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 املقدمة

َيْظَفَر ببيٍت ن ، فكل إنسان مييل بفطرته إىل أالبقاءإن وجود األسرة هو امتداد للحياة البشرية، وسر 
، فقد رعتها األداين عموما؛ وإن كان اإلسالم ة اللبنة األوىل يف بناء اجملتمع، وملا كانت األسر وزوجٍة وذريةٍ 

جاء ضمن  1﴾إَّنا عرضنا اأَلَمانََة َعَلى الساَمَواِت َواأَلْرِض واجلَِبالِ  ﴿ متيز ابلرعاية الكربى، قال تعاىل:
 فطر هللا عز وجلوقد   2.مؤمتن ومسؤول عما اسرتعاه هللاوالرجل  األمانة؛ أمانة األهل واألوالد معاين

يبذل األبوان الغايل لذا  3﴾ املاُل والبَ ُنوَن زِيَنُة احلََياِة الدنيا ﴿: الناس على حب أوالدهم قال تعاىل
تربية املنزل أواًل، وتربية األم ابلذات يف والنفيس من أجل تربية أبنائهم وتنشئتهم وتعليمهم، والرتكيز على 

السنوات اأُلَول، فقلوهبم الطاهرة جواهر نفيسة خالية من كل نقش وصورة، وهم قابلون لكل ما ينقش 
عليها، فإن ُعوِ ُدوا اخلري واملعروف نشأوا عليه، وُسِعدوا يف الدنيا واآلخرة، وشاركوا يف ثواب والديهم، وإن 

  4.باطل، شُقوا وهلُكوا، وكان الِوْزُر يف رقبة والديهم، والوايل هلمُعوِ ُدوا الشر وال

 

ا أمجل ويف تشكيل أخالقهم وسلوكهم، وم رعاية األوالد وميكن القول أبن لألسرة دورًا كبريًا يف 
أن على األلسن  كر قصة تذ و  5.الح من هللا واألدب من اآلابء""الصمقولة عمر بن عبد العزيز رمحه هللا

قال: سرقت بيضة وأَّن صغري، ة، و ليقبلها، مث عضها عضة شديد للحد طلب أمه ملا، و سرق رجال
  6.فشجعتين وأقرتين على اجلرمية حىت أفضت يب إىل ما أَّن عليه اآلن

 
                                                            

  . 72سورة األحزاب من اآلية :  1
 .691(، ودرة الناصحني يف الوعظ واإلرشاد لعثمان الشاكر اخلوبري، ص10/112البحر احمليط أليب حيان األندلسي ) 2
 . 46 سورة الكهف : 3
 ( .2/200إحياء علوم الدين للغزايل: )  4
 . 66م،ص1999ديسمرب -العدد الثالث عشر -جملة )ولدي( الكويتية جاسم املطوع، 5
 . 127إصالح اجملتمع، حممد البيحاين، ص 6
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  البحث اشكالية
 تتلخص اشكالية البحث واالسئلة اليت يروم االجابة عنها مبا يلي:

 غفلة الوالدين عن أهداف الرتبية.  -
 .نموذجيةالرتبية ال ساليبوغفلتهم عن أ االبوينجهل  -
 .واثر يف ندتقومي املتعليمن صفات املريب الناجح -

 
 البحث أهداف
 هذا اىل حتقيق االهداف التالية: حبثنا يهدف

 .دور الوالدين وأثر خربهتما يف جناح تربية االبناءان بي .أ
 املشاكل الرتبوية املستجدة.والوسائل الرتبوية الناجحة يف معاجلة حتقيق الطرائق   .ب
 .بيان صفات املريب الناجح وأثرها يف تقومي املتعلم  .ت

 

 منهج البحث
ئي التحليلي وذلك جبمع عينات البحث ومادته بعد احبثنا عبارة عن دراسة مكتبية تعتمد املنهج االستقر 

 استقراء املوضوع يف مضاهنا مث مجعها وحتليها واستخالص ادلة البحث منها.
 

 أقسام البحث
 مفهوم الرتبية وأهدافها املبحث األول:
  دور األسرة يف رعاية األوالد املبحث الثاين:

 الناجح وأثره يف تقومي املتعلمني املريب صفات: الثالث املبحث
 تربوية مهمة اساليب : املبحث الرابع
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 املبحث االول

 واهدافها الرتبية مفهوم  

 

 واملصلح املطاع والسيد املالك:  على ويطلق( الراب) واالسم( رََببْ ) الفعل من مشتقاة  :  اللغة يف الرتبية
 . اإلصالح وهو الثالث املعىن من مأخوذة والرتبية

 نواحيه مجيع من متكامل ُمسلم سليم إنسانٍ  وتكوينُ  تنشئةُ : "  االصطالح يف الرتبية تعريفات ومن
 . " واإلبداعية واإلدارية ، االعتقادية والروحية ، اديةواالعتق والعقلية الصحية الناحية من ، املختلفة

 .نباته ليحسن الزرع بني من األجنبية النبااتت وخيرج: الشوك يقلع الذي الفالح عمل يشبه الرتبيةومعىن 

 :اإلسالم يف الرتبية مكانة

 ُقوا آَمُنوا الاِذينَ  أَي َُّها ايَ ﴿: تعاىل قوله ومنها ، الولد تربية فضل على واألحاديث اآلايت دلت فقد
 عن وتنهاهم هللا بطاعة أتمرهم : هللا رمحه - قتادة قال ﴾َواحلَِْجارَةُ  النااسُ  َوقُوُدَها ََّنرًا َوَأْهِليُكمْ  أَنْ ُفَسُكمْ 
 ، عنها قذعتهم معصية رأيت فإذا ، عليه وتساعدهم به وأتمرهم هللا أبمر عليهم تقوم وأن هللا معصية

: يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسعت : قال - عنهما هللا رضي - عمر ابن وعن " عنها وزجرهتم
 زوجها بيت يف راعية واملرأة ، رعيته عن ومسئول راعٍ  اإلمام ، رعيته عن مسؤول وكلكم راعٍ  كلكم"  

 مل إال بنصحه ُُيطها فلم رعية هللا يسرتعيه عبد من ما : وسلم عليه هللا صلى وقال"  رعيتها عن ومسئولة
 ؟ أدابته ماذا ، عنه مسئول فإنك ابنك أدب : -عنهما هللا رضي - عمر ابن وقال. اجلنة رائحة يرح

 من خري الرتبية أن وسلم عليه هللا صلى النيب وأخرب. " لك وطواعيته بر ك عن مسئول وهو ؟ علامته وماذا
 اخلُُلقَ  الولد تعليم أن إىل أرشد كما" بصاع يتصدق أن من خري ولده الرجل يؤدِ ب ألن فقال: الصدقة
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 فهي البنات تربية وأما. حسن أدب من أفضل ولداً  والد   ََنَل ما:  فقال عطاء كل  من أفضل احلسن
:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال -عنه هللا رضي - الل   عبد بن جابر فعن ، النار عن حجاب

 بعض من رجل فقال"  اجلنة له وجبت فقد ويرمحهن، ، ويكفيهن ، يؤدهبن:  بنات ثالث له كان  من"
 . وثنتني:  قال ؟ هللا رسول اي وثنتني:  القوم

 أهداف الرتبية

 إليها، والوصول حتقيقها إىل الرتبوية العملية تسعى اليت الغاايت، أو األغراض ؛الرتبوية ابألهداف يُقصد
 هذا يف الشروع قبل أساسي أمر   الرتبوية األعمال من عمل ألي األهداف وحتديد.بعيدة أو كانت  قريبة

 ووسائلها، وطرقها، الدراسة، جمال وحتديد تكييف يف كبريًا  أتثريًا يؤثر التحديد هذا ألن وتنفيذه؛ العمل
 . إليه وموجًها للسلوك حمرًكا تكون ما غالًبا األهداف أن كما  األهداف، هذه حتقق اليت وأساليبها

 
 حياته ُييا بل احلماس، طعم يتذوق وال العمل، لذة يعرف ال له، هدف ال الذي واإلنسان

 أبفضلية اجلزم يستطيع وال املنتهى، أين يدري وال شطرها، وجهه يويل اليت اجلهة أين يعرف ال ضائًعا،
 اإلسالمية للرتبية معينة أهداف فتحديد إذن، .أخرى دون بوسيلة األخذ أو أخرى، طريقة على طريقة

