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صؽرهم على مباديء الدٌن الحنٌفؾ ، وتعوٌفدهم علفى مكفارم اال فال   والد فًة األن تربٌفإ   

من اهم المسائل التً ٌجب على االباء ان ٌنتبهوا لهفا ، والمصفلحٌن ان ٌؽنفوا بهفا ، وان ٌعلمفوا 

ان علٌهففا تففدور حٌففاة االمففه فففً مسففتهبلها ، وعلٌهففا وحففدها ٌتوجففؾ رجٌهففا فففً مففدار  الرفعففة 

م اال باال ال  ، ومفا اال فال  اال بالتربٌفه الدٌنٌفة  الصفحٌحٌه وانكفم لفو تف ملتم والكمال فما االم

 . ال ع ما نشكوا منه الٌوم من فساد األفً جمٌ

وانتشار  المنكرات وانتهاك الحرمات ، وزٌػ فً العهائد وتهفاون ففً تنذٌفو اوامفر الفدٌن ،       

 م ان السبب فً هفوا كلفه هفو تفرك التربٌفةوتهتك النساء من الطرجات واالسوا  لو تاملتم لوجدت

عنهفه ، ففاتهوا هللا ٌفاجوم مفن  ، وامانة فً، الولد جطعة من ابٌهالدٌنٌة ، واهمال التادٌب فً وجته 

 .التً  وجودها الناس والحجارة ثمرات جلوبكم ، وافالو اكبادكم ، وال تلهوا باٌدٌكم فً نار جهنم

 بناء:ما ٌورثه األباء األ فضل(: ثالثة هً أاالمام علً ) وجال 

تفدان اال الثناء الحسن ، واالداب الصالح ، واال وان الثهفات. وكمفا تفزرح تحصفد ، وكمفا تفدٌن 

 .؟ال ال سراناالحسان ؟ وهل عاجبة اإلساة إ

بٌان منهج الهرآن الكرٌم فً التربٌة وتوضٌحها وضرورة التربٌة : ثانٌاً: الهدؾ من البحث

مة والذلسذات المادٌة، وضرورة التربٌة اإلٌمانٌة والروحٌة لإلنسان الهرآنٌة فً عصر العول

 لحماٌته من التذكك اإلجتماعً واإلنحالل األ الجً والذراغ الروحً.

 ٌعتمد الباحث فً بحثه على المنهج الوثائهً التحلٌلً فً هوه الدراسة.منهج البحث: 

 اتمفففة وجائمفففة المصفففادر مطالفففب و أربعفففةكفففون مفففن مهدمفففة  طفففة البحفففث تت و  طفففة البحفففث:

 والمراجع، وهً كاآلتً:

 المهدمة:

 الهدؾ من  البحث:

 منهج البحث:

 مفهوم التربية وصفات المربي الناجح: المطلب األول

 أوالً: التربٌة لؽة:

 ثانٌاً: التربٌة اصطالحاً:

 ثالثا: أهمٌة التربٌة:

 :حرابعاً: صذات المربً الناج

 تربية:: دور المكان في الالمطلب الثاني

 أوالً: دور البٌت فً التربٌة:

 ثانٌاً: دور المدرسة فً التربٌة:

 ثالثاً: دور الحضانة فً التربٌة:

 : أنواع التربيةالمطلب الثالث

 أوالً: التربٌة بالمالحظة:

 ثانٌاً: التربٌة باالشارة:
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 ثالثاً: التربٌة بالموعظة:

 رابعاً: التربٌة بالترؼٌب والترهٌب:

 وسائل التربية :المطلب الرابع

 أوالً: الهدوة الحسنة:

 ثانٌاً: الجلٌس الصالح:

 ثالثاً: اإلفادة من العلم الحدٌث وم ترعاته:

 االفادة من الدوافع الفطرية رابعاً:

  اتمة والنتائجال

 جائمة المصادر والمراجع

 المطلب األول

 وصفات المربى الناجح التربيةمفهوم 

الراجفز سفمٌتها اوا  ربته رباه ٌتربته تربٌتفا ربفاه تربٌتفه جفال ربت الصبى و :لؽة التربٌةاألول: 

ولففدت سففموت والهبففر صهرضففامت زمففت لففٌس لمففن ضففمنه تربٌففت
(ٔ)

......التربٌففة فففً االصففل 

 المعنى: ثالث معان:

   .تربا ٌربو  بمعنى زاد ونما األول: التربٌة:

 على وزن ٌ ذً ومعناها نش  وترعرح. ، الثانى: ربى ٌربى

: ففً تذسفٌره  ب ٌترب على وزن مد ٌمفد بمعنفى :اصفلح وتفولى االمفر وجفال البٌضفاو الثالث: ر

 .الرب فً االصل

ً  التربٌة   وهى تبلٌػ الشفى ء الفى كمالفه شفٌئا فشفٌئا ثفم وصفؾ بفه تعفالى للمبالؽفه امفا  :اصطالحا

ت الراؼب االصذهانى فهال فً كتاب المذردات الرب فً االصل التربٌه وهو انشاء الشى ء حفاال

فحفال الففى حففد التمففام
(ٕ)

تنشففئه وتكففوٌن انسففان سففلٌم متكامففل مففن جمٌففع  صففطال :الالتربٌففة فففً ا، 

ه من الناحٌة الصحٌة والعهلٌة واالعتهادٌة واالدارٌة واالبداعٌةذنواحٌه الم تلٌ
(ٖ)

ومعنى التربٌة  .

تهٌشبه عمل الذال  الو  ٌهلع الشوك وٌ ر  نباتات االجنبٌة من بٌن الزرح لٌحسن نبا
(ٗ)

.   

ٌات واالحادٌث على فضل التربٌة ومنها جوله تعالى]ٌَا أٌََُّها الَِّوٌَن آَمنُوا جُفوا دلت اآل أهمٌة التربٌة:

أَْنذَُسففُكْم َوأَْهِلففٌُكْم نَففاًرا َوجُوُدَهففا النَّففاُس َواْلِحَجففاَرةُ  
(٘)

..... وعففن ابففن عمففر رضففى هللا عنهمففا جففال: 

، َوُكلُُّكففْم َمْسففئُولن َعففْن َرِعٌَّتِففِه، اإِلَمففاُم َراح  َوَمْسففئُولن َعففْن َرِعٌَّتِففِه، ]ُكلُُّكففْم َراح   : سففمعت رسففول هللا

                                         
 عه جدٌدة .طب ٕ٘٘ٔدار المعارؾ ص  ٖابن منظور  : ،لسان العرب - ٔ

 ٔ، مم111ٔ -هـ 1ٔٗٔبٌروت  دار ابن كثٌر دمشق ،سوٌد ظدمحم نور عبدالحذٌ، ٌة للطذلمنهج التربٌة النبو - ٕ

 . ٓٙ- 1٘ص

و  ةلشؤون اسالمٌة و االوجاؾ ولدعوع ونشر وزارة اطب كٌؾ تربى ولدك لٌلى بنت عبدالرحمن الجرٌبه، - ٖ

 . 7هـ صٕٗٗٔ(ٖمملكة العربٌة السعودٌة) : االرشارد،

 . ٖٗرسالة اٌها الولد الؽزالى ص  - ٗ

 .(ٌٙم األٌة )رالهران الكرٌم سورة التح  - ٘
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ٌْففِت َزْوِجَهففا َوَمْسففئُولَةن َعففْن  ُجففُل َراح  فِففً أَْهِلففِه وَمْسففئُولن َعففْن َرِعٌَّتِففِه، َواْلَمففْرأَةُ َراِعٌَففةن فِففً بَ َوالرَّ

َرِعٌَّتَِها 
(ٔ)

. 

بفى النفاجح صفذات كلمفا ازداد منهفا زاد نجاحفة ففً تربٌفة ولفده بعفد للمر  صذات المربً الناجح:

توفٌق هللا وهوا الٌعنى ان التربٌة تهع على عاتق واحفد بفل كفل مفن حفول الطذفل ٌسفهم ففً تربٌفة 

فهفم اللٌونفة بمعناهفا  اللٌونة والمرونفة:وهنا ٌجفدر بنفا وان لم ٌهص وصذات المربى كثٌرة اهمها:

 نٌن بشكل متكامفل اال بمنظفار ضفٌق ولفٌس معناهفا الضفعؾ والهفواالوسع،وهى جدرة فهم اال ر

 وانما الٌسر  الو  اباحه الشرح.

االبتعفففاد عفففن الؽضفففب: ان الؽضفففب والعصفففبٌه الجنونٌفففه مفففن الصفففذات السفففلبه ففففً العملٌفففه  -ٔ

التربوٌه
(ٕ)

. 

الشفففجع  جفففال رسفففول هللا  الحلفففم واالنفففاة: ا فففر  مسفففلم ابفففن عبفففاس رضفففى هللا عنهمفففا جفففال: -ٕ

ٌس] ان فٌك  صلتٌن ٌحبهما هللا الحلم واالناة عبداله
(ٖ)

. 

