامة بني املشركني، وننصح من ابتلي بالعمل أو الدراسة يف بالد الكفر أن يسكن 

شمة ضمن جتمعات سكنية مسلمة، تظهر فيها شعائر اإلسالم وحيافظ فيها على احل
  . واحلياء، وهذا يساعد البيت على أداء رسالته يف التربية

  خامسا اإلفادة من الدوافع الفطرية 
تسهم الدوافع الفطرية يف تربية الطفل إذا أحسن املريب استخدامها وراعى فيها التوازن 

  :واالعتدال ومنها
مبا جيعله جباناً ويشترط أن يكون لصاحل الطفل فال يوحي إليه املريب : االستهواء): ١(

كالوحوش واألشباح وغريها، مع االعتدال ألن كثرة اإلحياء للطفل جتعله تابعاً لغريه، 
 ولكي ينجح املريب يف اإلحياء ال بد من الصدق وأن )٥(منقاداً، ويقضي على استقالليته 

                                         
  . ١/٤٤تربية األوالد يف اإلسالم، عبد اهللا ناصح علوان، : انظر) ١(
، وكيف نريب أوالدنا إسالميا، حمي الدين عبد ٩٤كيف يريب املسلم ولده، حممد سعيد مولوي، ص : انظر) ٢(

  . ٣٠احلميد، ص 
  . ٣٢٦منهج التربية اإلسالمية، حممد قطب، ص : انظر) ٣(
  . ٣٣٠املرجع السابق : انظر) ٤(
  . ١٤٨ -١٤٧كيف نريب أطفالنا، حممود االستانبويل، ص : انظر) ٥(
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 يكون متصفاً مبا يدعو إليه كالشجاعة أو الصرب، وأن يكون ماهراً يف عرض الفكرة وأن
 وعلى املريب أن حيذر من وقوع طفله حتت مظلة الفسق عن )١(تكون رنة الصوت مؤثرة 

  . )٢(طريق إعجابه باملغنيني واملمثلني، ولذا عليه أن ينفره هلم ويزرع يف نفسه كراهيتهم 
 أما اللعب )٣(ومنه يتعلم القدرة على التفكري واملهارات املختلفة : اللعب): ٢(

 )٤( يتعلم منها فن القيادة والطاعة وااللتزام واملعايري السلوكية اجلماعي فيشكل مدرسة
 فالذّكر ميثل األب أو املدرس أو الطبيب أو )٥(كما يتدرب على أداء دوره املستقبلي 

غريهم، والفتاة متثل دور األم أو أي مهنة تناسبها، ولكن جيب التوازن يف اللعب اجلماعي 
طواء، ويتعلم أسلوب التعامل مع اآلخرين واحتمال والفردي حىت يبعد الطفل عن االن

  . )٦(األذى 
ويعد من وسائل تكوين العادات واآلداب االجتماعية، وذلك بوجود : التقليد): ٣(

 ويسهل تعليم الطفل اآلداب االجتماعية إذا كان املريب نفسه )٧(القدوة اليت يقلدها الطفل 
 ويبدأ التقليد عند الطفل )٨(الطفل على اجلرأة متحلياً ذه اآلداب بشكل دائم وإذا عود 

 ويكون تقليداً غري واع مث يصبح اقتداء ميتزج فيه الوعي باالنتماء )٩(يف آخر السنة األوىل 
 وميكن أن يكون عالجاً للخوف إذا وجد املريب الشجاع واختلط )١٠(واحملاكاة واالعتزاز 

                                         
  . املرجع السابق: انظر) ١(
  . ٤٨٠منهج التربية اإلسالمي، حممد قطب، ص : انظر) ٢(
  . ٢٣منة اليحىي، ص برنامج عملي لتربية األسرة، آ: انظر) ٣(
  . ٢٥٥ -٢٥٠األسرة والطفولة، زيدان عبد الباقي، ص : انظر) ٤(
  . ٤٢٢املرجع السابق، ومسئولية األب يف تربية الولد، عدنان باحارث، ص : انظر) ٥(
  . ١٤٨تربية األطفال يف رحاب اإلسالم، حممد الناصر وخولة درويش، ص : انظر) ٦(
  . ٢٧-١٥١ نبيه الغربة، ص املشكالت السلوكية،: انظر) ٧(
  . ٧٢سبوك، ص : حديث إىل األمهات: انظر) ٨(
  . ٢٦املشكالت السلوكية، نبيه الغربة، ص : انظر) ٩(
  . ٢٦٠ -٢٥٨أصول التربية اإلسالمية، عبد الرمحن النحالوي، ص : انظر) ١٠(
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  ٦٢

ناول الدواء والطعام ويف عالج الكسل وكثري  ويستفاد من التقليد يف ت)١(بأقران ال خيافون 
  . من السلبيات

 )٢(حيرك يف الطفل مشاعر وطاقات ال تظهر إال بالتنافس : التنافس البناء): ٤(
ويستطيع املريب أن حيول املنافسة إىل وسيلة تربوية إذا راعى فيها أن يكون األطفال 