 لتؤيت وتطورها؛ واستمرارها جناحها وضمان اإلسالم، يف الرتبوية العملية ملمارسة وضرورايً  الزًما أمرًا يعد
 على يساعد اإلسالمية الرتبية أهداف حتديد أن ماك .عطاء وأفضل وقت، وأقصر جهد، أبقل مثارها
ه واحلضاري، العلمي التقدم مسارات حتديد  ذلك وكل ،إليه يتجه أن جيب حيث إىل التقدم هذا ويُ َوجِ 

  .املستقيم مسريها عن الرتبية اَنراف من واقية موجهات مبثابة يعد
 :األهداف من نوعنياىل  اإلسالمية الرتبية أهداف تقسيم وميكن
 اإلسالمية للرتبية العام اهلدف: األول
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 َوَما: ﴿ تعاىل قوله من انطالقًا تعاىل؛ هلل العبودية معىن حتقيق يف اإلسالمية للرتبية العام اهلدف ويتمثل
 هللا، عبادة هو الكون يف اإلنسان لوجود األساسي فاهلدف 7﴾ لِيَ ْعُبُدونِ  ِإالا  َواإِلْنسَ  اجِلنا  َخَلْقتُ 

 جامع اسم ، وذلك ألهناومناسك شعائر أداء جمرد على تقتصر ال والعبوديةالكون،  وتعمري له، واخلضوع
 معىن فيه يتحقق أن يريد الذيو  ، والباطنة الظاهرة واألعمال األقوال من ويرضاه هللا ُيبه ما لكل

 جمال إىل ينتمي ما ذلك يف سواء ويرضاه، - تعاىل – هللا ُيبه ملا كلها  أموره خُيضع الذي هو العبودية،
 هللا يفتقده فال وشرعه؛ هللا هلداية مجيًعا وسلوكه حياته يكيف فهو األفعال؛ أو األقوال، أو االعتقادات،

 عليه حرم أو له، أحل أو هناه، أو - تعاىل – هللا أمره إذا دائًما فاملسلم هناه، حيث جيده وال أمره، حيث
ْعَنا: ﴿ كله  ذلك يف موقفه كان  - ِصريُ  َوِإلَْيكَ  َرب اَنا ُغْفرَاَنكَ  َوَأَطْعَنا مسَِ

َ
 . 8﴾ امل

 

 اإلسالمية للرتبية الفرعية األهداف :اثنًيا

 الصحيحة العقدية التنشئة .1
 اجملتمع يف الفرد يتخلق، و وبصرية هدى على - وجل عز - هللا يعبد الذي الصاحل اإلنسان إلعداد 

 هللا صلى هللا برسول ذلك يف مقتدايً  إخل؛... وإخالص وأمانة، صدق، من: احلميدة ابألخالق املسلم
 عليه هللا صلى بقوله وعمالً  9﴾َعِظيمٍ  ُخُلقٍ  َلَعلى َوِإناكَ : ﴿ بقوله سبحانه ربه له شهد الذي وسلم، عليه

 هللا إىل الدعوة مبهمة للقيام املسلم اجملتمع هتيئة ميكن وبذلك "األخالق مكارم ألمتم بُِعثُت؛ إمنا" : وسلم
  .املنكر عن والنهي ابملعروف واألمر تعاىل،

 
 اجلماعي الشعور تنمية. 2

                                                            
 .56:الذارايت 7
 .285: البقرة 8

 القلم:  49



7 
 

 عمالً  إبخوانه؛ ويرتبط ومهومه، بقضاايه فيهتم جمتمعه؛ إىل ابالنتماء الشعور الفرد لدى يرسخ حبيث 
َا: ﴿ تعاىل بقوله ْؤِمُنونَ  ِإمنا

ُ
 بعضه يشد كالبنيان  للمؤمن املؤمن" : وسلم عليه هللا صلى وقوله 10﴾ ِإْخَوة   امل

 الواحد، اجلسد كمثل  وتعاطفهم، وترامحهم توادِ هم يف املؤمنني ترى" : وسلم عليه هللا صلى وقوله "بعًضا
 اإلميانية اأُلخواة روابط تتأكد وبذلك "واحلمى ابلسهر اجلسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا

 .املسلمة األمة أبناء بني الصادقة
 
 وعاطفيًّا نفسيًّا املتزن الفرد تكوين. 3
والتودد التقرب منهم ؛و ، النفسية مشاكلهم ومعاجلة األطفال، مع احلوار وحسن التوجيه حبسن وذلك 

  جملتمعه. َّنفع وعضو فاعل شخص تكوين على يساعد ممااليهم 
 
  ورعايتها واهبامل صقل. 4

 لوقتا يف معاتاجملت لتقدم ةملح ضرورة ابتت اليت وامللكات ابملواهب يتمتع الذي املبدع، الفرد لتكوين
 فة،املختل مشكالتلل احللول ووضع االبتكاري، التفكري على النشء قدرات بتنمية وذلك احلاضر،

 اقشات.واملن لةابألسئ ذهنال واستثارة ،وابداء الرأي والتعبري والتخيل الرتكيز على قدراهتم وتنمية
 
 وبدنيًّا جسميًّا الصحيح الفرد تكوين. 5
 يف االستخالف أبعباء والقيام خرياهتا، واستثمار األرض عمارة يف وواجبه بدوره القيام يستطيع الذي 

 خري القوي املؤمن" : وسلم عليه هللا صلى بقوله عمالً  فيها؛ خليفته هللا جعله اليت ومهامه، األرض
 والفروسية، كالرمي،:  اجلسم تقوي أمور على اإلسالم شجع وهلذا "الضعيف املؤمن من هللا إىل وأحب

 والسباحة.
                                                            

 10: احلجرات 10
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 الثايناملبحث 
 دور األسرة يف رعاية األوالد

 
وذلك  لعصر احلاضر،ما يف ا سيومسألة االهتمام ابألسرة من القضااي العاملية اليت زاد احلديث حوهلا؛ ال

نفسها، من ن عند أمبغة على مستوى الدول واهليئات واملنظمات الدولية،حيث حتاول كل منها إجياد ص
وى حترير نائها، أو دعتطوير بو ية دذلك رفعها لشعارات احلري ة واملس اواة ؛ ودعواها إىل نبذ األسرة التقلي

 .ود وتعويضها بعالقات شاذة حمرمةاألسرة املعاصرة من القي

جيب أن تتضافر جهود  وِإنا التأكيد على أمهية دور األسرة يف رعاية األوالد، ملن َأَجلِ  األمور،اليت
اآلابء واألمهات، وأهل العلم، والدعاة، والرتبويني، واإلعالميني.. للمحافظة على بناء األسرة الصاحلة يف 

َنن مسؤولون عنها، فاملرء جُيزى على أتدية احلقوق املتعلقة أبسرته،  -تعاىل-اجملتمع، فهي أمانة أمام هللا
أيَي َُّه ا الاِذيَن َآَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم ََّنرًا َوُقوُدَها النااُس  ﴿ :اىلِإْن خريا فخري وإال غري ذلك، قال تع

 11﴾َواحِلَجارَة
 

، ربية األوالدتدين يف لوالاوانطالقا من هذه األمهية نتناول احلديث عن تعريف األسرة، ومسؤولية 
 ت لألسرة .لتوجيهاعض ااجه األسرة، وبوبناء القيم والسلوك، وأمهية املعاملة احلسنة، وخماطر تو 

 
 تعريف األسرة 

قال ابن منظور: "ُأسرُة الرجل: عشريتُه ورهطُُه األْدنَ ْوَن ألنه يتقوى هبم، واأُلسرُة عشريُة الرجل وأهُل 
 12.بيته"

                                                            
 . 6سورة التحريم من اآلية:  11
  ( .1/141مادة )َأَسَر( )لسان العرب،  12
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َجَعَل  وهللا ﴿ِذْكُر األزواج والبنني واحلفدة، مبعىن األسرة، قوله تعاىل:  -عز وجل-وقد جاء يف كتاب هللا
 يُ ْؤِمُنوَن َلُكم من أَنُفِسُكم أَزَواجًا َوَجَعَل َلُكم ِمن أََزَواِجُكم بَِننيَ  َوَحَفَدة َوَرَزَقُكم ِمن الطايِ َباِت أَفَِبالَباِطلِ 

: "خُيرب تعاىل عن مناِته -رمحه هللا-يقول الشيخ عبد الرمحن بن سعدي  13﴾َوبِِنْعَمِت اللِا ُهم َيْكُفُرون
العظيمة على عباده،حيث جعل هلم أزواجا، ليسكنوا إليها، وجعل هلم من أزواجهم، أوالدًا تَ َقرُّ هبم 