العلم: عدة المربى فً عملٌة التربٌة فالبد ان  ٌكون لدٌفه  جفدر  مفن العلفم الشفرعى اضفافه الفى  -ٖ

فهه الواجع المعاصر والعلم الشرعى هو علم الكتفاب والسفنة والٌطلفب منفه المربفى سفو  الهفدر 

االوالد وتعلفٌمهم ففً مرحلفة مبكفرة تربٌفة صفحٌحه  ان ٌتعلمه ان تربٌة الواجب على كل مكلؾ

 من اهم واجبات االباء نحو المجتمع باعتباره مدرسه االطذال االولفى فف وا لفم ٌهفوم  بوظٌذفة ففال

بل مفن ابائفه اكثفر  ممفا ٌتهبفل مفن معلمفه  هتعوضها ا  مدرسة او مؤسسة او ا ر  ان الطذل ٌت

ازالتففه فففً كبففره ولففولك ٌجففب االعتنففاء ره مففن الصففعب صففؽوان مففاتعوده وتربففى علٌففه فففً 

ولحففرص علففى تعلٌمففه بحٌففث الٌلهففن اال العهففاد الصففحٌحة والٌذعففل والففداه بففه رأ  منففه م ففالؾ 

الدٌن واالداب و اال ال  الهوٌة واداب المعاشر السلٌمة...
(ٗ)

. 

 ]ان  الرفق والبعد عن العنؾ: ا ر  مسلم عن عائشة رضى هللا عنها جالفت: جفال رسفول هللا  -ٗ

هللا رفٌق ٌحب الرفق وٌعطى على الرفق ماالٌعطى على العنؾ و ماالٌعطى على سواه 
(٘)

 . 

 زانفه و الٌنفزح مفن شفىء اال الذفر  الٌكونفه ففً شفىء اال اٌظا  صلى هللا على وسلم ] انوجال 

شانه 
(ٙ)

. 

                                         
لبنففان دار  –بٌففروت  ٔ : ـ تحهٌففق دمحم فففؤاد عبفدالباجً، صففحٌح الب فار  البففى عبففدهللا دمحم بفن إسففماعٌل الب ار ف - ٔ

  احٌاء التراث للطباعة والنشر 
 .1ٙٔص  ٕٔٓٓ -هـ ٕٕٗٔو التوزٌع    

 . 11سوٌد ص وٌة  للطذل دمحم نور بن عبدالحذٌظمنهج التربٌة النب - ٕ

 ٕٔٗٔوالتوزٌع)  دار الذكر للطباعه و النشر  سنن ابى داود للحافظ ابى داود سلٌمان بن االشعت السجستانى، - ٖ

 .7ٗ٘ٔلبنان ص  –م(بٌروت  ٕٔٓٓ -هـ 

مطبع دار الكتب  111ٔ،  111ٔ -1ٔٗٔ، 1ٔٗٔمسة الطبعه : ال ا –بحوث فى نظام السالم د.مصطذى البؽا  - ٗ

 دمشق. –

لبنفففففان  –م بٌفففففروت 1ٙٔٔ -هفففففـ  ٙٓٗٔ   ٗٓٔاالدب المذفففففرد لالمفففففام الحفففففافظ دمحم اسفففففماعٌل ب فففففار  ص  -٘

  .7٘ٗمؤسسة دار الكتب الثهافة رجم الحدٌث 

 .1ٕٓرجم الحدٌث  ٘ٓٔنذس المصدر ص  - ٙ
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ان  جفدالت ول بالموعظة  الحسنة: ان كثرة الكالم فً كثٌر من االحسان التؤتى اكلها فً حفٌن ن -٘

تالمٌفوه  بفو حنٌذفه  أالت ول بالموعظة الحسنة تؤتى اكلها حٌن  ب ون ربها لفولك نصفح االمفام 

بهوله )التحدث فههك من الٌشتهه(..
(ٔ)

 ...عن ابى وائل شفهٌق بفن سفلمه جال:كفان ابفن مسفعود 

امفا ٌوكرنا فً كل  مٌس مرة فهال له رجل ٌا ابا  عبدالرحمن لوددت انك وكرتنا كل ٌفوم فهفال 

 ٌتحولنفا انه  ٌمنعنى عن ولك انى اكره ان املكم وانى ات وٌكم بالموعظة كمفا كفان رسفول هللا

] ان ٌتعهد نابها م افه السامه علٌنا 
 (ٕ)

. 

ٌحفب  مفور لهفوا نجفد ان رسفول هللا االاالعتدال و التوسط : ان التطرؾ صذه ومٌمه  فً كل  -ٙ

ه اال ففر  والتففى اهمهففا العملٌففه ٌففمففور الحٌاتاالاالعتففدال فففً  عمففود  الففدٌن فمففا بالففك فففً بففاجى 

 التربوٌه.

 .آداء العبادات امرا بها اوالده  حرٌصا على ٌكون المربىاالمانة: االمانه ان   -7

الهففوة : امففر شففامل   فهففى تذففو  جسففد  وعهلففى وا الجففى وكثٌففر مففن االبففاء ٌتٌسففر لهففم تربٌففه   -1

 صففٌات اوالدهففم ولكففن جلٌففل اولئففك اوالدهففم فففً السففنوات االولففى الن ش صففٌاتهم اكبففر مففن ش

االباء الوٌن ٌظلون اكبفر واجفو  مفن ابفائهم ولفوكبروا)
ٖ

(.. وهفوه  الصفذة مطلوبفة ففً الوالفدٌن 

الهوامفه ولكفن ثمفه  فوار  تكسفر  ومن ٌهوم مهامها  ولكفن البفد ان تكفون لفالب وهفى جفزء مفن

 جوامه الرجل وتضعؾ مكانته فً االسرة منها:

ً بٌفت تهفوده المفراة والرجفل فٌفه ضفعٌؾ منهفاد فتعتصفب هفوه المفراة ان تكون المراة نشف ت فف - أ

 والهوامه من الرجل باالؼراء او التسلط وسوء ال لق واللسان الحاد.

شففدد والتعهٌففد فٌرسفف  فففً تان تلعففب المففراة امففام اوالدهففا التففومر او العصففٌان او تففتهم الوالففد بال - ب

 اوهان االوالد ضعؾ االب واحتهار عهلٌته.

و   الذتفه  ذٌفه مفع اوالدهفا فٌتعفود االوالد لفزالمراة علفى زوجهفا امفرا فف وا ابفى ا ان تعرض  -  

ب علٌه.. والبد ان تسلم المراة جٌاده االسرة  للرجفل ابفا كفان  او ا فا كبٌفرا وم الذه الوالد و الك

ع او  اال اوعما وعلٌها ان تنهاد المره لٌتربى االوالد على الطاعه وان منع شٌئا فعلٌهفا ان تطٌف

وان  الذففه بعففض اوالدهففا فٌجففب ان ت بففر االب والتتسففتر  علٌففه  الن كثٌففرا مففن االنحرافففات 

االم وفففً  بعففض االحففوال تصففبح االم فففً حٌففره كفف ن  ٌطلففب االوالد شففٌئا  تحففدث بسففبب تسففتر

ب ٌمانع لرأ  ٌراه جد ٌذصح عنفه وجفد ٌكتمفه ٌحفاول االوالد الالٌمنعه الشرح وال الواجع ولكن ا

ب)اجناح اال
ٗ

 ). 

العدل : وجد كان السلؾ  ٌر اسوة فً  العدل بٌن اوالدهم والعدل المطلفوب  ففً المعاملفه  -ٓٔ

و العهوبه  والنذهفه والهبفه المالعبفه والهبفل والٌجفوز تمٌٌفز احفد االوالد بعطفاء لحفدٌث النعمفان  

هد بن بشٌر جال تصد  على ابى  ببعض ماله فهالت امى عمره بنت رواحة ال ارضفى حتفى تشف

                                         
 .ٔٔلٌلى بنت الجرٌبه ص  –كٌؾ تربى ولدك  - ٔ

 . 7ٓرجم الحدٌث ٓٗصحٌح  الب ار  ص  - ٕ

 .1ٕٓمنهج التربٌة االسالمٌة دمحم جطب ص - ٖ

 .ٗٔلٌلى بنت عبدالرحمن ص  –كٌؾ تربى ولدك  - ٗ
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] أفعلفت هفوا  لٌشهده  على صدجتى فهفال لفه رسفول هللا   ملسو هيلع هللا ىلصفانطلق ابى الى النبى   الرسول

بولدك كلهم  جال  الجال] اتهوهللا واعدلوا فً اوالدكم  فرجع ابى فرد تلك الصدجة....)
ٔ

.)  

