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 ملخص البحث:  
التربية  لبناء شخصية اإلنسان، وإذا كانت  الركين  الرُّكن  التربية هي  تعّد 
وأشّد؛  أهم  الطفولة  مرحلة  في  فإنها  المهّمة  المسؤوليات  من  عامة  بصفة 

 خصوًصا مع كثرة مشكالت التربية وشكاَوى المربين في العصر الحالي. 

يأتي  التربيومع حيرة الكثيرين في البحث عن منهج شامل وواقعي في   ة 
)التربية النبوية لألوالد وسُبل اإلفادة منها(؛ ليرّكز على   هذا البحث الموسوم بـ

المَربِّي صلى   النبّي  التربية لألوالد، وذلك ألّن منهج  النبوي في  المنهج  معالم 
وأكم وأرقى  أشمل  هو  وسّلم  عليه  الدنياهللا  عرفته  عملّي  منهج  وأنقى  . ل 

 ، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة. ويحتوي البحث على مقدمة 

التربية،   في  النبوّي  الهْدي  بها  اتسم  التي  المزايا  أهم  البحث  وُيظهر 
وصفات الُمَربِّي الناجح من خالل الهدي التربوي للنبي صلى هللا عليه وسّلم،  
مع استعراض أهم الوسائل واألساليب التربوية للمنهج النبوّي، وختاًما يأتي بيان  

اإل لسيدنا رسول هللا  ُسُبل  التربوي  الهْدي  من  المعاصرة  استخدم فادة  وقد   .
 الباحث من المناهج العلمية )المنهج االستقرائي، الوصفي، التحليلي(. 
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التطبيقية    ويهدف والوسائل  المعارف  ببعض  المربين  تزويد  إلى:  البحث 
بين   النبوّي  للمنهج  اإليجابي  والتسويق  واحتوائهم،  األبناء  في عالج مشكالت 

 اآلخرين؛ رغبًة في تقليل حّدة التوّتر الالحق بالحياة األسرية في زماننا. 

ال إليه  خُلص  للنبّي  ومما  التربوي  المنهج  أّن  هللا-بحث:  عليه  صلى   
يتضّمن جملة من المبادئ واألصول العملية واليسيرة في عملية التربية،    -وسّلم

تطبيقية متكاملة، تسهم   التربية هي عملية  النبوية في  الوسائل  أّن  فضال عن 
بتوجيه   البحث  ويصي  والبنات،  األبناء  من  متميز  جيل  بناء  في  كبير  بشكل 

منه في  والدراسة  البحث  نحو  المختصين  في  جهود  رغبًة  الرشيدة؛  النبوة  ج 
 تكوين نظرية إسالمية متكاملة في التربية الناجحة. 

  الكلمات المفتاحية:

مشكالت  والبنات،  األبناء  النبوية،  التربية  األطفال،  األوالد،  التربية، 
 التربية، أصول التربية، الوسائل التربوية.  
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The Summary of the Research  

The prophetic education for children And 

Methods of contemporary benefiting 

Adel Abdullah Sabra Hindi 

Lecturer, Department of Islamic Culture, Faculty of Islamic 

Call, Al-Azhar University, Cairo, Egypt 
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Research Summary: 

Education is the cornerstone of building a human being, 

if education, in general, is an important responsibility, it 

considers in childhood the most important and severe, 

especially with the many problems of education and the 

complaints of educators in the current era. 

With much confusion for the search for a comprehensive 

and realistic educational curriculum, this research focuses 

on milestones of the prophetic curriculum for child-rearing, 

Because the approach of the educator Prophet (may Allah 

bless him and grant him peace) is a more comprehensive, 

finest, most complete, and purest, practical approach in life. 

The research contains an introduction, a preface, four 

chapters, and a conclusion. 

This research clarifies the most important advantages of 

the prophetic guidance in education, the characteristics of a 

successful educator Through the educational guidance of 

the Prophet) Peace be upon him) and the presentation of the 

most important pedagogical methods of the prophetic 

approach. Finally, the research clarified the ways of 

contemporary benefit from the educational guidance of the 

Prophet. 
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The researcher used the scientific method such as; (the 

inductive, descriptive, and analytical). 

The research aims to provide educators with some 

applied knowledge and methods in treating and containing 

children's problems and positive marketing of the prophetic 

approach amongst others in a desire to reduce the degree of 

tension in family life in our time. 

Research concluded that: the educational curriculum of 

the Prophet includes a set of practical and easy pedagogical 

principles, in addition, the Prophet’s means of education 

are an integrated application process that contributes 

greatly to make a distinguished generation of sons and 

daughters, the research recommends directing the efforts of 

specialists towards research and study in the approach to 

prophet  hood, to form an integrated Islamic theory of 

successful education. 

 

Key words 

Education, children, kids, prophetic education, sons and 

daughters, Education problems, Principles of education, 

Educational methods. 
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م

ِّ
قد

ُ
 ة ـــــم

 زت رت يب ىب نبُّ الحمــــــــــــد ن را العـــــــــــــالمين، القائـــــــــــــل:
والصــالة والســالم علــى ســيدنا محمــد وعلــى  [١٥المائــدة: ] َّنت مت

 آله وصحبه أجمعين، أما بعـد: 

فلقـــد وصـــل اإلنســـان فـــي زماننـــا إلـــى مـــدارم عاليـــة مـــن العلـــوم والمعـــارف 
والتقّدم التكنولوجي، حتى إنه صعد إلى القمر، وغاص في أعماق البحار، وفي 

َده فــي هــذا الكــون.. و  كــل يــوم يحــاول الكشــئ عــن حقــائق مــا خلقــه هللا  َأْوجــَ
ــا الت والبحــــث والكشــــئ  ــارات والتســ ــة مــــن االستفســ ــان فــــي حلقــ وســــيظل اإلنســ

ال زال  -وفـي لـل هـذه الحالـة مـن التقـدم-والتنقيب إلى قيام الساعة. غير أننـا 
ريحــي   ُأّميــة ُتعــرِّض األجيــال الحاليــة لتنشــوة مهــزوزة ونفســّية  بــالكثير مــن اأُلســَ

 ية التربية… ُمَدمَّرة؛ إنها ُأمّ 

اإلنسان( وال   )بناء  للمجتمع  النجاة  أطواق  أهم  أّن من  العقالء  أجمع  فقد 
يتحقق ذلك إال من خالل مالمح تربوية سليمة نافعة.. ومن أجل هذا المقصد  

 كان إرسال األنبياء وبعثة المرسلين. 

فإنَّ مهّمة األنبياء والمرسلين بعد دعوة الخلق إلى عبادة هللا تعالى وحده  
تتمّثل في تربية الشعوا وإصالح البشرية سلوًكا وسمًتا، وال شّك أّن التربية من  
أهم الوسائل في اإلصالح العام والخاص، وتربية األجيال الناشوة على السلوم 

ينشُده   ما  هو  المستقيم  والطريق  زمان القويم  كل  في  والُمصلُِّحون  المرّبون 
التربية   عملية  فإّن  زماننا  في  وتنوعها  المشكالت  تعّدد  مع  أّنه  غير  ومكان، 
الشامل   المنهج  عن  البحث  معه  يلزم  مما  وأشّدها،  المهام  أصعب  من  باتت 
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 والقويم في التربية لألبناء والبنات. 
ا ُيطّل على البشـرية  والنالر في مناهج التربية القديمة والمعاصرة يرى نورً 

إّنه   واالنحراف،  النقص  أوجه  من  الكثير  اعتراها  ربما  التي  المناهج  تلك  بين 
األسوة   والرسول  القدوة،  النبي  بقوله    منهج  الكريم  القرآن  آيات  عّبرت  كما 

 مل  خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق  مف خف حف جف ُّسبحانه:  
   [.٢١األحزاا: ]  َّجم  هل

للقرآن   والعملّي  التطبيقي  المنهج  بأنه هو  الشـريف  النبوّي  المنهج  ويتمّيز 
النبي   وسيرة  سّيما  والشرع؛  والفطرة  العقل  مع  المتوافق  أشمل    الكريم  هي 

وأرقى وأكمل وأنقى وأميز وأوقع سيرة عرفتها الدنيا، وعلى هذا فإنَّ أساس هذا  
الرسول   وتطبيقات  الشريف"  النبوّي  "الحديث  هو  لمالمح   البحث  العملّية 

 ومعالم التربية الناجحة.

زاد للُمَربِّين وألْولياء األمور من اآلباء واألمهات، وتعليم لهم    ففي هديه  
الحكمة،    جميًعا؛ من  العظماء  الُمَربِّين  بصفات  يتحلى  ا  مؤدِّّ هو  الُمعلِّم  إذ 

تنتج تلك السمات  تلقائيا أن  والتدّرج. ومن الطبيعي  والرحمة، والرأفة، والحلم، 
المشروط  غير  والحب  واإلعجاا  والتشجيع  الحسن  والتوقع  والتقدير  االحترام 

 ربيته وتقويم سلوكه..   والصداقة والتوازن بين المَربِّي ومن يعمل على ت

من   عن جزء  يكُتب  أن  من  أضعئ  بأنه  ويعترف  ُيقِّّر  الباحث  أنَّ  غير 
هو صاحب    صفحة من صفحات الهدي النبوي الشريف؛ فسيد الخلق محمد  

المقام الرفيع، سيد ولد آدم!!. لكنها محاولة لَِّجْني بعض ثمرات سّنته وسيرته  
في التربية    وية والسيرة العطرة بمواقفه  في التربية؛ فقد حفلت ُكتب السنة النب

واألنصار   المهاجرين  أبناء  أم  ونسبه  ُصلبه  من  كانوا  سواء  لألوالد،  الراقية 
 والبشرية من حوله.  

زاًدا  ليكون  إال  التربية  في  الشريف  منهجه  عن  هنا  الحديث  جاء  وما 
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بعن البحث  المجتمع، ومن هنا جاء هذا  التربوية في    وان:للمربين والمؤسسات 
 .  التربية النبوية لألوالد وسبل اإلفادة منها

 والختيار هذا الموضوع أسباا، بيانها على النحو التالي. 

 أوال: سبب الكتابة يف املوضوع:  
 ومن أسباب اختيار هذا الموضوع ما يأتي: 

التربوية التي تقع في بيوت أغلب المسلمين؛ وقد كثرت    كثرة .١ المشكالت 
والبنات،   األبناء  على  التأثير  كيفية  في  واألّمهات  اآلباء  من  الشكاوى 

 والبحث عن ُسُبل عالج ذلك. 
لزم   .٢ ثم  ومن  األبناء،  شخصية  بناء  في  وأثرها  الطفولة  مرحلة  خطورة 

 االهتمام بها وبُأُسس التربية المتعلقة بطبيعة تلك المرحلة العمرية. 
من   .3 كثيٍر  عند  وحيرة  قلق  مصدر  الزمان  هذا  في  األوالد  تربية  اعتبار 

وت الغربية  بالدراسات  الكثيرين  باهتمام  المشكلة  وتتفاقم  بل  لّمس  اأُلَسر، 
 الحلول عند غير المسلمين. 

تعمل -القائم على ثالثة أهداف رئيسة    شمولية المنهج التربوي للنبّي   .4
والُمربَّى، من خالل:   بالمربِّي  تحقيق غايات تتصل  العقلية  ]على  تكوين 

الصحيحة والمفاهيم  بالمعارف  إالواعية  المشاعر  ،  ويقظة  الوجدان  ثارة 
الُمَربَّى مع  رقية السلوم وتنمي ، تواألحاسيس القويمة في حياة  ة األخالق 

 . [األبناء والبنات 
صلُة الموُضوع بالتخّصص العلمي الدقيق في الثقافة اإلسالمية والدعوة؛  .٥

النظام   صور  كأحد  والتربية  األسرة  بقضايا  العلمّي  القسم  يهتّم  حيث 
 االجتماعي الذي يعّد باًبا من أبواا الحضارة اإلسالمية الراقية.  
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ا: أهداف البحث:  ثا
ً
 ني

 ويهدف البحث إلى تحقيق ما يلي: 
صفات  .١ وبيان  الوالدية،  التربية  في  النبوي  المنهج  مزايا  بأهم  التعريف 

ع من خالل منهجه   ؛ لتيسير التطبيق. المربي الّناجِّ
الصحيحة    تقديم .٢ التربية  لُطُرق  إسالمية  مرحلة  -ر ية  في  خاّصة 

ر.  -الطفولة  ؛ ابتغاء بناء اإلنسان السوي في الواقع المعاصِّ
مع   .3 ذرياتهم،  نحو  واألمانة  بالمسؤولية  واألمهات  اآلباء  استشعار  زيادة 

مشكالت  عالج  في  التطبيقية  والوسائل  المعارف  ببعض  المربين  تزويد 
 في لل زمٍن تعّددت فيه أسباا االنحراف.األوالد واحتوائهم 

  نشر المنهج النبوي بين الناس، وضرورة التمّسك واالقتداء واقتفاء أثره   .4
ّدة التوّتر الالحق بالحياة األسرية في زماننا.    لتقليل حِّ

هللا   .٥ رسول  سيدنا  وسكنات  حركات  بركات  تلّمس  إلى  في     الدعوة 
الُملِّحَّة إلى النبوّية وسيرته العطرة    الحياة، وبيان الحاجة  صلوات -سّنته 

 وهديه الشريف في تربية األبناء.   -هللا وسالمه عليه

ا: تساؤالت حياول البحث اإلجابة عنها:  
ً
 ثالث

 يسعى البحث إلى اإلجابة عن عدٍد من التسا الت، من أهمها:  
 المنهج النبوي في تربية األطفال؟  ما أهم المزايا التي تمّيز -
 ما صفات المربي الناجع كما صاغتها السّنة النبوية؟   -
 ؟   كيف يستنب  الُمَربِّي وسائل التربية الناجعة من منهج النبي  -
 في تربيته ألطفال المسلمين؟   ما الوسائل التي سار عليها النبّي   -
النبّي   - استطاع  الخا  كيف  األوالد  سلوكيات  خالل تعديل  من  طوة 

 طريقته التربوية؟  
َرة من منهج النبّي   -  ووسائله في التربية؟     هل يمكن اإلَفادة المعاصِّ
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ها يف البحث:  رابعاً 
ُ
 : اخلطوات التي سلكت

 االعتماد على ما صّح من الحديث النبوي الشريف.   .١
يرد الدليل أكثر من مرة، وفي كل مرة ُيذكر فيها ُيراد منه قيمة جديدة   قد  .٢

 تخدم الفكرة التي ورد فيها الدليل في موقعها من البحث.  
للرسول   .3 النبوي  والتطبيق  الشريف  النص  بين  التربوي    الرب   والواقع 

والوصول إلى نتائج    المعاصر؛ رغبة في التأسي الحقيقي برسول هللا  
 في عاَلم التربية اليوم. إيجابية 

: حول شخصية النبّي  المحور األولتقسيم البحث إلى محورين أساسيين:   .4
  بيان أهم  المحور الثاني.  زاياها وما ُيستفاد منها للمربينالتربوية وم :

النبّي   استخدمها  التي  التربوية  واألساليب  لألوالد،   األسس  تربيته  في 
 مع بيان سبل التطبيق المعاصرة لها.  

 : خطة البحث خامساً 
وخاتمة..   مباحث  وأربعة  وتمهيد  مقدمة  على  إجمااًل  البحث  اشتمل  وقد 

 وبيانها تفصياًل على النحو التالي: 
 : واشتملت على أسباا اختيار البحث وأهدافه وتسا الته وخّطته. ةمقدم
 : نقطتينويشتمل على : دتمهي
 تحديد أهم المصطلحات الواردة في البحث.  ( أ)
 في التربية.  الحاجة إلى هدي النبّي  ( ا )

 . مِّن خصائص الُمَربِّي صلوات هللا وسالمه عليه :المبحث األول
ع من خالل المنهج النبوي. المبحث الثاني  : صفات المربي الناجِّ
 تربية األوالد.: ُأسس وأساليب المنهج النبوّي في المبحث الثالث

 .: أسس المنهج التربوي للنبّي المطلب األول
 في التربية. : أساليب النبّي المطلب الثاني



 بالقاهرة  وة اإلسالميةـحولية كلية الدع  
          الرتبية النبوية لألوالد وُسُبل اإلفادة منَها  

131                اجمللد الثاني -2019/2020( 32العدد )                  

 

 في التربية. : ُسُبل اإلفادة من منهج النبّي المبحث الرابع
 : وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. ةخاتم

 
 
 

 وهللا تعاىل أسأُل أن يوفِّّقنا مجيًعا ملا حيّبه ويرضاه، 
 . وأن جيعله يف موازين حسناتنا مجيًعا.. اللهم آمني وأن يتقّبل سائر سعينا،
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   التمهيد

 

 
 
 
 
 

 ويشتمل على نقطتني:   
 . أهّم المصطلحات الواردة في البحث  : تحديداألولى •

 .  في التربية    : الحاجة إلى هدي النبّي محمدالثانية •
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 النقطة األوىل:  

 املصطلحات الواردة يف البحث 
ّ
 حتديد أهم

المربين أوال بين  المشتهرة  األلفاظ  من  التربية  لفظ  ُيعّد  التربية:  مفهوم  بيان   :  
)الرا،   لفظ  ورَد  وقد  يقارا والمختصين،  ما  الكريم  القرآن  في  ورّبي( 

 المائتي مرة تقريًبا.

لغـة: ( أ) الرتبية  يأتي بمعنى    مفهوم  اللغة، فأحياًنا  التربية في  يتنّوع مفهوم 
اإلصالح، ومنه ما جاء في لسان العرا: أن التربية من رّا. والرَّاُّ هو  

. ويأتي بمعنى الزيادة والتنمية  (١)الُمْصلُِّح، تقول: َراَّ الشـيَء إِّذا َأْصَلَحه
وَنَما،   زاَد،  ورِّباٌء:   ، كُعُلوٍّ ُرُبوًّا،  َرَبا  المحي :  القاموس  ففي  واإلتمام، 

   .(٢) واْرَتَبْيُته 
مما سبق يتضح لنا أن مفهوم التربية لغة يعبر عن اإلصالح، والزيادة، 

تنشئة الفرد    والنماء، واإلتمام، والتنمية، والتنشئة، وعليه فالتربية هي حالة
في   ورعايته  حفظه  مع  وسلوكياته،  أخالقه  تهذيب  على  والعمل  وإصالحه 

 كافة جوانب حياته.  

 

ن 1) : ااا     
 -هاااف رعَ داا ر1414َ/ 3ف ط401ف ص1هااا(ف ل اار علااالع ف  711( لساا ا علبااالبن مناار )املااَ  )عى

 نريوت. 
ن 2) : ااااا     

هااااا(ف :قوااااحتن )  اااا  :قوااااحت علاااا ع    )  ساااا  علال اااا ل ف 817( علقاااا ) ي ع ااااوزن لديااااريو  وَرى )عى
 لبا ا.  -مف )  س  علال  ل  لدطب ع  وعلاشال وعل   يعف نريوت2005ها=  1426/ 8ف ط1286ص
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ا)ب(  
ً
 يـذهب اإلمـام البيضـاوي إلـى أن التربيـة تعنـي:  :مفهوم الرتبية اصــطالح

ــيًوا ــيًوا فشـ ــه شـ ــى كمالـ ـــيء إلـ ــل الشـ ــي  .(1)تبليـ ــفهاني فـ ــر الراغـــب األصـ واعتبـ
ــاء  ــي: إنشـ ــة هـ ــاالمفـــردات أنَّ التربيـ ــّد التمـ ــى حـ ــاال إلـ ــاال فحـ ـــيء حـ . (2)مالشـ

ــَده، قـــال  ــيًوا، يريـــد مـــن يســـانده ويعينـــه ويقـــوي عضـ فالطفـــل يولـــد ال يعلـــم شـ
 جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص  حصُّتعالى:  

  [.٧٨النحل: ] َّ حف جف مغ جغ مع

هي الرتبية   
ّ
أن العلماء  بعض   َجوانبِّه في  اإلنَسانِّ  ُنُموِّ  )رِّعاَيةُ   :ويرى 

ينيَّة واالجتِّماعيَّة واالْنفِّعالِّيَّة واللَُّغويَّة الجِّسميَّة  والَعقليَّة ها ، والدِّّ يهِّ  َنحوَ  وَتوجِّ
والُوُصولُ  " األصلح،  الَكمالِّ إلى   تعني  (3)   بها  أنها  باإلنسان  كما  )السير   :

تعالى( . فهي عبارة عن عمل منّسق يستهدف  (4) نحو الكمال الذي أحّبه هللا 
نقل معارف، وتكوين الشخصية اإلنسانية، والسعي بها نحو طريق الكمال من  
التي   )الجهود  تمّثل  التربية  أن  عن  فضال  الحياة،  مدى  على  النواحي  جميع 
المادية   البيوة  في  مرغوبة  تغّيرات  إلحداث  قصًدا  اإلنسان  يبذلها 

 . (5) واالجتماعية(

 

نار عراال نار  را  علشاريع ى  (  تيسري علبوض وى= أن عَ عل ازير وأ العَ عل أويارن صداال علا ير أنا   ابو  عبا ه1)
ن  : اااا     

هااااف رعَ 1418/ 1ف ط28ف ص1هاااا(ف :قواااحتن  رااا  عبااا علالجر عىالعشاااد ف  685علبوضااا وى )عى
 نريوت. -إحو   عل ع  علباليب

ن 2) : ااا     
هااا(ف 502( عىيااالرعت   يالياا  علقااالوان أناا  علق  ااحم ع ساار ناار  راا  عىبااالوا َلالعياا  ع دااي    )عى

 ر)شحتف نريوت. -هاف رعَ علقدحمف عل عَ علش )و 1412/ 1ف ط336عا ع صا عل عورىف ص:قوحتن دي  
مف عا   عل  ا ف 1990/ 5ف ط10 هاالعاف ص عب علسامم وعىالعهقا (ن ر. ح )ا  )علطي لا  علارا  نيا  ( عداحم3)

 علق هالة. 
َع ااااا  :دودوااااا  لشل اااااو  علال ااااا    رااااا  4) َوعي جدبااااا   ااااا ف ص /ن أ.ر( ر هاااااا= 1408/ 1ف ط263 رااااا  

 لبا ا.  -مف رعَ علاي ئ  لدطب ع  وعلاشال وعل   يعف نريوت1988
 علالايض.  -مف رعَ عىاليخ1982/ 1ف ط53ن 47(   علي ال عل ن ى عإل م) ن لطي  نالك ت أج ف ص5)
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ح من التعريفـات السـابقة أن التربيـة عبـارة عـن عمليـة ُمَركَّبـة تحـوي عـدًدا  ويّتضِّ
مــن الوســائل واألســاليب المتعــددة، التــي تعمــل علــى إصــالح شــأن األبنــاء 
ا علـى  ا ومعنويـًّ ز علـى تقـويمهم ماديـًّ والبنات في كافة جوانب حيـاتهم، تركـّ

. ولعـل قصـد العلمـاء السواء. أو بمعنى إجمالي: )إعداد اإلنسان الصـالح(
ى، ال الكمـــال  ق والخـــالق للشـــخص المربـــَّ بالكمـــال: حالـــة الرضـــا مـــن الخلـــْ

 الالئق بذات المولى تبارم وتعالى. 

ا: مصطلح أصول الرتبية: 
ً
 ثاني
يعود تعريف األصل في اللغة إلى الثبات واألساس، يقول ابن منظور في   ( أ)

ُه ُأُصول، وَأُصَل الشـيُء:  لسان العرا: واألصل: َأسفل ُكلِّّ َشْيٍء َوَجْمعُ 
َثَبَت  َأي  الشجرُة  هِّ  َهذِّ اْسَتْأَصَلْت  َوُيَقاُل:  َل.  َتَأصَّ َوَكَذلَِّك  َذا َأصل،  َصاَر 

 . فاألصل هو األساس الثابت.  (1)َأصلها
)القواعد   ( ا ) تمّثل:   فإنها  )التربية(،  كلمة  إلى  كلمة )أصول(  بإضافة  وأمَّا 

ملية التعليمية… ثم يضيفها إلى اإلسالم  التي يتوّصل بها إلى ابتناء الع
الشريعة  ُتستَقى من نصوص  التي  العامة  القواعد  فيقول:  هي مجموعة 
مستقاة   خبرات  ومن  المربين،  المسلمين  علماء  كبار  آراء  ومن  وروحها، 

 .   (2) من تجارا اآلخرين؛ لتكون نواة للتأصيل المنشود 
 
 
 
 
 

ع اأُلسس التي وضعها العلماء  وعلى هذا فإن أصول التربية تمثل: مجمو 
صحيحة،   بصورة  وتكوينه  اإلنسان  إعداد  في  المساهمة  بقصد 

 تتناسب مع واقعه الذي فيه يحيا.  
 

ن ل ر ع لفف ص1)  )) اْلِ ٌع    ِنحٌت(.  16ف  11( لس ا علبالب منر )املَ 
( أدااا   عل نوااا    عإل اااممن )ي هور ااا  وج ععااا ه ن أجااا  ع ااا م لااا  ى عل اااي ىف  ااا  )قااا م لدقااا   علساااا ى 2)

عخل )  )عل أدور عإل م)  لد نو  وعدحم علاي (ف عجلربو  علسب ري  لدبد م عل ن ي  وعلايسو ف   علي ة )ر 
 م. 1992)ن  الا(ف علالايضن   29هاف ص1413/  11/ 15ن  12
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ا: الرتبية النبوية:
ً
   ثالث

إّن التربية النبوية بمفهومها الشامل تعني )نظاًما متكاماًل لتربية اإلنسان  
التربية اإلسالمية وأهدافها( لفلسفة  النبوية  (1)وفًقا  التربية  بأّن  القول  . ويمكن 

هي: الطريقة العملية في تربية األبناء والبنات وفًقا لما جاء في السنة النبوية  
الُطُرق   أنسب  تحديد  على  والدارس  القارئ  تعين  بحيث  العطرة،  والسيرة 
وبناء   األطفال  سلوكيات  تعديل  في  استخدامها  يمكن  التي  والوسائل 

يؤّهله بناًء  بواسطة  شخصياتهم  وسلوًكا،  إيماًنا  اإلسالم  رسالة  لحمل  م 
 وسيرته الشريفة.   االستنباط من سّنة النبّي 

إذ كالهما  -  ويلحق مبصطلح الرتبية النبوية مصطلح الرتبية اإلسالمية
الشـريف للوحي  والمرجعية  المصدرية  "التربية  -يعني  بعضهم  عّرف  وقد   ،
ب  بعضها ببعض في إطار فكري اإلسالمية" بقوله: "تلك المفاهيم التي يرت

واحد يستند إلى المبادئ والقيم التي أتى بها اإلسالم، والتي ترسم عدًدا من 
اإلجراءات والطرائق العملية يؤدي تنفيذها إلى أن يسلك سالكها سلوًكا يتفق  

 . (2) وعقيدة اإلسالم"

وتوجيه    كما تقويم  )عملية  هي:  اإلسالمية  التربية  أن  البعُض  يرى 
والطرق   بالوسائل  باالستعانة  اإللهي،  المنهج  تطبيق  هدفها  اإلنسان  لسلوم 
من   متكامال  إنساًنا  وتكوينه  الطفل  تنشوة  وهي  نفسه،  المنهج  حّددها  التي 

 .  (3) جميع نواحيه المختلفة(

 : فالتربية النبوية إًذا

 

َي ن 12إ م)و ن حسر علشالج وىف ص ( حن  تالنو 1)  م. 1983ف ط. )  س  شب ب عجل )ب  َإل  ا 
 م.1987ف ط. رعَ علثق ل  لدطب ع  وعلاشالف علق هالةن 22( أد   عل نو  عإل م)و ن  بو  إمس عور عد ف ص2)
 ) ال.  -/ )  ب  عخل جن 1ف ط54( عل نو  ع خمجو  عإل م)و ن ر. )ق عر ايجلرف ص3)
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تربويًّا في إعداد اإلنسان الصالح،   التي انتهجها النبّي    هي الطريقة
وال   القويم.  السلوم  نحو  هّمته  وتحفيز  وتشجيعه  أخطأ،  إذا  أخطائه  ومعالجة 
إعداد  بُحْسن  مرهون  المسلم  المجتمع  مستقبل  أّن   علمكم  عن شريف  يخَفى 

ُتَغلَّ  لم  ما  هذا  في  التربوية  النظريات  كل  ُتفلح  ولن  الناشئ،  بقيم  الجيل  ئ 
 . التربية النبوية المعصومة، المستنبطة من هدي النبّي محمد 

ا: الثقافة الرتبوية:  
ً
 رابع

هي تلك الثقافة التي يبتغيها اإلسالم من الُمرّبين والقائمين على العملية  
)مجموعة   هي:  بقوله،  بعضهم  عّرفها  وقد  المجتمع،  في  التربوية 

نحتاج   التي  والخبرات  وفي  المعلومات  التربوية،  البيوة  تكوين  في  إليها 
مع   التعامل  وفي  الصحيحة،  النشأة  وتنشوتهم  األوالد  تهذيب  طرق 

بالتثّقئ في أساليب  (1)مشكالتهم وأخطائهم( . وعليه فإن المربي ُمطاَلب 
   التحديات والمشكالت المعاصرة.ووسائل التربية، في للّ 

 ائل التالية: ويمكن تحقيق الثقافة التربوية من خالل الوس
وعلم   .١ النفسّية  والصحة  التربية  لعلماء  المختّصة  الُكتب  في  القراءة 

 نفس النمو.  
 حضور الدورات التدريبية للمختصين في التدريب التربوي.  .٢
المعلومات  .3 شبكة  على  التربوية  االستشارات  مواقع  مع  التواصل 

الدولية )االنترنت(، ويفّضل انتقاء المواقع التابعة لمؤسساٍت رسمية 
 معتمدة في هذا الشأن. 

بمنشوراتها   .4 المربي  ينتفع  متخصصة؛  تربوية  مجلة  في  االشترام 
 ومقاالتها التربوية.

 

مف رعَ 2011هاا= 1432/ 4ف ط8 عع  علبشال )أهحم علق ععا    تالنوا  ع ناا  (ن ر. عبا عل الا ن ا َف ص( علق1)
 علسب ري .  -و  ه لداشال وعل   يعف علالايض
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 من األساتذة التربويين.  استشارة المتخصصين .٥
 

ا: التعريف اإلجرائي لعنوان البحث:  
ً
 خامس

يمكن من خالل ما سبق استقاء تعريف إجرائي يوّضح المقصود بعنوان  
: مجموعة األفكار والوسائل واألساليب والطرق التي سَلَكها النبّي  البحث وهو

   ًّفكري وإعدادهم  لألبناء،  الوالدّية  للتربية  سبيال  وبدنيا  واتخذها  وعاطفيًّا  ا 
الحالي؛ سعًيا   العصـر  التربوية في  تلك األفكار  وأخالقيًّا، وبيان سبل تطبيق 
الشبهات والشهوات من كل  تحّفه  المسلم في زمٍن  المجتمع  إلى سالمة جسد 

 جانب.
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 النقطة الثانية:
 حممد   

ّ
 يف الرتبية احلاجة إىل هدي النبي

في هذا العصـر  الحاجة ُملِّحَّة في ضرورة الرجوع إلى هْدي النبي    باتت 
الــذي كثــرت فيــه المغريــات والشــهوات، وتعــددت فيــه أســباا وصــور االنحــراف، 

ا، وفــــي التربيــــة  ومــــن ثــــّم فــــإّن هــــْدي النبــــّي  فــــي كــــل منــــاحي الحيــــاة عمومــــً
 خصوًصا يتسم باآلتي: 

بشـًرا، لكنه بشـٌر يوَحى إليه،   فمع كون رسولنا      أوال: عصمة النبي محمد 
 جن ُّ وال ينطق عن الهوى، كما أخبرت آيات الكتاا المجيد، قال تعالى:  

من    أما  [.4  –  3النجم:  ]  َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن غيره 
المولى   قال  كما  الخطأ.  أو  الزلل  من  لهم  فال عصمة  في   الُمَرّبين 

   َّ مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ُّ   كتابه الحكيم:

لكالم إًذا عن منهٍج معصوم، ال ينحرف عن الغاية الربانية  فا[  ٨٢]النساء:  
 وال عن الهدف السامي في اإلصالح والتغيير.  

معايشته   منهجه،  ثانًيا:  وشمولية  كإنسان  اإلنساني  عن  للواقع    فضال 
 في التربية، من خالل:  سهولة تطبيق منهجه 

ا فيرتفـع بـه إلـى المالئكيـة، وال ينـزل  .١ نظرته لإلنسان كإنسان: لـيس ملكـً
ة والرهبنــة،  ة، وال يفــرض عليــه الُعزلــَ بــه إلــى مســتوى الحيوانيــة والبهيميــّ
وال يــرتكس بــه إلــى أحــّ  درجــات األخــالق، لكــن االعتــدال فــي النظــرة 
إلى اإلنسان سما بهذا المنهج الكريم، ففي الحديث الصحيح حين جاء 

يِّّ  ى ُبيــُوتِّ َأْزَواجِّ النَّبــِّ ٍ  إِّلــَ ُة َرهــْ يِّّ َثاَلثــَ اَدةِّ النَّبــِّ بــَ ْن عِّ َأُلوَن عــَ ، ، َيســْ
يِّّ  َن النَّبـِّ ُه َفَلمَّا ُأْخبُِّروا َكَأنَُّهْم َتَقالُّوَها، َفَقاُلوا: َوَأْيَن َنْحُن مِّ َر لـَ ْد ُغفـِّ ؟ قـَ

اَل  َر، قــَ َأخَّ ا تــَ هِّ َومــَ ْن َذْنبــِّ َم مــِّ دَّ ا َتقــَ َل مــَ لِّي اللَّيــْ إِّنِّّي ُأصــَ ا فــَ ا َأنــَ ُدُهْم: َأمــَّ َأحــَ
زُِّل  ا أَْعتــَ ــَ ُر: َأن اَل آخــَ ُر، َوقــَ ْهَر َواَل ُأْفطــِّ وُم الــدَّ ا َأصــُ ــَ ُر: َأن اَل آخــَ ًدا، َوقــَ ــَ َأب
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وُل هللا  اَء َرســُ ًدا، َفجــَ َزوَُّج َأبــَ اَل َأتــَ اَء فــَ يَن  النِّّســَ ذِّ ُتُم الــَّ اَل: َْأنــْ ْم، َفقــَ ْيهِّ إِّلــَ
تُ  ــْ وُم ُقلـ ــُ ي َأصـ ــِّّ ُه، َلكِّنـ ــَ اُكْم لـ ــَ اُكْم ن َوَأْتقـ ــَ ي أَلَْخشـ ــِّّ ا يهللاِّ إِّنـ ــَ َذا، َأمـ ــَ َذا َوكـ ــَ ْم كـ

ْيَس  نَّتِّي َفلـــَ ْن ســـُ َب عـــَ ْن َرغــِّ اَء، َفمـــَ َزوَُّج النِّّســـَ ُد، َوَأتــَ لِّي َوَأْرقـــُ ُر، َوُأصـــَ َوُأْفطــِّ
نِّّي«  . (١)مِّ

ق بـــين األعـــراا الجفـــاة  .٢ أن تطبيـــق هـــذا المـــنهج ســـهل يســـير، وقـــد ُطبـــِّّ
إلى قادة لألمم والشعوا وسادوا بـه بـين   -من خالله-الُقساة، وتحّولوا  
 جميع اأُلمم. 

عن نفسه وبعثتـه  فلقد حّدث النبّي  هدي تمام األخالق: ثالًثا: ألّن هْديه 
ثْ  َم َصالَِّح اأَلْخالُت ألُ بقوله الجامع المانع: ْإِّنََّما ُبعِّ «َتمِّّ . فال بـد مـن (٢)قِّ

، واالسترشــــاد بمنهجــــه الُخُلقــــي اســــتثمار صــــالح األخــــالق فــــي هديــــه 
 القويم لتصلح مجتمعاتنا اإلسالمية وتستضـيء بنور الهدي النبوّي. 

به   باالقتداء  تعالى  أثره بركة،    :رابًعا: أمر هللا  واقتفاء  اتباعه عبادة،  فإّن 
واالعتناء بتطبيق طريقته في الحياة لفرصة عظيمة لنيل الثواا العميم  

 خك  حك  جك مق حق مف خف حف جف ُّ في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:  
 [.  ٢١األحزاا: ] َّ جم  هل مل خل حل  جل مك لك

ةِّ   ي َعامــــَّ َز فـــِّ بِّ الحـــديث َأْن َيَتَميـــَّ ي لَِّطالـــِّ ولـــذا قـــال الخطيـــب البغـــدادي: )َيْنَبغـــِّ
ولِّ هللا  ارِّ َرســـُ تِّْعَمالِّ آثـــَ ورِّهِّ……. بِّاســـْ َننِّ  ُأمـــُ يـــفِّ الســـُّ ُه، َوَتْولِّ ا َأْمَكنـــَ مـــَ

لِّ إِّذَ  يم اْلَحْربِّّي قوله: َْيْنَبغِّي لِّلرَّجـُ هِّ(. كما نقل عن إِّْبَراهِّ َع َعَلى َنْفسِّ مِّ ا سـَ
يِّّ  ــِّ ْن آَدااِّ النَّبـ ــِّ ْيًوا مـ ــَ ــوري: ْإِّنِّ  شـ ــفيان الثـ ــال سـ هِّ«، وقـ ــِّ َك بـ ــَّ َأْن َيَتَمسـ

 

َجحم )1) ِْيوِ  ِ  علاِ    ِحف ح ي   ب: عل    َ َىن ك  ب علا  حف   (. 5063( دحوح علبل 
ن ( ع رب عىيالرن  ر  نر إمس عور نر إنالعهو2) : اا     

َىف أن  عب ه )عى هاا(ف :قواحتن  را  256حم نر عىغرية علبل 
َجااااحم ) مف رعَ 1989هااااا= 1409/ 3ف ط104(ف ص273لاااا عر عباااا علب ج ف َب حساااار عخلدااااحتف حاااا ي  

َوعايت أخاال  عاا  ) لاط   عى داأف وأجا    -علبش ئال عإل م)و  نريوت. وج   عاا  ع قاحتن حداحوححف ولا  
َك عدى علشولرف وج   عا ن ح ي  دحوح عدى شالط )سدحم.   عىسا ف وعا  ع    كحم   عىس  
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نلتزم به تعّبًدا،   . فهديه (١)اْسَتَطْعَت، َأالَّ َتُحكَّ َرْأَسَك إِّالَّ بَِّأَثٍر َفاْفَعْل«
ّفر ويسير المسلم على ُخَطاه تقرًبا إلى هللا تعالى. وال يتحّقق ذلك وال يتو 

 .. إال فيه وله 
ا: لتقريًًر ضًًرورة األخًًذ عنًًه دون أفكًًار أو قناعًًات سًًابقة:  فــبعض خامسًًً

بهدف بيان صحة القناعات السابقة لديه،  الناس ربما يأخذ من هديه 
د فكرتـه أو  أو الصورة الذهنية عن التربية، فيأتي إليه ليأخذ عنـه مـا يؤكـّ

ذ عنـه،  توّجهه، وهذا خطـأ ال يصـح؛ ألنَّ النبـيَّ  هـو الرمـز الـذي ُيؤخـَ
 . (٢)ويستدل به على غيره، وليس العكس

وال  اإلنسًان المعاصًر: سادًسا: الحاجًة إلًى النمًوذأل األمثًل لبنًاء ش صًية
ق هـــــذا الطمـــــوح إال رســـــول هللا  ــد وال يحقـــــّ ، بأقوالـــــه يقـــــوم بهـــــذا الُجهـــ

 وحركاتــه وتصـــرفاته وســلوكياته، وذلــك مــن خــالل ســنة وســيرة النبــي 
وتتبع هديـه فـي أقوالـه وأفعالـه وحركاتـه وسـكناته، ومـا لـذلك مـن أثـر فـي 

ربِّين، إذ الحفــظ وحــده ال يكفــ ي؛ فهنــام كمــا قــال الشــي  حيــاة الــّدعاة والمــُ
ببغـاوات كثيـرة تـرّدد مـا فـي فقـه السـيرة: )…. -رحمه هللا-  محمد الغزالي

خطبا   -بإتقان وتمثيل-تسمع دون وعي، ولقد نرى أطفاال صغارا ُيلقون  
بمـــا اســـُتحفظوا مـــن كـــالم -دقيقـــة ألشـــهر الساســـة والقـــادة. فـــال األطفـــال 

ــة ــاوات تحوّ  -األئمـ ــاال، وال الببغـ ــبحوا رجـ ــن أصـ ــد مـ ــد تجـ ــًرا… وقـ لـــت بشـ

 

( عجلااا )ع  خااامو علاااالعوى وورعب علسااا )عن أنااا  ن اااال أجااا  نااار عدااا  نااار  نااا  نااار أجااا  نااار ) ااا ى عخلطوااا  1)
ن  : اااا     

َاف علاااالايض 142ف ص1هاااا(ف :قواااحتن ر.  رااا ر علطحااا اف  463علبغاا عرى )عى ف ط. )  بااا  عىبااا 
َي  خ(. )ن وا ات

 -هاااف )  باا  عىدااط ل اا  عل داواا 1437/ 1ف ط28( ياملااالن عل نواا  علاب ياا ن ر.  راا  ناار عباا ه علاا وي ف ص2)
 علالايض. )ن  الا(.  
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يحفظ ويفقه، ويجـادل ويغلـب، ولكـن العلـم فـي نفسـه كعـروق الـذهب فـي 
 .(١)الصخور المهملة، ال يبعث على خير، وال يزجر عن شر(

 

 

ن 1) : ا     
 ر)شحت. -هاف رعَ علقدحم1427/ 1ف ط71ها(ف ص1416( لق  علسريةن علشوخ  ر  علغزعيل علسق  )عى
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 املبحث األول:  
ي صلوات اهلل وسالمه عليه   

ِّ
ب
َ
ر
ُ
 مِن خصائص امل

هي الشخصية األعظم في تاري  البشـرية    ستظّل شخصية النبي محمد  
جمعاء؛ فإنما يقاس ذلك بمقدار نجاح الشخصية على مستويات الحياة كلها،  
وبمقدار تأثيره العميق في شخصية من جاوروه وخالطوه. وذلك ألنه لم يصل  

 أّي منهج تربوّي في الدنيا إلى ما وصل إليه منهجه عليه الصالة والسالم. 

ل  البشـرية  قوال فإّن  التربية  فنون  وأجاَد  أتقن  مربًيا  تاريخها  في  تشهد  م 
؛ فقد كان رسوال من الرسل، بل هو سّيدهم، قد  وسلوًكا مثل سيدنا رسول هللا  

ل  وُأْرسِّ ُمعّلًما،  بالعلم  ُبعِّث  األخالق،  وأشرف  الصفات  أكمل  على  هللا  جبله 
ًبا.    باألداِّ ُمَؤدِّّ

ألطفال المسلمين هي التربية األصلح واألنجع واألنسب  إّن تربية النبّي  
الروح   ي  وُتراعِّ والدنيا،  الدين  بين  الجمع  على  تقوم  ألنها  ومكان؛  زمان  لكل 
محمد   بسيدنا  أكرمنا  أن  علينا  تعالى  هللا  نَِّعم  أجّل  من  وهذا  مًعا،    والبدن 
ل أّهلته  بخصائص  هللا  خّصه  وقد  وسلوكه،  بسمته  ى  ونتأسَّ به  لقيادة نقتدي 

اهتمامها لبناء شخصّية    والريادة في الدين والدنيا. "وقد أولت تربية الّرسول  
الطفل بناًء متكاماًل متوازًنا ومتطوًرا من جميع الوجوه، جسميًّا وعاطفيًّا وعقليًّا  
بشخصّيته   اإلنسان  هذا  يصبح  حتى  وإنسانًيا،  وجماليًّا  وُخُلقيًّا  واجتماعيًّا 

 . (1) ًة وفّعالًة في بناء مجتمعه"المنسجمة لبنًة حيّ 
 

 

 

 

 

مف رعَ علبحااا   علبدروااا  لداشاااال 1982/ 2ف ط30ف 29علساااو ف ص ( )بجااازة عإل ااامم عل ن يااا ن  رااا  أجااا 1)
 عل  ي . -وعل   يع
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المربي    ويكفي فهو  العظيم؛  النبّي  هذا  إلى  االنتساا  شرف  األّمة  هذه 
البشـر الوضعية.   التربية كلها بخالف مناهج  الذي استطاع أن يجمع جوانب 

الحبيب   الرسول  لهدي  بيان    والُمطالِّع  والصِّّ غار  الصِّّ باألطفال  عالقته  في 
لمان مّمن عاصروه والتَقْوا به، يكتشئ أّن النبّي المؤيَّ  د كان لتربيته سمات والغِّ

عّدة، جعلت منهجه أرقى وأنقى المناهج التربوية التي رأتها الدنيا في أزمنتها  
النبوي   الهدي  ذلك أستعرِّض عدًدا من مزايا  الماضية والحالية، وللداللة على 
التربية   كانت  فقد  والتغيير.  التربية  ُحْسن  تعين على  التي  األطفال،  تربية  في 

 مض  خض حض جض مص خص  ُّ ، قال تعالى:  إحدى مهامه  والعناية باألخالق  
  حق  مف خف  حف  جف مغ  جغ  مع جع  مظ حط

فهي تربية ربانية،   [١٦4آل عمران:  ] َّ  حل جل مك لك خك حك جك مق
النقص..   أو  النقض  يعتريه  بين سمات طريقته ومنهجه  لها مصدر ال  ومن 

 في التربية، ما يلي  : 

 : األخذ باألسباب وتعليم اآلباء واألمهات أوالً 
زاألخذ  

ّ
 باألسباب يف إنتاج النشء املمي

النبي   رسالة  بواقعية    فإّن  تتعلق  بل  الناس؛  واقع  عن  تنفصل  ال 
بين   االرتباط  قبل  بل  الدنيا،  إلى  مجيوه  قبل  حتى  بالولد  واالهتمام  الفطرة 
يصلح   جيل  وإخراج  إنتاج  في  باألسباا  األخذ  وسائل  بين  ومن  الزوجين، 

 وتوجيهاته الكريمة، ما يأتي:   ًقا لهدي الرسول لحمل األمانة والرسالة وف
المقبلين على الزواج وأولياء الفتيات إلى ضرورة ُحْسن    دعوة النبّي   .١

َعْن   الحديث  في  جاء  فقد  الّدرا،  ورفيق  الحياة  لشـريك  االختيار 
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هللا   َرُسوُل  َقاَل  َقاَلْت:  أنها  المؤمنين  أم  لُِّنَطفُِّكْم  َعائَِّشَة  "َتَخيَُّروا   :
ْم"  . (1)َواْنكُِّحوا اأْلَْكَفاَء َوَأْنكُِّحوا إَِّلْيهِّ

الشيطان  الو  .٢ لتسّل   تفادًيا  الزوجين؛  بين  الجماع  عند  بالدعاء  صية 
الحديث:  ْ ففي  حياته؛  وفي رحاا  الوالدة  الطفل عند  َأنَّ    على  َلْو 

َما   الشَّْيطَاَن  َوَجنِّّبِّ  الشَّْيطَاَن  َنا  َجنِّّب ْ اللَُّهمَّ  هللا،  ْسمِّ  ابِّ قَاَل  َأْهَلُه  أََتى  إَِّذا  َأَحدَُكْم 

نَ ُهَما َوَلٌد ََلْ َيُضّرهُ َرَزقْ تَ َنا، فَ ُقضِّ   . (2) «َي بَ ي ْ
العناية بالمولود من أول لحظة يأتي فيها إلى الدنيا، كمثل األذان في   .3

كان ُيحّول االسم    أذنه، والتحنيك، واختيار االسم الجميل، حتى إنه  
لنعمة المولود، وأمر   العقيقة شكًرا  يقيم  إلى اسم حسن، وكان  السيئ 

 م عليه.  أصحابه بذلك وحثَّهُ 
العبد   .4 استمرار عمل  أسباا  الذرية سبب من  أنَّ صالح  التأكيد على 

أن    الصالح بعد موته، وهو في قبره؛ ففي الحديث عن أبي هريرة  
))  النبّي   مِّْن  قال:  إِّالَّ  َثاَلثٍَة:  مِّْن  إِّالَّ  َعَمُلُه  َعْنُه  انْ َقَطَع  ْنَساُن  اإْلِّ َماَت  إَِّذا 

تَ َفُع بِّهِّ، َأْو َوَلٍد َصالٍِّح َيْدُعو َلهَصَدَقٍة   . وهذا مما يحّفز  (3) ((َجارِّيٍَة، َأْو عِّْلٍم يُ ن ْ
الحياة،  لشـريك  الحَسن  االختيار  في  باألسباا  األخذ  في  الهمم 
بعد  العميمِّ  الثواا  في  رغبة  لألوالد؛  الحسنة  التربية  على  والحرص 

 الموت. 

 

َجااحم ) (1) ب: ع  ْكياا  ِ ف حاا ي    َ ف وجاا   عااا  142ف141ف ص3(ف  1968 ااار عناار )  اا ف أناا عب علا اا حف 
َناا وط ن حاا ي  حساار نطالجاا  وشاا عه ه. نعنملااالن  ااار عناار )  اا ن  يب عباا ه  راا  ناار يزياا  شاابو  ع 
ن  : ااا     

َناا وطف ووخاااليرف ط273علقاازوي) )عى مف رعَ علال اا ل  2009هااا= 1430/ 1هااا(ف :قوااحتن شاابو  ع 
 نريوت[.  -علب ىو 

ب: عل  ْسِرو ِ  ع د ى ك:رِ  ح  ٍ  و  2)  َ َىف ك  ب عل ض  ف  َجحم )( دحوح علبل   (.141ِعْا   علِ ج  ِعف ح ي  
َجحم )3) ب: )   يا ْدح حت: عإِلْنس  ا  ِ)ر  علثا   عِب نا ْب   و ل  تِِ ف ح ي    َ  (. 1631( دحوح )سدحمن ك  ب عل دو ف 
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ته 
ّ
ا: أبو

ً
 احلانية:  ثاني

لألوالد كالوالد الناصح المحب ألبنائه، يرجو لهم الخير   كان النبّي   فلقد 
ويحــرص علــى تعلــيمهم مــا فيــه صــالحهم فــي الــدنيا واآلخــرة، ففــي حــديث أبــي 

ًً  ْ قــال: ْ أن النبــّي  هريــرة  ا ل ك  ًً ا أ ن  ًً ةِ  ِإنَّم  ًً ْنِزل دِ  ِبم  ًًِ ًً  ْ  اْلو ال لِّم ك   . ( ١) «أ ع 
ات، واســتمالة القلــوا إلــى الخطــاا، ورقــة العبــار واســتتبعت والديتــه تلــك لطــئ 

 الحّق. 
في منهجه التربوي يرفق بمن يربيه ويعّلمـه، حتـى إنـه عليـه  وقد كان  

النفســـية واالجتماعيـــة واالقتصـــادية  األوالد الصـــالة والســـالم كـــان يقـــّدر لـــروف 
ال، والثقافيــة، فســاند الصــبيان نفســيًّا وأيقــظ فــيهم اليقــين فــي ربهــم الكبيــر المتعــ

وعــــاونهم اجتماعيــــا بمواســــاة مــــن فقــــد مــــنهم أبــــاه أو أحــــد أقاربــــه، ووقــــئ مــــع 
المتعّسـر منهم ماديًّا، وعّلم من امتلك رصيًدا بسيطا في العلم، سواء في التعبـد 

َمْن حُيَْرْم الرِّْفَق حُيَْرْم أو السلوم على السواء. تحقيًقا لقوله عليه الصالة والسالم: ْ

ْْيَ« اْلَْ
)2( . 

ا: مرافقة العلم للرتبية
ً
 :  :ثالث

ــيم  م الحقيقــي هــو مــن ارتــب  بالتربيــة قبــل تعل ــِّ ، األوالد فــال شــّك أن الُمَعل
ا بالســـلوم التربـــوي. ولقـــد كـــان النبـــّي  ا  واألجمـــل أن يكـــون معلمـــً ا معلمـــً مربيـــً

ة عاليـــة،  بســـلوكه قبـــل لفظـــه وكالمـــه، فقـــام يشـــّجع الصـــبيان علـــى الـــتعّلم وبهمـــّ

 

ن 1) : ااا     
َةف َب  275(  ااار أيب رعورن )عى ر جاااله ندداا ف ك اا ب علط اا  َناا وطف   راا   ك )ااِ هااا(ف :قوااحتن شااب و  ع 

َجاااحم )كالعهوااا ( وهااا  حااا ي  جااا ى عإل اااا ر كرااا  جااا   ع قاااحت   8  ع ااا قب   علقبدااا  عاااا  ع   ااا ف حااا ي  
مف رعَ علال ا ل  علب ىواا ف ناريوت. وع ا ي  لاا  أدار   داحوح )ساادحمف 2009هاا= 1430/ 1عل حقواحتف ط

 و   ار عنر )   ف وعا  أج    عىسا . 
َجحم )(  أخال   )سدحم عر  اليالن ك  ب عْلِبِ  و عل ِ د  ِ 2) ب: ل ْضِر علال ِْلحِتف ح ي    َ  (. 2592 و عآلر عِبف 
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ز الهمــم ب إِّنَّ هللَا ََلْ )الكلمــات المشــّجعة علــى التعلــيم. وقــد ورد فــي الحــديث: وحفــّ
ًرا َعْثِنِّ ُمَعنًِّّتا، َواَل ُمتَ َعنًِّّتا، َوَلكِّْن بَ َعَثِنِّ ُمَعلًِّّما ُمَيسِّّ   .(1)(يَ ب ْ

د علـــى هـــذا الســـلوم التربـــوي؛ ففـــي  وفـــي كـــالم ابـــن مســـعود  مـــا يؤكـــّ
ْي - الحديث عن ابن مسعود  وقـد  -حين كان راعًيا لغـنم ُعْقبـة بـن أبـي ُمعـَ

منه قائاًل: يا رسـول هللا،  -رضي هللا عنه-، وطلب ابن مسعود التقاه النبّي  
رضــي هللا -، يقــول ابــن مســعود -)أي: القــرآن الكــريم(-عّلمنــي مــن هــذَا القــول 

يَّم مَعل  َّمرأســي، وقــال: " فمســح  الرســول : -عنــه  وفــي. (2)"يرمح  هللا هللا، فكن  هللا ُيل  َ
لفظ آخـر يعبـّر عـن أثـر هـذه التربيـة فـي نفسـية ابـن مسـعود، وكيـف أنـّه تحـول 

ة عاليــة إلــى الــتعّلم، يقــول ابــن مســعود  قلــت: علِّمنــي مــن هــذا القــرآن،  بهمــّ
  (.3)فأخذت مِّن فِّيهِّ سبعني سورةً قال: "إنك غالم ُمَعلَّم"، قال: 
بِّي سيدنا رسول من مدرسة الُمرَ  -ابن مسعود -ولما تخّرج هذا المتعّلم  

، إذ به يطبـّق مـا تعّلمـه مـن تشـجيع تربـوّي وتحفيـز للمتعّلمـين، فكـان إذا هللا  
ةِّ، رأى طالا العلم يرّحب بهـم فيقـول: ْ َةْلم َ ابِّيَح ال ةِّ، َوَمِ َ ْم يَ نَ ابِّيَع اكِّْكم َ َمْرَحبً ا بِّك ُ

ِِّ   ُخْلَقانَ  ُدَد -)يلبس ون الثي اِ البالي ة(-الثِّّيَ ا ِِّ ، ج ُ ة  (4)«اْلُقلُ و فيـزدادون نشـاًطا وهمـّ
  عالية في الطلب واإللقاء.