ل، أعيُنهم وخيدُموهنُم، ويقُضون حواِئَجهم، وينتفعون هبم من وجوه كثرية، ورزقهم من الطيبات من املآك
 14.واملشارب، والنعم الظاهرة، اليت ال يقدر العباد أن ُيصوها"

 
 األسرة وبناء القيم والسلوك 

للواِلَدْيِن يف إطاِر األسرة أساليُب خاصة من القيم والسلوِك جَتاَه أبنائهم يف املناسباِت املختلفِة، وهلذا فإن 
اَنراَف األبناِء .فالتوجيُه القيمي يبدُأ يف نطاِق األسرِة أواًل، اَنرافاِت األسرِة من أخطِر األموِر اليِت تُ َولِ ُد 

مث املسجد واملدرسة واجملتمع . فاألسرُة هي اليت ُتْكِسُب الطفَل ِقَيَمُه فَ يَ ْعِرُف احَلَق والَباطَل، واخلرَي والشَر، 
شخصيِتِه، وتتميُز مالمُح هويِتِه  َوهو يَتلاَقى هذه القيِم دوَن مناقشٍة يف ِسنيِه األوىل، حيث تتحدُد عناصرُ 

على سلوكه وأخالقه؛ لذلك فإن مسؤولية عائَل األسرِة يف تعليِم أهِلِه وأوالده القيم الرفيعة، واألخالق 
احلسنة، وليس الرتكيز فقط على السعِي من أجل الرزق والطعام والشراب واللباس..، قال : "أال كلكم 

مام الذي على الناس راع، وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على راٍع وكلكم مسؤول عن رعيته، فاإل
كان 15.ت زوجها وولده، وهي مسؤولة عنهم"أهل بيته، وهو مسؤول عن رعيته، واملرأة راعية على أهل بي

:" ارجعوا إىل أهِليُكم فأقيُموا فيهم -رضوان هللا عليهم-يقول صلى هللا عليه وسلم ألصحابه 
 16.َوَعلِ ُموهم"

: "فمن أمهَل تعليَم ولِدِه ما ينفعه، َوتَ رََكَه ُسدى، فقد َأساَء إليه غايَة اإلساءة، -رمحه هللا-ل ابن القيم يقو 
                                                            

 . 72سورة النحل :  13
  . 397تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان،ص 14
  . 1829، ومسلم حديث893متفق عليه، البخاري حديث 15
 . 631رواه البخاري ،حديث  16
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وأكثُر األوالِد ِإمنا جاء فساُدُهم من ِقَبِل اآلابِء وإمهاهلِِم هلم، وترِك تعليِمِهم فرائَض الديِن َوُسنَ َنه، 
 17.ومل ينفعوا آابَءُهم ِكَبارا( فأضاعوها صغارًا، فلم ينتفعوا أبنفِسِهم

 ولذلك ينبغي تعويد األوالد منذ صغرهم على بعض األمور األساسية، من ذلك:

سلوب مبسط ليهم أبععرضه تعريف األبناء أبمهية التوحيد، و  ألمر ابعتناق العقيدة الصحيحة :ا-أ
 يناسب عقوهلم .

 صري والرمحن،يع والبالسمبيان توحيد األمساء والصفات، ك بعث روح املراقبة هلل واخلوف منه :-ب
 وأثرها يف سلوكهم .

لقوله صلى هللا عليه وسلم: "مروا صبيانكم للصالة إذا بلغوا سبعا،   :احلث على إقامة الصالة-ج
  18.واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا، وفرقوا بينهم يف املضاجع"

 . عامةالتحلي مبكارم األخالق واآلداب ال -د

 

 املعاملة احلسنة يف توجيه األوالد 

أمر اإلسالم ابملساواة يف املعاملة بني األوالد يف العطاء املعنوي واملادي، وأوصى مبعاملة اإلَّنث كالذكور 
ألهِلِه، وأَّن  مقال صلى هللا عليه وسلم: "خريُُكم خريُكُ  معاملة متماثلة دون متييز لألبناء على البنات.

  20. وكان عليه الصالة والسالم ميازح الغلمان "اي أاب ُعمري، ما فعل النغري"؟ 19"خريُُكم ألهِلي
 

                                                            
 . 139ه ،صفحة 7140الثانية، ، الطبعةيان بدمشقحتفة املودود أبحكام املولود، حتقيق : بشري حممد عيون، مكتبة دار الب 17
 رواه أمحد وأبو داود . 18
  ( .5/709) 3904رواه الرتمذي، وقال: حسن غريب صحيح،حديث  19
 . 6129رواه البخاري، حديث 20
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 وتتباين معاملة األسر ألوالدهم يف ثالثة أنواع :
وابط ضالضرب بدون  ديد أوالته تتسم ابلشدة يف التعامل كالزجر أو النوع األول : املعاملة القاسية :

 .ن الرب هبممالد ألو ايحرم مشروعة، أو اإلمهال لألبناء حبجة ظروف العمل، وكثرة األسفار، فأو حدود 
ة املدللة" واإلفراط يف ليها "الرتبيطلق عد، ويُ يُ َلَّبا فيها كل ما يطلبه األوال النوع الثاين : املعاملة اللينة :

 الدالل يؤدي إىل خلق شخصية فوضوية.

وإذا  تعتمد على املزج بني العقل والعواطف، وتوجيه النصح واإلرشاد، املعتدلة :النوع الثالث : املعاملة 
مل يستجب األوالد ابإلرشاد والتوجيه يلجأ األبوان إىل توبيخهم مث هجرهم مث حرماهنم من بعض األشياء 

لطبع عدم أتديبه إن حب الطفل ال يعين اب،  إذا لزم األمر واألمور احملببة إليهم أحياًَّن، وأخريًا إىل ضرهبم
 احرتام من هو أكربوتعليمه آداب السلوك االجتماعي ، مثل تعويده على التعامل احلسن مع أصدقائه، و 

ال بُدا من و رين ؛ ، وتعميق الرقابة الذاتية لديه، أي قدرته على حتديد الضوابط لسلوكه جتاه اآلخمنه
استمرار الضغط عليه  ايضا إنه ال يصلحف، فكما أنه ال يصلح اخلضوع الدائم لطلبات الطفل، التوازن

لى نفسه وَكْبِتِه، فالتدليل الزائد ال يُ َعوِ ُدُه على مواجهة صعوابت احلياة، والضغط الزائد جيعله منطواي ع
  21.مكبوات

 

 خماطر تواجه األسرة 
 از:زها إبجيل أبر ميكن اإلسهاب يف تناوهلا، فنتناو هناك خماطر عديدة تواجهها األسرة، وال 

 
 التناقض يف أقوال الوالدين وسلوكياهتم -أ

                                                            
 . 192الرتبية الروحية واالجتماعية يف اإلسالم،ص 21
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فوهنا، وهذه هم خيالو مور بعض اآلابء واألمهات يناقضون أنفسهم أبنفسهم، فتجدهم أيمرون األوالد أب
ليت ختدع ألم اا كذلكو األمور تسبب تناقضا لدى األوالد، فاألب الذي يكذب؛ يعلم أبناءه الكذب، 

 جارهتا مبسمع من بنتها تعلم ابنتها مساوئ األخالق.
 

 االنفصام بني املدرسة واألسرة-ب
عديدة،  ه آاثر سلبيةلتعليم؛ وال االنفصام بني دور األسرة يف الرعاية والتوجيه، ودور املدرسة يف الرتبية
سبيل الرقي  عاون يفالتو ن الثقة ولذا ينبغي مد جسور التعاون بني األسرة واملدرسة، وإجياد َجٍو م

 ابألوالد.
 