الحفرص هفو  الحرص:  وهى مذهوم  تربو  ؼائب فً حٌاة كثٌرة من االسر فٌظنفون ان -ٔٔ 

الففدالل او ال ففوؾ الزائففد عففن حففده والمالحهففه الدائمففه ومباشففره  جمٌففع حاجففات الطذففل دون 

االعتماد علٌه وتلبٌه جمٌع رؼائبه،واالم التى تمنع ولفدها مفن اللعفب  وففا علٌفه وتطمعفه بٌفدها 

مففع جدرتففه علففى االعتمففاد علففى نذسففه  واالب الففو  الٌكلففؾ ولففده بففا  عمففل لحجففه انففه صففؽٌر 

ٌففركذتمففا ٌذسففده وٌجعلففه اتكالٌففا ضففعٌؾ االرادة عففدٌم الكاله
(ٕ)

. والحففرص الحهٌهففى المثمففر:  

  .احساس متوجد ٌحمل المربى عى تربٌة ولده وان تكبد المشا  او تالم لولك الطذل

الحزم: وبه جوام التربٌة والحازم هو الو  ٌضع االمور فً مواضعها فالٌتسفاهل ففً حفال  -ٕٔ

شدد فً حال تستوجب اللٌن والرفق ان ا طر ماٌتلهاه  الطذفل مفن ابوابفه تستوجب الشدة  وال ٌت

هً التربٌه المنحرفه فانهفا تعفود علٌفه باففد  االضفرار فهفى تفدفعها  الفى الجنفو  و المٌفل الفى 

الجرٌمة واالعتداء على اال رٌن)
ٖ

.) 

ر والهداٌفة ان لصفال  االبفاء واالمهفات اثفر بفالػ ففً نشفاة االطذفال  علفى ال ٌفففالصال :  -ٖٔ

ً اب ون هللا وجد جال سبحانه)وكان ابوهما ص ()لحا
ٗ

(. وفٌه دلٌل على ان الرجل الصالح ٌحذظ ففً 

عبادته لهم فً الدنٌا واال ره بشذاعته فٌهم ورففع درجفاتهم الفى درجتفه ففً ورٌته وتشمل بركه 

)ةجاء فً الهران ووردت  به السنالجنه لتهر عٌنه كما 
٘

...) 

تزام الحهٌهه جوال وعمال والصفاد  بعٌفد عفن الرٌفاء ففً العبفادات والذسفق الصد : وهو ال -ٗٔ

فً المعامالت و ا فالؾ الوعفد وشفهاده الفزور و ٌانفه االمانفات وجفد حفور النبفى )ص( المفراة 

اردت ان تعطٌه(جالت اردت ان اعطٌفه تمفرا فهفال)لولم  اوالمسلمة نادت ولدها لتعطٌه فسالها)ما

به( )تعطٌه شٌئا كتبت علٌك كو
ٙ

). 

الحكمه: وهى وضفع كفل شفىء ففً موضفعه او بمعنفى ا فر تحكفم العهفل وضفبط االنذعفال  -٘ٔ

والٌكذً ان ٌكون جادرا علفى ضفبط االنذعفال و اتبفاح االسفالٌب  التربوٌفة الناجحفه بفل البفد مفن 

و بفٌن البٌفت و  هاستهرار المفنهج التربفو  المتبفع بفٌن اففراد البٌفت مفن ام و اب وجفده و ا وانف

 .درسة و الشارح و المسجد و ؼٌره من االماكنالم

 : دور المكان في التربيةالثانيالمطلب  

                                         
 .م دار ابن رجب  ٕٕٓٓ -هـ  ٕٕٗٔ   ٖٔرجم الحدٌث  1ٗ1(ص ٔصحٌح مسلم لالمام ابى الحسن )ط: - ٔ

 . 1ٔكٌؾ تربى ولدك لٌلى بن عبدالرحمن ص  - ٕ

ص  7ٖٓٔ – ٕٔٗٔجفم ففً اٌفران   –مطبعفة  ٔنظام االسرة فى السالم دراسه مهارنه بفاجر شفرٌؾ الهرشفى  ط:- ٖ

ٖٙ. 

 . ٕٖٓص   1ٔسورة الكهؾ االٌه  - ٗ

 بؽداد  -اداب الصحه والمعاشرة مع اصناؾ ال لق لالمام الؽزلى دراسه وتحهٌق دمحم سعٌد المبعٌنى مطبعه العانى- ٘

  1ٙص  راجٌة وزارة االوجاؾ و الشؤوون الدٌنٌة احٌاء التراث االسالمىالجمهورٌة  الع

 . 11ٔٗرجم الحدٌث  1ٖٖسنن ابى داود سلٌمان بن االشعث ص  - ٙ
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ان جضٌة  توفٌر السكن  والمودة  والرحمة  فً البٌت  فً جو  في التربية: دور البيت أوالً:

األسرة  لٌكون   الحضن  الدافعىء  الو   ٌرعى  األبناء  منو لحظة الوالدة  بالوفاء  بالنهج  

ما ٌبٌنه  المناهج  الربانى  جرانا  و سنة  أنها   جضٌة  الورٌة    والعهد مع هللا وكل ربانىال

التى  ت تى  ب ون هللا  لتجد  من ٌوفً  األمانة  فً  تعهدها و ٌتهى هللا بها  وٌنهض  للمسؤلٌة  

جضٌة   حق  النهوض  وبولك  تصبح  هوه الهضٌة  جضٌة  األجٌال  كلها  وجضٌة  األنسان  و

الناس  كافة  الشعوب كلها فً  األرض )
ٔ

(.... كٌؾ  نتحدث  عن الحهو   األنسان اوا  كانت  

ضٌع فً ساحته  األولى  فً بٌته  وأسرته  التى ولد  فٌها  وسٌعٌش   حهو  األنسان  تضٌو 

تتجزء   معها البٌت والمجتمع   شرٌكان فً التربٌة  الطذل :  التربٌة األجتماعٌة  ال ٌمكن  ان

فً النجا   العملٌة التربوٌة وان  و جمٌع  المؤسسات  التربوٌة فً المجتمع  ٌجب  ان تتكاتؾ

ا  تذرٌط من جبل  مؤسسة  لمهمتها   ال طٌرة  تذرٌط  بمصالح   المجتمع  و من  هوه 

المؤسسات  المهمة  المنزل  والمجتمع )
ٕ

..) 

ان البٌت  جلعه من   جالح  هوه العهٌدة   ٌهول  سٌد جطب  صاحب  فً الظالل  رحمة هللا و

وال بد  ان  تكون  جلعته متماسكة  من دا لها  حصٌنة فً واتها كل فرد  منها  ٌهؾ على  ثؽره  

تكن  كولك سهل أجتحام العسكر من دا ل   جالعة  فال ٌصعب  على طار  الال ٌنذد  الٌها   وا

و ال ٌستعصى  على مهاجم)
ٖ

 ).  

 ةدـعـل  التربٌة  األسالمٌة  للمراهق  فً البٌت  و هوا  النهج  ٌعتمد: فً البٌتمبادئ التربٌة 

 :مباد ء أهمها

التكفالٌؾ  بالوسففع  ٌوجففه  األسفالم  الففى ان تكففون  معاملفة  المراهففق  فففً  البٌفت  جائمففة  علففى  -ٔ

   سٌاسففة  واعٌففة  رشففٌده  تهففدر  طبٌعففة  المرحلففة  ومففا ٌتناسففب معهففا مففن أسففلوب  فففً المعاملففة

دء  التكلٌفؾ  بالوسفع  كمفا ٌذهفم بفنفى  بؼبحٌث ال تكلؾ المراهق ما ٌطٌق والواجع ان األسفالم  

وسعها ( ) ال)ال ٌكلؾ هللا نذسا ا:من جوله  تعالى 
ٗ

) . 

الرفق والحب  و ٌوجه  األسالم  الى المعاملة  بالذر   والحب  والبعد  عن  العنؾ  بكل   -ٕ

ٌد   من مهاومة   المراهق  و عناده  عن عائشة  رضى صورة  واشكال الن  العنؾ  سوؾ ٌز

 جال  هللا  عنها  ان رسول هللا  

)زانه و ال ٌنزح  من شىء  شانه) ان الرفق  ال ٌكون  فً شىء  اال
٘

). 