 

َجحم )  (1) لاِ و ِ ف ح ي   َِ جً  ِإم  ب: نا و  ِا أ ا  َت ِْوري  عْ)ال أ تِِ  م ي  : ا: د م   َ  (. 1478دحوح )سدحمن ك  ب علطموف 
ن 2) : ا     

َنا وطف ووخاالواف و)ار )ساا  نا) ه شاحمف 241( )سا  عإل) م أج  نر حابر )عى ها(ف :قوحتن شابو  ع 
َجحم ) َض  ه تب ىل عا ف ح ي   مف )  س  2001ها= 1421/ 1( ط3598)سا  عب ه نر )سب ر 

 نريوتف وه  ح ي  دحوح. -علال  ل 
َجحم )3)  عا    عل حقوحتن )إ ا ره دحوح(. (ف وج  3599( )سا  عإل) م أج ن ح ي  
َجاااحم )(  4) َهف  ب  عإليفااا ان ل ااار   لضااار علبداااحم وشاااالا )قااا ع  242ف ص3(ف  1600أخال ااا  علبو قااا    شااا:

ال ْوِ الرى عخلالع اا  ف أناا  ن ااال علبو قاا  ن ياملااالن شااب  عإليفاا ان أجاا  ناار ع ساار ناار عداا  ناار )  ااى عخل:سااْ
ن  : ااا     

 باا  علالشاا  لداشااال وعل   يااع َلااالايض َل باا وا )ااع علاا عَ مف ) 2003هااا= 1423/ 1هااا(ف ط458)عى
 .[علسديو  نب )ب ى َهلا 
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ا: الشمول والتوازن: 
ً
 رابع

، بالتربيــة العقديــة األوالد بكــل جوانــب التربيــة فــي حيــاة  حيــث قــد عنــي 
والروحيَّة، والتربية التعبدية، والتربية البدنية، والتربية الصحية، والتربيـة النفسـّية، 

العلميــــة والثقافيـــة، والتربيــــة االجتماعيـــة، والتربيــــة األخالقيـــة، والتربيــــة والتربيـــة 
ــذا  ــكرية، وهكـ ــة العسـ ــادية، والتربيـ ــة االقتصـ ــية، والتربيـ ــة السياسـ ــة، والتربيـ الدعويـ

 . كانت تربيته شاملة متكاملة
ــّي  ــرم النبـ ــا تـ ــلوًكا؛  فمـ ــوال وسـ ــا قـ ــاة إال وتناولهـ ــب الحيـ ــن جوانـ ا مـ ــً جانبـ
هـذه التربيـة مــع تكـوين اإلنسـان وتقويمــه، فمـن حيـث هــو "حيـث تتناسـق طبيعــة 

نفخــة مــن روح هللا ينبغــي أن يعتنــي بتربيتــه بالجانــب الروحــي والمحافظــة علــى 
ي، ومـــن حيـــث هـــو مخلـــوق مـــن طـــين لـــه رغباتـــه  ســـالمة صـــلته بالخـــالق الُمَربـــِّ
د بكــل المقومــات والمهــارات التــي تــنّظم وجــوده المــادّي،  ودوافعــه ينبغــي أن يــزوَّ
ومـن حيـث هــو خليفـة هللا فــي األرض ينبغـي أن يـزّود بكــل المعـارف والمهــارات 

كمــا أنهــا . (1)التــي تمّكنــه مــن فهــم العــوالم المحيطــة بهــا وإدارة حياتــه وأداء دوره"
ــين  ــالق، متوازنــــة بــ ــريعة واألخــ ــدة والشــ ــين العقيــ ــع بــ ــة تجمــ ــة متوازنــ كانــــت تربيــ

ا علــى طـــرف، احتياجــات الـــروح واحتياجــات الجســـد، فهــي تربيـــة ال ب طرفـــً  تغلــِّ
واللعــب  فكمـا كــان يربـي علــى العقيـدة والعبــادة، كـان يربــِّي علـى المــرح والتـرويح

  مع الصبيان.

مني:  
ِّ
تعل

ُ
ا: الصرب على األوالد وامل

ً
 خامس

فال ُينفِّذ غضبه على من أخطأ في الكالم أو التصرف من الصبيان، فلقد 
ه  كــان يصــبر علــى جفــوة مــن يربيــه ويعّلمــه،  ثبــت فــي الســنة المباركــة أنــّ

ــد ورد فـــي  ــلوكية، وقـ ـــرفاته السـ ــه اللفظيـــة، أو تصـ ــي تعبيراتـ ــأ فـ ــبر إذا أخطـ يصـ
 

مف 1987هااا= 1407/ 2ف ط29( تطااَ  )ي اا م علاملالياا  عل ن ياا  عإل اام)و ن أ.ر )  اا  عال اا ا عل ااوم ف ص1)
َة. -رعَ عنر كثريف ر)شحت  نريوتف )  ب  رعَ عل ع ف عى يا  عىا 
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ل؛ الطويــ مثــل ذلــك، كمــا فــي حــديث ســيدنا علــّي بــن أبــي طالــب  وصــفه 
 وفيـه: 

ا، َوإَِّذا  هِّ ُكلِّهـَ اَر بَِّكفـِّ ـُر َلَها، إَِّذا َأَشاَر، َأشـَ هِّ َوال َيْنَتصِّ )….. َوال َيْغَضُب لَِّنْفسِّ
هِّ  ن إِّْبَهامـــِّ اطِّ ى بـــَ هِّ اْلُيْمنـــَ ا فضــــرا بَِّراَحتـــِّ َل بِّهـــَ َث اتَّصـــَ دَّ ا، َوإَِّذا َتحـــَ َب َقَلَبهـــَ ــَّ َتَعجـ

َرَض وَ  ــْ َب أَعــ ــِّ ـَرى، َوإَِّذا َغضــ ــْ كِّهِّ اْلُيســ حِّ ــَ لُّ ضــ ــَ ُه جــ ــَ ضَّ َطَرفــ ــَ رَِّح غــ ــَ اَح، َوإَِّذا فــ ــَ َأشــ
ُم، ….   ول  هللِا التََّبســُّ سًً  ان  ر  ًرِ  وكًً  ًًِ   اْلِبشًًْ ائ ، د  بِّ يََّن اْلَجانــِّ ــَ ، ل قِّ ــُ ْهَل اْلُخل ، ســَ

اٍا َوال َفحَّاشٍ  احٍ َلْيَس بَِّفظٍّ َوال َغلِّيٍظ َوال َسخَّ   َوال َعيَّاٍا َوال َمدَّ
ــم قـــال  ــًفا ثـ َوةِّ : …واصـ ــْ ى اْلَجفـ ــَ بُِّر لِّْلَغرِّيـــبِّ َعلـ ــْ ــدة –. وَيصـ الغلظـــة والشـ

قِّهِّ ومسـألته َحتـَّى  -والقسوة التي رّبما تظهر من أهل الجفاء من البادية فِّي َمْنطِّ
َتْجلُِّبوَنُهمْ  َحاُبُه َلَيســْ اَن َأصــْ إَِّذا كــَ
شــك أن لمثــل هــذه الصــفات أثــًرا  وال. (2)….((1)

 عظيًما في هداية النَّاس. 
ا: مشاركة األوالد مهاراتهم:  

ً
 سادس

عِّرهم  لقــد كــان النبــّي  يعمــل علـــى مشــاركة الصــبيان فــي مهــاراتهم وُيشـــْ
بأهمية مهـاراتهم، فقـد جـاءت امـرأة إلـى رسـول هللا تشـكو ولـدها، وكـان مـن بـين 

عر، فقال: أريده، ولنتـرم صـاحب صفات هذا الولد أنه كان شاعًرا ويق رِّض الشِّّ
القصــة يحكــي هــذا الموقــئ؛ حيــث روى اإلمــام مســلم فــي صــحيحه مــن حــديث 

ْفُت َرُسوَل هللا  ، َعْن َأبِّيهِّ، َقاَل: َردِّ و ْبنِّ الّشـَرِّيدِّ اَل:   َعْمرِّ ا، َفقـَ هللَا َيْومـً ْل َمع َ »ه َ
ْيٌ  « قُ ل  ْ  ْل«ِّ ع  َ نِّ أَِّْ الِ  َّ َة ب  ْ ْعرِّ أَُمي  َّ ْن ع  ِّ اَل: م  ِّ ا، فَ ق  َ ت  ً ْدتُُه بَ ي ْ ي  ْه« فَأَْنش  َ اَل: »هِّ ْم، ق  َ ُ«: نَ ع  َ

اَئَة بَ ْي«ٍ  ًتا، فَ َقاَل: »هِّيْه« َحَّتَّ أَْنَشْدتُُه مِّ »هِّيْه« ُثَّ أَْنَشْدتُُه بَ ي ْ
(3) . 

 

 ؛ لو:  ح هلحم عليالد  لس ع  علايب  أ ئد  ك ن ع   ح    إلو  . أىن يطدب ا علغاَل  لدجد ي   جمدس     (1)
َجحم ) ( 2)  )) اْلِ ٌع    ِنحٌت(. 24ف ص3(ف  1362أخال   علبو ق    ش:ب  عإليف ان ح ي  
َجحم )  (3)  (. 2255أخال   )سدحم   دحوح ن ك  ب علشِ ْبالف ح ي  
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: هـــل معــك مـــن شـــعر أميـــة بـــن أبـــي يقــول اإلمـــام النـــووي: )… وقولـــه 
الصلت شيوا؟ فهكذا وقع فـي معظـم النسـ  شـيوا بالنصـب، وفـي بعضـها شـيء 
بـــالرفع، وعلـــى روايـــة النصـــب يقـــّدر فيـــه محـــذوف، أي: هـــل معـــك مـــن شـــيء، 

 وما هذا إال مشاركة له.  (1)فتنشدني شيًوا…(
إلـى مـا للصبّي مشاركة واهتمـام، وطلبـه االسـتماع منـه  كما أّن مرافقته 

ْعر، هـو نـوع مـن اإلشـعار باألهميـة، حتـى عـّدَل لـه النبــّي   كـان يقـول مـن شـِّ
عر الذي ينبغي أن ُيقال، فقد ثبت في رواية أخرى  شيًوا من الفهم في ميزان الشِّّ

 قال له:  أنه 
))أشـــعر كلمـــة تكلمـــت بهـــا العـــرا كلمـــة لبيـــد: أال كـــل شـــيء مـــا خـــال هللا 

ْعر، ونصـحه باألحسـن بعـد أن باطل..(( فوفًقا لهـذا يدلـّه ع لـى الحسـن مـن الشـِّّ
 شاَرَكُه. 

ــي موقـــئ مشـــاركته مـــع الصـــبيان عنـــد رمـــي النبـــال وتـــذكيرهم بـــأبيهم  وفـ
ــماعيل  إســ

ــاتهم  (2) ــائهم فــــي هوايــ ــاء ألبنــ ــاركة اآلبــ ــة مشــ دليــــل علــــى عظمــ
 ومهاراتهم. 
ــة  فليـــت  ــارات الخاصـ ــاتهم المهـ ــاءهم وبنـ ــاركون أبنـ ــات يشـ ــاء واألمهـ اآلبـ

بهــم، فــإن هــذا ُيشــعر األبنــاء بالرعايــة واالهتمــام، فضــاًل عــن أنــه يصــرفهم عــن 
ر معهــا العــالج  بل ضــاّلة معوجــة يتعســّ لهــو باطــل وانحــراف ربمــا يجــّرهم إلــى ســُ

 بعد أن تتراكم وتتفاقم. 

 

 . )) اْلِ ٌع    ِنحٌت(. 12ف ص15ى )سدحمن  شالح علا وى عد  (1)
د ر    نْار  ع  كاْ  ِع َ ضاِ     (2) باْ :  ا  ن مسِ  َى   عل حوحف ولو ن ع ْر ي زِي   ْنِر أ يب ع:با ْوٍ ف جا     َة إىل ح ي  علبل  إش 

ن ) ال  علا يبُّ  د: ا ف لا قا      عَّلل : ع ْا :ف ج     حْم علاا يبُّ  ع د ى نا ي اٍل ِ)ْر أ ْ د حم  يا ااْ  ضاِ كا: َْ)ا: ع نا ِ) ِإمْس  ِعوار ف لا ِ ا  أ َ  ن »ع
ِْ يْاِ يِ حْمف لا قا     َ  ا:  : عَّلل ِ  الِيق ْرِ  ن ل أ ْ)سا ط  أ حا  : عليا  َْ): عف و أ ص  ) ع  ن ِ) ل:م ٍا« جا     حْم  ك  ا  َ عِ)ًو  ع ن »)ا   ل  ا:

حمْ ن ») ب  :حْم؟ ج     علا يبُّ  م  تا اْل): ا ؟«ف ج  ل: عن ك ْوف  نا اْلِ)  و أ ْن    حْم ك:دِ  ا: َْ)ا: ع لا أ ص  ) ب  ا: َىن  ع « نداحوح علبلا 
َجحم ) ب: عل  ْحالِيِض ع د ى علال ْ)ِ ف ح ي    َ  ([.2899ك  ب عجل  ر وعلسريف 
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ا: احلكمة يف الرتبية والتوجيه:  
ً
 سابع

ي كالطبيـــب يصـــئ لكـــل مـــريض مـــا يناســـبه مـــن دواء، وهـــا هـــو   الُمَربـــِّ
ا الفـــروق الفرديـــة بيـــنهم، فقـــد اخـــتّص  ي حـــال مـــن يـــربيهم ويقـــّومهم، مراعيـــً ُيراعـــِّ

(، ال إل ه إال هللابإعالمه بثـواا مـن قـال ) -رضي هللا عنه-سيدنا معاذ بن جبل  
 يشرم باهلل شيًوا..ومات ال 

ــّي  ــبهم مــــع المواقــــئ  فلــــم يكــــن النبــ كغيــــره مــــن البشــــر فــــي تعامــــل أغلــ
بالعاطفـة دون العقـل والتعقـل والحكمـة والفهـم.  -خاصة مـع األبنـاء–واألحداث  
ا   فها هو   يراعي حال من ُيربيه وَمن يلقيه النصيحة؛ فال شك أن ثمـت فروقـً

ــين  ــم والتلقـــي والـــ األوالد فرديـــة بـ م فـــي الفهـ ــّ ــدناه يعلـ ــتيعاا؛ فربمـــا وجـ تعلم واالسـ
صبيًّا منهم أمًرا عقديًّا قد ال يستوعبه غيره، كما فعل فـي اختصاصـه معـاذ بـن 

ا اإلمام البخـاري . (1)(ال إله إال هللابثواا حديث )  جبل    -رحمـه هللا-وقد بوَّ
ْوٍم، َكَراللحـــديث بقولـــه: ) ا ُدوَن ق    َ مِّ قَ ْوم   ً لعِّل   ْ عَّ ابِّ ْن خ   َ ُِ م   َ وااَب َة َأْن اَل يَ ْفَهم   ُ ي   َ (. كمـــا هِّ
إين أعّلم  هللا  بحــديث ) -رضــي هللا عنهمــا-عبــدهللا بــن عبــاس  اخــتّص النبــيُّ 

ل.. (2)(كلم  ات ْين  وبالتأمــّ  -رضــي هللا عنهمــا-فــي التــوجيهْين النبــوّيْين للغالمــَ
يتضح مدى استعمال الحكمة والعقل ووضع كل شيء موضعه المناسب وبـذل 

 

َة إىل ح ي  لو ف أا  علايب  (1) ب ٍر   إش  ر  عجل اا   «ف ج   ِلر:ب  ِذ ْنِر    ًئ  ر خا  واْ الِك: نِاِ  شا     عَّلل   م  ي:شاْ
ْر ل قاِ ن »)ا 

ْر خا     ب: )ا   َ َىن ك ا ب علبداحمف  ن »م  ِإ  ِ أ خا  ا: أ ْا يا   ِ دا: ع« نداحوح علبلا  ؟ جا     ن أ م  أ:ن شِ ال: علا  ي  ج    
لِبْدحِم جا ْ ً)  ر:وا  جا ْ ٍمف ك ال عِهو    أ ْا م  يا ْي  ر: عف   ([. 129ح ي  )َِ

َة إىل حااا ي  عنااار عبااا يف ولواا ن أا عنااار عبااا ي  (2) ف  َ  ااا: ِ  عَّللِ   -َضااا  ه عا راا -إشاا  داااْ  جااا  ن ك:ااااْ : خ 
ف إِ  ط  ْ ه:  :  هااا  ِ  عَّلل    اااِ  ف عْحيااا  ط  ِ  عَّلل     ْي ملاااْ ِدرااا  ٍتف عْحيااا  ط  ك  مم: ِإ  ِ أ:ع دِ رااا: ن »اي  يااا: أ ْل   يا ْ )اااً ف لا قااا     ذ ع  ااا 

ي باا: ك  ل   باا ْ  ع داا ى أ ْا يا ااْ حْم أ ا  ع :)اا    لاا ْ  عْ   ر  ف و عْعداا  َّللِ  َِ أ ِ  عَّلل  ف و ِإذ ع ع ااْ ا ب ْا   ل   ااْ  ِبْر  ي باا: ك     ااْ ِنشااا ْ ٍ    ْ يا ااْ
ف و ل ْ  عْ   ر ب: ع ع د ى أ ْا ي ض:الُّوك  ِنش ْ ٍ    ْ ي ض:الُّ  ف ِإم ِنش اْ ٍ  ج ْ  ك  ا ب  : عَّلل : ل ط  وك  ِإم ِنش ْ ٍ  جا ْ  ك  ا با  : عَّلل : ع د واْط 

ن  : ااا     
« ن ااار عل )ااَىن )عى ح:ف: ْ  عل ااُّ ياا  مم: و    ِ  ع  جااْ هااا(ف :قوااحت علشااوخ أجاا   راا  شاا كال 279َ:ِلباا 

َجاااااحم ) مف شاااااالك  )  باااا  و)طببااااا  ) ااااطيى علبااااا يب 1975هااااا= 1395/ 2(ف ط2516ووخااااالواف حاااا ي  
 شوخ أج  ش كالن )ح ي  دحوح([.) ال. وج   عا  عل -ع ديب
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ب، وقــد أثمــر هــذا التوجيــه لــيس فــي زمــن  ب، فــي الوقــت الُمناســِّ التوجيــه الُمناســِّ
 الصحابة فق  بل في اأُلّمة كلها. 

ْين. وال يعنــي ذلــك جهــل وهــي أمــور اعتقاديــة، يســتوعبها عقــل كــال  الغالمــَ
ا، وتلـــك هـــي عـــين  ــً ا وتبليغـ ــً ل المســـؤولية فهمـ غيرهمـــا، لكنهمـــا أقـــدر علـــى تحمـــّ
الحكمـــة التربويـــة فـــي التربيـــة؛ باختيـــار الوقـــت المناســـب للنصـــيحة والموعظـــة، 
ــا الت  ــٌة باإلجابــــة علــــى التســ ــبة للتربيــــة، حكمــ ــار الوســــيلة المناســ ــٌة باختيــ حكمــ

 وفًقا لما يتوافق مع واقع السائل والمستشير.   ليه المتعددة التي ُعرِّضت ع

ا: استخدامه التشويق صلوات اهلل وسالمه عليه:  
ً
 ثامن

يستخدم وسـائل متعـددة لتشـويق األبنـاء لمـا يقـول ولمـا   فكان مع تربيته  
يعلمهــم إيــاه؛ فمــثال كــان يســتخدم القصــص كقصــة الغــالم مــع الســاحر والراهــب 

ــال ؛ (1)والملــــك ــداًء بمــــا ورد فــــي القــــرآن الكــــريم مــــن إيــــراد القصــــص لألطفــ اهتــ
والكبار. وكان يستخدم َضْرا المَثل في تصحيح األخطاء، حتى أّن واحًدا من 

كــــان يقــــول:  -رضــــي هللا عنهمــــا–الصــــبيان كعبــــدهللا بــــن عمــــرو بــــن العــــاص 
ل حفَ   « ع   ن رس   ول هللا )) َم َمث   َ ــي األول . (2)((أل   ْ ــذا كـــان المربـ ــوّ  وهكـ ع ينـ

ــون؛  ــه المربـ ــتم بـ ــي أن يهـ ــا ينبغـ ــذا ممـ ــاء، وهـ ــة األبنـ ــي تربيـ ــويق فـ ــاليب التشـ أسـ
 فللقصة والَمَثل والتشبيهات أثر كبير في نفسية المتلقِّي.  

 

َرهاا  عإل)اا م )ساادحم   دااحوح ف نااالجحم )1) ف ك اا ب علزهاا  ( )اار حاا ي  داا و  ناار  ااا ا 3005( علق اا  أو
 وعلالج ئحتف َب ِج  ِ  أ ْدح  ِب ع :ْخ :وِر و علس  ِحاِل و علال عِهِ  و عْلغ:مِم. 

: اا      ن  (  ري أعمم علابم ن مش  عل ير أن  عب ه  را  نار أجا 2)
هاا(ف 748نار عثرا ا نار ج  يفاْ   علاَهيب )عى

َنا وطف   مف 1985هاا= 1405/ 3ف ط87ف ص3:قوحت جمر ع  )ار ع ققار رشاالعا علشاوخ شابو  ع 
 )  س  علال  ل ف نريوت.
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ي؛ كجزء من التشجيع:  
ِّ
ب
َ
ر
ُ
ث الطمأنينة والثقة يف نفس امل

ْ
ا: بع

ً
 تاسع

إذا أراد أن يبعث أحد الصبيان أو الغلمان حديثي السّن ألمر   فقد كان  
ا، كــان يشــجعهم ويبعــث برســائل الطمأنينــة واألمــان فــي الــنفس وأنهــم قــادرون  مــَّ

 على اإلنجاز والقيام باألعمال..
ؤتي ثمارهــا  وال شــّك أن الثقــة فــيمن يوكــل إليــه عمــل أو ُتســَند لــه مهمــة تــُ

ا الطيبــــة، أمــــا الخــــوف الزائــــد مــــن عــــد  ه يصــــنع جــــيال قلقــــً ة فإنــــّ م إنجــــاز المهمــــّ
ــي ــعيًفا فـ ــرار، ضـ ــاذ قـ ــى اتخـ ــوى علـ ــطرًبا ال يقـ ــاء ومتطلبـــات  ُمضـ ــة أعبـ مواجهـ

 الحياة. 
َث  ومما يؤّكد ما سبق ما ثبت عن سيدنا علي بن أبي طالب  حين حدَّ

ُلني وأنا   بقوله: بعثني رسوُل هللا   إلى اليمن قاضيًا، فقلت: يا رسوَل هللا، ُترسِّ
ْلَم لي بالقضاء؟ فقال: "إنَّ هللا عّز وجّل سَيهدى قلَبَك وُيثبِّّت ح نِّّ وال عِّ ديث السِّّ

ر  ن اآلخــَ َمَع مــِّ َينَّ ْحتــى َتســْ َس بــيَن يــديَك الخصــمان، فــال تقضــِّ لِّســانَك، فــإذا َجلــَ
زلــــُت  كمـــا ســــمعت مـــن األول، فإنــــه أحـــرى أن َيَتبــــيَّن لـــك القضــــاء" قـــال: فمــــا

فعمـَل علـى تثبيتــه وتشـجيعه والــدعاء . (1)ضـاء بعــد قاضـيًا، أو مـا شــككُت فـي ق
 له بالتسديد والنجاح في مهّمته. 

ا: انتقاء الكلمات واللمسات الرتبوية الطيبة:  
ً
 عاشر

ــّي  ــان النبــ ــاء  فلقــــد كــ ــة عنــــد تصــــويب األخطــ ــات الحانيــ يســــتخدم الكلمــ
لــألوالد؛ فمــا جــَرح مشــاعر واحــٍد مــنهم، وال أراق مــاء وجهــه؛ بــل كانــت كلماتــه 

مــع  حانيــة، وعباراتــه هادئــة، وتوجيهاتــه ســديدة، نلحــظ ذلــك ممــا فعلــه النبــّي 
ْْ حـين أخـذ فـي تعليمـه آداا األكـل، فقـال: ْ ربيبه عمر بن أبي سـلمة  اْجل ِّ

 

َجااااحم ) فَب كوااااف علقضااااا  (  ااااار أيب رعورن أو  ك اااا ب ع جضاااااو ف 1) جااااا   علشااااوخ شااااابو  ف (3582حاااا ي  
َن وط   عل ح  قوحتن ح ي  دحوح نطالج .ع 
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. وربما صّرح بلفظ الحب لمن يربيه (1)«َِنَّ، َوَسمِّّ هللَا، وَُكْل بَِّيمِّينِّهللَا، وَُكْل ِمَِّّا يَلِّيهللاَ ََي بُ 
ويعّلمه، كما فعل مع معاذ، وصّرح له بحّبه إياه، وكان يدعو لألبناء ويشـجعهم 

وعند النصيحة كان يالمس   اللهم علِّّمه الكتاِ(.ويحّفزهم كما دعا البن عباس )
مـع سـيدنا  الطفَل بيديـه لمسـة حنـان ورقـة ورفـق ومـن ذلـك مـا فعلـه   النبيُّ  

َر   اَل: )  َعْبدِّهللا ْبنِّ ُعمـَ َذ بَِّمْنكِّبِّيـه َفقـَ نْ َيا َكأَن َّهللاَ حـين َأخـَ ْن يفِّ ال دة ابُِّر  ك ُ َيرِّي ٌب، َأْو ع َ

بِّيل وكــان يطلــق كلمــات الثنــاء والحــب التــي تشــّجع علــى اإلنجــاز، ومــن . )2((س  َ
َرَة مــا ورد عَــ  ذلــك  ي ُهَريــْ اسِّ  ْن َأبــِّ َعُد النــَّ ْن َأســْ ِّ مــَ ََّ وَل  ا َرســُ اَل: قِّيــَل يــَ ُه قــَ َأنــَّ

ْن »: بَِّشَفاَعتَِّك َيْوَم القَِّياَمةِّ؟ َقاَل َرُسوُل هللا  أَلِن ع َ َرَة َأْن اَل َيس ْ َلَقْد ظَنَ ْنُ« ََي َأاَب ُهَري  ْ
ْنهللَا لَِّما  ، َأْسَعُد النَّاسِّ بَِّشَفاَعِتِّ يَ ْوَم َهَذا اكَدِّيثِّ َأَحٌد َأوَُّل مِّ هللَا َعَلى اكَدِّيثِّ ْرصِّ رَأَْيُ« مِّْن حِّ

هِّ  هِّ، َأْو نَ ْفس  ِّ ْن قَ ْلب  ِّ ا م  ِّ اَل اَل إِّل َ َه إِّال هللا، َخالِِّ  ً ْن ق  َ ةِّ، م  َ وال شــّك أن ســيدنا أبــا  .(3)«القَِّيام  َ
عه قـد نـال دفعـة معنويـة قويـة وكبيـرة بثنـاء الرسـول وتشـجيعه لـه سـتدف    هريرة

 لمزيد من الحرص واالهتمام بالبحث وتلقي العلم، وقد كان. 

زهم  وإذا كــــان هــــذا الثنــــاء مــــن ســــيد الخلــــق  لمــــان يحفــــّ علــــى بعــــض الغِّ
ويدفعهم إلى األمام وإلى مزيد من اإلنتاج والعطاء والحرص علـى طلـب العلـم، 

 

ب: أ ْ)اِل علا يبِ  ( أخال   أن  ن ال علش لب    علي عئ ن 1)  َ   ْر أ ْعمها ر: )اِ ب ِ ف و م يا: ْكا  ْر     عنِاِ  عْلق  اْ ف َِ  ْكِر )اِ
ن  ن ال  ر  نر عب ه نر إنالعهوحم نر عب و ْي  علبغ عرى علشا لب  أ ك  ب علي عئ ف)نسا  حسِر(. ني:املالن  

ن عل : ااا     
رعَ عناار  مف 1997هااا= 1417/ 1ف طحققاا ن حدراا  ك )اار أ ااب  عباا عهل رىف هااا(354بااز ع  )عى
َى   دااحوح    ك ااا بن ع دبراا ف َبن عل سااارو   [.علسااب ري  -عجلاا  ى وأدااار ع اا ي  أخال ااا  علبلاا 

َجاااحم ) عب (ف وأخال ااا  )سااادحم   ك ااا بن ع شاااالن ف َبف ور5376عداااى علطبااا م وع كااار َلورااارن حااا ي  
َجحم )  (.2022علطب م وعلشالعب وأح  ) ر ن ح ي  

َىن ك ا ب علالجا وف َب جا   علاايب 2) َجاحم   ( أخال   علبل  كار   علا نو  كأناط ياليا  أو عا نال  ابورف حا ي  
(6416.) 

َجحم ) دحوح (3) ب: ع اِْلِص ع د ى ع  ِ يِ ف ح ي    َ َىن ك  ب علِبْدحمف   (. 99علبل 
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قــد وقــع لــه مثــل ذلــك مــع  (1)فــإن ســيدنا أوس بــن معيــر )أبــو محــذورة الُجمحــّي(
عبـــدالملك بـــن أبـــي محـــذورة، عـــن أبـــي محـــذورة، ؛ فعـــن أم ســـيدنا رســـول هللا 

ين، خرجــت عاشــر عشـــرة مــن مكــة نطلــبهم، مــن حنــ قــال: لمــا رجــع النبــي 
)لقــد ســمعت : فســمعتهم يؤذنــون للصــالة، فقمنــا نــؤّذن نســتهزئ. فقــال النبــي 

ال، فكنـت  اًل رجـُ ا رجـُ في هؤالء تأذين إنسان حسن الصـوت(، فأرسـل إلينـا، فأّذنـّ
آخـرهم، فقــال حـين أّذنــت: )تعــال(، فأجلسـني بــين يديــه، فمسـَح علــى ناصــيتي، 

فــأّذن عنـد البيــت الحـرام(، قلــت: كيـف يــا رسـول هللا؟ فعّلمنــي  ثـم قــال: )اذهـب،
ــا، وفـــي الصـــبح: )الصـــالة خيـــر مـــن النـــوم(، وعلَّمنـــي  ــا يؤذنـــون بهـ األولـــى كمـ
اإلقامــة مــرَّتين مــرتين ...، قــال الواقــدي: كــان أبــو محــذورة يــؤذن بمكــة إلــى أن 

 .(2)بمكة(توفي سنة تسع وخمسين، فبقي األذان في ولده وولد ولده إلى اليوم 
 حادي عشر: القدوة والسلوك والنموذج التطبيقي: 

لن يصل المربي إلى بغيته من التربية إال إذا كان قدوة أمام من يرّبيه؛ 
 ىي ني مي ُّ فال يليق بأي مراٍّ أن يأمر بشيء وال يفعله، قال تعالى:  

ئ    [ 3الصئ:  ]  َّهئ مئ خئ حئ جئ يي ببعض مالمح    النبي  وقد ُوصِّ
بن   بعمرو  النبّي  إليه  بعث  حين  ُعمان(،  ملك  )الُجلندي  شهادة  في  القدوة 

)لقد دّلني على هذا النبّي األمّي، إنه ال  يدعوه إلى اإلسالم، فقال:    العاص  
يأمر بخير إال كان أول آخذ به، وال ينهى عن شّر إال كان أول تارم له، وأنه  

 

كاا ا )اار أناا   علااا ي داا اًت وأدوباا ف كراا  جاا   ذلااط   )اا ذ ا عىسااج  ع ااالعم ك اا  عى ال)اا ف وداا ح  علااايب  (1)
 )) اْلِ ٌع    ِنحٌت(. 117ف ص3عإل) م علَهيب    ري أعمم علابم ن  

 ( عىال ع نيس . 2)
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يبطر، ويغلب فال يهجر الوعد، وأشهد ف  (1) يغلب فال  بالعهد، وينجز  يفي  وأنه 
   .(2) أنه نبّي(

كان قدوة، يوافق قوله فعله. فلقد كان   هكذا أقنعه باإلسالم أن النبّي  
هللا   عملية    رسول  ترجمة  الناس،  مع  وتعامله  وسلوكه  وشمائله  بشخصيته 

في  القدوة  دالئل  ومن  وتشريعاته.  وآدابه  وتعاليمه  القرآن  لحقائق  حية  بشـرية 
لما كان يوم األحزاا، قال: )  التربية النبوية ما جاء عن البراء بن عازا  

اوخندق رسول هللا   عني  وارى  الخندق، حتى  تراا  من  ينقل  رأيته  لغبار  ، 
َظم المشاركة النبوية في حفر  .  (3)(جلدة بطنه، وكان كثير الشعر وهذا ُيظهِّر عِّ

 الخندق، وتلك هي القدوة بعينها التي تزرع الثقة في فريق العمل. 

تربيته   فإن  هذا  يّدعي    وعلى  وال  السمات،  من  بالعديد  اتَّسمت  قد 
، ومنها  الباحث أنه حوى في هذه النقطة كل عناصر التمّيز التربوي للنبّي  

 ما يأتي:  

التربية  أوال من  الهدف  وضوح  النفسي،  :  والضب   العقلي،  التصحيح  في 
والتوليف السلوكي المتمّيز بحكمة وتدرج وتنّوع في الوسائل المستخدمة  

إلى األهداف المرجّوة. فإن مشكلة المشكالت عند بعض اآلباء  للوصول  
واألمهات غياا الهدف من التربية، وربما غياا الهدف من الزواج وبناء  
هدفه   له  األطفال  تربية  في  النبّي  هْدي  أّن  غير  األساس،  من  األسرة 

 

 ىن م ياطحت ن مم جبوح أو ):ْس ا ْ ج ر. أ (1)
ن  (2) : اااا     

عإلدااا ن    زوواااز عل اااح ن ن أنااا  عليضااار أجااا  نااار عدااا  نااار  رااا  نااار أجااا  نااار حجاااال علبساااقم  )عى
هااااف رعَ 1415/ 1ف ط637ف ص1هاااا(ف :قواااحتن عااا ر  أجااا  عبااا عى   ر وعداااى  رااا  )بااا ضف  852

 نريوت. -عل    علبدرو 
َجاااااحم )( داااااحوح 3) َىن ك ااااا ب عىغااااا  ىف َب يااااازوة عخلاااااا و وهااااا  ع حااااازعبف حااااا ي   ف 5(ف  4106علبلااااا 

 .110ص
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السامي المتمّثل في بناء المجتمع وتماسكه والحفاظ على وحدته ورعاية  
   بنائه.مشاعر أ

ا
ً
فلقد كان عليه الصالة والسالم مربًيا  : ربانية المصدر، وشمولية التربية؛  ثاني

شمولًيا بتربيته؛ يربي األطفال في كل جانب حياتي، علميًّا وفكريًّا وبدنيًّا  
من   جانًبا  ترم  فما  وأخالقيًّا،  واقتصاديًّا  وسياسيًّا  وصحيًّا  واجتماعيًّا 
جوانب   تعّددت  وقد  عطاء.  فيه  له  وكان  إال  التربية  في  الترقية  جوانب 

ف واإلنسان، الشمولية  والمكان  الزمان  فشملت  التربوي؛  منهجه  ي 
ومن   التربية.  في  المستخدمة  واألساليب  والوسائل  التربوي  والمضمون 
والدته  وعند  يولد  أن  قبل  وإعداده  تربيته  على  التركيز  لإلنسان  شمولها 
المناهج   أّن  ذلك  إلى  ُيضاف  المختلفة.  عمره  مراحل  وفي  والدته  وبعد 

المية، قد رّكزت في مالمح تربيتها على جانب معين  التربوية غير اإلس
من جوانب الحياة، فمنها ما يتعلق بتحقيق التميز واالستقاللية، ومنها ما  
دون   المزُعومة  الّروحانية  نحو  شُرد  ما  ومنها  وحدها،  بالمادة  ينشغل 
االنشغال بالتحصيل المادي. أما المنهج اإلسالمي فهو على عكس ذلك، 

 .   بعة لهْدي رسول هللا من خالل المتا 

ا:
ً
وتلك داللة ُعظمى لتربيته  التوازن والجمع بين احتياجات الروح والبدن:    ثالث

  فقد كانت تربية واقعية تتسق مع واقع المراحل العمرية المختلفة، بل ،
العقلي فخاطبه   النم   المختلفة؛ حيث راَعى  اإلنسانية  الشخصية  وأنماط 

ساس المرهئ فخاطبه بالمشاعر والعواطئ، بالعقل، وراَعى صاحب اإلح 
 وراَعى صاحب المهارة فخاطبه باللسان الذي يفهمه ويرقِّيه. 

ا
ً
فال ُيعقل أن يخرج من رائد تربية أسلوًبا    : اإلنسانية ومراعاة المشاعر؛رابع

أو طريقة تتعارض مع اإلنسانية والمشاعر الراقية؛ فما جرح وال فضح وال  
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أبًدا   أساء  وال  سيدنا     أهان  أحاديث  في  ثبت  كما  لخَدمِّه  حتى  ألحد، 
 .  خادم النبّي  أنس بن مالك 

ا
ً
فقد كان يراعي واقع الُمَربَّى في زمانه ومكانه    : واقعية التربية النبوية:خامس

وثقافته ولروف حياته االجتماعية واالقتصادية، ومع واقعية هذه التربية  
َم ُعمق رسالة اإلسالم،  النقّية خرج إلى الواقع جيل فّعال في المجتمع، َفهِّ

تربيته   هي  وهكذا  الغالية.  بأّمه  الولد  ارتباط  بدينه  لألوالد   وارتب  
التربية النبوية مدرسة رفيعة   -بجالء-اياها المتعددة، وقد اتضح  بمز  أن 

يتعايش   وأن  يتعّلم  أن  أراد  لمن  بنيان  وأقوم  بيان،  أحسن  وفيها  المقام، 
 بسيرته في تصويب ما طرأ على حياتنا ومناهجنا من أخطاء. 

اليوم من هذا الهْدي الشريف؟ وهل من صفات يمكن   فكيف يستفيد المربُّون 
سيرته  استن من  على    باطها  التعّرف  ويمكن  الفائقين؟  المربين  إلعداد 

 جواا تلك التسا الت في المبحث التالي بمشيوة هللا تعالى.
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 املبحث الثاني: 
 صفات املربي الناجع من خالل الرتبية النبوية لألوالد 

ن القيـــام علـــى تربيـــة أبنـــائهم، فحـــين يقـــول   لقـــد أوصـــى هللا تعـــالى اآلبـــاء بُحســـْ
فهــذا يعنــي فــي أبســ  معانيــه    . ( 1) ( اع  دُِّلوا ب  نَي أبن  ائِّكم، اع  دُِّلوا ب  نَي أبن  ائِّكم ) :  النبــّي  

ــها   ا للشـــيطان. ومســـؤولية األبـــوين يلّخصـ ــً ــتح بابـ ــة التـــي ال تفـ ــة العادلـ ضـــرورة التربيـ
ي أبــو حامــد الغزالــي   فيقــول: "والصــبّي أمانــة عنــد والديــه،    -رحمــه هللا -اإلمــام الُمَربــِّ

ر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقـش وصـورة، وهـو قابـل لكـل مـا  وقلبه الطاه 
ّود الخيـر وُعّلمـه نشـأ عليـه وسـعد فـي   نقش ومائل إلى كـل مـا ُيمـال بـه إليـه، فـإن عـُ
ّود الشـــر وأهمــل   الــدنيا واآلخــرة وشــاركه فــي ثوابــه أبــواه وكــل معلــم لــه ومــؤّدا وإن عــُ

 . ( 2) بة القيِّم عليه والوالي له" إهمال البهائم، شقي وهلك، وكان الوِّْزر في رق 
فوصية هللا لآلبـاء بـأوالدهم  ابن القيم تلك القيمة بقوله: )…. وقد لّخص اإلمام  

 َّىب نب مب  زب رب ُّ :  ســـابقة علـــى وصـــية األوالد بلبـــائهم قـــال هللا تعـــالى 
، فمــن أهمــل تعلــيم ولــده مــا ينفعــه، وتركــه ســدى، فقــد أســاء إليــه غايــة  [3١اإلســراء: ]

اإلساءة. وأكثر األوالد إنما جاء فسادهم من قبل اآلباء وإهمـالهم لهـم وتـرم تعلـيمهم  
فــرائض الــدين وســننه فأضــاعوهم صــغارا، فلــم ينتفعــوا بأنفســهم. ولــم ينفعــوا آبــاءهم  

ك عققتنــي صــغيًرا  كبــاًرا، كمــا عاتــب بعضــهم ولــده علــى العقــوق. فقــ ال: يــا أبــت إنــّ
 .  ( 3) َفَعَقْقُتك كبيًرا، وأضعتني وليًدا فأضعُتَك شيخا( 

 

َجاااحم 1) ِرف حااا ي   ر: نباااض ولااا ه عداااى نبااٍض   علاُّحاااْ (  ااار أيب رعورن أو  ك ااا ب علبوااا عف َب   علال ااار يا:ي ضااِ 
 (ف وه  ح ي  حسر.  3544)

ن  ط  ا  ( إحو   عد م عل يرن أن  ح )   ر  نار  را  علغازعيل عل2) : اا     
ط. رعَ ف 72ف ص3 هاا(ف 505)عى

َيخ(. -عىبالل   نريوت )ن وا ات
ن 3) : ااا     

( :ياا  عىاا رور ْح اا م عى لاا رن  راا  ناار أيب ن ااال ناار أياا ب ناار  ااب  مشاا  علاا ير عناار جااوحم عجل  ياا  )عى
َص وطف ص751  -ا مف )  باااااا  رعَ علبواااااا 1971هااااااا= 1391/ 1ف ط229هااااااا(ف :قوااااااحتن عباااااا علق رَ ع 

 ر)شحت.
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ومــن هنــا تــأتي أهميــة التعــرف علــى صــفات المربــي النــاجح مــن خــالل ســيرة  
ــّي   ــال.    النبـ ــع األطفـ ــل مـ ــوي فـــي التعامـ ــه التربـ ن بـــين    وعلـــى ومنهجـ ــِّ ــإّن مـ ــذا فـ هـ

 الصفات التي ينبغي أن يّتصئ بها الُمَربِّي، ما يلي:  
م مسؤولية الرتبية قبل السعي يف مراحلها 

َ
ي بعِظ

ْ
  أوال: الوع

ظـــم المســـؤولية مـــا ورد فـــي كتـــاا هللا   د عِّ ا يؤكـــّ مـــّ  جس مخ جخ مح ُّ  : فمِّ

ويشــير اإلمــام الـــّرازي  ، [٦التحــريم: ] َّ مص خص حص مس  خس حس
ا  حس جس( بقولــــه: )… خس حس جسإلــــى معنــــى: )  ، أي: باالنتهــــاء عمــــّ

أن ي دّدِ املس لم نفس ه  قولـه:    -رحمـه هللا -نهاكم هللا تعالى عنه. ثم ينقل عن مقاتـل  

د النبــّي   .( 1) وأهل ه، في أمرهم ابْل ْي وينه اهم ع  ن الش  ر(  فـي كثيـر مـن أحاديثــه    ولقـد أكـّ
علــى أن اآلبــاء واألمهــات يتحّملــون مســؤولية الرعايــة والتربيــة لألبنــاء والبنــات، وأن  
ُه:   َي هللا َعْنُهَما، َأنـَّ الرعاية فريضة وعبادة؛ ففي الحديث: َعْن َعْبدِّهللا ْبنِّ ُعَمَر َرضِّ

َع َرُسوَل هللا   ْن  ُكلةُكْم رَاٍع َوَمْسُئوٌل َعنْ ْ َيُقوُل:   َسمِّ ُئوٌل ع َ َماُم رَاٍع َوُهَو َمس ْ َرعِّيَّتِّهِّ، فَاإلِّ
ٌة وَ  ا رَاعِّي  َ ه   َ «ِّ َزْوجِّ هِّ، َوامل  َ ْرَأُة يفِّ بَ ي  ْ ْن َرعِّيَّت  ِّ ُئوٌل ع   َ َو َمس  ْ هِّ رَاٍع َوه   ُ ُل يفِّ َأْهل  ِّ هِّ، َوالرَّج   ُ َي َرعِّيَّت  ِّ ه   ِّ

ا، ْن َرعِّيَّتِّه َ ُئوَلٌة ع َ عـن سـبب تلـك  ويتحـّدث اإلمـام ابـن حجـر فـي الفـتح  . (2)…..«َمس ْ
ة تحّملهــا، فيقــول: )…ألنَّ أهــل المــرء ونفســه مــن جملــة رعيتــه وهــو   المســؤولية وعلــّ
مســـؤول عـــنهم؛ ألنـــه ُأمـــر أن يحـــرص علـــى وقـــايتهم مـــن النـــار وامتثـــال أوامـــر هللا  

يَّ (3)واجتنــاا مناهيــه..(  رَتَْعاُه هللاُ قــال: ْ . وفــي الحــديث أنَّ النَّبــِّ ٍد اس  ْ ْن َعب  ْ ا م  ِّ م  َ
 

( )ياا توح علغواا  أو عل يسااري عل باارين أناا  عباا ه  راا  ناار عرااال ناار ع ساار ناار ع ساار عل وراا  علااالع ى عىدقاا  1)
ن  : اااا     

 -هااااف رعَ إحوااا   علااا ع  علبااااليب1420/ 3ف ط572ف ص30هاااا(ف  606نيلاااال علااا ير علاااالع ى )عى
 نريوت.   

َىن ِك   ب ِ  عمْ ِ ْقال عِض و أ ر عِ  عل ُّ 2) ٌبن علب ْب : َ عٍع ِ  )  ِ    وِ ِ ِهف و م  (  دحوح علبل   َ ي: ِا و ع  ْجاِل و عل ا ْيِدوِ ف 
َجحم )  (.2409يا ْبر ر: ِإم رِِْذنِِ ف ح ي  

َىن أجاااا  ناااار عداااا  ناااار حجااااال أناااا  عليضاااار علبسااااقم  علشاااا لب ف  1) َى شااااالح دااااحوح علبلاااا  ف 9( لاااا ح علباااا 
 ها.  1379ف طن رعَ عىبالل ف نريوتن 254ص



 بالقاهرة  وة اإلسالميةـحولية كلية الدع  
          الرتبية النبوية لألوالد وُسُبل اإلفادة منَها  

161                اجمللد الثاني -2019/2020( 32العدد )                  

 

يَحٍة، إِّالَّ ََلْ جيِّْد رَائَِّحَة اجلَنَّةِّ  ِِّ ده . فولي األمـر مسـؤول عـن أوال(1)«َرعِّيًَّة، فَ َلْم حَيُْطَها بَِّن
 ورعيته، فإذا أهمَل ُعوقِّب.. 

وممــا يســاعد المربــي علــى تحقيــق الــوعي بعظــم التربيــة وأهميتهــا: القــراءة فــي الكتــب  
، وال يتعلـّل  األوالد وية المتخصصـة، أو حضـور دورات تدريبيـة فـي تربيـة  الترب 

-الُمَربِّي باالنشغال بتحقيق الحياة الكريمة، أو السعي في لقمة العـيش؛ ألنـه  
للمــال واالبــن ُيفســده وُيهلكــه بســوء تصـــرفاته الناتجــة عــن   ال قيمــة   -باختصــار 
 لنموذج تربوّي ناجح.   عدم ر يته 

ط:  
ّ
ا: الرفق واحللم ال العنف والتسل

ً
 ثاني

فــالّرفق مــن أعظــم األخــالق والســمات التــي يجــب أن يتعامــل بهــا المربــون مــع  
أبنــائهم وبنــاتهم؛ فإنــه إن فقــد االبــن األمــان داخــل البيــت فــال شــّك أنــه ســُيقنع نفســه  
بأمــاٍن يجــده مــع صــحبة مفســدة أو فــي رحــاا صــداقة تقتــل أخالقــه وتنحــر بيــدها  

ي األ  ِإنَّ هللا ر  ْ ه، ولذا فقد جاء التأكيد النبوّي:  قَِّيمَ  ق  فًِ هِ ِفيٌق ي ِحبُّ الرِّفًْ لًِّ ِر ك    .)2(« مًْ
ق   ْ وفــي روايــة:   بُّ الرِّفًًْ ِفيًًٌق ي حًًِ ا ال ِإنَّ هللا ر  ِق مًً  ى الرِّفًًْ لًً  ي ع  ي ْعطًًِ ى    و  لًً  ي ع  ي ْعطًًِ
م ا ال  ل ى م ا ِسو اه  اْلع ْنِف و     .)3(«  ي ْعِطي ع 

والمربــي الـــواعي ال يثيـــره الخطـــأ بحيـــث يستشـــي  غضـــًبا ويقســـو علـــى مـــن هـــو  
ى   ا -أدنــى منــه، ومــن الطَّريــف الــذي ُيحكــَ مــا نقلــه صــاحب المســتطرف    -استوناســً

 بقوله: 
ا، فنـادى بالخـادم: يـا غـالم،   ا عنـد المـأمون يومـً )… قـال عبـدهللا بـن طـاهر: كنـَّ

فـدخل غـالم تركـّي وهـو يقـول: مـا    فلم يجبه أحـد، ثـم نـادى ثانيـا، وصـاح يـا غـالم، 

 

َجحم ) ( دحوح1) ِْع   َ ِعو ً  لا د حْم يا ْا  ْحف ح ي   ب: ) ِر عْ  :  َ َىن ك  ب ع ح  مف   (.7150علبل 
(2 ُّ  ِ(  َِ ير  و عْلر:ب  ناِاِ ير  و ِج ا  هلِِحْمف َبن ِإذ ع عاا ال ض  علا ِ    ن ِ  عْلر:اْلتا  ِ  َى عاار ع ئشا    ك اا بن ع اْ  و ياا رْي:ه: ( أخال ا  علبلا 

َجحم ) ِنس  ِ  علا يبِ  و   ْ   (.6927ي:  ال ِْحف ح ي  
َجحم )3) بن ل ْضِر علال ِْلحتف ح ي    َ  (.2593( أخال   )سدحم عر ع ئش     ك  بن عْلِبِ  و عل ِ د ِ  و عآلر عِبف 



 بالقاهرة  وة اإلسالميةـحولية كلية الدع  
          الرتبية النبوية لألوالد وُسُبل اإلفادة منَها  

162                اجمللد الثاني -2019/2020( 32العدد )                  

 

ينبغي للغالم أن يأكل ويشـرا كلما خرجنا من عندم تصيح يا غالم يا غـالم إلـى  
كم يـا غـالم، فـنكس المـأمون رأسـه طـويال، فمـا شـككت أنـه يـأمرني بضــرا عنقـه،  
ثـم نظــر إلــّي فقــال: يــا عبــدهللا إن الرجــل إذا حســنت أخالقــه ســاءت أخــالق خدمــه،  

قه حسن أخالق خدمه، وإنا ال نستطيع أن نســيء أخالقنـا لنحسـن  وإذا ساءت أخال 
 . (1)أخالق خدمنا( 

ة:  
ّ
ا: الرمحة واللني ال القسوة والشد

ً
 ثالث

إّن الرحمـــــة هـــــي عبـــــادة القلـــــب نحـــــو الغيـــــر باإلحســـــاس والتخفيـــــف والتيســـــير  
ا بالعيــال،    والمواســاة، وقــد كــان النبــّي   ا : ْ كمًًا قًًال أنًًا بًًن مالًً رحيمــً م  َ

ولِّ هللاِّ  ْن َرس  ُ الِّ م  ِّ ْلعِّي  َ َم ابِّ اَن َأْرح  َ ًدا ك  َ ُ« َأح  َ الَ «رَأَي  ْ ْ  ، ق  َ َراهِّيُم  س  يدأ أن   اَن إِّب   ْ : »ك  َ
ُه فَ يَ ْدُخُل اْلبَ ي َْ« َوإِّن َُّه لَيُ دََّخُن،  ُن َمع َ ُق َوْ َْ اَن يَ ْنطَل ِّ ًعا َلُه يفِّ َعَواِلِّ اْلَمدِّيَنةِّ، َفك َ اَن ُمْسرَتْضِّ وَك َ

ُرهُ  ظِّئ ْ
ُع« (2) ًنا، فَ َيْأُخُذُه فَ يُ َقبُِّّلُه، ُثَّ يَ ْرجِّ قَ ي ْ

(3). 
هِّ  ) يقول اإلمام النووي:   رِّ ِّ ُخُلق ِّ يَلُة    َففِّيهِّ بَ يَ اُن ك َ َعَفا َِّ َوفِّي هِّ َفض ِّ َوَرمْحَت ِّهِّ لِّْلعِّيَ الِّ َوالض ة

يلِّهِّمْ  الِّ َوتَ ْقب  ِّ الِّ َواأَلْاف   َ ةِّ اْلعِّي  َ ي الـــذي ينقصــه الرحمـــة ال   .(4)( َرمح  َْ وعلـــى هــذا فـــإّن الُمَربــِّ
يصـلح للتربيــة، ففقــدان الرحمــة يعنــي الغلظــة والشــّدة والعقــاا الــدائم، كمــا أن مأســاة  

ب   ُتنتِّج أبناء أصابتهم الهزيمة النفسـية وضـعئ الثقـة، أمـا الّرحمـة الغلظة   فبهـا يرطـّ
ه مــن   ه، ويجــذا انتباهــه إلــى الحســن مــن القــول والســلوم، ويحضــّ دِّ الوالــد نفســّية ولــَ

 خاللها على الخير، ويدعم بها الثقة بينه وبين الولد.  