 وجود املربيات واخلادمات األجنبيات -ج

يما هؤالء رة، السلألس له آاثر خطرية يف التنشئة االجتماعية وجود املربيات واخلادماتال شك أن 
 .ربياتمات واملد اخلادوجو  الكافرات وذوات السلوكيات املنحرفة، ال بد أن تعي كل أسرة خطورة وأبعاد

 
 وسائل اإلعالم :-د

تؤكد نتائج األحباث والدراسات مبا ال يدع جماال للشك أن الطفل العريب املسلم يتعرض ملؤثرات خطرية، 
  22.وأن شخصيته وهي يف مراحل تكوينها ختضع لضغوط سلبية متنوعة

 
  الفراغ وعدم اإلفادة من الوقت -ه 

                                                            
 .88األطفال ومشاهدة العنف يف التلفزيون، عبد الرمحن غالب،ص 22
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نعمتاِن مغبون  فيهما كثري  من الناس، : " ابلنفع والفائدة، يقول النيب ينبغي أن يشغل األبناء يف أوقاهتم 
  23" الصِ حة والفراغ 

  

                                                            
  . 6412البخاري، حديثرواه  23
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 املبحث الثالث

 يف تقومي املتعلمني هالناجح وأثر  املريب صفات 

 

ابً أو أماً كون املريب أي، وقد هللا للمريب الناجح صفات كلما ازداد منها زاد جناحه يف تربية ولده بعد توفيق
احد، بل  و قع على عاتق رتبية تن الأأو أخاً أو أختاً أو عماً أو جداً أو خااًل، أو غري ذلك، وهذا ال يعين 

 كل من حول الطفل يسهم يف تربيته وإن مل يقصد.

 
  العلم: -1

ُة املريب يف عملية الرتبية. فالبد أن يكون لديه قدر من العلم الشرعي، إضافة إىل فقه الواقع   املعاصر.ُعدا
هو علم الكتاب والسن ة، وال يطلب من املريب سوى القدر الواجب على كل مكلف أن  والعلم الشرعي:

يتعلمه، وقد حدده العلماء أبنه "القدر الذي يتوقف عليه معرفة عبادة يريد فعلها، أو معاملة يريد القيام 
 24بادة وكيف يقوم هبذه املعامل".هبا، فإنه يف هذا احلال جيب أن يَعرف كيف يتعبد هللا هبذه الع

وإذا كان املريب جاهاًل ابلشرع فإن أوالده ينشأون على البدع واخلرافات، وُيتاج املريب أن يتعلم أساليب 
 25الرتبية اإلسالمية ويدرس عامل الطفولة، ألن لكل مرحلة قدرات واستعدادات نفسية وجسدية.

 
  األمانة: -2

 26يت تضمنها الشرع يف العبادات واملعامالت.وتشمل كل األوامر والنواهي ال

                                                            
 .21كتاب العلم، للشيخ حممد بن عثيمني، ص 24
 .175صول الرتبية اإلسالمية، لعبد الرمحن النحالوي، صأ 25
 .3/521تيسري العلي القدير، حلمد نسيب الرفاعي،  26
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  القوة: -3

أمر  شامل فهي تفو ق  جسديٌّ وعقليٌّ وأخالقيٌّ، وكثري من اآلابء يتيسر هلم تربية أوالدهم يف السنوات 
وهذه الصفة مطلوبة يف الوالدين ومن يقوم 27ألن شخصياهتم أكرب من شخصيات أوالدهم.األوىل؛ 

والبد أن تسلم املرأة قيادة األسرة للرجل،  تكون لألب وهي جزء من القوامة، مقامهما، ولكن البد أن
أاًب كان أو أخًا كبريًا أو خااًل أو عماً، وعليها أن تنقاد ألمره ليرتىب األوالد على الطاعة، وإن َمَنَع شيئاً 

 28فعليها أن تطيع.
 

  العدل: -4
حىت كانوا يستحبون التسوية بينهم يف وقد كان السلف خري أسوة يف العدل بني أوالدهم، 

رجاًل أخذ الصيب وقباله ووضعه على حجره  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –وعاتب النيب 29الُقَبل.
والعدل مطلوب  يف املعاملة والعقوبة 30.ما"وملا جاءت بنته أجلسها إىل جانبه، فقال له: "أال سوايت بينه

والنفقة واهلَِبة واملالعبة والُقَبل، وال جيوز متييز أحد األوالد بعطاء حلديث النَعمان املشهور حيث أراد أبوه 
: "أشهد غريي فإين ال أشهد على -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –أ، يهبه دون أخوته، فقال له النيب 

دام احلرمان من النفقة عقاابً، وإاثبة احملسن إال أن هناك أسباابً تبيح متييز بعض األوالد كاستخ 31جور".
وال يعين العدل تطابق أساليب  32. بزايدة نفقته، أو أن يكون بعضهم حمتاجًا لقلة ماله وكثرة عياله

 33املعاملة، بل يتميز الصغري والطفل العاجز أو املريض.
 

                                                            
 .280أ منهج الرتبية اإلسالمية، حملمد قطب، ص 27
 .70كيف نريب أطفالنا، حملمود االستانبويل، ص  .69ربية البنات، خلالد الشتنوت، صت 28
 .5/666املغين، البن قدامة،  29
 .1067، رقم احلديث 4/239الكامل، ابن عدي،  30
 .1241صحيح مسلم، ص 31
 .5/604املغين، ابن قدامة،  32
 .76كيف نريب أطفالنا، حممود االستانبويل، ص 33
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  احلرص: -5
أن احلرص هو الدالل أو اخلوف الزائد عن حده ، ومباشرة مجيع حاجات الطفل،  بعض الناس ظني

واألب الذي ال يكلف  خوفًا عليه، وتطعمه بيدهاواألم اليت متنع ولدها من اللعب  وتلبية مجيع رغائبه.
 34.لياً، عدمي التفكريولده أبي عمل حبجة أنه صغري كالمها يفسده وجيعله ات كا

 
 ملثمرواحلرص احلقيقي ا

 ا:له مظاهر منهو  ،لطفلاذلك لكباد املشاق أو أتمل إحساس  متوقد  ُيمل املريب على تربية ولده وإن ت 
  :لألبناء )أ( الدعاء

  35.ه فيكون أقوى عاطفة وأشد إحلاحاً إذ دعوة الوالد لولده جمابة ألن الرمحة متمكنة من قلب
  )ب( املتابعة واملالزمة:

يل عن البيت واملالزمة وعدم الغياب الطو ، العابر مهما كان خالصًا صحيحاً  ال يكفي فيها التوجيهف
 36 .شرط للرتبية الناجحة

 
  احلزم: -6

الرتبية، واحلازم هو الذي يضع األمور يف مواضعها، فال يتساهل يف حال تستوجب الشدة وال وبه قوام 
 37يتشدد يف حال تستوجب اللني والرفق.

 
  وضابط احلزم:

أن يُلزم ولده مبا ُيفظ دينه وعقله وبدنه وماله، وأن ُيول بينه وبني ما يضره يف دينه ودنياه، وأن يلزمه 
َرعياة يف بلده ما مل تعارض الشرع. قال ابن اجلوزي 

: "فإنك إن رمحت -رمحه هللا  –التقاليد االجتماعية امل
                                                            

 .63-62كيف نريب أطفالنا، حملمود االستانبويل، ص 34
 .322منهج الرتبية النبوية، حممد نور سويد، ص 35
 .285منهج الرتبية اإلسالمية، حملمد قطب، ص 36
 .174أصول الرتبية اإلسالمية، لعبد الرمحن النحالوي، ص 37
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وإذا كان املريب غري حازم فإنه يقع 38.  فقرياً"بكاءه مل تقدر على فطامه، ومل ميكنك أتديبه، قيبلْغ جاهالً 
، وينفذ مجيع رغائبه، ويرتك معاقبته عند اخلطأ، فينشأ ضعيف اإلرادة منقاداً  أسري حبه للولد، فيدلل 

وليس حازمًا من كان يرقب كل حركة ومهسة وكلمة، 39للهوى، غري مكرتث ابحلقوق املفروضة عليه.
 40ولكن ينبغي أن يتسامح أحياَّنً.ويعاقب عند كل هفوة أو زل ة، 

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

  41رغباته.
 

املنزيل، فيحافظ على أوقات النوم واألكل واخلروج، ومن أهم ما جيب أن ُيزم فيه الوالدان النظام 
وهبذا يسهل ضبط أخالقيات األطفال، "وبعض األوالد أيكل مىت شاء وينام مىت شاء ويتسبب يف 
السهر ومضيعة الوقت وإدخال الطعام على الطعام، وهذه الفوضوية تتسبب يف تفكك الروابط 

ط يف النفوس.. وعلى رب األسرة احلزم يف ضبط املواعيد واستهالك اجلهود واألوقات  وتنمي عدم االنضبا
 42الرجوع إىل املنزل واالستئذان عند اخلروج للصغار.

