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 الشُّكر والت قدير
 

أتوجه إىل املوىل عزَّ وجلَّ ابلشكر واحلمد أْن هداان سبيل العلم ويسره لنا. كما أشكرالدكتورة  املشرفة 
عة املدينة على سعة صدرها، وحسن معاملتها، وعظيم توجيهها، وأُواصل الشُّكر إىل كلِا أساتذة جام

العلميَّة، وموظَّ يها  ملا ملسته فيهم من عوٍن. وّل أْنَس زمالئي الاذين شاركوين الداراسة لدى هذه 
 اجلامعُة العامرُة. وأختم ُشْكراي جزيالي ألهلي وألوّلدي الاذين حتمَّلوا معي عناء الُغربة واّلنشغاُل عنهم. 
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 اصلة مسرييت العلمية رفيق دريب وزوجي / عادلإىل من شجعين على مو 

 إىل روح والدي العزيز رمحه هللا.

 هللا يف عمرها. دَّ م  ي الغالية أ  م ِّ إىل أ    

 إىل أبنائي ورايحني حيايت يف الشدة والرخاء / خملص ومهند ومصعب.

 إىل كل من شجعين وساعدين على إمتام هذا العمل.
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 امللخص
دور الرتبية األسرية يف تنمية يف  متواضعاي  إسهاماي أْن تقدم  شاء هللا تعاىل اول إنْ سة حته الدراإن هذ

كز على تنشئة وإعداد الدعاة منذ الصغر على القيام تر حبيث  اّلجتاهات الدعوية لدي األط ال ،
هللا يف أي جمال حىت يشبوا قادرين إبذانهلل على القيام ابلدعوة إىل  ،ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر

هدفت الدراسة إىل تقومي دور األسرة يف الرتبية الدعوية لل  ل وأتثري األسرة .كانوا من جماّلت احلياة  
مدى فاعلية دور الرتبية األسرية يف - :على بناء شخصية ال  ل ، من خالل طرح عدة أسئلة منها

أتثري  ،بناء شخصية ال  ل الدعويةتنمية األجتاهات الدعوية لدى األط ال، مدى أتثري األسرة يف 
السلوكيات املتعلقة ابل  ل يف اجلانب الديين ومنط حياته ، مدى إدراك األسرة لألبعاد الرتبوية الدعوية 
لل  ل ،أتثري األسرة يف بناء شخصية ال  ل تبعا ملتغري اجلنس ومتغري عدد أفراد األسرة . ومت اتباع 

سيتم استقراء األ ت القرآنية صائي حيث اإلح الوص ى املنهج الوص ي اّلستقرائي واملنهج
تربية دعوية .وحبثت الدراسة يف أن تعاليم  الناشئةابة يف تربيةححاديث النبوية وقراءة سرية الصواإل

اإلسالم جاءت مؤكده على اّلهتمام ابل  وله لتكوين جيل من األط ال ذى فكر علمى سليم يعتمد 
سرة الىت تبدأ ابلزوج والزوجة ابعتبارها اللبنه اّلوىل يف اجملتمع . وبينت عليه من خالل اّلهتمام ابأل

الدراسة أهداف تربية الوالدين الدعوية واساليب تربية الوالدين الدعوية وكذل  عوائق الرتبية الدعوية 
 لل  ل وسبل التغلب عليها .

يؤثر يف الرتبية الدعوية  وتوصلت الدراسة إىل جمموعه من اّلستنتاجات منها أن حجم األسرة ّل
لل  ل وكذل  أن اّلهتمام بتنمية اّلجتاة الدعوى عند األط ال يساعد الوالدين على خلق شخصيه 

 ابرزه فعاله ختدم ال  ل ن سه وختدم اجملتمع . 
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ABSTRACT 

This study attempts to God Almighty that a modest contribution to the role of family 

education in the development of advocacy trends progress I have children, so focus on the 

upbringing and preparation of preachers from a young age to do the Promotion of Virtue and 

Prevention of Vice, even grow up able, God willing, to do the call to God in any sphere of life 

they are. The study aimed at the family's role in the advocacy of education for the child and 

the influence of the family on the construction of the child's personality.The study looked at 

the teachings of Islam came emphasizing the attention to childhood to create a generation of 

children ever thought of sound science supports it through attention to the family, which 

begins the husband and wife as the first building block of society. The study objectives 

missionary parents rearing and breeding methods of missionary parents, as well as barriers to 

education and advocacy for children and ways to overcome them.The study found a set of 

conclusions, including that family size does not affect the advocacy of education for the child 

as well as the direction that interest in the development of the case when children help parents 

to create a prominent figure effective serve the child himself and serve the community 
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 فهرس اآلايت
اسم  نص اآلية

 الس ورة
 رقم الصفحة رقم اآلية

 2 30 الراوم .......(فاقم وجه  للدين حني ا ف رت هللا )
واىل عاد أخاهم هوداي قال   قوم اعبدوا هللا ما لكم )

 (من إله غريه
 14 53 هود

وإىل مثود أخاهم صاحلاي قال   قوم اعبدوا هللا ما لكم )
 (من إله غريه

 14 73 األعراف

اي قال   قوم اعبدوا هللا ما وإىل مدين أخاهم شعيب)
 (لكم من إله غريه

 14 85 األعراف

 14 36 النحل (.........ولقد بعثنا يف كل أمة رسوّل )
كنتم خري أمة أخرجت للناس أتمرون ابملعروف )

 (وتنهون عن املنكر
 14 110 آل عمران

ْلَنا َ  أَيتَُّها النَّاُس َقْد جاءكم بُتْرَهاٌن ِمْن َربِاُكْم َوأَنْتزَ )
 (إِلَْيُكْم نُوريا ُمِبينيا

 16 174 النساء

 16 38 األنعام ...(وما من دابة يف األر  وّل طائر ي ري جبناحيه)
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َعُثوَن    16 18-14 اآلعراف (  ...قاَل أَْنِظْرين ِإىل يَتْوِم يُتبتْ
 17 71 التوبة (..)َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَتْعُضُهْم َأْولَِياء 

 18 6 التحرمي   أيها الذين أمنوا قوا أن سكم وأهليكم انراي ( )
 19 59-58 النور (....َ  أَيتَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَِيْسَتْأِذْنُكُم الَِّذينَ )   

 19 17 لقمان (.....)  بىن أقم الصالة وأمر ابملعروف 
 20 4-3 النجم ) وماين ق عن اهلوى ان هوا اّل وحي يوحى(

 20 44 النحل وانزلنا الي  الذكر لتبني للناس ما انزل اليهم() 
 20 164 آل عمران (.........ولقد من هللا على املؤمنني )

 21 107 األنبياء ) وما ارسلناك اّل رمحة للعاملني (
 27 185 آل عمران (.........)كل ن س ذائقة املوت 

 27 111 التوبة ( ....أَنْتُ َسُهْم  اْلُمْؤِمِننيَ  ِإانََّّللََّ اْشرَتَى ِمنَ )
 27 56 الذار ت اجلِْنَّ َواإِلنَس ِإّلَّلِيَتْعُبُدوِن( "َوَما َخَلْقُت )

 27 153 األنعام (.......َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيميا )
 29 59-58 النحل (.......)وإذا بشر أحدهم ابألنثى

 29 9-8 التكوير يِا َذْنٍب قُِتل(َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت أبَِ )
نْتَيا)  31 46 الكه  (.......اْلَماُل َواْلبَتُنوَن زِيَنُة احْلََياِة الدُّ

)رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على هللا 
 حجة بعد الرسل وكان هللا عزيزاي حكيما (

 36 165 النساء

 37 132-130 البقرة (........)َوَمْن يَتْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإْبراِهيَم  
ُ ِميثَاَ  الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب   38 187 آل عمران (...)َوِإْذ َأَخَذ اَّللَّ