 )٣(م بعضهم ونئة الفائزين منهم املتنافسون بينهم فروق يسرية، وأن يعودهم على احترا
وليحذر من املقارنة اليت حتط من قدر الطفل أو أن يستخدمها كعقاب فيزرع املرارة يف 
نفسه، وعند استخدام املقارنة جيب أن تكون لتذكري الطفل من هو أفضل منه ويف نفس 

  . ان وكل ذلك باعتدال واتز)٤(الوقت تزرع الثقة بأن نقارنه مبن هو أدىن منه 
 فيحسن بالوالدين )٥(مييل الطفل إىل اللعب اجلماعي يف عامه الرابع : التعاون): ٥(

استغالل هذا امليل الفطري، وذلك يف عدة أمور كاألكل اجلماعي والتعاون على محل 
األغراض أو الترتيب، ويتعلم من خالل العمل اجلماعي قيم عليا كالرمحة بالصغري وتكليفه 

لعمل، واجلد واملسابقة للعمل، واإليثار واحملبة، والتعاون له آثاره املشاهدة مبا يناسبه من ا
كسرعة إجناز العمل وسهولته، ومن ذلك محل األواين وترتيب األلعاب والغرف ومساعدة 

  . الوالدة

                                         
  . ١٥١املشكالت السلوكية، نبيه الغربة، ص : انظر) ١(
  . ٣٤٧النبوية، حممد نور سويد، ص منهج التربية : انظر) ٢(
  . ١٤٣كيف نريب أطفالنا، حممود زياد االستانبويل، ص : انظر) ٣(
  . ٣٩ -٣٦كيف نريب طفالً، حممد زياد محدان، ص : انظر) ٤(
  . ١٩٢ -١٨٨املشكالت السلوكية، نبيه الغربة، ص : انظر) ٥(
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  الباب اخلامس
   التربية اخلاصة 

 لذلك وسنعرض.. حيتاج بعض األطفال إىل تربية خاصة كاليتيم واملريض والذكي
  .. بشيء من اإلجياز

  الفصل األول
   تربية الطفل اليتيم وضرورة اجلمع بني احلزم واحلنان 

الطفل اليتيم حيتاج إىل تربية خاصة ويلحق به من فقد والديه أو أحدمها مبرض مزمن 
  . أو طالق أو سفر أو جهاد أو غريها

من ووجود بديل عن وأهم احتياجات الطفل اليتيم اإلشباع العاطفي واإلحساس باأل
الوالدين أو أحدمها يقوم بالتوجيه والتهذيب، كما حيتاج إىل التوافق االجتماعي مع البيئة 

  . اجلديدة وتقبل فكرة املريب البديل
 كما أنه يفقد املصدر احلقيقي للحنان، )١(واليتيم يشعر بالضعف وفقدان عناصر القوة 
 األجر العظيم لكل من يسدي املعروف ولذا حثَّ اإلسالم على إشباع حاجاته ورتب

  . إليه
وختتلف حاالت اليتيم فهناك اليتيم الوحيد الذي ميوت والداه أو أحدمها وهو صغري 
فيسهل دجمه يف بيئة جديدة ويتوافق معها بسرعة، وميكن للموجود من والديه الزواج 

ن أرملة أو ويرىب مع إخوته اجلدد دون اضطرابات نفسية، بشرط أن يكون املتزوج م
  . مطلقة هلا طفل، على قدر من الوعي، وكذلك املتزوجة من أرمل أو مطلق

وقد يفقد الطفل والديه أو أحدمها وله إخوة كبار راشدون يتولون تربيته، فيحل األخ 
األكرب حمل والده بشرط أن يتمتع بشخصية قوية وحازمة، وعلى األم أن حتترمه وتتعاون 

اهراً، ألن ذلك يعود الصغار على االنقياد لألخ الكبري ويتعود هو معه وتسلم له القيادة ظ

                                         
  . ١٧٨منهج التربية النبوية، حممد نور سويد، ص : انظر) ١(
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على تربيتهم، وألن األم مهما كانت قد تكون اآلمرة والناهية وتسيطر على الصغار ولكن 
  . إذا راهقوا صاروا حيتاجون إىل سلطة موجهة من نوع آخر هو األخ األكرب

الطالق أو الغياب الدائم أو املرض، وقريب من ذلك الطفل اليتيم أو فاقد أحد أبويه ب
فإذا كان وحيداً وعزفت أمه عن الزواج وبقيت عند أهلها، أو كان هلا عدة أطفال، فهنا 
البد من سلطة موجهة كاجلد أو اخلال، وال بد أن تسلم األم هلذا البديل زمام األمور حىت 

ال، والرجل عادة أكثر إذا كرب األطفال وانفلتوا من سلطة األم تبقى سلطة اجلد أو اخل
  . حزماً وأمت عقالً من األم اليت تنساق بفطرا حنو الدالل والتراخي

  :  سالمة الطفل النفسية والتربوية وهي- بإذن اهللا-وهناك وسائل تضمن
أن يكون املريب البديل على قدر من الوعي وحتمل املسئولية وأن يفهم مشاعر ) ١(