 
 الصالح: -7

                                                            
 .540صيد اخلاطر، البن اجلوزي، ص 38
 .63كيف نريب أطفالنا، حملمود االستانبويل، ص 39
 .175النحالوي، ص أصول الرتبية اإلسالمية، لعبد الرمحن 40
 .144كيف نريب أطفالنا، حملمود االستانبويل، ص 41
 .44أربعون نصيحة إلصالح البيوت، حممد املنجد، ص 42
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إن لصالح اآلابء واألمهات أثر ابلغ يف نشأة األطفال على اخلري واهلداية وقد قال سبحانه: } وََكاَن  
صاحل ُُيَْفظ يف ذريته، وتشمل بركة عبادته هلم يف الدنيا وفيه دليل على أن الرجال ال 43أَبُومُهَا َصاحِلًا{

ومن 44واآلخرة، بشفاعته فيهم، ورفع درجتهم إىل درجته يف اجلنة كما جاء يف القرآن ووردت به السنة.
شاَهد أن كثرياً من األسر تتميز بصالحها من قدمي الزمن وإن ضل ولد أو زلا فَاء  إىل اخلري بعد مدة.

ُ
 امل
 

  ق:الصد -8
املرأة املسلمة اليت  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –، وقد حذر النيب هو التزام احلقيقة قواًل وعمالً 

َّندت ولدها لتعطيه، فسأهلا: "ماذا أردت أن تعطيه؟" قالت: "أردت أن أعطيه متراً"، فقال: "لو مل تعطيه 
على ولده مهما كان السبب، ألن ومن مظاهر الصدق أال يكذب املريب  45شيئًا ُكتبت عليِك كذبة"

املريب إذا كان صادقًا اقتدى به أوالده، وإن كان كاذاًب ولو مرة واحدة أصبح عمله ونصحه هباء، وعليه 
 46الوفاء ابلوعد الذي وعده للطفل، فإن مل يستطع فليعتذر إليه.

 
  احلكمة: -9

ألساليب الرتبوية الناجحة تحكيم العقل وضبط االنفعال، واتباع اب، لههي وضع كل شيء يف حم
بني أفراد البيت من أم وأب وجد وجدة وإخوان وبني  معتربنهج الرتبوي على م ستقرار واالفحسب، 

البيت واملدرسة والشارع واملسجد وغريها من األماكن اليت يراتدها؛ ألن التناقض سيعرض الطفل 
 47ملشكالت نفسية.

                                                            
 (.82سورة الكهف، آية رقم ) 43
 .89-3/88تيسري العلي القدير، حلمد نسيب الرفاعي،  44
 .3/447؛ مسند اإلمام أمحد، 2/716( 4991سنن أبو داود، رقم احلديث ) 45
 .72أخالق املسلم، حملمد مبيض، ص 46
 .14املشكالت النفسية عند األطفال، لزكراي الشربيين، ص 47
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 الرابع املبحث

 تربوية مهمة اساليب

 

 فمن ،األكباد اتفلذ مع سلوكها لنا وينبغي مراعاهتا، بنا جيدر وأمور األوالد، تربية على معينة سبل هناك
  : يلي ما ذلك

  الصاحلة: الزوجة ابختيار العناية .1
 ة؛واملعرف ةاخلرب  أهل ستشارةوا -وجل عز -هللا استخارة بعد إال الزواج على يقدم أن ابإلنسان يليق فال

 الزوج ىعل أتثريا -غالبال يف -هلا إن مث وطباعها، أخالقها على وسينشئون األوالد، أم هي فالزوجة
 نم هلا حلبا وجيتذبه ابعة،املت من إليها امليل يستنزله ملا زوجته؛ دين على املرء" قيل: لذلك نفسه؛

 بين اي: " لولده صيفي بن أكثم قال."طريقا واملشاقة املباينة إىل وال سبيال، املخالفة إىل جيد فال املوافقة،
 ."فللشر  مدرجة الكرمية املناكح فإن النسب؛ صراحة عن النساء مجال ُيملنكم ال
 

  الصاحلة: الذرية هللا سؤال .2
 ُذر ِياةً  َلُدْنكَ  ِمنْ  يل  َهبْ  َرب ِ  ﴿:  تعاىل قال كما  الصاحلني هللا وعباد واملرسلني، األنبياء دأب العمل فهذا
يعُ  ِإناكَ  طَيِ َبةً  َعاءِ  مسَِ  ِمنْ  لََنا َهبْ  َرب اَنا ﴿:  يقولون أهنم صفاهتم من أن الصاحلني عن حكىو   48﴾ الدُّ

تَِنا أَْزَواِجَنا   49﴾ ِإَماماً  لِْلُمتاِقنيَ  َواْجَعْلَنا َأْعنُيٍ  قُ راةَ  َوُذر ايا
 

                                                            
 38:  عمران آل 48
 .74:  الفرقان 49
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  :األوالد مبقدم الفرح .3
 وال أنثى، أم ذكرا ذلك كان  سواء هللا، وهبه مبا يفرح أن ابملسلم والالئق -وجل عر -هللا من هبة فاألوالد

 فاهلل ابلنفقات؛ كاهله  يثقلوا أن خياف أن أو ذرعاً، هبم يضيق أن أو مبقدمهم، يتسخط أن للمسلم ينبغي
ُكمْ  نَ ْرزُقُ ُهمْ  ََنْنُ  ﴿ :وتعاىل سبحانه قال كما  برزقهم تكفل الذي هو وجل عز  على ُيرم كما  50﴾َوِإايا

 وجل عز  هبته رد ومن هللا، قدر على االعرتاض من ينجول ملقدمهن، وُيزن ابلبنات، يتسخط أن املسلم
 على يدل وممااألمهات،  وهن الزوجات، وهن األخوات، وهن البنات، فهن خيفى، ال البنات ففضل

 ُمْلكُ  للِاِ  ﴿: وجل عز  فقال الذكور، على وقدمهن هبة، إتياهنن مسى  وجل عز  هللا أن  فضلهن
 الصالة عليه  قال 51﴾الذُُّكورَ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  َويَ َهبُ  ِإََّناثً  َيَشاءُ  ِلَمنْ  يَ َهبُ  َيَشاءُ  َما خَيُْلقُ  َواأْلَْرضِ  الساَماَواتِ 

 " النار من له سرتاً  كن  إليهن فأحسن بشيء البنات هذه من ابتلي من: "  والسالم
 

  :تربيتهم على ابهلل االستعانة .4
 سيخسر هفإن -نفسه إىل لووك خذل وإن وأجنح، أفلح -ووفقه وسدده أوالده، على العبد هللا أعان فإذا

 عليه. وابال عمله ويكون
 

  :لألوالد الدعاء .5
 كل  واحلذر .والتسديد هلدايةاب هلم دعي طاحلني كانوا  وإن واملزيد، ابلثبات هلم دعي صاحلني كانوا  فإن

 .بذلك كتويي من أول الوالدين فإن -واَنرفوا فسدوا إذا فإهنم عليهم؛ الدعاء من احلذر
 

                                                            
 31:  اإلسراء 50
 49: الشورى 51
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  حسنة: أبمساء تسميتهم .6
املمنوعة  ابألمساء تسميتهم من ُيذروا وأن حسنة، إسالمية أمساء أوالدهم يسموا أن ابلوالدين يجدرف
 وهللا ، وأبخالقهم هبم، وتؤثر العمر، طيلة األبناء مع تستمر فاألمساء ابلقبح، املشعرة أو املكروهة،و 

 .مسمياهتا حسب على األمساء تضع أن النفوس يلهم وقدره قضائه يف حبكمته سبحانه
 

  الصغر: يف طيبة بكىن تكنيتهم .7
 فتستمر السيئة، األلقاب إليهم تسبق ال حىت ذلك؛ غري أو أمحد أيب أو هللا، عبد أبيب الولد يكىن كأن
 حىت الكىن هذه معهم فتبقى صغار، وهم أوالدهم يكنون الصاحل السلف كان  فقد العمر؛ طيلة معهم
 .بذلك زاخرة والسري الرتاجم وكتب الدنيا، فراق

 

  :الصحيحة والعقيدة اإلميان غرس .8
 يعاهدوه وأن األمر، هذا على احلرص، كل  ُيرصوا أن -الوالدين على شيء أوجب هو بل -جيب فمما

 يف وينمي يستظهروها، وأن ابلشهادتني، ينطقوا أن الصغر منذ أوالده الوالد يعلم كأن  والرعاية، ابلسقي
 وأنه السماء، يف هللا أن -أيضا -ويعلمهم وحده، فمنه نعمة من بنا ما وأن -وجل عز -هللا حمبة قلوهبم
 .شيء كمثله  ليس بصري، مسيع