 

ن 1) : ااا     
( عىساا طالا   كاار لاار )ساا طالان شاا  ب علاا ير  راا  ناار أجاا  ناار )ا ااَ  ع نشااو   أناا  علياا ح )عى

 نريوت. -اف ع   عل   ه1419/  1ف ط128ها(ف ص852
ى. نياملاااالن علا  يااا    ياليااا  ع ااا ي  وع  اااالن  2) َ ك ال وع :نْاثااا  ى علااا ع: ع دااا  ري  ولااا  ه . ويقااا  ب  : يااا  :اْلضاااِ

الن عى ف 3( علملِ ئاااْ
 . ))ال ع   نحت(.154ص

ب: َ ْج ِ ِ  دحوح )سدحم (3)  َ ف ح) ن ك  ب عليض ئرف  و  ا  و عْلِبو     و تا   عض:ِبِ  و ل ْضِر ذ ِلط   (.2316عل ِ باْ
عىا اا   شااالح دااحوح )ساادحم ناار ع جاا  ن أناا   كااالاي  واا  علاا ير  اا  ناار  =شااالح علااا وى عدااى دااحوح )ساادحم (4)

ن  : ا     
 نريوت.  -هاف رعَ إحو   عل ع  علباليب1392/  2ف ط76ف ص15ها(ف  676شالا علا وى )عى
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ء واألبنـاء، التـي  فغياا الّرحمة في التربية هي إحدى مدّمرات العالقـة بـين اآلبـا 
منهـا: )العنـئ، والعقــاا، والتسـّل ، والسـخرية، والصــرا، الـدائم، وممارسـة التحبــي ،  
ــرا   ــتخدام الضـ ــربين اسـ ــاط المـ ــي أوسـ ــاع فـ ــد شـ ــك(، وقـ ــر ذلـ ــى غيـ ــان… إلـ والحرمـ

ي -واإلهانـــة لـــألوالد   كوســـيلة للتربيـــة، وهــــذا ممـــا منعتــــه    -مــــن وجهـــة نظـــر الُمَربــــِّ
 .  النبّي    الشريعة اإلسالمية وحّذر منه 
مــا يــدلل علــى أن مــن تعامــل بالقســوة والشــدة مــع    وقــد ورد فــي حديثــه  

فقــد خــرج عــن مــنهج النبــّوة الرشــيد؛ فعــن ابــن أبــى َنجــيٍح، عــن ابــنِّ عــامٍر،    األوالد 
ن َل ي  رَحْم  ح قــال:   قــال ابــُن الســـرح: عــن النبــيِّّ  -عــن عبــدهللا بــن عمــرو يرويــه   م  َ

َْيَأ، ويَع  رِّْق ح  قَّ كب  ْيِّأ،  َْ من  َّا   ص  َ ،  ففيــه دعــوة صــريحة إلــى الرحمــة باألطفــال . (1)"فل  ي
ــال اإلســــالم   ــبته الشــــريفة إلــــى كمــ ــا قــــد تنــــزع عــــن المــــرء نســ ــوة وأنهــ وخطــــورة القســ

 . واإليمان 
ر واالندفاع:

ّ
ا: الثبات االنفعايل ال التهو

ً
 رابع

راد بالثبــات االنفعــالي: ضــب  االنفعــاالت النفســية عنــد التعامــل مــع   ،  األوالد ويــُ
فـي مـراحلهم األولـى    األوالد من التحكم في الغضب، والقدرة على كظم الغيظ؛ فـإن  

ح لهـم أخطـاءهم،   حِّّ ال يتعّمدون الخطأ، وهم بحاجة إلى من يـتفّهم مقصـدهم، ويصـَ
 ادًرا على التحكم في انفعاالته.  بوًرا، ق للُمربِّي إال إذا كان ص   وال يتحقق ذلك 

ــم والرســـول األكـــرم   ــّي األعظـ ــيرة النبـ ل فـــي سـ ــِّّ ــده    والُمتأمـ ــى    يجـ ــابًرا علـ صـ
ل، وصـّوا بحكمتـه   األذى، ُمتحّماًل ألخطـاء الغيـر، حتـى تعلـّم علـى يديـه مـن جهـِّ

 خطَأ َمن أخطأ. 
ة:

َ
ل
َ
ج

َ
ج يف التغيري ال الع

ّ
ا: التدر

ً
 خامس

فمــــن أهـــــم صــــفات المربـــــي النــــاجح أن يتـــــدرج مــــع أبنائـــــه وبناتــــه فـــــي تعـــــديل  
 

َجااحم ) ااار  (1) (. وهاا  حاا ي  )إ ااا ره دااحوح(  4943أيب رعورن أو  ك اا ب ع ربف َب   علال جاا ف حاا ي  
 كر  ج     عل حقوحت. 
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والســلوكيات الحســنة،  الســلوكيات الخاطوــة وعالجهــا، وكــذا التعويــد علــى العبــادات  
تَفاد مــن أمــر النبــي   وتوجيهــه للمــربين بالتــدّرج فــي تربيــة األوالد    وتلــك الصــفة ُتســَ

ه، قــال: قــال رســوُل   عيب، عــن أبيــه عــن جــدِّّ مـثال علــى الصــالة؛ فعــن عمــرو بــن شــُ
ننَي، واض رِّبوهم عليه ا وه م أبن اُ  َعش   رٍ  : هللا   ُروا أوالك مِّ ابلِ الةِّ وه م أبن اُ  س  بعِّ س ِّ ، "م ُ

عِّ   . (1)"وفرِّقوا بينهم يف املَضاجِّ
ــا منـــذ   ــد عليهـ ــة التعويـ ــالة، وأهميـ ــة الصـ ــان أهميـ ــديث بيـ ــذا الحـ ــن هـ ــتنب  مـ وُيسـ

في هذه الوصية التـدرج حسـب السـن والمرحلـة    الصغر بالتدرج، وقد راعى النبّي  
العمريــة، بمــا يعنــي أن مــن صــفات المربــي النــاجح أال يتعجــل الشـــيء قبــل أوانــه،  
ــب   ــه عوقـ ــل أوانـ ــيًوا قبـ ل شـ ــّ ــن تعجـ ــاس: مـ ــنة النـ ــى ألسـ ــتهر علـ ــا اشـ ــل مـ ــن جميـ ومـ

 بحرمانه. 
ا -وفـــي الحـــديث الســـابق   إقـــرار التعويـــد علـــى الصـــالة ثـــم العقـــاا علـــى    -أيضـــً

ــا  ــى أن العقـــاا    تركهـ ــد علـ ــع التأكيـ ــوا، مـ ــل البلـ ــن قبـ ــى االبـ ــب علـ ــا ال تجـ ــم أنهـ رغـ
ا بـــدنيًّا مبّرحـــا، وقـــد قـــرر الخطيـــب البغـــدادي فـــي الكفايـــة، أنّ   المقصـــود لـــيس عقابـــً

ِِّ األَ ) َا ُهَو َعَلى َوْجهِّ الرََِّيَضةِّ اَل َعَلى َوْجهِّ اْلُوُجو َها إَِّّنَّ َِ َعَلي ْ َِّاَلةِّ َوالضَّ ْر ل وما  .  (2)(ْمَر ابِّ
ذام إال لغرض التدريب والتدرج في تعويـد األبنـاء علـى االلتـزام بشـعيرة مـن شـعائر  

 اإلسالم، هي الفارق بين أهل اإلسالم وغيرهم.  
توازِن:   

ُ
ا: احلـزم املنضبـط امل

ً
 سادس
وذلك بأن يكون المربي متوازًنا فـي تربيتـه لولـده؛ فـال يتسـاهل فـي حـال يسـتلزم        

يلــزم فيــه اللــين، ويكــون ذلــك بــأن يحــول األا بــين ولــده   حــال  يشــتد فــي الحــزم، وال  
 

َجاااحم ) (1) (ف وجااا   عاااا  شااابو  495 اااار أيب رعورن ك ااا ب عل ااامةف َب )ااا  يااا )ال علغااامم َل ااامةف حااا ي  
َن وطن )إ ا ره حسر(.   ع 

ن عل ي ياا    عدااحم علالوعياا ن أناا  ن ااال أ (2) : ااا     
جاا  ناار عداا  ناار  ناا  ناار أجاا  ناار ) اا ى عخلطواا  علبغاا عرى )عى

َج ف وإناااالعهوحم جااا ى عىااا  ف ص463 عى ياااا   -ف ط. عى  بااا  علبدروااا 63هاااا(ف :قواااحتن أنااا  عبااا ه علسااا 
َة.   عىا 
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 وبين ما يؤدي به إلى االنحراف والسلبّية والضياع. 
ــوزي   ــن الجـ ــام ابـ ــذا حـــرص اإلمـ ــي بقولـــه:   علـــى   ولـ ــرة للمربـ ــك الفكـ ــال تلـ   إيصـ

)…فيا أيها المـرزوق عقـاًل! ال تبخسـه حقـه، وال تطفـئ نـوره، واسـمع مـا نشـير بـه،  
هِّ البكــاء المســتمر( -إلــى بكــاء طفــل الطبــع    وال تلتفــت  ن طبعــِّ   -)أي الطفــل الــذي مــِّ

لفــوات غرضــه؛ فإنــك إن رحمــت بكــاءه، لــم تقــدر علــى فطامــه، ولــم يمكنــك تأديبــه،  
قائمة على التـدليل الزائـد    األوالد فالعجيب أّن حياة بعض  .  (1)فيبلل جاهاًل فقيًرا…( 

وقــــت الصــــغر؛ بحيــــث ينــــام وقتمــــا شــــاء، ويأكــــل مــــا يشــــاء، ويلــــبس كيفمــــا شــــاء،  
هما يتسـاءالن عـن عـدم   وُيصاحِّب من يشاء،… ثم ترى األبَوْين في وقت كِّبـَر ولـدِّ

 تغيير أخالق ابنهما إلى األفضل.. وقد قال القائل يوًما: 

ُئ  َيانِّ مِّنَّا  ***  َعَلى َما َكاَن َعوََّدُه أَبُوهُ َويَنَشأُ َأعِّ الفِّت ْ
 (2). 

ا: 
ً
ا: االلتزام بالصدق دائم

ً
 سابع

حيــث إّن االبــن يكــون علــى قــدر تطّبعـــه مــن أبويــه، والصــدق ســلوم حميـــٌد ال  
إلــى خطــورة الكــذا علــى األبنــاء؛    ُينــتِّج إال الخيــر فــي التربيــة، وقــد أشــار النبــّي  

ا ورسـوُل هللا  فقد ثبت من حديث  ع    بدِّهللا بـن عـامٍر، أنـه قـال: دعْتنـي ُأمـي يومـً
َك، فقـــال لهـــا رســـوُل هللا   ٌد فـــي بيتنـــا، فقالـــت: هـــا َتعـــاَل أُعطـــِّ "ومـــا أَرْدتِّ أن    قاعـــِّ

يــهِّ تمــرًا، فقــال لهــا رســوُل هللا   ُه" قالــت: أُعطِّ أمًًا إنًًَّ  لًًو لًً  ت ْعِطيًًه شًًيئًا  : " ُتعطــِّ
ومـن مالمـح التربيـة الناجحـة أال يكـذا األا أو األم علـى  .   (3)" ك ِتب ت علي  كذبةٌ 

 أوالدهما ألّي سبب كان؛ فاألبناء يقّلدون وسيعتاد الولد الكذا في حياته. 
 

ن  (1) : ااا     
ف 447(ف صهااا597دااو  عخلاا دالن ااا   علاا ير أناا  عليااال  عباا علالجر ناار عداا  ناار  راا  عجلاا  ى )عى

 ر)شحت.  -مف رعَ علقدحم2004ها=  1425/  1ط
 ب ال ىف :قوحتن أ)ر عب علبزيز عخل جن ف ج و ة )جا  عخ ار  ع صم: 2)

( ري عا علدزو)و ت )لزوم )  يدزم(ن أن  علبم  عى
(ف   َيخ(.  -نريوتف )  ب  عخل جن  -ف ط. )  ب  عهلم 413ف ص2نغرِي شطٍ   ) ال )ن وا ات

َجااحم )أخال اا  أناا  ر (3) اا ن أو  ك اا ب ع ربف َب   عل ااَبف حاا ي   (ف وجاا   عااا  شاابو  4991عور    اا:
َن وطن )ح ي  حسر لغريه(.  ع 
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ً
 ا: التحلي بالتواضـع احلكيم:  ثامن

فـــال بــــّد للمربــــي الصــــالح أن يكــــون متواضـــًعا لمــــن ُيربيــــه؛ ألن التعــــالي ُيخــــرج  
شخصــية منهزمــة مهــزوزة نفســيًّا، وتزيــد بســبب الكبــر الفجــوة بــين األا وولــده. ولقــد  

أكثـر المـربين تواضـًعا علـى وجـه العمـوم، وخاصـة عنـد تعاملـه مـع    كان رسـولنا  
ــ اَل: الصـــبيان والغلمـ ــَ يَّاٍر، قـ ــَ ْن سـ ــَ ــم؛ فعـ ــّر بهـ ــيهم إذا مـ ــّلم علـ ــان ُيسـ ــد كـ ُت   ان، فقـ ــْ ُكنـ

اَن َيْمشِــّي   ُه كـَ ٌت َأنـَّ َث َثابـِّ دَّ ْم، َوحـَ ْيهِّ لََّم َعلـَ ْبَياٍن َفسـَ رَّ بِّصـِّ ، َفمـَ انِّيِّّ ٍت اْلُبنـَ َأْمشِـّي َمَع َثابـِّ
َث َأنَــ  دَّ ْم، َوحــَ ْيهِّ لََّم َعلــَ ْبَياٍن َفســَ رَّ بِّصــِّ ٍس، َفمــَ َع َأنــَ ولِّ هللاِّ  مــَ َع َرســُ اَن َيْمشِـــّي مــَ ُه كــَ ٌس َأنــَّ

   ْ »ْيهِّْم لََّم َعل  َ َياٍن َفس  َ ب ْ ِّ  ِ رَّ بِّ َفم  َ
الم عل  ى    يق  ول . (1) اإلم  ام الن  وو…: )َففي  ه اس  تحباِ الس  َّ

ِ   بيان املمي   لين والن   دِ إىل التواض   ع وب   ذل الس   الم للن   اس كله   م وبي   ان تواض   عه   وكم   ال    ال
   .(2)عفقته على العاملني واتفق العلما  على استحباِ السالم على الِبيانَ( 

ة إلـى السـوق ليحمـل    كما كان   معهـا  يذهب مع الجارية الصـغيرة واأَلمـَ
اَل:  ُذ بِّيَ دِّ ْ حاجتها؛ فعن أنـس بـن َمالـٍِّك، قـَ لِّ املَدِّينَ ةِّ، لََتْأخ ُ ا ِّ َأه ْ ْن إِّم َ ُة م ِّ إِّْن َكانَ «ِّ اأَلم َ

ولِّ هللا  اَ ْت« َرس   ُ ُث ع   َ هِّ َحي   ْ ُق ب   ِّ فَ تَ ْنطَل   ِّ
ق ابـــن حجـــر العســـقالني بقو  .(3) لــــه:  ويعلـــّ

واالنقيــاد وقــد اشــتمل علــى أنــواع  والمقصــود مــن األخــذ باليــد الزمــه وهــو الرفــق  )… 
مــن المبالغــة فــي التواضــع لــذكره المــرأة دون الرجــل واألمــة دون الحــرة وحيــث عمــم  
بلفــظ اإلمــاء أي أمــة كانــت وبقولــه حيــث شــاءت أي مــن األمكنــة والتعبيــر باألخــذ  
باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لـو كانـت حاجتهـا خـارج المدينـة والتمسـت منـه  

تواضـعه وبراءتـه   تلك الحاجة لسـاعد علـى ذلـك وهـذا دال علـى مزيـد مساعدتها في  
 .  )(4)من جميع أنواع الكبر 

 

َجحم ) (1) و  ِاف ح ي   ب: عْ ِ ْحب  ِب علس مِم ع د ى عل ِ باْ  َ  (. 2168دحوح )سدحمن ك  ب علسممف 
    ِنحٌت(.  . )) اْلِ عٌ 149ف ص14شالح علا وى عدى )سدحمن   (2)
َجحم ) (3) ب: علِ ْبِف ح ي    َ َىن ك  ب ع ربف   (. 6072دحوح علبل 
َى منر حجالن   (4)  )) اْلِ ٌع    ِنحٌت(.  490ف ص10ل ح علب 



 بالقاهرة  وة اإلسالميةـحولية كلية الدع  
          الرتبية النبوية لألوالد وُسُبل اإلفادة منَها  

167                اجمللد الثاني -2019/2020( 32العدد )                  

 

ى:    
َّ
ب
َ
ر
ُ
ي وامل

ِّ
ب
َ
ر
ُ
ا: زرع الثقة بني امل

ً
 تاسع

وتعد هذه الصفة مـن الصـفات الغائبـة عنـد كثيـر مـن المـربِّين فـي زماننـا، حتـى  
بِّْتنــا نســمع عــن مشــكالٍت تــؤّرق الحيــاة األســرية بســبب اهتــزاز الثقــة لــدى األبنــاء،  
ويمكن القول بأّن األبوين قد يكونان سبًبا في إخراج شخصية مهـزوزة نفسـيًّا بسـبب  

وذلـــك مـــن خـــالل قتـــل كـــل    -خاصـــة -ة  ســـوء التعامـــل مـــع الطفـــل فـــي فتـــرة الطفولـــ
 جميل فيه من إبداع وإبداء رأي.  

ومـــن هنـــا لـــزم التنبيـــه علـــى ضـــرورة العمـــل علـــى زرع الثقـــة فـــي نفســـية الطفـــل  
يحــرص علــى    واالبــن واالبتعــاد عــن تحبــي  األبنــاء؛ فلقــد كــان ســيدنا رســول هللا  

ـتهم، فــأثنى علــى ابــن مســعود   ز همــّ   تشــجيع أبنــاء الصــحابة بــإطالق ألقــاا تحفــّ
الله  م  ) بقولــه:    -رضــي هللا عنهمــا –ودعــا البــن عبــاس   ، (1)( إن ّ هللا ي  الٌم معل  ّم بقولــه: ) 

ا إلــى صــدره ودعــا لــه: )   وضــّمه النبــّي  ، (2)( فقه  ه يف ال  دين وعّلم  ه التأوي  ل  الله  م  يومــً

ولنتفّكر قلـيال فـي أثـر الضـّمة النبويـة البـن عبـاس، ونتيجـة كلماتـه    (3)( عّلمه اككمة 
ــي   ــا فـ ة وعالمهـ ــّ ــر اأُلمـ ــاس حبـ ــن عبـ ــار ابـ ــد: صـ ــه، ص الحمـ ــّجعة لـ ــه المشـ ودعواتـ

رَِّص النبــّي   ا علــى اصــطحاا وضــّم األوالد    التفســير القرآنــي الكــريم. كمــا حــَ دومــً
الثقـة فـي نفـوس األبنـاء،    إلى مجالس الكبار بقدر المستطاع. فالمربي الناجح يزرع 

ل المســؤولية منــذ الصــغر   يــدفعهم  ومًًن وسًًائل ارع الثقًًة فًًي نفسًًية  ..  نحــو تحمــّ

 

َجحم ) (1) َض  ه تب ىل عا ف ح ي    (. 4412أخال   أج    )سا هف )سا  عب ه نر )سب ر 
(ف 32223أخال اا  عناار أيب شااوب    ) اااي ف ك اا ب عليضاا ئرف )اا   ذ:كااِال  ِ  عناْاِر ع باا  ٍي َ ضااِ   عَّلل : ع اااْ :ف نااالجحم ) (2)

أنا  ن اال نار أيب شاوب ف عبا ه نار = ) اف عنر أيب شوب ن نياملالن عل   ب عى اف   ع ح ري  وعآل َ
ن  : اا     

/ 1ف طكرا   ي  اف ع ا تف :قواحتن  هاا(235 ر  نر إناالعهوحم نار عثرا ا نار خ ع اب علببسا  )عى
َىف نااالجحم )علااالايض -باا  علالشاا هاااف )  1409 ب: 143[. وأداار ع اا ي  عااا  علبلاا   َ (ف ك اا ب عل ضاا  ف 

  ِ  ِعْا   عخل م ِ .
 و ْضِع عى

َى   دحوح ن ك  ب أدح ب علايب أخال   عل  (3) َجاحم بل  ب: ذِْكاِل عْنِر ع ب  ٍي َ ِض   عَّلل : ع ااْ :ر  ف ح ي    َ ف 
ن ض ر ِ) علا يبُّ 3756) ن »علد  :حم  ع دِ ْر : عِ ْ ر   «.  (ف ندي  عْنِر ع ب  ٍيف ج     َِِهف و ج      ِإىل  د ْ 
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 الطفل:  
ا واذتصاصررـ برر ل   . ١ ؛ يشــعر معــه بقيمتــه وقــدره عنــد  اإلسرررار إليررـ بسرررّر مررّ

ابنتــه،    -رضــي هللا عنهــا -مــع فاطمــة الزهــراء    المربــي، كمــا فعــل النبــّي  
نِّيَِّن    -الصـالة والســالم عليــه  -كمـا ورد فــي خبـر وفاتــه   ْؤمِّ ة ُأّم المــُ فعـن َعائِّشــَ

ــا - ْت: -رضـــي هللا عنهـ ــَ يِّّ  ، َقالـ ــِّ ا َأْزَواَج النَّبـ ــَّ ا ُكنـ ــَّ ْم  إِّنـ ــَ ا، لـ ــً يعـ َدُه َجمِّ ــْ نـ عِّ
ا  ــَ ِّ مـ ََّ ُة رضـــي هللا عنهـــا َتْمشـِـــّي، اَل َي مـــَ ْت َفاطِّ َدٌة، َفَأْقَبلـــَ ــِّ ا َواحـ نـــَّ اَدْر مِّ ُتغـــَ

 ِّ ََّ ولِّ  َيةِّ َرســُ ْن مِّشــْ َيُتَها مــِّ ى مِّشــْ ا َتْخفــَ اَل: َْمْرَحبــً َب قــَ ا َرحــَّ ا َرآهــَ ، َفَلمــَّ
هِّ  ينــِّ ْن َيمِّ َها عــَ مَّ َأْجَلســَ اْبَنتِّي« ثــُ ــِّ اًء ب ْت ُبكــَ ارََّها، َفَبكــَ مَّ ســَ َمالِّهِّ، ثــُ ْن شــِّ  َأْو عــَ

ا  ا َأنــَ ُت َلهــَ َحُك، َفُقلــْ َي َتضــْ إَِّذا هــِّ َة، فــَ ارََّها الثَّانِّيــَ ا ســَ ا َرَأى ُحْزَنهــَ يًدا، َفَلمــَّ دِّ شــَ
 ِّ ََّ وُل  كِّ َرسـُ ْن َبْينِّ نَِّسائِّهِّ: َخصـَّ تِّ َتْبكـِّ  مِّ ا، ثـُمَّ َأنـْ ْن َبْينِّنـَ ـرِّ مـِّ يَن، بِّالسـِّّ

 ِّ ََّ ؟ َقاَلْت:  َفَلمَّا َقاَم َرُسوُل  ـَي َعلـَى َسَأْلُتَها: َعمَّا َسارَّمِّ ُْفشِّ َما ُكْنُت ألِّ
 ِّ ََّ ولِّ  رَّهُ  َرســُ كِّ ســِّ ي َعَليــْ ا لــِّ كِّ بِّمــَ ُت َعَليــْ ا: َعَزمــْ ُت َلهــَ ا تـُـُوفَِّي، ُقلــْ ، َفَلمــَّ

َن الَحقِّّ َلمَّا َأْخَبْرتِّنِّي، َقاَلْت: َأمَّا ا يَن مِّ آلَن َفَنَعْم، َفَأْخَبَرْتنِّي، َقاَلْت: َأمَّا حِّ
ْبرِّيَل َكاَن ُيَعارُِّضُه بِّالُقْرآنِّ  ، َفإِّنَُّه َأْخَبَرنِّي: َْأنَّ جِّ لِّ َسارَّنِّي فِّي اأَلْمرِّ اأَلوَّ

َل إِّالَّ  ، َواَل َأَرى اأَلجــَ َتْينِّ رَّ اَم مـَ هِّ العــَ نِّي بـِّ ْد َعاَرضــَ ُه قـَ رًَّة، َوإِّنــَّ َنٍة مـَ لَّ ســَ دِّ كـُ  قــَ
ُت  ْت: َفَبَكيـــْ « َقالـــَ كِّ ا لـــَ َلُئ َأنـــَ َم الســـَّ إِّنِّّي نِّعـــْ بِّرِّي، فـــَ َ َواصـــْ ََّ اتَّقِّي  َرَا، فـــَ اْقتـــَ
ُة، َأاَل  مـَ ا َفاطِّ ي َسارَّنِّي الثَّانَِّيَة، َقاَل: ْيـَ ، َفَلمَّا َرَأى َجَزعِّ ُبَكائِّي الَّذِّي َرَأْيتِّ

اءِّ ال ةِّ«َتْرَضْيَن َأْن َتُكونِّي َسيَِّّدَة نِّسـَ هِّ اأُلمـَّ ذِّ اءِّ هـَ يَِّّدَة نِّسـَ نِّيَن، َأْو سـَ ْؤمِّ مـُ
(١)  .

يَّ  فيقـــول:   وفـــي موقـــئ عظـــيم يحكيـــه ســـيدنا أنـــس بـــن مالـــك   ى َعلـــَ َأتـــَ
وُل هللاِّ  ى َرســُ ي إِّلــَ ا، َفَبَعَثنــِّ لََّم َعَلْينــَ اَل: َفســَ ، قــَ انِّ ْلمــَ َع اْلغِّ ُب مــَ ا َأْلعــَ ، َوَأنــَ

ي،  ى ُأمــِّّ ْأُت َعلــَ ٍة، َفَأْبطــَ ي َحاجــَ ُت َبَعَثنــِّ ــْ َك؟ ُقل ا َحَبســَ ْت: مــَ ُت َقالــَ ــْ و ا جِّ َفَلمــَّ
 

ب: 1)  َ َىن ك  ب عم  ئَعاف  الِ  دا  ِحِبِ ف لا ِ ذ ع )ا  ت  ( دحوح علبل  ْر   ْ ْا:ِْبْ ِنساِ ى نا ْر  يا   ِى علاا  ِيف و )ا   ) ْر ص  ا 
َجحم )  (.  6285أ ْخب   ِنِ ف ح ي  
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وُل هللاِّ  ــُ ُه؟  َرسـ ــُ ا َحاَجتـ ــَ ْت: مـ ــَ ٍة، َقالـ ــَ ،لَِّحاجـ ر  ــِّ ا سـ ــَ ُت: إِّنَّهـ ــْ ْت: اَل  ُقلـ ــَ َقالـ
ولِّ هللا  ـرِّ َرســُ َثنَّ بِّســِّ دِّّ ٌس  ُتحــَ اَل َأنــَ ًدا.. قــَ هِّ َأحــَ ْثُت بــِّ دَّ ْو حــَ ــَ : َيهللاِّ ل

ْثُتكَ   . -راوي الحديث عنه في الّسَند - (١)َيا َثابِّتُ  َأَحًدا َلَحدَّ
ا ومعرج اا  . ٢ ا محّّراا مـع الصـبيان    ، كمـا كـان يفعـل الرسـول  إعطاء الولد لقبرا

والغلمــان؛ تشــجيًعا وتحفيــًزا لهــم، االســتماع إلــى رأيــه، وربمــا أخــذ مشــورة منــه  
إن كان حكيًما عاقال ُيفكِّر وُيقّرر الـرأي فـي المسـائل والمواقـئ، فضـال عـن  

 .  عدم التشكيك في مهارات الطفل وقدراته، بل ينبغي التشجيع والتحفيز 
 

 

ْر ل ضاا  ِئِر أ ناا ِ  نااِْر )  لاِاٍط َ ضااِ   ه: ع اااْ :ف  دااحوح (1) ب: )ااِ  َ َضاا  ه عااا حمف  )ساادحمن ك اا ب لضاا ئر عل ااح ن  
َجحم )  (.  2482ح ي  
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 املبحث الثالث: 

 وأساليب املنهج النبوي يف تربية األوالد   س أس

 األول:   املطلب
 أسس املنهج الرتبوي للنبي 

 أوال: األسس اإلميانية والتعبدية
 االهتمام بعقيدة الطفل وتنمية وازع اإلميان لديه األساس األول: 

لـألوالد: االهتمـام بتأسـيس نفسـية األبنـاء   لقد كان مـن أهـم أسـس تربيتـه  
علــى عقيــدة ســليمة وصــحيحة؛ وذلــك ببــّث اليقــين فــي هللا تعــالى، وزرع اإليمــان 
ــام  ــدة الســـليمة مـــن أبنائنـــا أن يثبـــت أمـ ــد العقيـ فـــي نفـــس الطفـــل؛ فـــال ُيمكـــن لفاقـ

 المِّحن والشدائد.  
ر مــن وفــي لــّل كثــرة المشوشــات الحياتيــة التــي تعــرض ألبنائنــا نجــد الكثيــ

التسا الت الوجودية الُمحّيرة، والتي تحتاج إلى إجاباٍت مقنعة، ولن يثبت األبناء 
بتنشوة  أمام الشبهات إال بسالح العقيدة النقّية القوّية، ولذا كان اهتمام النبّي 

الجيــل األول علــى تلــك العقيــدة الثابتــة؛ وقــد ثبــت هــذا مــن شــهادة أحــد الفتيــان، 
وهو ُجندا بن عبدهللا 

ِّّ )يقول:  -من أصحاا رسول هللا - (1) َع الن َِِّّّ ُكن َّا م َ
   ٌَياٌن َحَلاوِّرَة َوَُْْن فِّت ْ

ْرآَن، فَ اْزَدْدَأ (2) ميَاَن قَ ْبَل َأْن نَ تَ َعلََّم اْلُقْرآَن، ُثَّ تَ َعلَّْمَنا اْلق ُ ، فَ تَ َعلَّْمَنا اإْلِّ

 

َو  ( ه ن عإل) مف أن  عب ه علبجد ف علبدق ف د ح  علايب 1) ف نز  عل  لا  وعلب االةف ولا ن عا ة أح ريا ف 
جل  ف وأن  نر  رييرف وعب عىدط نار عراريف وع  ا ر نار جاو ف عا ن ع سرف وعنر  رييرف وأن  عرالعا ع

و ادر  نار ك وارف وأنا  علسا عَ علبا وىف ووخاالوا. وعا ل  اا ب علبجدا ف ونقا  إىل حا ور  اا   اببر. 
 . )) اْلِ ٌع    ِنحٌت([. 175ف 174ف ص3نياملالن  ري أعمم علابم ن  

زْ 2) ع حااا  ن اااا ْ ِع(. (  يقااا   عنااار ع  اااري   علا  يااا ن )هااا:   ِ ف و عل ااا   : لِ أنوااا  عجلْ راااْ َِى جااا  َ ب  عْلبا:دااا:  ٍَف و هااا:   علااا  ز و  ٍَ وحااا  و 
 )) اْلِ ٌع    ِنحٌت([.  380ف ص1نعلا  ي    يالي  ع  ي  وع  الن  
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اأً  هِّ إِّمي   َ ــة النبويـــة  (1)(ب   ِّ ــان هـــي بدايـــة طريـــق التربيـ ــة بالعقيـــدة واإليمـ فكانـــت التربيـ
ريم وتعليمـه لألوالد، وكان من كمال التربية اإليمانية: االهتمام بحفـظ القـرآن الكـ

د سيدنا ُجندا   . كما شهِّ
يشــتّد فــي تعلــيم الصــبيان اإليمــان والعقيــدة؛ لُيخــرج مــنهم  وكــان حرصــه 

جيال يوقن بربه وال يهتز إيمانـه مـع مشـكالت الحيـاة وأزماتهـا؛ ففـي الحـديث أن 
ِّ   -رضي هللا عنهما-ابن عباس   ََّ ولِّ  اَل:  قال: ُكْنُت َخْلَئ َرسـُ ا، َفقـَ ََي »َيْومـً

َألِّ ي ُ ال أَْلَ« فَاس  ْ هللَا، إَِّذا س  َ َاه  َ َُ ْدُه  ِّ  َ ََّْ َِّ ا ََّْ حَيَْفَ ْ هللَا، اْحف  َ َِّ ا اٍت، اْحف  َ هللَا َكلِّم  َ ُم إِّيّنِّ ُأَعلِّّم  ُ
ى َأْن  ْ« َعل  َ ْو اْجَتَمع  َ َة ل  َ ْم َأنَّ األُم  َّ َِّّْ، َواْعل  َ َتعِّْن ابِّ تَ َعْنَ« فَاس  ْ ََّْ، َوإَِّذا اس  ْ وَ  بِّش   َْيٍ  ََلْ ا َفع  ُ يَ ن ْ

رةو  ى َأْن َيض  ُ وا َعل  َ ْو اْجَتَمع  ُ هللَا، َول  َ ُ ل  َ َّْ ُه ا ْد َكتَ ب  َ وَ  إِّالَّ بِّش  َ ْيٍ  ق  َ َفع  ُ رةوَ  إِّاليَ ن ْ ْيٍ  ََلْ َيض  ُ  َ  بِّش  َ

 َُّْ ِةُحمُ  َعَلْيهللَا، رُفَِّع«ِّ اأَلْقالبَِّشْيٍ  َقْد َكتَ َبُه ا   . (2)«ُم َوَجفَّْ« ال
 ويف هذا املوقف من الفوائد الرتبوية الكثري، منها:  

حكمــة المربــي فــي اســتثمار الفرصــة للتعلــيم والهدايــة وإرشــاد األبنــاء إلــى  .١
العقيــــدة الســــليمة، وذلــــك فــــي الوقــــت المناســــب والمالئــــم لنفســــية وعقليــــة 

 األطفال.
اْستخدام كلمات تعبر عن المحبة عند تقديم النصيحة، كقول: )يا بني(،  .٢

 الحديث: )يا غالم(، وفي ذلك إلهار للشفقة والمحبة. وفي 
رب  مواقئ الحيـاة بالعقيـدة؛ بحيـث ال ينفصـل األبنـاء عـن وازع المراقبـة  .3

لربهم في مواقئ الحيـاة المختلفـة؛ سـّيما ونحـن نـرى فـي واقـع مجتمعاتنـا 
ــًدا عــن رقابــة  حجــم االنحــراف الســلوكي واألخالقــي فــي حيــاة األبنــاء بعي

هــات، ممــا يلــزم معــه تكثيــف الــدروس العقديــة.  وهــذا غــالٌم اآلبــاء واألم

 

َجااااحم )1) َناااا وطن حاااا ي  61(  ااااار عناااار )  اااا ن أناااا عب علسااااا ف َب   عإليفاااا اف حاااا ي   (ف وجاااا   شاااابو  ع 
 دحوح. 

ْر َ  اا: ِ  عَّللِ   (  ااار عل )ااَىن2) ِ  و علال جاا  ِئحِت و علااْ  َ ِع عاا  ي ِ  عْلِقو  )اا  َجااحم )أ ناااْ  عب: دااِ (ف وجاا   عااا  2516ف حاا ي  
 علشوخ أج  ش كالن )ح ي  دحوح(.
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يحّدث عن تربيته اإليمانية لهم وأنها  آخر من غلمان عصـر الرسول 
رضـي –كانت مَقّدمة على غيرها من أنواع التربية، إنه عبدهللا بـن عمـر 

ميَاَن قَ ْبَل لَيُ ْدَتى اإلِّ ْهٍر، َوَأَحُدَأ »َلَقْد لَبِّثْ َنا بُ ْرَهًة مِّْن دَ يحكي فيقول:    -هللا عنهما
ٍد  ٍَُم َّ ورَُة َعل َ ى  لُِّل الس ة ْرآنِّ تَ ن  ْ تَ َعلَُّم َحال اْلق ُ ا فَ ن   َ ا، َوم  َ َره  َ ا َوزَاجِّ ا، َوَأْمَره َ َا َوَحَراَمه  َ َل َ

دُُكُم الس  ة  تَ َعلَُّم َأح  َ ا ي   َ ا َكم  َ ه  َ ن ْ َدُه مِّ َم عِّن  ْ ي َأْن يُوق  َ َبَ  ِّ االيَ ن ْ ُ« رِّج  َ ْد رَأَي  ْ ْدَتى  ي   ُ ورََة، َوَلق  َ
َل اإلِّ  ْرآَن قَ ب   ْ ُدُهُم اْلق   ُ هِّ إِّىَل َأح   َ َت   ِّ نْيَ فَا ِّ ا ب   َ َرأُ م   َ انِّ يَ ق   ْ ُه َوال مي   َ رُِّق َحالل   َ ا يَ ع   ْ هِّ، م   َ َت   ِّ  َخاِتِّ
َرُه َوال ُه، َوال َأم     ْ َرُه، َوالزَ  َحَرام     َ َر اج     ِّ ُرُه نَ ث      ْ ث      ُ ُه َويَ ن ْ ن     ْ َدُه مِّ ن     ْ َم عِّ ي َأْن يُوق     َ َبَ     ِّ ا يَ ن ْ  م     َ

علــــى تعويــــد األبنــــاء  . أضــــئ إلــــى ذلــــك حــــرص النبــــّي (2)«(1)ال    دََّقلِّ 
 السلوم الحسن، إّما بالتربية الفردية أو الجماعية.  

 ومن آثار تلك الرتبية اإلميانية والعقدية لألوالد، ما يأتي:  
"تعمــل التربيــة اإليمانيــة علــى تثبيــت العقيــدة الدينيــة عنــد األطفــال وتربيــة  .١

ــتمد ال ــديني، ويسـ ــوازع الـ ــمير والـ ــات الضـ ــة مقومـ ــة اإليمانيـ ــن التربيـ ــل مـ طفـ
 . (3)سلوكه الفاضل ويتعّلم كيف يمارس شعائر الدين ممارسة فعلّية"

: فاإليمــان حــين يمــأل قلــب اتًًزان الًًنفا وضًًبق القلًًق النفسًًًي الطًًار   .٢
األبناء يجعلهم مطمونين، مستقرين نفسيًّا، ويجعلهم عند الهموم أكثر يقينا 

 في ربهم، فال يشـردون نحو هاوية الفكر أو السلوم. 

 

ع و ي  ا: ا: ) ااْ 1) ْْ  راِ َرى  عل  رال وايِنس: ف و )   لْو  ل  : عْ حم خ صٌّ ل  عه لوا:ْبِسِ  وَ ر ع تا  م  َع نياملاالن ( عل  جر ه ن  ثا: 
 )) اْلِ ٌع    ِنحٌت([.  127ف ص2علا  ي    يالي  ع  ي  وع  الن  

َجااحم )2) اٍلف حاا ي   ِ ي : ) ْبراا  َكن ك اا ب عإليفاا اف أ )اا   حاا  (. وجاا   عااا  ع ااا كحمن 101( أخال اا  ع اا كحم   عىساا  
ْ: ال ِ ا  ه:« نعىسا  َ  ع ح ِ يٌ  د ِحوٌح ع د ى ش اْلِط علش ْول ْرِف و   ْ   َ ك عداى عل احوحرن أنا  عبا ه ع ا كحم »ه 

َى عىباالوا َنار علبواع   ر  نر عب ه نر  ر  نر ج ويا  نار ن:باوحم نار ع  احم علضايب علط را   علاوسا ن 
ن  : ااا     

 -مف رعَ عل  اا  علبدرواا 1990هااا= 1411/ 1هااا(ف :قوااحتن ) ااطيى عباا علق رَ عطاا ف ط405)عى
 نريوت[.

و)اا  نباا ه ف ط. رعَ علي ااال  212  ع اا ي  علشاااليفن عباا عجل عر  ااو  ن ااالف ص ( لدسااي  عل نواا  عإل اام)و 3)
 م.1980علق هالةن  -علباليب
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ا كــانوا ضًًبق الًًدوافع النفسًًية الم تلفًًة .3 ــً : فكلمــا كــان األبنــاء أقــوى إيمان
 يف ىف يث ىث  نثُّأقـــــوى نفســـــيًّا، وأتقـــــى ن تعـــــالى، قـــــال تعـــــالى: 

فــــالمؤمن  [٢٠١األعــــراف: ] َّ يك ىك مك  لك اك يق ىق
 الحقيقي يستطيع أن يضب  دوافعه وانفعاالته. 

فال شكَّ أن طبيعة الحياة مليوة  ثبات األبناء على مباد  الفكر والسلوك: .4
بــاألمور الصــعبة، تحتــاج مــن نفــس صــاحب العقيــدة الثبــات علــى المبــدأ، 

علـى مبـادئ  -بـإذن هللا-والذي يتّم تربيته على العقيدة الصحيحة سـيثبت  
 الصدق والعدالة والمحبة. 

ن حولًًه: .٥ فـالمترّبي علـى العقيـدة الســليمة  تحقيًق التعًايا السًًلمّي مًع مً 
أمر ربه في أخوته لغيره من المؤمنين، وتعايشه السلمي مع غير   سُيراعي

 المسلمين. 
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 األساس الثاني: 
 
ّ
عوي

ّ
دي والد

ّ
 الرتبية على ممارسة الزاد التعب

يعمل على إسناد وتربية األبناء على المهام الكبيرة، فيما  لقد كان النبّي  
 يخصهم مع هللا، ومع دعوتهم لآلخرين إلى الخير، ومن ذلك: 

ــد كـــان النبـــّي   ــعائر والمحافظـــة عليهـــا:  ولقـ ــجيع علـــى إقامـــة الشـ  التشـ
ا علــى توليــة شــباا وصــبية مســؤوليات اإلمامــة فــي الصــالة، ومــن بــين  حريصــً

وكان شابًّا صغيًرا آنـذام، ففـي الحـديث  لعمرو بن سلمة    تلك النماذج توليته
َأَلُه؟  اُه َفَتسـْ و ْبنِّ َسَلَمَة، َقاَل: َقاَل لِّي َأُبو قِّاَلَبَة: َأاَل َتْلقـَ َعْن َأبِّي قِّاَلَبَة، َعْن َعْمرِّ

رُّ  اَن َيمـُ ، َوكـَ رَّ النـَّاسِّ اٍء َممـَ َأُلُهْم:  َقاَل َفَلقِّيُتُه َفَسَأْلُتُه َفَقاَل: ُكنَّا بِّمـَ اُن َفَنسـْ ْكبـَ ا الرُّ بِّنـَ
هِّ،  ى إَِّليـْ َلُه، َأْوحـَ َ َأْرسـَ ََّ ْزُعُم َأنَّ  ؟ َما َهَذا الرَُّجُل؟ َفَيُقولـُوَن: يـَ ، َما لِّلنَّاسِّ َما لِّلنَّاسِّ

ْدرِّي، َوكَ  رُّ فــِّي صــَ ا ُيقــَ اَلَم، َوَكَأنَّمــَ َك الكـَ ُظ َذلــِّ ُت َأْحفــَ َذا، َفُكنــْ ى هللُا بِّكــَ انــَتِّ َأْو: َأْوحـَ
َو  ْم َفهـُ ْيهِّ َر َعلـَ ُه إِّْن َلهـَ ُه، َفإِّنـَّ وُه َوَقْومـَ ُم الَفْتَح، َفَيُقوُلوَن: اْتُركـُ ُم بِّإِّْساَلمِّهِّ الَعَرُا َتَلوَّ
ي  َدَر َأبــِّ ْم، َوبــَ اَلمِّهِّ ْوٍم بِّإِّســْ لُّ قــَ اَدَر كــُ ، بــَ ْتحِّ لِّ الفــَ ُة أَهــْ ْت َوْقعــَ ا َكانــَ ٌق، َفَلمــَّ ادِّ ي  صــَ َنبــِّ

ــْ  ْومِّي بِّإِّسـ ــَ يِّّ قـ ــِّ دِّ النَّبـ ــْ نـ ْن عِّ ــِّ ِّ مـ ََّ ُتُكْم َي ــْ وـ اَل: جِّ ــَ َم قـ دِّ ــَ ا قـ ــَّ ْم، َفَلمـ اَل:  اَلمِّهِّ ــَ ا، َفقـ ــًّ َحقـ
َرتِّ  إَِّذا َحضـَ َذا، فـَ ينِّ كـَ ينِّ َكَذا، َوَصلُّوا َصاَلَة َكَذا فِّي حـِّ َْصلُّوا َصاَلَة َكَذا فِّي حِّ

ْن َأَحُدُكْم،   اَلُة َفْلُيَؤذِّّ ُر الصَّ ُدمَُّكْم َأْكث  َ ْرآأً َوْلي  َ ا ُكْم ق  ُ ٌد َأْكثَـَر ُقْرآنـً ْن َأحـَ ْم َيكـُ ُروا َفلـَ «. َفَنظـَ
ْبعِّ  تٍّ َأْو سـَ ُن سـِّ ا ابـْ ْم، َوَأنـَ يهِّ دِّ ْيَن َأيـْ ُمونِّي بـَ دَّ ، َفقـَ انِّ ْكبـَ َن الرُّ نِّّي، لَِّما ُكْنُت َأَتَلقَّى مِّ مِّ

ْت عَ  َجْدُت َتَقلَّصـــَ ــَ ُت إَِّذا سـ ْرَدٌة، ُكنـــْ يَّ بـــُ ْت َعلـــَ نِّيَن، َوَكانـــَ َن ســـِّ َرأَةٌ مـــِّ تِّ امـــْ ي، َفَقالـــَ نـــِّّ
ُت  ا َفرِّحـــْ ا، َفمـــَ ي َقمِّيصـــً وا لـــِّ َتَرْوا َفَقَطعـــُ ارِّئُِّكْم؟ َفاشـــْ َت قـــَ ا اســـْ وا َعنـــَّ : َأاَل ُتَغطـــُّ يِّّ الحـــَ

يصِّ  َذلَِّك الَقمـــِّ ي بـــِّ ـْيٍء َفَرحـــِّ بِّشـــَ
بإمامـــة األكثـــر تـــالوة وقـــراءة  .. فـــأمَر النبـــي (1)

ا للقــرآن الكــريم، جــاء القــرار علــى  ز عمــرو بــن ســلمة وحفظــً ،  الصــبي المميــّ
ــرائض  ــة الفـ ــه إلقامـ ــًزا لهّمتـ ــجيًعا وتحفيـ ــك تشـ ــي ذلـ ــّل فـ ــالة، ولعـ ــي الصـ ــم فـ وأمَّهـ

 

َجحم )1) َىن ك  ب عىغ  ىف ح ي    (.4302( دحوح علبل 
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 والمحافظة على الشرائع والتشريعات. 
م نحــو شـــرائع الــدين وفضــائله مـــن  وكــان  َمَمهــُ ز هِّ بية ويحفـــّ ّجع الصــِّّ ُيشــَ

مـا كـان األمـر مـع ابـن عبادات ترفع قدر العبـد وُتدنيـه مـن المـولى عـّز وجـّل، ك
اَل:  ا، قـَ َي هللا َعْنُهمـَ َر َرضـِّ نِّ ُعمـَ نِّ ابـْ الٍِّم، عـَ ْن سـَ عمر في حديث قيـام الليـل. فعـَ

يِّّ  اةِّ النَّبــِّ ُل فـِّي َحيــَ اَن الرَّجــُ يِّّ  كـَ َها َعلـَى النَّبــِّ ا َقصــَّ ُت َأْن إَِّذا َرَأى ُرْ يـَ ، َفَتَمنَّيــْ
يِّّ  ى النَّبـــِّ َها َعلـــَ ا َأُقصـــُّ ي  َأَرى ُرْ يـــَ اُم فـــِّ ُت َأنـــَ َزَا، َوُكنـــْ ابًّا أَعـــْ ا شـــَ ُت ُغاَلمـــً ، َوُكنـــْ
يِّّ  دِّ النَّبــِّ ى َعهــْ دِّ َعلــَ جِّ ي الَمســْ َذَهَبا بــِّ َذانِّي فــَ ْينِّ َأخــَ َأنَّ َمَلكــَ امِّ كــَ ي الَمنــَ ُت فــِّ ، َفَرَأيــْ

ا  ، َوإَِّذا فِّيهـَ رِّ انِّ َكَقْرنـَيِّ البِّوـْ ا َقْرنـَ ، َوإَِّذا َلهـَ رِّ يِّّ البِّوـْ ٌة َكطـَ يـَّ َي َمْطوِّ إَِّذا هـِّ ، فـَ إَِّلى النَّارِّ
َن   ِّ مِّ ا َناٌس َقْد َعَرْفُتُهْم َفَجَعْلُت َأُقوُل أَُعوُذ بِّاهللَّ ، َفَلقَِّيُهمـَ ارِّ َن النـَّ ِّ مـِّ ، أَُعوُذ بِّاهللَّ النَّارِّ

ى  ُة َعلــَ ْتَها َحْفصــَ َة، َفَقصــَّ ى َحْفصــَ ُتَها َعلــَ ْن تـُـَراَع َفَقَصصــْ ي: لــَ اَل لــِّ ُر، َفقــَ ٌك آخــَ َملــَ
للَّي ْلِّ »، َفَقاَل: النَّبِّيِّّ   لِّّي ابِّ َِّّْ َلْو َكاَن يُِ َ الٌِّم:  «نِّْعَم الرَُّجُل عبدا اَل سـَ َِّّْ »قـَ اَن عب دا  َفك َ

 وهذا هو أساس التربية الناجحة.  .(1)«اَل يَ َناُم مَِّن اللَّْيلِّ إِّال َقلِّيال
ا يجمــع أهــل بيــت الصــبّي الصــغير؛  -عليــه الصــالة والســالم-وكــان  أحيانــً

ا؛ كمـا فـي الحـديث الصـحيح عنـد البخـاري  ليصلي بهم ويشـاركهم التعبـّد جماعيـًّ
وَل هللا  من حـديث الغـالم أنـس بـن مالـك  ْت َرسـُ َة َدعـَ تَـُه ُمَلْيكـَ يحكـي:  َأنَّ َجدَّ

   :اَل ُه، ثـُمَّ قـَ نـْ َل مِّ ُه، َفَأكـَ مْ »لَِّطَعاٍم َصَنَعْتُه لـَ لِّّ َلك ُ ُص َ وا َفألِّ ُ« « ُقوم ُ : فَ ُقم ْ ٌْ قَ اَل أَنَ 
اَم رَ  ْحُتُه    َِّاٍ ، فَ ق  َ ، فَ َنض  َ َْ ا ل ُ بِّ ْن ا ُ ولِّ م  َ َودَّ م  ِّ ٍْي لَن َ ا، ق َ دِّ اس  ْ َِّّْ إِّىَل َحِ  ِّ وُل ا َفْفُ« س  ُ ، َوص  َ

 َِّّْ وُل ا لَّى لَنَ ا َرس ُ ، ُثَّ انِْ َ َرقَ  َوالَيتِّيَم َورَاَ ُه، َوالَعُجوُز مِّْن َورَائَِّنا، فَِ َ رَْكَعتَ نْيِّ
. وحـري  (2)

باآلبـــــاء واألمهـــــات مشـــــاركة أبنـــــائهم فـــــي العبـــــادة وتشـــــجيعهم علـــــى المحافظـــــة 

 

َىن ك اا ب أدااح ب علااايب 1) ال  نااِْر عخل طاا  ِب َ ضااِ   عَّلل : ع ااْ :راا  ( دااحوح علبلاا  ب: ) ا  جااِِ  عباا عَّللِ  نااِْر ع:راا   َ  ف ف 
َجحم )  (.3739(ف و )3738ح ي  

َجاحم )2) رِيف حا ي   ب: عل ا م ِة ع دا ى ع   اِ  َ َىن ك  ب عل امةف  َى هلاَع 380( أخال   علبل  (. وجا  نا  ب علبلا 
و  ِاف و )اا    ْااِ  :  باْ ب: و:ضاا: ِ  عل ااِ  ع اا ي    ) ضااع وخااال )اار دااحوح ف   ك اا ب ع ذعاف :اا  عااا عا )َ 

ف و د:ي: ِلِ حم(.ع د ْوِ حم: علغ:ْسر: و ع ْيِر و عجل ا  ئِز  َِِهحم: عجل ر  ع    و علِبو   ف و ح:ض:   لطُّ : َ:
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ن إخـراج جيـل عابـٍد لربـّه، فـاهم لدينـه مـن المستمرة على صـلواتهم ن تعـالى؛ فـإ
المقاصــــد الكبــــرى واألهـــــداف العظمــــى لبنــــاء اأُلمـــــة واألوطــــان والحفــــاظ علـــــى 

 الُحُرمات.  
ى رســـول هللا بعـــض  ــة الـــدعوة: فقـــد ولـــّ ومنهـــا كـــذلك التشـــجيع علـــى ممارسـ
الشباا فـي حمـل رسـالة الـدعوة إلـى غيـرهم مـن األقطـار والُبلـدان، وتلـك نمـاذج 

لبعض الشباا والصـبية علـى تحمـل مسـؤولية الـدعوة  تربية النبّي  عملية من
 والصبر في سبيلها: 

-: ففي الحديث َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس إلى اليمن  توجيه سيدنا معاذ بن جبل   .١
َي هللا َعْنُهَما اًذا   : َأنَّ َرُسوَل هللا  -َرضِّ اَل:  َلمَّا َبَعَث ُمعـَ ، قـَ َعلـَى الـَيَمنِّ

هِّ عِّبَ اَدُة هللا، فَ كَِّذا َعَرفُ وا » ا تَ ْدُعوُهْم إِّلَي ْ َيُكْن َأوََّل م َ ، فَ ل ْ ٍِ لِّ كِّتَ ا ْوٍم َأه ْ إِّنَّهللَا تَ ْقَدُم َعَلى ق  َ
تِّهِّْم، ف َ كَِّذا فَ َعل  ُوا،  هللا، ل  َ ْومِّهِّْم َولَي ْ َلَواٍت يفِّ ي   َ َْ ص  َ ْيهِّْم ل  َْ ََ َعل  َ َر ُْهْم َأنَّ هللا ق َ ْد ف   َ ف َ َأْخِّْ

َا ََ َعَلْيهِّْم زََكاًة مِّْن َأْمَواَلِِّّْم َوتُ َردة َعَلى فُ َقَرائِّهِّْم، فَكَِّذا َأاَاُعوا ِبِّ ُْهْم َأنَّ هللا فَ َر ، َفُخْذ فََأْخِّْ

هُ  ن ْ . واختيار معاذ خاّصة ألّنه كان يحمل طاقة (1)«ْم َوتَ َوقَّ َكَرائَِّم َأْمَوالِّ النَّاسِّ مِّ
م علــى غيــره  دِّّ ومهــارة كفيلــة تعينــه علــى أداء هــذا التكليــف الثقيــل، لــذا فقــد قــُ

 .   من أقرانه في دعوة الناس وهدايتهم إلى ربهم 

: فحـين بـايع األوس إلى المدينًة المنًورة بعث سيدنا مصعب بن عمير  .٢
إلــى المدينــة، أرادوا  والخــزرج فــي بيعــة العقبــة األولــى، قبــل هجــرة النبــّي 

ّق لمصـعب  من يعلمهم أمور الدين والتعّبد، ويـدّرس لهـم الفقـه وأحكامـه، وحـُ
أن يكــون هــو الشـخص المناســب لهــذا الغـرض؛ فهــو الثــري الــذي  الخيـر 

 ين، وهو قادٌم بعـد قليـل علـى أثريـاء العـرا، فهـو ترم ثراءه من أجل الد 
إلـى  صـاحب الخبـرة الدعويـّة ففـي هجرتـه  قدوة لهم في هذا، كما أنه 

 

َى   دحوح  )ر ح ي  عب ه نر عب ي 1) َ: -َض  ه عا ر -( أخال   علبل  ب: م  تا:ْ خ   َ ن ك  ب علزك ةف 
َجحم )  (. 1458ك ال عئحم: أ ْ)  عِ  علا  ِي ِ  عل    ج ِ ف ح ي  
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. الحبشة تعّلم ومارس الدعوة وفقهها من صحبته لجعفـر بـن أبـي طالـب 
يحكــي ابــن هشــام فــي ســيرته: )قــال ابــن إســحاق: فلمــا انصـــرف عنــه القــوم، 

م مصــعب بــن عميــر بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن معهــ بعــث رســول هللا 
ــدار، وأمــره أن يقــرئهم القــرآن، ويعلمهــم اإلســالم، ويفقههــم فــي الــدين،  عبدال

 . (1)فكان يسمى المقرئ بالمدينة: مصعب…(

: ففي الحديث المتفـق إلى يهود خيبر  إرسال سيدنا علي بن أبي طالب   .3
ِّ  عليه من حديث سهل بن سعد  ََّ :ْعِطر   علال عي    يا ً ع ، َقاَل: َأنَّ َرُسوَل    «

يْاِ «ف ا  َ  :ًم يا ْي  ح: عَّلل : ع د ى ي    ا، َفَلمـَّ َقاَل: َفَباَت النَّاُس َيُدوُكوَن َلْيَلَتُهْم َأيُُّهْم ُيْعَطاهـَ
ِّ    َأْصَبَح النَّاُس َغَدْوا ََّ َن َعَلى َرُسولِّ  ، ُكلُُّهْم َيْرُجو َأْن ُيْعَطاَها، َفَقاَل: َْأيـْ

ُلوا  اَل: َْفَأْرســِّ ِّ، قــَ ََّ وَل  ا َرســُ هِّ يــَ َتكِّي َعْيَنيــْ اُلوا: َيشــْ ٍب«. َفقــَ ي َطالــِّ ُن َأبــِّ يُّ بــْ َعلــِّ
هُ  ا لــَ هِّ َوَدعــَ ي َعْيَنيــْ َق فــِّ اَء َبصــَ ا جــَ هِّ«. َفَلمــَّ ْأُتونِّي بــِّ هِّ فــَ ْم إَِّليــْ َأْن لــَ َرَأ َحتــَّى كــَ ، َفبــَ

اتُِّلُهْم َحتـَّى َيُكونـُوا  ِّ، ُأقـَ ََّ وَل  ا َرسـُ : يـَ َيُكْن بِّهِّ َوَجٌع، َفَأْعَطاُه الرَّاَيَة، َفَقاَل َعلـِّي 
اَل: ْ ا؟ َفقــــَ ْثَلنـــَ ، مِّ اَلمِّ س    ْ ْم إِّىَل اإلِّ اَحتِّهِّْم، ُثَّ اْدُعه   ُ لَِّل بِّس    َ َّتَّ تَ ن   ْ لِّهللَا ح    َ ى رِّس   ْ ْذ َعل    َ انْ ف   ُ

ْْيٌ وَ  ًدا، خ َ اًل َواح ِّ دَِّ… هللا ب ِّهللَا رَج ُ َوهللا أَلَْن يَ ه ْ َِّّْ فِّي هِّ، ف  َ َا جيُِّب َعَلْيهِّْم مِّْن َحقِّّ ا ُْهْم  ِّ َأْخِّْ

. وال شّك أن مثل تلك الكلمات هي تشـجيع (2)«َلهللَا مِّْن َأْن َيُكوَن َلهللَا مُحُْر الن ََّعمِّ 
 وتحميس وتحفيز لنفسية الشاا المقبل على الدعوة واإلرشاد للغير. 