 وأن يشبع حاجتهم إىل احلب واحلنان، وعدم )١(اء املطلقة األيتام فهماً تاماً، وكذلك أبن
  . التفرقة بينهم وبني األبناء ما أمكن

احلزم يف التربية ألن اليتيم غالباً يعامل معاملة فيها تساهل وإفساد، والواجب ) ٢(
  . )٢(معاملته كاالبن متاماً يف التربية والتقومي 

خرين إذا كان وحيداً، وعدم إبداء القلق إتاحة الفرصة له ليختلط باألطفال اآل) ٣(
 وعلى األم )٣(عليه، وعدم التدخل الدائم يف أموره وذا تساعده لينضج عقلياً واجتماعيا 

يف فترة املراهقة بالذات أن تشعر الطفل مبسئولية يف احلياة وأنه معقد آماهلا حىت تساعده 
  . )٤(على النضج واالتزان 

على الوالدين أن يرتقوا إىل مستوى من النضج النفسي حىت يف حاالت الطالق ) ٤(
ينشأ الطفل سويا بال عقد وأمراض، فيتبادالن االحترام والتقدير ويرتفعان عن االامات 

                                         
  . ٣٦٩حديث إىل األمهات، سبوك، ص : انظر) ١(
  . ١٩٤منهج التربية النبوية، حممد نور سويد، ص : انظر) ٢(
  . ١٣٥ -١٣٤سيكلوجية الطفولة، مصطفى فهمي، ص : انظر) ٣(
  . ٣٦٦حديث إىل األمهات، سبوك، ص : انظر) ٤(
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 وهذا يكفل سعادة الطفل وحبه لوالديه وحفظ حلقهما يف التربية واإلصالح )١(واملشاكل 
ذهن الطفل تلك الصورة املثالية اليت يراها ألن احترام كل من الوالدين لآلخر حيفظ يف 

متمثلة يف والده ووالدته، ولكن إذا أقبل كل منهم على ثلب اآلخر وسبه أمام الطفل 
اهتزت ثقة الطفل بوالده أو والدته ونقص احترامه هلما أو ألحدمها وعندها لن يتقبل 

  . توجيهاته وتربيته
  الفصل الثاين
  اد واملؤسسات  تربية الطفل الذي بني األفر

التربية اخلاصة حيتاجها الطفل الذكي ألن املواهب إذا مل تكتشف مبكرة متوت، إذ 
البد من تطويرها، كما أنه قد يعتريه اإلحساس بالغربة والوحدة بسبب الفرق بينه وبني 

 وميكن اكتشاف ذكاء الطفل من خصائصه فهو أكثر استجابة لألوامر بسبب )٢(أقرانه 
 ومتعاون، يتعلم بسرعة ويفكر منطقيا ويسأل أسئلة دقيقة، ومييل إىل من )٣(نضجه العقلي 

  . )٤(أكرب منه ويقلده تقليداً واعياً، ومييل إىل االبتكار ويكره التكرار الرتيب 
: ولذلك وسائل منهاوعلى املريب مسئولية احملافظة على صحة الذكي وتنمية قدراته، 

قدير مواهبه، فالتحدث عن ذكاء الطفل بإسراف خيلق التوسط يف معاملته، والتوسط يف ت
فيه الغرور والتساهل بذكائه خيلق له مشكالت نفسية، فيكون التشجيع مناسباً وجيب أن 

 )٥(يوجد لديه بيئة مناسبة الحتواء مواهبه، وأن ميده باملواد والوقت ليكتشف ويبتكر 
ة املصورة واملسموعة، واأللعاب اليت كاللُّعب التعليمية والكتب املصورة واألشرطة العلمي

  . تعتمد على ذكاء الطفل ومهاراته
املكتبات ومراكز املعلومات واملدارس، وقد أفردت : وأما املؤسسات فكثرية، منها

                                         
  . ٣٤٢املرجع السابق، ص : انظر) ١(
  . ١٥٠ -١٤٨، ٤٨ة املوهوبني، لطفي بركات، ص الفكر التربوي يف رعاي: انظر) ٢(
  . ١٠٥ - ١٠٤فوزية حممد خضر، ص : املرجع السابق، والفئات احلائرة: انظر) ٣(
  . ١٥٠ -١٤٨املرجع السابق، ص : انظر) ٤(
  . ١٥٠ -١٤٨املرجع السابق، ص : انظر) ٥(
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مدارس خاصة لألذكياء، ولكن كثرياً من علماء التربية يرون أن من اخلري دمج األذكياء 
 كما اقترح بعض )١(صص هلم فصول مستقلة مع غريهم يف املدارس العامة على أن خت

 على أن يتم تزويد )٢(التربويني إتاحة الفرصة لألذكياء ليدخلوا املدرسة قبل السن املقررة 
فصوهلم باألجهزة واملعامل والكتب وكافة الوسائل املمكنة، ووضع مناهج تقوم على فكرة 