 43 35 البقرة )وقلنا   آدم اسكن أنت وزوج  اجلنة( 
 43 1 النساء (.....اتقواربكم الذي خلقكم  )أييهاالناس

)هو الذي خلقكم من ن س واحدة وجعل منها 
 (يسكن إليهازوجها ل

 43 189 اآلعراف



 ف 
 

 46 49 الذار ت ) َوِمن ُكلِا َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجنْيِ َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرون(
)  أيها الناس إان خلقناكم من ذكرو أنثى وجعلناكم 

 شعوابيوقبائل لتعارفوا (
 46 13 احلجرات

 47 21 الراوم (.....) ومن آ ته أن خلق لكم من ان سكم
 47 70 اإلسراء .......(َقْد َكرَّْمَنا َبيِن آَدَم َومَحَْلَناُهْم َولَ )
 49 72 النحل (وجعل لكم من ازواجكم بنني وح دة)

 49 109 البقرة (واقيمواالصالة واتوا الزكاة)
 52 23 اإلسراء (ضى رب  اّل تعبدوا اّل ا ه وابلوالدين احساانقو )

  57  12 القصص (وحرمنا عليه املراضعمن قبل)
 57 231 البقرة ......(والوالدات يرضعن أوّلدهن حولني

 58 221 البقرة .......(َوّل تَتْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحىتَّ يُتْؤِمنَّ )
ُ لََناُهو َمْوَّلاَنَوَعَلى اَّللَِّ ) ُيِصيبَتَناِإّلَّ َماَكتَتَباَّللَّ ُقْل لَنتْ

 (فَتْليَتتَتوَكَّاِلْلُمْؤِمُنونَ 
 58 51 التوبة

 61 152 األنعام (َوِإَذا قُتْلُتْم فَاْعِدُلواْ َوَلْو َكاَن َذا قُتْرَب )
آدع اىل سبيل رب  ابحلكمة واملوعظة احلسنة )

 (وجادهلم ابلىت هى أحسن
 61 125 النحل

َ  أَيتَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتتَُّقواْ اَّللاَ َحقَّ تُتَقاتِِه َوّلَ مَتُوُتنَّ ِإّلَّ )
 (ْسِلُمونَ َوأَنُتم مُّ 

 61 102 آل عمران

َما َأَصاَب ِمن مُِّصيَبٍة ِإّلَّ إبِِْذِن اَّللَِّ َوَمن يُتْؤِمن اِبَّللَِّ )
ُ ِبُكلِا َشْيٍء َعِليمٌ   (يَتْهِد قَتْلَبُه َواَّللَّ

 62 111 التغابن

 63 105 اإلسراء (أنزلناه وابحلقِا نَتَزَل وما أرسلناَك إّلَّ ُمبشِاراي ونذيراي  )
 63 82 الكه  ابومها صاحِلا (وكان )

 67 56 الذار ت (وما خلقت اّلنس واجلن اّل ليعبدون)
 67 30 البقرة (واذ قال رب  للمالئكة اين جاعل يف اّلر  خلي ة)

 67 163-162 األنعام .....(قل أن صاليت ونسكي وحميايي )
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والذين ك روا يتمتعون وأيكلون كما أتكل النعام )
 (والنار مثوى هلم

 67 12 حمماد

 67 14 آل عمران .....(زين للناس حب الشهوات)
 67 205-204 البقرة .......(ومن الناس من يعجب  قوله )
 68-67 78-77 احلج ...( أيها الذين أمنوا اركعوا  واسجدوا )

 69 4 القلم ....(وان  لعلى خلق عظيم)
 70 101 نسيو  (.) قِل انظُرواْ ماَذا يف السماواِت واأَلر ِ 

 70 129 البقرة (......)َويُتَعلِاُمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمةَ 
 70 269 البقرة (........يُتْؤيت احلِْْكَمَة َمْن َيَشاءُ )

 71 33 فصالت ....(ومن أحسن قوّلي ممن دعا إىل هللا )
 71 21 اآلحزاب (...)كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة 

 71 43 النحل (إن كنتم ّل تعلمونفاسألوا أهل الذكر )
)اْليَتْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت 

 َوَرِضيُت َلُكُم اإْلْسالَم ِديناي(
 72 3 املائدة

 73-72 72 األحزاب ..()ِإانَّ َعَرْضَنا اأَلَمانََة َعَلى السََّماَواِت َواأَلْرِ  
 75 74 ال رقان (.وُلوَن َربتََّنا َهْب لََناِمْن أَْزَواِجَنا َوالَِّذيَن يَتقُ  )

أيخت هارون ما كان ابوك امرء سوء وما كانت ام  )
 ..(بغيا

 76 28 مرمي

 77 214 الشعراء .....(وانذر عشريت  اّلقربني)
 77 41-36 الشاورى (...)َفما أُوتِيُتْم ِمْن َشْيء َفَمتاُع احْلَياِة الدُّنْيا 

 81 110 يوس  ْل َهِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإىَل اَّللَِّ َعَلى َبِصريٍَة() قُ 
ْنَساَن َلِ ي ُخْسٍر  )  82-81 3-1 العصر ......(َواْلَعْصِر  ِإنَّ اإْلِ

َلةَ )  87 35 املائدة ........(َوابْتتَتُغواْ إِلَْيِه اْلَوِسيتْ
 91 8 الضاحى ......(ووجدك عائال فأغىن)
َا ِإْن َتُكْن ِمثْتَقاَل َحبٍَّة  ) َ ُبيَنَّ   96 16 لقمان (.......ِإَّنَّ



   
 

) من ذا الذي يقر  هللا قرضا حسنا فيضاع ه له 
 أضعافا كثرية(

 96 245 البقرة

 99 1 النصر (ِإَذا َجاَء َنْصُر اَّللَِّ َواْلَ ْتحُ  )
 123 29-27 ال رقان ......(َويَتْوَم يَتَعضُّ الظَّاملُ َعَلى َيَدْيِه )
َبَل بَتْعُضُهْم َعَلى بَتْعٍض يَتَتَساءُلوَن )  123 57-50 الصاافاات ...(َفأَقتْ

َا يَتْ رَتِي اْلَكِذَب الَِّذيَن ّل يُتْؤِمُنوَن ِِب ِت اَّللَِّ  )ِإمنَّ
 َوأُولَِئَ  ُهُم اْلَكاِذبُوَن(

 126 105 النحل

 126 30 احلج ْوَل الزُّوِر()فاْجَتِنُبوا الراِْجَس ِمَن اأْلَْواَثِن َواْجَتِنُبوا قتَ 
 126 119 التوبة )َ  أَيتَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتتَُّقوا اَّللََّ وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنَي(

 127 6 احلجرات (...)َ  أَيتَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق 
 127 71-70 اآلحزاب (.......)َ  أَيتَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتتَُّقوا اَّللََّ 

ي نَتُقصُّ َعَلْيَ  ِمْن أَنْتَباِء الرُُّسلِ   133 120 هود (......)وَُكالا
 134 111 يوس  (...)َلَقْد َكاَن يف َقَصِصِهْم ِعْْبٌَة أِلُوِل اأْلَْلَبابِ 

 136 108 يوس  (......)ُقْل َهتِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإىَل اَّللِا 
 139 46 سبأ (.....أن تقوموهللا  )قل إمنا أعظكم بواحدة

 139 55 الذاار ت )وذكر فإن الذكرى تن ع املؤمنني (
 139 2 ال ال  )ذلكم يوعظ به من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر(

 141 12-10 نوح (فَتُقْلُت اْستَتْغِ ُروا َربَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغ َّاريا  )
 145 27 الزمر (.....)ولقد ضربنا للناس يف هذا القران
 145 43 العنكبوت ......()وتل  األمثال نضرهبا للناس 