 ومن آثار تلك الرتبية التعبدية، ما يأتي:

 

ن   ( علسرية1) : اا     
علاب ي  منر هش من عب عىدط نر هش م نر أي ب ع رريى عىبا لالىف أنا   را ف اا   علا ير )عى

مف شاااالك  )  بااا  1955هاااا= 1375/ 2ف ط434ف ص1هاااا(ف :قواااحتن ) اااطيى علساااق  ووخاااالعاف  213
 و)طبب  ) طيى علب يب ع ديب وأومره ك ال.

َىن ك اا ب أدااح ب علااايب 2) َ  ( دااحوح علبلاا  ِر ف   ِ  نااِْر أ يب د  لاِاٍ  علق:ال شااِ ِ  عهلاا  مِشِ ِ  أ يب ع  ساا 
ب: ) ا  جااِِ  ع دااِ

َجااحم ) ااْ :حْمف 3701َ ضااِ   عَّلل : ع اااْ :ف حاا ي   ح  ن ِ  َ ضااِ   ه: تا باا  ىل  عاا  (. ودااحوح )ساادحمن ك اا ب ل ضاا  ِئِر عل اا 
ب: ِ)ْر ل ض  ِئِر ع ِد ِ  ْنِر أ يب د  ِلٍ  َ ِض   ه: ع اْ  َجحم )َ   (. 2406 :ف ح ي  
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: فالعبـادات التـي جعلتـه مجاهدة النفا في تحقيًق مًا أمًر هللا تعًالى .١
يام الـذي يقئ بين يدي هللا تعـالى خمـس مـرات فـي اليـوم والليلـة، والصـ

امتنع من خالله عن الطعام والشـراا والمباحات بإرادته واختياره، وكذا 
، باقي أمور التعبد، كل هذا كفيل بأن يجعله وّقاًفا عند حدود ربـه 
 ففي ذلك كله تربية لإلرادة على ترم الرذائل والتحلي بالفضائل. 

رات تلـك : ومـن ثمـتربية األبناء على قًي  التعًاون واالنضًباا والنظًام .٢
التربيــة: احتــرام النظــام واالنضــباط بضــواب  المجتمــع وقيمــه، وممارســة 
َذل  ــات ُتبـــْ ــا تـــؤدَّى أو حركـ ة ليســـت أركانـ ــّ ــادات هـــذه األمـ ــعور. وعبـ وشـ
فحســـب؛ بـــل هـــي عبـــادات جماعيـــة ُتخـــرِّج جـــيال مـــن البشــــر يحترمـــون 
النظــام، وينضــبطون بضــواب  المجتمــع وقيمــه، ويمارســون التعــاون فــي 

هم وأعمــــالهم المجتمعيــــة، ويشــــعر فــــيهم القــــادر بغيــــر القــــادر، ســــلوكيات
 والصحيح بالمريض، والقوي بالضعيف. 

ًًى األخًًالق الفاضًًلة .3 ًًاء عل ًًة األبن : فكمــا أّن العبــادات صــلة بــين تربي
 . ، ذاتية وجماعيةعبد وربه، فإن لها ثمرات أخالقيةال
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 األساس الثالث:  
 الدعاء لألوالد باهلداية وصالح احلال  

لقد كان من أساسيات التربية النبوية اإلكثـار مـن الـدعاء لـألوالد ال الـدعاء 
ك  »العـن الـدعاء علـيهم، فقـال:   عليهم؛ فقد نهـى النبـّي   ى أ ْنف سًِ لً  ْدع وا ع  ْ ،  تً 

ْ ، و ال  ًً ى أ ْوالِدك  ًً ل ْدع وا ع   ًً ى  و ال ت  ًً ل ْدع وا ع   ًً و اِلك ْ ، الت ًًْ ًة أ م اع  ن  هللِا سًً  وا مًًِ  ًً  ت و اِفق
ي ْست ِجيب  ل ك ْ « ا ع ط اٌء، ف  اَل: وفي الحديث َعْن َأبِّي ُهَرْيَرَة . (1)ي ْسأ ل  ِفيه  ، قـَ

ْعو ة  :  َقاَل َرُسوُل هللا   : د  ، ال  ش  َّ ِفيِهنَّ اب  ل ه نَّ ع و اٍت ي ْست ج  ث  د  اْلم ْظل وِم، "ث ال 
ل ِدِه" ْعو ة  اْلو اِلِد ِلو  د  اِفِر، و  ْعو ة  اْلم س  د  و 
(2) . 

ــبعض  ــة والخســـارة  فـ ــدم والخيبـ ــائهم بالهـ ــدعون علـــى أبنـ ــات يـ ــاء واألمهـ اآلبـ
وقًًًد جًًًاء رجًًًل إلًًًى والــدمار والفشـــل، ثـــم يـــأتون فيشــكون مـــن عقـــوق األبنـــاء. 

فقًال: هًل دعًوت عليًه   مبًارك فشًكا إليًه عقًوق بعًه ولًده.عبدهللا بًن ال
جـوء إلـى ولـذا فـإنَّ الـدعاء بـالخير لـألوالد فيـه ل.  (3)قال: نع . قًال أنًت أفسًدته

، كمــا أن فــي الــدعاء دلــيال علــى أّن القلــوا بيــد هللا تعــالى، هللا واســتعانة بــه 
 األبناء قد تتغير بالدعاء لهم.   وأن قلوا 

 لألوالد ما يأتي:  ومن نماذأل دعائه 
نِّ  .١ اٍس  عـَ نِّ َعبـَّ ِّ  -رضــي هللا عنهمـا-ابــْ ََّ وُل  مَّنِّي َرســُ اَل: ضـَ اَل:  قــَ َوقــَ

لِّْمه  الِكت اب  ْ  . (4)«اللَّه  َّ ع 

 

َجحم )1) ب: ح ِ يِ     ِناٍل علط ِ يِر و ِج  ِ  أ يب عْلو س اِلف ح ي    َ  (. 3009( دحوح )سدحمن ك  ب علز ه  وعلالج ئحتف 
َجااحم )2) ب: ر عااْ  ِة عْل  علااِِ  و ر عااْ  ِة عْلر مْلداا: ِمف حاا ي    َ (ف وجاا   شااابو  3862(  ااار عناار )  اا ن أ ناااْ  عب: علاا ُّع  ِ ف 

َن وط   عل حقوحتن )حسر لغريه(.   ع 
 )) اْلِ ٌع    ِنحٌت(. 217ف ص2( إحو   عد م عل يرن  3)
ب: جا ْ ِ  علا يبِ  4)  َ َىن ك  ب علبدحمف  َجحم )( دحوح علبل  «ف ح ي    (.75ن »علد  :حم  ع دِ ْر : علِ    ب 
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َراء  .٢ يَّ عـــن البـــَ ُت النَّبـــِّ اَل: َرَأيـــْ هِّ، ، قـــَ ى َعاتِّقـــِّ يٍّ َعلـــَ ُن َعلـــِّ ُن بـــْ ، َوالَحســـَ
 .(1)«ف أ ِحبَّه  اللَّه  َّ ِإنِّي أ ِحبُّه  َيُقوُل: ْ

ٍس  .3 ْن َأنــَ يُّ عــَ َل النَّبــِّ اَل: ، َدخــَ ْمٍن، قــَ ٍر َوســَ ُه بَِّتمــْ َلْيٍم، َفَأَتتــْ ى ُأمِّ ســُ ، َعلــَ
اَم إِّلـَى  ائٌِّم« ثـُمَّ قـَ إِّنِّّي صـَ هِّ، فـَ َقائِّهِّ، َوَتْمَرُكْم فـِّي وَِّعائـِّ يُدوا َسْمَنُكْم فِّي سِّ ْأَعِّ

َر ا لَّى َغيـــْ ، َفصـــَ تِّ َن الَبيـــْ ٍة مـــِّ يـــَ ا، َناحِّ لِّ َبْيتِّهـــَ َلْيٍم َوأَهـــْ ُمِّ ســـُ َدَعا ألِّ ةِّ، فـــَ لَمْكُتوبـــَ
ْت:  َي؟«، َقالـَ ا هـِّ ِّ، إِّنَّ لِّي ُخَوْيصًة، َقاَل: ْمـَ ََّ َفَقاَلْت ُأمُّ ُسَلْيٍم: َيا َرُسوَل 

اَل:  هِّ، قـَ ا لـِّي بـِّ ا إِّال َدعــَ َرٍة َواَل ُدْنيـَ َر آخـِّ ا تــََرَم َخيـْ ٌس، َفمـَ َك َأنـَ مـُ مَّ ا»َخادِّ للَّه  ُ
اال َوَول َ ًدا، َواَبرِّْ  ل َ ُه فِّي  هِّ  َثْتنِّي  «فاْرزُق ْ ُه م  َ دَّ اال، َوحــَ ارِّ مــَ ْن َأْكثــَرِّ اأَلْنصــَ إِّنِّّي َلمــِّ فــَ

ـُروَن  ــْ شـ ٌع َوعِّ ــْ ـَرَة بِّضـ ــْ اٍج الَبصـ ــَّ َدَم َحجـ ــْ ْلبِّي َمقـ ــُ َن لِّصـ ــِّ ُه ُدفـ ــَّ ُة: َأنـ ــَ ي ُأَمْينـ ــِّ اْبَنتـ
اَئةٌ   . (2)َومِّ

وا أبنــاءهم وبنــاتهم بــدعوات صــالحات فــي ســجودهم بــين  فلــو أنَّ  اآلبــاء اختصــّ
لكــان خيــًرا لهــم وألبنــائهم، وبــدال مــن كلمــات الــدعاء يــدي ربهــم ســبحانه 

دى  بالهدم والخسارة، تكون كلمات الدعاء الذي يبني ويطلب الرشـاد والهـُ
ا فيمـــا لـــدى  ا مـــن هللا تعـــالى وطمعـــً لـــألوالد؛ أمـــال فـــي هدايـــة الولـــد وطلبـــً

 المولى من كرامات وعطاءات. 

 

َى   دااحوح ن ك اا ب أدااح ب علااايب 1) ْرِ َ ضااِ   عَّلل : ع ااْ :راا  ف ( أخال اا  علبلاا  ِر و ع :ساا  ب: ) ا  جااِِ  ع  ساا   َ ف 
 (.   3749ح)

ب: ) ْر   عَ  جا ْ ً)  لا د حْم يا:ْيِطاْل ِعْا  ه:حمْ 2)  َ َىن ك  ب عل  مف  َجحم )( دحوح علبل   (. 1982ف ح ي  
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ا: األسس النفسية والوجدانية 
ً
 ثاني

 األساس األول:  
ي   

ِّ
ب
َ
ر
ُ
ا وإشعار األبناء بأهميتهم لدى امل

ً
 التصريح باحملبة قوال وسلوك

لة والقــرا  إنَّ  بــذل المحبــة والتصـــريح بهــا لــألوالد فيــه تقويــة ألواصــرِّ الصــِّّ
يحمــل فــي  معهــم، وســبيل لزيــادة الثقــة واإلحســاس باألمــان. وقــد كــان النبــي 

ــاة  ــاء، وفـــي أكثـــر مـــن موقـــئ تربـــوي فـــي حيـ ــادقًة نحـــو األبنـ ــًة صـ صـــدره عاطفـ
ــول  ــده  الرســـ ــه للغلمــــــ نجـــ ــالن محبتـــ ــة فــــــي إعـــ ــاليبه التربويـــ ان ينــــــّوع أســـ

 ومن ذل  ما يأتي: والصبيان، 
: كمـا فـي حـديث معـاذ بـن جبـل التصًريح بالمحبة لمًن يحًّب مًن الغلمًان .1

    ِّ ََّ وَل  ا، ثـُـمَّ  حيــث يحكــي لنــا بنفســه قــائال: إِّنَّ َرســُ دِّي َيْومــً َذ بِّيــَ َأخــَ
ب ةهللاَ »َقاَل:   َِّّْ إِّيّنِّ أَلُحِّ اٌذ: ََي ُمَعاُذ، َوا اَل ُمعـَ َِّّْ  « َفقـَ وَل ا ي ََي َرس ُ َِّْ َوأُم ِّّ َِّّْ  ِبِّ َوَأَأ َوا
بةهللاَ  نُأحِّ وَل:   ف لا ق     اَلٍة َأْن َتقـُ لِّّ صـَ اُذ اَل تَـَدَعنَّ فـِّي ُدبـُرِّ كـُ ا ُمعـَ يَك يـَ حم  "ُأوصِّ علد  ا:

ح ِر ِعب  ر تاِاط  ف و ح:سااْ ْ الِك  ف و شاا: الِك  يــل علــى أّن التصـــريح وفــي هــذا دل (1)أ عااِ)ِ  ع داا ى ِذكااْ
بالمحبة للُمَربَّى سبب لتغيره إلى األفضل وسعيه إلى إرضاء من يحّب؛ فقد 

ن خلفــه ذلــك وســار عليــه.  ثبــت فــي بــاقي الروايــة أّن ُمعــاًذا  م مــَ وفــي علــّ
ظم المحبة الوالدية، من حـديث البخـاري عـن البـراء أنـه قـال:  رواية ُتظهر عِّ

يَّ  ُت النَّبــِّ وُل: ْ َرَأيــْ هِّ، َيقــُ ى َعاتِّقــِّ يٍّ َعلــَ ُن َعلـــِّ ُن بــْ ه  َوالَحســَ ي أ ِحبًًًُّ اللَّهًًً  َّ ِإنًًِّ
ُ   -أيًضا-. وفي لفظ آخر عند البخاري  (2)«ف أ ِحبَّه   ََّ َي  َرَة َرضـِّ َعْن َأبِّي ُهَريـْ

ولِّ هللا  َع َرســُ ُت مــَ اَل: ُكنــْ ُه قــَ ـرَ  َعنــْ ةِّ، َفاْنصــَ ينــَ َواقِّ الَمدِّ ْن َأســْ وٍق مــِّ َف فــِّي ســُ
 

َجااااحم 1) ِ ىٍ ف حاااا ي   ِر )  ااااْ ِ ي : عباااا علال ْج ِر نااااْ َةف أ )اااا   حاااا  َك عدااااى عل ااااحوحر لدحاااا كحمن ك اااا ب علط اااا  ( عىساااا  
ْ: ال ِ   ه:«.1010) ع ح ِ يٌ  د ِحوٌح ع د ى ش اْلِط علش ْول ْرِف و   ْ   َ  (ف وج  ن »ه 

َىن ك اااا ب أدااااح ب علااااايب 2) ب: )  ( دااااحوح علبلاااا   َ ْرِ َ ضااااِ   عَّلل : ع ااْ :راااا  ف حاااا ي  ف  ِر و ع :ساااا  ِ  ع  ساااا  ا  جااااِ
 (.  3749َجحم)
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ُن  -َثاَلًثا   -َفاْنَصـَرْفُت، َفَقاَل: َْأْيَن ُلَكُع   «. َفَقاَم الَحسـَ اْدُع الَحَسَن ْبَن َعلِّيٍّ
َخااُ  هِّ الســـِّّ ي ُعُنقـــِّ يٍّ َيْمشـِـــّي َوفـــِّ ُن َعلـــِّ بـــْ
يُّ (1) اَل النَّبـــِّ اَل  ، َفقـــَ َذا، َفقـــَ هِّ َهكـــَ دِّ بِّيـــَ

هِّ َهَكَذا، َفاْلَتَزَمُه َفَقاَل:  ْن حيِّب ةهُ ال»الَحَسُن بَِّيدِّ بَّ م َ ب َُّه، َوَأح ِّ بةُه فََأحِّ اَل  «لَُّهمَّ إِّيّنِّ ُأحِّ َوقـَ
وُل  اَل َرسـُ ا قـَ َد مـَ ، َبعـْ َن الَحَسنِّ ْبنِّ َعلِّيٍّ َأُبو ُهَرْيَرَة: َفَما َكاَن َأَحٌد َأَحبَّ إَِّليَّ مِّ

 ِّ ََّ    َواستجابة أبي هريرة إلعالن محبته للحسن  (2)َما َقال  دليل على
قيمـة أن ُيعلـِّن المربـي محبتـه لمـن يربيــه. وثبـت عنـد البخـاري فـي الصــحيح 

ٍر: ْ أّن النبــّي  يكــان يقــول لَِّجْعفــَ ي َوُخُلق  ِّ بَ ْهَ« َخْلق  ِّ ٍد:  «فَأع  ْ َوكــان يقــول لَِّزيــْ
ْواَلأَ » وَأ َوم  َ  ))ََي َأاَب يَلِّي  َد: »إِّيّنِّ . وكـان يقــول لعقيـل بـن أبــي طالـب: (3)«أَنْ َ« َأخ ُ

))» َ ، َوُحبًّا لَِّما ُكْنُ« َأْعَلُم مِّْن ُحبِّّ َعمِّّي إَِّيَّ بةهللَا ُحبَّنْيِّ ُحبًّا لَِّقَرابَتِّهللَا مِِّنِّّ  . (4)ُأحِّ

ن عمِّروِّ   :األمر المباشر بالرحمة مع األبناء .2 فعن عبدالرحمن بن الحرث عِّ
ن أبيه عن جـده، قـال: قـال رسـول هللا  ْرَحْم  :بن ُشَعيب عِّ "ل يْ من َّا م ن َل ي  َ

ومـا كانـت الرحمـة مـن الكبيـر علـى الصـغير إال . (5)صَْيَأ، ويْعرِّْق َحقَّ كبْيِّأ"
 محبة له، وتقديًرا لذاته. 

 

ْر 1) َى. و ِجواار  هاا:   جاِامر ة تا:  لااَ )ااِ بو ا وعجلا   ع ال   ويْدب ساا  عل ااِ  وٌز يااا:ْاملحم ِلوااِ  خاا  ل ب هاا:   خا  ( يقا   عناار ع  اارين علساا 
ف 2دُّْ ل  و عجلْ ْ ه اِل شىٌ . نعلا  يا    ياليا  ع ا ي  وع  االن  جا ال ني:ر و  ْد  و  :ٍط و حن ْ ِِهف و ل ْو   ِلو    ِ)ر  عل

 )) اْلِ ٌع    ِنحٌت([.   349ص
َجحم )2) و  ِاف ح ي   ب: علسِ ل  ِب لِد ِ باْ  َ َىن ك  ب علدب يف   (. 5884( دحوح علبل 
عن )   د  َل   ل:م ا: ْنر: ل:م ٍاف و ل:م ا: نْار: لا:م ٍاف و ِإْا   ْ   ( دحوح3)  َ ٌبن ك ْوف  ي:ْ    : ه   َ َىن ك  ب عل ُّْدحف  علبل 

َجحم ) ِبِ ف ح ي    (. 2699يا ْاس:ْب : ِإىل  ج ِبود ِ ِ  أ ْو ن س 
َض  ه عاا حمف ذِ 4) َك عدى عل حوحر لدح كحمن ك  ب )بالل  عل ح ن   ال: ع ِقواِر نْاِر أ يب د  لِاٍ  َ ضاِ   ( عىس   كاْ

َجحم)  (. 6464عَّلل : ع ْا :ف ح ي  
ن 5) : ااا     

( )سااا  عإل)اا م أجاا  ناار حاباارن أناا  عباا ه أجاا  ناار  راا  ناار حاباار ناار هاام  ناار أ اا  علشااوب   )عى
َضااا  ه تبااا ىل ع241 ا رااا ف هاااا(ف :قواااحتن أجااا   رااا  شااا كالف أو  )ساااا  عبااا ه نااار عراااالو نااار علبااا ص 

َجحم ) علق هالة. وج   عا  علشوخ أج  ش كالن  -مف رعَ ع  ي 1995ها= 1416/  1(ف ط6733ح ي  
 إ ا ره دحوح. 
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نِّ األبناء وإشًعاره  بًأهميته   امتداح .3 : ففـي صـحيح البخـاري مـن حـديث ابـْ
ي نُ  ًدا الَأبـــِّ اهِّ ــَ ُت شـ اَل: ُكنـــْ ٍم، قـــَ ــْ ، عـ وضِّ ْن َدمِّ الَبعـــُ ــَ ٌل عـ َأَلُه َرجـــُ ــَ َر، َوسـ ــَ نِّ ُعمـ بـــْ

ْن  ، َقاَل: اْنُظُروا إَِّلى َهَذا، َيْسَأُلنِّي عـَ َراقِّ ْن أَْهلِّ العِّ َفَقاَل: مِّمَّْن َأْنَت؟ َفَقاَل: مِّ
، َوَقْد َقَتُلوا اْبَن النَّبِّيِّّ  دَ  ُُهَا َرحْيَانَ تَ اَ… َيُقوُل: ْ ، َوَسمِّْعُت النَّبِّيَّ مِّ الَبُعوضِّ

نْ َيا والمعنى أنهمـا ممـا أكرمنـي هللا وحبـاني بـه : )يقول ابن حجر.  (1)«مَِّن الدة
ألن األوالد يشمون ويقبلون فكأنهم مـن جملـة الريـاحين وقولـه مـن الـدنيا أي 

 . (2)(من الريحان الدنيوي  نصيبي

ـرع التحذير من السّب أو العبوس أو الضًرب .4 ؛ فكل ذلك مما نهـى عنـه الشـّ
وهـو  في تعامله مع أنس بـن مالـك  الحنيف: فالنالر في هْدي النبّي 

وَل هللاِّ خادمه يرى عجًبا وفوائد تربوية كثيرة، فقد قال أنس  َدْمُت َرسـُ : "خـَ
   :ُّ َنِّيَن، َفَما أَْعَلُمُه َقاَل لـِّي قـ ذ اتِّْسَع سِّ كً  ذ ا و  ت  كً  اَا َعلـَيَّ ؟ َواللًِ   ف ع لًْ  عـَ

َشْيًوا قـَ ُّ"
. وفـي هـذا دليـٌل علـى أّن تحاشـي العتـاا المسـتمر ُيزهـر محبـة (3)

ٌب بـــأن يكـــون  بـــين األا وولـــده، وفـــي ذلـــك احتـــرام لبشــــريته. فـــاألا ُمطالـــَ
صاحب مشاعر وعاطفة ُتتـرجم إلـى سـلوكيات وممارسـات تعبـّر عـن الحـّب 
تجاه األبناء والبنات، مثل التقبيل والعنـاق وإلقـاء السـالم علـى األبنـاء. وكـل 

 وسّنته الشريفة.  لك له دالئله من سيرة النبّي ذ 

  

 

َجحم )1) ب: َ ْج ِ  عل  ل ِ  و تا ْقِبوِدِ  و ):ب  نا ق ِ ِ ف ح ي    َ َىن ك  ب ع ربف   (. 5994( دحوح علبل 
َى منر حجالن  2)  ) اْلِ ٌع    ِنحٌت(.. )427ف ص10( ل ح علب 
ب: ك  ا  َ  :  : ِه 3)  َ َجحم ) ( دحوح )سدحمن ك  ب عليض ئرف   (. 2309أ ْحس ر  علا  ِي خ:د:ًق ف ح ي  
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 األساس الثاني: 

 منح الثقة لألوالد والصبيان 
ة مـــنح األطفـــال الثقـــة بأنفســـهم؛ فـــإّن  إنَّ مـــن بـــين أهـــّم ُأســـس التربيـــة النبويـــّ
إشــعار األبنــاء بالثقــة ســبيل تــأمين لهــم فــي الحاضــر والمســتقبل، وقــد ثبــت فــي 

كان شديد الحرص على زرع الثقة فـي نفـوس األبنـاء   السنة النبوية أن النبّي  
 والصبيان، ومن أمثلة ذلك ما يأتي: 

ا للثقــة - يستشًًير الصًًبي فًًي أمًًر سًًليا شًًيو  القًًوم الرسًًول  .١ زرعــً
في صحيحه من حديث  ، روى اإلمام البخاري -بنفسه، وإشعاًرا بأهميته

دِّيِّّ  اعِّ ْعٍد الســَّ نِّ ســَ ْهلِّ بــْ ِّ ســَ ََّ وَل  ُه  : َأنَّ َرســُ نــْ ـرَِّا مِّ ـَراٍا، َفشــَ َي بِّشــَ ُأتــِّ
ينِّهِّ ُغاَلٌم َوَعْن َيَسارِّهِّ األَ  َي َوَعْن َيمِّ ْشَياُ،، َفَقاَل لِّْلُغاَلمِّ: َْأَتْأَذُن لـِّي َأْن أُْعطـِّ

ًدا،  َك َأحـَ نـْ يبِّي مِّ ِّ، اَل ُأوثُِّر بَِّنصِّ ََّ ِّ َيا َرُسوَل  ََّ ؟«، َفَقاَل الُغاَلُم: اَل َي َهؤاَُلءِّ
هُ  اَل: َفَتلــــَّ قــــَ
(1)  ِّ ََّ وُل  هِّ  َرســــُ دِّ ي يــــَ فــــِّ

مــــع علــــو - . فاســــتوذان النبــــّي (2)
، ن صبّي وغالم صغير تقدير لذاته، كما مارسها رسـول هللا م  -مكانته

 . فضاًل عن أنه أعطى الغالم حّقه في االستشارة والرّد، ولم يزجره 

مرافقًًًة الصًًًبيان فًًًي المجًًًالا ومًًًرافقته  فًًًي الجلسًًًات االجتما يًًًة  .٢
سـؤاال،  ، وقد رأينا موقئ عمـر مـع ولـده عبـدهللا يـوم سـأل النبـّي خاّصة

ز هّمتـــه  عـــرف ابـــن عمـــر اإلجابـــة عليـــه دون الكبـــار مـــن الصـــحابة، فحفـــّ
رضـي هللا -ودعم الثقة بنفسه وشّجعه، ففي الحديث عن عبدهللا بن عمـر 

أصحابه عن شبيه المسـلم مـن أنـواع الشـجر،  حين سأل النبّي   -عنهما
 

ر  هاااا  عل اااا  ف  195ف ص1( جاااا   عناااار ع  ااااري   علا  ياااا    يالياااا  ع اااا ي  وع  ااااالن  1) ٌع  اااا  ِنحٌت(ن عل اااا  )) اْل ااااِ
َ    ه   ي هف أىن ألق ه.ل  ْ  ا ب  َ ه: لإلْلق  . يا:ق   : ت   ف وت ر  ي ِ رُّ ِإذ ع   ق زف و)بىن تد     ر  يا  :رُّ ِإذ ع د   

َجاااااحم 2) ف حااااا ي   حْم هااااا:   ْ كااااا  رِ  دااااا  :ف و   ْ يا:بااااا  َىن ك ااااا ب عىملااااا   وعلغ ااااا ف َب ِإذ ع أ ِذا  لااااا  : أ ْو أ ح  ( داااااحوح علبلااااا 
(2451  .) 
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ال : أل  ف ذ ك  فسه أنها النخلة، وقال ابن عمر: فوقع في ن ، قً  ر  ْن ْرت  ذ لًِ   ِلع مً 
ذ ا كًً  ذ ا و  ْن كًً  يَّ مًًِ بُّ ِإلًً  ة ، أ حًً  ي  النَّْ لًً  : هًًِ ت  ون  ق لًًْ ت كًً 
.. ويتضــح لنــا أن (1)

مــا كــان ُيمــانِّع أبــًدا أن يجلــس الصــغار فــي مجــالس الكبــار، بــل  النبــّي 
 الصغار إلى مجالسهم. كان يسأل وُيحاوِّر أصحابه بدخول 

ًًي شًًرحه لصًًحيح اإلمًًام مسًًل  ًًام النًًووي ف ًًول اإلم : )…وفــي هــذا يق
الحديث فوائد: منها، استحباا إلقـاء العـالم المسـألة علـى أصـحابه ليختبـر 
أفهــامهم ويــرغبهم فــي الفكــر واالعتنــاء وفيــه ضــرا األمثــال واألشــباه وفيــه 

كبـار المسـألة فينبغـي توقير الكبار كما فعل بـن عمـر لكـن إذا لـم يعـرف ال
للصـغير الــذي يعرفهـا أن يقولهــا وفيـه ســرور اإلنسـان بنجابــة ولـده وحســن 

: "ألن تكون قلت هي النخلة أحب إلي" أراد بـذلك: فهمه.. وقول عمر  
. وقد استفاد (2)كان يدعو البنه ويعلم ُحسن فهمه ونجابته..(  أن النبي  

الصـــبيان إلـــى مجـــالس العلـــم، الصــالحون مـــن أدا النبـــّوة فـــي اصـــطحاا 
ي  نِّ َأبــِّ ْن َيزِّيــَد بـْ واالستبشـار بأخـذهم العلــم، فقـد روى الخطيــب البغـدادي عـَ

َن البصـــري  اَل: ْ-رحمــه هللا-َحبِّيــٍب، َأنَّ اْلَحســَ اث ك ْ ، ، قــَ د  ا أ حًًْ  ًً م وا ِإل ْين دِّ  ًً ق
ِمع وا، ف م ْن أ ر   ْ  أ ْفر غ  ق ل وًبا، و أ ْحف ظ  ِلم ا س  . (3)«اد  هللا  أ ْن ي ِتمَّه  ل ه  أ ت مَّه  ف ِإنَّه 

وهكــذا وعــى كبــار التــابعين ومــن ســبقهم مــن كبــار الصــحابة هــذا الــدرس 
النبـــوي فـــي الحـــرص علـــى اصـــطحاا األطفـــال دروس العلـــم وتشـــجيعهم؛ 
ا للثقـة بأنفســهم، وتشـجيعا لهــم علـى خدمـة اإلســالم والمسـلمين، ونفــع  دعمـً

 اآلخرين.

ل على تلك الوسيلة فعل ابن عباس يوم وضع المـاء ويدل  :الدعاء للصبيّ  .3
 

َجحم )( دحوح )سدحمن ك  ب دي  علقو )  وعجلا  و 1) ب: ) ث ر: عْلر:ْ ِ)ِر ) ث ر: علا ْلد ِ ف ح ي    َ  (. 2811علا َف 
 . )) اْلِ ٌع    ِنحٌت(. 154ف ص17( شالح علا وى عدى )سدحمن  2)
 )) اْلِ ٌع    ِنحٌت(.  311ف ص1( عجل )ع  خمو علالعوى وورعب علس )عن  3)
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يَّ   للرسول   اٍس َأنَّ النَّبـِّ نِّ َعبـَّ نِّ ابـْ ليتوّضأ؛ ففي الحـديث عنـد البخـاري عـَ
  :اَل وًءا قــَ ُه َوضـُ ْعُت لـَ اَلَء، َفَوضـَ َل الخـَ اَل: )َدخـَ َ. فَ ق  َ َذا ( فَ ُأْخِّْ َع ه َ ْن َوض َ م َ

: )قـال التيمـي: يقول ابن حجًر فًي فًتح البًاري .   (1)(ال دِّينِّ )اللَُّهمَّ فَ قِّّْهُه يفِّ  
بالـدعاء، وقـال ابـن المنيـر: مناسـبة الـدعاء البـن  (2)فيه استحباا المكافـأة

د بـين ثالثـة أمـور: إمـا  عباس بالتفّقه على وضعه المـاء مـن جهـة أنـه تـردَّ
قرا، أن يدخل إليه بالماء إلى الخالء، أو يضعه على الباا ليتناوله من 

ا لالطـــالع،  أو ال يفعـــل شـــيوا. فـــرأى الثـــاني أوفـــق؛ ألن فـــي األول تعرضـــً
والثالث يستدعي مشقة في طلب الماء، والثاني أسهلها… َففِّْعله يدّل على 
ــه النفـــع وكـــذا  ــي الـــدين ليحصـــل بـ ــدعي لـــه بالتفقـــه فـ ــه فناســـب أن يـ ذكائـ

ــان..( ــاج إل(3)كـ ــع يحتـ ــق رفيـ ــة المربـــي أدا وخلـ ــن جهـ ــة مـ ــدعم الثقـ ــه . فـ يـ
 المربون؛ فإنه يحّرم العزيمة ويمضيها نحو الخير. 

ففــي  توليًًة األبنًًاء مسًًٍولياٍت تناسًًب طاقًًاته  ومهًًاراته  وكفًًاءاته : .4
وهْديـه  ذلك أكبر األثـر علـى نفسـية األطفـال. والنـالر إلـى سـيرة النبـّي 

 الشـريف في توليف الشباا في الولائئ في زمنه، يرى أّنه كّلئ أسامة
قيــادة  -وهــو صــبي صــغير وكــان صــاحب مهــارة عســكرية فائقــة-بــن زيــد 

 . كمـا أمـر معـاذ بـن جبـل الجند في بعثه له إلى الـروم قبـل وفاتـه 
الشــاا صــاحب الخبــرة -أن يــؤّم المســلمين فــي الصــالة، وأرســل مصــعب 

ا، وزيـد بـن ثابـت األنصـاري   -في الدعوة بـً ا ومؤدِّّ إلى المدينـة المنـورة معلمـً
 

  ِ  ِعْا   1)
ب: و ْضِع عى  َ َىن ك  ب عل ض  ف  َجحم )( أخال   علبل   (. 143عخل م ِ ف ح ي  

( إا  عى  لااأة عى رياا  أو عىبا ياا  علااب تقاا  م لاانومر يابغاا  أا ت اا ا عقاا  جواا ) حم َلبراار ع راا ر )ب شااالة؛  ا 2)
عمنر يالنز   ذها  ونَعك نر عليبر ع سر وعى  لأة عداى حنا   ا رف وهاَع يا ر ى إىل :يوازه عداى ت االعَ 

ع )اار مس اا  وخ:د:قاا  و ااد ك . وإعطاا   عمناار )  لأتاا  )ااع جو )اا  َلبراار )ب شااالة علبراار عل اا َل؛ لو ااري  ااز ً 
رر عدى إعط   ع  ري حق  جبر أا ْف  عالج  إذع دح  عل شبو .   :  

َى منر حجالن  3)  )) اْلِ ٌع    ِنحٌت(.  245ف ص1( ل ح علب 
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تعّلم لغة أجنبية فأجادهـا وأنجـز تعلمهـا بمهـارة ونبـوا فـائقْين، حتـى يكلفه ب
 كّلفه بما هو أشرف، وهو كتابة الوحي الشريف. 
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 األساس الثالث:

 التشجيع والتحفيز الذاتي  
ويعــّد التشــجيع التربــوي لــألوالد مــن أساســيات التربيــة النبويــة لــألوالد؛ فلقــد 
كانت حماسة الشباا تزداد مع التشجيع النبوي لهم، ربما لو انتبه آباء وأمهـات 
اليـوم إلـى هــذا األسـاس الســتطاعوا حـّل كثيـر مــن المشـكالت التربويــة، فـال زلنــا 

وس األبنــاء، مــن إطــالق ألفــاظ فــي واقعنــا اليــوم نســمع عــن تثبــي  الهمــم فــي نفــ
الغبــاء والفشــل والبهيميــة والــبالدة علــى األبنــاء والبنــات، ممــا يجعلهــم فــي صــراع 
داخلي: هل هو غبي بالفعل كما شـهد األا وشـهدت األم؟ أم أنـه ذكـّي لكـن ال 

 يستطيع أن يعّبر عن نفسه أمامهم وأمام المجتمع. 
ــريم فـــي ال ــنهج النبـــوي الكـ دنا إلـــى المـ ــُ ز  تربيـــة نـــراه وإذا عـ ــّجع ويحفـــّ يشـ

فـي تربيتـه،  الشباا، ومن بـين الصـور التشـجيعية التـي كـان يقـوم بهـا النبـّي 
 ما يأتي: 

: كتشـجيعه تشجيع المبادرات واألفكار الراقيًة ال ادمًة للبشًًر وللمجتمًع .١
  ــلمان الفارســـي ــيدنا سـ ــولنا  لفكـــرة سـ ــنها رسـ يـــوم الخنـــدق، واستحسـ
 وقـــام يشــــارم ،  بنفســـه مــــع أصـــحابه  فــــي حفـــر الخنــــدق يــــوم

 . (1)األحزاا 
ــن ثابــــت  : كتحفيــــزه تشًًًًجيع المهًًًًارات العلميًًًًًة والتعليميًًًًة .٢ ــد بــ لزيــ

، يوم أن طلَب إليه أن يتعّلم اللغة السريانية، ففـي الحـديث األنصاري  
ًدا  اُه َزيـــْ ٍد، َأنَّ َأبـــَ نِّ َزيـــْ َة بـــْ ْن َخارِّجـــَ يُّ عـــَ َم النَّبـــِّ دِّ ا قـــَ ُه َلمـــَّ َرُه: َأنـــَّ  ، َأْخبـــَ

يِّّ  ي إِّلـَى النَّبـِّ َب بـِّ يَنَة، َقاَل َزْيٌد: ُذهـِّ وَل  اْلَمدِّ ا َرسـُ اُلوا: يـَ ي، َفقـَ َب بـِّ َفُأْعجـِّ
ـَرَة هللاِّ  َع َعشـــْ َك بِّضـــْ َزَل هللُا َعَليـــْ ا َأنـــْ مـــَّ ُه مِّ ، َمعـــَ ارِّ ي النَّجـــَّ ْن َبنـــِّ اَلٌم مـــِّ َذا غـــُ ، هـــَ

 

َى منر حجالن ج ل  َب يزوة عخلا وف  1) َع عن ل ح علب   )) اْلِ ٌع    ِنحٌت(.   393ف 392ف ص7( 
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إِّنِّّي ُسوَرًة، َفَأْعَجَب َذلَِّك النَّبِّيَّ   وَد، فـَ ، َوَقاَل: "َيا َزْيُد، َتَعلَّْم لـِّي كِّتَـاَا َيهـُ
ي  َيهللاِّ َما آَمُن َيُهوَد َعَلى كَِّتابِّي" َقاَل َزْيٌد: رَّْت بـِّ ا مـَ ُه كِّتَـاَبُهْم، مـَ ُت لـَ َفَتَعلَّمـْ

يـُب  هِّ، َوُأجِّ ُه ُكتـَُبُهْم إَِّذا َكَتبـُوا إَِّليـْ َرُأ لـَ ُت َأقـْ َخْمَس َعْشـَرَة َلْيَلًة َحتَّى َحَذْقتـُُه َوُكنـْ

 قـد شـّجع زيـًدا بـن ثابـت  . ففي هذا الحـديث نـراه (1)َعْنُه إَِّذا َكَتَب"
 ا.ا كبيرً وحّفز هّمته، فأنتج خيرً 

ًًاللفظ والكلمًًة المشًًجعة بًًديال عًًن الكلمًًات الم حبطًًة .3 ًًاء ب : كألفــاظ الثن
َم الرجــل عبــدهللا لــو كــان يصــلي مــن الليــل( )نِّعــْ
، وألفــاظ: )مــا لننــت أن (2)

. وكمثل ثنائه على ُأبّي بن قالها ألبي هريرة    (3)يسألني أحد أّول منك(
َك كعب   ْن كِّتَـااِّ هللاِّ َمعـَ ، َأَتْدرِّي َأيُّ آَيٍة مـِّ رِّ ، فحين سأله: َْيا َأَبا اْلُمْنذِّ

ٍة  رِّ َأتَـْدرِّي َأيُّ آيـَ ذِّ ا اْلُمنـْ ا َأبـَ اَل: ْيـَ ُم. قـَ وُلُه أَْعلـَ أَْعَظُم؟« َقاَل: ُقْلُت: هللُا َوَرسـُ
ُت:  ــْ اَل: ُقلــ ــَ ُم؟« قــ ــَ َك أَْعظــ ــَ ااِّ هللاِّ َمعــ ــَ ْن كِّتــ ــِّ  حئ  جئ يي ىي ني مي ُّمــ

: َفَضـَرَا فِّي َصْدرِّي، يقول سيدنا ُأبّي بن كعب   [٢٥٥البقرة:  ]  َّخئ

. أي: فلتهنأ بالعلم، وليهنأ بك العلم. (4)«َوهللاِّ لِّيَ ْهنِّهللَا اْلعِّْلُم َأاَب اْلُمْنذِّرِّ َوَقاَل: ْ
 منقبـة عظيمـة ألُبـّي ): وفـي الحـديث -رحمـه هللا-يقـول اإلمـام النـووي 

ودليــل علـــى كثــرة علمـــه، وفيـــه تبجيــل العـــالم فضــالء أصـــحابه وتكنيـــتهم، 
وجـــواز مـــدح اإلنســـان فـــي وجهـــه إذا كـــان فيـــه مصـــلحة ولـــم يخـــئ عليـــه 

 

يبِ  1) ِر علاااا  ٍ  عااا  ناااِ ِر    ِ  ناااْ ِ ي :   ياااْ َجاااحم )( )ساااا  أجااا ن )ساااا  ع ن ااا َف حااا  (ف وجااا   عاااا  21618ف حااا ي  
َن وطن )إ ا ره حسر(.   علشوخ ع 

َجحم )2) ب: ل ْضِر ِجو  ِم علد ْوِرف ح ي    َ َىن ك  ب عل  ج ف   (. 1122ف 1121( دحوح علبل 
ى ( أخال ااا  علبلااا3) اْلِص ع دااا  ب: ع اااِ  َ َىن ك ااا ب علبداااحمف  َى   عل اااحوح )ااار حااا ي  أيب هالياااالةف داااحوح علبلااا   

َجحم )  (. 99ع  ِ يِ ف ح ي  
َجاااحم 4) ف حااا ي   ِ  عْل :اْل اااِ ِ  ِف و ويااا  ِر  ااا: َ ِة عْل   اااْ ب: ل ضاااْ  َ الِه  ف  مِة عْلر:سااا  ِلالِير  و ج  اااْ ( داااحوح )سااادحمن ِك ااا  ب: دااا 

(258 .) 
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وخه فـي التقـوى(إعجـاا ونحـوه لكمـال نفسـه  ورســُ
علــى  . ومثـل ثنائـه (1)

يُّ  اَل النَّبــِّ ى، قــَ ي ُموســَ ْن َأبــِّ ي ألَ : "األشــعريين؛ ففــي الحــديث عــَ رُِّف إِّنــِّّ عــْ
ْن  ازَِّلُهْم مـِّ رُِّف َمنـَ ، َوأَعـْ لِّ ْدُخُلوَن بِّاللَّيـْ يَن يـَ َأْصَواَت ُرْفَقةِّ اأَلْشَعرِّيِّيَن بِّالُقْرآنِّ حِّ

الُقْرآنِّ بِّ  ْم بـــِّ َواتِّهِّ ، َأصـــْ ارِّ وا بِّالنَّهــــَ يَن َنَزلـــُ ازَِّلُهْم حـــِّ ْم َأَر َمنـــَ ُت لــــَ ، َوإِّْن ُكنـــْ لِّ اللَّيـــْ
َحابِّي  ْم: إِّنَّ َأصـــْ ــُ اَل َلهـ ــَ ، قـ ُدوَّ اَل: العـــَ ــَ َل، َأْو قـ ــْ َي الَخيـ يٌم، إَِّذا َلقـــِّ ــِّ ْنُهْم َحكـ ــِّ َومـ

ُروُهْم" ْأُمُروَنُكْم َأْن َتْنظـــُ يـــَ
ل القـــارئ ويتصـــّور حجـــم اإليجابيـــة(2)  . وكـــم يتخيـــّ

النفســية والحركيــة التــي يمكــن أن تلحــق بأمثــال األشــعريين حــين يســمعون 
ة العاليـــة فـــي النفـــوس. وهـــذا شـــأن  تلـــك الشـــهادة الكفيلـــة ببـــث الثقـــة والهمـــّ

 المربي الناجح في تربيته ألبنائه ولمن َجاَوَرُه مِّن الَخْلق.  
باب مناصًًًب قياديًًًة ودعويًًًة .4 ًًة الشًًًَّ ا توليً ــًّ ــتعماله عليـ علـــى  : كاسـ

وكــان أحــد الشــبان - ، واســتعماله حمــزة بــن عمــرو األســلمي (3)ســرّية
، الشـــباا فـــي الـــدعوة إلــــى هللاعلـــى ســـرّية أخـــرى، واســــتعماله  -الصـــغار

 ؛ حـين أرسـله للـيمن، ومصـعب الخيـر بـن عميـر كمعاذ بن جبل 
 حين أرسله إلى المدينة قبل ذلك. 

 

 )) اْلِ ٌع    ِنحٌت(.  93ف ص6ى عدى )سدحمن  ( شالح عإل) م علا و 1)
َجحم )2) ْوب  ف ح ي   ب: ي ْزو ِة خ   َ َىن ك  ب علغزوعت وعلسريف   (.4232( دحوح علبل 
وا  3) ب: ) ا  جِاِ  ع دِا ِ  نْاِر أ يب د  لِاٍ  َ ضاِ   عَّلل : ع ااْ :ف يا:قا   : و لا  : ك:ااْ  َ  ا  ِان ( أخال  عل )َى    اا ن أن عب عىا جا ف 

َجحم ) ن نا با    َ  ا:  : عَّللِ  3712أ ن:  تا:ال عٍبف و أ ن:  ع ْ س ِرف ح ي   (ف )ر ح ي  ع ْر ِعْرال عا  ْنِر ح:  ْرٍف ج    
       ٌر ي الِياٌ ( و ِ يٌ  ح سا  ع حا   َ ْوًش  و عْ  ا ْبر ر  ع د ْوِ حْم ع ِد   ْنر  أ يب د  ِلٍ ف…. وج   عا  عل )َىن )ه 

  عل حقوحتن أن  دحوح.
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 األساس الرابع: 
 التوازن يف عالج أخطاء األبناء  

األبنـاء فــي كــل األحـوال هــم بشـــر كبــاقي البشــر؛ يخطوــون ويصــيبون، وقــد 
د النبــّي  فـــي حديثــه علــى أن كـــل بنــي آدم يخطوــون، فقـــال عليــه الصـــالة  أكــّ
ون  والســالم: " اِئين  التَّوَّابًً  طًًَّ ر  اْل   يًًْ خ  اٌء، و  طًًَّ م  خ  ي َد  لُّ ب نًًِ . وأخطــاء األبنــاء (1)"كًً 

ليست أمراًضا؛ بل هي أعراٌض نتَجت عن سـوء تعامـل تربـوي معهـم. فالمشـكلة 
ــن  ــاء مـ ــاء واآلبـ ــتفيد األبنـ ــا يسـ ــاء؛ فربمـ ــأ األبنـ ــة ليســـت فـــي خطـ ــالم التربيـ ــي عـ فـ
األخطـــاء أكثـــر ممـــا يســـتفيدون مـــن اإلصـــابة، لكـــّن المشـــكلة فـــي طريقـــة عـــالج 

ــاء بإحســـاس ســـلبيّ  ــد ُيصـــاا األبنـ ــا األخطـــاء. وقـ ــأ، وحينهـ ــوا فـــي الخطـ  إذا وقعـ
ٍب أو  يحتاج األبناء إلى ُمعيٍن وُمسانِّد وداعـٍم لهـم أكثـر ممـا يحتـاجون إلـى ُمعاتـِّ

 ُمبالِّل في عالج الخطأ. 

وإنَّ لجــوء األبنــاء إلــى الســلوكيات الخاطوــة تعنــي افتقــارهم إلــى األمــان أو 
ــال  التقـــدير أو اإلحســـاس بالـــذات، فضـــال عـــن أنـــه يكـــون نتيجـــة طبيعيـــة لإلهمـ

التربــوي أو الخطــأ عنــد التعامــل مــع الســلوم الخــاطئ، والعجيــب أن ببــاطن كــل 
ســلوم ســلبّي لــدى األبنــاء موهبــة وطاقــة إيجابيــة، يمكــن للُمربــِّي أن يعمــل علــى 
اكتشــافها وتنميتهــا. وهنــا يــأتي الهــدي النبــوي الكــريم فــي عــالج أخطــاء األبنــاء؛ 

 ألخطاء، وذلك على النحو التالي: ينّوع وسائل العالج ل حيث كان النبّي 

فـإن اسـتجاا الولـد فبهـا ونعمـت، وإن لـم -  النصيحة والموعظة بهًدوء .١
بال ضـرا أو إهانـة أو تقليـل مـن شـأن   -يكن فعليه وسيرى عاقبة أمره

ا شــّدد علــى نفســه  االبــن: ففــي موقــئ عبــدهللا بــن عمــرو بــن العــاص لمــّ
والـده سـيدنا عمـرو بـن  في التعّبد والصيام ما يدل على ذلـك؛ فقـد شـكاه

 

َجاحم )( أخال   عنر )       اا  )ر ح ي  أيب هاليالة 1) ( 4251ن أن عب علز ه ف َب ذكال عل  نا ف حا ي  
 حسر(.  وج   عا    عل حقوحتن )إ ا ره
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؛ ففــي الحــديث عــن عبــدهللا بــن إلــى ســيدنا رســول هللا  العــاص 
ا-عمــرو بــن العــاص  ُ َعْنُهمــَ ََّ َي  ِّ -َرضــِّ ََّ وُل  ي َرســُ اَل لــِّ ا ، قــَ : ْيــَ

ا  ى يــَ ُت: َبلــَ َل؟«، َفُقلــْ ــْ وُم اللَّي اَر، َوَتقــُ وُم النَّهــَ َك َتصــُ ْر َأنــَّ ْم ُأْخبــَ ِّ، َألــَ ََّ َد ــْ َعب
َك  َم َعَليــْ دِّ إِّنَّ لَِّجســَ ْم، فــَ ْم َونــَ ْر، َوقــُ ْم َوَأْفطــِّ ْل صــُ اَل َتْفعــَ اَل: ْفــَ ِّ قــَ ََّ وَل  َرســُ

ا، َوإِّ  َك َحقـًّ َك َحقًّا، َوإِّنَّ لَِّعْينَِّك َعَليـْ ا، َوإِّنَّ لـَِّزْورَِّم َعَليـْ َك َحقـًّ َك َعَليـْ نَّ لَِّزْوجـِّ
َنٍة  لِّّ َحسـَ َك بِّكـُ إِّنَّ لـَ اٍم، فـَ ْهٍر َثاَلثَـَة َأيـَّ لَّ شـَ وَم كـُ بَِّك َأْن َتصـُ ا، َوإِّنَّ بَِّحسـْ َحقـًّ

َد َعلـَيَّ  دِّّ ْدُت، َفشـُ دَّ ْهرِّ ُكلـِّهِّ«، َفشـَ َياُم الدَّ ُت: َعْشَر َأْمَثالَِّها، َفإِّنَّ َذلَِّك صِّ  ُقلـْ
هِّ  ِّ َداُوَد َعَليــــْ ََّ يِّّ  َياَم َنبــــِّ ْم صــــِّ اَل: َْفصــــُ وًَّة قــــَ ُد قــــُ ي َأجــــِّ ِّ إِّنــــِّّ ََّ وَل  ا َرســــُ يــــَ
هِّ  ــْ ِّ َداُوَد َعَليــ ََّ يِّّ  َياُم َنبــــِّ اَن صــــِّ ا كــــَ ُت: َومــــَ هِّ«، ُقلــــْ زِّْد َعَليــــْ اَلُم، َواَل تــــَ الســــَّ

 ِّ ََّ اَن عبـــد «، َفكـــَ ْهرِّ َئ الـــدَّ اَل: ْنِّصـــْ اَلُم؟ قـــَ ا الســـَّ َر: يـــَ ا َكبـــِّ َد مـــَ وُل َبعـــْ  َيقـــُ

يِّّ  َة النَّبــِّ ُت ُرْخصــَ ي َقبِّلــْ َلْيَتنـِّ
ره برعايــة مــا  . ورسـول هللا (١) هنــا ذكــّ

ــبًبا  ــاد سـ ــي االزديـ ــه فـ ــه ورغباتـ ــن عبادتـ ــل مـ ــوق، وال يجعـ ــن حقـ ــه مـ عليـ
 لتضييع حقوق أخرى. 

ا: .٢ بقتــل  ومثــال ذلــك أنــه لمــا أخطــأ أســامة بــن زيــد  الشًًّدة والِغْلظًًة أحيانًًً
الرجل في المعركة، أغلظ عليه القول. ففي الحديث الـذي أخرجـه مسـلم 

وُل هللاِّ  ا َرسـُ فـِّي  في صحيحه مـن حـديث أسـامة بـن زيـد، قـال: َبَعَثنـَ

اتِّ  بَّْحَنا اْلُحَرقــَ رِّيٍَّة، َفصــَ سـَ
ةَ  (٢) ْن ُجَهْينــَ مــِّ

َه (3) اَل: ال إِّلــَ اًل َفقــَ ُت َرجــُ ، َفَأْدَركــْ

 

َجحم )1) َى   عل حوحن ك  ب عل  مف َب ححت عجلسحم   عل  مف ح ي    (. 1975( أخال   علبل 
( أىن أتوا هحم دب ح ف وع :ال:جا ت ) ضاع نابمر   واا . ج لا  أ/  را  لا عر عبا علب ج    شاالح  ل احوح )سادحم 2)

 .  96ف ص1  ه )  دحوح )سدحمن  
واااا  :ن نديااا  عل  اااغريف وهااا  عداااحم )ال ااار   ع اااحم أيب جبودااا  )ااار ( يقااا   ايجااا ت ع رااا ى   )بجاااحم علبدااا عا 3) ن ) :  

ف وها  أو  )ااز  ىار ياليا  نغا عر )ار -َلبالعو-جض ع ن ومس  ن  جالي  كبرية )ر ن عح  عى در عدى ر د  
عى درف وعا ه  )ال  يق   ل  )ال    وا ..( ن)بجحم علبد عان ش  ب عل ير أن  عب ه ايج ت نار عبا ه 

ن  علالو)  : ا     
 مف رعَ د رَف نريوت[.  1995/  2ف ط194ف ص2ها(ف  626ع ر ى )عى
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يِّّ إِّال هللُا، َفَطَعنْ  ــِّ ُه لِّلنَّبـ ــُ َك، َفَذَكْرتـ ــِّ ْن َذلـ ــِّ ي َنْفســِــّي مـ ــِّ َع فـ ــَ ُه َفَوقـ ــُ اَل تـ ــَ ، َفقـ
وَل هللاِّ، َرُسوُل هللاِّ   ا َرسـُ ُت: يـَ : َْأَقاَل ال إَِّلَه إِّال هللُا َوَقَتْلَتُه؟« َقاَل: ُقلـْ

هِّ َحتــَّ  ْن َقْلبــِّ َقْقَت عــَ ال شــَ اَل: َْأفــَ ، قــَ اَلحِّ َن الســِّّ ا مــِّ ا َخْوفــً ا َقاَلهــَ َم إِّنَّمــَ ى َتْعلــَ
َلْمُت  ــْ ي َأســــ ــِّّ ُت َأنــــ ــْ ى َتَمنَّيــــ ــَّ يَّ َحتــــ ــَ ا َعلــــ ــَ ُرهــــ ا َزاَل ُيَكرِّ ــَ ا َأْم ال؟« َفمــــ ــَ َأَقاَلهــــ

ٍذ،.. يقــوم بتوليتــه جــيش الــروم قبــل  . ورغــم كــل هــذا وجــدناه (١)َيْوَموــِّ
تقـويم وفاته عليه الصالة والسالم. فعند عالج األخطاء يعـالج السـلوم ل

 ميره.االبن ال لكسره أو تد 
: وال كسًر الحاجز النفسًي لدى األبناء وإعطاء فرصًة للحًوار العقلًي .3

شك أّن كل واحٍد من البشر فيه خيـر، لكنـه يحتـاج إلـى مـن ُيخـرج هـذا 
الخير منه ليطفو على سطح العالقات اإلنسانية والسلوكية، فال بّد مـن 
ًدا؟ أم أنـه ضـُعفت  تفّهم طبيعة االبن قبل عالج خطوه: هـل فعلـه متعمـّ

لعـــل نفســـه فوقـــع فيمـــا وقـــع فيـــه؟ وهـــل يريـــد العـــودة والتوبـــة أم مـــاذا؟. و 
موقئ الشاا الذي أراد الزنا يعّبر عن المعنى المطلوا؛ فقد أدناه منه 

حــين أراد تصــويب الخطــأ، وقــال: ادن منــي، ثــم حــاوره عقــال  النبــّي 
كما سبق بيان الحـديث بتفاصـيله، ثـم عـاد الشـاا ولـيس أكـره إلـى قلبـه 

 من الّزنا. 
 األخطًًاءتنويًًع الوسًًائل التربويًًة والتعليميًًة المسًًت دمة فًًي عًًالأل  .4

ينـــّوع  والداللـــة علـــى الصـــواا مـــن القـــول والســـلوم: فقـــد كـــان النبـــّي 
ــم علــــى األرض  ــيم، ومنهــــا: )الرســ ــة والتعلــ ــي التربيــ ــة فــ وســــائله التربويــ
كِّل ولتقريـب  للوصول لقيمـة أو هـدٍف مـا، اإلشـارة باليـد لتوضـيح مـا ُأشـْ

دام الصورة للذهن مع الكـالم، والتعلـيم المباشـر لـألوالد مـن خـالل اسـتخ
 إشارة يد المتعّلم، ….(.