  . )٣(التنوع وتتميز باملستوى الرفيع الذي يناسبهم 
  صل الثالثالف

   تربية الطفل املريض أو املعاق
   وتغيري وسائط التربية حبسب املرض 

للمريض تربية خاصة وخيتلف املريض مرضا جسديا عن املريض مرضا نفسيا وخيتلف 
  . املريض مرضا مزمنا عن املريض مرضا طارئا

ه يف املستشفى الطفل املريض مرضاً طارئاً يؤثر يف حياته وخباصة إذا لزم األمر وضع) ١(
وحرمانه من أسرته، حيث تتأثر شخصيته وطباعه وتطوره العقلي واالجتماعي، ولتفادي 

  . )٤(األضرار اجلانبية على الطفل ينبغي أن ترافقه أمه أو أحد أقاربه أثناء فترة عالجه 
والعامل النفسي أثره يف تعويد الطفل على الصرب والشجاعة ومنبع هذا اإلحياء إليه بأن 

 وليتحقق ذلك )٥(ذا األمل خفيف وال يضر، وأنه طفل شجاع يتحمل اإلبرة والدواء املر ه
ال بد من االبتعاد عن كثرة سؤال الطفل عن موضع األمل، وحماولة إخفاء مشاعر الشفقة 
والبكاء، ألن إظهار هذه املشاعر يضعف الطفل ويقوي إحساسه باألمل، كما حيسن إشغاله 

 وأما إعطاء املريض الدواء فيكون باملالطفة )٦(يت تناسب وضعه باللعب واهلوايات ال

                                         
  . ١٦٤املشكالت السلوكية، نبيه الغربة ص : انظر) ١(
  . ٥٦ملوهوب، جيمس جاجلر، ص الطفل ا: انظر) ٢(
  . ١٥١ - ١٥٠الفكر التربوي يف رعاية املوهوبني، لطفي بركات، ص : انظر) ٣(
  . ٢٠٠ -١٩٩املشكالت السلوكية، نبيه الغربة ص : انظر) ٤(
  . أفكار وتوجيهات يف تربية الصغار، حممد الدويش: استمع إىل شريط) ٥(
  . ١٩٧ة ص املشكالت السلوكية، نبيه الغرب: انظر) ٦(
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 واحلذر من الكذب واالدعاء أن الدواء حلو وهو خبالف )١(واملسايرة واالبتعاد عن القوة 
 وليحذر املريب من استمرار التساهل والتدليل بعد الشفاء فقد يتعود الطفل عادات )٢(ذلك 
األطفال يطلب أشياء أثناء مرضه وجياب طلبه ألنه  أثناء فترة املرض، فبعض )٣(سيئة 

مريض وقد يشتهي نوعا من الطعام فيسن إعطاؤه إياه ملساعدته يف فترة املرض، وإذا متاثل 
للشفاء فيجب عدم تدليله أو استمرار طلباته الزائدة أو نومه يف أحضان والدته أو كثرة 

  . محله وغريها من العادات السيئة
يض مرضاً مزمناٌ أو املعاق؛ إذ يسهم هذا املرض يف حرمان الطفل من الطفل املر) ٢(

ولذا حيتاج املريب إىل كثري من فرص التعلم، وقد يشعر باحتقار الذات والدونية، 
  : توجيهات منها

احترام الطفل والنظر إليه نظر حب ورمحة، وأن يشعره أهله بتميزه عن غريه * 
ل شعوره بالنقص، وجيب أن يعامله كذلك من حوله بالذكاء واملواهب األخرى، حىت يزو

  . )٤(مبتعدين عن االستهزاء والتحقري 
 وتقدمي العالج الالزم له، وإذا احتاج يلحق باملراكز اليت )٥(وين الضعف الصحي * 

  . حتتوي من هو مثله
 وهذا يعين أن مرضه )٦(تصحيح السلوك اخلطأ ومساعدته على التوافق االجتماعي * 

  . مينع من تأديبه واحلزم جتاه سلوكه املنحرفال 
إعداده ليمارس مهنة ليكسب منها قوته، وذلك باالستفادة من قدراته العقلية * 

                                         
  . ١٩٦املرجع السابق، ص : انظر) ١(
  . أفكار وتوجيهات يف تربية الصغار، حممد الدويش: استمع إىل شريط) ٢(
  . ١٩٥املشكالت السلوكية، نبيه الغربة، ص : انظر) ٣(
  . ١/٣٣٠تربية األوالد يف اإلسالم، عبد اهللا ناصح علوان، : انظر) ٤(
  . ١٢ - ١٠ياد محدان، ص كيف نريب طفالً، حممد ز: انظر) ٥(
  . ٨٤ -٧٣محود شقري، ص : كيف تريب ولدك املسلم: ، نقالً عن٢٦٧علم نفس النمو، حامد زهران، ص : انظر) ٦(
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  . )١(والبدنية وحماولة تنمية مواهبه بالتشجيع والتدرج 
وأما املريض مرضاً نفسيا فيحتاج املريب إىل إرشادات الطبيب املعاجل بشأن تربيته 

  .  النفسيةحسب حالته

                                         
  . ١٢ -١٠كيف نريب طفالً، حممد زياد محدان، ص : انظر) ١(
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  اخلامتة 
نأمل أن تكون هذه الورقات قد حققت ما دف إليه، ولكن ال بد من : أخي املسلم