 :    على ما ٌلى ٌة  : و تعتمد  التربٌة  الدٌنٌة  وال لذٌة  فً البٌتهالتربٌة  الدٌنٌة  وال ل -ٖ

)َوإِْو جَاَل لُْهَمفاُن اِلْبنِفِه  :ن  مثال  لولك  جال تعالىآالسسلٌمة  وجد  ضرب  الهرؼرس  العهٌدة   -أ

ِ إِنَّ الِشّفْرَك لَُظْلفمن َعِظفٌمن   ًَّ اَل تُْشِرْك بِاَّللَّ فاَلةَ َوأُْمفْر بِفاْلَمْعُروِؾ  َوُهَو ٌَِعُظهُ ٌَا بُنَ ًَّ أَجِفِم الصَّ ٌَفا بُنَف

                                         
 ،على رضا  م  الدكتور عدنان ٕٔٓٓ-ه  ٕٓٗٔ( دار النشر والتوزٌع ٔالتربٌة األسالم  النظرٌة  والمنهج)ط :  - ٔ

    . 7ٖص 

 .ٕٙعبالرزا   مطبعة وزارة التربٌة  بؽداد  ص -لدٌنٌة  دكتور  محسن عبدالحمٌد  اصول  الدروس  ا -ٕ

 . 7ٓٔنذس المصدر  ص  - ٖ

                               . 1ٗص  1ٕٙسورة البهرة  اٌة  - ٗ

   7٘ٗرجم الحدٌث   ٗٓٔادب  الذرد  لألكالم  الحافظ  اسماعٌل  الب ار   ص  - ٘
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َواَل تَُصِعّْر َ فدََّك ِللنَّفاِس َواَل   ْر َعلَى َما أََصابََك إِنَّ َوِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر َواْنهَ َعِن اْلُمْنَكِر َواْصبِ 

َ اَل ٌُِحفبُّ ُكفلَّ ُمْ تَفال  فَُ فور   َواْجِصفْد فِفً َمْشفٌَِك َواْؼُضفْض ِمفْن   تَْمِش فًِ اأْلَْرِض َمَرًحفا إِنَّ هَّ

لََصْوُت اْلَحِمٌِر ((  َصْوتَِك إِنَّ أَْنَكَر اأْلَْصَواتِ 
(ٔ)

 . 

األمففر والتففدرٌب علففى العبففادات  واأل ففال   الذاضففلة  واألعمففال  الصففالحة  ٌشففب  علٌهففا    -ب

واصطبر  علٌها ()  ةاهلك  بالصال علٌهم  جال تعالى) وامر  األوالد  فال تشق
ٕ

(.... عفن عمفر 

)مففروا  اوالدكففم  بالصففالة   بففن شففعٌب  عففن  ابٌففه   رضففى  هللا  عنهمففا  جففال جففال رسففول هللا 

وا  بٌففنهم  فففً مضففاجح)فرجففوهففم ابنففاء سففبع  وهففم ابنففاء  عشففر  و
ٖ

( واوا كففان  شففان  الصففالة  

 .باجىللنسبة الفكولك الشان ب

واما المدرسة  فلها الٌوم دور اكبر من دور  المسجد  وتعفد  هنا  دور المدرسة فً التربٌة:ثانٌاً: 

 نها  تحتو   الطذل مدة  اطفول  وتتفٌح لفه فرصفة  الحصفول علفىلتربوٌة  الثانٌة  ألامؤسسها ل

 اجتران وتمكن اهمٌة المدرسة فً ثالثة  جوانب .

بففالتذو   ال ٌتسففاو   الطففالب  فففً المدرسففة  وال ٌتمٌففز  احففد  مففنهم  ا :البنففاء  األجتمففاعى -أ

ه  ترحٌبففا  فففً العلمففى  او  األ الجففى  او كلٌهمففا  وبهففوا    ٌجففد  الطذففل  المنبففوو  فففً اسففرت

وفرصة  الكتساب   التذو  لتظهر  له  ش صٌة  محبوبة لم  تظهفر  لفه ففً   اسفرته    هسدرالم

كمففا  انففه  ٌنففدمج   فففً المجموعففه  مففن اجرانففه   ت تلففؾ  ش صففٌاتهم   فٌففتعلم مبففاد ء التعامففل 

ه مففن نظبففاط الففو   ٌتعلمففاالالففى  واحتففرام  األ ففرٌن  ومراعففاة مصففلحة  الجماعففة هففوا  اضففافة

هفر  ففٌهم  ش صفٌات  جٌادٌفة   وات  جفدرة  ظ الل  اللعب  الجماعى  واألنشفطة  المدرسفٌة  وت

على  تحمل  المسؤولٌة  ..)
ٗ

 .. ) 

البنففاء األ الجففى : تهففوم   المدرسففة  بففدور  فعففال  فففً بنففاء  األ ففال   اوا ا تففار  المربففى    -ب

ء  وتضففم  كففولك   جرنففاء   صففالحٌن  مدرسففة فٌهففا  مدرسففون  اتهٌففاء  وامنففا  ملتزمففون  بالشففى

تهففتم بهففا األسففرة  والمدرسففة  واوا  التففً،وٌجففب ان تتوحففد او تتهففارب التوجٌهففات  األ الجٌففة  

ت الحسففنة  فعلٌففة  ان ٌففدعمها  امففا  كانففت  تلففك  اعففرؾ  المربففى ان المدرسففة  تففزرح  العففاد

ولففده  بففان  البشففر  كلهففم   العففادات  سففٌئة  فٌجففب  ان  ٌتصففل  بالمدرسففة  وان  ٌحففاول   اجنففاح 

جٌفات  بسوء هوه العادة وجبحها كما ٌجب  على المربى  ان ٌسال عن أ ال عرضه  لل طا وٌهنعه

)ولده  وسلوكه فً المدرسة
٘

.) 

ورضاعة الطذل من امه و هوه المرحلة تمتد حتى السنة في التربية:  ةالرضاعثالثاً: دور 

ٌتناسب مع حاجاته الٌومٌة اضافة الى نظافته و الثانٌة من العمر ان حلٌب االم للطذل و 

المومه و النذسٌة او ٌشبع عاطذه ا دهانضباط درجة حرارته كما انه مذٌد لالم نذسها وله فوائ

                                         
 . 1ٔ,7ٔ,ٖٔ ٌات:آلا  ،سورة لهمان - ٔ

 .ٕٖٔسورة طه األٌة  - ٕ

 . ٕٙٗ( ص 1ٗرواه  ابوداود )كتاب  الصالة  ( باب  من ٌؤمر   الؽالم  بالصالة  رجم الحدٌث  ) - ٖ

  1ٕ-7ٕنذس   المصدر  السابق  ص  - ٗ

 7ٕلٌلى  بنت عبدالرحمن   الجبرٌنى ص -كٌؾ تربى ولدك   - ٘
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و ضمه بحنان )ٌبعث فً الطذل االمان 
ٔ

( حٌث امر سبحانه و تعالى بجمٌع االمهات  بارضاح 

ٌِْن ِلَمْن أََراَد أَن ٌُتِمَّ اوالدهن فهال هللا سبحانه و تعالى ]َواْلَوالِ  ٌِْن َكاِملَ َداُت ٌُْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ َحْوَل

َضاَعةَ.  ) الرَّ
ٕ

( و من حهو  الطذل على والدٌه بعد والدته حق الرضاح وفً هوه المرحلة 

اء جدٌد والهمٌة الرضاعه الطبٌعٌة للطذل او جبها الشرح وٌذطم عن الرضاح و ٌبدأ بتناوله ؼ

الطذل نمو صحى طبٌعً و حتى ال ٌصاب بامراض و دور االم هنا هو الدور  كً ٌنمو

الرئٌس )
ٖ

). 

الذصحى فً او الكوردٌه او اٌة لؽات لولك  ٌجب التحدث باللؽة العربٌة  بالكلمات تعلٌمه النطق -ٔ

البٌت و ٌفتعلم الطذفل النطفق بطفرٌهتٌن طرٌهفة مباشفرة باعفادة الكلمفات علفى مسفمعه و بطرٌهفة 

رة فٌكون الهدؾ تنشئه الطذل على اللؽة العربٌة الذصحى)ؼٌر مباش
ٗ

 ). 

كاس ( و ؼٌفر ولفك ممفا ٌسفهل علٌفه  –اخ  –ام  –تعلٌمه كلمات جصٌرة ترتبط بما حوله ) اب  -ٕ

ٌمففان والتوحٌففد و االسففالم المففات سففهله تففرتبط بالوكففولك تعلٌمففه ك نهطففه مففع االعففادة والتكففرار 

ؾ من طذل الى طذل السباب متعددة )حسب جدره السنة و جدره االطذال ت تل
٘

 ). 

و تشفجٌع علفى عمفل حسفن حتفى  تعلٌمه ال طا و الصواب فٌنهً باسلوب رجٌق عن عمل سًء -أ 

وشففٌئاً صففواباً ٌمكففن عملففه و ٌمكففٌن ان ٌكففون  ٌبففدأ ٌففدرك ان هنففاك شففٌئاً  اطئففاً ال ٌجففوز عملففه

و الهبلة ) و البسمة النهى و التشجٌع باالشارة
ٙ

)  . 