 

َجحم ) ( دحوح1) ن م إِل    ِإم ه:ف ح ي   ب: : ْالِِا جا ْ ِر عْل   ِلاِل نا ْب   أ ْا ج      َ  (. 96)سدحمن ك  ب عإليف اف 
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 التغافًًل أحيانًًا والسًًتر علًًى االبًًن عنًًد ال طًًأ وعًًدم الفضًًيحة لًًه: .٥
معلوم أّن الـنفس البشــرية تكـره مـن يفضـحها وُيفشـي أمرهـا بـين النـاس، 
فكيـف باألبنــاء الصـغار، الــذي يتوّقعـون مــن أهـاليهم الســتر علـيهم عنــد 

ويســكت عــن عالجهــا، الخطــأ، وال يعنــي هــذا أن يقبــل األا باألخطــاء 
وإنما التغافل مـع السـتر عنـد تكـرار الخطـأ، مـع إيقـاع العقوبـة المناسـبة 

ي أبــو حامــد الغزالــي: )…المتوازِّنــة، لــذا يقــول اإلمــام ال فــإن خــالئ ُمَربــِّ
ذلــك فــي بعــض األحــوال مــرة واحــدة، فينبغــي أن يتغافــل عنــه وال يهتــك 

هـد فـي إخفائـه؛ فـإنَّ ستره وال يكاشـفه… وال سـيما إذا سـتره الصـبي واجت
إلهار ذلك عليه ربما يفيده جسارة حتى ال يبالي بالمكاشفة، فعند ذلـك 
إن عاد ثانيا فينبغي أن ُيَعاَتب سرًّا، ويعظم األمر فيه، ويقال له: إيـام 

 .   (١)أن تعود بعد ذلك لمثل هذا(

 

 )) اْلِ ٌع    ِنحٌت(.  217ف ص3(  إحو   عد م عل يرن  1)
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 األساس اخلامس: 

 النفسية واالحتياجات العاطفية لألبناء  مراعاة  
إنَّ مراعــاة النفســية مــن المربــي نحــو مــن يربيــه مطلــب مــن مطالــب الفطــرة 
ــية  ت عليـــه. وألهميـــة مراعـــاة نفسـ ــا ُطبِّعـــَ الســـوّية؛ فـــإن الـــنفس تحتـــاج لـــذلك ألنهـ

على تلبية الدوافع النفسية لهم بما ُيباح وُيْشَرع،   الشباا والفتيات عمل النبيّ 
 لة ذلك كثيرة، منها ما يأتي: وأمث
- أنه عليه الصًالة والسًالم أرشًد الشًباب إلًى صًيانة الًدافع الجنسًًي .١

وحّث القادر منهم علـى   -وهو أحد االحتياجات الفطرية لإلنسان الطبيعي
َتطَاعَ االرتبــاط العــاطفي والــزواج الشـــرعي، بقولــه: ْ نِّ اس  ْ ِِّ م  َ َبا  ََي َمْعش  َ َر الش  َّ

ْنُكُم  ا ٌ م  ِّ ُه وِّج  َ ن  َُّه ل  َ ْومِّ فَكِّ لِ  َّ هِّ ابِّ َتطِّْع فَ َعَلي  ْ ْن ََلْ َيس  ْ َلوَّْو، َوم  َ اَ َة فَ ْليَ ت   َ وفــي ذلــك  (1)«الب  َ
مراعاة الحتياجات الشباا النفسية والعاطفية، وينبغي على أوليـاء األمـور 
في البيوت العمل على تيسير الـزواج؛ رغبـة فـي تـأمين شـبابنا وبناتنـا مـن 

 االنحراف. 

ا:مر  .٢ اح ومشًاهدته أحيانًً وقـد رأينـا   اعاة االحتياأل إلى ممارسة اللهو الم بً 
ــول هللا  قـــدًرا مـــن  -رضـــي هللا عنهـــا-ُيعطـــي أّم المـــؤمنين عائشـــة  رسـ

إلــى أن تشــاهد األحبــاش وهــم  -وهــي صــغيرة الســنّ –المراعــاة الحتياجهــا 
ةَ يلعبـــون بالُعصــــّي فـــي مســـجد رســـول هللا  ْن َعائِّشـــَ ، ؛ ففـــي الحـــديث: عـــَ

َِّّْ َقاَلْت: " ُ ُر  َكاَن اكََبُش يَ ْلَعُبوَن ِبَِِّّراِبِِّّْم، َفَسرَتَينِّ َرُسوُل ا ا زِّلْ ُ« أَنَْ ُُر، َفم َ َوَأَأ أَنَْ

، َتْسَمُع اللَّْهو نِّّ َِ رُِّق«، فَاْقُدُروا َقْدَر اجلَارِّيَةِّ اكَدِّيَثةِّ السِّّ . وليس (2)"َحَّتَّ ُكْنُ« َأَأ أَْن

 

ب: جا ْ ِ  علا يبِ  1)  َ َىن ك  ب علا  حف  اِل ن ») ِر عْ   ط  ع  ِ)ْا :حم: علب     ( دحوح علبل  ة  لا ْدوا  ا ز و ْ ف   ن  : أ ي ضُّ لِْدب  ا 
َجحم )  (. 5065و أ ْح  ر: لِْدي الِْ « و ه ْر يا  ا ز و  : ) ْر م  أ َ ب  ل  : ِ  علاِ    ِححف ح ي  

َجحم )2) :ب  ش ال ِة ) ع  ع  ْهِرف ح ي  
ب: ح:ْسِر عى  َ َىن ك  ب علا  حف   (. 5190( دحوح علبل 
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بعجيــــب علــــى هــــدي النبــــي أن يســـــمح بهــــذا أو أن يمنــــع امرأتــــه الشـــــابة 
الصـــــغيرة مـــــن االســـــتمتاع بالمشـــــاهدة للهـــــو الُمبـــــاح. يقـــــول ابـــــن حجـــــر: 

وقوَلا اقُدروا بضم الدال من التقدير وجيوز كسرها، وأعارت بذلهللا إىل أهنا كان« )…

 . (1)(حينئذ عابة

ث ال يخاصـم الشـاا بحيـ  مراعاة حقوق العالقًات اإلنسًانية وضًوابطها: .3
ـــرورة، وقـــد راعـــى نبينـــا المصـــطفى  ذلـــك  أخـــاه أو يهجـــر زميلـــه إال لضـ
ن َمالــٍِّك  َأنَّ  بإباحـة الُهجـران دون ثالثـة أيــام؛ ففـي الحـديث عــن َأنـَس بـْ

 ِّ ََّ وَل  اَل: ْ َرســــُ اَد قــــَ ب    َ وا عِّ َدابَ ُروا، وَُكون    ُ ُدوا، َواَل ت    َ وا، َواَل َ َاس    َ َِّّْ اَل تَ َباَيض    ُ ا

مٍ  ْوَق َثالَث َ ةِّ َأَيَّ اُه ف   َ َر َأخ  َ لٍِّم َأْن يَ ْهج  ُ لة لُِّمس  ْ َواًأ، َواَل حي  ِّ ة (2)«إِّخ  ْ . وتلــك هــي الواقعيــَّ
ن آذاهــا، لكنــه  التربويــة أنــه لــم ُيحــّرم ولــم ُيجــّرم مــا تنفعــل بــه الــنفس مــع مــَ

 حّدد زمًنا للهجر دون التطويل فيه. 

 
  

 

َى منر1)  . )) اْلِ ٌع    ِنحٌت(. 445ف ص2حجالن   ( ل ح علب 
َجاااحم )2) عن:اِلف حااا ي   ِ  و عل ااا    ِر عل  ح   ااا: ى عااا  ب: )ااا   يا:ااْ ااا   َ َى   عل اااحوحن ك ااا ب ع ربف  َوعه علبلااا   )6065 )

َجااااحم  عن:اِلف حااا ي   ِ  و عل ا بااا  ي:ِض و عل ااا    ِر عل  ح   ااا: ب: علاا  اااْ  عاااا   َ َوعه )سااادحمن ك ااا ب علاااب وعل اااد  وعآلرعبف  و
(2558  .) 
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 األساس السادس:  
 التأنيس والطمأنينة   استخدام رسائل 

لة مــع  كــان النبــّي  يهــتّم برســائل الطمأنينــة النفســية ووســائل توثيــق الصــّ
األبناء في مقام التربية والتعلـيم، وتعـددت وسـائله عليـه الصـالة والسـالم بحسـب 
واقـــــع األبنـــــاء، بـــــاختالف المرحلـــــة العمريـــــة، أو الرصـــــيد الثقـــــافي، أو العـــــادات 

نينًة لنفسًية كرسًائل طمأ ومن أهّ  الوسائل التي است دمها النبًّي البيوية،  
 األبناء ما يلي: 

رة: .١ ة الم عبًًًًًًِّ ــذ باليــــــد، واالحتضـــــان والمعانقــــــة،  المالمسًًًًًًة البدنيًًًًًًّ كاألخـــ
والمصــافحة، ووضــع الكــّئ بــالكّئ، والمســح علــى الــرأس، والتقبيــل، كلهــا 

ُرُم معــه أثــًرا  بدنيًًةوســائل اتصــال  ة، ممــا َتتــْ ر عــن الطمأنينــة والمحبــّ تعبــّ
ة مـــن أحاديـــث رســـول هللا فـــي تواصـــله  كبيـــًرا فـــي نفســـية األبنـــاء، وتلـــك ُثلـــّ

البدني مع بعض الشباا أثمرت مـنهم علمـاء ودعـاة وقـادة، ومنهـا مـا ورد 
اَل:  ا، قـَ ُ َعْنُهمـَ ََّ َي  َر َرضـِّ ِّ ْبنِّ ُعمـَ ََّ ول  هللا في الحديث َعْن َعْبدِّ سً  ذ  ر  أ خً 

  ْنِكِبي ْنَيا َكَأنََّك َغرِّيبٌ ِبم   َأْو َعابُِّر َسبِّيٍل« َوَكاَن اْبُن ، َفَقاَل: ُْكْن فِّي الدُّ
رِّ  اَل َتْنَتظــِّ َبْحَت فــَ َباَح، َوإَِّذا َأصــْ رِّ الصــَّ اَل َتْنَتظــِّ ْيَت فــَ وُل: ْإَِّذا َأْمســَ َر، َيقــُ ُعمــَ

ْن َحَياتَِّك لَِّمْوتَِّك« َك، َومِّ تَِّك لَِّمَرضِّ حَّ  . (1)الَمَساَء، َوُخْذ مِّْن صِّ

ُعوٍد  ــْ وُل هللا  ،وعـــن ابـــن َمسـ ــُ ي َرسـ ــال: َعلََّمنـــِّ هِ ، قـ ًًْ يً ْين  ك  َّ  ًً ي بً ًًِّ فً ك  ، و 
ْ : ْرآنِّ َن القـــــُ وَرَة مـــــِّ ي الســـــُّ ا ُيَعلُِّمنـــــِّ َد، َكمـــــَ هُّ ل و ات  التَّشـــــَ ًًَّ ، و الصًًً ات  َِ ًًَّ التَِّحيًًً

 

ب: جا ْ ِ  علا يبِ  1)  َ َىن ك  ب علالج وف  ِبوٍر«ف حا ي   ن( دحوح علبل  نْاو   ك أ ن ط  ي الِيٌ  أ ْو ع  ِنال:    »ك:ْر ِ  عل ُّ
(. ويق   عنر حجال   علي حن نو  ع  ي ن )   عىبدحم أعض   عى بدحم عاا  عل بداوحم وعى عا   6416َجحم )

َعرة عاااا  عى عملااا ف وذلاااط لد اااأنو  وعل ابوااا  وم ييبااار ذلاااط ي لبااا  إم كااار يفوااار إلوااا  ولوااا    دبااا  عل عحااا  وإ
عدااى إي اا   عخلااري  ) اا  وع ااض عدااى تااالك علاا نو  وعمج  اا َ عدااى )اا  م ناا  )ااا [  عجلرااع وحااالص علااايب 

َى منر حجالن    )) اْلِ ٌع    ِنحٌت([.   235ف ص11نعنملالن ل ح علب 
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...، ات  م الرســول (1)«و الطَّيِّبًً  مــؤّذن -الغــالم أبــا محــذورة  . وحــين علــّ
وكــل ذلــك يــدعو اآلبــاء . (2)مــة رأســهاألذان، مســح علــى مقدّ  -الرســول 

 حب والمالمسة ألبنائهم وبناتهم..واألّمهات إلى إلهار صور ال

على تقبيل أبنائه وبناتـه، وممـا ثبـت أنـّه كـان   ولذا كان حرص الرسول  
بـين عينيهـا، وكـان لـذلك  -رضـوان هللا عليهـا-ُيقّبل السيدة فاطمة الزهراء  

اجح؛ ففــي الحــديث: عــن ُأمِّ  أبلــل األثــر فــي نفســيتها وإعــدادها التربــوي النــّ
ْديًا و  ْمتًا وهــَ َبَه ســَ دًا كــان أشــْ َدال المــؤمنين عائشــَة، أنهــا قالــت: مــا رأيــُت أحــَ

ل ْت عليه قًام إليهًا، فأخًذ بيًدها، مِّن فاطمَة،  برسولِّ هللا   خ  كانت إذا د 
ها فًًي مجلسًًه ا، وأجلسًً  ْت إليــه فأخــذْت وقبَّل هًً  َل عليهــا قامــَ ، وكــان إذا َدخــَ
ه فقبََّلْته، وأجلَسْته في َمْجلِّسها   .(3)بيدِّ

ل الصــبيان والغلمــان؛ رحمــة وشــفقة بهــم، فقــد ثبــت أنــه كــ وكــان  ان يقبــّ
يقّبل الحسن والحسين، وإبراهيم، وابنته فاطمة، وهذا حديث في تقبيله ولده 

وِل إبراهيم. وفيه   سً  ع  ر  ا مً  ْلنً  خ  ال : د  ه ، قً  نًْ ِضي  َّللاَّ  ع  اِلٍ  ر  ع ْن أ ن ِا ْبِن م 
ًرا َّللاَِّ  ان  ِائًْ كً  ْيِن، و  ْيٍف القًً  ي سً  ى أ بًِ لً  ع 

ذ    ال م ، ف أ خًً  ِه السًَّ ل يًْ ر اِيي   ع  بًًْ إلِ
  ِ ول  َّللاَّ س  ر اِيي     ر  د  ذ لًِ   و ِإبًْ ِه ب عًْ ل يًْ ا ع  ْلنً  خ  مَّه ، ثً  َّ د  شً  بَّل ه ، و  ِإْبر اِيي  ، ف ق 

 ِ وِل َّللاَّ سً  ا ر  ْينً  ْت ع  ع لً  ِه، ف ج  ْحم ِن  ي ج ود  ِبن ْفسًِ ه  عبًدالرَّ ال  لً  ْذِرف اِن، ف قً  تً 
ٌة«،  ع ْوٍف  ْبن   ْحمً  ا ر  ْوٍف ِإنَّهً  ن  عً  ا ابًْ ال : »يً  ِ  ف قً  ول  َّللاَّ سً  : و أ ْنت  ي ا ر 

 

َجاحم )1) ب: عل  شا ُِّ  ِ  عل اا مِةف حا ي    َ َى   ك اا ب402( أخال ا  )سادحم   ك ا ب عل امةف   ( وأخال ا  علبلا 
َجحم ) ْيِرف ح ي   لو    َِ  َِ ب: ع  ْخ  َ  ( وعلدي  ل .  6265عم  ئَعاف 

َجااحم )2) َ:وَ ة  عْلراا:  ذِ اِ ف حاا ي   (. وع اا ي  دااحوح. 15379( أخال اا  أجاا    )سااا هن )سااا  عى واارف أ ناا:   اا ْ
ا    عْ    ِ)  اا: ن اي  َ  اا:    ِهف ع دِ رااْ ن جا:دااْ : َة جاا     ن ح و  ع اا ي  أا أَ  ااَو ح  ِك:قاا   ِم َ ْأ ااِ ف و جاا     ذ عِاف ل ر ساا 
….. إىل وخال ع  ي .   ج:ْرن ه: أ ْكب :ف ه: أ ْكب :ف تا اْلل ع: ِِب   د ْ ت ط 

َجااحم )3) َناا وط   5217(  ااار أيب رعورن أناا عب علااا مف َب   علقواا مف حاا ي   ( وجاا   عااا  علشااوخ شاابو  ع 
 عل حقوحتن )إ ا ره دحوح(. 
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ال    ا ِبأ ْخر ى، ف قً  ول  ث  َّ أ ْتب ع ه  ، و ال  ن قً  ن  ز  ب  ي حًْ لًْ ْدم ع ، و الق  ْين  تً  : »ِإنَّ العً 
بُّن ا، و ِإنَّا ِبِفر اِق   ي ا ِإْبر اِيي    ى ر  ون ون   ِإالَّ م ا ي ْرض   . (1)«ل م ْحز 

ا-وكان عليه الصالة والسـالم يـذهب لزيـارة ابنتـه فاطمـة  ل  -خصيصـً ليقبـّ
ع  يقـول: " . ويحكـي جـابر بـن سـمرة (2)حفيده الحسـن ويعانقـه لَّْيت  مً  صً 

وِل هللِا   ًً سً الة  األ   ر   ًً ىصً  ًً ه ، (3)ولً  ًً عً ت  م  ًًْ جً ر  خ  ِه و  ًًِ ى أ ْهلً  ًً ر أل  ِإلً  ًً ًً  َّ خً ، ثً
انٌ  د  ل ه  ِولًْ ف اْست ْقب 
ا (4) ال : و أ مًَّ ًدا، قً  ًدا و احًِ ِدِهْ  و احًِ ْي أ حً  دَّ ح  خً  ل  ي ْمسً  عً  ، ف ج 

ْن  ا مًًِ هًً  ج  ا أ ْخر  أ نَّمًً  ا ك  ْرًدا أ ْو ِريحًًً ِدِه بًً  ْدت  ِليًً  جًً  ال : ف و  ي، قًً  دِّ ح  خًً  ا ف م سًً  أ نًً 
ن ِة ع طَّارٍ  ٍْ ج 
(5)"(6) . 

ه  : )وفييقول اإلمام النووي  الصبيان بيان ُحسن خلقه ورحمته  َمْسحِّ

 

ب: جا ْ ِ  علا يبِ  ( دح1)  َ َىن ك  ب عجلا ئزف  َجحم )وح علبل   (.1303ن »ِإص  ِنط  ل ر ْحز:ون: ا «ف ح ي  
ع  َ  ا: ِ  ِه 2) ن خ ال  اْ : )ا  ِ) و م  ( كر    ح ي  )سدحمف ع ْر أ يب ه:ال يْاال ة ف جا     َِف م ي:  دِ را: ر  علاا  ا   ٍ  )اِ ِ  د  ئِيا 

ع:؟« أ:ك دِ راا: :ف حاا     اا   ع:؟ أ ْ   ل: اا  ن »أ ْ   ل: اا  ف حاا    أ تاا ى ِخباا     ل  ِدراا    لا قاا     ال ا  ْ:  عْن اا  اا:قاا  ع ف       اا: و  ناا ِ) جا واْ
ف لا داا حْم يا ْدبا ْ  أ ْا  ا   ًَ ل   د  : و تا:ْدِبسا  :  اِ ًا  ل مل اا ااا   أ نا  : ِإَتا    : ِْبساا: : أ:)اُّ :  ْا تا:غ سااِ  ِ) ح سا  ب  يا باْ ىف حا    عْع ا ااا حت      ي سااْ

ٍ  ِ)ااْ :راا   داا  ِحب  :ف لا قاا     َ  اا:  : ِه  رُّ و عحااِ بااُّ :«. ندااحوح كاا: ْر  ِ: حم  ِإ  ِ أ:ِحبااُّ :ف ل أ ِحباا  : و أ ْحبااِْ  )اا  ن »علد اا:
ْرِ  ِر و ع ْ:ساا  ب: ل ضاا  ِئِر ع ْ ساا   َ ااْ :حْمف  ح  ن ِ  َ ضااِ   ه: تا باا  ىل  عاا   َ ضااِ   ه: ع ااْ :راا  ف )ساادحمن ك اا ب ل ضاا  ِئِر عل اا 

َجااحم ) ([. وعخلباا  ن هاا  علبواا ف ول ااعن هاا  عل اايب عل ااغريف وعلساال بن جاامرة أو ع:قاا  )اار 2421حاا ي  
َعئح اااا  اوداااا . نياملااااالن علا  ياااا    يالياااا  ع اااا ي  وع  ااااالن )خباااا (   ف 9ف ص2علقالنياااارف شاااا د  ول ناااا  و

 )) اْلِ ٌع    ِنحٌت([.  268ف ص4ف )ل ع(  349ف ص2) ل (  
 ))ال ع   نحت([. 85ف ص15( )دمة ع وىل(ف ج   علا وى ه ن علمل ال. نعنملالن شالح علا وى عدى )سدحمن  3)
 ( عل ِْل  عان يب) ِبر  دبو  ا. 4)
ااا   تاااالك عهلرااازة نقدب ااا  وعوع كرااا    5) ْ  )ااار  :ْ نااا  عطااا  َ( هااا ن نضاااحم عجلاااوحمف وةااازة نبااا ه ف ْو ( )كأَتااا  أ:ْخالِ ااا 

و ع كثاااالوا   علااا عو. جااا   علق ضااا ن هااا  ) رااا  ةف وجااا  يااا ك ةزهااا . وجااا   نمل ئالهاا ف وجااا  ذكالهااا  كثاااريوا أ
اله عجلر اَ  نعنملاالن شاالح  عجل هالىن ه  َل عوف وج  هترز. وها ن علساقز علاَى لوا  ) ا ع علبطا َ ه اَع لسا 

 ))ال ع   نحت([.  85ف ص15علا وى عدى )سدحمن  
ِ  علا يب ِ 6) ب: ِدوِ  َ عِئح   َ  (. 2329و ِلِر ) سِ ِ  و عل  ب ُِّك ِك ْسِحِ ف ح)  ( دحوح )سدحمن ك  ب عليض ئرف 
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ور مـن الُمالمسـات الحانيـة لهـا (1)لألطفال ومالطفتهم…( . وكّل هذه الصـُّ
ــئ  ــي المواقـ ر، وفـ ــَ ــد الكِّبـ ــذكرونها عنـ ــاء؛ يتـ ــية األبنـ ــي نفسـ ــالطبع فـ ــا بـ أثرهـ
ــا  ــين والثقـــة والثبـــات، وتـــزداد مـــن خاللهـ ــدفع فـــي نفوســـهم اليقـ الصـــعبة، فتـ

 البن نفسيًّا، ويتزّود بالطاقة اإليجابية.العاطفة، ويرتاح ا

وا .٢ د  ٍال عنه  إذا ف قًِ ا الحفاوة باألبناء إذا أقبلوا، والس : ومـن الوسـائل أيضـً
ا  ــً أن ُيظهــــر المربــــي حفــــاوة واحتفــــاء بابنــــه إذا أقبــــل؛ تشــــجيًعا لــــه وتطمينــ
 لنفسّيته، وهذا مما له أكبر األثر في بناء الشخصـية السـوية، وقـد كـان 

رِّ ْبنِّ ُحَبْيٍش  يصنع هذا مع األبناء والشباا والمتعلمين؛ ففي الخبر َعْن زِّ
 ِّ ََّ ولِّ  ى َرســُ اٍل إِّلــَ ُن َعســَّ ْفَواُن بــْ ُه صــَ اُل لــَ َراٍد ُيقــَ ْن مــُ ٌل مــِّ اَء َرجــُ اَل: "جــَ  قــَ

ولَ  ا َرسـُ ُت: يـَ اَل: ُقلـْ َر قـَ ُه َأْحمـَ ْرٍد لـَ ٌئ َعلـَى بـُ دِّ ُمتَّكـِّ ي َوُهَو فِّي اْلَمْسجِّ ِّ، إِّنـِّّ ََّ  
ْلَم َقاَل: ْ ْوُت َأْطُلُب اْلعِّ ِه جِّ فُّ بًِ ِ  ل ت حً  ب  اْلِعلًْ ِ ، ِإنَّ ط الًِ ِب اْلِعلًْ ا ِبط الًِ بًً م ْرح 

م اِء  ى السًَّ و  ِإلً  ى ت ْعلً  تًَّ ا ح  ا ب ْعضًً ه  ا ف ي ْرك ب  ب ْعض  ِته  ت ظ لِّل ه  ِبأ ْجِنح  ِئك ة  و  اْلم ال 
بِِّهْ  لِ  ْن حًً  ْني ا مًًِ ب  الًًدُّ ت  ت ْطلًً  ا ِجئًًْ ب  ف مًً  ا ي ْطلًً  فمــع ترحيبــه بمــن  .(2)؟«…مًً 

ن غــاا أو تــأخر؛ ففــي الحــديث عــن  د ويســأل عمــّ حضـــر مــنهم، كــان يتفقــّ
يَّ  أبـــي هريـــرة  ٌب،  َأنَّ النَّبـــِّ َو ُجنـــُ ةِّ َوهـــُ ينـــَ ضِّ َطرِّيـــقِّ الَمدِّ ي َبعـــْ ُه فـــِّ َلقِّيـــَ
ْنُه، َفَذَهَب َفاْغَتَسَل ُثمَّ   (3)َفاْنَخَنْستُ  ْير ة   َجاَء، َفَقاَل: ْمِّ ْنت  ي ا أ ب ا ه ر  « أ ْين  ك 

اَل:  ــَ اَرٍة، َفقــ ــَ رِّ َطهــ ــْ ى َغيــ ا َعلــــَ ــَ َك َوَأنــ ــَ ُت َأْن ُأَجالِّســ ــْ ا، َفَكرِّهــ ــً ُت ُجُنبــ ــْ اَل: ُكنــ ــَ قــ
ْنج ا  ْ ِل   ال  يًً  ِ، ِإنَّ الم سًًْ ان  َّللاَّ ْبح  . وال شــّك أن مثــل هــذا الترحيــب (4)«سًً 

 

 . )) اْلِ ٌع    ِنحٌت(. 85ف ص15( شالح علا وى عدى )سدحمن  1)
(  ااا )ع نوااا ا علبداااحم ولضاااد ن أنااا  عراااال ي  اااف نااار عبااا ه نااار  رااا  نااار عبااا علب نااار ع داااحم علاراااالى علقاااالديب 2)

ن   : ا     
َجحم )155ف ص1ف  ها(ف :قوحتن أيب ع شب   علزهريى463)عى هاا= 1414/ 1(ف ط162ف ح ي  

 مف رعَ عنر عجل  ىف عىرد   علبالنو  علسب ري . 1994
. نياملالن علا  ي    يالي  ع  ي  وع  الن  3) َت  خ ال   ))ال ع   نحت([.  83ف ص2( عخنا  أىن عنق ب ض  و 
ْسدِ 4)

:
ب: ع ال ِو عجل:ا:ِ ف و أ ا  عى  َ َىن ك  ب علغسرف  َجحم )( دحوح علبل  ف ح ي    (.283حم  م  يا ْاج: :
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المربــي عــن ولــده ومــن يتــابع تربيتــه لــه أثــر تتفــّتح معــه األذهــان، وســؤال 
 طيب في النفوس. 

ومثـال ذلـك، دعًوة بعًه الشًباب إلًى طعًام أو مجلًا:  تلبية النبّي   .3
اَل:  ، قـَ ازِّنِّيُّ ٍر اْلمـَ ما ورد في الحديث عنـد أحمـد مـن حـديث عبـدهللا بـن ُبسـْ

وِل هللِا   س  ي  ب ع ث ِني أ ِبي ِإل ى ر  اء  م عًِ اٍم ف جً  ى ط عً  وه  ِإلً  ْوُت أ ْدعً  ا َدنـَ ، َفَلمـَّ
ا  يـَ ا َفَتَلقَّ َويَّ َفَخَرجـَ ُت َأبـَ َرْعُت، َفَأْعَلمـْ َن اْلَمْنزِّلِّ َأسـْ وَل هللاِّ مِّ هِّ،  َرسـُ ا بـِّ بـَ َوَرحَّ

ةً  َدَنا زِّْئبِّرِّيـَّ نـْ ْت عِّ يَفًة َكانـَ َوَوَضْعَنا َلُه َقطِّ
ي:  (1) ُمـِّّ ي ألِّ اَل َأبـِّ ا، ثـُمَّ قـَ َد َعَلْيهـَ َفَقعـَ

ٍح،  ــْ لــ اٍء َومِّ ــَ َدْتُه بِّمــ ــَ ْد َعصــ ــَ ــٌق قــ ا َدقِّيــ ــَ َعٍة فِّيهــ ــْ اَءْت بَِّقصــ ــَ ، َفجــ كِّ ــَ اتِّ َطَعامــ ــَ هــ
وا َفَقاَل: "   َرُسولِّ هللاِّ  َفَوَضْعُتُه َبْيَن َيَديْ  ذ ر  ا، و  و ال ْيه  خ ذ وا ِبْسِ  هللِا ِمْن ح 

ا ة  ِفيهً  كً  ِإنَّ اْلب ر  ا، فً  ت ه  وُل هللاِّ ذ ْرو  َل َرسـُ ا " َفَأكـَ ْنهـَ َل مِّ ُه، َوَفضـَ ا َمعـَ ، َوَأَكْلنـَ
ْمه  : "َفْضَلٌة، ُثمَّ َقاَل َرُسوُل هللاِّ   ْ ، و اْرح  ْيِهْ ، الله  َّ اْغِفْر ل ه  لً  اِرْك ع  بً  ْ ، و 

ل ْيِهْ  ِفي أرااقه .. ْع ع  سِّ و   . (2)"و 

؛ فلقــد ثبــت مــن وهــذا مــن تواضــعه الممااحًًة والتبسًًق مًًع الصًًغار:  .4
كــــان يمــــازح الصــــبيان ويتبســــّ  معهــــم؛ خاصــــة  أنــــه  حــــديث أنــــس 

ا  أن النبـّي  أصحاا األعذار مـنهم، يحكـي سـيدنا أنـس   ُه: ْيـَ اَل لـَ قـَ
« َيْعنِّي َماَزَحهُ  . ومازح أخاه الصغير يوًما؛ ففي الحـديث عـن (3)َذا اأُلُذَنْينِّ

ة  أنه قال:    -أيًضا- أنس   ٍَِّْي:   إِّْن َكاَن النَِِّّّ ٍَخ ِلِّ َص لَُيَخالِّطَُنا، َحَّتَّ يَ ُقوَل ألِّ

 

 ( ذعت ون ال؛ لو ر  ر )ر عجلد ي عدو   نالعح  وعدرئا ا.1)
َجاااحم )2) ف حاا ي   اٍل عْلراا  ِ ِ  ِ ِر ن:ساااْ ِ ي : عبااا ِه نااْ (ف وهاا  حااا ي  17678( أخال اا  أجاا ن )ساااا  علشاا )ورف حاا 

 إ ا ره دحوح. 
َجاحم )3) ب: )         ِ  عىاِز عِحف حا ي    َ (ف وجا   عاا  علشاوخ شا كالن 1992(  ار عل )َىن أن عب علب وعل د ف 

 )دحوح(. 
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ْْيُ  َل الن ةَ   َ ا فَ ع   َ ْْيٍ، م   َ ــار (1)«»ََي َأاَب ُعم   َ ة اللطيفـــة ال تـــذهب بوقـ ــذه الممازحـــَ . وهـ
األســــوة الحســــنة  األبــــوْين والمــــربين، الــــذين لهــــم فــــي ســــيدنا رســــول هللا 

 والقدوة الطيبة. 

  

 

َىن ك  ب ع رب1) َجحم )( دحوح علبل  ب: عمْنِبس  ِط ِإىل  علا  ِيف ح ي    َ  (. 6129ف 
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 األساس السابع:  
 الفروق الفردية بني األبناء  مراعاة 

األبناء؛  بين  تكون  التي  الفروق  مراعاة  النبوّية  التربية  ُأسس  بين  ومن 
فمعلوٌم شرًعا وُعرًفا وعقال أّن الناس مختلفون حتى لو كانوا إخوة أو أقارا أو  

قال   فقد  ْأصدقاء.  ا  :  ِفيه  الرَّج ل   ي ِجد   ال  ٍة،  ِمائ  ِإِبٍل  ك  النَّاس   ون   ت ِجد 
 . (1)«اِحل ةً ر  

ّنة   مما يدلِّل على وجود الفروق الفردّية: ما ورد   -أيًضا -ومن شواهد السُّ
ُموَسى   َأبِّي  النَّبِّيِّّ  َعْن  َعنِّ   ،    :َقاَل(  ، َوالعِّْلمِّ اَلَُدى  مَِّن  بِّهِّ   ُ َّْ ا بَ َعَثِنِّ  َما  َمَثُل 

َفَكاَن   َأْرًضا،   َِ َأَصا الَكثِّْيِّ  ََْيثِّ  ال َوالُعْشَب  َكَمَثلِّ  الَكأل  فَأَنْ بَ َت«ِّ  املَاَ ،  قَبَِّل«ِّ  نَقِّيٌَّة،  َها  ن ْ مِّ
َوَزَرُعوا، َوَسَقْوا  َفَشرِّبُوا  النَّاَس،  َا  ِبِّ  ُ َّْ ا فَ نَ َفَع  املَاَ ،  َأْمَسَك«ِّ   ، ُِ َأَجادِّ َها  ن ْ   الَكثَِّْي، وََكاَنْ« مِّ

َا هَِّي قِّيَعاٌن   َها اَائَِّفًة ُأْخَرى، إَِّّنَّ ن ْ هللُا َماً  َواَل تُ ْنبُِّ« َكأًل، َفَذلِّهللَا َمَثُل َمْن فَ ُقَه  َوَأَصاَبْ« مِّ اَل ِتُْسِّ
ُ بِّهِّ فَ َعلَِّم َوَعلََّم، َوَمَثُل َمْن ََلْ يَ ْرَفْع بَِّذلِّهللَا رَْأًسا، وَ  َّْ َِّّْ، َونَ َفَعُه َما بَ َعَثِنِّ ا ََلْ يَ ْقَبْل ُهَدى  يفِّ دِّينِّ ا

ْلُ« بِّه أُْرسِّ الَّذِّ…   َِّّْ ا الحديث بيان لوجود الفروق الفردية في طبيعة  ففي هذ   (2) (ا
 ربة األرضّية وبين البشر أيًضا.  الت

بين  الفردّية  الفروق  وجود  على  واضًحا  دليال  الكريم  القرآن  في  أّن  كما 
النبات -المخلوقات   عالم  في  تعالى:    -كما  قوله   ٰى  ين ىن ُّ ففي 
 جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري

 

ااْ :حمْ -( دحوح )سدحمن ك  ب ل ض  ِئِر عل ا ح  ن ِ  1) ِ نِاٍر ِ) ئا ٍ  م  اِ  : ف َبن جا ْ لِاِ  -َ ضاِ   ه: تبا ىل عا  ن علاا  ي: ك 
َجاااحم ) ً ف حااا ي   بااا  ن علالعحدااا  علاجوبااا  (ف ويقااا   أ/  رااا  لااا عر عبااا علب ج ن نجااا   عنااار 2547ِلو ااا   َ عِحدااا  جا: ا واْ

َة )ااار عإلنااار لدالكااا ب وياااريه ل ااا  ك )دااا  ع ودااا ا لااا ذع ك نااا    إنااار ع:الِلااا  . جااا  ن إا )باااا ه أا  عىل ااا 
)الضاااى ع حااا ع  )ااار علاااا ي عل  )ااار ع ودااا ا جدوااار لاااو حم  ااا ع كقدااا  علالعحدااا    عإلنااار نداااحوح )سااادحم 

 [.  1973ف ص4ن بدوق ت  ر  ل عر عب علب ج ن  
َجحم ) ( أخال  2) ب: ل ْضِر ) ْر ع ِدحم  و ع د حم ف ح ي    َ َى   ك  ب علبدحمف   (. 79علبل 
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   [.4الرعد:  ] َّ  جح مج حج مث هت مت حتخت جت  هب مب خب حب
ا، وعلــى نطــاٍق واســٍع  ا وكيفــً د علمــاء الــّنفس أّن "األفــراد يختلفــون كمــًّ ويؤكــّ
ا  ا واجتماعيــــــًّ وشــــــامٍل يظهــــــر فــــــي كافــــــة مظــــــاهر الشخصــــــية جســــــميًّا وعقليــــــًّ
وانفعاليًّا.....، إنَّ لكل فرد عالمه الخاص الفريد وشخصيته الفريـدة المميـزة عـن 

يختلـئ عـن كـل مـن سـواه بسـبب باقي األفراد وله حاجاته وقدراته وميولـه، وهـو 
سماته الموروثة وخصائصه المكتسبة. وال يوجد اثنان على وجه األرض صـورة 
واحدة طبـق األصـل. وحتّـى التـوائم المتماثلـة التـي تنشـأ مـن بويضـة واحـدة ذات 
بدايـــة واحـــدة فـــي النمـــو مـــن كافـــة مظـــاهره ســـرعان مـــا يختلفـــان بســـبب العوامـــل 

 .(1)ي النمو"البيوية المتعددة التي تؤثر ف
وبنظرٍة يسيرٍة إلى َهْدي النبّوة في رعاية الفروق الفردية نجده عليـه الصـالة 
ة، وقــد بــّوا  ل  علــى قــدر طاقتــه الفكريــة والثقافيــّ ب األبنــاء كــُ والســالم كــان ُيخاطــِّ

ةَ )اإلمــام البخــارّي فــي كتــاا العلــم  ي  َ ْوٍم، َكَراهِّ ا ُدوَن ق   َ مِّ قَ ْوم  ً لعِّل  ْ عَّ ابِّ ْن خ  َ ُِ م  َ  َأْن اَل اَب
 (. يَ ْفَهُموا

في ترجمة لغة غير العربية، ثم كتابة  وفي توليفه لمهارة زيد بن ثابت 
الوحي الشـريف، في ذلك دليل على مراعاته للفروق الفردية للشباا في عصره؛ 

ا لمـا نـزل مـن القـرآن الكـريم. يقـول الُمَربـِّي اإلمـام الغزالـي   َفزْيد    كان حافظـً
في إحيائه: )مِّن ولائئ الُمعلِّم أن يقتصـر بـالمتعلم علـى قـدر فهمـه، فـال ُيْلقـِّي 
ه، اقتـداًء فـي ذلـك بسـّيد البشــر  بِّ  عليـه عقلـَ ُرَه أو ُيخـَ ه عقلـُه فُيَنفـِّ إليه مـا ال يبُلغـُ

  :ْرأ أن نن  لل الن  اس من  ازَلم ونكلمه  م عل  ى ق  در ْ  ن م))حيــث قــال عاع  ر األنبي  ا  أُم  ِّ

 

َش ر علايس ن ر. ح )  عب علسمم  هالعاف ص1) َيخ(. -/ ع   عل   3ف ط76( عل   و  وعإل  ) ال )ن وا ات
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: وال ث  عّقب قائالً ، فلَيُبثَّ إليه الحقيقة إذا َعلِّم أنه يستقل بفهمها… (1)((عقوَلم
َي العالِّم كّل ما يعلم إلى كّل أحد، هذا إذا كان يفهمه المتعلم ولم  ينبغي أن ُيْفشِّ

 . (2)فيما ال يفهمه….(يكن أهال لالنتفاع به فكيف 
 :وعلى ضوء ما سبق

يلزم اآلباء واألمهات مراعاة الفروق الفردية لدى األبناء؛ بحيـث ال ُيضـرا 
ولـٌد ألنــه ال ُيحســن اإلجابـة فــي اختباراتــه، أو نتيجتــه سـيوة بخــالف أخيــه مــثال؛ 

يفكـر فربما كان متفوًقا في مجـال آخـر، وكـذا ال يعنـّئ ابـن مـن األبنـاء ألنـه ال 
لقية.  بجودة تفكيره أخته مثال؛ فالفروق الفردية طبيعة فطرية وخِّ

 

َره )سادحم   )ق )ا  داحوح . نعنملاالن َتاالي  1) أح ريا  إحوا   ( ج   ع  ل  علسل وىن هَع حا ي  حسار أو
 - 1145هااااااا(ف علزنواااااا ى )771 - 727هااااااا(ف عناااااار علسااااااب   )806 - 725عداااااا م علاااااا يرن علِبالعجاااااا  )

 علالايض[. -مف رعَ علب در  لداشال1987ها=  1408/ 1ف ط166ف ص1ها(ف  1205
 )) اْلِ ٌع    ِنحٌت(.  57ف ص1( إحو   عد م عل يرن  2)
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ا: األسس األخالقية واالجتماعية 
ً
 ثالث

 األساس األول:  
 العـــدل واملســاواة بني األبنـــــاء 

دت الدراســات التربويــة والنفســية إلــى أن )هنــام عالقــة وثيقــة بــين  حيــث أكــّ
النفسّية، ومن ذلك حق الطفل في العدل والمساواة القيام بحقوق الطفل وصّحته  

بينه وبين إخوته؛ حيث إّن العدل يحمي الطفل من صور االضـطراا فـي نمـوه 
الشخصـّي واالنفعالي واالجتماعي، ومن ثّم فاألطفال الذين ُيعـاُنون مـن تفضـيل 
الوالــدين لــبعض اإلخــوة علــيهم فــي االهتمــام والمعاملــة يصــيبهم االضــطراا فــي 

ــجين نمــــــــو  ــر ناضــــــ ــاء غيــــــ ــى البقــــــ ــون إلــــــ ـــي واالجتمــــــــاعي، ويميلــــــ هم الشخصــــــ
 . (1)انفعاليًّا…(

دت الســنة النبويــة علــى ضــرورة العــدل بــين األبنــاء، ففــي الحــديث  ولــذا أكــّ
ْم يفِّ الَعطِّي َّةِّ قـال: ْ النبوّي أّن النبّي   دُِّلوا بَ نْيَ َأْواَلدِّك ُ ا عـن (2)«اع ْ . كمـا جـاء أيضـً
َفَقاَل: إِّنِّّي َنَحْلُت اْبنِّي َهَذا   َأَباُه َأَتى بِّهِّ إَِّلى الرسول َأنَّ  النعمان بن بشير 
اَل: ْ ا، َفقــَ ثْ ل َ هُ ُغاَلمــً َ« مِّ ََْل  ْ لَّ َول َ دَِّ   اَل: َْأك  ُ اَل: اَل، قــَ هُ «، قــَ ع  ْ وفــي لفــظ: . (3)«فَأْرجِّ

اَل: ْ أن النبــّي  َذاقــَ َل ه  َ ث  ْ دَِّ  مِّ ائَِّر َول  َ َ« س  َ اَل: اَل، َأْعطَي  ْ اَل: ْ؟«، قــَ اتَّق وا َّللاَّ  قــَ  ًً ف
دَّ ع ِطيَّت ه  «، َقاَل النعمان: و اْعِدل وا ب ْين  أ ْوال ِدك  ْ  ع  أبي ف ر  ج  ف ر 

؛ .. وَعن َأَنس (4)
 

إل ام) ن عبا علبزيز  را  علاغراو ف  ا  كجدا  عل نوا ف  ( تيسري علسد ك عىش ر عا  ع ديا   )ار عىاملاَ  ع1)
 )ن  الا يسري(. 414مف ص1998( ) َين 70كدو  عل نو ف   )ب  ع  هالف علب ر )

ب: عهلِباا ِ  لِْد  لاا ِ ف و ِإذ ع أ ْعطاا ى نا بااْض  و لاا  2)  َ الِيِض ع د واْ اا  ف  ِد    و عل  حااْ َىن ِك اا  ب: عهلِباا ِ  و ل ضااْ ًئ    ْ ِ ِه شاا  ( دااحوح علبلاا  واْ
َجااااحم ) ِ ف اتنااااع حاااا ي   الِير  ِ)ثْاداااا  :ف و م  ي:شااااْ   : ع د وااااْ اا  :حْم و يا:ْبطااااِ   عآلخاااا  ِ    نا واااااْ ْزف حاااا    يا بااااْ ف 3(ف  2585ْاااا :

 . 157ص
َجحم )3)  (. 2586( عىال ع علس نحتف ح ي  
َىن ِك   ب: عهلِب ِ  و ل ْضِد    و عل  ْحالِيِض ع د واْ   ف َب عإلش 4) َجحم)( دحوح علبل   (.2587 ر   عهلب ف ح ي  
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  ِّ ََّ ْنَد َرُسولِّ  ُه  َأنَّ َرُجال َكاَن عِّ هِّ، َوَجاَءتـْ ذِّ َدُه َعلـَى َفخـِّ ُه َوَأْقعـَ ُه َفَقبَّلـَ ٌن لـَ اَء ابـْ َفجـَ
 ِّ ََّ وُل  اَل َرســــُ ــَ هِّ َفقــ ْيَن َيَديــــْ َها بــــَ ــَ ُه َفَأْجَلســ ٌة لــــَ ا((أ ال: ))ُبَنيــــَّ  ًً مًً ْين ه  ْيت  ب  وَّ  ًً  سًً

(1) .
ة هنــا ليســت فــي األمــور الماديــة وحــدها؛ بــل يــدخل فيهــا مــا يظهــر مــن  يــّ والَعطِّ

 المعنوية كالتقبيل والمعانقة والهدية واالبتسامة وغير ذلك. األمور

يراعــي مشــاعر األبنــاء بتوجيــه اآلبــاء إلــى العــدل  وهكــذا كــان رســول هللا 
 والمساواة بينهم؛ حتى ال ينزا الشيطان بين اإلخوة واألخوات. 

ا، أمــا  والحــديث هنــا عــن العــدل بــين األبنــاء فيمــا يمكــن العــدل فيــه لاهريــًّ
القلبــي فلــيس بيــد صــاحبه، كمــا ذكــر أ.د  موســى شــاهين الشــين، حيــث الميــل 

ق قــــائال: ) ٍخًًًًذ مًًًًن الحًًًًديثيعلــــّ : جــــواز الميــــل القلبــــي إلــــى بعــــض األوالد وي
 .  (2)واألزواج دون بعض، وإن ُطلبت التسوية بينهم في غير ذلك(

لئ   ون علـى التسـوية بـين أبنـائهم  -رضـي هللا عـنهم-ولقد كـان السـّ يحرصـُ
لُقَبل، يقول ابن قدامة المقدسي في الُمْغنِّي:  )…وال خـالف بـين أهـل حتى في ا

بةون أن ن العلــم فــي اســتحباا التســوية، وكراهــة التفضــيل. قــال إبــراهيم َتحِّ ك  انوا َيس  ْ

ل وةوا بي   نُهم ح   َّت يف الُقب   َ .  ومـــن أخطـــر مـــا يتســـبب فيـــه غيـــاا العـــدل بـــين (3)(ُيس   َ
 

( )سا  علبزعَ عىاشَ  َ حم علبحال علزخ َن أن  ن ال أج  نر عرالو نر عب عخل لحت نر خامر نار عبا ه علب  ا  1)
ن  : اااا     

هاااا(ف :قواااحتن  يااا   علاااالجر  يااار ه ووخاااالواف )ساااا  أيب جااازة أنااا  عنااار 292عىباااالوا َلبااازعَ )عى
َجااحم ) َة. وجاا   عهلوثرااا     -مف )  بااا  علبداا م وع  اااحم1988 /1(ف ط6361) لااطف حااا ي   عى يااا  عىاااا 

َِ   لِِ   ِق  ٌتف نع ِ ف و ن ِقو  :  ن ح    ا ا   نا ْبض: أ ْدح  نِا   و   ْ ي:س رِ  َ: لا ق     نملالن جمرع علزوعئا  جمرع علزوعئ ن َ و عه: عْلبا ز ع
ن و)ابااع علي عئاا ن أناا  ع ساار نااَ  علاا ير عداا  ناار أيب ن ااال ناا : ااا     

هااا(ف :قوااحتن 807ر  اادور ا عهلوثراا  )عى
 م. 1994ها=  1414ف ط. )  ب  علق   ف علق هالةن 156ف ص8حس م عل ير علق   ف  

مف رعَ عىاااا عَ 2002/ 1ف ط32ف ص3( عىا ااار ع ااا ي    شااااالح ع ااا ي ن أ.ر/)  اااى شاااا هر مشااارف  2)
 ) ال.  -عإل م) 

حت علااا ير عبااا ه نااار أجااا  نااار  رااا  نااار ج ع)ااا  عجلرااا عود  عىق  ااا  ْ ( عىغااا) منااار ج ع)ااا ن أنااا   رااا  ) لااا3)
ن  : ااا     

هااف )  باا  1388ف طن 53ف ص6هاا(ف  620عل )شاق  ع ابدا ف علشا ري َناار ج ع)ا  عىق  ا  )عى
 علق هالة.
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األبناء شيوع الكراهية بينهم، وربما يصل إلى حد األذى البدني وممارسة العنئ 
 بينهم. 

يعدل في إلهار مشاعره لألوالد، كما فـي حـديث الرمـي   وقد كان النبّي  
مْ الســـابق: ْ ْم ُكلِّّك    ُ َأَأ َمَعك    ُ وا ف    َ . يقـــول ابـــن بطـــال فـــي شـــرحه لصـــحيح (1)«اْرم    ُ
:  )….وفيه من الفقه أنـه يجـوز للرجـل أن يبـين عـن تفاضـل إخوانـه البخاري  

 . (2)وأهله وخاصته في محبته، ويعلمهم كلهم أنهم في حزبه ومودته(

ويقول ابن حجر في الفتح:  )وفيه التنويه بذكر الماهر في صناعته ببيان 
ومعرفتــه بــأمور  فضــله وتطييــب قلــوا مــن هــم دونــه وفيــه حســن خلــق النبــي 

الحرا وفيه الندا إلى اتباع خصال اآلباء المحمودة والعمل بمثلها وفيه حسن 
ــع النبـــي  ــاواة )(3)أدا الصـــحابة مـ ـــي العـــدل والمسـ ــا يقتضـ ــيل  . كمـ ــدم تفضـ عـ

الذكور على اإلناث، فإذا شعرن بتمييزهم عليهن أَصابهّن الحقـد والحسـد فيجـب 
 المساواة بين األبناء كلهم. 

  

 

َجحم )1) ب: عل  ْحالِيِض ع د ى علال ْ)ِ ف ح ي    َ َىن ك  ب عجل  ر وعلسريف   (. 2899( دحوح علبل 
ن 2) : اا     

َى منار نطا  ن عنار نطا   أنا  ع سار عدا  نار خداف نار عبا عىدط )عى هاا(ف 449( شاالح داحوح علبلا 
 علسب ري ف علالايض.  -مف )  ب  علالش  2003ها=  1423/  2ف ط94ف ص5 

َى منر حجالن  3)  )) اْلِ ٌع    ِنحٌت(.  92ف ص6( ل ح علب 
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 األساس الثاني: 
 تنمية الروح االجتماعية  

اإلنســان اجتمــاعّي بــالفطرة، ويــأنس إلــى اآلخــرين، لكــن ُأنــَس اإلنســان إلــى 
ز  علــى هــذا. ولــذا كــان النبــّي  البشـــر يــأتي بالتربيــة والتعــّود مــن الصــغر يحفــّ

همـــم األبنـــاء نحـــو التواصـــل االجتمـــاعي مـــع اآلخـــرين بحضـــور األفـــراح وتقـــديم 
 التعازي ومشاركة الغير فيما فيه الخير. 

 :  وللداللة على ذلك تأتي األمثلة التالية
، ش صًًي ا مًًع أصًًحابه فًًي بنًًاء المسًًجد النبًًوي الشًًًريف مشًًاركته  .١

ب المســلمين فــي العمــل فيــه، فعمــل فيــه  )…فعمــل فيــه رســول هللا  ليرغــّ
 المهاجرون واألنصار، ودأبوا فيه، فقال قائل من المسلمين: 

  يعمل *** لذاك منا العمل المضلل  لئن قعدنا والنبي
 يبنونه يقولون:   وارتجز المسلمون وهم    

 .(1) ة(ال  يا إال  يا اآلخرة *** الله  ارح  األنصار والمهاجر        

النبّي   شارم  اأُلّمة    كما  أبناء  هم  فها  األحزاا.  يوم  الخندق  حفر  في 
محمًدا   سيدنا  العظيم  القائد  أعمال    يرْون  في  ويشارم  بنفسه  يتحّرم 

 المجتمع وال يتأخر.  
، وأّن التوجيًًه المباشًًر بالمشًًاركات المجتمنيًًة وأنهًًا جًًزء مًًن اإليمًًان .٢

المؤمن الحق هو الذي ُيخال  اآلخـرين ويصـبر علـى مـا يصـدر مـنهم مـن 
 

ن 1) : ااا     
( ياملاالن علاالوض ع نااف   شاالح علساارية علاب يا ن أنا  علق  ااحم عبا علالجر ناار عبا ه نار أجاا  علسا ود  )عى

هاف رعَ إحو   عل ع  علباليبف نريوت. وعلب عي  وعلا  ي ن أن  علي ع   1412/  1ف ط234ف ص4ها(ف  581
: اااا      

ف ط. رعَ 216ف ص3هاااا(ف  774ن إمس عوااار نااار عراااال نااار كثاااري علقالشااا  علب اااالى ْ عل )شاااق  )عى
 م.  1986ها=  1407علي الن 
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أذى؛ ففي الحديث: "المؤمن الذي ُيخال  الناس ويصـبر علـى أذاهـم أَعظـُم 
. وال شـك أّن فـي ذلـك (1)الذي ال ُيخالطهم وال يصـبر علـى أذاهـم"َأجًرا من  

دعوًة للمخالطـات االجتماعيـة والمشـاركات اإلنسـانية؛ تنميـة للثقـة بـالنفس، 
 وإيقاًلا لإلحساس البشري. 