  : التنبيه إىل أمور هي
أن املريب حباجة إىل مزيد من القراءة واالطالع على الكتب واملراجع اليت ألِّفت يف ) ١(

  . التربية، والندوات واحملاضرات اخلاصة ذا املوضوع
 من الواجب إصالح اتمع ومحاية الطفل من املؤثرات السيئة، وذلك بإصالح أن) ٢(

ذواتنا مث الدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، لنهيئ التربة الصاحلة للجيل 
  . القادم
أن على كل إنسان أن يكون حكيماً فلكل جممع ظروفه، ولكل طفل استعداداته، ) ٣(

  .  على فعل أشياء كثرية إلصالح ومحاية أطفاله-ن اهللا بإذ-واملريب قادر
 إذا عرف من عبده صدق النية وسالمة الطوية وفقه للخري وأعانه Uأن اهللا ) ٤(

  . وسدده، ومن سأل اهللا العون وأحلَّ يف السؤال فلن يعدم اإلجابة
ية كتابة أن هذه الرسالة جمرد إرشادات وتوجيهات، ولو حاولنا الكتابة يف الترب) ٥(

  . شاملة وافية لطالت، ولكن احلريص الذي يهمه أمر أوالده لن يبخل بقراءة املزيد
تلقني وتطبيق وال ميكن عزل هذين : أن التعامل مع الطفل يقوم علي أساسني) ٦(

  . األساسني، فالطفل حباجة إىل منوذج فاضل يقتدي به
واحلمد .. ى وأن يصلح أحواهلمويف اخلتام نسأل اهللا أن يوفق املسلمني ملا حيب ويرض

  . هللا رب العاملني
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  املراجع 
مىن حداد يكن، بريوت، مؤسسة : أبناؤنا بني وسائل اإلعالم وأخالق اإلسالم) ١ (

  .  م١٩٨٥هـ ١٤٠٥، ٣الرسالة، ط 
حممد سيف الدين السباعي، بريوت، دار : اإلجهاض بني الفقه والطب والقانون) ٢(

  .  م١٩٧٧ هـ ١٣٩٧، ١الكتب العربية، ط 
  . ت.، د١أبو حامد الغزايل، بريوت، دار الندوة، ط : إحياء علوم الدين) ٣(
 هـ ١٤١٤، ١أم حسان احللو، بريوت، دار ابن حزم، ط : أخطاء تربوية شائعة) ٤(

  . م١٩٩٤
حممد سعيد مبيض، الدوحة، دار الثقافة، : أخالق املسلم وكيف نريب أبناءنا عليها) ٥(

  .  م١٩٩١ هـ ١٤١١، ١ط 
، ١أربعون نصيحة إلصالح البيوت حممد املنجد، الرياض، دار الوطن، ط ) ٦(

  .  هـ١٤١١
، ١عبد الرمحن أبابطني، الرياض، دار القاسم، ط : أساليب التربية اإلسالمي) ٧(

  .  هـ١٤١٦
األصول التربوية لبناء الشخصية املسلمة عبد الودود مكروم، مصر، دار الفكر ) ٨(

  .  م١٩٩٦ هـ ١٤١٦، ١العريب، ط 
عبد الرمحن النحالوي، دمشق، دار الفكر، ط : أصول التربية اإلسالمية وأساليبها) ٩(
  .  م١٩٨٣ هـ ١٤٠٣، ٢

، ١عدنان حسن باحارث، جدة، دار اتمع، ط : األطفال والشاشة الصغرية) ١٠(
  .  م١٩٩٤ هـ ١٤١٥
 ١٤٠٩، ٢ دار اهلدى، ط مقداد ياجلن، الرياض،: أهداف التربية اإلسالمية) ١١(
  .  م١٩٨٩هـ 
حممد علي قطب، دمشق، مكتبة الغزايل، : أوالدنا يف ضوء التربية اإلسالمية) ١٢(
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  .  م١٩٩٣ هـ ١٤١٣، ١ط 
فاروق عبد السالم وميسرة طاهر، الرياض، دار اهلدى، : حبوث نفسية وتربوية) ١٣(

  .  م١٩٩٠ هـ ١٤١٠، ١ط 
 ١٤١٨، ١آمنة اليحىي، الرياض، جملة األسرة، ط : برنامج عملي لتربية األسرة) ١٤(
  . هـ

  .  هـ١٤١٢، ٣طيبة اليحىي، الرياض، دار الوطن، ط : بصمات على ولدي) ١٥(
املباركفوري، دار الكتب العلمية، : حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي) ١٦(
  . بريوت
 هـ ١٤٠٣، ١بة، ط ابن القيم، دار الكلمة الطي: حتفة املودود بأحكام املولود) ١٧(

  .  م١٩٨٣
 ١٤١٢، ١سليمان احلقيل، الرياض، مطابع الشريف، ط : التربية اإلسالمية) ١٨(
  .  م١٩٩١هـ 
، ١خالد الشنتوت، السعودية، دار اتمع، ط : تربية البنات يف األسرة املسلمة) ١٩(