ة تعٌنففه علففى تحرٌففك ٌدٌففه و عضففالته و جسففمه و الطذففل مولففع فففً هففوه المراحففل العففاب بسففٌط -ب 

 .  هباللعب باالٌد  فٌضوح بٌن ٌدٌه العاب تشبع هوه الرؼب

ابعاده عن منظر او سماح  كلمه اوا  جو جفد ٌفؤو  فطرتفه  التفً فطفر هللا علٌهفا  وتهرٌبفه مفن  -  

كفن ان ٌفدرك  بعفض االشفٌاء حفٌن كل جو سمى الذطرة وٌصونها الطذل ففً هفوه  المرحلفة  ٌم

رة  الطذففل  مهمففا كانففت محففدودة  فففً هففوه دم  جففاتوضففٌح  لففه باسففلوب  مناسففب  سففهل  واحتففر

المرحلة  ضروري  لبناء ش صٌة  وثهته بنذسفه  واعفداده  لمراحفل  المهبلفه  والطذفل  ففً هفوه  

ضففى لٌتذففق بجانبهففا المرحلففة  ٌمٌففل الففى التهلٌففد  فففاوا وجففد  ابوٌففه  ٌصففلٌان تففراه  ٌزحففؾ او ٌم

)ٌهلدهما 
7

. )  

مرحلة الرضاعة تتوالها االم  بكل  حنانها  ومفا  اودح هللا  فٌهفا مفن جفدرات   وطاجفات  وتمتفد  -د 

 .هوه  المرحلة سنتٌن 

                                         
اردن مؤسسة الورا   للنشر و  –عمان  ٕٗٓٓ،  ٔ، ط ٘ٔٔالذاعوري ص البٌئة و الطذل وائل ابراهٌم   - ٔ

 التوزٌع . 

 .ٖٖٕسورة البهرة االٌة  - ٕ

دار الذرجان  و نصر على نصر، عمان،تٌسٌر طه و  السرة االسالمٌة على محمود محمودمحاضرات فً نظام ا - ٖ

 .1ٙٔ: ص ٔم 11ٕٔ –

 .7ٖ٘تور عدنان على نحو  ص التربٌة فً االسالم النظرٌة و المنهج دك - ٗ

 .7ٖكٌؾ تربى ولدك = لٌلى بنت عبدالرحمن ص  - ٘

 .ٕٙالتربٌة فً االسالم النظرٌة و المنهج دكتور عدنان على رضا نحو ص  - ٙ

 7ٖالمصدر السابق ص   - 7
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سان  بٌن السنتٌن من  العمر حتى الرابعة وهفً تمتفد كمفا  نعتهفد مفن سفنتٌن لمرحلة اعراب  ال  -ه 

)ة الففى اربففع سففنوات بعففد مرحلففة الففوالد
ٔ

... وتتبففٌن لنففا هففوه المرحلففة مففن  الحففدٌث الشففرٌؾ  (

انفه  او ٌنصفر  الصحٌح  الوي ٌروٌه االسود بن سرٌع ) مولود ٌولفد علفى الذطفرة ففابواه  ٌهفود

)انه  او ٌمجسانه ( 
ٕ

). 

الطذل بعد الذطام رعاٌة الوكور واالناث ففً معفاملتهم التسفاوي ففً الحهفو  حضانه الحضانه :  -و 

اوي االسالم فً الحهو   والواجبات  بٌن الوكور واالناث واعتبر المذاضله بفٌن سالتوالواجبات 

اوالد هو من اعظم العوامفل المسفاعدة ففً انحفراؾ الولفد  نذسفٌا سفواء اكانفت  عفدم المسفاوات 

المذاضففلة فففً العطففاء  ام فففً المحبففه وهففوه  الظففاهرة  لهففا اسففوا النتففائج فففً انحرافففات  الولففد 

ته النذسٌة  النها  تولد الحسد  والكراهٌفة  وتسفبب  ال فوؾ  والبكفاء  وتفورث السلوكٌة  وتعهٌدا

)ص هحب  االعتداء والمشاجره  والعصٌان وتؤدي الى الم اوؾ  واالصابات والشفعور بفالن
ٖ

 )

(
ٖ

()اتهففوا هللا واعففد لففوا فففً اوالدكففم)( ، 
ٗ

وحضففانه الطذففل تعنففً تربٌففه  الطذففل واالهتمففام   (

 .بشؤونه  حٌث شرح  االسالم

  نالشرعٌة التً فرضها هللا  سبحانه وتعالى واوجبهفا علفى والفدٌ  حهو الالطذل حق من نذهة  و

)واالجربون والنذهة  تعنى  اطعم  الطذل  واجره  سكناه  وتشمل  اٌضا  اجر  ال ادمة 
٘

). 

  نواع التربيةأ: المطلب الثالث

فففً مالحظتففه الفففراد    ـًه  النبففساسففا جسففدأهففوه  التربٌففة   تعففد  :التربٌففة  بالمالحظففةأوالً: 

المجتمففع  تلففك  المالحظففة  التففً  ٌعهبهففا   التوجٌففه  الرشففده والمهصففود  بالتربٌففة  بالمالحظففة 

ومالحظتفه  فففً االعففداد    تففهو مراجبأة الولففد ومالزمتفه  فففً تكففوٌن  العهفد   واال الجففً هفمالح

تربٌففة الجسففمٌة وتحصففٌله   النذسففً  واالجتمففاعً  والسففؤال  المسففتمر  عففن وضففعه  وحالففه فففً

)العلمً وهوا  ٌعنى ان  المالحظفة  البفد  ان تكفون شفاملة  لجمٌفع جوانفب الش صفٌة
ٙ

وٌجفب  (

الممٌففز   ان  تذففتش ؼرفففة  الولففد  الحففور  مففن ان  تتحففول المالحظففة  الففى تجسففس فمففن  ال طفف

 ص ؼٌفر حاسبه علفى هذفوة  نجفدها النفه  لفن  ٌثفق  بعفد  ولفك  بفالمربً  وسٌشفعر  انفه  شفتو

موثو   بفه  وجفد ٌلجفا  الفى ا ذفاء كثٌفر مفن االشفٌاء عنفد  اصفدجائه او معارففه ولفم ٌكفن   هفوا  

على الولفد ومرافهتفه  فً تربٌته البنائه  واصحابه كما ٌنبؽى الحور من التضٌٌق  هد   النبً 

فً كل مكان وزمفان الن الطذفل وب اصفه الممٌفز والمراهفق ٌجفب ان تثفق بفه وتعتمفد علٌفه)
7

) 

وٌجب ان  ٌكون رجٌبا  على نذسه ومسئووال  عن  تصفرفاته بعٌفدا عفن  رجابفه  المربفً  فتتفا   

                                         
 ٖٓٙالتربٌة فً االسالم النظرٌة  والمنهج  عدنان  على  رضا النحو  ص  - ٔ

  1ٖ٘ٔرجم الحدٌث  ٕٕٗبً عبدهللا  دمحم  بن اسماعٌل  الب اري ص ال –صحٌح  الب اري  - ٕ

 .1٘لٌلً بنت عبدالرحمن ص -كٌؾ تربً ولدك   - ٖ

 .ٖٔرجم  1ٗ1ا رجه صحٌح مسلم لالمام ابى الحسن ص  - ٗ

  ٕٓٔوائل  ابراهٌم  الذاعوري ص  –البٌئة والطذل  - ٘

  .1ٙصح عنوان ص تربٌة االوالد فً االسالم  دكتور عبدهللا نا  - ٙ

 . 71كٌؾ تربى  ولدك  لٌلً بنت  عبدالرحمن  ص - 7
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له  تلك الذرصة  باعتدال   وعند  التربٌة  بالمالحظة  ٌجد المربً  اال طاء والتهصٌر وعندها  

)البد  من المداراة  التً تحهق المطلوب دون اثارة او  اساءة  الى الطذل
ٔ

). 

 :بمعناه الواسع  ٌتحهق من  وجهٌنحسن  ال لق أٌه التربٌه بالعادة  الى همأوترجع 

 . ةالطبع  والذطر :االول 

: التعود والمجاهدة لما كان االنسان مجبوال على الدٌن  وال لق الذاضل كان تعوٌده  علٌه  الثانً

)ٌرس ه وٌزٌده
ٕ

نبفول الجهفود  ولكن نعود  الطذل  على العبادات والعادات الحسفنة  ٌجفب ان   (

ه علٌهففا  بالترؼٌففب  والترهٌففب والهففدوة  والمتاعبففه بالم تلٌذففة ٌففتم تكففرار  االعمففال والمواضفف

 وؼٌرها من الوسائل التربوٌة ...

تسففت دم  التربٌففة باالشففارة فففً بعففض الموافففق  كففان ٌ طففى ء الطذففل   :التربٌففة باالشففارةثانٌففاً:  

ان ٌكففون  اول  مففرة ٌصففدر منففه ولففك   و أفففً مجمففع كبٌففر   امففام  بعففض  الضففٌوؾ او   طفف

ظففره الؽضففب كافٌففه او االشففارة  ذٌففة بالٌففد الن اٌهففاح العهوبففة  ٌجعففل الطذففل نفعنففدها تصففبح م

ٌ جفففل مفففن النفففاس فتكذٌفففه االشفففارة  -الٌفففه والن بعفففض االطذفففال   نمعانفففدا الن النفففاس ٌنظفففرو

)وٌست دم كولك مع الطذل االدٌب  المرهق الحسن
ٖ

.)   