 159 78 النحل .....(وهللا اخرجكم من ب ون أمهاتكم)
 169 24-23 اإلسراء (....) وقضى رب  أّل تعبدوا إّل إ ه

 169 15-14 لقمان (...) ووصينا اإلنسان بوالديه محلته أمه 
 170 12 يوس  (....عب) أرسله معنا غداي يرتع ويل
 170 10 احلجرات ( ...) إمنا املؤمنون أخوة
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 173 38 الشاورى (...) وأمرهم شورى بينهم
 173 159 آل عمران ( .....) وشاورهم يف األمر

 173 24 الراوم ﴾....﴿ِإنَّ يف َذِلَ  آلَ ٍت لَِقومٍ يَعِقُلونَ 
 174 12-10 النحل ......(ُكم)ُهَو الَِّذي أَنَزَل ِمَن السََّماء َماء لَّ 

 174 5-3 اجلاثية (......)ِإنَّ يف السََّماَواِت َواأْلَْرِ  آَلَ تٍ 
 178 5-4 قريش .........()فليعبدوا رب هذا البيت

 178 29 ال تح (......حممد رسول هللا والذين معه أشداء )
 178 159 آل عمران (............)فبما رمحة من هللا لنت هلم 

 180 176 البقرة (.......)ليس الْب أن تولوا وجوهكم
 180 284 البقرة (.....) أمن الرسول با أنزل الية من ربه 
 180 135 النساء .......()ومن يك ر ابهلل ومالئكته وكتبه

 180 39 الناور (......)كسراب بقيعة حيسبه الظمآن ماء 
 180 36 الناحل ( .......) ولقد بعثا ىف كل امة رسوّل
   181 23 املؤمنون (........)ولقد ارسلنا نوح اىل قومه

 181 42 هود َ  َبيِنَّ اركب معنا وّل تكن مع الكافرين() 
 181 132 البقرة .........()وَوصَّى هِبَا إبْترَاِهيُم بَِنيِه 
 181 12 لقمان (.........)  بىن ّل تشرك ابهلل 

 182 17 الراعد فيمكث ىف اّلر  () وأما ما ين ع الناس 
 183 13 اجلاثية ( ......) وسخر لكم ما ىف السماوات 

اَر اآلِخَرةَ  ُ الدَّ  183 77 القصص ﴾......﴿ َوابْتَتِغ ِفيَما آََتَك اَّللَّ
 183 37 الناور ( ......) رَِجاٌل ّل تُتْلِهيِهْم جِتَارٌَة َوّل بَتْيٌع 

 186 21 األحزاب ( )ولكم ىف رسول هللا أسوة حسنه
 190 70 اإلسراء ....... (َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبيِن آَدَم َومَحَْلَناُهْم 

 190 56 الذاار ت ) َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإلْنَس ِإّل لِيَتْعُبُدوِن(
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 191 125 النحل (.......) ادُْع ِإىَل َسِبيِل رَبِاَ  اِبحلِْْكَمةِ 
 191 256 البقرة (..........ينِ ) ّل ِإْكرَاَه يف الداِ 

 191 99 يونس (.....)َوَلْو َشاَء َربَُّ  آلَمَن َمْن يف األْرِ  
َها أَنْتُ ُسُهْم ) َقنَتتتْ  192 14 النامل (......َوَجَحُدوا هِبَا َواْستَتيتْ

 192 5 يوس  (......)قَاَل َ  ُبيَنَّ ّلَ تَتْقُصْص ُرْؤَ كَ 
 192 87 يوس  (.........فَتَتَحسَُّسواْ  َبيِنَّ اْذَهُبواْ )َ 
َا ِإن َتُ  ِمثْتَقاَل َحبَّةٍ    192 16 لقمان (......)َ  ُبيَنَّ ِإَّنَّ

 192 102 الصاافاات (.........)فَتَلمَّا بَتَلَغ َمَعُه السَّْعَي 
 193 43 هود (.......)قَاَل َسآِوي ِإىَل َجَبٍل يَتْعِصُميِن 

 198 221 البقرة ....(ْشرَِكاِت َحىتَّ يُتْؤِمنَّ )َوّل تَتْنِكُحوا اْلمُ 
 206 19 النساء ....(َوَعاِشُروُهنَّ اِبْلَمْعُروفِ )
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 قـــــــدمــــــةامل
تستند على الكتاب والسنة واليت يتم غرسها يف  نْ أسرية لل  ل جيب الرتبية الدعوية األ

الناشئة بختل   حشو مخاِ  عنِ ّل ت ةسالمياإل ةالرتبي نَّ ، إهلا حبيث يكون سلوكهم م ابقاي ،ن وسالناشئة
لتصري ملكة اخلري ،يهليتكي  ال  ل حبقائق العلم اإل نْ أعلى شهادة بل  أجل احلصول من ،العلوم

وبذل  يتحقق مقصود  -وجلَّ  عزَّ  - ميان ابهللىل اإلإداي نِ تَ سْ فعال اخلري مُ أطبيعته اليت تصدر عنها 
 سالم اإل الرتبية يف
ّل تبتعد عن الدين  احلياة، والرتبية جيب أنْ  ااسالرتبية والعلم مها أس إن"

خال ،وهذه السالمة أتيت كون بسالمة العقيدة والشريعة وحسن األياإلسالمي،فصالحاجملتمعات 
من رسله  ّلن ر  بني أحدٍ ، ورسله، كتبة، و وبالئكته، ميان بهلتزام با شرعه هللا يف كتابه العزيز واإلابإل

يتاء الزكاة إوإقامة الصالة و  هدة،وسالمة الشريعة يكون بعبادة هللا وحدىل سالمة العقيإلكي نصل 
خال  ومراقبة هللا سبحانه وتعاىل يف واإلحسان يكون بسالمة األ ،وصوم رمضان وحج بيت هللا احلرام

 مس خس حسجس مخ جخ مح جح مج حجمث  هت مت خت ).(1)" مجيع أقوالنا وأعمالنا
وهم كالص حة يولد األط ال (2) َّ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مصخص  حص

فكار حيملوَّنا،وهذه الص حةالبيضاء حتتاج ملن يكتب عليها ب ريقة البيضاء ّل يوجد يف رؤوسهم أأيُّ 
على  شِ قْ للنتَّ  واملربينيمجل صورها،ويقع عاتق ذل  على اآلابء أصحيحة وسليمة لكي تظهر دائما يف 
تظهر  مكانٍ  هذه الص حة يف أياِ  ابألفكار السليمةاليت تْبز ةهذه الص حة وتعبئة هذه العقول النظر 

يف احلياة،فاألسرة هي املؤسسة األوىل  وىلفيه... والبيت هو املدرسة اليت يتم فيها تلقي الدروس األ
ال  ل الداعية، فنظام  نشاء وتنشئةإعداد وهتيئة ال  ل وهي اليت تزاول إساسية املسؤولة عن األو 

اإلحكام، وهو يشكل جزء من نظرة اإلسالم الشاملة األسرة يف اإلسالم نظام ابلغ الروعة قويُّ 
 للحياة، وأيضاي ركن أساسي لبقاء األمة اإلسالمية وصمودها.