ومن سار على هديه  في بذل ما فيه منفعة     ترغيب تالمذته وأتباعه .3
ظ أنــه ، فمــن خــالل ســّنتعامًًة للبشًًًر ولغيًًر البشًًًر قــد  ه الشــريفة ُيالحــَ

د  ه صــراحة إلــى بــذل المعــروف والخيــر، وأكــّ ا، أو  وجــّ أّن مــن زرع زرعــً
رسم بسمة على شفاه ُحرَِّمت منها، أو شارم في إسعاد غيره، أو فتح باا 

َره بكـل يقـين؛ ففـي الحـديث:  لٍِّم »خير للغيـر فإنـّه يثـاا ويأخـذ َأجـْ ْن ُمس ْ ا م ِّ م َ
ا، َأوْ  رُِّس َيْرس   ً هِّ  يَ َ   ْ ُه ب   ِّ اَن ل   َ ٌة، إِّالَّ ك   َ اٌن َأْو ِبِّيم   َ ْْيٌ َأْو إِّْنس   َ ُه ا   َ ن   ْ ُل مِّ ا، فَ َيْأك   ُ ْلرَُع َزْرع   ً ي    َ

َدَقًة، و  لي  )سدحمن »  (2)«َصَدَقةٌ  ْنُه لَ ُه ص َ َْرُِّس َيْرًسا إِّالَّ َكاَن َما ُأكَِّل مِّ َما مِّْن ُمْسلٍِّم يَ 
َو لَ ُه  ْنُه فَ ُهَو َلُه َصَدَقٌة، َوَما َأَكَل«ِّ الطَّْْيُ فَ ه ُ ْنُه َلُه َصَدَقٌة، َوَما َأَكَل السَُّبُع مِّ َوَما ُسرَِّق مِّ

ْرَزُ ُه  َدَقٌة، َواَل ي    َ ٌد إِّالَّ  -أيخ   ذ من   ه-ص   َ َدَقةٌ   َأح   َ ُه ص   َ اَن ل   َ . وفـــي ذلـــك رســـالة (3)«ك   َ
للمربين إلى ضرورة تنمية االنتماء لدى الشباا نحو مجتمعـاتهم وبلـدانهم، 
ــى  ــا يعـــود علـ ــي كـــل مـ ــع فـ ــاركة المجتمـ ــى مشـ ــّث علـ وذلـــك مـــن خـــالل الحـ

 المجتمع بالنفع. 

ته  مصًًيبة .4 ًًى مواسًًاة اآلخًًرين إذا أهمًًّ ًًة عل : كمــا فعــل مــع أســرة التربي
حــين اسُتشــهد يــوم مؤتــة؛ ففــي الحــديث  بــن أبــي طالــب ســيدنا جعفــر ا
ا   الذي يحكيه عبدهللا بن جعفر بن أبي طالـب رضـي هللا عنهمـا، يقـول: َلمـَّ

يُّ  يَن ُقتَِّل، َقاَل النَّبـِّ ْد اْصن ع وا آل: "َجاَء َنْعُي َجْعَفٍر حِّ ا، ف قً  ٍر ط ع امًً ْعف  ِل ج 
 

َجاااحم 1) َضااا  ه عاااا ف حااا ي   ( )ساااا  أجااا ن و)ااار )ساااا  نااا) ه شاااحمف )ساااا  عبااا ه نااار عراااال نااار عخلطااا ب 
 ( وج   عا  علشوخ ش كالن إ ا ره دحوح. 5022)

َِْع و علغ اْلِي ِإذ ع2) ب: ل ْضِر علز   َ :زعَ ع ف 
َىن ك  ب عى َجحم ) ( دحوح علبل   (. 2320أ:ِكر  ِ)ْا :ف ح ي  

َجحم )3) َِْعف ح ي   ب: ل ْضِر عْلغ اْلِي و علز   َ  (. 1552( دحوح )سدحمن ك  ب عىس ج ةف 
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ْ ، أ ْو أت اه ْ  م ا ي ْشغ ل ه  ْ   . (١)"أ ت اه ْ  أْمٌر ي ْشغ ل ه 

ئ على معـاني الم واسـاة واإلحسـاس بـاآلخرين لـن يظلـم غيـره فإّن صبيًّا ُنشِّّ
تهم األمـــور وضـــاقت بهـــم األحـــوال.  ا، وسيشـــعر بهمـــوم النـــاس إذا أهمـــّ يومـــً
وكــل هــذه األمثلــة لهــا أكبــر األثــر فــي نفســية جيــل الشــباا الناشــئ؛ حيــث 
تعمــل علــى تنميــة المســؤولية نحــو مجــتمعهم وأوطــانهم، كمــا أّن لهــا أعظــم 

للغيـر، ال ســيما فـي زمــن باتـت األنانيــة  األثـر فـي إعــداد جيـل يحــب الخيـر
فيه تطغى على نفوس الكثيرين من البشـر اليوم، نسأل هللا العفو والسالمة 

 والعافية. 

  

 

اِل نْاِر أ يب د  1) ْبيا  َِْض  عا: ِه ع د ْوِ حِم أ ْا ِبر ف ح ِ ي : ع ْبِ ِه ْنِر       ه:  لِاٍ  َ ضاِ ( )سا  أج ن ):ْسا  : أ ْهِر عْلبا ْوِ  
َجحم )  ( وج   علشوخ أج  ش كال   عل حقوحتن )إ ا ره حسر(. 1751ع ْا :ف ح ي  
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 األساس الثالث:  

 االبتعاد عن مدمرات العملية الرتبوية   
ــة  ســـتظل قٍّ للتربيـــة، تقيمهـــا العالقـ ــَ َراٍّ وُمَتلـ ــة بـــين مـــُ التربيـــة عمليـــة تفاعليـ

الطيبة وتدّمرها الوسائل السلبية التـي يمارسـها بعـض المـربين. ولقـد جـاء رسـول 
بمــنهج عملــي وواقعــي يراعــي اإلنســان والزمــان والمكــان حيــث كــان، وقــد  هللا 

زعج الزمــــان والمكــــا ن واإلنســــان علــــى خلــــص منهجــــه مــــن المشوشــــات التــــي تــــُ
َدة تقتــل المواهــب والطاقــات  ه حــّذر مــن مــدّمراٍت متعــدِّّ الســواء. ومــن بــين ذلــك أنــّ
في نفوس األبناء والبنات، وقد ابتعد عنها ولم يستخدمها، بل وحذَّر وعنـََّئ مـن 

 استخدمها، ومن بين تلك المدمرات التربوية، ما يأتي: 

 :أوال: العقاب البدني والضـرب
 ُيعد الضـرا لألبناء من أخطر مدمرات التربية الوالدية، وقد ثبـت عنـه 

أنه ما ضرا بيده أبًدا، ولو كان الّضـرا سلوًكا إيجابيًّا في التربية الستخدمه، 
وُل هللاِّ »لكنه ما فعل؛ تقول ُأمَُّنا السيدة عائشة رضـي هللا عنهـا:  َِ َرس ُ َر ا ض َ  م َ

ْنُه َعْيٌ  قَ طة، ف َ  َتقَِّم َقطة بَِّيدِّهِّ، َواَل اْمَرَأًة، َواَل َخادًِّما، إِّالَّ َأْن جُيَاهَِّد يفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ، َوَما نِّيَل مِّ يَ ن  ْ

َتقَِّم َِِّّّْ َعلَّ َوَجلَّ  ٍََارِّمِّ هللاِّ، فَ يَ ن ْ تَ َههللَا َعْيٌ  مِّْن  بِّهِّ، إِّالَّ َأْن يُ ن ْ   .(1)«مِّْن َصاحِّ

د لكـل مــا  -فــوق أنـّه مــدّمر للشخصـية-ا واإليــذاء البـدني فـإّن الضـر  ُمْفســِّ
فيهــا مــن خيــر، ويمكــن أن تكــون تلــك الوســائل ســبًبا فــي إعانــة الشــيطان علــى 

ــذا كــان قــول النبــي  ــنفس، ول ى شــعاًرا واضــًحا: ْ ال ْيطَانِّ َعل  َ ْوَن الش  َّ اَل َتُكون ُ وا ع  َ

 

(1  ِ تاااِ ب: ):ب  ع     َ ِ  َّللِِ  ِعااااْ    ( داااحوح )سااادحمن ك ااا ب عليضااا ئرف  بااا  ِحف أ  اااْ  د  : و عْنِ ق  )اااِ ر  عْلر: َِِه )اااِ ِم و عْخِ وااا   لاااِم  
َجحم )  (. 2328عْنِ    ِك ح:ال:)  تِِ ف ح ي  
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يُكمْ  ضـرا ولـًدا مـن أوالده أو عاقـَب  . ولم يثبت بدليل واحد أّن النبّي (1)«َأخِّ
ا أخطــأ أو صــبيًّا أســاء،  بــل كــان يشــتّد  ن اســتخدم بموعظتــه علــى مــ غالمــً

 .الضـرا في تأديب غالمه

ْن  ، عــَ يِّّ يَم التَّْيمــِّ َراهِّ كمــا فــي حــديث أبــي مســعود األنصــاري، وفيــه عــن إِّبــْ
: َأبِّيهِّ، َقاَل: َقاَل َأُبو َمسْ  ْدرِّيُّ ِمْعت  ُعوٍد اْلبـَ ْوِا، ف سً  ي ِبالسًَّ ا لًِ مًً ِرب  غ ال  ت  أ ضًْ ك نًْ

ِب  ن  اْلغ ضًً  ْوت  مًًِ ِ  الصًًَّ ْ  أ ْفهًً  لًً  ع وٍد«، ف  ا م سًًْ ْ ، أ بًً  ي، »اْعلًً  ْلفًًِ ْن خ  ْوًتا مًًِ صًً 
(2) ،

ول  هللِا   س  ن ا ِمنِّي ِإذ ا ه و  ر  ع وٍد، ، ف ِإذ ا ه و  ي ق ول : »اْعل  ْ ق ال : ف ل مَّا د  ، أ ب ا م سًْ
ع وٍد،  ا م سًْ ال : »اْعل ْ ، أ بً  ْوا  ِمْن ي ِدي، ف ق  ْيت  السَّ اْعل ْ ، أ ب ا م ْسع وٍد«، ق ال : ف أ ْلق 
ه   د  ْمل وًكا ب عًْ : ال  أ ْضِرب  م  ْلت  ِم«، ق ال : ف ق  ل ى ه ذ ا اْلغ ال  ل ْي   ِمْن   ع  ر  ع  أ نَّ هللا  أ ْقد 

أ ب ًدا
(3). 

حبطة: 
ُ
ا: الكلمات امل

ً
 ثاني

وهـــي كلمـــات تقتـــل كـــل جميـــل فـــي نفـــوس األبنـــاء، كـــإطالق ألفـــاظ الغبـــاء 
ــاظ،  ــك األلفــ ا بتلــ ــً ــوههم دائمــ ــي وجــ ـــرا، فــ ــاء والصــ ــى األبنــ ــل علــ ــبالدة والفشــ والــ
والسخرية مـن شـكلهم وحجمهـم ومسـتواهم العلمـي، والمقارنـة بيـنهم وبـين غيـرهم 

ــّي  ــذَّر النبـ ــد حـ ــران، وقـ ــن األقـ ــيس أ مـ ــات التيوـ ــن إطـــالق كلمـ ــذير مـ ــّد التحـ شـ
والتبويس والتفشيل والتجهيل والسلبية، كما دعا إلى إيجاد البديل عّما َنَهى عنـه 
ُ َعْنَها،  ََّ َي  من األلفاظ السلبية الُمحبطة؛ فقد ورد في الحديث َعْن َعائَِّشَة َرضِّ

 

ر  عىِداا ِ ف حاا ي 1) ٍَِ  )ااِ اِلف و ِإناا  : لاا ْو   ِاِ   َِِب عخل راْ ِر شاا   ْر ل بااْ ال ه: )اِ ب: )اا   ي: ااْ  َ َىن ك اا ب ع ا ورف   ( داحوح علبلاا 
 (. 6781َجحم )

( علغضاا  ح لاا  دبوبواا  تباا ى عإلنساا ا عااا  لباار أو جاا   )اا  م يااالوو لاا ف ويبال ضاا  لدساالالي  أو عم)  اا اف أو 2)
َعت علا ح  حم   علغضا  عاا  عإلحس ي َمن ق  ر )سا ولو    تبداحم ) ا  ص )ر ذعتا ف ياري أا ع ب ي حرا 

َي  أو  دسا ت علا عحم  َة علغض  عر داليحت عل ا  َعت علَعتو ف تبد حم لا ا إرع وج ع ف )ثرن عل ط يال )ر عى  
 علايس  عدى ي  عى ل  رف…

ب: د:ْحب ِ  عْلر ر  لِوِطف و  3)  َ َجحم )( دحوح )سدحمن ك  ب ع يف اف   (. 1659ك ي  َ ِة ) ْر ل ط حم  ع ْب  ه:ف ح ي  
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يِّّ   نِّ النَّبــِّ اَل: ْعــَ ب ثًً  قــَ ك ْ  خ  د  ول نَّ أ حًً   ًً ْت ال  ي ق ْل ل ِقسًً   ًً ْن ِلي ق ل كًًِ ْت ن ْفسًًًِي، و 
(1) 

علـى مـن قـال عـن غيـره: هالـك؛ ففـي الحـديث   . كمـا أنكـَر النبـّي  (2)«ن ْفسًِي
َرَة  ي ُهَريـْ وَل هللاِّ  الصحيح كما عند مسلم من حـديث َأبـِّ اَل: َأنَّ َرسـُ "إَِّذا ، قـَ

لا ْ  ِ  َأْهَلَكُهمْ وت:قال أ  (3)حَأْهَلُكُهمْ ق َاَل الرَُّجُل: َهَلهللَا النَّاُس فَ ُهَو  مْ ف أ ْو (4)َِ لال لْاعِ  َأْهَلُكه ُ َِ
(5) .

فالحــذر مطلـــوا مـــن كلمــات اإلحبـــاط لألبنـــاء؛ فــالمخطئ سيصـــيب بعـــد فتـــرة، 
ق مــن قــام بــه؛ فرّبمــا تغيــّر، والقلــوا بيــد الــرحمن يقلبهــا كيــف  والخطــأ ال ُيالصــِّ

 يشاء. 

ا: النداء بقبيح األمساء والصفات: 
ً
 ثالث

فإن االبن حين يرى نفسه ُمهاًنا عند أقرا الناس إليه، بندائه باسـم قبـيح، 
دم التلطئ معه في مناداته، سيكره المنزل.. ورّبما يصير فريسة لالسـتغالل وع

كــان يتالطــئ مــع األبنــاء وينــاديهم بــألطئ مــن جانــب غيــره، ولــذلك وجــدناه 
ٍك  نِّ َمالــِّ ْن َأنــَسِّ بــْ وُل هللاِّ األســماء، فعــَ اَل لــِّي َرســُ اَل: "قــَ يَّ : ، قــَ ا ب نًً  .. (6)"يًً 

ح لم يرو هذه ا  ولعّل سيدنا أنس   لرواية إال لهذا الغرض، من أجـل أن يوضـّ
كـان ينـادي األبنـاء الصـغار بلفـظ )البنـّوة(، حتـى لـو كـانوا  للمربين أّن النبّي  

ــوه،  ــار نحـ ــن الكبـ ــة مـ ــة راقيـ ــتلّمس لغـ ــيظل يـ ــل سـ ــًبا. فالطفـ ــه نسـ ــر أبنائـ ــن غيـ مـ
ا ُيشـــعره بالكرامـــة ال بـــالنقص والتجـــريح  بمناداتـــه نـــداء حســـًنا، ومالطفتـــه تالطفـــً

 

َر   علا  ياا    يالياا  ع اا ي  وع  ااالن  1) ف أىن ي ثاا  ن وعلد قااْ ن عْلغ ثا واا  اف يقاا   عناار ع  اارين 263ف ص4( و
ً ِ)ْر ْلي  عخل:ب  وعخل بو ح. با:ث  « ه الَ   حو ِإَت    ك الِه »خ 

ب: م  2)  َ َىن ك  ب ع ربف  َجحم )( دحوح علبل  با:ث ْ  نا ْيِس ف ح ي    (. 6179 يا ق:ْرن خ 
َجحم )3) ف ح ي   ب: علاا ْ ِ  ع ْر جا ْ ِ  ه د ط  علا  ي:  َ  (.2623( دحوح )سدحمن ك  ب علب وعل د  وعآلرعبف 
حبط . 4)

:
 ( أىن تسب    إهمك حم ن در ت  علسدبو  عى

 ( أىن أكثالهحم همًك    ع و ة. 5)
َجااااحم ( دااااحوح )ساااادحمن ك اااا ب ع6) ِ ف حاااا ي   ِ ْحب  ِنِ  لِْدر:مد ياااا  )   و ع ااااْ ِ ن اي  ناااا: رْيِ عْناااااِ ِ  لِغاااا  ب:  اااا   عِ  جا ْ لااااِ  َ آلرعبف 

(2151  .) 
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 تنقيص من شأنه. وال
ا: السلبية الرتبوية وعدم تصحيح األخطاء:  

ً
 ثالث

َدمِّّرات التربيــة. ولقــد كــان نبينــا  َرة أخــرى مــن مــُ يعتنــي بتعلــيم  وتلــك مــدمِّّ
الصــبيان وتــأديبهم بــأدا الحــالل والُمبــاح، وممــا ورد فــي ذلــك: نهيــه عــن القــزع 
َر  -فــي رأس الصــبي وعــدم الّرضــا بهــذا الصــنيع، ففــي الحــديث عــن ابــن ُعمــَ

ُ َعْنُهَما ََّ َي  َِّّْ قال:    -َرضِّ ْعُ« َرُسوَل ا َهى َعنِّ الَقلَعِّ  »َسِّ : قَاَل ُعبَ ي ُْدهللا: قُ ل ْ«ُ « يَ ن ْ
ا هُ  ا ُهنَ ا َوه َ َعَرًة َوه َ ا ُهنَ ا ع َ َّ، َوتَ َرَ  ه َ َِِِّّّ نَ ا، َوَما الَقلَُع  فََأَعاَر لََنا ُعبَ ْيُدهللا قَاَل: إَِّذا َحَلَق ال

اَلمُ  ُة َوالَ  ُ َِّّْ: فَاجْلَارِّي  َ دِّ ا هِّ. قِّي  َل لُِّعبَ ي  ْ انَِِّّْ رَْأس  ِّ َيتِّهِّ َوج  َ َِّّْ إِّىَل َأص  ِّ ُد ا ا ُعبَ ي  ْ اَر لَن  َ اَل: اَل فََأع  َ   ق  َ
ا لِّْلَ ُ اَلمِّ ف  َ  ُة َوالَقف  َ ا الُقِ  َّ اَل: َأم  َّ َِّّْ: َوَعاَوْدت ُ ُه، فَ ق  َ ُد ا ة. ق َ اَل ُعبَ ي  ْ ِِّّ َذا ق َ اَل: الِ  َّ اَل َأْدرِّ…، َهك  َ

َذلِّهللاَ  هِّ َيْْيُُه، وَك َ َْ يفِّ رَْأسِّ َيتِّهِّ َعَعٌر، َولَْي َذا  ِبََْس ِبَِِّّما، َوَلكِّنَّ الَقلََع َأْن ُيرْتََ  بَِّناصِّ هِّ ه َ قة رَْأس ِّ ع َ

. أما ما يـُرى اليـوم فـي سـمت بعـض اآلبـاء فـي إهمـال دورهـم األخالقـي (1)َوَهَذا
فــي التربيــة، فيتركــون أبنــاءهم دون رعايــة تربويــة وال أخالقيــة هكــذا، فلــيس مــن 

 اإلسالم وال من آداا التربية الصالحة. 

ا: خمالفة القول الفعل: 
ً
 رابع

أشــد التحــذير مــن الكــذا علــى األبنــاء أو مخالفــة فعــل  لقــد حــّذر النبــّي 
المربــي لقولــه الحســن، ومــن ذلــك مــا ورد فــي حــديث عبــدهللا بــن عــامر، حــين 

حينهـا: )أمـا إنـك لـو لـم تفعلـي؛  أرادت أّمه أن تعطيه شـيًوا، وقـال لهـا النبـّي 
 .  (2)ُكتبت عليكِّ كذبة(

ا: التهديد والرتويع والتخويف  
ً
 خامس

إن تربية األوالد بطريقة العنئ ال ُتخرج منهم أبطاال بل جبناء أو عدوانيين 
يوًما ما عندما يتمّكنون أو يكبرون، لذا لزم التنبيه على خطورة العنـئ والتربيـة 

 

َجحم )1) ب: علق ز ِعف ح ي    َ َىن ك  ب علدب يف   (. 5920( دحوح علبل 
 (  بحت َتاْل ن دا . 2)
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ٍد بِّ  بالتهديــد والتخويــف. ولقــد حــّذر النبــّي  ْن ُأمِّ َخالــِّ تِّ مــن هــذا المســلك فعــَ نــْ
يٍد، َقاَلْت: َأَتْيتُ  ِّ   (1)َخالِّدِّ ْبنِّ َسعِّ ََّ َمَع َأبِّي َوَعَليَّ َقمِّيٌص َأْصَفُر، َقاَل  َرُسوَل 

 ِّ ََّ وُل  ن هْ : َْرســُ ن ْه سًً  سًً 
ي(2) وَّةِّ، َفَزَبَرنــِّ اَتمِّ النُّبــُ ُب بِّخــَ َذَهْبُت َأْلعــَ ْت: فــَ «، َقالــَ

(3) 
 ِّ ََّ وُل هللا َأبِّي، َقاَل َرُسوُل  اَل َرسـُ ي ُثَّ، أَْبل ِّي : : َْدْعَها«، ثـُمَّ قـَ »أَْبل ِّي َوَأْخلِّف ِّ

رَ  َوَأْخلِّفِّي، ُثَّ أَْبلِّي َوَأْخلِّفِّي« قَاَل َعْبُدهللا: فَ َبقَِّيْ« َحَّتَّ ذَك َ
ويسًتفاد مًن الحًديث مًا  (4)

 يأتي: 

ا(  :قـــول الرســـول  .١ ــَ ة الصـــغيرة-)َدْعهـ ، تعنـــي أن كـــل خطـــأ -وهـــي الُبنيـــّ
 لالبن أو البنت ال يكون باالنتهار والعنئ والشّدة. 

ا ضــرورة ضــب  ســلوم األبــوين مــع أبنائهمــا عنــد تعــديل  .٢ كمــا يعنــي تربويــًّ
َن النبــّي  للبنــت الصــغيرة أن تلعــب  الســلوم أو تصــحيح الخطــأ؛ فقــد أذِّ

 ن انتهارهـا، وقـد بـّوا اإلمـام البخـارّي بخاتمه الشــريف، ونهـى والـدها عـ
َلَها َأْو َمازََحَهالهذا الحديث: ) ُِ َمْن تَ َرَ  َصبِّيََّة َيْْيِّهِّ َحَّتَّ تَ ْلَعَب بِّهِّ، َأْو قَ ب َّ   (.5)(اَب

َغر–مـــن حقـــوق األبنـــاء  .3 التعامـــل معهـــم علـــى أنهـــم  -ســـّيما فـــي ســـّن الصـــّ
 أطفال، فال يتم معاملتهم معاملة الكبار.

لهــا بالبركــة  ون التربيــة الناجحــة الــدعاء لــألوالد، كمــا دعــا النبــّي مــن فنــ .4

 

َوعياا ن )أ:َِ  يب علااايب  1) َة إىل دااغال  ااا   إذ ذعك ول اار م يفاااع ذلااط أا  (( و   يقاا   عناار حجااالن نولواا  إشاا 
َى منر حجالن    ))ال ع   نحت([.  280ف ص10ت  ا حوائَ مموزة[ نياملالن ل ح علب 

ف ن: يااا:  وت:شااا  ر( نعلا  يااا    ياليااا  ع ااا ي  وع  اااالن  2)    لغاااٌ ف وَت ياا 
ٌرف و هاااِ ا   َ  ب شاااو   ح سااا  ف 2( يقاا  ن ) ااا 

 )) اْلِ ٌع    ِنحٌت([.   415ص
َى منر حجالن  3)  )) اْلِ ٌع    ِنحٌت([.  126ف ص1(  نال  أىن   ال ف و ناله أىن أيد  ل  ج ل . نل ح علب 
َجحم )4) َِِ و ِ  و علال د  ن ِ ف ح ي   لي   َِ ب: ) ْر ت   د حم    َ َىن ِك   ب: عجِل   ِر و علسِ ري ِف   (. 3071( دحوح علبل 
ِ ف أ ْو جا با د  ااا   أ ْو )    ح  ااا  ف  ( داااحوح علبلااا 5) رْيِِه حااا    تا ْدبااا    ناااِ ِبو    يااا  ال ك  دااا  ْر تاااا  ب: )ااا   َ ف 8َىن ك ااا ب ع ربف 

 . 7ص
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 وطول العمر.  

ا: االتكالية واالعتماد على اآلخرين 
ً
 سادس

: هــي أن يعتمــد األبنــاء علــى غيــرهم فــي تنظــيم حيــاتهم واتخــاذ االتكاليًًة
هم، وتعنـــي: التهـــرا مـــن المســـؤولية. وإّن تربيـــة  القـــرارات المهمـــة التـــي تخصـــّ
األبناء على االتكاليـة هـي مـن الخطـورة بمكـان؛ فـإّن االتكاليـة واالعتمـاد الـدائم 

ــا اإلن ل هللا عليهـ ــَ ــة التـــي جبـ ــل الطاقـــات اإليجابيـ ــل علـــى الغيـــر يقتـ ــان، ويجعـ سـ
األبناء دائًما في حالة رخاوة ال عمل معها، وسلبية ال إيجابية تحيطهـا، وكسـل 

 ال جدية معه. 

ه كــان يتحــّرم بنفســه ويعمــل  والنــالر فــي مــنهج رســول هللا  يكتشــئ أنــّ
ُيحسـن توليـف طاقـات  بذاته ويساهم في البناء والعمل مع أصـحابه، وكـان 

تهم وأوطــانهم؛ ومــن بــين  األبنــاء ويحــّركهم نحــو مــا يــنفعهم فــي ذواتهــم وينفــع أمــّ
ة علــى ذلــك، أنــه  أرســل مـن الشــباا ســفراء إلــى أقطــار أخــرى،  النمـاذج الدالــّ

ة مختلفــة، ووّلفهــم فيمــا يحســنونه مــن مهــارات. وقــد  ا دعويــّ ــيهم مهامــًّ ل إل ووكــّ
كــان عليــه الصــالة والســالم يشــّجع الشــباا علــى التعبيــر عــن ذواتهــم وأفكــارهم 

ومًن السًمات الوالديًًة التًي ت  ًًّرأل هم، ويستحسـن مـنهم ذلـك االجتهــاد، وقـرارات
 ، ما يأتي: (1)ش صية اتكالية

 

َ ا  )املرا  عل اح  1) َيال )املر  عل ح  علب ىو ف لق  أر ( و)ر و َ تدط علشل و ت عمت  لو  )        تق 
َجاااحمعلب ىوااا  عضاااطالعب علشل اااو  عمع ر ريااا    عىال    F60.7ع بااا  علب شاااالة لد  ااااوف علااا ويل لن)اااالعض 

 :)ر عل  يل 3عضطالعب علشل و  عمع ر ري ف وي روز ك  م يقر عر 
َعت   حو ت  .1  .علسر ح لمخالير أو ح  تشجوب حم لو لَوع ل  أهحم علقالع
 ه تببواا  عح و  اا ت علشاال  عى اا ب مح و  اا ت عآلخااالير علااَير يب راا  عدااو حمف وع) ثاا   م )ااَب لاا   اا .2

 .َيب هتحم
 .ع م علاليب    خدحت أو دو ي  )ط ل  ول  ح  )بق ل    ه ع شل ص علَير يب ر  عدو حم .3
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: كمثـــل األا الـــذي يحـــدد ألبنائـــه طريقـــة التسًًًًّلق والديكتاتوريًًًًة الوالديًًًًة .١
التفكيــر، ونظــام الحيــاة، واختيــار الرغبــات التعليميــة الخاصــة بهــم،.. ومثــل 
ــة  ــا المنطقـ ــار أّنهـ ــى اعتبـ ــتمعون لألوامـــر، علـ ا يسـ ــً ــة ُتخـــرِّج غلمانـ ــذه التربيـ هـ

 األكثر أماًنا؛ فاتباع األوامر ينجي من العقوبة ويضمن المكاسب. 

: وهـي صـورة مـن الخـوف القاتـل علـى الزائدة من األبوين ألبنًائه   الحماية .٢
األبنــــاء، كمثــــل منـــــع الخــــروج مــــن البيـــــت للســــفر أو العلــــم أو الترحـــــال أو 
الزيارات، وهذه الطريقة تجعل االبن دائم الخـوف مـن كـل جديـد ومـن العـاَلم 

 كله من حوله.   

  

 

َتا  عداى  .4 علشبَ  َنب عم علالعحا  أو علبجاز عاا )  ي ا ا وحواً عف نساب  عىلا وا عىبا لن لو ا  )ار عا م ج 
 .َع ي  نيس 

عل لد  عا  )ر جبر شل  جالي .5 ي حم  عل عئحم كل وا )ر أا  لالع ي   عمنشغ    ي حم تالك     )ا ف و)ر أا 
 .نيس  

َعت علو )و  روا كرو   عئ ة )ر علا  ئح وعلطرأنوا  )ر عآلخالير .6 َة عدى عَت ذ علقالع ويف ر    .  وري  علق 
َعك علَعت كر  ل  ك ن  ع  زةف أو يري كف ف   أا تشرر كَلط نبض عىوزعت عى  حب  لمضطالعب ك ر

نياملالن عل حرر.  عدى  َة  علق  إىل  ع ح     وتي قال  َيخ  ن   حو ة(ف  )نشال   عدى  22/3/2020) جع  مف 
 . /220https://bushra.annabaa.org/educationعلالعنزن 

https://bushra.annabaa.org/education/220
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 : األساس الرابع
 الرتبية اجلسمية والصحية لألوالد 

ّن من عظمـة هـذا الـدين أنـه ديـٌن شـامٌل فـي أحكامـه وتشــريعاته وأخالقـه، إ
الم شـاملة لمالمـح البنـاء المتكامـل لألبنـاء  وقد جاءت تربيتـه عليـه الصـالة والسـّ

التربيًًًًة الجسًًًًمية والصًًًًحية والبنـــات، ومـــن بــــين صـــور اهتماماتـــه التربويــــة )
 (، ومن النماذج الداّلة على ذلك: لألوالد

َرَة  الترغيًًب فًًي النظافًًة والطهًًارة والوضًًوء: .١ ي ُهَريــْ ْن َأبــِّ َع فعــَ مِّ ُه ســَ ، َأنــَّ
  ِّ ََّ ا حَيُقوُل:    َرُسوَل  ا، م َ ْوٍم َلْس ً لَّ ي  َ ُل فِّي هِّ ك ُ ََْتس ِّ دُِّكْم يَ  ِِّ َأح َ َأرَأَيْ ُتْم َلْو َأنَّ هن ًََرا بِّبَ ا

ًئااَل يُ بْ حج  ل: عن   تَ ُقوُل: َذلِّهللَا يُ ْبقِّي مِّْن َدرَنِّهِّ  ن »قِّي مِّْن َدرَنِّهِّ َعي ْ َلَواتِّ ف ج     ثْ ُل الِ َّ َفَذلِّهللَا مِّ

ُ ب ِّهِّ اْلَطَ اَيَ  َّْ ، مَيُْحو ا ِّْ ي (1)«اْلَْم . وعنـد البخـاري فـي الصـحيح مـن حـديث َأبـِّ
َرَة  ِّ  ُهَريــْ ََّ وَل  اَل:  َأنَّ َرســُ هِّ، »قــَ ْل يفِّ أَْنف  ِّ دُُكْم فَ ْلَيْجع  َ َأ َأح  َ ْر، إَِّذا تَ َوض  َّ ث   ُ ُثَّ لِّيَ ن ْ

َلَها يفِّ  َل َأْن يُ ْدخِّ ْل يَ َدُه قَ ب ْ َْس ِّ هِّ فَ ْليَ  ََ َأَحدُُكْم مِّْن نَ ْوم ِّ َق َوَمنِّ اْسَتْجَمَر فَ ْلُيوتِّْر، َوإَِّذا اْستَ ي ْ

 . (2)«َوُضوئِّهِّ، فَكِّنَّ َأَحدَُكْم اَل َيْدرِّ… أَْيَن اَبَتْ« َيُدهُ 

إلى مكافحة األوبئة واألمراض بالتداوي للمحافظة على   دعوة الرسول   .٢
البدن أ ال    :سالمة  هللا،  ول   س  ر  ي ا   : األ ْعر اب  ق ال ِت  ق ال :  ِريٍ ،  ش  ْبِن  ام ة   أ س  فع ْن 

ع  ل ه    ض  اًء ِإال و  ْع د  ْوا، ف ِإنَّ َّللاَّ  ل ْ  ي ض  او  او ى  ق ال : "ن ع ْ ، ي ا ِ ب اد  َّللاَِّ ت د  اًء، أ ْو ن ت د  ِشف 
م ا ه و   ق ال : ول  َّللاَِّ، و  س  اًء و اِحًدا" ق ال وا: ي ا ر  و اًء ِإال د  م « ق ال : د  ر  »اله 

(3). 

يهتّم بالجانـب الغـذائّي الصـحي للطفـل؛  لقد كان النبّي   التغذية السليمة: .3
 

َجحم )1) ٌبن عل  د   عت: عخل ْر : ك ي  َ ٌةف ح ي    َ َىن ك  ب ) عجو  عل مةف   (. 528( دحوح علبل 
َجحم )2) َِ ِوتْاالًعف ح ي   ب: عمْ ِ ْجر    َ َىن ك  ب عل ض  ف   (. 162( دحوح علبل 
ب: )         ِ  عل  و عِ  و ع   ِ  ع د ْوِ ف ح)3)  َ ب: ٍرف 2038(  ار عل )َىن أن عب علط ف  ( و ِ  علبا  ِب عا ْر عنْاِر ) ساْ

ْر أ نِوااِ ف و ع ال ة ف و أ يب خ:ز ع)اا   ف عاا  ِحوٌح. وجاا   علشااوخ أجاا  شاا كالن و أ يب ه:ال ياااْ ٌر داا  ِ يٌ  ح ساا  ع حاا   َ نااِْر ع باا  ٍي و هاا 
 )ح ي  دحوح(.
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فـإذا أخـذه رسـول  فقد كان الناس إذا رأوا أول الثمر، جاءوا به إلـى النبـّي 
هللا دعا بالبركة، ثم يدعو أصغر وليد لـه فيعطيـه ذلـك الثمـر؛ ففـي الحـديث 

َرَة  ي ُهَريـْ ، -رضـي هللا عنـه–الذي أخرجـه مسـلم فـي صـحيحه مـن حـديث َأبـِّ
لَ  اُس إَِّذا َرَأْوا َأوَّ اَن النـَّ اَل: كــَ ُه قـَ يِّّ  َأنـَّ هِّ إِّلـَى النَّبــِّ اُءوا بـِّ رِّ جــَ َذُه الثَّمـَ إَِّذا َأخــَ ، فـَ

وُل هللاِّ  ــُ يَنتَِّنا، َرسـ دِّ ــَ ي مـ ــِّ ا فـ ــَ ارِّْم َلنـ ــَ ا، َوبـ ــَ ي َثَمرِّنـ ــِّ ا فـ ــَ ارِّْم َلنـ ــَ مَّ بـ ــُ اَل: ْاللهـ ــَ ، قـ
ُدَم وَ  يَم َعبـْ َراهِّ مَّ إِّنَّ إِّبـْ َنا، اللهـُ دِّّ ا فـِّي مـُ ارِّْم َلنـَ َنا، َوبـَ اعِّ َخلِّيلـَُك َوَبارِّْم َلَنا فِّي صـَ

ا  لِّ مـَ ثـْ ةِّ بِّمِّ ينـَ وَم لِّْلَمدِّ َوَنبِّيَُّك، َوإِّنِّّي َعْبُدَم َوَنبِّيَُّك، َوإِّنَُّه َدَعاَم لَِّمكََّة، َوإِّنِّّي َأْدعـُ
اَل:  ُه«، قــَ هِّ َمعــَ ْثلــِّ َة، َومِّ اَم لَِّمكــَّ ًًِ   َدعــَ ًًِه ذ ل ي ْعِطي ه  ف   ًً ًًٍد ل ِلي غ ر  و  ْدع و أ صًًْ  ًً ًً  َّ ي ث

الثَّم ر  
(1) . 

فقـد ؛ التربية البدنية بالترّيه والتشًجيع علًى إجًراء المسًابقات التنافسًّية . 4
ع علــى عقــد المســابقات والمنافســات بــين الشــباا؛ ففــي  كــان النبــّي  جِّّ ُيشــَ

ــول هللا  ــان رسـ ــال: كـ ــن الحـــرث قـ ــدهللا بـ ــن عبـ ــد  الحـــديث عـ ئُّ عبـ ــُ  هللاَيصـ
ب ق  إلًىَّ فلًه كًذا وكًذاهللا وَكثيًرا، ثم يقـول: "  وُعبيد  "، قـال: فيسـتبقون من سً 

لنمـاذج األكثـر ومـن ا  (2)إليه، فيقعون على لهـره وصـدره، فيقـّبلهم، وَيلـَزُمُهم
وضوًحا في إجراء المنافسات اإلبداعية واأللعاا التنافسية بـين الشـباا، مـا 

يوم  -رضي هللا عنهما–أجراه الرسول بين رافع بن خديج وسمرة بن جندا 
وُل هللاِّ  اَزنِّي َرســُ د: )….َفَأجــَ د، فهــذا رافــع بــن خــديج يحكــي موقفــه يــوم ُأحــُ ُأحــُ

 َُدٍا ، َفَلّما َأَجاَزنِّي َقاَل س َو َزْوُج -لَِّربِّيبـِّهِّ  -رضـي هللا عنـه-ُمَرُة ْبُن ُجنـْ َوهـُ
هِّ  يٍج -ُأمــّ دِّ َن خــَ َع بــْ وُل هللاِّ َرافــِّ اَز َرســُ ي،  -رضــي هللا عنــه-: يــا أبــة، َأجــَ َوَرّدنــِّ

َناٍن اْلَحارِّثِّّي  يٍج. َفَقاَل ُمَرّي ْبُن سِّ ا -ربيـب سـُمرة-َوَأَنا َأْصَرُع َرافَِّع ْبَن َخدِّ : يـَ
 

ِ يا ِ ف و ر:ع  ِ  علا يبِ  1) ب: ل ْضِر عْلر   َ ْوِ ه    ( دحوح )سدحمن ك  ب ع  ف  ِ ف و نا وا  ِا : ْاليفِ ا  ف و :ا ْالِِا دا  ْلب  كا  َِ ِلو    
َجحم )و ش ج الِه  ف و نا و  ِا ح: :وِر   (. 1373ح ال ِ)   ف ح ي  

َجااحم )( )سااا  أجاا ن و)اار )سااا  ناا) ه شااحمف حاا ي  عباا ه ناار علبباا ي عاار علااايب 2) ( و  1836ف حاا ي  
 إ ا ره ضبفف كر  ج   علشوخ أج  ش كال   عل حقوحت. 
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وَل هللاِّ  َرُعُه. فقــال رســول َرســُ ي َيصــْ يٍج َواْبنــِّ دِّ َن خــَ َع بــْ ْزت َرافــِّ ي َوَأجــَ  َرَدْدت اْبنــِّ
ا:  هللا   ار ع  ول  هللِا !  ت ص  س  اا ه  ر  م ر ة  ر اِفًعا ف أ ج  ًر ع  س  . فقـد كـان )..(1)ف ص 

يســتخدم الترغيــب واإلثابــة فــي إثــارة نشــاط الصــبية والشــباا، لكــي  النبــّي 
ــرحتهم  ــي فـ ــاركهم فـ ــية ويشـ ــة والرياضـ ــطتهم البدنيـ ــة أنشـ ــي ممارسـ ــدعمهم فـ يـ

 . ومنافساتهم الشريفة

 

(1 
:
ن ( عىغ  ىن  ر  نر عرال نر وعج  علس ر  ع  در  َل م ف عىا  ف أنا  عبا هف عل عجا ى )عى هاا(ف 207 اا     

َ  ا   ن ف    مف رعَ ع عدر ف نريوت. 1989ها = 1409/ 3ف ط216ف ص1:قوحتن ) 
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ا: األسس الفكرية واإلبداعية 
ً
 رابع

 األساس األول: 
 الرتبية على التميز واالستقاللية 

أغلــب المــربِّين يريــدون ألبنــائهم أن يكونــوا صــورة طبــق األصــل مــنهم،  إنّ 
وهـذه النظــرة تصـنع مــنهم تــابعين لغيـرهم ال مبتكــرين ومبــدعين. ولـذا كــان هــدي 

ز علـى اسـتخدام عـدد مـن الوسـائل المعينـة علـى التميـز فـي حيـاة   النبّي   يتركـّ
 : ومن بين تل  الوسائل ما يلياألبناء، 

: لمناقشة الرقيقة دون تعنيف لقًرار التميًز واالسًتقالليةالحوار الهاد  وا .1
ل الــرأي يعطيــه ذلــك  فــإّن الناشــئ حــين ينشــأ فــي بيوــة يســودها الحــوار وتقبــّ
فرصــة نحــو االســتقاللية والقــدرة علــى التعبيــر عــن ذاتــه بــال خــوف أو هلــع. 
 ولعّل في قصة الغالم الصغير الذي جلس مع الكبار يوًما وحاوره النبّي 

 -بينما كان هـو علـى يمـين الرسـول -أذنه في أن يسقي الكبار قبله  واست
رفــض الغــالم بكــل اســتقاللية دون تبعيــة لغيــره أو انحيــاز لألكبــر أو األشــّد، 

ْعٍد   يُّ كما في الحديث عن َسْهلِّ ْبنِّ سـَ َي النَّبـِّ اَل: ُأتـِّ رَِّا  ِّ ، قـَ َدٍح، َفشـَ قـَ
اَل:  ارِّهِّ، َفقــَ ْن َيســَ َياُ، عــَ ْومِّ، َواأَلشــْ َغُر القــَ اَلٌم َأصــْ هِّ غــُ ينــِّ ْن َيمِّ ُه، َوعــَ نــْ ي ُ اَلُم  َيَ »مِّ

 ،َِّّْ وَل ا ًدا ََي َرس  ُ هللَا َأح  َ ن  ْ لِّي مِّ ُ« ألُوث  ر بَِّفض  ْ ا ُكن  ْ َياَخ«، ق َ اَل: م  َ ُه اأَلع  ْ َأََتَْذُن ِلِّ َأْن ُأْعطِّي  َ

وفي هذا الحديث ما يدلل على اعتياد األبناء األكثـر اسـتقاللية   (1)هُ فََأْعطَاُه إَِّيَّ 
علــى التعبيــر بــرأيهم بــين مــا يســمعون مــن آراء وال ينســاق الكثيــر مــنهم وراء 

ا ابـــن األغلـــب أو األقـــوى أو األعلـــى منصـــًبا مـــثال.  ك بحقـــه أيضـــً وقـــد تمســـّ
ره النبــ عبــاس  ـرا، فخيــّ ْور عليــه فــي الشــُّ أن يــؤثر  ّي يــوم أن جــاء الــدَّ

،  فأَبى ابن عباس، كما ثبـت فـي الحـديث عـن -رضي هللا عنه–بها خالًدا  
 

  ِ  و ِهبا    : و و ِدوا    :    ئِز ًةف ) ْقس: 1)
ٌب ِ  علشُّاْلِبف و ) ْر َ أ   د   ج    عى  َ َىن ك  ب عىس ج ةف   ً)  كا  ا  ( أخال   علبل 

 (. 2351َجحم ) أ ْو ي رْي  ) ْقس: ٍمف ح ي 



 بالقاهرة  وة اإلسالميةـحولية كلية الدع  
          الرتبية النبوية لألوالد وُسُبل اإلفادة منَها  

223                اجمللد الثاني -2019/2020( 32العدد )                  

 

دِّ إلـى رسـول هللا   -رضي هللا عنهمـا-ابن عباس   قـال: أهـدْت خـالتي أم ُحَفيـْ
  ًبا سـمنًا ولبنــًا وَأضــُ

بُّ فـإن النبــي (1) َل عليهــا، فقــال لــه   ، فأمــا األضــُ َتفــَ
ي  ْرتــه يــا رســول هللا؟، قــال: "نعــم"، أو: "أجــْل"، وأخــذ النبــِّ خالــد بــن الوليــد: َقذِّ

 " :ا إنّ اللــبن فشــرا منــه، ثــمِّ قــال البــن عبــاس وهــو عــن يمينــه الش  ّ َْربة  أم  َ
هللا قِّي عم  َّ ــا ل  هللا، ولك  ْن أَتذُن أن َأس  ْ ؟"، فقــال ابــن عبــاس: قلــت: ال يهللا، مــا أن

: ُسْؤرِّم أَحدًا، قال: فأخذُته فشربُت ثم أعطيُته، ثم قال النبي   بُمؤثٍر على
ما أعلم عراابً جُيلئ عن الطعام يَْي اللنب، فمن عربه منكم فليقل: الله م ابرْ  لن ا في ه "

 . (2)"وزدأ منه، ومن َاعَم اعاماً فليقل: اللهم ابر  لنا فيه وأاعمنا خْياً منه

ه مـن تعليـق وال إنكـار علـى ابـن عبـّاس؛ فمـا   فليس في روايـة الحـديث ونصـِّّ
عّنفــــه الرســــول وال نهــــره وال عــــاداه، كــــل هــــذا يعّلمنــــا أن نكــــون رحمــــاء مــــع 
اســتقاللية أبنائنــا وذاتيــتهم. مــع تــأديبهم بــاآلداا الراقيــة التــي تعــّودهم علــى 

فــي كلمــات  اإليثــار فــي نفــس الوقــت واحتــرام الكبيــر وتقــديره، ولنــا أن ننظــر
ار إليـه، حـين قـال: مـا كنـت أل ثـر علـى  ابن عباس مـثال فـي الحـديث الُمشـَ

ؤُره مـن  ُسْؤرِّم أحًدا؛ فكأنه يشير إلى التميز الـذاتي بنيـل بركـة النبـّي  وسـُ
 الشراا.  

ى إذا اجتهًد فًي أمًر يحتمًل أكثًر مًن رأي .2 بًَّ وهـذه : عدم اإلنكًار علًى الم ر 
في موقفه مـن أصـحابه  ّبون من رسول هللا وسيلة يتعلمها الدارسون والُمر 

يُّ  اَل النَّبـِّ اَل: قـَ َر، قـَ نِّ ُعمـَ نِّ ابـْ َع   يـوم قريظـة؛ ففـي الحـديث عـَ ا َرجـَ ا َلمـَّ َلنـَ
ْ : َن اأَلْحَزااِّ ة  مِّ ْيظً  ٌد الع ْصًر  ِإالَّ ِفي ب ِني ق ر  لِّي نَّ أ ح  ُهُم ال  ي ص  َأْدَرَم َبْعضـَ « فـَ

 

حم خشااا  و لاا  ذ نااْ  عاااليضف ي ثااال ِ  1) وااا   عا )اار  ااا  علزوعحااف )اار َ:تْاباا   علبملاا   يدااو  عجلِْسااْ ( ع ضاا  هاا  ح 
َى ع جط َ عْلب ال نو  ف و)ار داي ت  عىالعويا  وعخلا عع. نياملاالن عىبجاحم عل  اوزف جمراع علدغا  علبالنوا ف َب  دح 

 [. 532ف ص1علض رف  
َجحم )2) َض  ه عا ف ح ي    (. 2569( أخال   أج    )سا هن )سا  عب ه نر عب ي 
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 ، ُهْم: الَعْصـُر فـِّي الطَّرِّيـقِّ اَل َبْعضـُ ا، َوقـَ لِّي َحتـَّى َنْأتَِّيهـَ ُهْم: اَل ُنصـَ اَل َبْعضـُ َفقـَ
نَّا َذلَِّك،   يِّ َبْل ُنَصلِّي، َلْم ُيَرْد مِّ ُهمْ ، ف ذ ِكر  ِللنَّبًِ ن ْ ًدا م ِّ فَ لَ ْم يُ َعن ِّّْم َواح ِّ

 يق ول. (1)
فيه تر  تعنيم من بذل وسعه واجته د و)ابن حجر يف الفتح تعليًقا على هذا اكديث:  

لم ُينكر على أي الفريقين؛   فُيالَحظ للعقالء أنه    .(2)(فيستفاد منه عدم َتثيمه
ز وتفــّرد بــه عــن قرينــه، ولــيس بخطــأ، فاستحســن  فكالهمــا اســتقّل برأيــه وتميــّ

يشــّجع الشــباا  ف الفكــري. وهــا هــو مــنهم االســتقاللية واالخــتال النبــّي 
على االستقالل الذاتّي في التفكير، شريطة أن يكون مرتبًطا بعمق انتمائهم 

يــوم أن أرســله إلــى  لرســالة اإلســالم؛ كمــا فعــل مــع ســيدنا معــاذ بــن جبــل 
 .(3)بالد اليمن داعًيا إلى هللا

النبي   .3 كان  وقد  السلبّيات:  ال  األبناء  إيجابيات  على  يشجع    التركيز 
من   فيه  هم  بما  تتعلق  معنوية  ألقاًبا  فيعطيهم  التميز  على  الشباا 
هللا  سيف  الصديق،  الفاروق،  النورين،  )ذو  كألقاا  وتمّيز،  إيجابيات 

معّلم،ا غالم  األمة،  أمين  األلقاا لمسلول،  من  ذلك  غير  إلى   )…
عة، أن    المشجِّّ يمكن  وما  لديه،  القوة  بنقاط  وتذكيره  االبن  )تشجيع  فإّن 

ووضع   القنوط،  في  إيقاعه  من  بالنفع  عليه  أعود  يظل  به  ويقوم  ينجزه 
العقبات في طريقه.. فلماذا ال نتخذ من إيجابيات أبنائنا رأس جسٍر لبناء 

 

َجحم )1)  ْطد: ِب َ عِكًب  و ِإيف  ً ف ح ي  
ب: د م ِة علط  ِلِ  و عى  َ َىن أن عب دمة عخل اف   (. 946( دحوح علبل 

َى منر حجالن  2)  )) اْلِ ٌع    ِنحٌت(.   410ف ص7( ل ح علب 
َِ   ٍ  ِ)ْر أ ْدح  ِب ):ب  ٍذف أ ا  َ  :    عَّللِ  ( لي  ع 3) َِِ  ْنِر ع ْرالٍوف ع ْر  نا ب    ):ب  ًذع ِإىل  علو ر ِرف   ي  ع ْر ع   

؟«ف جااا   ْر ِ  ِك ااا  ِب عَّللِ  ِ ْا   ْ ي  ااا: ن »لااا  ف جااا     ن أ ْجضاااِ  كاااِ   ِ  ِك ااا  ِب عَّللِ  ف  تا ْقضاااِ ؟«ف لا قااا     واااْ ن »ك  ن لا قااا       
ا ِ  َ  اا: ِ  عَّللِ  ل   ا ِ  َ  ا: ِ  عَّللِ  ِبسا: ْر ِ   اا: ن »لا ِ ْا   ْ ي  اا: ن »ع  رااْ : َّللِِ  ف جاا     ن أ ْ    ااِ : َ ْأيِا ف جاا     ؟«ف جاا    

ْر َ  ااا: ِ  عَّللِ   « وع اا ي  أخال ااا  عل )اااَى    ااااا ف أ ناااْ  عب: ع  ْح ااا  ِم عااا  َِى و لااا حت  َ  ااا:    َ  ااا: ِ  عَّلل  ف علاا 
َجاحم ) ب: )         ِ  علق  ِض  ك ْوف  يا ْقضاِ ف حا ي   ْبف كرا  جا   علشاوخ أجا  1327َ  ( و  ع ا ي  ضا 

 ش كال   عل بدوحت.
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 . وإن مجّرد التشجيع اإليجابي بما في الولد من (١) إيجابيات أكثر وأعظم(
في   اإليجابي  االزدياد  إلى  تّواًقا  تجعله  غيره،  عن  تمّيزه  مهارات 

يرّكز في مدحه ألحد    االستقاللية والتميز والريادة، وها هو رسول هللا  
لصالح   التمّيز  من  االزدياد  نحو  ُتحّركه  فيه  إيجابية  قيمة  على  الشباا 

هللاِّ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  َكْعٍب،  ْبنِّ  ُأَبيِّّ  فَعْن  ،   الدين،  رِّ اْلُمْنذِّ َأَبا  َْيا   :
َأَتْدرِّي َأيُّ آَيٍة مِّْن كَِّتااِّ هللاِّ َمَعَك أَْعَظُم؟« َقاَل: ُقْلُت: هللُا َوَرُسوُلُه أَْعَلُم.  

ْ أ ْعظ    َقاَل:  م ع     هللِا  ِكت اِب  ِمْن  َي ٍة  أ يُّ  أ ت ْدِري  اْلم ْنِذِر  أ ب ا  َقاَل:  ي ا  ؟« 
فِّي    [٢٥٥البقرة:  ]  َّخئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّ  ُقْلُت:  َفَضـَرَا  َقاَل: 

ْ َوَقاَل:  اْلُمْنذِّرِّ َصْدرِّي،  َأاَب  اْلعِّْلُم  لِّيَ ْهنِّهللَا  لهذا   .(٢) «َوهللاِّ  يسير  وبتحليل 
 الموقف يتبّين اآلتي:  

ٍال المثير: )أيّ  .1 بِّي الس  (.َية مع  من كتاب هللا أعظ   است دام الم ر 
ٍال، فقًال:   .2   جئ يي ىي ني مياستجابة الشاب إلًى الجًواب علًى السً

 . [255]البقرة:  خئ حئ
ًًرب  .3 ًًين ضً ًًوي(: حً ًًادي والمعنً ًًي )المً ًًر اللفظً ًًي وغيً ًًجيع اللفظً التشً

 على صدر الغالم، وقوله له: )ليهن  العل (.  الرسول 
 ست دام الكنية )يا أبا المنذر(. التدليل باس  جميل با .4

نـوََّع وسـائَله فـي تربيـة األبنـاء علــى  ويظهـر مـن كـل مـا سـبق أن النبـّي 
والتشــجيع علــى التميــز فــي التفكيــر مــع االلتــزام بالضــواب  الشـــرعية  االســتقاللية
 والسلوكية.

 

مف جمدااا  2002هاااا= 1423/ 1 دساااد  ك ااا ب علبوااا اف ط 65ف 64( ناااا   ع  وااا  ن ر. عبااا عل الا ن ااا َف ص1)
 علبو اف علسب ري  )ن  الا(. 

َجاااحم  ( داااحوح )سااادحمن ك ااا ب دااامة2) ف حااا ي   ِ  عْل :اْل اااِ ِ  ِفف و ويااا  ِر  ااا: َ ِة عْل   اااْ ب: ل ضاااْ  َ عىسااا لالير وج ااااله ف 
(810 .) 



 بالقاهرة  وة اإلسالميةـحولية كلية الدع  
          الرتبية النبوية لألوالد وُسُبل اإلفادة منَها  

226                اجمللد الثاني -2019/2020( 32العدد )                  

 

 األساس الثاني
    الرتبية اإلبداعية لألوالد وتشجيعهم على االبتكار 

مـــن بـــين أهـــّم مالمـــح التربيـــة الُمبدعـــة لألبنـــاء تشـــجيعهم علـــى اإلبـــداع  إنَّ 
ّجع  واالبتكــار، ولقــد كــان مــن مــنهج ســيدنا الرســول  فــي التربيــة أنــه كــان ُيشــَ
فــي التشــجيع علــى التربيــة  الشـباا واألبنــاء علــى اإلبــداع، وتعــدَّدت أسـاليبه 

 : ومن بين تل  الوسائل ما يلياإلبداعية، 

يشـــّجع الشـــباا  لقـــد كـــان النبـــّي  :يع والتحفيًًًز الًًًذاتي للشًًًبابأوال: التشًًًج
زهم علـــى اإلبـــداع فـــي مجاالتـــه المختلفـــة؛ فهـــذا خالـــد بـــن الوليـــد  -ويحفـــّ

قد كن« أرى لهللا عقال رجوت )بقوله:  يمتدحه الرسول   -رضي هللا عنه

حتى صار قائًدا عسكريًّا فائق العطاء والجـودة، ( 1)(أال يسلمهللا إال إىل خْي
 وما دخل معركًة إال ونصرُه هللا تعالى. 