 ً  :فٌها تعتمد  الموعظة على جانٌبٌنوهد   السلؾ  :بالموعظة التربٌة: ثالثا

)االول : بٌان الحق وتعرٌه المنكر 
ٗ

. )  

جدان واما  اثارة الوجدان فتعمل عملها  الن  الفنذس فٌهفا اسفتعداد  للتف ثٌر بمفا وال هالثانً : اثار

ؤثرة تذفتح طرٌههفا ٌلهً الٌها والموعظة  تدفع الطذل الفى العمفل المرؼفب  فٌفه  والموعظفة  المف

هففزا  وتبشففر كوامنففه  لحظففة مففن  الوجففت   هالففى الففنذس مباشففرة عففن  طرٌففق الوجففدان  وتهتففز

كالسائل الوي تهلب  رواسه فمتال كٌانه واوا  تركت  تترس من جدٌد والبد   نئفو مفن الموعظفه  

الكفرٌم    لطٌذه   ذٌذه  مؤثرة  ترد  الطذل  الفى  صفوابه تعفوده علفى مكفارم  اال فال  والهفران

جفال لهمفان البنفه وهفو  ٌعظفه  ٌفابنى التشفرك بفا  ان  ) واو:ملىء بالمواعظ  والتوجٌهات  جفال

)الشرك لظلم  عظٌم (
٘

 ومن انواح الموعظة: (

نشففد االنتبففاه وتففدفع الملففل اوا كففان العففرض حٌوٌففا وتتففبح  للمربففً ان  الموعظففة  بففالحوار  -ٔ 

 .فٌعالجها بالحكمه ٌعرؾ الشبهات التً تهع  فً نذس الطذل

 . الموعظه بالحدث فكلما حدث شىء معٌن وجب على المربى ان ٌستؽله تربوٌا  -ٕ

 .الموعظة بضرب المثل الوي ٌهرب المعنى وٌعٌن على الذهم  -ٖ

: وكلمففا كففان الهففاص وا اسففلوب متمٌففز جففواب اسففتطاح شففده انتبففاه الطذففل الموعظففة  بالهصففه-ٗ

ب نجاحففا واالسففالم  ٌففدرك  هففوا المٌففل الذطففر   الففى الهصففة  فٌففه وهففو اكثففر االسففالٌ ثٌر والثفف

على الهلوب فٌستؽلها تكون وسفٌله  مفن وسفائل التربٌفة  والتهفوٌم   وٌدرك  مالها من ت ثٌر ساحر

                                         
 . 1ٔكٌؾ تربً ولدك  لٌلً بنت  عبدالرحمن  ص - ٔ

 . 1ٖكٌؾ تربى ولدك  لٌلى بنت  عبدالرحمن  ص  - ٕ

 .1ٗالمصدر السابق  ص  - ٖ

 .ٕٓٓمنهج التربٌة االسالمٌة دمحم جطب جم اٌران  ص  - ٗ

 ٖٔسورة لهمان االٌة  - ٘
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وهو  ٌست دم  كل  انواح  الهصه الت رٌ ٌة  المهصودة  ب ماكنها واش اصها وحوادثها والهفران 

)ربٌه والتوجٌهٌست دم  الهصه لجمٌع انواح  الت
ٔ

). 

االسفالٌب  النذسفٌه الناجحفه ففً اصفال  الطذفل وهفو  مفن :التربٌة  بالترؼٌب والترهٌفب امساً: 

مففع  االطذففال فففً كثٌففر مففن   اسففلوب واضففح ظففاهر فففً التربٌففة النبوٌففة وجففد اسففت دمه النبففً 

 .الحاالت

ٌففة ٌكففون تهطٌففب ان ٌتناسففب الترهٌففب والترؼٌففب مففع عمففر الطذففل فذففً السففنه االولففى والثان -أ

الوجه كافٌا عادة او حرمانه من شىء ٌجبه وفً السنة الثالثة حرمانفه مفن العابفه التفى ٌحبهفا او 

 .من ال رو  الى الملعب 

ان ٌتناسفب مففع ش صففٌة الطذفل فمففن االطذففال مفن ٌكففون حساسففا لٌنفا وا حٌففاء ٌكذٌففه العتففاب  - ت

اصدجائه اشد مفن حرمانفه  ومنهم من حرمانه من لعبه اشد من ضربه ومنهم من حرمانه من

)من النهود
ٕ

). 

 وسائل التربٌةالرابع: المطلب 

ٌحس الطذل بحاجه الى االنضفواء تحفت  :و كٌؾ نربط الطذل بها  :وال: التربٌة بالهدوة الحسنةأ

جاء ثفم ٌتحفول داالصف و المعلمفٌن او أجتداء بالوالدٌن او اال فوة الراٌة كائن مرمو  فٌتجه الى ا

واالنتمففاء بالمحاكففاة واالعتففزاز  وٌظففل  ًالففى ملٌففة فكرٌففة ٌمتففز  فٌهففا الففوع ةاالجتففداء  عملٌفف

واالجتفداء مفن اعظفم عوامفل االصفال  اضفافة الفى انفه  محتاجا الى الهدوة فً كل مراحل حٌاتفه

ٌشبع الحاجه الؽرٌزٌة الموكورة  آنذا الن الطذل لدٌه جدرة عجٌبة على المحاكاة بفوعى او بؽٌفر 

ء التربٌة باالهتمام بتربٌة الولد البكر وكرا كان او انثى)وعى ، وٌوصى علما
ٖ

 ). 

سففلوكا و عمففال الن اطذففالهم فففً  رسففول الفالوالففدان مطالبففان بتطبٌففق اوامففر هللا تعففالى وسففنة 

مراجبففة مسففتمرة لهففم صففبا  و مسففاء و فففً كففل آن فهففدرة  الطذففل علففى االتهففاط الففواعى و ٌمٌففز 

 ونحن ننظر الٌه على انه كائن صؽٌر الٌدرك والٌعنى. اؤهدالواعى كبٌرة جدا اكبر مما نظن ا

المربففً نحففو اال تٌففار الصففحٌح ٌحهففق الجلففس  ةو مسففئوولٌ : الجلٌس الصففالحالتربٌففة بففثانٌففا : 

حاجه اجتماعٌه ونذسٌه فالطذل ٌمٌل الى رفهه ٌلعب كل منهم منذردا فً منتصؾ السفنة الرابعفه 

و كلمفا كبفر الطذفل احتفا  الفى وجفت اطفول ٌهضفٌه مفع  و بعدها ٌمٌل منهم الى اللعب الجمفاعً

رفهته ٌبدأ استهالله عن والدٌه واما فً المراههة فالرفهه من اهفم الحاجفات النذسفٌه واالجتماعٌفه 

)التً ٌستؽنى....
ٗ

).. 

أصبحت م ترعات العلم الحدٌث تشارك فً  :علم الحديث و مخترعاتهمن الفاده االاً: ثالث

ن  طرها فً أنها تنهل للبٌوت عادات وتهالٌد وعهائد م الذة مكر، وٌتربٌة الصؽار والكبا

لإلسالم وعادات المجتمع المسلم وتؤثر فً الصؽار ألنهم ٌجلسون أمامها مدة طوٌلة وهم فً 

                                         
  . ٕٔٓاٌران ص  –منهج  التربٌة االسالمٌة دمحم جطب جم  - ٔ

 .  11 -17كٌؾ تربً ولد لٌلى بنت عبدالرحمن الجرٌبً ص  - ٕ

 .1ٙكٌؾ  تربً ولدك لٌلى بنت عبدالرحمن الجرٌبى ص - ٖ

 .1ٙٔممنهج التربوٌة النبوٌة للطذل دمحم نور عبدالحذٌض سوٌد  ص - ٗ
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حالة نذسٌة مناسبة لتلهً ما ٌعرض علٌهم )
ٔ

( ومن أهم هوه الم ترعات التلذاز وواجعه الٌوم 

ٌبعده عن بٌته، فإن لم ٌكن موجوداً أصالً فً البٌت فال ٌد له، وما ٌعرض فٌه ٌجعل المربً 

وإن كان موجوداً واألبناء متعلهون به فالبد من إٌجاد بدائل كالرحالت ، ثم على المربً أن 

ٌحول التلذاز إلى وسٌلة بناءة عن طرٌق ربطه بالذٌدٌو أو الحاسوب مع الضبط والحزم فً 

 ه.تنظٌم الوجت وا تٌار األشرط

لذٌدٌو: وهو أوسع مجفاالً مفن التلذفاز وٌمكفن الفتحكم ففً مفواده وففً أوجفات العفرض، وٌصفبح ا

أو كان است دامه بإفراط، ولوا ففإن علفى المربفً أن  هصارم ه طراً جسٌماً إوا لم ٌ ضع لرجاب

)ها تٌاراً دجٌهاً وٌحزم فً ضبط وجت المشاهد هالعلمٌة والتربوٌ هٌ تار األشرط
ٕ

) . 

ما ٌربً الطذل على سماح الهرآن الكرٌم فٌت ثر بمعانٌه وٌحذفظ شفٌئاً منفه، وكفولك المسجل: أهم 

 األشرطة واألناشٌد والهصص وؼٌرها.