 
 :احلميدة القيم غرس .9

 والصلة، والرب، والصرب، والعفة، واألمانة، والصدق، واحللم، التقوى، على تربيتهم على الوالد ُيرص 
 .األخالق ومكارم األمور، ملعايل حمبني للبطولة، متعشقني يشبوا حىت والعلم؛ واجلهاد،

 



23 
 

  :الرذيلة األخالق جتنيبهم .10
 وعقوق اآلخرين، من واألخذ والنميمة، والغيبة، واحلقد، واحلسد، واخليانة، الكذب، هلم الوالد فيكره

 مبغضني ينشأوا حىت ومرذوهلا؛ األخالق سفاسف من وغريها واألثرة، واجلنب، األرحام، وقطيعة الوالدين،
 .منها َّنفرين هلا،
 

  :املستحسنة األمور تدريبهم على .11
 ورده، السالم وآداب احلاجة، قضاء وآداب ابليمني، واألكل التثاؤب، وكتمان العاطس، كتشميت

 هذه على الولد تدرب فإذا، ذلك وغري ابلعربية والتكلم الضيوف، واستقبال اهلاتف، على الرد وآداب
 .له سجية وأصبحت ألفها -الصغر منذ املستحسنة واألمور واألخالق، اآلداب

 
 الطيبة العبارات استعمال على احلرص .12

 يف اإلسفاف عن البعيدة الطيبة، املقبولة احلسنة العبارات انتقاء على ُيرصا أن لوالدينعلى ا ينبغي
 شاء ما:  قاال األوالد عمل من شيء الوالدين أعجب فإذا، والشتم السب عن واالبتعاد األوالد، خماطبة

 إىل هكذا، ما بين، اي ال: قاال أخطأوا وإذا أحسنتم، فيكم، هللا ابرك: هلم قاال األوالد أحسن وإذا ،هللا
 .السباب عن ألسنتهم فتعف ذلك، األوالد أيلف حىت احلسنة؛ املقبولة العبارات من ذلك غري

 
 :  هللا كتاب  األوالد حتفيظ على احلرص .13

 اشتغال به والعمل حبفظه، فاالشتغال الوالدان؛ هبا يقوم أن ميكن اليت األعمال أجل من العمل فهذا
 فإذا واالَنراف، الضياع من هلم ومحاية ألوقاهتم، حفظاً  فيه إن مث املواهب، وأشرف املطالب، أبعلى
 .قلوهبم يف احلكمة ينابيع وفجر وأخالقهم، سلوكهم يف ذلك أثر القرآن حفظوا
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  الشرعية: ابألذكار حتصينهم .14
 على وتعويدهم فضلها، وتبيني مميزين، كانوا  إن إايها وحتفيظهم صغارا، كانوا  إن إليهم إبلقائها وذلك

 .عليها االستمرار
 

 ابلقدوة الرتبية مسألة على احلرص .15
 األمور ومن، يقوالنه ما يتمثال وأن ،واالستقامة الصدق، يف لألوالد قدوة يكوَّن أن للوالدين ينبغي

 من عملياً  الصالة األوالد يتعلم حىت األوالد؛ أمام ابلصالة الوالدان يقوم أن ذلك يف املستحسنة
 .البيت يف النافلة صالة ألجلها شرعت اليت حلكما من وهذا الوالدين،

 
 التناقض من احلذر .16
 .أثرها النصائح يفقد -مر كما  -فالتناقض خبالفه، يعمال مث أبمر األوالد أيمرا أن ابلوالدين يليق فال

 
 ابلوعد الوفاء .17
 احللوى، بشراء فيعده الكثرية، ابلوعود وعده األوالد أحد إحراج من التخلص أراد إذا الوالدين من كثري

 الولد جيعل مما أبدا، بذلك الوالد يقوم ال ورمبا ذلك، غري أو دراجة، بشراء أو احلديقة، إىل ابلذهاب أو
 به. ويفي يتمه أن وعدا أبنائه من أحدا وعد إذا عليه وجيب ،الرذيل اخللق ذلك إلف على ينشأ

 
  املنكراتعن  ألوالدا إبعاد .18
 سالمة على ُيافظ حىت منها، بيته يطهر وأن املنكرات، من ُيميهم أن أوالده جتاه الوالد على جيب فمما
 .وأخالقهم وعقائدهم، األوالد، فطر
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 لألوالد املناسبة البدائل إجياد .19
 سواء املباحة، املناسبة البدائل يوجدوا أن هبم جيدر فكذلك املنكرات إبعاد الوالدين على جيب أنه فكما 

 .فراغهم وقت به يشغلون ما األوالد جيد حىت والفائدة، املتعة بني جتمع اليت األجهزة أو األلعاب، من
 

 اجلنسي االحنراف أسباب جتنيبهم .20
 هلا يروج اليت اخلليعة، واجملالت الغرامية، القصص مطالعة وجتنيبهم عنهم، الفساد أجهزة إببعاد وذلك 

 .اجلنسية الكتب على اإلطالع أو األغاين، بسماع هلم السماح وعدم واألعراض، الغرائز جتار
 

 القاتلة وامليوعة الفارهة الزينة جتنيبهم .21
 التعري عن ينهاهم وأن والتطيب، التأنق يف واملبالغة التجمل، يف اإلفراط من أوالده مينع أن للوالد ينبغي 

 اآلخرين إغواء إىل وتقود طباعهم، وإفساد مروءهتم، قتل يف تتسبب األعمال هذه ألن والتكشف،
 .حسن منظر ذوي أو صغارا، كانوا  إذا خصوصاً  والرذيلة، الفاحشة إىل األوالد جر إىل وتدعو وفتنتهم،

 
 واالجتهادوالرجولة  اخلشونة على تعويدهم .22

 جيم مبا إال يرُيهم وال أبضدادها، أيخذهم أن عليه بل الكسل على أوالده يعود أن ابألب يليق فال 
 أتعب الناس روح، وأمحيدة عواقب والتعب وللجد سوء، عواقب والبطالة للكسل فإن للشغل، أنفسهم
 .التعب من جسر على إال إليها يوصل ال السيادةو  الناس، أروح الناس وأتعب الناس،

 
  الليل آخر االنتباه تعويدهم .23
 .كبريا  عليه سهل صغريا اعتاده فمن وحمروم، ومستكثر، فمستقل، اجلوائز، وتفريق الغنائم، وقت فإنه
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  فضولال جتنيبهم .24
 دنياه ريخ العبد على فوتت وهي الفضالت، هذه يف اخلسارة فإن ،األَّنم وخمالطة ومنام وكالم من طعام
 .كثريا  فخسر كثريا،  فنام كثريا؛  شرب كثريا  أكل من قيل: وهلذا وآخرته،

 
  لمسجدل تشويقهم .25

 ذلك قبل فيشوقهم أعمارهم، من السابعة متام قبل للمسجد للذهاب أوالده تشويق إىل الوالد يعمدف 
 قال ،املسلمني مجاعة مع املسجد يف ابلصالة مرهمأ كربوا  إذاف املسجد، إىل ابلولد سيذهب أبنه أبسبوع

َها َواْصَطربْ  اِبلصاالةِ  َأْهَلكَ  َوْأُمرْ  ﴿: تعاىل   52.﴾لِلت اْقَوى َواْلَعاِقَبةُ  نَ ْرزُُقكَ  ََنْنُ  رِْزقاً  َنْسأَُلكَ  ال َعَلي ْ
 

 مواهبه وتنمية يولامل مراقبة .26
 نم وجيد ة،واإلفاد للبناء ويعدها ويصقلها، مواهبه ينمي ما املنزل يف جيد حبيثيناسبه  ملا وتوجيهه 

 .ويالئمه يناسبه ما إىل يوجهه
 

  األدبية اجلرأة تنمية .27
 حدود يف آرائه، يف ريئاج صرُيا شجاعا كرميا  يعيش حىت نفسه؛ يف الثقة وزرع بقيمته، إبشعاره وذلك
 .الشجاعةو  القوة ويكسبه ابلطمأنينة، يشعره مما فهذا والصفاقة؛ اإلسفاف عن بعيدا واللياقة، األدب

 
 األوالد استشارة .28

                                                            
 .132:  طهسورة  52
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 مث موعدها، أو الرحلة مكان يف رأيهم أخذ أو األب، سيشرتيها اليت السيارة لون أو املنزل، أاثث يف
 يف للثقة زرعلي الرأي، هلذا اختياره أسباب يبدي أن منهم واحد كل  من ويطلب آرائهم، بني الوالد يوازن
 .آرائهم عن التعبري على مهتعويدو  ،أذهاهنم حتريك على هلم تدريب  فيهو  بقيمتهم، ويشعرهم ،همنفوس