ًًة المبدعًًة مباشًًرة ا: توايًًف المويب ًًً ولقــد كــان مــن اإلبــداع النبــوي فــي  :ثاني
أعطى أصحاا الموهبة أمًرا بمباشرة إبداعهم، مثلما  التربية أّن النبّي  

كمـا -، الـذي باشـر األذان للمسـلمين فـي مكـة صَنَع مع أبي محـذورة 
ه الرسـول  ، وحسان بـن ثابـت -سبق ذكر القصة الشـاعر، الـذي وّلفـَ

   في هجاء من اعتدى على مقام الرسـول  فـي نبّوتـه ورسـالته، فقـال
 .  (2)(فكنه أعّد عليهم من رعق النبلاهج قريًشا، ): له النبّي 

وتلـك وسـيلٌة عمليـة فـي تشـجيع الـذهن  :ثالًثا: استنفار العقول باأللغاا واإلثارة
ــان نبّينـــا  ع، وقـــد كـ يســـأل الصـــحابة أســـولة كثيـــرة  علـــى التفكيـــر المبـــدِّ

 

( علطبقاا ت عل ااب ن أناا  عباا ه  راا  ناار  ااب  ناار )اوااع عهلاا مش  َلاا م ف علب ااالىف علبغاا عرى عىبااالوا َناار 1)
ن   : ا     

مف رعَ 1990هاا= 1410 /1ف ط190ف ص4ها(ف :قوحتن  را  عبا علق رَ عطا ف  230 ب  )عى
 نريوت.  -عل    علبدرو 

 )) اْلِ ٌع    ِنحٌت(.  516ف ص2(  ري أعمم علابم  لإل) م علَهيب ن  2)
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ز العقـــول نحـــو اإلبـــداع، كمثـــل ســـؤال: ْ ا  تحفـــّ ا اْلم ْفلًًًِ ون  مًًً  ْدر   (1)«أ تًًً 
ة  وســؤال: ْ  ًً ا اْلِغيب ون  مًً  ْدر   ًً ذ اوســؤال: ْ (2)«أ ت ْوٍم هًً  ون  أ يُّ يًً  ْدر   ًً  (3)«أ ت
هِ   لمعاذ بن جبل    ومثل قوله   لًِّ ِك ذ ِل   ك  ك  ِبِمال  أ ال  أ ْخِبر 

. وفـي (4)
دليــل علــى اســتنفار  -رضــي هللا عنهمــا-موقــئ ســيدنا عبــدهللا بــن عمــر 

أصـحابه  العقول بغَرض اإلعانة على االبتكار كمـا فـي سـؤال  النبـّي 
 عن النخلة. 

درة علًى الًتعّل  الًذاتي  زيـد بـن ثابـت   كمـا أمـر النبـي    :رابًعا: تنمية القً 
، وفــي ذلــك دليــل إعانــة بمباشــرة عملــه فــي ترجمــة اللغــة األجنبيــة لــه 

ع علــى ذلــك إال بعــد أن  علــى الــتعلم الــذاتّي، إال أن النبــّي  جِّّ لــم ُيشــَ
 اختبر زيًدا اختباًرا فرديًّا. 

وكان أحد األذكياء، فلمـا هـاجر : )…عن سيدنا زيد     يقول اإلمام الذهبي
أن يـتعّلم  حدى عشـرة سنة، فأمره النبي أسلم زيد، وهو ابن إ النبي  

نُهمخـ  اليهـود، ليقـرأ لــه كتـبهم، قـال: "  فاسـتثمَر النبــيُّ  .(5)"(ف  كين ال آم َ
ن حفظــه. وبنــاًء علــى هــذا فقــد  -رضــي هللا عنــه- ذكــاء ســيدنا زيــد  وُحســْ

ــالنبّي  ــداء بـ ا أثـــر االقتـ ــًّ ــاءة الطريـــق ورســـم معالمـــه  لهـــر جليـ فـــي إضـ
 لآلباء والمربِّين بل ولكل البشر.

  
 

َجاحم )  ( دحوح1) ب: : ْالِِا علملُّْدحِمف حا ي    َ (. وعاا  عإل)ا م أجا    2581)سدحمن ك  ب عْلِبِ  و عل ِ د ِ  و عآلر عِبف 
َجحم )  (.  8016)سا ه ندي  ))ر عىيد ؟( ح ي  

َجحم )2) ب: : ْالِِا عْلِغوب ِ ف ح ي    َ  (. 2589( أخال   )سدحم   دحوح ن ك  ب عْلِبِ  و عل ِ د ِ  و عآلر عِبف 
َجحم )3) َىن ك  ب ع ربف ح ي    (. 6043( دحوح علبل 
َجاحم )4) اا ِ ف حاا ي   فِ  علدِ سا  ِا ِ  عْلِي اْ ب: كا   َ (. جا   شابو ن )حاا ي  3973(  اار عنار )  ا ن أنا عب عليااُف 

 دحوح(. 
 )) اْلِ ٌع    ِنحٌت(.  428ف 427ف ص2(  ري أعمم علابم ن  5)
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 املطلب الثاني: 

  
ّ
 يف الرتبية  أساليب النبي

 
 
 

 اإليجابي: التربية بالموعظة الحانية والحوار األسلوب األول
 : التربية بالقدوة الصالحة والّسمت الصالحاألسلوب الثاني
 والمصاحبة لألوالد  التربية باإلرداف  :األسلوب الثالث
كاَية  األسلوب الرابع  : التربية بالقصة والحِّ

 : التََّصابي واللعِّب مع األوالد األسلوب ال اما
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 األسلوب األول:  
 الرتبية باملوعظة احلانية واحلوار اإلجيابي  

يتقّرا من الغلمان ويعظهم وينصحهم بأسلوا التشويق   لقد كان النبّي  
ُت  اَل: ُكنــْ نِّ الُمَعلــَّى، قــَ يدِّ بــْ عِّ ي ســَ ْن َأبــِّ والتحفيــز ويتفاعــل معهــم؛ ففــي الحــديث عــَ

وُل هللا  َدَعانِّي َرسـُ ، فـَ دِّ جِّ بْـ  ُأَصلِّي فِّي الَمسـْ ْم ُأجِّ ي َفلـَ ِّ، إِّنـِّّ ََّ وَل  ا َرسـُ ُت: يـَ ُه، َفُقلـْ
 ُكْنُت ُأَصلِّي، َفَقاَل: 

لِّ هللا:  ْم َيقــــــــــــُ ــَ  َّخص حص مس خس حس جس مخ ُّ "َألــــــــــ
َل َأْن ُثمَّ َقاَل لِّي: ْألُ   [٢4األنفال:  ] ، َقبـْ ْرآنِّ َورِّ فـِّي القـُ ُم السـُّ َي أَْعظـَ وَرًة هـِّ َعلَِّمنََّك سـُ

ْل  ْم َتقـــُ ُه: َْألـــَ ُت لـــَ ُرَج، ُقلـــْ ا َأَراَد َأْن َيخـــْ دِّي، َفَلمـــَّ َذ بِّيـــَ مَّ َأخـــَ «. ثـــُ دِّ جِّ َن الَمســـْ ُرَج مـــِّ َتخـــْ
اَل:  «، قـَ ْرآنِّ وَرٍة فـِّي القـُ ُم سـُ َي أَْعظـَ  مم خم حم  ُّ ٹ ٹأَلَُعلَِّمنََّك ُسوَرًة هـِّ

ذِّي ُأوتِّيتـُُه«[ ٢الفاتحة: ]  َّ ىم يُم الـَّ ْرآُن الَعظـِّ ْبُع الَمثَـانِّي، َوالقـُ ْهَِّي السَّ
(1) .

ه الروايــة مــا يؤكــد علــى أّن مــن التربيــة النبويــة الــوعظ بأســلوا التحفيــز  ففــي هــذِّ
والتشويق، وفائدة ذلـك فـي أّنهـا تجعـل المسـتمع ينتبـه إلـى المتحـّدث جيـًدا ويهـتم 

 بطريقة اإلنجاز واالنضباط. 

ومــن أشــهر األمثلــة علــى التربيــة بالنصــيحة حــديث الشــاا الــذي أراد الزنــا 
َة يوًما، فجاء يست ي ُأَمامـَ ْن َأبـِّ  أذن رسول هللا بخصوص هذا؛ ففي الحديث عـَ

يَّ   ى النَّبــِّ ابًّا َأتــَ اَل: إِّنَّ َفتــًى شــَ َل  قــَ ا، َفَأْقبــَ ي بِّالزِّنــَ َذْن لــِّ وَل هللاِّ، ائــْ ا َرســُ اَل: يــَ َفقــَ
 اْلَقْوُم َعَلْيهِّ َفَزَجُروُه َوَقاُلوا: َمْه. َمْه. 

ْنهُ    َقرِّيًبا". َفَقاَل: "اْدُنْه، َفَدَنا مِّ
َك؟" َقاَل: ال. َيهللاِّ َجَعَلنِّي هللُا فَِّداَءَم.  ُمِّّ بُُّه ألِّ  َقاَل: َفَجَلَس َقاَل: "َأُتحِّ

ْم".  بُّوَنُه أُلمََّهاتِّهِّ  َقاَل: "َوال النَّاُس ُيحِّ

 

َىن ك  ب تيسري علقال 1) َجحم )( دحوح علبل  ب: )         ِ  ل  ِ: ِ  علِ    ِبف ح ي    َ  (. 4474واف 
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بُُّه   َءَم ْبَنتَِّك؟" َقاَل: ال. َيهللاِّ َيا َرُسوَل هللاِّ َجَعَلنِّي هللُا فَِّداالَقاَل: "َأَفُتحِّ
ْم".  بُّوَنُه لَِّبَناتِّهِّ  َقاَل: "َوال النَّاُس ُيحِّ

بُُّه ألُ   ْختَِّك؟" َقاَل: ال. َيهللاِّ َجَعَلنِّي هللُا فَِّداَءَم. َقاَل: "َأَفُتحِّ
ْم".  بُّوَنُه أَلَخَواتِّهِّ  َقاَل: "َوال النَّاُس ُيحِّ

بُُّه لَِّعمَّتَِّك؟" َقالَ   : ال. َيهللاِّ َجَعَلنِّي هللُا فَِّداَءَم. َقاَل: "َأَفُتحِّ
ْم".  بُّوَنُه لَِّعمَّاتِّهِّ  َقاَل: "َوال النَّاُس ُيحِّ

بُُّه لَِّخاَلتَِّك؟" َقاَل: ال. َيهللاِّ َجَعَلنِّي هللُا فَِّداَءَم.   َقاَل: "َأَفُتحِّ
ْم".  بُّوَنُه لَِّخاالتِّهِّ  َقاَل: "َوال النَّاُس ُيحِّ

رْ َقاَل: َفَوَضَع َيَدُه َعلَ  ُه َوَطهـِّّ ُه"  ْيهِّ َوَقاَل: "اللُهمَّ اْغفِّْر َذْنبـَ ْن َفْرجـَ ُه، َوَحصـِّّ َقْلبـَ
ْيءٍ  ى شــَ ُت إِّلــَ َك اْلَفتــَى َيْلَتفــِّ ُد َذلــِّ ْن َبعــْ ْم َيكــُ اَل: َفلــَ قــَ
 . إنــه حــواٌر أنــتج عقــال يفكــر(1)

 بطريقة سليمة، بدال من االنحراف الفكرّي والسلوكّي. 
 ومن فوائد هذا الحديث التربوية: 

أّنه يجب على من يمتطي جواد التربية أن ُيعايِّش واقَع من يربيه، وأن  .١
 يتعامل معه على أّنه بشر مثله، فليس ملًكا وال شيطاًنا. 

ف أو هلـع، خـو أّن ُقرا المربي مـن الولـد يزيـده ثقـة فـي أن يـتكلم دون  .٢
تيقًِّنا أن المربي يريد لـه الخيـر، ويبحـث لـه عـن حـل لمشـكلته، ولـيس م

 باحًثا عن خطأ ليعاقبه عليه. 

أهميــة الموعظــة والحــوار العقلــي والنصــيحة الرقيقــة فــي التربيــة وتغييــر  .3
 السلوم.  

 

الِوف و يا:قا   : 1) ما  نْاِر ع راْ ن ( )سا  عإل) م أج ن ت ر  )سا  ع ن  َف ح ِ ي : أ يب أ:)  )    عْلبا  ِهِد ِ  عل اُّ  ىِ  نْاِر ع جاْ
يبِ   ِر علااااا  ف عاااا  ٍ  عْلباااا  ِهِد ِ  ر: و هااااْ َجااااحم )عنااااْ . وجاااا   عااااا  شاااابو    545ف ص26  (ف22211ف حاااا ي  

َ    عل حوحح. َ  ل   ق ت    عل حقوحتن حإ ا ره دحوحف 
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ضرورة التعامل مـع المشـكالت واألزمـات التربويـة بالحكمـة ال بالغلظـة  .4
 والشّدة.  

كمــا جــاء  ء لــألوالد وســيلة عظيمــة لهــا أكبــر األثــر فــي هــدايتهم. الــدعا .٥
ي  ا فــِّ ُت ُغاَلمــً وُل: ُكنــْ َلَمَة، َيقــُ ي ســَ ن َأبــِّ ر بــْ ّنة حــديث ُعمــَ فــي كتــب الســُّ

وُل َحْجرِّ َرُسولِّ هللا  اَل لـِّي َرسـُ ْحَفةِّ، َفقـَ يُش فِّي الصَّ ، َوَكاَنْت َيدِّي َتطِّ
َفَما زَاَلْ« تِّْلهللَا اِّْعَمِتِّ « وَُكْل بَِّيمِّينِّهللَا، وَُكْل ِمَِّّا يَلِّيهللاَ ََي ُياَلُم، َسمِّّ هللا،  : ْهللا 

 . (1)بَ ْعدُ 

 ويستفاد تربوي ا من هذا الموقف وأشباهه، ما يلي: 

اســتحباا التربيــة بــالتعليم والنصــيحة الرقيقــة؛ يقــول ابــن حجــر فــي الفــتح:  .١
استحباا تعليم أدا األكـل والشــرا، وفيـه منقبـة لعمـر )وفي الحديث:…  

. وهكذا لهر أثـر (2)(بن أبي سلمة المتثاله األمر وموالبته على مقتضاه
ــد  ــة الحانيـــــة والنصـــــيحة الرقيقـــــة، فقـــ التربيـــــة النبويـــــة الممزوجـــــة بالموعظـــ

 . استجاا الغالُم ولبَّى ما نصحه به رسول هللا 

أفضل التربية ما كان في الصغر؛ فالنفس على استعداد في زمـن الصـغر  .٢
الستقبال التوجيـه والمفـاهيم أكثـر ممـن كبـُر سـّنه، ولعـل ممـا اشـتهر علـى 

 لسنة الناس: التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. أ

تعويــد المربــي نفســه علــى ضــب  الــنفس، حتــى عنــد بــروز مــا تشــموز منــه  .3
الــــنفس فــــي الطعــــام أو الشــــراا أو فــــي أي ســــلوم آخــــر يخــــرج عنــــد حــــّد 

 األدا. 

 

َجحم )1) لو ِرِرف ح ي   َِ ب: عل  ْسِرو ِ  ع د ى علط ب  ِم و ع  ْكِر   َ َىن ك  ب ع دبر ف   (. 5376( دحوح علبل 
َى منر حجالن  2)  . )) اْلِ ٌع    ِنحٌت(. 523ف ص9( ل ح علب 
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ظم النتيجة البارزة من وراء النصـيحة الرفيقـة والموعظـة الرقيقـة لـألوالد.  .4 عِّ
ره بمـا )والحوار يؤمّ  أ بنـاء شخصـية الطفـل، ويبصـِّّ ن التفاعـل، ويـؤّمن أيضـً

. وال بـــد مـــن انتقـــاء (1)تحتاجـــه معركـــة الحيـــاة مـــن فهـــم وصـــبٍر واســـتعداد(
الوقــت المناســب لتقــديم النصــيحة والموعظــة، كأوقــات الطعــام، وعنــد نــوم 
الطفل، وفي وقت مرضه، ويمكن أيًضا في أوقات التـرويح والترفيـه، دون 

 قيص. زجر أو تن

 

هاا= 1432/ 3ف ط13ف 12ع  الى )كوف حنر  أ الص )ر عل ي اط(ن أ.ر/ عبا عل الا ن ا  َف ص  ( عل  عدر1)
 علسب ري . -مف رعَ و  ه لداشال وعل   يعف علالايضف و)  س  عإل مم علو مف علالايض2011
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 األسلوب الثاني: 
مت الصال 

ّ
 الرتبية بالقدوة الصاحلة والس

الناجحة   التربية  تعّد من أهم ُأسس  القدوة  أّن  فيه  كما يقرر  -مما ال شّك 
والسلوم التربية  المحاكاة  -علماء  إلى  العمرية  بطبيعة مرحلته  يميل  والطفل   ،

حسنة أمام عين َمن    وهي غريزة فطرية في نفس الطفل، فإذا كان الُمَربِّي قدوة
 يقوم بتربيته ترّسخت في نفسه الخالل الطيبة والقيم الكريمة. 

ويمكن للمربِّي أن يتحدث بكالم مؤّثر في نفسية المتربِّي، لكن هذا التأثير  
الكالم   يتحول  حين  الكبرى  التأثير  درجة  بلوغه  لكن  بزمن،  مؤقًتا  سيكون 

وفي القلب محبة لالقتداء    الّذهن أثًرا نافعاالمؤّثر إلى فعل وسلوم يطبع في  
تصّفي أو تنقي القيم قبل عبورها      filterويعتبر اآلباء بمثابة مصفاة  به، )…

نماذج   أنهم  كما  الطفل،  واألطفال    modelsإلى  يقّلدونها…  األطفال  أمام 
ويطلق   كنماذج،  اآلباء  مقدمتهم  وفي  اآلخرين،  تقليد  إلى  يميلون  دائًم 

االجتماع المتخصصو  وعلماء  والتوّحد  التطابق  ذلك  على  النفس  علم  في  ن 
. وعلى هذا فإّن التأسي باآلخرين  immitaion) (1)يطلقون مصطلح المحاكاة  

واألبن األطفال  حياة  في  وخاصة  البشـرية،  النفس  في  مراحلهم  فطرة  مع  اء 
 الُعمرية األولى. 

ُتكت كلمة  أّي  تقبل  البيضاء  كالصفحة  فل  )الطِّّ لون من  فإّن  بأّي  ب عليها 
واألزرق،   األحمر،  المِّداد  تقبل  البيضاء،  فالصفحة  معينة.  لغة  وبأّي  المِّداد، 
أو   الكلمة: عربية كانت،  تقبل  البيضاء كذلك  واألخضـر، واألسود. والصفحة 
إنجليزية، أو ألمانية، أو أوروبية، أو مالوية. والصفحة البيضاء تقبل أسلوا 

مهّذبً  كان  سواء  كالورقة  الكلمة:  الطفل  نفسّية  فإّن  بذيًوا…  مسفًّا  أو  رقيًقا،  ا 
 

 ف93( تاشئ  علطير و بر عل عل ير   )ب )د   و) ع    )ش مت ن ر.  كالاي علشاالنو)ف ور. يساالي  دا روف ص1)
 م )ن  الا(. 2000ها= 1421) الن  -ف ط. رعَ علي ال علباليب94
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ر صار جزًءا من شكلها   ُسطِّّ ما  وإذا  عليها،  يسّطر  أّي شيء  تقبل  البيضاء 
 . (1) وذاتيتها(

وبنظرٍة يسـيرة إلـى سـيرة صـاحب الُخلـُق العظـيم كمـا وصـفه هللا تعـالى فـي 
ا باألسـوة الحسـنة، و  ي قـد أمرنـا هللا القرآن الكريم، تراه إماًما وزعيمـً تعـالى بالتأسـّ

ان  به؛ فقال تعالى:   ن ٌة ِلم ْن ك  س  ِ أ ْسو ٌة ح  وِل َّللاَّ س  ان  ل ك ْ  ِفي ر  ْد ك  و َّللاَّ   ل ق  ي ْرجً 
ِثيًراو اْلي ْوم  اآل ذ ك ر  َّللاَّ  ك   [. ٢١]األحزاا:  ِخر  و 
الطفــل إذا فقــد القــدوة فــيمن ُيربيــه فســوف يفتقــد كــل شــيء، ولــن ينتفــع  إنّ 

بموعظـــة وال نصـــيحة وال كلمـــة. ولـــذا فـــإن األا الـــذي يســـّب ويشـــتم، سيحصـــد 
ــدم  ــادت عـ ــي اعتـ ــّب، واأُلم التـ ــره وأن يسـ ــتم غيـ ــي أن يشـ ــه فـ ــده لـ ــد ولـ ا تقليـ ــً حتمـ

فـي الملـبس،  التسّتر في ملبسها ال يمكن أن ُتجبر ابنتها علـى الحشـمة والوقـار
ن ال يمكن أن ينصح ولده بعدم التدخين  حتى وإن لم يشـرا -واألُا الذي ُيدخِّّ

ه فمن الو  ْلَسةً أمام والدِّ  وهكذا. -ارد أن يشـربها خِّ
بــاع مــن أقــرا النــاس إلــيهم  واألبنــاء يســـرقون  فيقلــدونهم  -وهــم اآلبــاء-الطِّّ
ختيار لغيره من يحسن »إنما يحسن اال وقد قيل قديًما: ولو في الُخُلق السيئ.

 . (2)االختيار لنفسه«
ومعلـــوم أن األبنـــاء يولـــدون علـــى الفطـــرة النقيـــة الســـوّية، غيـــر أّن عوامـــل 

ا عـــن دينـــه، ورد فـــي الحـــديث:  ْن التربيـــة الســـلبية أنتجـــت جـــيال مقطوعـــً ــِّ ا مـ ْمـــَ
َسانِّهِّ، َكَما ُتنْـ َمْوُلوٍد إِّال ـَرانِّهِّ، َأْو ُيَمجِّّ َدانِّهِّ َأْو ُيَنصِّّ َتُج  ُيوَلُد َعَلى الفِّْطَرةِّ، َفَأَبَواهُ ُيَهوِّ

َرَة  و ُهَريـــْ وُل َأبـــُ مَّ َيقـــُ ْدَعاَء«، ثـــُ ْن جـــَ ا مـــِّ وَن فِّيهـــَ ســـُّ ْل ُتحِّ اَء، هـــَ ًة َجْمعـــَ يمـــَ ُة َبهِّ يمـــَ الَبهِّ

 

َ ا شاااديبف ص1) هاااا= 1437/ 1ف ط283( علااا ع ة عإل ااام)و    ع ااا ه  عىااا   ))ا هج ااا  وي ايهتااا (ن أ.ر/ 
 مف رعَ عآل َ لداشال وعل   يعف ) ال.2016

ن (  الع  عىد كن أن  ن ال  ر  نر  ر  نر عل لو  علِيْ الِى  علطُّاْلد: ِش   2) : اا     
  ِلِ    )عى

ف طن 81هاا(ف ص520 عىا
 ) ال.  -مف )ر أوعئر عىطب ع ت علبالنو 1872ها=  1289
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ُ َعْنهُ  ََّ َي   .(1)اآلَيةَ  [3٠الروم: ] َّجس مخ جخ مح جح مج  ُّ :َرضِّ

وفي الحديث عن عبدهللا بن عامٍر، أنه قال: دعْتني ُأمي يومًا ورسوُل هللا 
    ٌد في بيتنا، وقد سبق أّن النبّي )أما إنَّهللا لو قال ألّم عبدهللا بن عامر:  قاعِّ

« علي   هللا كذب   ةٌ  ه ع   يئاً ُكتِّب   َ فـــإذا كـــان األا أو األم يتحركـــان ويتعـــامالن . (2)حَل تُ ْعط   ِّ
ى أن يخـرج مـن إنتـاجهم بالكذا مع األبناء ومع ا لناس من حولهم، فكيف ُيرجـَ
ُلوم القـويم فـي الحـديث   !!إيجابية في الجيـل الناشـئ؟ ومـن هنـا يجـب التـزام السـُّ

مع األبناء وعـدم الكـذا علـيهم، أو اعتيـاد الكـذا أمـامهم مـع اآلخـرين، أو فـي 
 . لجلسات العائلية..المكالمات الهاتفية، أو الحوار في ا

د الرحمــة والّرفــق والمالطفــة والــوّد عنــد ســيد الخلــق  ، مــا رواه وممــا يؤكــّ
، حيــث يقــول: أحــُد غلمانــه ممــن خــدموه ســنوات وهــو ســيدنا أنــس بــن مالــك 

يُّ  ان  النَّبًًِ ا كًً  ل قًًً اِس خ  ن  النًًَّ ٍر أ ْحسًً  و ُعَميــْ ُه َأبــُ اُل لــَ ي َأٌ، ُيقــَ اَن لــِّ اَل: -، َوكــَ قــَ
ُبهُ  يًما، َوكَ   -َأْحسِّ اَل: َْفطِّ ر  اَن إَِّذا َجاَء قـَ ل  النُّغ يًْ ْيٍر، م ا ف عً  اَن ي ا أ ب ا ع م  ٌر كـَ « ُنغـَ

ُه  ــَ ذِّي َتْحتـ اطِّ الـــَّ ْأُمُر بِّاْلبِّســـَ ا، َفيـــَ ي َبْيتِّنـــَ َو فـــِّ ــُ اَلَة َوهـ ـَر الصـــَّ ا َحضـــَ هِّ، َفُربَّمـــَ ُب بـــِّ َيْلعـــَ
لِّي  ُه َفُيصـَ وُم َخْلفـَ وُم َوَنقــُ ُح، ثـُـمَّ َيقـُ َنُس َوُيْنضـَ اَفُيكـْ بِّنــَ

. وتلـك هــي بعـض مالمــح (3)
فــي إعــداد وتكــوين  القــدوة الســلوكية فــي تصــرفات وحركــات ســيدنا رســول هللا 

 األبناء. 

 

يبِ   ( دااحوح1) ال ض: ع داا ى عل اا  ْر يا:بااْ ِ ف و هاا  د ى ع د وااْ ْر ي: اا  ف هاا  د حم  عل اا يبُّ ل راا  ت  ب: ِإذ ع أ  ااْ  َ َىن ك اا ب عجلااا ئزف  علبلاا 
َجحم )  (. 1358عإِلْ م م:ف ح ي  

َجااحم )2) (. وجاا   عااا  شاابو ن )حاا ي  4991(  ااار أيب رعورن أو  ك اا ب ع ربف َب   عل ااَبف حاا ي  
 حسر لغريه(. 

َجحم )( 3) و ِ  لِد  يبِ  و جا ْبر  أ ْا ي: ل    لِدال  :ِرف ح ي   ب: عل :ااْ  َ َىن ك  ب ع ربف   (. 6203دحوح علبل 
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 األسلوب الثالث:
 واملصاحبة لألوالد يف الرتحال واألعمال  (1) الرتبية باإلرداف 

ة مــن أساســيات التربيــة الناجعــة، وقــد كــان  المصــادقة اَحَبة والمرافقــَ والُمصــَ
ُيصادِّق وُيْردِّف األبناء معه في السفر والترحـال؛ للتعلـيم والتعـّود علـى   النبّي  
 : ومن أمثلة ذل  ما يأتيالجرأة، 

- جاء في رواية اإلمام البخاري في الصحيح من حديث عبدهللا بن َعبـَّاسٍ  .١
َي هللا َعْنهُ  ِديف   َقاَل: َكاَن اْلَفْضُل    -َماَرضِّ ، َفَجاَءتِّ اْمَرأَةٌ َرُسولِّ هللا  ر 

يُّ  َل النَّبـِّ هِّ، َوَجعـَ ُر إَِّليـْ ا َوَتْنظـُ ُر إَِّلْيهـَ ُل َيْنظـُ َل اْلَفضـْ ْثَعَم َفَجعـَ ـرُِّف  مِّْن خـَ َيصـْ
َة هللا َعلـَى  وَل هللا، إِّنَّ َفرِّيضـَ ا َرسـُ ْت : يـَ ، َفَقالـَ رِّ قِّّ اآْلخـَ َوْجَه اْلَفْضلِّ إِّلـَى الشـِّّ
ُه؟  َأُحجُّ َعنـْ َلةِّ، َأفـَ هِّ فِّي اْلَحجِّّ َأْدَرَكْت َأبِّي َشْيًخا َكبِّيًرا اَل َيْثُبُت َعَلى الرَّاحِّ َبادِّ عِّ

ةِّ   .. (2) اْلَوَداعِّ َقاَل: "َنَعْم". َوَذلَِّك فِّي َحجَّ

نِّ َعبـَّاس إرداف الفضل بن النباس وأسامة بن ايد في أيام الحجّ  .٢ ، فعـن ابـْ
النَّبِّيِّّ  ِرْدف   َكانَ  -رضي هللا عنهما-ُأَساَمَة بن زيد  َأنَّ   -رضي هللا عنهما–
 َّةِّ، ثـُـم ى اْلُمْزَدلِّفــَ َة إِّلــَ ْن َعَرفــَ ف   ، مــِّ لَ  أ ْرد  َن الُمزدلفــة إِّلــَى  اْلَفضــْ اَل: مــِّ نــًى قــَ مِّ

 .(3)ُيَلبِّّي َحتَّى َرَمى َجْمَرَة اْلَعَقَبة َفكِّاَلُهَما َقاَل: َلْم َيَزلِّ النَّبِّيُّ 

ْرِدف  الرسول   .3 - : فقـد ورد فـي حـديث معـاذ معًاذ بًن جبًل ويعّلمًه  يً 
تُ  -وهــو حــديث مشــهور اَل: ُكنــْ يِّّ  ِرْدف   أنــه قــَ ُه إِّالَّ  ،النَّبــِّ ي َوَبْينــَ ْيَس َبْينــِّ لــَ

ْعَدْيَك، ثـُمَّ  ِّ َوسـَ ََّ وَل  . َفَقاَل: "َيا ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل". ُقْلُت: َلبَّْيَك َرسـُ ُمؤخَرُة الرَّْحلِّ
 

ر  216ف ص2( يقاا   عناار ع  ااري   علا  ياا ن ) 2) ٍف )ااِ ِْ لااْ ِ يِ  ناا ْ َ )ل أ )اا   ه:حم: عَّلل :  َِرا أى ت اا نع؛ ليااِ  حاا  (ف 
ِ  ):اْلِرِلر ( أ ْىن ):       ِنبر يا اْلِرا: نا ْبض: :حْم نا ْبًض ف وعدى هَعن ل ا  علالرا ه  عى  حب  وعى  رج . عْلر مِئ  

َجحم )2) ب: و: : ِب ع   ِ  و ل ْضِدِ ف ح ي    َ َى   دحوح ن ك  ب ع  ف   (. 1513( أخال   علبل 
َتِا  عِا ِ  ع ا   ف حاا ي  3) ب: علالُّكاا: ِب و عم  َ َى   داحوح  )اار حا ي  عنار عباا ين ك ا ب ع ا ف  َوعه علبلا   )

 (. 1544َجحم )
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ْعَدْيَك، ثـُمَّ  ِّ َوسـَ ََّ َساَر َساَعًة. ُثمَّ َقاَل: "َيا ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل". ُقْلُت: َلبَّْيَك َرُسوَل 
ا ْعَدْيَك. ســَ ِّ َوســَ ََّ وَل  َك َرســُ ُت: َلبَّيــْ ٍل". ُقلــْ َن َجبــَ اَذ بــْ ا ُمعــَ اَل: "يــَ اَعًة. ثـُـمَّ قــَ َر ســَ

؟" َقاَل: ُقْلُت: هللا َوَرُسوُلُه أَْعَلُم. َقاَل:  َبادِّ ِّ َعَلى اْلعِّ ََّ َقاَل: "َهْل َتْدرِّي َما َحقُّ 
َبادِّ َأْن َيعْ  ِّ َعَلى اْلعِّ ََّ ُبُدوُه، َواَل ُيْشرُِّكوا بِّهِّ َشْيًوا "، ُثمَّ َساَر َساَعًة. " َفإِّنَّ َحقَّ 

ا  َقاَل: َيا ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل، ُقْلُت : َلبَّْيَك َرُسوَل هللا َوَسْعَدْيَك. َقاَل: "َهْل َتْدرِّي مـَ
وُلُه أَ  ُت: هللُا َوَرسـُ اَل: ُقلـْ ِّ إَِّذا َفَعُلوا َذلـَِّك؟" قـَ ََّ َبادِّ َعَلى  اَل: "َأْن َحقُّ اْلعِّ ُم. قـَ ْعلـَ

َبُهْم"  . (1)اَل ُيَعذِّّ

، وقد سبق حـديث: سيدنا عبدهللا بن  باس وتعليمه أمور االعتقاد  إرداف .4
َك،  ُم، إِّنِّّي)َيا ُغال ْدُه ُتَجاهـَ َ َتجـِّ ََّ ظِّ  َك، اْحفـَ ظِّ هللَا َيْحَفظـْ اٍت: اْحفـَ َك َكلِّمـَ أَُعلِّمـُ

ْن بِّاهلل….(إَِّذا َسَأْلَت َفاْسَألِّ  َ، َوإَِّذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتعِّ ََّ
(2) . 

وعلى هذا الهْدي النبوي الكريم في التربية بالصحبة والصداقة سار المربُّون من 
 : ومن أمثلة ذل  ما يليبعده من أصحابه والتابعين، 

تُ  .١ ََُّ  َعلـِّيٍّ  ِرْدف   في حديٍث عن َعلِّيِّّ ْبنِّ َربِّيَعَة، َقاَل: ُكنـْ َي  ا َرضـِّ ُه، َفَلمـَّ  َعنـْ
ُد  ــْ اَل: اْلَحمــــ َتَوى قــــــَ ا اســــــْ ِّ. َفَلمــــــَّ ََّ مِّ  اَل: بِّاســــــْ ــَ ااِّ قــــ ي الرِّكــــــَ ُه فــــــِّ َع رِّْجلــــــَ َوضــــــَ

،ِّ ِرِنين   هللَِّّ ه  م قًًْ ا لًً  نًًَّ ا ك  مًً  ذ ا و  ا هًً  ر  ل نًً  ِذي سًً  َّ ان  الًًَّ ْبح  ا *  سًً  بِّنًً  ى ر  ا ِإلًً  و ِإنًًَّ
ِلب ون   ُر   -ل م نق  ُ َأْكبـَ ََّ َ َثاَلًثا، َي ََّ َد  ٍم: ُثمَّ َحمِّ يٍد َمْوَلى َبنِّي َهاشِّ َوَقاَل َأُبو َسعِّ

ى  َع إِّلـــَ مَّ َرجـــَ َت. ثـــُ َه إِّالَّ َأنـــْ اَل: اَل إِّلـــَ مَّ قـــَ ا. ثـــُ ِّ َثاَلثـــً ََّ ْبَحاَن  اَل: ســـُ مَّ قـــَ ا، ثـــُ َثاَلثـــً
يثِّ َوكِّيٍع   ُر الـذُُّنوَا ُسْبَحاَنَك إِّنِّّي َلَلْمُت َنفْ   -َحدِّ ُه اَل َيْغفـِّ اْغفِّْر لـِّي، إِّنـَّ ي فـَ سـِّ

تُ  اَل: ُكنــْ ُكَك؟ قــَ حِّ ا ُيضــْ ُت: مــَ َك، ُقلــْ حِّ مَّ ضــَ َت. ثــُ ا إِّالَّ َأنــْ ولِّ هللا  ِرْدفًًً  لَِّرســُ

 

َى   دااحوح ف ك اا ب عم اا ئَعاف َب )اار أ1) َوعه علبلاا  َجااحم )(  (ف 6267 اا ب ندبوااط و ااب يطف حاا ي  
ال ِم   ر  عجلْ ااا    و حاا: رْي: شاا  كٍ  ِلوااِ  ر خاا  إِليفاا  ِا و هاا:  ياا  َِ ْر ل قااِ  ه   ب: )اا   َ َوعه )ساادحم   دااحوح ف ك اا ب عإليفاا اف  و

َِف ح ي  َ جحم )  (. 30ع د ى علا  
 (  بحت َتاْل .2)
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ُكَك؟  حِّ ا ُيضــْ ِّ، مــَ ََّ وَل  ا َرســُ ــَ ُت: ي ــْ َك، ُقل حِّ مَّ ضــَ ُت ثــُ ــْ ي َفَعل ذِّي َرَأْيَتنــِّ ــَّ َل َكال َفَفعــَ
اَل  ــَ اَل: "قـ ــَ ــذُُّنوَا قـ ُر الـ ــِّ ُه اَل َيْغفـ ــَّ ُم َأنـ ــَ دِّي، َيْعلـ ــْ ٌب لَِّعبـ ــَ اَلى: َعجـ ــَ اَرَم َوَتعـ ــَ هللا َتبـ

 .(1)َغْيرِّي"

وفــي حــديث ابــن عمــر مــن مرافقتــه ألبيــه فــي مجلــس شــيو، الصــحابة: فعــن  .٢
ْؤمِّنِّ َكَمثـَلِّ أنه قال: قاَل النَّبِّيُّ   -رضي هللا عنهما–ابن عمر   ُل المـُ : َْمثـَ

ـرَ  َجَرٍة َخضــْ َذا، شــَ َجَرُة كــَ َي شــَ ْوُم: هــِّ اَل القــَ « َفقــَ اتُّ ا َواَل َيَتحــَ ُقُ  َوَرُقهــَ اَء، اَل َيســْ
َتْحَيْيُت،  اا  َفاســْ اَلٌم شـَ ا غـُ ُة، َوَأنـَ َي النَّْخلـَ وَل: هـِّ َأَرْدُت َأْن َأقـُ َذا، فـَ َجَرُة كـَ َي شـَ هـِّ

َثَنا ُخَبْيُب بْ ِهي  النَّْ ل ة  َفَقاَل: ْ صِّ « َوَعْن ُشْعَبَة، َحدَّ ْن َحفـْ ، عـَ ُن عبـدالرَّْحَمنِّ
اَل:  َر َفقــَ هِّ ُعمــَ ْثُت بــِّ دَّ ُه، َوَزاَد: َفحــَ ْثلــَ َر: مِّ نِّ ُعمــَ ْن ابــْ ٍم، عــَ نِّ َعاصــِّ َ« بــْ ْو ُكن  ْ )ل  َ

َذا َذا وَك َ ذلـك دليـل علـى مصـاحبة الغلمـان  . وفـي(2)(قُ ْلتَ َها َلَكاَن َأَحبَّ إَِِّلَّ مِّْن ك َ
والصبية في مجالس الكبار، بل وتشجيعهم للكالم بما يعرفون ويفهمون من 

ــن الخطـــاا  ــذا أعلـــن عمـــر بـ ــق، وعلـــى هـ ــو أّن ولـــَده قـــال  الحـ فرحتـــه لـ
 اإلجابة دون استحياء. 

  

 

َضا  ه1) َجاحم )( )سا  أج ن و)ر )ساا  عدا  نار أيب د لا   (ف وجا   عاا  علشاوخ أجا  1056 عاا ف حا ي  
 ش كالن إ ا ره دحوح.  

َجحم )2) يِرف ح ي   ب: )   م  ي:ْس  ْحو   ِ)ر  ع  حتِ  لِد ا ي قُِّ  ِ  عل ِ   َ َىن ك  ب ع ربف   (. 6122( دحوح علبل 
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   األسلوب الرابع:
 الرتبية بالقصة واحلكاية

رة والمحفـــزة نحـــو مـــن أهـــم أســـاليب التربيـــة الناجعـــة: اســـتخدا م القصـــة المعبـــّ
؛ ففيهـا تربيـة علـى (1)االستقاللية والتمّيز، كحكاية قصة غالم أصحاا األخُدود 

ا لغيـره بـال تفكــر،  االسـتقاللية والتميـز الـذاتي، فــإن الغـالم لـم يقبـل أن يكــون تبعـً
فتـرم تبعيـة السـاحر والملــك الظـالم، وتبـع الراهـب العابــد الصـالح، وهـدى هللا بــه 

ا بخبـرات غيـره دون الـذوبان فـي ال ناس؛ فكلما كان االبن متمّيزا في ذاته، منتفعـً
ومــن المعلـــوم أّن  شخصــياتهم، كلمــا كــان أكثــر تــأثيًرا فـــي المجتمــع مــن حولــه.

للقصـة أثرهـا التربــوي فـي تغييـر األفــراد وسـلوكياتهم إمـا إلــى الصـواا أو الخطــأ 
-مـن التصــورات والتصـرفات، وقــد رأينــا فـي مجتمعاتنــا اليــوم مـدى تــأثر النــاس 

بالدراما والتمثيل، وما هي إال قصـص حاكهـا المؤلـّئ   -بجميع مراحلهم العمرية
ذات أثــر بــالل فــي تغييــر النفــوس، وقــد أمــر  وصــاحب الســيناريو.. ولــذا فالقصــة

ــه  ــالى نبيــ   [.١٧٦األعــــراف: ] َّ حط مض خض  حض  ُّ:هللا تعــ

 ، منها: وللقصة أغراضها التربوية

 تصحيح المفاهيم الخاطوة في االعتقاد والتعبد واألخالق.  .١
 غرس القيم الفاضلة بكافة أنواعها.  .٢
 األبناء. تقديم النموذج العملي للسلوم األخالقي في حياة  .3

 

َر ذكالهااا    علسااا  عل1) َة علاابو ف وو َة إلو اا    علقااالوا عل ااالا    اا  َرت إشاا  اب ياا    أكثااال )اار ك اا ب )ااار ( و
ح  ِب ع :خااااْ :وِر  ِ  أ دااااْ ب: ِج اااا   َ َرت عااااا  )ساااادحم   دااااحوح ن ك اااا ب علزهاااا  وعلالجاااا ئحتف  ك: اااا  علسااااا ف لاااا 

َجااحم ) ِ  و عْلغاا:مِمف حاا ي   ح  ِب 3005و علساا  ِحاِل و علال عهااِ ْر أ دااْ َِ اا  ٍ  )ااِ (ف وعااا  أجاا    عىسااا ن أ ح  ِرياا : 
َجحم )ف ح ي  د: و ف علا يبِ    (. 23931ح ي  
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 األسلوب اخلامس:  
ابي واللعِب مع األوالد 

َ
ص

َّ
 الت

فــي تربيــة أبنائــه وأحفـــاده التصــابي لهــم واللعـــب  فلقــد كــان مــن وســـائله 
 : معهم، ومالطفتهم بما يمكنه القيام به، وهذه ُدرٌر من سّنته وسيرته 

َرَة  احلســن واحلســني يــرحتالن رســول اهلل .١ ي ُهَريــْ ْن َأبــِّ ا  ؛ فعــَ اَل: ُكنــَّ قــَ
ولِّ هللا  َع َرســُ لِّي مــَ َجَد  ُنصــَ إَِّذا ســَ لِّي، فــَ اَن ُيصــَ اَء، َفكــَ شــَ ن  اْلعِّ سًً  ب  اْلح  ثًً  و 
ل ى ا ْهرِهِ  ْين  ع  إَِّذا و اْلح س  ا، فـَ ًعا َرفِّيقـً ، َوإَِّذا َرَفَع َرْأَسُه َأَخَذُهَما َفَوَضَعُهَما َوضـْ

ْوتـُُه َفقُ َعاَد َعاًدا، َفلَ  ا، َفجِّ ًدا َها ُهنـَ ًدا َها ُهَنا َوَواحِّ ا مَّا َصلَّى َجَعَل َواحِّ ُت: يـَ لـْ
ِّ، َأال ََّ وَل  ُب بِّهِّ َرســـُ اَل: ْ َأْذهـــَ ــَ ا؟ قـ ــَ مـ هِّ ى ُأمِّّ ا إِّلـــَ ــَ اَل: المـ ــَ ًة، َفقـ ــَ ْت َبْرقـ « َفَبَرقـــَ

ْوئَِّها   َيانِّ فـِّي ضـَ ا َزااَل َيْمشـِّ ا« َفمـَ ُكمـَ الَحتـَّى دَ ْاْلَحَقا بُِّأمِّّ خـَ
تسـاءل  وقـد  . (1)

الصحابة حين غاا رسول هللا فـي القيـام مـن سـجوده: أحـدث شـيء؟ وقـد 
اَل:  ْن َأبِّيــهِّ، قــَ ادِّ عــَ دَّ نِّ شــَ أخــرج الحــاكم فــي مســتدركه مــن حــديث عبــدهللا بــْ

وُل هللا   ا َرســُ َرَج َعَلْينــَ رِّ  خــَ رِّ َأوِّ اْلَعصــْ يِّّ الظُّهــْ اَلتِّيِّ اْلَعشــِّ َدى صــَ ي إِّحــْ فــِّ
ِّ َوُهَو َحامٌِّل َأَحدِّ ابْ  ََّ َم َرُسوُل  ، َفَتَقدَّ ْنَد  َنْيهِّ اْلَحَسنِّ َأوِّ اْلُحَسْينِّ َفَوَضَعُه عِّ

 ِّ ََّ وُل  َجَد َرسـُ ي  َقَدمِّهِّ اْلُيْمَنى، َفسـَ ُت َرْأسـِّ ي: َفَرَفعـْ اَل َأبـِّ ا، قـَ ْجَدًة َأَطاَلهـَ سـَ
 ِّ ََّ وُل  إَِّذا َرســُ ، فــَ اسِّ ْينِّ النــَّ ْن بــَ اَل  مــِّ ٌد، َوإَِّذا اْلغــُ اجِّ رِّهِّ ســَ ى َلهــْ ٌب َعلــَ ُم َراكــِّ

وُل هللا  ـَرَف َرســُ ا اْنصــَ َجْدُت، َفَلمــَّ ْدُت َفســَ ِّ، َفعــُ ََّ وَل  ا َرســُ اُس: يــَ اَل النــَّ ، قــَ
هِّ َسْجَدًة َما ُكْنَت َتْسُجُدَها َأَفَشـْيٌء ُأمِّْرَت بِّهِّ؟ َأْو  َلَقْد َسَجْدَت فِّي َصاَلتَِّك َهذِّ

ُ« َأْن َأْعَجلَ ُه كُ »َكاَن ُيوَحى إَِّلْيَك؟ َقاَل:  ، َفَكرِّه ْ لة َذلِّهللَا ََلْ َيُكْن َوَلكِّنِّ اْبِنِّ اْرَ ََلِنِّ

 

ْرِ عنْاِ) 1) ِر و ع ْ:سا  ْر ) ا  جِاِ  ع ْ سا  َض  ه عا حمف َبن و )اِ َك عدى عل حوحرن ك  ب )بالل  عل ح ن   ( عىس  
ِ  َ  ااا: ِ  عَّللِ   َجاااحم )نِااااْ ْ: ال ِ ااا  ه:« 4782ف حااا ي   ا  ِرف و   ْ  ِحوح: عإِل اااْ ِ يٌ  دااا  ع حااا   َ (ف وجااا   عاااا ن »هااا 

 .ووعلق  علَهيب
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 .(1)«َحَّتَّ يَ ْقض َِّي َحاَجَتهُ 

 ؛ ففي الحديث عن أنـس بـن مالـك ي الِطف الّصغار وي داعبه  النبّي   .٢
يُّ  اَن النَّبـــِّ ا  قـــال: إِّن كـــَ ا َأبـــَ يٍر: ْيـــَ غِّ ي صـــَ ٍَ، لـــِّ وَل ألِّ ى َيقـــُ ا، َحتـــَّ َلُيَخالُِّطنـــَ

ٍر،  ر  ُعَميــْ ل  النُّغ يًًْ ا ف عًً  مًً 
ٍس (3)«(2) ْن َأنــَ اَن . وفــي لفــظ آخــر عــَ اَل: كــَ ، قــَ

يُّ  ٍر  النَّبــِّ و ُعَميــْ ُه َأبـــُ اُل لــَ ي َأٌ، ُيقــَ اَن لـــِّ ا، َوكــَ اسِّ ُخُلقــً َن النـــَّ اَأْحســَ ، ف ِطيمًًًً
ر  اَء َقاَل: َْوَكاَن إَِّذا جَ  ل  النُّغ يًْ ا ف عً  ٍر، مً  يًْ ا ع م  هِّ، ي ا أ بً  ُب بـِّ اَن َيْلعـَ ٌر كـَ « ُنغـَ

َنُس  ُه َفُيكــْ ذِّي َتْحتــَ اطِّ الــَّ ْأُمُر بِّاْلبِّســَ ا، َفيــَ ي َبْيتِّنــَ َو فــِّ اَلَة َوهــُ ـَر الصــَّ ا َحضــَ َفُربَّمــَ
َوُيْنَضُح، ُثمَّ َيُقوُم َوَنُقوُم َخْلَفُه َفُيَصلِّي بَِّنا
(4). 

كجًزء مًن المشًاركة لهً  -ي شاِرك الصبية في اللعًب بالّنبًل    الرسول   .3
ْن   ؛-والتصابي معه  ففي الحديث الذي أخرجه البخاري فـي صـحيحه، عـَ

َوعِّ  يُّ َيزِّيَد ْبنِّ َأبِّي ُعَبْيٍد، َقاَل: َسمِّْعُت َسَلَمَة ْبَن اأَلكـْ رَّ النَّبـِّ اَل: مـَ  ، قـَ
ْن َأْسَلَم َيْنتَ  يُّ َعَلى َنَفٍر مِّ اَل النَّبـِّ ُلوَن، َفقـَ إِّنَّ ضِّ يَل، فـَ َماعِّ ي إِّسـْ وا َبنـِّ : ْاْرمـُ

رِّيَقْينِّ  ُد الفـــَ َك َأحــَ اَل: َفَأْمســَ اَلٍن« قـــَ ي فــُ َع َبنــِّ ا مـــَ وا، َوَأنــَ ا اْرمــُ يـــً اَن َرامِّ اُكْم كــَ َأبــَ
 ِّ ََّ وُل  اَل َرســـُ ْم، َفقـــَ يهِّ دِّ فَ بَِّأيـــْ اُلوا: َكيـــْ ــَ وَن؟«، قـ ْم اَل َتْرمـــُ ــُ ا َلكـ ي  : ْمـــَ َنْرمـــِّ
 .(6()5): ْاْرُموا َفَأَنا َمَعُكْم ُكلُِّكْم«َوَأْنَت َمَعُهْم؟ َقاَل النَّبِّيُّ 

 

َكن ك ا ب )باللا  عل اح ن  1) ْرِ عنْاِ) نِااِْ  َ  ا: ِ  عَّللِ  ( عىس   ِر و ع ْ:سا  ْر ) ا  جِاِ  ع ْ سا  حا ي   ف َبن و )اِ
ْ: ال ِ   ه:ح.4775َجحم ) ع ح ِ يٌ  د ِحوٌح ع د ى ش اْلِط علش ْول ْرِف و   ْ   َ  (ف وج   ع  كحمن حه 

ال عا ( جاا   عناار ع  ااري   علا  ياا ن هاا:   ت  2) رااع ع داا ىن نِغااْ ف أ جااْ ال: عىِْاقاا َف وْ: يَ  ِب  علب: ااْ ِغري: علااُّغاا اِلف و هاا:   داا  ئاٌِل ي:شااْ  ااْ
 )) اْلِ ٌع    ِنحٌت([.  86ف ص5نعنملالن علا  ي    يالي  ع  ي  وع  الن  

َجحم )3) ب: عمْنِبس  ِط ِإىل  علا  ِيف ح ي    َ َىن ك  ب ع ربف   (. 6129(  دحوح علبل 
َجحم )4) و ِ  لِد  يبِ  و جا ْبر  أ ْا ي: ل    لِدال  :ِرف ح ي   ب: عل :ااْ  َ  (. 6203(  عىال ع نيس ن ك  ب ع ربف 
َجحم )1) ب: عل  ْحالِيِض ع د ى علال ْ)ِ ف ح ي    َ َىن ك  ب عجل  ر وعلسريف   (. 2899( دحوح علبل 
رف إم أي  ت:ب  كاا ع )ار عل نوا  ن ياليان د جا  ع ناا   )معب  و)مدي  جو ة لنوم ( و)ع ك ا )  لبد  علايب  6)

وعلبا ت   عرر إْ يب و)ايب  حقوقو ؛ ل ا  د ج ت ع نا   إا ت:الِك   نم ت ظوف حساٍر هلا ف م شاط  أيا  
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اَل: ي  ِرأل لسانه للطفًل مال بًة ومالطفًة  الرسول   .4 َرَة قـَ ي ُهَريـْ ْن َأبـِّ ؛ فعـَ
ي ْدِلع  َكاَن النَّبِّيُّ  

ْينِ   (1) ان ه  ِلْلح س  ِبيُّ ، ِلس  اِنهِ ف ي ر ى الصَّ ر ة  ِلسً  مًْ َيَهشُّ ح  ، فـَ
إَِّلْيهِّ، َفَقاَل َلُه ُعَيْيَنُة ْبُن َبْدٍر: َأاَل َأَراهُ َيْصَنُع َهَذا بَِّهَذا، فَوهللا إِّنَُّه َلَيُكوُن لَِّي 

يُّ  ــِّ اَل النَّبـ ــَ ــَ ُّ، َفقـ ُه قـ ــُ ا َقبَّْلتـ ــَ ُه َومـ ــُ َرَج َوْجهـ ــَ ْد خـ ــَ ُد قـ ــَ ْ  ال : )اْلَولـ ْرح   ًً ْن ال  يً  ًً مً
  .(2)(يرح 

إتاحًًة الفرصًًة للصًًبيان بممارسًًة األلعًًاب أو مشًًاهدتها مًًا لًً  تلِههًً   .٥
 فهــذا رســول هللا محمــد عًًن أصًًل مًًن أ سًًا الًًدين وأولويًًات الحيًًاة: 

لممارســــة  -رضــــي هللا عنهــــا-كــــان يتــــيح الفرصــــة ألم المــــؤمنين عائشــــة 
اللعب مع مثيالتها، وكان يراعي حاجتهّن كبنات، وكانت تلعـب بحضــرته 
َي  َة َرضــِّ ْن َعائِّشـَ ـرِّبهن إليهــا؛ ففـي الحـديث عــَ وال ُينكـر عليهـا، بــل كـان ُيسـَ

اتِّ عِّ  ُب بِّاْلَبنــَ ُت َأْلعــَ ْت: ُكنــْ ا، َقالــَ ُ َعْنهــَ يِّّ ََّ َد النَّبــِّ ُب نــْ َواحِّ اَن لــِّي صــَ ، َوكــَ
ي، ْ ْبَن َمعـــِّ ــَ َِّّْ َيْلعـ وُل ا اَن َرس   ُ تَ َقمَّْعنَ  َفك   َ َل ي    َ إَِّذا َدخ   َ

ُه، فَ ُيس   َ رُِِّبُنَّ  (3) ن   ْ مِّ
إَِِّلَّ  (1)

 

ف و)ار هاا  كا ا )ار عل نوا   ِغد   َلشااال    ا:  ظ ف   أ)ال     ح ًر  وم نا ؛ لا لاي  إا   ت:شاغ ر َخلاري شا:
اب ياا  ت  واا  د جاا ت ع نااا   ىاا  لواا  )ايباا  ول ئاا ة. وي:ساا ي ر )اار ذلااط وعجبواا   ت ظوااف د جاا ت ع نااا     عل

ايضاا  ف وكااَع تارواا  ) هباا  علقااالع ة ع اا:ال ة..  َ اا  نشاا ط  َوي علبدااحمف أو مم  حياا  علقااالوا عل ااالا أو حضااَ  ر
 إىل يري ذلط.  