 ً تسهم الدوافع الذطرٌة فً تربٌة الطذل إوا أحسن المربً  :فادة من الدوافع الفطريةاإل: رابعا

 است دامها وراعى فٌها التوازن واالعتدال ومنها:

ٌشترط أن ٌكون لصالح الطذل فال ٌوحً إلٌه المربً بما ٌجعله جبانفاً كفالوحوش االستهواء: و-أ

واألشبا  وؼٌرها، مفع االعتفدال ألن كثفرة اإلٌحفاء للطذفل تجعلفه تابعفاً لؽٌفره، منهفاداً، وٌهضفً 

على استهاللٌته  ولكً ٌنجح المربً فً اإلٌحاء ال بفد مفن الصفد  وأن ٌكفون متصفذاً بمفا ٌفدعو 

الصفوت مفؤثرة  هأو الصبر، وأن ٌكون ماهراً ففً عفرض الذكفرة وأن تكفون رنف إلٌه كالشجاعة

وعلففى المربففً أن ٌحففور مففن وجففوح طذلففه تحففت مظلففة الذسففق عففن طرٌففق إعجابففه بففالمؽنٌٌن 

هم وٌزرح فً نذسه كراهٌتهم)من دوالممثلٌن، ولوا علٌه أن ٌنذر
ٖ

) . 

ل لهٌفففة، والذضفففائل السفففلوكٌة مسفففؤولٌة التربٌفففة ال لهٌفففة : نهصفففد بهفففا مجموعفففة المبفففادئ ا -ٕ

والوجدانٌة التً ٌجب أن ٌتلهنها الطذل، وٌكتسبها وٌعتاد علٌها منو تمٌٌزه وتعهله إلفى أن ٌصفبح 

 مكلذا.

و المنكفر  هكلمات الذحش و السفباب و الذفاظ الشفتمٌ هد حٌنما ٌسع من ابوبلالهدوة السٌئة : فالوا 

الذاظهم فال ٌصدمنه فً النهاٌفة اال كفالم ففاحش  فإن الولد الشك سٌحاكً كلماتهم و ٌتعود تزداد

 و ال ٌتلذظ بمنكر الهول و زوره . 

ال لطه الذاسده : فالولد الوي ٌلهً للشارح و ٌترك لهرناء السوء ورفهاء الذساد فمفن البفدٌهً ان  - أ

اللعن و السفباب و الشفتٌمة و مفن الطبٌعفً ان ٌكسفب مفنهم احفط االلذفاظ و اجفبح  هٌتلهن منهم لؽ

وا ال  و ٌنشا علفى اسفوأ مفا ٌكفون مفن التربٌفة الذاسفدة و ال لفق االثفٌم لهفوا و          اداتالع

جب على االباء و االمهات والمربٌن جمٌعاً ان ٌعطو  لالوالد الهدوة الصالح فً حسن ال طاب 

و تهوٌب اللسان و جمال اللذظ والتعبٌر )
ٗ

) 

                                         
 .11عبدالرحمن الجرٌبى ص لٌلى بنت-كٌؾ تربى ولدك - ٔ

 .ٓٓٔالمصدر السابق ص - ٕ

 .ٕٓٔلٌلى بنت عبدالرحمن ص-كٌؾ تربى ولدك مع األ رٌن - ٖ

 .ٔٗٔتربٌة االوالد فً االسالم دكتور عبدهللا ناصح علوان ص  - ٗ



 

13 

 

التً أوجبها اإلسفالم علفى المفربٌن مفن آبفاء  من المسؤولٌات الكبر  :مسؤولٌة التربٌة الجسمٌة - ب

وأمهات ومعلمٌن، مسؤولٌة التربٌة الجسمٌة، لٌنش  األوالد على  ٌر ما ٌنشفؤون علٌفه مفن جفوة 

الجسففم، وسففالم البففدن، ومظففاهر الصففحة والحٌوٌففة والنشففاط)
ٔ

االسففالم فففً تربٌتففه للجسففم و ، (

 ً  .الطاجة الحٌوٌة ٌراعً االمرٌن معا

 :ي رسمه فً تربٌة االوالد الجسمٌةالوالمنهج العلمً و

وجوب النذهه علفى االهفل الولفد لهولفه تبفارك و تعفالى ] و علفى المولفود لفه رزجهفن و كسفوتهن  - أ

بففالمعرؾ  )
ٕ

( و مففن النذهففه علففى العٌففال تهٌئففة االب االهلففه و عٌالففه العففواء الصففالح و المسففكن 

تنهك ابدانهم االوبئه و االمراض  الصالح و الكساء الصالح حتى ال تتعرض اجسامهم لالسهام و

 . 

و  لهفا فمفن هدٌفة  والد عادةكل و المشرب و النوم تصبح لد  األاتباح الهواعد الصحٌة فً الما - ب

علٌه الصالة و السالم فً الطعام االحتماء من الت مه و النهى عن الزٌادة فً االكل و الشروب 

ا : جفال   و ؼٌرها عفن رسفول هللا على جدر الحاجة ، رو  الترمو  ًِ ِوَعفاًء َشفر  ]َمفا َمفأَلَ آَدِمف

بِِه َوثُلُفثن ِمْن بَْطن  بَِحْسِب اْبِن آَدَم أُُكاَلتن ٌُِهْمَن ُصْلبَهُ فَإِْن َكاَن اَل َمَحالَةَ فَثُلُثن ِلَطعَاِمِه َوثُلُثن ِلَشفَرا

ِلنَذَِسِه  )
ٖ

).   

ففً الحفدٌث الفوي رواه  ٌواً المفره و تنذ هالرٌاضة و العاب الذروسٌ رسةتعوٌد الولد على مما - ت

مسلم ] المؤمن الهو   ٌر واحب الى هللا من المؤمن الضعٌؾ و فً كل  ٌر   )
ٗ

( و مفن اجفل 

 عا االسالم الى تعلٌم السباحة و الرمى و روكوب ال ٌل . دهوا 

 .مسؤولٌة التربٌة العهلٌة ، مسؤولٌة التربٌة النذسٌة ، مسؤولٌة التربٌة االجتماعٌة 

: المهصود بالتربٌة العهلٌة تكوٌن فكر الولد بكفل مفا هفو نفافع مفن العلفوم سؤولٌة التربٌة العهلٌةم -ٔ

الشرعٌة، والثهافة العلمٌة والعصرٌة، والتوعٌة الذكرٌة والحضارٌة... حتى ٌنضج الولفد فكرٌفا 

وٌتكون علمٌا وثهافٌا )
٘

لٌفه جولفه  (العهل البشر  طاجة من اكبر طاجاته ونعمفة مفن اكبفر نعفم هللا

ا تَْشُكُروَن   ) :تعالى ]جُْل ُهَو الَِّوي أَنَش َُكْم َوَجعََل لَُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفئَِدةَ جَِلٌالً مَّ
ٙ

). 

 الخاتمه

لنا الهففول عنففه سففابها تربٌففة االوالد فففً االسففالم ٌتبففٌن لففك ا ففى المربففى بشففكل صففممففا ف     

ان االسففالم بمنهجففه الكامففل وطرٌهتففه المتمٌففزة واسففلوبه  واضففح الٌهبففل الشففك وال االلتبففاس

الذرٌفففد ففففً اعفففداد الولفففد االٌمفففانى وال لهفففى وففففً تكوٌنفففه النذسفففى والعهلفففً وففففً الجسفففمى 

واالجتماعى لٌكون فً المستهبل انسانا صالحا متوازنا سوٌا واعهٌده و  لق ورسفاله ٌفنهض 

اٌفه الؽاٌفات اال وهفى رضفوان هللا ب عباء و ٌضطلع بمسفؤولٌات وٌنتهفى ففً ال اتمفة الفى ؼ

                                         
 .ٕٗٔتربٌة االوالد فً االسالم دكتور عبدهللا ناصح علوان ص  - ٔ

 .ٖٕٕسورة البهرة االٌة  - ٕ

 .1ٖٕٓرجم الحدٌث  ٖٙ٘نن الترموي ص س - ٖ

 .ٕٗٙٙرجم الحدٌث  11ٖٔصحٌح مسلم ص  - ٗ

 1ٙٔتربٌة االوالد فً االسالم عبدهللا ناصح علوان ص  - ٘

 .ٖٕسورة الملك االٌة  - ٙ
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جنففه و النجففاه مففن النففار و مففن االمففر التففى ٌكففاد ٌجمففع علٌهففا علمففاء العففز وجففل و الذففوز ب

مفا او أبفا او أ اال ال  واالجتمفاح ورجفال التربٌفة والتعلفٌم ان المربفى سفواء لكفان معلمفا او

ه منهج الربانى الفو  ٌو هوذمرشدا ربانٌا حٌن ٌبول جصار  جهده وٌت و ؼاٌة اهتمامه فً تن