شخصية ال  ل تكون  الوالدين لو ركزوا على الرتبية الدنيوية دون الرتبية الدينية فأنَّ  نَّ إ
با عدم األهتمام م على منهج ه ترب وتعلغري مبالية ابلدين أو ابلغري ألنَّ  - اتكالية -شخصيةسلبية 
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ويكون بذل  فريسة سهلة  ،-صلى هللا عليه وسلم - الرسول ةوسن - سبحانه وتعاىل -شرعه هللا 
 خال .ل ساد العقيدة والت رف ي الشرائع واحنراف األ

صرفاته ت الوالدان برتبية ال  ل الرتبية الدعوية وأتسيسه على اخلوف من هللا ومراقبته يف ذا اهتمَّ إا مَّ أ
الن س  فضل من علوم احلياة والثقة يفم األن س الوقت تربيته على حب ت وير الن س وتعلُّ  ويف

سرة تكون قد ربت األ نَّ إف ،وفصاحة احلديث وحب الغري ومساعدهتم واّلهتمام حبسن املظهر
. ىل هللاإالداعية  ةالشخصي يف ةساسيمن املت لبات األ يشخصيه حمبة ومصلحة للن س وللغري وه

من قبل الوالدين  مضاع اي وجهداي  هذا يت لب وعياي  نَّ إالداعية ف ةخنلق هذه الشخصي نست يع أنْ  يولك
يقول أمحد غلوش  .الدعوي الذي يتبعانه مع ال  ل الديين يسلوب الرتبو يكوان مت قني على األ وأنْ 
ة هؤّلء الدعاة يقوموا بتهيئ نْ أ"واجب على املسلمني مجيعاي  :عداد الداعيةإحديثه عن  يف

ه بيئة يئ لَّن نْ أوجيب  ،من فرتة التكوين األوىلأن يبدأ تنشئة الداعية جيب  نَّ أوتنشئتهم.ومن هنا نرى 
الداعية  كُ رتَْ ّل يُ  نْ ،أىل التحمس للقيم وامل اهيم النبيلة وجيبإ، وتدفعه ةالصاحل ئصاحلة تلقنه املباد

سالم إىل اإل اودع. (1)الدين وطريقة نشره بني العاملني " نْ قَّ لَ يتُ  نْ أ، وجيب إىل رفقة السوء مباشرة 
لِا  ما يؤدي إىل خلق سرة وإبعاد أعضائها من عناصر التهدمي والتدمري ومن كُ احملافظة على كيان األ
ط ال بت تيت الكيان الذي حيميهم ويعداهم إىل ضياع األ تؤدياليت  العالقاتالبلبلة واّلض راب يف 

. وجاءت تعليمات اإلسالم وإرشاداته لتخلق احمليط الصاحل لنمو ال  ل رهم الذى ينتظللمستقبل 
جسد ي وفكر ي وعاط ياي وسلوكياي، منوااي سليماي ي يق من خالله ال  ل أو إنسان املستقبل مقاومة 

ة سالمي مع ال  ل منذ املراحل األوىل للعالقتقلبات احلياة والنهو  أبعبائها، وهلذا ابتدأ املنهج اإل
 نَّ أ.مروراي ابلوّلدة واحلضانة ومرحلة ما قبل البلوغ وانتهاءي ابّلستقاللية الكاملة بعد اّلعتماد.الزوجية

وامر جبانب حبه طاعة األإغضاضة يف  يَّ أال  ل الذي يرتب على احملبة والتقديرّل جيد 
ك من حيبهم وهم الوالدين ستقالل..وابحملبة والتقدير اليت يشعرَّنا ال  ل جنده ّل شعور  يقلد سلو لال

 يءإىلّل تس ةفينعكس سلوكهما عليه ويستجيب هلما،وهو بذل  يتصرف بنضج وبصور 
و أو املدرسة أال اعة جلميع القيم اليت يتلقاها من والديه  والديه،فيتمرن على ال اعة لوالديه ومن متَّ 

شاء  نْ إهذا البحث حياول  نَّ إفمهية كْبى ولذل  أمن اجملتمع.ومما سبق نرى ما للرتبية الدعوية من 
                                                           

 .436 -435. ص 2. طالدعوة اإلسالمية وأوصوهلا ووسائلهاغلوش، أمحد.( 1)
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حبيث يركز على تنشئة وإعداد الدعاة منذ الصغر على ، يف هذا السبيل متواضعاي  سهاماي إيقدم  هللا أنْ 
من جماّلت احلياة   جمالٍ  ياِ أذن هللا يف حىت يشبوا قادرين إبر، القيام ابألمر ابملعروف والنهي عن املنك

 كانت. 
 تـحـديد املشــكلة:

مدة ّلتقل عن مخسة عشر سنه عملي واإلشراف على طالب املدارس كباحثة اجتماعية  من خالل
فهم  ين يفهناك قصور وجهل كبري  نَّ أومن خالل عالقايت ابألصدقاء واألقارب ّلحظت وأحسست 

 نَّ أبنائنا،وهذه اجلوانب هلا صلة وثيقة أبصل عقيدتنا.و أالكثري من اجلوانب الدينية يف حياتنا وحياة 
سرة يف تنمية األ ىعل رَ ثتَّ أكثر من اخلوف ومراقبة هللا،وهذا أىل اخلوف من كالم الناس إاس تتجه الن

من خالل قراءايت يف هذا اجملال وحضور بعض الندوات واملؤمترات ومن و  شخصية ال  ل الداعية ...
ىف التشريع دراسة سناء حسن هدلة بعنوان تربية ال  ل وأساليبها مثل   خالل الدراسات السابقة 

اإلسالمي ودراسة غالية حممد حسن بعنوان ال  ل ىف ضؤ القرآن ودراسة حممد عبدال تاح بعنوان تربية 
للتوضيح لألسرة كي ية  اّلهتمام ضعي  جداي  نَّ أملست ال  ل ىف ضؤ السنة النيوية الشري ه وغريها 

السبب  نَّ إعتقد هنا أو ...ط الى األسرية يف تنمية اّلجتاهات الدعوية لدتقومي مدى فاعلية الرتبية األ
يعلموهم  وّلدهم التنشئة الصحيحة وأنْ اأؤُ شِ نْ وا ويتُ دُّ عِ ابء مل يَ هناك الكثري من اآل نَّ أيكمن يف 

ليه إويوجهوهم اّلجتاه الدعوي الديين وذل  لقلة الوعي هبذا اجلانب من الرتبية،ألنه مل تتم اإلشارة 
 ابء أكثر تركيزاي هذه جتعل من اآلي الصادرة، وقلة الوع اثتالبحو شارة واضحة وصرحية يف املؤل ات و إ

 . يركزوا على املأكل واملشرب كثر من الديين،كأنْ أعلى اجلانب الدنيوي 
أن هذاالقصور يف الرتبية الدعوية يؤدي اىل عدم وجود عدد كايف من الدعاة او وجود دعاة 

لة الدراسة ىف وجود قصور يف التنشئة ومن مث ميكن حتديد مشك. .بدون اسلوب ومنهج مقنع 
 الدعوية لل  ل . 
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  -: تساؤالت الدراسة 

حتاول هذه الدراسة اإلجابه على السؤال الرئيس )مامدى فاعلية ودور الرتبية األسريه يف تنمية 
 السؤال الرئيس األسئلة ال رعية التالية:هذا ط ال ويت رع من ألاّلجتاهات الدعويه لدى ا

 ثري األسرة يف بناء شخصية ال  ل الدعوية ؟مامدى أت -1
 ما أتثري السلوكيات املتعلقة ابل  ل يف اجلانب الديين ومنط حياته ؟ -2
 دراك األسرة لألبعاد الرتبوية الدعوية لل  ل ؟إمامدى  -3
 ما أتثري متغري النوع علي إدراك اّلسرة ألبعاد الرتبية الدعوية لل  ل ؟ -4
 اك اّلسرة ألبعاد الرتبية الدعوية لل  ل ؟ما أتثري متغري العدد على إدر  -5

مدى  تسعى الدراسة إىل حتقيق أهدفها من خالل اهلدف الرئيس يف التعرف على -: أهداف الدراسة 
 ( فاعلية ودور الرتبية األسرية يف تنمية األجتاهات الدعوية لدى اّلط ال

 يت رع من هذا اهلدف األهداف  ال رعية التالية:
 ري األسرة يف بناء شخصية ال  ل الدعوية .التعرف على أتث -1
 حتديدالسلوكيات املتعلقه ابل  ل يف اجلانب الديين ومنط حياته . -2
 التعرف على ادراك األسرة لألبعاد الرتبوية الدعوية لل  ل. -3
حتليل وتقييم ال رو  ذات الدّللة اإلحصائية يف أراء عينة الدراسة إبجتاه ادراك األسرة  -4

الدعوية حملاور الدراسة) أتثري األسرة يف بناء شخصية ال  ل، اجلانب  لألبعاد الرتبوية
 الديين ومنط حياته، سلوكيات ال  ل( تبعاي  ملتغري اجلنس.