  .  م١٩٩١ هـ ١٤١١
، ٢٥، مصر، دار السالم، ط عبد اللّه ناصح علوان: تربية األوالد يف اإلسالم) ٢٠(

  .  م١٩٩٤ هـ ١٤١٤
حممد الناصر وخولة درويش، الدمام، رمادي، : تربية املراهق يف ضوء اإلسالم) ٢١(

  .  م١٩٩٦ هـ ١٤١٧، ١ط 
عالء عبد الوهاب، القاهرة، دار : عمر بن أمحد احلليب، حتقيق: تذكرة اآلباء) ٢٢(

  .  م١٩٩٥ هـ ١٤١٥، ١األمني، ط 
يسرية صادق وزكريا الشربيين، : الربنامج التربوي لطفل ما قبل املدرسةتصميم ) ٢٣(

  .  م١٩٨٧ط، . دار الفكر اجلامعي، د
أمحد علي بديوي، القاهرة، سفري، : الثواب والعقاب وأثره يف تربية األوالد) ٢٤(
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  . ت. ، د١ط 
القيم، ط منري عامر، املدينة، مكتبة ابن : سبوك، ترمجة. د: حديث إىل األمهات) ٢٥(

  .  م١٩٩٠، ٣
خالد الشنتوت، املدينة، مكتبة ابن القيم، : دور البيت يف تربية الطفل املسلم) ٢٦(

  .  م١٩٨٩ هـ ١٤٠٩، ١ط
مقداد ياجلن، : دور التربية األخالقية اإلسالمية يف بناء الفرد واتمع واحلضارة) ٢٧(

  .  م١٩٩٦ هـ ١٤١٦، ١الرياض، دار عامل الكتب، ط 
جدة، مكتبة اخلدمات احلديثة، ط، : أبو حامد الغزايل: الةُ أيها الولدرس) ٢٨(

  .  هـ١٤١٤
 ١٤١٩، ١سنن أيب داود أبو سليمان السجستاىن، بريوت، دار اجلنان، ط ) ٢٩(
  . هـ

إبراهيم عطوة، مصر، مطبعة : حممد بن عيسى بن سورة، حتقيق: سنن الترمذي) ٣٠(
  .  م١٩٦٢  هـ١٣٨٢، ١مصطفى البايب احلليب، ط 

  .  م١٩٩٤ هـ ١٤١٤البيهقي، مكتبة دار البازي، مكة : السنن الكربى) ٣١(
 هـ ١٤٠٧أمحد بن شعيب النسائي، دار احلديث، القاهرة، : سنن النسائي) ٣٢(

  .  م١٩٨٧
. ط، د. مصطفى فهمي، القاهرة، مكتبة مصر، د: سيكلوجية الطفولة واملراهقة) ٣٣(
  . ت

، ٢حيح البخاري، لبنان، دار إحياء التراث العريب، ط شرح الكرماين على ص) ٣٤(
  .  هـ١٤٠١
، ١الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني، الرياض، آسام، ط : الشرح املمتع) ٣٥(

  .  م١٩٩٦ هـ ١٤١٦
  .  م١٩٨٣ هـ ١٤٠٣دمشق، دار الفكر، : شرح النووي على صحيح مسلم) ٣٦(
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  . ت. ط، د. دمشق، دار الفكر العريب، د: صحيح البخاري) ٣٧(
فؤاد عبد الباقي، بريوت، : أبو احلسن مسلم بن احلجاج، حتقيق: صحيح مسلم) ٣٨(

  .  م١٩٩١ هـ ١٤١٢، ٤دار إحياء التراث، ط 
عبد اللطيف العبد، مصر، مكتبة النهضة : الرازي، حتقيق: الطب الروحاين) ٣٩(

  .  م١٩٨٧ط، . املصرية، د
سعاد نصر، : جيمس جاجلر، ترمجة: يةالطفل املوهوب يف املدرسة االبتدائ) ٤٠(

  .  م١٩٧٥، ٢القاهرة، اهليئة املصرية للكتاب، ط 
، ٢حممد الصاحل، الرياض، مطابع الفرزدق، ط : الطفل يف الشريعة اإلسالمية) ٤١(

  .  هـ١٤٥٣
حممد كامل عبد الصمد، املنصورة، دار !: طفلك الصغري هل هو مشكلة؟) ٤٢(

  . م ١٩٨٨ هـ ١٤٠٩، ٢الوفاء، ط 
 ١٤١٤، ٢اء الدين املقدسي، بريوت، دار املعرفة، ط : العدة شرح العمدة) ٤٣(
  .  م١٩٩٤هـ 
 ١٤١٧، ١فوزية بنت أمحد أخضر، الرياض، عامل الكتب، ط : الفئات احلائرة) ٤٤(
  .  م١٩٩٧هـ 
أبو شجاع شريويه الديلمي، دار الكتب العلمية، : الفردوس يف مأثور اخلطاب) ٤٥(
  . بريوت
 ١٤٠١، ١لطفي بركات، جدة، امة، ط : الفكر التربوي يف رعاية املوهوبني) ٤٦(
  .  م١٩٨١هـ 
، ١السعودية، دار اتمع ط : حيىي احلاج حيىي: القصة وأثرها على الطفل املسلم) ٤٧(