 .عدت اصوله وفروعه شرٌعه االسالمانزله هللا عزوجل و تطبٌق هوا النظام الو  ف

فمن المؤكفد ان الولفد ٌنشفا علفى االٌمفان و التهفو  و ٌتفدر  علفى الذضفٌله اال فال  و       

ٌظهر امام المجتتمع بافضل ما ٌظهربه انسفان ناضفح العهفل مكتمفل ال لفق متفوازن السفلوك 

واالبففاء مففن  ح المعاملففه حسففن السففٌره كففرٌم المعشففر امففا ماٌشففكو منففه بعففض المففربٌنسففم

انحراؾ ابنائهم او تمردهم و عهوجهم فٌعود فً الدرجفة االولفى الفى هفؤالء المفربٌن انذسفهم 

ء وكٌؾ تثبت عهٌفدة الولفد واالب ٌدفعفه الفى وفكٌؾ ٌستهٌم الولد واالب ٌسمح له برفهاء الس

المعاهد التبشرٌه وبالعموم كٌؾ ٌنصلح الولفد وٌسفتهٌم المربفى لفم ٌا فو المدراس االجنبٌه و 

 .بمنهج  االسالم فً التربٌة و بنظامه فً التكوٌن و العداد

 النتائج

اوا كفان البففد مففن بٌففان التفً ٌجففب ان ٌشففكلهما المربففون فففً كفل مسففؤولٌتهم فففً التربٌففة العهلٌففة 

 -تتركز فً التالٌة :

: ال شففك ان هففوه المسففؤولٌة بالؽففة االهمٌففة و ال طففورة فففً نظففر مسففؤولٌة الواجففب التعلمففً  -ٔ

االسفالم الن االسفالم حمفل االبفاء و المفربٌن مسفؤولٌة كبفر  ففً تعلفٌم االوالد و تنشفئتهم علففى 

االؼتراؾ من معٌن الثهافة و العلم و تركٌز اوهانهم علفى الذهفم المسفتوعب و المعرففة المجفردة 

الناضففج الصففحٌح و بهففوا تتذففتح المواهففب )و المحاكمففة المتزنففه و االدراك 
ٔ

( و ٌبففرز النبففوح و 

نضح العهول و تظهر العبرجٌة جال تعالى ] هل ٌسفتوي الفوٌن ٌعلمفون و الفوٌن ال ٌعلمفون   )
ٕ

 )

جفال] ومفن سفلك طرٌهفاً ٌلفتمس فٌفه  ان رسفول هللا ً هرٌفره بفرو  مسلم فً صحٌحه عن ا

علماً سهل هللا له طرٌهاً الى الجنة  )
ٖ

)   

مسؤولٌة التوعٌة الذكرٌة : و من المسؤولٌات الكبر  التً جعلها  االسالم امانه فً عنق االبفاء  -ٕ

والمربٌن جمٌعاً توعٌة الولد فكرٌاً منو حداثة سنّه ، ونعومة أظذاره ، إلفى أن ٌصفل سفن الرشفد 

م نظامففاً والنضففج والمهصففود بالتوعٌففة الذكرٌففة ارتبففاط الولففد باإلسففالم دٌنففاً ، وبففالهرآن العظففٌ

وتشفرٌعاً بالتففارٌ  االسفالمً عففزا و مجففداً وبالثهاففة اإلسففالمٌة العامففة روحفاً وفكففراً  اوان علففى 

 -المربٌن ان ٌعرفوا الولد منو ان ٌعى و ٌمٌز على الحهائق التالٌة :

 لففود هففوا االسففالم و صففالحٌته لكففل االزمنففه و االمكنففه لمففا ٌمتففاز بففه مففن مهومففات الشففمول و  -ٔ

جدد و االستمرار )ال لود و الت
ٗ

).   

 

                                         
 ٙٙسورة التحرٌم  ،الهران الكرٌم - ٔ

 .7ٔٔدكتور عبدهللا ناصح علوان ص  ،تربٌة االوالد فً االسالم - ٕ

 .ٗٓٔابً داود ص سنن  - ٖ

 . ٖٖٔالمصدر السابق ن ص  - ٗ
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 المصادر والمراجع

 ن الكرٌم آالهر

داب الصحبة و المعاشرة مع اضناؾ الناس لالمام الؽزالى مطبعة العانً بؽفداد دراسفة آ -ٔ

 دمحم سعٌد المعٌنى .  –و التحهٌق 

 -هفـ ٙٓٗٔ ٔط: –بٌفروت لبنفان  –دب المذرد المام الحافظ دمحم بن اسماعٌل الب اري أ -ٕ

 م 11ٙٔ

 صول التدرٌس الدٌنٌة د. محسن عبدالحمٌد . أ -ٖ

 111ٔ -1ٔٗٔ، 1ٔٗٔالطبعفه : ال امسفة  –مصفطذى البؽفا  بحوث فى نظام السالم د. -ٗ

 دمشق. –مطبع دار الكتب  111ٔ، 

 ردن . األ -عمان بعة األولى، طالالبٌئة و اطذل ابراهٌم الذاعور   -٘

 -هفـٖٕٗٔالطبعفة الثامنفة و الثالثفون  ٔن  :تربٌة االوالد فً االسالم د. ناصح عبفدهللا علفوا -ٙ

 م . ٕٕٓٓ

 تربٌة المراهق فً المدرسة الدٌنٌة اللواء جمال الدٌن محذوظ .  -7       

دار السففالم  ٔالتربٌففة فففً االسففالم النظرٌففة و المففنهج د. عففدنان علففى رضففا النحففو  ط: -1

 بطباعة و النشر و التوزٌع و الترجمة . 

طبع اللجنة و الوطنٌة لالحتذال بمطبع الهرن ال فامس  ً،ٌد الدٌوجسع، التربٌة و التعلٌم-ٓٔ

 م . 111ٔ -هـ ٕٓٗٔعشر للهجري 

 رسالة اٌها الولد لالمام الؽزالً . -ٓٔ

حههه وصنع فهارسها دمحم  ،ابن ماجة أبو عبدهللادمحم بن ٌزٌد الهزوٌنً الحافظ ، سنن ابن ماجة -ٕٔ 
 السعودٌة.الطباعة العربٌة  شركة الثانٌة،الطبعة  األعظمً،مصطذى 

دار الذكفر للطباعفة و النشفر  –سنن ابً داود للحافظ ابً داود بن االشعت السجستانً  -ٖٔ

 مٕٔٓٓ -هـ ٖٔٗٔلبنان  –بٌروت  –و التوزٌع 
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سففنن الترمففوي، اإلمففام دمحم بففن عٌسففى بففن سففورة الترمففوي، ت ففرٌج دمحم ناصففرالدٌن  -ٗٔ

ور بففن حسففن ال سففلمان، الطبعففة األولففى، بففدون تففارخ االلبففانً، اعتنففى بففه أبففو عبٌففدة مشففه

 النشر، السعودٌة.

لبنفان ، دار  –بٌفروت  ٔصحٌح الب اري البً عبدهللا دمحم بفن اسفماعٌل الب فاري   :  -٘ٔ

 م ٕٕٓٓ -هـ ٕٖٗٔالتراث للطباعة و النشر و التوزٌع 

 ٔسفابور  ط : صحٌح المسلم لالمام ابً حسن مسلم بن الحجا  بن مسلم الهشر  النٌ -ٙٔ

 .م ٕٕٓٓ -هـ ٕٖٗٔ

مراجعفه و تصفحٌح ٌوسفؾ  –الهاموس شهاب الدٌن ابو عمر دار الذكر لبنفان بٌفروت  -7ٔ

 الباجً . 

 تحهٌق دمحم ناصر الدٌن االلبانً  ،للشٌ  االسالم ابن تٌمٌة ،الكلم الطٌب -1ٔ

 –زٌففع لٌلففى بنففت عبففدالرحمن الجرٌبٌففة طبففاح و النشففر و التو –كٌففؾ تربففى ولففدك  -1ٔ

 هـ ٕٗٗٔ ٖالملكة العربٌة السعودٌة ط: –وزارةت الشؤون و االوجاؾ و الدعوة و االرشاد 

 دار المعارؾ .  ٖلسان العرب البن منظور   -ٕٓ

دار  –تٌسففٌر طفه ، عمففان  –علفً محمففود حمفودة  محاضفرات فففً النظفام االسففالمً -ٕٔ          

 م. 11ٕٔالذرجان 

  جطب . دمحم –منهج التربٌة االسالمٌة 

–دٌمشففق  –مففنهج التربٌففة النبوٌففة للطذففل دمحم نففور عبففدالحذٌظ السففوٌد دار ابففن كثٌففر  -ٕٕ

 م .  111ٔ -هـ 1ٔٗٔبٌروت 

 –مطبعففة جففوم  ٔبففاجر شففرٌؾ الهرشففى ط: ،سففرة فففً االسففالم دراسففة مهارنففةنظففام األ -ٖٕ

 7ٖٓٔ-هـٕٔٗٔاٌران 