حتليل وتقييم ال رو  ذات الدّللة اإلحصائية يف أراء عينة الدراسة إبجتاه ادراك األسرة   -5
ة يف بناء شخصية ال  ل، اجلانب الديين لألبعاد الرتبوية الدعويةحملاور الدراسة) أتثري األسر 

 ومنط حياته، سلوكيات ال  ل( تبعاي  ملتغري عدد أفراد األسرة.
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: الدراسة أمهية   
 جمتمعاتنا يف لل  ل الدعوية الرتبيه جمال يف الدراسه متغريات وحداثة امهية خالل من األمهية هذه تتبع

 العربيه
:يلي فيما الدراسة أمهية إبراز ميكن   

للدراسة النظريه األمهية  
 ابرزة شخصية خلق على األابء يساعد األط ال الدعويةعند والرتبية األجتاهات بتنمية األهتمام إن

 تنمي وال كرية ال نية ال  ل قدرات اكتشاف األابء حماولة وإنَّ  اجملتمع، وختدم ن سه ال  ل ختدم فعالة
 لدى الدعوية الرتبية جمال وهو ومهم حيوي جمال لتناو  يف الدراسة أمهية تكمن ،لذا ن سه يف ثقته

 هذا يف فراغ من ماهبا وسد عامة العلمية املكتبات إثراء يف اإلسهام الدراسة هذه وحتاول، األط ال
لل  ل الدعوية الرتبية عن دراسة تقدمي خالل من خاصة الليبية واملكتبات اجملال . 
 اليت واّلرضية واملن لق األساس تشكل بذل  وهي  دهميال بعد لل  ل األوىل احلاضنة متثل واألسرة
 األسس وضع يف الرتبوي األسره دور أتكيد على البحث أمهية وأتيت واعداده تشكله عليها يقوم

 فاعالي  عضواي  منه جتعل الدعوية الرتبية على ال  ل وإعداد، ال  ل شخصية عليها تقوم اليت والقواعد
عامة إلنساينا واجملتمع اإلسالمي اجملتمع يف . 

للدراسة التطبيقية األمهية  
 وجهة من الدعوية ال  ل شخصية بناء يف املؤثرة العوامل وإختبار فحص يف الت بيقية األمهية تكمن
 حياة ومنط الديين اجلانب، دعو ي  ال  ل شخصية بناء يف األسرة أتثري) وهي األط ال أمور أولياء نظر

 الدراسة عينة أراء يف  اإلحصائية ال رو  وحتليل معرفة ذل  اىل إضافة(. ال  ل سلوكيات، ال  ل
، ال  ل شخصية بناء يف األسرة أتثري)  الدراسة حملاور الدعوية الرتبوية لألبعاد األسرة ادراك إبجتاه

األسرة أفراد عدد متغري وكذل  اجلنس ملتغري  تبعاي ( ال  ل سلوكيات، حياته ومنط الديين اجلانب . 
 تل  مستوى وحتديد لتقومي SPSS اإلحصائي الْبانمج إستخدام يف الت بيقية مهيةاأل تكمن كما

 ذات ال رو  معرفة وكذل  املعيارية اّلحنرافات و احلسابية املتوس ات إبستخدام السابقة العوامل
 . األسرة أفراد وعدد اجلنس ملتغري السابقة للعوامل اإلحصائية الدّللة
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 التعريف مبصطلحات البحث:
 لقد تعددت التعري ات اللغوية للدعوة :

 أواًل تعريف الدعوة لغًة واصطالحًا 
 جف مغ ) خر.و ي لب اآلأوالداعي:الرجل ينادي  :النداءوال لبالدعوة لغة معىن
 و ضاللة.أىل بيعة هدى إوالدعاة: قوم يدعون ،(1)  َّ جك مق حق  مف خف حف

ىل هللا ابءذنه وسراجا منريا ومعناه إداعيا و  :و بدعة.قال تعاىلأىل دين إوالداعية:رجل يدعو الناس 
 .  (2)ىل توحيد هللا وما يتصل بهإداعياي 

 :تعريف الدعوةاصطالحاً 
ميان ابهلل وبا ىل اإلإىل هللا هي الدعوة إ"الدعوة  ه :ف الدعوة بقولابن تيمية قد عرَّ  نَّ أجند 

 جاءت به
ىل هللا تكون بدعوة إفالدعوة ، وا بهمر أوطاعتهم فيما ، خْبوا عنه وبهأبتصديقهم فيما ، رسله

كافة   فُ رَ عْ )العلم الذي به تتُ : غلوش الدعوة أبَّناد. فىل دينه"..وقد عرَّ إالعبد 
. وأخال (، وشريعة، سالم با حوى من عقيدةىل تبليغ الناس اإلإاحملاوّلَتل نيةاملتعددةالرامية 

 :  وقال حممد السيدالوكيل
ابملعروف وَّنيهم عن  ناس على اخلري ودّللتهم على الرشد أبمرهمالدعوة هي مجع ال نَّ إ)       
 املنكر(.
مهيته ودّللته أا تركز يف جمملها على معنيني لكل منهما َّنَّ أهذه التعري ات يتبني  وبتحليل        

واحلث على اخلري  ،ومها التبليغ واإلرشاد والدّللة على اخلري الذي يتضمنه الدين من جانب
 خر...أيه وحماولة مجع الناس عليه أبمرهم ابملعروف وَّنيهم عن املنكر من جانب والرتغيب ف

علم ابألحكام العقدية وال قهيه واألخالقية وفن تبليغها إىل الناس  -التعريف االجرائي للدعوة :
ومنهج متكامل يف إدارة عرضها من حيث الوسائل واّلساليب لتحقيق مقصد من الوجود ىف 

 ارة األر  وسياسة الدين والدنيا معآ ومراعاة مستلزماهتا ومقتضياهتا . عبادة هللا وعم
 

                                                           

 23سورة البقرة، جزء من اآلية: (1)
 لسان العرب ّلبن منظور(2)
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 :اثنيا: تعريف التبية لغة و اصطالحاً 
 يب رْ وجاء يف القرآن: يتُ  ،ي منيتهأي زاد ومنا وربيته يءأالش العرب :راب يف لسان ذكر ابن منظور 

 نَّ أى وتثق .وهكذا نرى ي يزيدها. ويف املعجم الوسيط:ترب بعىن نشأ وتغذأالصدقات 
 .التثقي  " -التغذية  -الز دة  -تية: "النمو غويلكلمة تربية يتضمن العناصر اآللُ املعنىالْ 

يف مراحل ، من مجيع النواحي كامالي عدادا ي إعداد املسلم إفها د.مقداد  جلن "هي وعرَّ         
وسائل الرتبية اليت جاء هبا  وءويف ض ،املبادئ والقيم وءللحياة الدنيا واآلخرة يف ض، منوه
الرتبيةالصاحلة وحسن األدب من أهم املسؤوليات امللقاة على عاتق الوالدين، وهي حق سالم"اإل