  . م١٩٩٣ هـ ١٤١٤
: عبد اهللا بن حممد ابن أيب شيبة، حتقيق: الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار) ٤٨(

  .  م١٩٨١ هـ ١٤٥١، ١خمتار أمحد الندوي، اهلند، الدار السلفية، ط 
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 ١٤٠٦ط، . حممد زياد محدان، عمان، دار التربية احلديثة، د: كيف نريب طفال) ٤٩(
  .  م١٩٨٦هـ 
 ١٤١٥، ١محود شغري العتييب، الرياض، طيبة، ط : كيف تريب ولدك املسلم) ٥٠(
  . هـ

ية أبو ستيت، الرياض، دار الصميعي، : ستقبلكيف جنعل من الطفل رجل امل) ٥١(
  .  هـ١٤١٦، ١ط 

، ٣حممود االستانبويل، بريوت، املكتب اإلسالمي، ط : كيف نريب أطفالنا) ٥٢(
  .  هـ١٤٠٨
حميي الدين عبد احلميد، جدة، مكتبة اخلدمات، ط : كيف نريب أوالدنا إسالميا) ٥٣(

  .  هـ١٤١٥، ١
 ١٤١٦، ٣ حممد سعيد مولوي، الدمام، رمادي، ط :كيف يريب املسلم ولده؟) ٥٤(
  .  م١٩٩٥هـ 
فوزية : مجعية تعليم الكبار األمريكية، ترمجة: كيف نستخدم الوسائل التعليمية؟) ٥٥(

  .  م١٩٧٦، ٢أمحد جاد، القاهرة، اهليئة املصرية العامة، ط 
  . ت. ، د٣مناع القطان، الرياض، مكتبة املعارف، ط : مباحث يف علوم القرآن) ٥٦(
أمحد بن تيمية، مجع عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، مصر، : جمموع الفتاوى) ٥٧(

  . ت. ط، د. مكتبة ابن تيمية، د
  . ت.ط، د. عبد العزيز النغيميش، الرياض، دار املسلم، د: املراهقون) ٥٨(
 دار عدنان حسن باحارث، املدينة املنورة،: مسئولية األب املسلم يف تربية الولد) ٥٩(

  ى . م١٩٩٦ هـ ١٤١٧، ٥اتمع، ط 
  . ت. ط، د. بريوت، دار الكتاب العريب، د: املستدرك للحاكم) ٦٠(
صاحل السدالن، الرياض، دار بلنسية، ط : املسجد ودوره يف التربية والتوجيه) ٦١(

  . م١٩٩٤ هـ ١٤١٥، ١
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  . رت، مطبعة دار صاد. ط، د. دمشق دار الفكر، د: مسند اإلمام أمحد) ٦٢(
حممد رشيد العويد، الكويت، دار جواء، ط : مشكالت تربوية يف حياة طفلك) ٦٣(

  .  م١٩٩٣ هـ ١٤١٤، ١
 ١٣٩٨، ٣نبيه الغربة، دمشق، املكتب اإلسالمي، ط : املشكالت السلوكية) ٦٤(
  . هـ

 هـ ١٤٠٣ابن قدامة املقدسي، بريوت، دار الكتاب العريب، ط، : املغين) ٦٥(
  .  م١٩٨٣
  . ت. ط، د. القاهرة، دار الشعب، د: مة ابن خلدونمقد) ٦٦(
، ١حممد السحيم، الرياض، دار العاصمة، ط : من أخطائنا يف تربية أوالدنا) ٦٧(

  .  هـ١٤١٥
جنيب العامر، الكويت، البشرى اإلسالمية، :  يف التربيةrمن أساليب الرسول ) ٦٨(

  .  م١٩٩٠ هـ ١٤١٠، ١ط 
  . ت.ط، د. زائري، دار التراث العريب، دأبو بكر اجل: منهاج املسلم) ٦٩(
 ١٤١٤، ١٤حممد قطب، القاهرة، دار الشروق، ط : ج التربية اإلسالمية) ٧٠(
  .  م١٩٩٤هـ 
، ٤حممد نور سويد، اخلصورة، دار الوفاء، ط : منهج التربية النبوية للطفل) ٧١(

  .  م١٩٩٣ هـ ١٤١٣
  . فوزية دياب: منو الطفل وتنشئته) ٧٢(
  .  هـ١٤١٤عبد احملسن أبامني، مطابع التقنية، ط، : وسائل التعليميةال) ٧٣(
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  فهرس اآليات

  ١٣..............................وأما اجلدار فكان لغالمني يتيمني يف املدينة وكان حتته كرت هلما
  ٤............................ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة
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  ديثفهرس األحا
  ٩........................................................أشهد غريي فإين ال أشهد على جور

  ١٨.............................................افتحوا على صبيانكم أول كلمة بال إله إال اهللا
  ٤٥.......................................................رحم اهللا رجال أعان ولده على بره