ْ:ْالِ اا  حاا    تاا:ال  ج:ْالتاا : لااوا    ُّ إِ 1) ِ ف يا:قاا   : ر لاا ع  وأ ْرلاا ع . نياملااالن علا  ياا    يالياا  ع اا ي  وع  ااالن  ( أ ْىن  ف 2ل وااْ
 )) اْلِ ٌع    ِنحٌت([.  130ص

( دحوح عنر حب ا= عإلحس ا   تقالي  دحوح عنر حب ان  ر  نر حب ا نر أج  نر حبا ا نار )با ذ نار 2)
ن  : اا     

َ) ف علب:سب )عى هاا(ف تالتوا ن ع )اري عام  علا ير عدا  نار ندبا ا 354) ْبب  ف عل رور ف أن  ح متف عل ع
ن  : ااا     

َ اا  )عى َِِه 739علي  َناا وطف ِك اا  ب: ِإْخباا   ْر  هااا(ف حققاا  وخااال  أح ريثاا  وعدااحت عدواا ن شاابو  ع  عاا 
  ِ ال: ):مع بااا  ر ف َب ذِكاااْ َضااا  ه عاااا حم أ ْا باااِ َضااا  ه عاااا حم أابااارف )ا جااا  عل اااح ن   )ا جااا  عل اااح ن  

ط ي   َجاااااحم ) ى عْلر: اااااْ َِضاااااْ  عا: عَّللِ  ع د ْوِ رااااا  ف حااااا ي     ٍ ِر أ يب د  لاااااِ  ِ  ناااااْ
ِر ع داااااِ ْرِ ناااااْ / 1(ف ط6975لِْدح:سااااا 

 مف )  س  علال  ل ف نريوت. وج     عل حقوحتن )إ ا ره حسر(.1988ها=  1408
َى منار حجاالن  3) ا. نلا ح علبا  َع  علسا ف أى ي سا   [. 527ص ف10( و)با ه أير ي غونب )اا  ويا خدر )ار و

 )) اْلِ ٌع    ِنحٌت(.
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)واس تدل ِب ذا اك ديث عل ى ج واز او اذ ص ور . يقـول ابـن حجـر  (2)«فَ يَ ْلَعنْبَ َمع ِّي
دت البحــوث التربويــة   (.3لع  ب البن  ات ِب  ّن()البن  ات واللع  ب م  ن أج  ل  )وقــد أكــّ

ــل  ــتمتاع الطفـ ــي اسـ ة، فـ ــّ ــه اإليجابيـ ــب ونتائجـ ــة اللعـ ــى أهميـ ــة علـ -الحديثـ
بحيــاة ســعيدة مليوــة بالنشــاط ومثيــرة تنمــي لديــه حــب االســتطالع  -خاصــة

ــيلة  ــب وسـ ــم فاللعـ ــن ثـ ــاف، ومـ ــار واالستكشـ ــب واالختبـ ــث والتجريـ ــي البحـ فـ
الســوية بصــفة عامــة، ووســيلة للــتعلم والتعلــيم  مهمــة لبنــاء شخصــية الطفــل

  .(4)واالستمتاع بالوقت بصفة خاصة(

وال شًًّ  أن للَّعًًب فوائًًد نفسًًية وتربويًًة وبدنيًًة واجتما يًًة، ومنهًًا كمًًا 
 تحدث علماء النفا: 

 الجهد الفائض والتنفيس عن التوتر الذي يتعّرض له الطفل.  استنفاد  ▪

م الخطــــأ والصــــواا وبعــــض األخــــالق كالصــــدق والعــــدل واألمانــــة  ▪ تعلــــّ
 وضب  النفس عن طريق اللعب الجماعّي.

ــة، ويســـاعد علـــى نمـــّو  ▪ ــى ارتفـــاع الـــذكاء والفطنـ ــدل اللعـــب بكثـــرة علـ يـ
 . (5)العضالت وتجديد النشاط

ســـمح ألّم  أنَّ النبـــي  ويًًًة فًًًي اللعًًًب والتصًًًابي:ومًًًن طرائًًًف التربيًًًة النب
 

ر أىن يال د ر  نعىال ع نيس [. 1)  ( لا و:س ال ِب:
َجحم )2) ب: عمْنِبس  ِط ِإىل  علا  ِيف ح ي    َ َىن ك  ب ع ربف   (. 6130( دحوح علبل 
َى منر حجالن  3)  . )) اْلِ ٌع    ِنحٌت(. 527ف ص10( ل ح علب 
َعت ع و توا  لا   ( ل عدو  نالص)  )ق ح ج ئحم عدى ت ظوف عل  4)   ئر وع لبا ب عل بدوروا  علبساوط    تاروا  عى ا 

َ اا ن  اا  لطياا  جنااحمف و راا  عىقاا مف جمداا  عل نواا ف كدواا  عل نواا    )باا  ع  هااالف  أدياا   )الحداا  )اا  جباار عى 
 )ن  ال ا(.   250مف ص2000(ف ريسرب 95علب ر )

مف 2009/ 1ف ط32قرن أ.ر  ااا    راا   اادور اف ص( لاار وأ اا لو  تالنواا  و)ب )داا  ع نااا   ع دياا   وعىااالعه5)
 ) ال.  -ع   عل   
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ا بالبيـت؛ لصـغر سـّنها   -رضي هللا عنها-المؤمنين عائشة   بأن تقتنـي ألعابـً
مة؛ ففــي الحــديث عــن عائشــة   -رضــي هللا عنهــا-ولميلهــا لأللعــاا الُمَجســَّ

ْتٌر،  ق ِدم  رسول  هللا قالت:   ْهوتها سًِ ، وفًي سً  من غًزوة ت بًوٍك، أو خيبًر 
تر عن بناٍت لعائشة ل عٍب، فقال: "ما هذا يًا  ْت ناحية السَّ ف  فهبَّت ريٌح فك ش 
عائشة  " قالت: بناتي، ورأى بينهنَّ فرسًا لهًا جناحًاِن مًن ِرقًاع، فقًال: 

ْسط ه نَّ  " قالت: فرٌس، قال: "ومًا هًذا الًذي عليًه  "  "ما هذا الذي أر ى و 
ان ! " قالت: أما سمع ت أن لسليمان  ناح  ان: قال: "فرٌس له ج  قالت: جناح 

ياًل لها أجنحة  قالت: فضح  حتى رأيت نواِجذ ه  .  (1)" خ 

اَل:  -رضـي هللا عنهمـا-وفي حديث آخـر عـن عبـدهللا بـن عبـاس  ب  قـَ ت  أ ْلعً  ك نًْ
ول  هللِا   س  اء  ر  ْبي اِن، ف ج  أ ِني ف ت و ا  م ع  الصِّ طً  اء  ف ح  ْلف  ب اٍب، ق ال  ف جً  ْيت  خ  ر 

ْطأ ةً  ح 
ل ، (2) و  ي ْأكً  : هً  ت  لًْ ت  ف ق  ال : ف ِجئًْ ة « قً  ي م ع اِويً  ق ال : »اْذه ْب و اْدع  لًِ ، و 

ل ،  و  ي ْأكً  : هً  ت  لًْ ت  ف ق  : »اْذه ْب ف اْدع  ِلي م ع اِوي ة « ق ال : ف ِجئًْ ق ال : ث  َّ ق ال  ِلي 
ال : »ال   ال : ف ق  ط أ ِني  قً   أ ْشب ع  هللا  ب ْطن ه « ق ال  اْبن  اْلم ث نَّى: ق ْلت  أِل م يَّة : م ا ح 

ةً  ِني ق ْفد  د  ق ف 
داعب والَعب ابن عباس،   . ويظهر في الحديث أّن النبّي  (3)

 ثم أمره بأمر ومهمة نداء سيدنا معاوية رضي هللا عنه وأرضاه. 

 

َجحم )1) ( وع  ي  دحوح كر  ذكاال 4932(  ار أيب رعور ن أو  ك  ب ع ربف َب علدبِ  َلب ا تف ح ي  
َن وط   عل حقوحت.   ذلط علشوخ شبو  ع 

ال عيبِ ن ع  طااْ ن : ْالياااط2) ر: ع  عااْ ِز. يا:قاا   : ح طااا أ ه:  ( يقاا   عناار ع  ااارين جاا     عناااْ هْل راااْ َِ ال  ن َ و عه: مشااِ  علشاا    ):ز ْعز عااا ً. و جاا    
ر. نياملااالن علا  ياا   ِ ياا  ف  ناا ْر  عل   اْلن  َل اا  ِ . و ِجواار ن م ي  اا: ا: ع اا ْز  إم  ضاا  يااِ  ًأن ِإذ ع ر ل باا  ِن       ْطاا  :ه ح طااْ

 [.  404ف ص1يالي  ع  ي  وع  الن  
 
ب: ) ْر ل ب اا  : علاا يبُّ ( دحوح )سدحمن ك  ب  3)  َ م علب وعل د  وعآلرعبف  ب  :ف أ ْو ر عا   ع د واِْ ف و لا ْو   ها:   أ هاْ ف أ ْو  ا 

َجااحم ) ً ف حاا ي   الًع و َ جااْ  ف كاا  ا  لاا  :   كاا  ًة و أ  ااْ ِلط   َ ْر ِجباا ر 2604لااِ ف  )ااِ ز عل اا  ْيع علااال ْأِي نِبسااْ (. وعلق يااْ ن داا 
 ))ال ع   نحت([. 89ف ص4يالي  ع  ي  وع  الن  علق ي . نياملالن علا  ي    
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وفي هذا الحديث جواا ترك الصبيان للحديث: ) ويقول اإلمام النووي في شرحه
، وفيــه اعتمــاد الصــبي فيمــا يرســل فيــه مــن دعــاء يلعبًًون بمًًا لًًيا بحًًرام

إنســـان ونحـــوه مـــن حمـــل هديـــة وطلـــب حاجـــة وأشـــباهه، وفيـــه جـــواز إرســـال 
صــبي غيــره ممــن يــدل عليــه فــي مثــل هــذا وال يقــال هــذا تصـــرف فــي منفعــة 

رد بـــه الصـــبي ألن هـــذا قـــدر يســـير ورد  الشــــرع بالمســـامحة بـــه للحاجـــة واطـــّ
 . (1)الُعرف وعمل المسلمين.. يهللا أعلم(

التربويًة: تًدليل الغلمًان والصًبية بنًدائه   وكًان مًن مالطفًات النبًّي  .٦
ًًماء،  ًًب األسً ــان بأحً ــا كـ ا، كمـ ــً ــدليال وُأنسـ ــه تـ ــغير لـ ــم والتصـ ــالترخيم لالسـ كـ

اَن يضــحك معهــم ويمــازحهم، يحكــي ســـيدنا أنــس بــن مالــك  ؛ قــال: ْكـــَ
ُت: َيهللاِّ  َرُسوُل هللاِّ   ٍة، َفُقلـْ ا لَِّحاجـَ َلنِّي َيْومـً ا«، َفَأْرسـَ نِّ النـَّاسِّ ُخُلقـً ْن َأْحسـَ مِّ

َب لِّمَـ  يُّ هللاِّ اَل َأْذَهُب، َوفِّي َنْفسِــّي َأْن َأْذهـَ هِّ َنبـِّ ي بـِّ ُت َحتـَّى ا َأَمَرنـِّ ، َفَخَرجـْ
وُل هللاِّ  إَِّذا َرســُ ، فــَ وقِّ ي الســُّ وَن فــِّ ْم َيْلَعبــُ ْبَياٍن َوهــُ ى صــِّ رَّ َعلــَ َبَض  َأمــُ ْد قـــَ قــَ

ْن َوَرائِّي ْيا  ، َفَقاَل: َْفَنَظْرُت إَِّلْيهِّ َوُهَو َيْضَحكُ ، َقاَل:  بَِّقَفاَي مِّ ا أ نً  ت  يً  أ ذ ه بًْ

ْرت     ْيث  أ م   .(2)« َقاَل ُقْلُت: َنَعْم، َأَنا َأْذَهُب، َيا َرُسوَل هللا؟ح 

ويمكن لالستفادة من تلك المواقئ السـابقة، أن يشـتري األا لعبـة لالبـن أو 
البنت.. تناسب مرحلته العمرية ويتابع معه في ممارستها، ويمكن االستفادة مـن 

 وكيف يستفيد منها.  تعليقات الولد على اللعبة،
 

 

 

 )) اْلِ ٌع    ِنحٌت(.  156ف ص16( شالح علا وى عدى )سدحمن  1)
ب: ك  ا  َ  :  : ِه 2)  َ َجحم ) ( دحوح )سدحمن ك  ب عليض ئرف   (. 2310أ ْحس ر  علا  ِي خ:د:ًق ف ح ي  
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 املبحث الرابع: 
 
ّ
ل اإلفادة من هدي النبي

ُ
ب
ُ
 يف تربية األبناء    س

إّن المتأّمل في كل ما سبق من َمزايا الهـدي النبـوّي فـي التربيـة التـي سـار 
ا فــي إخــراج جيــل  عليهــا رســول هللا  ا إيجابيــًّ يكتشــئ أّن لكــل هــذا أثــًرا ونتاجــً

ــدنيا  ــوع الـ ــر ربـ ــى آخـ ــالته إلـ ــالم ورسـ ــَل باإلسـ ــتطاع أن يصـ ــه، اسـ ــن نوعـ ــٍد مـ فريـ
 حينها. 

ع خطواتـه سـُينتِّج جـيال أرقـى وأعلـى وال شّك أنَّ من تلّمس ذلك الهْدي واّتب
مما نراه في واقع الحيـاة اليـوم، أو علـى األقـّل يسـتطيع أن ُيخفـّئ عـن الُمجتمـع 
د اإلمـام أبـو حامـد  شدة وطأة االنحراف السلوكي واألخالقي المعاصر. هكـذا أكـّ

ــي  ــت  -رحمـــه هللا-الغزالـ ــر لبطلـ ــل التغييـ ــالق ال تقبـ ــت األخـ ــو كانـ بقولـــه: )…لـ
نوا أخالقكــــم"مــــواعظ والتأديبــــات، ولمــــا قــــال رســــول هللا الوصــــايا وال  (1): "َحســــِّّ

وكيف ينكر هذا في حق اآلدمي وتغيير خلق البهيمة ممكن إذ ينقل البازي من 
االستيحاش إلى األنس، والكلب من شره األكل إلـى التـأدا واإلمسـام والتخليـة، 

. (2)يـر لألخـالق…(والفرس من الجماح إلى السالسة واالنقياد،،، وكـل ذلـك تغي
التربــوّي، للوالــدين والمؤسســات  وعلــى هــذا فــإن هنــام فوائــد كثيــرة مــن منهجــه 
ًً  مًًن خًًالل سًًبل التطبيًًق التربويــة فــي الــبالد، وكــذا للــدعوة اإلســالمية،  وذل

 : الواقنية للهدي النبوي في حياة المربين، من خالل التالي

 

ر خدقااط  (1) َم ع خاامو )اار حاا ي  )باا ذن اي )باا ذ ح ساا  َوعه أناا  ن ااال ناار م    ) اا  جاا   ع اا ل  علبالعجاا ن 
َ  لاا   قاا ت عهاااف وجاا   عناار علسااب  ن   أ اا  لاا  إ ااا ًرع. نعنملااالن َتااالي  أح رياا  إحواا    لدااا ي ))اقطااع( و

َكا  ي كا   هاَع علديا  1583ف ص4عد م عل يرف لدحا ل  علبالعجا ن   َر   شاب   ))ال اع  ا نحت([. و )ا  و
لااا    َِ حم:  لااا ا ب دُّحِمف و عْ ِداااْ َِ حم:  ن )ِإَتااا    عْلِبداااْ َْر عِ ف جااا     ْر أ يب علااا   َرع ف ولوااا  عااا  ع إىل أيب علااا  ْر عإليفااا ا ممااا  َ:لاااِ ح دُّحِمف و )ااا 

َجااااحم ) ِ …(. نياملااااالن شااااب  عإليفاااا ان  ال  ي: جااااِ ْر يا  ااااا   ج ى علشاااا  رْي  يا:ْبطاااا  :ف و )اااا  ال   عخلااااْ  ف 13(ف  10254يا   حاااا 
 [.236ص

 )) اْلِ ٌع    ِنحٌت(. 56ف 55ف ص3إحو   عد م عل يرن   (2)
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ا .١ ، ومـن العمل علًى تنميًة الجانًب اإليمًاني والتعبًدي لًدى األبنًاء عمليً 
بـــين الوســـائل التـــي يمكـــن تعويـــد األبنـــاء عليهـــا متابعـــة األداء للصـــلوات 
م ألداء السـنن  مـَ المفروضة والتشجيع والمكافـأة علـى القيـام بهـا، تحفيـز الهِّ

والمســــائية والرواتــــب، تــــالوة القــــرآن واالســــتماع إليــــه، األذكــــار الصــــباحية 
وأذكـــار األحـــوال، القيامـــة باألعمـــال التطوعيـــة، زيـــارة المقـــابر والمرضـــى، 

ْلم…... ْكر ودروس العِّ  حضور مواطن الذِّّ
حمايًًة األبنًًاء ممًًًا يضًًًّره  فًًي عقيًًًدته  أو  بًًادته  أو سًًًلوكياته   .٢

؛ كما كان حرص الرسول على ذلك في وصاياه ونصائحه لآلباء الحياتية
اَل: "، َعنِّ النَّبِّيِّّ واألمهات، ففي الحديث َعْن َجابٍِّر  ت ْجن ح  ، قـَ ِإذ ا اسًْ

ًر   ي اِطين  ت ْنت شًًًِ ِإنَّ الشًًًَّ ْبي ان ك ْ ، فًًً  وا صًًًِ ِل، ف ك فًًًُّ ْنح  اللَّيًًًْ ال : جًًً  ل ، أ ْو قًًً  اللَّيًًًْ
ِئٍذ، ف ِإذ ا ذ   ِر اسًْ   ِحين  ْق ب ابً    و اْذكً  وه ْ ، و أ ْغلًِ لًُّ اِء ف    ن  الِعشً  ٌة مًِ اع  ب  سً  هً 

ِر اسًًًْ   هللا،  ك  و اْذكًًً  اء  ق  ِر اسًًْ   هللا، و أ ْوِك سًًًِ ب اح    و اْذكًًً  ْ  ِمصًًًْ هللا، و أ ْطفًًِ
ِر اسًًًًْ   هللا ك  و اْذكًًًً  اء  ْر ِإنًًًً  مًًًِّ خ  ــول فـــي (1)"و  ــن هـــدي الرسـ ــك فائـــدة مـ . فتلـ

ر المحافظة عل ى األبناء مما يؤذيهم أو يضرهم. ويمكن قياًسا على ما ُذكـِّ
فـــي الحـــديث أال نعـــرِّض أبناءنـــا لوســـاوس شـــياطين اإلنـــس مـــن شــــبهات 
وشهوات مبثوثة في المجتمع، وكذا الحرص على عدم تضييع أوقاتهم في 

ٍو إليكترونـــّي  يأكــل وقـــت األبنـــاء  -كألعــاا البـــابجي، والفــورت نـــايتس–َلهــْ
 م. والبنات اليو 

ًًاح: .3 ًًو المبً ًًة اللهً ًً  بممارسً ًًماح لهً ــربين  السً ــإنَّ بعـــض المـ ــئ -فـ لألسـ
يمنــع المــرح عــن أوالده، وربمــا يبــالل بالتضــييق علــى أبنائــه بمنــع  -الشــديد 

ا منــه أنــه  الشاشــات والفضــائيات واألنديــة والتليفــون المحمــول وخالفــه؛ لنــًّ
امعـة يحافظ عليهم، بينمـا يكتشـئ بعـد حـين أن الولـد أو البنـت ذهبـت للج

فتعّرفت على صديقاتها وُفتِّحت عيناها على كل ما ُمنعت منـه، فأضـحت 
 

َجحم ) (1) َىن ك  ب ن   عخلدحتف َب دي  إندو  و ا رهف ح ي    (.3280دحوح علبل 
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ترغب فيه ُحبًّا لالستطالع. لذا ينبغي تربويًّا التوازن واالعتدال فـي مراعـاة 
 نفسية األبناء وتلبية متطلباتهم المباحة دون تضييق أو إحباط. 

4. ًً ؛ اءضًًرورة العمًًل علًًى غًًرس المفًًايي  الصًًحيحة نحًًو الحيًًاة واألحي
فاإلســـالم ال يصـــطدم مـــع الكـــون فـــي شـــيء، بـــل يـــدعو إلـــى التفاعـــل مـــع 
الكــون، وإعــالن المحبــة لمــا خلقــه هللا تعــالى فــي هــذا الكــون الــذي يحتوينــا 

ّب الرسـول  د يـوم قـال: ) كبشر، حتى مـن الجمـادات، كحـُ هًذا لجبـل ُأحـُ
 .(1)(جبل يحّبنا ونحبه

سًه  ونحًو أهًاليه  ونحًو تعويد األبناء على تحّمل المسٍولية نحًو أنف .٥
؛ فإن االتكالية باتـت تقتـل كـل جميـل فـي دينه  ونحو أ ّمته  ومجتمعاته 

شبابنا، ولألسئ الشديد توّرط كثير من اآلباء واألمهات في تعويـد األبنـاء 
على الكسل والخمول، وعدم تحمل المسؤولية، من خـالل قضـاء حـوائجهم 

ا بيــد غيــرهم، دون تحريــك لهــم نحــو العمــل واألخــذ باألســباا.  ومًًن دائمــً
أن نـرى األا أو األّم   نا التربوّي المعاصر:الصور المحزنة مثال في واقع

تعـــّود أبناءهـــا علـــى القيـــام مـــن النـــوم دون أن يطـــوي كـــل ولـــد مـــن األوالد 
فراشــه، أو أن ُيرتــّب أغراضــه؛ فقــد اعتمــد علــى أن هنــام مــن ســُيَرتِّّب لــه 
ويطوي له فراشـه، ويقـوم بعملـه وواجباتـه التـي ينبغـي أن يقـوم بهـا. فكيـف 

 ى هذا النحو أن يتحّمل مسؤولية يوًما من األيام؟ ننتظر ممن ترّبى عل
يفعـل  ، كمـا كـان النبـّي است دام القصة في عالأل السلوكيات ال اطئة .٦

مع شباا األمة ورجالها، وما أكثر القصص الصـحيح فـي السـنة النبويـة. 
 مع ضرورة التركيز على العبرة من القصة؛ فليست للتسلية فحسب. 

؛ فالسـلوم ُيسـّجل ة فًي حيًاة اآلبًاء واألمهًاتالتركيز علًى مالمًح القًدو  .٧
فـــي أذهـــان األبنـــاء َأّن بدايـــة طريـــق اإلصـــالح الحقيقـــي والتربيـــة النافعـــة: 

، أرشـد -رحمـه هللا-إصالح الـنفس الُمَربِّيـة، وتلـك وصـية اإلمـام الشـافعي 
 

َجحم ) (1) بُّ :ف ح ي   باُّا   و حنِ: ٌبن أ:ح:ٌ   ِ:  َ َىن ك  ب عىغ  ىف   (. 4083دحوح علبل 
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ا أوالد هــارون الرشــيد  ، فقــال لــه: ْلــيكن أول مــا تبــدأ بــه مــن بهــا مــؤدِّّ
ميــر المــؤمنين إصــالح نفســك؛ فــإنَّ أعيــنهم معقــودٌة بعينــك، إصــالح أوالد أ

ن عنــدهم مــا تستحســنه، والقبــيُح عنــدهم مــا ترْكتــَه« فالَحســَ
. ويقــول جــان (1)

للمرّبي: "لكي تحفظ األطفال من الرذائل التـي ليسـت فـيهم، (  2)جام روسو
هي خير مـن الخطـب التـي ال يفهمونهـا -فليس لديك سوى حماية واحدة،  

ة المتمّثلـة فــيمن يحوطــونهم،  -م وال بعقــولهمبقلـوبه وهــي هـذه القــدوة الُخُلقِّيــّ
وهذا ممـا ( 3)وخاّصة أمهاتهم الالئي يحببنهم أكثر مِّن كل َمْن في الوجود"

يبـــّين خطـــورة ارتكـــاا األخطـــاء أمـــام األبنـــاء فـــي الحيـــاة األســـرية. ولـــيعلم 
اآلباء والمربون جميًعا أّن التربية بالسـلوم العملـي هـي األسـاس فـي تقـويم 
ــة األبنــــاء علــــى الفضــــائل  ــي تربيــ ــاس فــ ــي األســ ــل هــ ــاج األبنــــاء، بــ اعوجــ

 والمكرمات وسائر الخصال الخّيرة. 
، قـد اب أّن أخطاء األبنًاء المتكًررة لهًا أسًبابيجب على المربين استيع .٨

ــبًبا فيهـــــا؛ فســـــلوكيات األبنـــــاء الخاطوـــــة أعـــــراض وليســـــت  يكـــــون األا ســـ
ا  ا، وهــي بمثابــة رّدة فعــل علــى ســلوم مضــاّد لــه. ولــذا ينبغــي عمليــًّ أمراضــً
البحـــث عـــن األســـباا الرئيســـة التـــي تـــدفع فـــي نفـــوس األبنـــاء الوقـــوع فـــي 

ع فــي تحليلــه لألســباا وتحديــد المشــكالت األخطــاء، وحكمــة المربــي النّــ  اجِّ
 

َياخ نغاا عرن أناا  ن ااال  (1) ن ات : ااا     
هااا(ف 463أجاا  نار عداا  ناار  ناا  ناار أجاا  نار ) اا ى عخلطواا  علبغاا عرى )عى

مف رعَ علغاالب عإل ام) ف 2002هاا= 1422/ 1ف ط306ف ص4:قوحتن عل ك َ  نشا  َ عا عر )باالواف  
 لبا ا.   -نريوت

َو اا ن  (2) َعئاا  علالو) نسااو  ع  يثاا 1788 -1712هاا  عىي ااال وع رياا  عليالنساا   اا ا  اا ك  ف وكاا ا مف يباا  
لودساا لً  ع  ر عواا  ف داا  َ علاملالياا  عمشاا عكو ح نعى  اا ع  عىوسااالة   ع رايا وعىااَعه  وع حاازعب عىب دااالةن 

ف 860ف ص2علاا وة علب ىواا  لدشاب ب عإل اام) ف إشاالعا وَتطااوز و)الع با ن ر. )اا نع نار جاا ر عجل اا)ف  
 علسب ري . -هاف رعَ علا وة علب ىو  لدطب ع  وعلاشال وعل   يع1420/  4ط

ف نقاااامً عاااارن أ ااااال علملااااالوا علايسااااو  وعم  ر عواااا     ااااد ك 65)شاااا مت علساااا ع ن ر.  راااا  ياااامبف ص (3)
مف رعَ عل لااااا   لدطب عااااا  وعلاشاااااال 1991هاااااا= 1412/ 1ف ط41عل ععوااااا ن ر.  رااااا   رااااا  أنااااا   يااااا ف ص

َة  ) ال.  -وعل   يعف عىا  
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 بطريقة سليمة، للبحث عن وسائل العالج الناجعة.
؛ التعامًل مًع األطفًال علًًى أنهً  أطفًال صًغار، ولًًيا علًى أنهً  كبًًار .9

فاألطفال في سّنهم يحتاجون إلى المحبة والُوّد، وينبغي أن تكون كل هـذه 
ْلب اإلنســان أو مــن المبــادئ التربويــة مــع كــل األبنــاء ســواء كــانوا مــ ن صــُ

 ُصْلب غيره.
بحيث ينظر الُمَربـُّون  ضرورة مراعاة البيئة التي ينشأ فيها أبناؤنا اليوم؛ .١٠

بعــين الواقــع إلــى مــا عليــه أبنا نــا وشــبابنا اليــوم، وهــا هــو األســتاذ األديــب 
مصطفى صادق الرافعي يصـئ حـال كثيـر مـن شـبابنا، فيقـول: )يقولـون: 

ة الهمــم والعــزائم؛ فالشــبَّان يمتــدُّون فــي حيــاة إن فــي شــباا العــرا شــيخوخ
األمـــم، وهـــم ينكمشـــون. وإنَّ اللهـــو قـــد خـــئَّ بهـــم حتـــى ثقلـــت علـــيهم حيـــاة 

ت لهــم كالمســتحيالت. وإنَّ الهــزل  ، فــأهملوا الممكنــات فرجعــَ دِّّ اللعــب -الجــِّ
ــيهم كــلَّ صــعبٍة فاختصـــروها؛ فــإذا هــزُءوا  -والتــرويح والمــزاح ن عل قــد هــوَّ

كلمة، فكأنمـا هزمـوه فـي معركـة، وإنَّ الشـااَّ مـنهم يكـون رجـاًل بالعدو في  
 . (1)تامًّا، ورجولُة جسمه تحتجُّ على طفولة أعماله..(

فـــال بـــّد مـــن مراعـــاة واقـــع لـــروف المجتمـــع عنـــد توجيـــه النصـــيحة وتربيــــة 
األبنـــــاء؛ بحيـــــث ال يكـــــون المربـــــي فـــــي انفصـــــال عـــــن واقـــــع األســـــاليب 

 . والوسائل الحديثة
ُبل  س التربيــة النبويــة كثيــرة، أكتفــي بمــا ذكــر وســُ ت اإلفــادة المعاصــرة مــن ُأســُ

ســائال المــولى ســبحانه الرشــاد والهدايــة والســالمة لألبنــاء  خشــية اإلطالــة.
 والبنات.

  

 

ى  باا  علب ااالي ف نااريوت )ن  ااالا( )ناا وا ف ط. ع215ف ص2وحاا  علقدااحمن أ/ ) ااطيى داا رو علالعلباا ف   (1)
َيخ(.   ات
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 اخلامتـــة

فر ، وبعـــد: الحمــد ن والصـــالة والســـالم علـــى ســيدنا رســـول هللا  فهـــذا ســـِّ
وسـائل وأسـاليب التربيـة النبويـة لـألوالد، مـع اجتهد فيه الباحث بوضـع عـدد مـن 

ا مـن وراء ذلـك صـالح  بيان أهم سـبل اإلفـادة العصـرية لآلبـاء واألمهـات، مبتغيـً
حــال األبنــاء والبنــات، وإعــداد جيــل قــادر علــى بنــاء وطنــه والحفــاظ علــى دينــه 

 اِل:  لقد خُلع البحث إىل عدد من النتائج والتوصيات، وبياهنا على النحو التو  وهويته.

 أوال: أهم نتائج البحث:  
في   .١ واليسيرة  العملية  المبادئ  من  جملة  يتضّمن  النبوّي  التربوي  المنهج 

منهجه   في  والدراسة  البحث  المختصين  على  ينبغي  التربية،  ،  عملية 
 رغبًة في تكوين نظرية إسالمية متكاملة في التربية الناجحة.

الوسائل النبوية في التربية هي عملية تطبيقية متكاملة، تسهم بشكل كبير   .٢
 ناء جيل متميز من األبناء والبنات.  في ب

شمولية المنهج النبوي وواقعّيته في التعامل مع األطفال، والقيام بتطبيقه   .3
غير   بنفسه،  يثق  جيل  إنتاج  في  المربين  رغبات  لتحقيق  وغايٌة  هدٌف 
مهزوز أو منهزم، جيل يعرف لماذا ُخلِّق؟ وما غايته في الوجود؟ بديال 

 ي اتسم بها الكثير من األبناء في زماننا.  عن حالة التيه والحيرة الت 
بين   .4 التربية  ثقافة  غياا  إلى  التربوية  المشكالت  من  كبيرة  نسبة  إرجاع 

والدراسات   المناهج  خالل  من  خطواتها  وتتبع  واأُلّمهات،  اآلباء 
 المتخصصة.  

خطورة المرحلة العمرية األولى من حياة األطفال، مما يلزم معه االهتمام   .٥
 اية المعنوية ال الرعاية المادية وحدها. األكبر بالرع
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ا: أهم  التوصيات:   
ً
 ثاني

 إنشاء وحدة لإلرشاد التربوي واألسرّي بجامعة األزهر الشريف.  .١
ــة  .٢ ــاراتهم الذهنيـ ــدعم مهـ ــا يـ ــاح بمـ ــاح الُمتـ ــى اللعـــب الُمبـ ــاء علـ ــجيع األبنـ تشـ

 والجسدية. 
مـن خاللهـا نظريـاتهم  المربـّون ليؤسـس السيرة النبوية والسّنة العطرة؛   قراءة .3

 التربوية؛ فهي خير نموذج ُيحَتَذى به. 
عمل دراسات تربوية متخصصة في تعديل السلوكيات الطارئة علـى حيـاة  .4

 األبناء والبنات. 
قيام جميـع مؤسسـات المجتمـع التربويـة بـدورها المنـوط بهـا، مـن رفـع واقـع  .٥

جتمـع، مـع وضـع الحلـول التربية المجتمعية عبر انتشارها وتأثيرهـا فـي الم
 لعالج كل مشكلة حسب الُمتاح الُمباح. 

 .لألوالد إسالمية ضرورة العمل على تأليف روايات تربوية  .٦
العمل على إنشاء مركـز رصـد يتبـع جامعـة األزهـر الشـريف يهـتم بتجميـع  .٧

أهم المشكالت التربوية ويضع لها الحلول التطبيقية مع التواصل المباشـر 
ومًًن خًًالل البحًًث  ت وتيسـر العــالج لتلــك المشـكالت.هــامـع اآلبــاء واألم
 :وعات أقترحها على الباحثين، منهاتوّلدت موض

استقرائية   ▪ دراسة  النبوّي..  المنهج  النش  في  التعليم  وأساليب  وسائل 
 تحليلية. 

الجمالية وأثرها في تنمية مهارات األطفال بين السنة النبوية    التربية ▪
 وعلم النفس.  

 األلعاا االليكترونية ما لها وما عليها في ميزان اإلسالم.  ▪
 . وصّل اللهم وسلِّّم على معّلم الناس اْلْي، هلل الذ… بنعمته تتّم الِاكاتواكمد 
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 ع  ـــــــة املراجـــــــــقائم

 هلل اجمليد( القرآن الكريم )كتاب اأوال: 

ا: كتب احلديث النبوي:  
ً
 ثاني
1 .  : َو َّ األدِ املفرد: ٍمد بن إَساعيل بن إبراهيم بن املَْية البخ ار…، أب و عب دهللا )املُت  َ

م، دار البش  ائر 1989ه     1409/ 3ه   (،  قي  ق: ٍم  د ف  داد عب  دالباقي،  256
 بْيوت.  -اإلسالمية

ه    (، اب   ن الس   بكى  806 - 725و   ريج أحادي   ث إحي   ا  عل   وم ال   دين: العِّراق   ي ) . 2
ه            1408/ 1ه          (،   1205 - 1145ه          (، اللبي         د… ) 771 - 727)

 الرَيَ.  -م، دار العاصمة للنشر1987

3 .  : َو َّ ه    (،  قي   ق: 273س   نن اب   ن ماج   ه: ألْ عب   دهللا ٍم   د ب   ن يلي   د الق   لويِن )املُت    َ
 -م، دار الرس    الة العاملي    ة2009ه       1430/ 1،  ع    عيب األرن    دو ، وآخ    رون

 بْيوت. 

س  نن أْ داود: أب  و داود س  ليمان ب  ن األع  عث ب  ن إس  حاق ب  ن بش  ْي ب  ن ع  داد ب  ن  . 4
 : ْستاين )املُتَ َو َّ جِّ ل، 275عمرو األزد… السِّّ د كام ِّ ٍَم َّ ه (،  قيق: عَعيب األرن دو ، 

 م، دار الرسالة العاملية، بْيوت.  2009ه   1430/ 1 

سنن الرتمذ…: ٍمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحا ، الرتمذ…، أبو عيسى  . 5
 : َو َّ ه      1395/ 2ه    (،  قي   ق الش   ي  أمح   د ٍم   د ع   اكر وآخ   رين،  279)املُت    َ
 مِر.  -م، عركة مكتبة ومطبعة مِطفى الباْ اكل1975ِّ

رد…  . 6 اْلراس اين، أب و بك ر ُععب اإلميان: أمحد بن اكسني بن علي بن موسى اْلُس َْرْوجِّ
 : َو َّ م، مكتب    ة الرع    د للنش     ر 2003ه       1423/ 1ه     (،  458البيهق    ي )املُت     َ

 والتوزيع ابلرَيَ ابلتعاون مع الدار السلفية ببومبا… ابَلند.
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صحيح ابن حبان  اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان: ٍم د ب ن حب ان ب ن أمح د  . 7
: بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو  ه (، 354حامت، الدارمي، الُبسِت )املُتَ َو َّ

 : ه (،  قي ق: ع عيب 739ترتيب: األمْي عال  الدين علي بن بلبان الفارسي )املُتَ َو َّ
 م، مدسسة الرسالة، بْيوت.1988ه   1408/ 1األرندو ،  

الكتاِ املِنم يف األحاديث واآلاثر  مِنم ابن أْ عيبة: أبو بكر بن أْ ع يبة،  . 8
:  عبد ه (،  قيق:  235هللا بن ٍمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسِت العبسي )املُتَ َو َّ

 الرَيَ.  -ه ، مكتبة الرعد1409/ 1كمال يوسم اكوت،  

جمم  ع اللوائ  د ومنب  ع الفوائ  د: أب  و اكس  ن ن  ور ال  دين عل  ي ب  ن أْ بك  ر ب  ن س  ليمان  . 9
 : َو َّ دس   ي،  . مكتب   ة القدس   ي، ه    (،  قي   ق: حس   ام ال   دين الق807اَليثم   ي )املُت    َ

 م. 1994ه    1414القاهرة: 

املستدر  على الِحيحني: أبو عبدهللا اكاكم ٍم د ب ن عب دهللا ب ن ٍم د ب ن محدوي ه  . 10
 : َو َّ ب    ن نُع    يم ب    ن اكك    م الض    ِّ الطهم    اين النيس    ابور… املع    روق ابب    ن البي    ع )املُت     َ

دار الكتب  م،1990ه   1411/ 1ه (،  قيق: مِطفى عبدالقادر عطا،  405
 بْيوت. -العلمية

مسند اإلمام أمحد بن حنبل: أبو عب دهللا أمح د ب ن ٍم د ب ن حنب ل ب ن ه الل ب ن أس د  . 11
 : َو َّ ه     1421/ 1ه   (،  قي  ق: ع  عيب األرن  دو ، وآخ  رون،  241الش  يباين )املُت   َ

م، دار 1995ه      1416ب   ْيوت. والطبع   ة األوىل:  -م، مدسس   ة الرس   الة2001
 بتحقيق: أمحد ٍمد عاكر. القاهرة،  -اكديث

مسند البلار املنشور ابس م البح ر اللخ ار: أب و بك ر أمح د ب ن عم رو ب ن عب داْلالق ب ن  . 12
 : ه (،  قي ق: ٍف وا ال رمحن 292خالد بن عبيد هللا العتكي املعروق ابلبلار )املُتَ َو َّ

م، مكتب   ة العل   وم 1988/ 1زي   ن هللا وآخ   رون، مس   ند أْ مح   لة أن   ْ ب   ن مال   هللا،  
 املدينة املنورة.  -كمواك
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ا: كتب شروح السنة النبوية: 
ً
 ثالث
ألخالق الراو… وآداِ السامع: أبو بكر أمحد بن علي بن اثب« ب ن أمح د ب ن   اجلامع . 13

  : ه  (،  قي ق: د. ٍم ود الطح ان،  . مكتب ة 463مهد… اْلطيب البَداد… )املُتَ َو َّ
 املعارق، الرَيَ )بدون اتري (. 

املنهاو عرح صحيح مسلم بن اكجاو: أبو زك رَي    عرح النوو… على صحيح مسلم . 14
: ٍي ي ال  دين  َو َّ ه   ، دار إحي  ا  1392/ 2ه   (،  676حي  ب ب  ن ع  رق الن  وو… )املُت   َ
 بْيوت.  -الرتاث العرْ

عرح صحيح البخار… البن بطال: ابن بطال أبو اكسن علي بن خلم بن عب دامللهللا  . 15
 :  م، مكتبة الرعد، الرَيَ. 2003ه   1423/ 2ه (،  449)املُتَ َو َّ

ن عل  ي ب  ن حج  ر أب  و الفض  ل العس  قالين ف تح الب  ار… ع  رح ص  حيح البخ  ار…: أمح  د ب   . 16
 ه . 1379الشافعي،  : دار املعرفة، بْيوت: 

الكفاية يف علم الرواية: أبو بكر أمحد بن علي بن اثب« بن أمح د ب ن مه د… اْلطي ب  . 17
 : َو َّ ه   (،  قي  ق: أب  و عب  دهللا الس  ورقي، وإب  راهيم مح  د… امل  دين، 463البَ داد… )املُت   َ
 نة املنورة. املدي - . املكتبة العلمية

م، دار 2002/ 1املنه   ل اك   ديث يف ع   رح اك   ديث: أ.د/موس   ى ع   اهني الع   ني،   . 18
 مِر.  -املدار اإلسالمي

ا: كتب اللغة واألدب: 
ً
 رابع
ّر…،  قي ق: أم ني عب دالعليل اْل ا ي،  . 19 ديوان الللوميات )للوم ما يللم(: أبو العال  املَع َ

 )بدون اتري (. مِر -بْيوت، مكتبة اْلا ي - . مكتبة اَلالل

20 .  : َو َّ صيد اْلاار: مج ال ال دين أب و الف رو عب دالرمحن ب ن عل ي ب ن ٍم د اجل وز… )املُت  َ
 دمشق.  -م، دار القلم2004ه   1425/ 1ه (،  597
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21 .  : َو َّ الق   اموس ا:   يط: جم   د ال   دين أب   و ا   اهر ٍم   د ب   ن يعق   ِو الف   ْيوز آابد… )املُت    َ
ه       1426/ 8سس    ة الرس    الة،  ه     (،  قي    ق: مكت    ب  قي    ق ال    رتاث يف مد 817
 لبنان.  -م، مدسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بْيوت2005

: ٍمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منَور األنِار…  . 22 لسان العِر
 بْيوت.  -ه ، دار صادر1414/ 3ه  ،  711الرويفعي اإلفريقي، املتو َّ 

املستطرق يف كل فن مستطرق: ع هاِ ال دين ٍم د ب ن أمح د ب ن منِ ور األبش يهي  . 23
 :  بْيوت. -ه ، عاَل الكتب1419/ 1ه (،  852أبو الفتح )املُتَ َو َّ

النهاية يف يريب اكديث واألثر: جمد الدين أبو السعادات املبار  بن ٍم د ب ن ٍم د  . 24
: بن ٍم د ب ن عب دالكر  الش يباين اجل لر… اب ن األث ْي َو َّ ه  (  قي ق: ا اهر 606 )املُت  َ

م   ود ٍم   د الطن   احي،  . املكتب   ة العلمي   ة ه      1399ب   ْيوت:  –أمح   د ال   لاو…، ٍو
 م، بدون رقم الطبعة.1979

وح  ي القل  م: أ/ مِ  طفى ص  ادق الرافع  ي،  . املكتب  ة العِ   رية، ب  ْيوت )بتِ    رق(  . 25
 )بدون اتري (. 

ا: كتب التفسري والفقه:
ً
 خامس

  أن  وار التنلي  ل وأس  رار التأوي  ل: أص  ر ال  دين أب  و س  عيد عب  دهللا ب  ن تفس  ْي البيض  او… . 26
 : َو َّ ه    (،  قي   ق: ٍم   د عب   دالرمحن 685عم   ر ب   ن ٍم   د الش   ْياز… البيض   او… )املُت    َ

 بْيوت. -ه ، دار إحيا  الرتاث العر1418ْ/ 1املرعشلي،  

ب  ن اكس  ني  مف اتيح الَي  ب أو التفس  ْي الكب ْي: أب  و عب  دهللا ٍم د ب  ن عم  ر ب ن اكس  ن . 27
 : َو َّ ه  ، دار 1420/ 3ه  (،  606التيمي الراز… امللقب بفخ ر ال دين ال راز… )املُت  َ

 بْيوت.  -إحيا  الرتاث العرْ

املفردات يف يريب القرآن: أبو القاسم اكسني بن ٍمد املعروق ابلرايب األصفهاين  . 28
 : َو َّ ه   ، دار القل  م، 1412/ 1ه   (،  قي  ق: ص  فوان ع  دأن ال  داود…،  502)املُت   َ

 دمشق، بْيوت. -الدار الشامية
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املَ   ِن الب   ن قدام   ة: أب   و ٍم   د موف   ق ال   دين عب   دهللا ب   ن أمح   د ب   ن ٍم   د ب   ن قدام   ة  . 29
 : َو َّ اجلم   اعيلي املقدس   ي ُث الدمش   قي اكنبل   ي، الش   هْي ابب   ن قدام   ة املقدس   ي )املُت    َ

 ه ، مكتبة القاهرة.1388ه (،  : 620

ا: كتب األعالم والس
ً
 ري والتاريخ: سادس
اإلص  ابة يف ِتيي  ل الِ  حابة: أب  و الفض  ل أمح  د ب  ن عل  ي ب  ن ٍم  د ب  ن أمح  د ب  ن حج  ر  . 30

  : َو َّ ه  (،  قي ق: ع ادل أمح د عب داملوجود وعل ى ٍم د مع وَ، 852العسقالين )املُت  َ
 بْيوت. -ه ، دار الكتب العلمية1415/ 1 

ع ي البِ  ر… ُث الدمش قي البداية والنهاية: أب و الف دا  إَساعي ل ب ن عم ر ب ن كث ْي القر  . 31
 :  م. 1986ه   1407ه (،  . دار الفكر: 774)املُتَ َو َّ

اتري  بَداد: أبو بكر أمحد بن علي بن اثب« بن أمح د ب ن مه د… اْلطي ب البَ داد…  . 32
 : َو َّ ار ع     واد مع     روق،  463)املُت      َ ه        1422/ 1ه      (،  قي     ق: ال     دكتور بش     ّ
  لبنان. -م، دار الَِر اإلسالمي، بْيوت2002

/ 1: أ.د/ ٍم    د رواس قلع    ه ج    ي،  دراس    ة  ليلي    ة لشخِ    ية الرس    ول ٍم    د  . 33
 لبنان.  -م، دار النفائْ للطباعة والنشر والتوزيع، بْيوت1988ه   1408

ال  روَ األن  م يف ع  رح الس  ْية النبوي  ة: أب  و القاس  م عب  دالرمحن ب  ن عب  دهللا ب  ن أمح  د  . 34
 :  حيا  الرتاث العرْ، بْيوت.ه ، دار إ1412/ 1ه (،  581السهيلي )املُتَ َو َّ

35 .  : َو َّ ّي امل َالِّكِّّي )املُت  َ سراو امللو : أبو بكر ٍمد بن ٍمد بن الوليد الفِّْهرِّّ… الطةْرُاوع ِّ
 مِر.  -م، من أوائل املطبوعات العربية1872ه   1289ه (،  : 520

از الذهِّ سْي أعالم النبال : مشْ الدين أبو عبدهللا ٍمد بن أمحد بن عثمان بن قَاميْ  . 36
َو َّ :  ه   (،  قي  ق جمموع  ة م  ن ا:قق  ني خع  راق الش  ي  ع  عيب األرن  دو ، 748)املُت   َ

 م، مدسسة الرسالة، بْيوت.1985ه   1405/ 3 
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السْية النبوية البن هشام: عبدامللهللا بن هشام بن أيِو اكمْي… املعافر…، أبو ٍمد،  . 37
 : َو َّ ه    1375/ 2س قا وآخ ران،  ه  (،  قي ق: مِ طفى ال213مجال ال دين )املُت  َ

 م، عركة مكتبة ومطبعة مِطفى الباْ اكلِّ وأوالده  ِر.1955

ْى: أب  و عب   دهللا ٍم  د ب   ن س  عد ب   ن مني  ع اَل   امشي ابل  وال ، البِ    ر…،  . 38 الطبق  ات الك   
 : / 1ه (،  قيق: ٍمد عبدالقادر عطا،  230البَداد… املعروق اببن سعد )املُتَ َو َّ

 بْيوت.  -الكتب العلميةم، دار 1990ه   1410

39 .  : َو َّ  -ه  ، دار القل م1427/ 1ه  (،  1416فقه السْية: ٍمد الَ لاِل الس قا )املُت  َ
 دمشق.

40 .  : َو َّ معجم البلدان: عهاِ الدين أبو عبدهللا َيقوت بن عب دهللا الروم ي اكم و… )املُت  َ
 م، دار صادر، بْيوت. 1995/ 2ه (،  626

الس   همي األس   لمي ابل   وال ، امل   دين، أب   و عب   دهللا، املَ   از…: ٍم   د ب   ن عم   ر ب   ن واق   د  . 41
  : م، 1989ه     1409/ 3ه (،  قيق: مارسدن ج ونْ،  207الواقد… )املُتَ َو َّ

 دار األعلمي، بْيوت. 

املوس  وعة امليس  رة يف األدَين وامل  ذاهب واألح  لاِ املعاص  رة: الن  دوة العاملي  ة للش  باِ  . 42
ه ، دار 1420/ 4بن محاد اجلهِن،  اإلسالمي، إعراق ووطيط ومراجعة: د. مانع 

 السعودية. -الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيع

ا: كتب الرتبية والدعوة والسلوك: 
ً
 سابع
/ 1زي د،   أثر الَ روق النفس ية واالجتماعي ة يف س لو  الداعي ة: د. ٍم د ٍم د أب و . 43

 مِر.  -م، دار الوفا  للطباعة والنشر والتوزيع، املنِورة1991ه   1412

44 .  : َو َّ ه  (،  . 505إحيا  علوم الدين: أبو حامد ٍمد بن ٍمد الَلاِل الطوسي )املُت  َ
 بْيوت )بدون اتري (. -دار املعرفة
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الرتبي   ة اإلس   المية: س   عيد إَساعي   ل عل   ي،  . دار الثقاف   ة للطباع   ة والنش   ر،  أص   ول . 45
 م.1987القاهرة: 

أص  ول الرتبي  ة يف اإلس  الم: مفاهيمه  ا وقواع  دها: أمح  د عِ  ام ف  وز… الِ  فد…، نش   ر  . 46
 م. 1992اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية، الرَيَ: 

ه        1423/ 1ت     اِ البي     ان،  بن     ا  األجي     ال: د. عب     دالكر  بك     ار، سلس     لة ك . 47
 م، جملة البيان، السعودية. 2002

 فة املودود ِبحكام املولود: ٍمد بن أْ بكر بن أيِو بن سعد مشْ الدين ابن قيم  . 48
 : َو َّ ه         1391/ 1ه       (،  قي      ق: عب      دالقادر األرأ و ،  751اجلوزي      ة )املُت       َ

 دمشق.  -م، مكتبة دار البيان1971

 مِر.  -/ مكتبة اْلا ي1سالمية: د. مقداد َيجلن،  الرتبية األخالقية اإل . 49

ه   ، مكتب   ة املل  هللا فه   د 1437/ 1الرتبي  ة النبوي   ة: د. ٍم  د ب   ن عب  دهللا ال   دويش،   . 50
 الرَيَ.  -الوانية

/ 2تط      ور مفه      وم النَري      ة الرتبوي      ة اإلس      المية: أ.د ماج      د عرس      ان الك      يالين،   . 51
 .م، مكتبة دار الرتاث، املدينة املنورة1987ه   1407

تفس    ْي الس    لو  املش    كل عن    د األاف    ال م    ن املنَ    ور اإلس    المي: عب    دالعليل ٍم    د  . 52
( م   ارس: 70النَم   يش، ِب   ث  جل   ة الرتبي   ة، كلي   ة الرتبي   ة، جامع   ة األزه   ر، الع   دد )

 م.1998

تنشئة الطفل وسبل الوالدين يف معاملته ومواجه ة مش كالته: د. زك رَي الش  ربيِن، ود.  . 53
 م. 2000ه   1421مِر:  -عرْيس رية صادق،  . دار الفكر ال

ار،   . 54 / 3التواص   ل األس   ر… )كي   م ْم   ي أس   رأ م   ن التفك   هللا(: أ.د/ عب   دالكر  بك   ّ
م، دار وجوه للنشر والتوزيع، الرَيَ، ومدسس ة اإلس الم الي وم، 2011ه    1432
 السعودية. -الرَيَ
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مِ  ر  -/ ع  اَل الكت  ب3التوجي  ه واإلرع  اد النفس  ي: د. حام  د عبدالس  الم زه  ران،   . 55
 دون اتري (.)ب

جامع بيان العلم وفضله: أبو عمر يوسم بن عبدهللا بن ٍمد ب ن عب دالْ ب ن عاص م  . 56
  : ه    1414/ 1ه (،  قي ق: أْ األع بال ال لهْي…،  463النمر… القراِّ )املُتَ َو َّ

 م، دار ابن اجلوز…، اململكة العربية السعودية. 1994

/ 1وياَيهت   ا(: أ.د/ ر ق ع    لِّ،  ال   دعوة اإلس   المية يف عه   دها امل    دين )مناهجه   ا  . 57
 م، دار اآلاثر للنشر والتوزيع، مِر.2016ه   1437

  ٥زهـران، ط عبدالسـالم والمراهقـة(: د. حامـد  )الطفولـة النمـو نفـس علـم .٥٨
 م، عالم الكتب، القاهرة.١99٠

فاعلية برأمج مقرتح قائم على توظيم الوسائل واأللعاِ التعليمية البس يطة يف تنمي ة  . 59
م د املق دم،   املهارات اكياتية لدى أافال مرحلة ما قبل املدرسة: حي ب لطف ي   م، ٍو

 م، 2000(، ديسمْ 95جملة الرتبية، كلية الرتبية جبامعة األزهر، العدد )

فلس  فة الرتبي  ة اإلس  المية يف اك  ديث الش  ريم: عب  داجلواد س  يد بك  ر،  . دار الفك  ر  . 60
 م.1980القاهرة:  -العرْ

/ 1معاملة األبنا  األافال واملراهقني: أ.د سنا  ٍمد سليمان،  فن وأساليب تربية و  . 61
 مِر.  -م، عاَل الكتب2009

 -م، دار امل    ري 1982/ 1يف الفك    ر الرتب    و… اإلس    المي: لطف    ي برك    ات أمح    د،   . 62
 الرَيَ. 

ه   1432/  4القواعد العشر )أهم القواعد يف تربية األبنا (: د. عبدالكر  بكار،   . 63
 السعودية.  -لنشر والتوزيع، الرَيَم، دار وجوه ل2011
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ه  . 64 كت   اِ الفوائ   د )الَيالني   ات(: أب   و بك   ر ٍم   د ب   ن عب   دهللا ب   ن إب   راهيم ب   ن عبدَوي   ْ
 : ه  (، حقق ه: حلم ي كام ل أس عد عب داَلاد…، 354البَداد… الشافعي البلَّاز )املُتَ َو َّ

 السعودية.   -م، دار ابن اجلوز…1997ه   1417/ 1 

م، دار البح  وث العلمي  ة 1982/ 2ي  ة: ٍم  د أمح  د الس  يد،  معج  لة اإلس  الم الرتبو  . 65
 الكوي«. -للنشر والتوزيع

ْ   و تربي   ة إس   المية: حس   ن الش   رقاو…،  . مدسس   ة ع   باِ اجلامع   ة ابإلس   كندرية:  . 66
 م. 1983

ا: موقع على شبكة املعلومات الدولية )االنرتنت(: 
ً
 ثامن
ــاة:  .٦٧ ــع االليكترونــــــــــي، مــــــــــن خــــــــــالل الــــــــــراب  بشـــــــــــرى حيــــــــ علــــــــــى الموقــــــــ

https://bushra.annabaa.org/education/2210   في يوم األحد
 م. ٢٠٢٠ 3 ٢٢

 

https://bushra.annabaa.org/education/2210
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