لل  ل أوجبه اإلسالم على الوالدين، وال  ل يف هذه املرحلة اليت تسبق بلوغ سن الرشد حباجة 
ولدك...  وأماا حقُّ » علية السالم  ضايف، قال اإلمام علي بن احلسنيإإىل تربياة مكثا ة وجهد 

ا وليته من حسن األدب والدّللة علؤو   مسنَّ إ طاعته في  ويف ن سه  ىرباه واملعونة له عل ىل عما
ذل  ومعاقب، فاعمل يف أمره عمل املتزيان حبسن أثره عليه يف عاجل الدنيا، املعذر  ىفمثاب عل

ذا التعري  شامل ويويف َّنَّ أونرى  «خذ له منه رباه فيما بين  وبينه حبسن القيام عليه واأل إىل
 .ابملقصود. والرتبية هنا تعين اّلهتمامبتنمية ورعاية ال  ل

عداد الناشئة منذ إَّنا "تدريب و أباب ب ني الرتبية الدعوية أمحد أف لقد عرَّ :تعريف التبية الدعوية
وحراسة الرأي العام ، ي عن املنكرواألمر ابملعروف والنه، ىل هللاإالدعوة على مهمة ظافر نعومة األ

، سالم حىت تسري الدعوة يف دمائهم وعروقهم كي يشبوا مدركني ألبعاد هذا العمل العظيماإل
يف  ءونضمن أبذن هللا استمرار الدعوة بقوة وسعة انتشار ّل تقاس با هي عليه اليوم من تعثر وبط

 .ال ريق "
حداث مير هبا ال  ل لكي تعدة ب ريقة مقصودة او هي فئة من اّل -التعريف األجرائي للتبية :

 غري مقصودة ألن يواصل حياتة .
 :سرة لغة واصطالحاً ألتعريف ا

واألسرة عشرية الرجل  ،ذنون ألنه يتقوى هبمسرة الرجل: عشريته وره ه األأقال ابن منظور: 
ه، العظيمة على عباد هِ تِ نَّ :"خيْب هللا عن مِ -رمحه هللا -وأهل بيته. يقول عبد الرمحن بن سعدي 
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عينهم وخيدموَّنم ا أوّلد تقرهبمأزواجهم أوجعل هلم من ، ليهاإليسكنوا  زواجاي أحيث جعل هلم 
ورزقهم من املأكل واملشرب والنعم الظاهرة اليت ، ويقضوا حوائجهم وينت عون هبم من وجوه كثرية

 ن حيصوها"   أّل يقدر العباد 
موعة من األفراد )الزوج والزوجة واألبناء (جيمعهم سكن هي جم -التعريف األجرائي لألسرة :

واحد تتميز بتقسيم األدوار والواجبات والتماس  والتضامن والعمل املشرتك واألجتاة حنم غا ت 
وأهداف واحدة والتكتل والتح ز لدراء أي خ ر خارجى يهدد كياَّنا وختضع لعادات وأعراف 

عضها )الزوجان وبينهما اّلوّلد( با حييط هبا من ظروف وقوانني اجملتمع وتتأثر عالقاهتا مع ب
 ومتغريات اقتصادية واجتماعية وسياسية . 

 :تعريف الطفولة لغة واصطالحاً 
، وال  ل هو نبات الرخص ،ال عل الثالثي ط ل عريب من معجم عريب  -ويف معجم املعانياجلامع 

حني يسقط  نوالصيب يدعى ط الي أ غريوال  ل وال  لة:الص. والرخص الناعم واجلمع ط ال وط ول
 ىل حني حيتلم. ويف كتاب هللا العزيز )مث خنرجكم ط ال ( وهو الولد حىت البلوغ .إهِ ماِ أمن ب ن 

هي  ،مجيل جداي  شيء: هي ال  ل منذ وّلدته حىت سن البلوغ وال  ولة وال  ولة اص الحاَ 
ال  ولة أبَّنا )مرحلة هادئة متتاز الْباءة وهي اّلحساس وهي الع  .ويص  حلمي املليجي فرتة 

يوفر لل  ل فرصة رائعة للنشاط اجلسمي والتحصيل الدراسي واّلتصال  ين عاِل الذتزان اّلابّل
فهو مشغول ابلعامل اخلارجي عن ، واضحاي  اّلجتماعي ..فهو كائن جترييب ّل يشعر بذاته شعوراي 

، كون لدى ال  ل قابلية شديدة للتعلممور (ويف مرحلة ال  ولة يأذات ن سه وعما جيري هبا من 
 نَّ إذا تعداها ودخل مرحلة املراهقة فإا مَّ ،أه يكون مثل العجينة اللينة اليت ميكن تشكيلهافأنَّ 

 تغيرية . استجابته لتوجيهات الكبار تقل وبذل  يصعب 
عة ) أي كون األنسان ط آل (هي املرحلة العمرية بني الرضا -التعريف األجرائي للطفولة :

 والبلوغ ي لق على فرتات خمتل ة من منو األنسان 
 
 
 

 : الدراسةحدود 
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 األسرة ودورها ىف تنمية األجتاهات الدعوية لل  ل .حدود موضوعية : -1
 يف العاصمة املاليزية كواّلملبور. نيسر الليبية املقيماألحدود مكانية:  -2
وقد امتدت لدراسة ، ع البياانت املتعلقة ابوهي ال رتة اليت تقضيها الباحثة يف مجحدود زمانية: -3

 م.2016/ 1/    م إىل/2015   /11هذهال رتة من   
 ني املقيمني ابلعاصمة املاليزية.عينة من الليبحدود بشرية:  -4
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 الفصل الثاين 
 األدب النظرى والدراسات السابقة

 
 األدب النظرى  -
 الدراسات السابقة  -
 
  يطار النظر اإل:والً أ
 بناء.لية الوالدين عن الرتبية الدعوية لألو ول:السند الشرعي ملسؤ ملبحث  األا

 ن الكرمي.آول: الرتبية الدعوية يف القر امل لب األ
 امل لب الثاين:الرتبية الدعوية من السنة النبوية الشري ة

 
 اثنيا : الدراسات السابقة 

 دراسة سناء حسن هدله  -
 دراسة غالية حممد حسن  -
 عبدال تاح شاهني وإمساعيل الشندى دراسة حممد  -
 دراسة عبدالرمحن بن انصر  -
 دراسة نوال حممد عبدهللا  -
 دراسة عدانن ابحارث  -
 دراسة على بن عثمان على الغامدي  -
 دراسة عزيزة عبدالعزيز على -
 دراسة على الدين موسى أبو مص  ي  -
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دعوية لألبناءالسند الشرعي ملسؤولية الوالدين عن التبية الاملبحث األول:   

 استثناء بال فكلهم الناس، ىلإ تعاىل هللا بعثهم أجلها ومن ،مجيعاي  هللا رسل وظي ة هي هللا إىل الدعوة نَّ إ
 تعالىعن قال هلم، شرعه الذي النحو على ابلعبادة وإفراده ابهلل اإلميان إىل ليهمإ أرسلوا ومن أقوامهم دعوا

 َّ  ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ) :- السالم عليه - نوح

 حج مث هت مت خت حت جت هبمب خب  حب جب ):- السالم عليه - هود عن تعاىل وقال (1)

 جس  مخ جخ مح جح مجحج مث هت مت )- السالم عليه - صاحل وعن ،(2) َّ  مج

 ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ )– السالم عليه - شعيب وعن ،(3) َّ خصحص مس خس حس

 .(4)  َّ رتيب ىب نب مب زب  رب يئ
 مئ زئ رئ ) سواه، ما عبادة من والتْبؤِ  هوحد بادتهع ىلإ هللا إىل دعوا هللا رسل مجيع وهكذا