  ٩.........................................................................فما عدلت بينهما
  ٣٩................................................كل غالم رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه

  ٤..................كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، اإلمام راع ومسئول عن رعيته، واملرأة
  ٥............................................دب الرجل ولده خري من أن يتصدق بصاعألن يؤ

  ٥.........................ما من عبد يسترعيه اهللا رعية فلم حيطها بنصحه إال مل يرح رائحة اجلنة
  ٥........................................ما حنل حنل أي أعطى والد ولدا أفضل من أدب حسن

  ١٣.....................ماذا أردت أن تعطيه ؟ قالت أردت أن أعطيه مترا، فقال لو مل تعطيه شيئا
  ٦.................يهن، ويرمحهن، فقد وجبت له اجلنة فقالمن كان له ثالث بنات يؤدن، ويكف

  ١٩...............................................................يا غالم احفظ اهللا حيفظك
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  ٧٨

  الفهرس
  ٢...............................................................................مقدمة

  ٤.........................................................الباب األول  التربية يف اإلسالم

  ٤.............................................الفصل األول  مفهوم التربية يف اإلسالم

  ٤..............................................الفصل الثاين  مكانة التربية يف اإلسالم

  ٦................................................لفصل الثالث  صفات املريب الناجحا

  ٦....................................................................العلم -١

  ٧...................................................................األمانة -٢

  ٨....................................................................وة الق-٣

  ٩...................................................................العدل -٤

  ١١................................................................احلرص -٥

  ١٢..................................................................احلزم -٦

  ١٣................................................................الصالح -٧

  ١٣................................................................الصدق -٩

  ١٤................................................................احلكمة -٩

  ١٤.....................................الفصل الرابع  دور املسجد واملدرسة يف التربية

  ١٨.......................................................الباب الثاين  من أهداف التربية

  ١٨.............ق العبودية  يف كل أمر من أمور احلياةالفصل األول  ترسيخ العقيدة وحتقي

  ٢٠................الفصل الثاين  التنشئة على العبادات  القلبية والبدنية واألخالق الفاضلة

  ٢٤..........................................ناء الشخصية االجتماعيةالفصل الثالث  ب

  ٢٤.....................................إشباع احلاجات النفسية واالجتماعية -١

  ٢٩...........................................إعداده ملمارسة حياته املستقبلية -٢

  ٣٣........................................الفصل الرابع  تنمية وإذكاء روح علو اهلمة

  ٣٤...................................الفصل اخلامس  التعليم وتنمية املواهب اإلبداعية

  ٣٤..................................األسباب اليت متكن املريب أن حيقق هذا اهلدف

  ٣٤..........................................األمور اليت ينبغي على املريب تداركها

  ٣٥......................................................تنمية املواهب اإلبداعية

  ٣٧...............................................الباب الثالث  أحكام الطفل يف اإلسالم
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  ٣٧.........................................الفصل األول  حكم الوأد وإسقاط األجنة

  ٣٨.....................................الفصل الثاين  التسمية والعقيقة وثبوت النسب

  ٤١....................................................الفصل الثالث  املرياث والنفقة

  ٤٢...........................................................الفصل الرابع الرضاعة

  ٤٣..............................................الفصل اخلامس  حلق الشعر واخلتان

  ٤٤........................................................الفصل السادس  احلضانة

  ٤٥..................................................تربية ووسائلهاالباب الرابع  أنواع ال

  ٤٥......................................................الفصل األول  أنواع التربية

  ٤٥........................................................أوال التربية باملالحظة

  ٤٦...........................................................ثانياً التربية بالعادة

  ٤٨.........................................................ثالثا التربية باإلشارة

  ٤٨......................................رابعا التربية باملوعظة وهدي السلف فيها

  ٤٩..................................خامساً التربية بالترهيب والترغيب وضوابطها

  ٥٥...................................................الفصل الثاين  من وسائل التربية

  ٥٥.....................................بية بالقدوة وكيف نربط الطفل اأوال التر

  ٥٧.......................ثانيا اجلليس الصاحل ومسؤولية املريب حنو االختيار الصحيح

  ٥٨.......................................ترعاتهثالثاً اإلفادة من العلم احلديث وخم

  ٥٩...............رابعا اإلفادة من البيئة وعلم الوراثة واالستعانة ا يف اختيار الزوجة

  ٦٠............................................خامسا اإلفادة من الدوافع الفطرية

  ٦٣........................................................الباب اخلامس  التربية اخلاصة

  ٦٣...................الفصل األول  تربية الطفل اليتيم وضرورة اجلمع بني احلزم واحلنان

  ٦٥.............................الفصل الثاين  تربية الطفل الذي بني األفراد واملؤسسات

  ٦٦......الفصل الثالث  تربية الطفل املريض أو املعاق  وتغيري وسائط التربية حبسب املرض

  ٦٩.............................................................................اخلامتة

  ٧٠............................................................................املراجع

  ٧٦......................................................................فهرس اآليات

  ٧٧...................................................................فهرس األحاديث

  ٧٨............................................................................الفهرس

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