 
 املسؤوليات ببعض القيام على الولد تعويد .29

 وذلك املالية، واالستقاللية الصرف، على وكتعويده األمر، ويل غياب حالة يف األسرة على كاإلشراف
 .وبيته نفسه على منه ابلصرف ليقوم أسبوع؛ أو شهر كل  ماليا مصروفا مبنحه

 
 االجتماعية املشاركة على األوالد تعويد .30

 أو امللهوفني، وإغاثة هللا إىل ابلدعوة املسلمني، وإخواهنم دينهم، خدمة يف املسامهة على حبثهم وذلك 
 .وغريها الرب، مجعيات مع التعاون أو واحملتاجني، الفقراء مساعدة

 
 القرار اختاذ على التدريب .31

 األمر، حسم إىل حتتاج اليت احملرجة، املواقف ويف التنفيذ، مواضع يف االبن وضع إىل األب يعمد كأن
 قومه أخطأ وإن يده، على وشد شجعه أصاب فإن عليه، يرتتب ما وحتفل القرار، اختاذ يف واملبادرة
 .احملرجة املواقف مع والتعامل احلياة، مواجهة على يعوده مما فهذا بلطف؛ وسدده

 
 ونفسياهتم األوالد طبائع فهم .32

 وعامل األمور، لتلك املريب وفق وإذا، النظر ودقة احلال، وسرب الذوق، من شيء إىل حتتاج املسألة وهذه 
 .املثلى الطريقة على هبم يسري وأن تربيتهم، ُيسن أبن حراي كان  ،املقتضى بذلك أوالده
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 لألوالد العمر مراحل تقدير .33
 على يعامل وأال واستعداده، وتفكريه لسنه مالئمة معاملته تكون أن بد فال تفكريه، وينمو يكرب، فالولد 

  ويعاتب الكبار، به يطالب مبا فيطالب كبري؛  أنه على صغري وهو -أيضا -يعامل وال دائما، صغري أنه
 .يعاقبون كما  ويعاقب يعاتبون، كما

 
 مباشرة األوالد مواجهة تاليف .34

 واحلوار احلرة، واملناقشة اإلقناع، عرب يقادوا أن ينبغي بل املراهقة، مرحلة يف خصوصا املستطاع قدر وذلك
 .والعاطفة العقل بني مجع الذي البناء، اهلادئ

 
 األوالد مع اجللوس .35

 ويقص إليه، ُيتاجون ما ويعلمهم  فيه، يؤنسهم األوالد، مع فيه جيلس وقتا خيصص أن لألب ينبغي 
 تستقر حيث الواضحة، آاثره وله جدا؛ ضروري أبويه من الولد اقرتاب ألن اهلادفة؛ القصص عليهم
 .طباعهم وتستقيم نفوسهم، وهتدأ األوالد، أحوال

 
 األوالد بني العدل .36

 جيب فمما ابلعدل؛ إال الناس أحوال تستقيم أن ميكن وال ابلعدل، إال واألرض السماوات قامت فما 
 األمور يف سواء بعض، على بعضهم تفضيل يتجنبوا وأن سنهم، يعدلوا أن أوالدهم جتاه الوالدين على

 .ذلك وغري واحلنان، كالعطف،  املعنوية، األمور أو واهلبات، واهلدااي كالعطااي  املادية
 

  عواطفهم: إشباع .37
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 يعيشوا ال حىت واحلنان؛ والرمحة، ابلعطف، وإشعارهم عواطفهم، إشباع األوالد مع مراعاته ينبغي مما
 وما الصادقة، والكلمة احلانية، واللمسة الطيبة، فالكلمة املنزل؛ خارج عنه فيبحثوا ذلك، من حمرومني

 .األوالد نفوس يف البالغ أثره له ذلك جمرى جرى

 
 ابملعروف عليهم النفقة .38

 .املنزل خارج املال عن البحث إىل يضطروا ال حىت حوائجهم؛ على والقيام بكفايتهم، وذلك
 

 بينهم اإليثار إشاعة .39
 ابآلخرين، والشعور السخاء، على وتعويدهم فيهم، احملبة أواصر وتثبيت بينهم، التعاون روح بتقوية وذلك

 من كثري  على تقضي اخلالل تلك على تربيتهم إن مث.نفسه إال له هم ال فرداي منهم الواحد ينشأ ال حىت
 .البيوت داخل حتدث اليت املشكالت

 
  حتدثوا إذا إليهم اإلصغاء .40

 أن ولده حتدث إذا ابلوالد جيدر فالذي. هلم اإلنصات وترك ابلوجه واإلشاحة عنهم، االنشغال من بدالً  
 بعض يبدي أو وجهه، على التعجب عالمات تظهر كأن  حبديثه، اهتمامه يبدي وأن متاما، له يصغي

 صحيح، حسن، رائع،: يقول كأن  واإلعجاب، واالهتمام اإلصغاء على تدل اليت احلركات أو األصوات
 .أسئلته على جييب أن أو وتصعيده، وتصويبه، الرأس وحتريك ابهلمهمة، يقوم أن أو
 

 للولد الصاحلة الصحبة إكرام .41
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 بل الولد، زاروا إذا استقباهلم وحبسن معهم، االستمرار على وحثه صحبتهم، على الولد بتشجيع وذلك
 وُيرص يالئمهم، مبا يكرمهم كأن  ومعنوية، مادية تيسريات من هلم يلزم ما وهتيئة استزارهتم، إىل واملبادرة

 .وأهليهم ذويهم وأحوال أحواهلم عن ويسأهلم احلديث، أطراف ويبادهلم والرتحاب، ابلبشر استقباهلم على
 

 السوء رفقة من الولد إنقاذ يف احلكمة .42
 ،ولده أمام إهانتهم إىل يسارع فال البداية، منذ الشدة واستعمال العنف إىل يبادر أن للوالد ينبغي فال 

 وضررهم صحبته، بسوء ولده إبقناع فيبدأ ذلك، يف يتدرج أن لألب ينبغي بلهبم،  متعلق الولد ألن
 فإذا عنه، أبناءهم يبعدوا كي  أمورهم أولياء إىل سيذهب وأنه منهم، لتخليصه ساع أبنه وإشعاره عليه،
 .مناسبا يراه مبا منهم لتخليصه يسعى فهناك، ذلك يف احليلة وأعيته يستطيع، ما معه وسلك ابنه حذر

 

 الغفلة ال التغافل .43
 به أيخذ مبدأ وهو الرتبية، أمناط من منط فذلك طيش أو عبث من األوالد من يصدر ما بعض عن

 من أو يده حتت من يشعر وال يستقصي، ال فالعاقل عموما؛ الناس ومع أوالدهم مع تعاملهم يف العقالء
 شيء كل  عنهم يعلم أبنه وأشعرهم استقصى، إذا ألنه وكبرية؛ صغرية كل  عنهم يعلم أبنه معهم يتعامل
 .قلوهبم من هيبته ذهبت

 
 األخطاء تضخيم عن البعد .44

 وأن منازهلا، ينزلوها أن عليهم بل حجمها، من أكرب وُيطوها األخطاء، يضخموا أال الوالدينعلى  
 الزجاج، فكسر ومستكثر؛ فمقل األخطاء فيها تقع البيوت فجميع األخطاء، من أحد خيلو ال أنه يدركوا

 .ذلك من يعانون الناس فكل فساد؛ كبري  عليه يرتتب ال املنزل، مرافق ببعض العبث أو األواين، بعض أو
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 الرتبية يف املرونة .45
 سبيل على -الوالد يقع فقد األم؛ النت األب عنف وإذا األب، الن الولد على األم اشتدت فإذا 

 خاطره، وتطيب األم، فتأيت الصارم، العقاب من خوفاً  يتوارى؛ جيعله أتنيباً  والده فيؤنبه خطأ يف -املثال
 لألم وُيفظ أتنبيه، األب من فيقبل صواب، على أبهنما الولد يشعر عندئذ برفق، خطأه له وتوضح

 .أخرى مرة اخلطأ سيتجنب أنه والنتيجة معروفها،
 

 ابلعقوبة الرتبية .46
 َّنشئة تكون أال بشرط املريب، إليها ُيتاج قد العقوبة أن إال واللني الرفق لزوم األوالد تربيه يف فاألصل 

 خطأ على الولد يؤدب وأال احلدود، أضيق يف إال إليها يلجأ وأال غضب، ثورة أو جهل، سورة عن
 .اآلخرين أمام يكون وأال أملاً، له أحدث خطأ على يؤدبه وأال األوىل، للمرة ارتكبه