 وقد هللا إىل الدعاة هم هللا فرسل ،(5) َّ يبىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ

 .الناس ىلإ وتبليغها دعوته حلمل هللا اختارهم

 تعاىل هللا إىل األول الداعي أنَّ املسلمون  أن سهم من أعداء اإلسالم الذين حياولون منذ بدء 
 هللا ىلإ ابلدعوة والسالم الصالة عليه أتمره اليت الكرمية اآل ت وذكران وسلم عليه هللا صلى رسولنا هو

 دخول وسلم عليه هللا صلى لرسوله هللا خ اب يف األصل ألن ،مجيعاي  املسلمون فيها يدخل اآل ت وهذه
 تعاىل هللا أنَّ  ذل  ىنومع هإلي ابلدعوة وتعاىل تبارك هللا أمر املستثىن هذا من وليس ،استثىن ما إّل فيه أمته
 التشري  وهذا إليه. الدعوة وظي ة يف الكرمي رسوله مع أشركها أنْ  وشرفها سالميةاإل األمة هذه أكرم

 اآل ت صريح هو وإمنا ذكران كما إليه ابلدعوة لرسوله هليةاإل اخل اابت من فقط يست اد ّل والتكرمي

                                                           

   59(سورة األعراف، جزء من اآلية: 1)
 53( سورة هود، جزء من اآلية: 2)
 73(سورة األعراف، جزء من اآلية: 3)
   85: (سورة األعراف، جزء من اآلية4)
 36(سورة النحل، جزء من اآلية: 5)
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  َّ خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من ) القرآن يف الكثرية

(1). 

 :- وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول قال قال: - عنه هللا رضي - هريرة أيب عن مسلم صحيح يف وجاء
 أضع  وذل  فبقلبه يست ع مل نْ إف فبلسانه، يست ع مل نْ إف بيده، فليغريه منكراي  منكم رأى "من
 .(2)"مياناإل

مضى بسبب ابتعاد الناس تشتد احلاجة إىل الرتبية الدعوية يف هذا العصر أكثر من أي وقت 
ى وّل يعمل هبا، وابت القرآن لَ تتْ ألساطري اليت تتٌ ا عن اإلسالم الذي ابت يف أذهان البعض أس ورةمن

ى للتْبك يف املناسبات اّلجتماعية احلزينة كاملوت، أما قوانينه لَ تتْ الكرمي أيضاي يف كثري من اجملتمعات يتُ 
كبري منها، وي الب إبلغاء القسم اآلخر واستبداله وتشريعات اإلسالمية فقد ألغي العمل يف قسم  

 . (3)ابلقوانني الوضعية اليت ابتت تتحكم حياة البشر ومصريهم
احلاجة إىل العمل الدعوي يْبز كحصن حيمي به  ا من جهة أخرى فإن  هذا من جهة أمَّ 

وَّنم يف كُ ليشكِ الدعوة اإلسالمية  إجياد من ساي هلم يدخلون به إىل عقول بعض الناس اجلاهلني  
هذا الدين مل يعد يصلح  ، فيقولون هلم: "أنَّ -ىلسبحانه وتعا - عقيدهتم ويزعزعوا إمياَّنم ال  ري ابهلل

 ."هلذا الزمن
عداد هلذا الداعية حىت يكون له أتثري وفاعلية ب ضل هللا يف نشر إفاألمر يت لب حسن  ذاي إ

عداد وتنشئة الداعية منذ الصغر حىت تصبح إد من مر فالبخل ورة هذا األ ونظراي ، سالميهذا الديناإل
كْب تقع ألاملسؤولية ا نَّ إوهنا جند . ىل جهد ومشقةإطبعا وسلوكا وعادة لدية ّل حتتاج إىل هللا الدعوة 

 على عاتق
 وهم  وّلدهمأعن تربية  وأخرياي  وّلي أولون ؤ فاألط ال يقضون معظم وقتهم مع الوالدين وهم املس. الوالدين
 لى من اسرتعاهم هللا عليهم.رعاة ع

ن على قيام الوالدين ابلرتبية آنبني السند الشرعي من القر  نْ أوسنحاول يف هذا ال صل 
 -عليه وسلم  صلي هللا -قيام الرسول  :مث نبني يف املبحث الثاين: ولالدعوية ألط اهلم يف املبحث األ

                                                           

 110(سورة آل عمران، جزء من اآلية: 1)
 . أصول الدعوة. ( زيدان، عبداحلكيم2)
 دور املرأة يف تنشأة األجيال. ( قرطاجي، َّنى.3)
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 :ا املبحث الثالثمَّ .أمهيتهاأىل هللا وإدراك إ برتبية الصحابة تربية دعوية وتشجيعهم على القيام ابلدعوة
وّلدهم حضور أعلى هذا املنوال فعلموا  - رضي هللا عنهم -كي  سار الصحابة فيه  ننا نعر  إف

خري أبذن هللا مث نورد يف املبحث األ .ىل هللاإجمالس العلم وربوهم على اجلرأة يف قول احلق والدعوة 
مة ابلقيام بهمة الرتبية الدعوية لى اهتمام السل  الصاحل من هذه األتعاىل بعض النماذج اليت تدلنا ع

 .ألبنائهم
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 ن الكرميآالسند الشرعي من القر : ولاملطلب  األ
 تمهيد:ال

مني سيدان ن الكرمي على رسولنا األآهم القر إبن أنزل إلي بههللا سبحانه وتعاىل على عباد نَّ لقد مَ 
ىل سبيل إويرشدهم ، بلسان عريب ليهتدوا به ل ريق اخلري واحلق - هللا علية وسلمصلى - حممد

ىل ما فيه إوأرشدهم  ،ليهاإالرشد.ووضح هلم مجيع جوانب حياهتم ومل يرتك صغرية وّل كبرية إّل وت ر  
 خرة .خريهم يف الدنيا واآل

 خس)سالميةمة اإلستور األول للتشريع يف الدول املسلمة وهو دن الكرمي هو املصدر األآفالقر 

 (1) َّ مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس
ن الكرمي على فرضية الدعوة آبني السند الشرعي من القر نْ أحاول أبذن اللهأويف هذا امل لب 

وهذا ، عداد دعاة قادرين على القيام هبذه املهمة العظيمةإيكون هلا  نْ أالدعوة ّلبد  نَّ أو  ،ىل هللاإ
بنائهم أعداد وتربية إمرحلة ال  ولة ودور الوالدين ومسؤوليتهم عن يكون من  نْ أعداد ّلبد إلا

 ت قرآنية. مستدلني ِب
 ىل هللاإالتكليف ابلدعوة 

مور توجد عند فهذه األ ،نسان ليس لألكل والشرب والتناسل فقطن هللا سبحانه وتعاىل خلق اإلإ
فقد ظهرت حاجة البشرية الشديدة ، ةوإمنا خلقه لغاية عظيمة ورسالة كرمي، الكثري من الكائنات احلية

مراملالئكة ابلسجود لإلنسان أنسان وهليب الشي ان زاد وعندما خلق اإل نْ أفمنذ ، ىل هللاإللدعوة 
 ،عر أو  ،نكرأيس الذي إبلإّل  ،سبحانه وتعاىل همر لوا ألثمتاسجود حتية وتكرمي ّل سجود عبادة ف

نسان يف هذه املعركة وحده اإل كَ رِ ولو تُ ، ذليالي  صاغراي خرج من اجلنة وتوعد فأُ  ،وهدد ،واستكْب،وأدبر
فسد أدون وحي من السماء حي ظه ويرسل هللا الرسل لرتشده والدعاة ليحذروه لتمكن الشي ان منه و 