 
  للتصحيح فرصة إعطاء .47

 لألفضل، ويرتقوا لألمثل، ينهضوا حىت أخطأوا، إذا للتصحيح فرصة أوالده يعطي أن للوالد ينبغي
 من واحدا موقفا أيخذ أن للوالد ينبغي فال قياده، يسهل فالصغري للصواب؛ سبيالً  اخلطأ من ويتخذوا

 فرصة يعطيه أن دون دائما، السارق ابسم فيناديه مرة يسرق كأن  لوصمه، ذريعة فيجعله أوالده، أحد
 .للتصحيح

 

 الوالدين بني  التفاهم .48
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 جيتنبا أن وعليهما إليه، املوصلة السبل كافة  يسلكا وأن عليه، احلرص كل  ُيرصا أن الوالدين فعلى
 البيت، يف اهلدوء يتوفر حىت األوالد؛ أمام لبعض بعضهما عتاب عن ويبتعدا للشقاق، املفضية الوسائل
 .الشارع من أكثر ابلبيت فيتعلقوا والسرور، واألنس والسكن، الراحة فيه األوالد فيجد فيه، األلفة وتسود

 البيوت داخل العلمية احللقات إقامة .49

 بذلك فيتعلمون لألوالد، املالئمة الكتب بعض فيها ويقرأ حمددة، مواعيد يف احللقات تلك تعقد حبيث
 .احلوار وأدب االستماع، وحسن القراءة،

 

  اجلوائز ووضع الثقافية املسابقات إقامة .50
 .مستوايهتم يف للرقي ويعدهم والنظر، البحث على ويدرهبم أذهاهنم، وُيرك مهمهم، يشحذ مما 
 

 ميسرة منزلية مكتبة تكوين .51
 .الثقافة روافد أعظم من فاملكتبة ومداركهم، لسنهم مالئمة وأشرطة كتب  على حتتوي 
 

  الذكر: جملالس األوالد اصطحاب .52
 وجييب احلياة، ملواجهة ويعده ،ابملعلومات الولد يثري ما، املساجد يف تعقد اليت والندوات كاحملاضرات،

 .االستماع أدب على وتربيه قلبه، على وتربط ابإلميان، تغذيه، و ذهنه يف ترتدد اليت أسئلته على
 

 األوالد مع الرحلة .53
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 األوالد على الوالد يتعرف حىت املباحة، األماكن من غريها أو النبوية، املدينة أو املكرمة، مكة إىل إما 
 فوائد من ذلك غري إىل جديدة، خربات ويكسبهم صدورهم، ويشرح جيمهم، أن وألجل وأكثر، أكثر

 .ختفى ال اليت السفر

 

 والقدوة الصاحلة ابلسلف ربطهم .54
 يقتدوا أن هبم جيدر اليت الصاحلة القدوة فيهم جيدوا ولكي منهجهم، ويرتمسوا خطاهم، على يسريوا حىت
 يرتسم من وجد مقداما شجاعا كان  وإن به، يقتدي من وجد العلم إىل ميول الولد لدى كان  فإن هبا،

 اهلمة. وعلو الروح، فيه يبعث ما السلف سرية يف وجد كسوال  كان  وإن خطاه،
 

  البنات بتعليم العناية .55
 أنه من ابلرغم والنفاس، احليض أحكام جيهلن من النساء من وكم احلق، هذا يف فرط من الناس من فكم

 إقامة جتهل من النساء من وكم واحلج، بل والصيام، الصالة، ومها اإلسالم أركان من ركنان هبا يتعلق
 يعلمن أن ينبغي كما  دينهن، أمور بناته بتعليم والد كل  يعىن أن فينبغي ، املطلوب الوجه على الصالة

 استعداد أمت على يكنل للمنزل، وتدبري وخياطة، وطبخ، وغسيل، كي،  من اخلاصة حياهتن أمور
 .الزوجية احلياة الستقبال

 
 األوالد بصحة العناية .56

 مع تبدأ واألمراض العاهات من كثرياً   ألن صغار؛ وهم خصوصاً  بصحتهم، الوالد يعتين أن األمانة ومن 
 .عليهم قضت ورمبا أعمارهم، طيلة األوالد الزمت عالجها أمهل فإذا صغار، وهم األوالد
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 النتائج استعجال عدم .57
 يستعجل أال -طاقته كل  واستنفذ له ونصح وحذره له وبني لولده، مستطاعه بذل إذا الوالد فعلى

 بعد الولد استجاب فلرمبا عليه؛ وحرصه لولده دعائه يف ويستمر ويصابر، يصرب، أن عليه بل النتائج،
 .حني

 
 اليأس من احلذر .58
 واستقامتهم؛ صالحهم من ييأس أال فعليه -متاداي أو نفورا أو إعراضا أوالده من الوالد رأى ما فإذا

 نفحة فلعل -وجل عز -هللا من الفرج ينتظر أن عليه بل املؤمنني، صفات من ليس هللا روح من فاليأس
 .غيه عن وتقصره رشده، إىل الولد ترد الكرمي الرحيم نفحات من

 

 الرب على األوالد إعانة .59

 وأن الرب، على أبناءهم يعينوا أن ابآلابء جيدر أنه إال -األبناء على واجبا كان  وإن الوالدين فرب
 .أمامهم عثرة حجر يقفوا وأال يشجعوهم،

 
 لألبناء اجلميل حفظ .60

 للرب األوالد ينبعث حىت به؛ ويذكروهم عليه، يشكروهم وأن لألبناء، اجلميل ُيفظوا أن ابلوالدين ُيسن
 .عليه ويستمروا واإلحسان،

 
 احلقوق بعض عن التغاضي .61
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 يعدهم ما هلم يوفروا بل شيء، بكل أوالدهم يطالبوا وأال حقوقهم، بعض عن يتغاضوا أن ابلوالدين ُيسن
 العلم. على إقبال حال يف واألوالد نشاطه، يف الوالد كان  إذا خصوصاً  الفضائل وسائر والعلم، للكمال،

 
  ربةاخل ذوي استشارة .62

 وتفهم الشباب، ألحوال وسرب الرتبية، يف خربة لديهم ممن واملربني، واملعلمني، والدعاة، العلماء، من 
 الصدد، هذا يف برأيهم واالستنارة استشارهتم، فحبذا أذهاهنم، يف يدور وما هبم، ُييط وما ألوضاعهم،

 .األوالد تربية على يعني األمر فهذا
 

 الرتبية يف املفيدة الكتبمطالعة  .63
 متحيص ونتاج فكر، وعصارة وخربة، وممارسة، جتربة، عن َّنجتة ألهنا األوالد؛ تربية على يعني ممافهي  

 .وحبث
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 توصيات البحثو   اخلامتة
حماولة ختصيص وقت كاف للجلوس مع األبناء، وتبادل األحادبث املتنوعة: األخبار االجتماعية -1

 والدراسية والثقافية وغريها .
ُثل الطيبة، وأن يكون الوالدان قدوة حسنة ألبنائهما .-2

ُ
 الرتكيز على الرتبية األخالقية وامل

 احرتام األبناء عن طريق االحرتام املتبادل، وتنمية الوعي، والصراحة، والوضوح.-3
 فهم نفسية األوالد، وإعطاؤهم الثقة يف أنفسهم . -4
 وأعمال َّنفعة . إشراك األوالد يف القيام أبدوار اجتماعية-5
قبول التنوع يف اختيارات األبناء الشخصية، كاختيار اللباس وبعض اهلواايت..، طاملا ليس فيها -6

 حماذير شرعية.
التشجيع الدائم لألوالد واالستحسان واملدح؛ بل وتقدمي اهلدااي واملكافآت التشجيعية، كلما َقداموا -7

 أعمااًل نبيلة وجناًحا يف حياهتم.
السخرية والتهديد ابلعقاب الدائم لألبناء، مىت ما أخفقوا يف دراستهم أو وقعوا يف أخطاء من عدم -8

 غري قصد منهم؛ بل يتم تلمس املشكلة هبدوء، وحماولة التغلب على اخلطأ ابحلكمة، والرتغيب والرتهيب.
 عدم إظهار املخالفات والنزاعات اليت حتدث بني الوالدين أمام مسع أبنائهم .-9

الصرب اجلميل يف تربية األبناء، وحتمل ما ُيدث منهم من عناد أو عصيان، والدعاء بصالحهم -10
 .وفيقهموت
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