ىل هللا لتتخلص من شر الوسواس إنسانية ماسة للدعوة لذا كانت حاجة اإل ،عقيدته وشوه ف رته
هللا تالعب ابألقوام كل على قدر عقوهلم  هالشي ان لعن نَّ ، إاساخلناس الذي يوسوس يف صدور الن

                                                           

  174( سورة النساء، اآلية: 1)
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فكان ،صنام على صورهمصنام عن طريق تعظيم املوتى فصوروا تل  األىل عبادة األإف ائ ة دعاهم 
وابن عمه فيعظمه ويسعى حوله وجاء من بعدهم قوم يرجون ش اعتهم أو عمه أخاه أالرجل منهم أييت 

 ،والقمر ،ق ببعض خملوقات هللا سبحانه وتعاىل كالشمسوهناك من تعلَّ  ،همعند هللا فعبدوهم وعظمو 
 .وغريها ،والكواكب

سبلهم  وانري يالناس ل ريق احلق و  واشدري نبياء والرسل لاأل - سبحانه وتعاىل -وقد بعث هللا 
، فيما أمروا ، وبا جاءت به رسله، بتصديقهم فيما أخْبوا به، وطاعتهماإلميان بهو دعوهم لعبادة هللا يو 

من اآل ت اليت ختاطب األمة ومر ابملعروف والنهي عن املنكر ىل هللا تستلزم من املسلمني األإوالدعوة 
  ،متخوفو وتوجب عليها أن أتمر وتنهي فكثرية ّل تدع عذرا ملتقاعد 

نافقني، "فجعل هللا تعاىل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر فرقاي بني املؤمنني وامل:لقرطيب اوقال 
أخص أوصاف املؤمنني: األمر ابملعروف والنهي عن املنكر،  وعلى رأسها: الدعاء إىل  فدل على أنْ 

 .اإلسالم"
واخلريية (1) َّ خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من)

الدعوة و  ، انلتها ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر،- صلى هللا عليه وسلم -مد اليت انلتها أمة حم
يعذر منها أحد، إّل من كان مستضع اي من عوام الناس، البس اء السذج الذينال  إىل هللا واجبة، ّل

 .حيسنون الن ق وتدبري األمور
وكل واحد من األمة جيب عليه أن يقوم من الدعوة با يقدر عليه إذا مل يقم به غريه. فما قام به غريه، 

ادر عليه فعليه أن يقوم به، وهلذا سقط عنه. وما عجز، مل ي الب به. وأما ما مل يقم به غريه وهو ق
الدعوة على األمة  تْ  َ سَّ قَ جيب على شخص معنيا أن يقوم با ّل جيب على شخص آخر. وقد تتَ 

 .حبسب ذل  َترة وحبسب غريه أخرى
الدعوة إىل هللا جتب على كل مسلم، لكنها فر  على الك اية، وإمنا جيب على  وهذا يبني أنَّ 

قدر عليه إذا مل يقم به غريه، وهذا شأن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، الرجل املعني من ذل  ما ي
 .وتبليغ ما جاء به الرسول ، وتعليم اإلميان والقرآن

حبسب  مسلم كلاٍ  على كلاِ  ةىل هللا واجبةإو عالد نَّ ةأ ت وغريها تدلنا على فرضيوكل هذه اآل
كون واجب على العموم وواجب على اخلصوص ي ةقال الشافعي رمحه هللا: "فر  ك اي ،علمه وقدرته

                                                           

 110سورة آل عمران: جزء من اآلية ( 1)
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منا إووجوبه على العموم  ،فوجوبه على اخلصوص خيتص ابلقادرين الذين هيئوا لذل  العمل اخلاص
وّلد عداد األإلة أمس نَّ أومن هنا يتضح لنا  .(1)يكون إبعداد هؤّلء القادرين وتربيتهم وإعدادهم"

ولكنها تت لب وقتا ة،عداد ّل تتم يف يوم وليلم وعملية اإلمر واجب على العمو أىل هللا ةإللقيام ابلدعو 
 ىل مدى العمر.إطويال وتستمر 

ّلحتتاج  ةي وعاد وسلوكاي  ىل هللا طبعاي ةإمنذ الصغر حىت تصبح الدعو  أيبد نْ أّلبد  ةعداد الدعاإ
ويقول  ،ر األيف  ةالشجر  سُ رَ غْ يف ن س ال  ل كما تتُ  سْ رَ غْ تتُ  نْ أو  ،ىل جهد وعناء يف تعلمه يف الكْبإ
 ةصاحل ةله بيئ ئَ يَّ هتَُ  نْ أوجيب  ،وىلالتكوين األ ةمن فرت  أتبد نْ أجيب  ةتنشئة الداعي نَّ أمحد غلوس: أ

 ة رت اليف  ةالداعي ّليرتكْ  نْ أوجيب  ة،ىل التحميس للقيم وامل اهيم النبيلإوتدفعه  ةتلقنه املبادئ الصاحل
 .طريقة نشره بني العاملنيلقن الدين و ينْ أوجيب  وءىل رفا  السإوىل ألا

 طفالتنشئة األ
بداية  من الصغر وال  ل يكون مالزما لوالديه يف أواجب على العموم وجيب أن تبد ةتنشئة الدعا

 .(2) َّ مس  خس حس جس مخ جخ مح)حياته والوالدين هم املسؤولني عن أوّلدهم. 
"يهيب القرآن  :ق بوقال سيد  ،األمر بوقاية اإلنسان ن سه وأهله النار" ي"ه :قال القرطيب

ن سهم وأهليهم من النار أبيوهتم من الرتبية والتوجيه والتذكري فيقوا  وا واجبهم يفدُّ وأا ليو ابلذين أمن
 زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ)هللا إمساعيل  مدح نيب يف - وجل عزَّ  -وقال هللا .(3)"

                                                                                                                       ،ستئذانهم أدب اّلوّلدهم وأيمروهم ابملعروف فيعلمو أبواداِ أي أبنْ  هوأمر هللا عباد.(4) َّ مئ
 مخ جخ محجح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب)
 حف  جف مغ جغمع جع مظ حطمض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس
 مم خم حمجم هل مل خل حل جلمك  لك خك حك جك مقحق مف خف
 تربية أوّلدهم على القيم اإلسالمية .  يف  ت السابقة تبني مدى مسؤولية الوالدين. اآل(5) َّ جن

                                                           

 236أوصوهلا ووسائلها. ص   -غلوش، أمحد. الدعوة اإلسالمية (1)
   6سورة التحرمي: جزء من اآلية (2)
 3617، ص6، ج10، طيف ظالل القرآنق ب، سيد. ( 3)
               55سورة مرمي:  اآلية (4)
 59-58( سورة النور: اآلية 5)
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يقوم بواجبه حنو دينه وأيمر ابملعروف وينهى عن املنكر ويصْب  أبنْ  همر أبنه وصية لقمان ّل ويف
 مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص )على األذى وهويقوم ابلدعوة

لقمان احلكيم بدأ  "أنَّ  :ا  لقمان. قال سيد ق ب عن وص(1)  َّ جك مق حق  مف خف حفجف
ا فأمَّ  ،ذىابلدعوة إىل هللا والصْب على األ هبنه مث أشعره برقابة هللا له مث أمر ّل ةيرسم العقيدة الصحيح

ىل هللا ابلصالة والتوجه إىل الناس ابلدعوة إىل هللا والصْب على تكالي  إالتوجه  يفه ةاخل وة التالي
نتقل إىل دعوة الناس وإصالح حاهلم وأمرهم ابملعروف وَّنيهم امث  ،كونيبد أنْ ّل ذيا الهَ بِ عَ الدعوة وتتَ 

مث  ،ليه ابلصالةإاألصيل زاد العبادة هلل والتوجه ابلزاد  مع الشر ةللمعرك هعن املنكر والتزود قبل ذلككل
 الصْب على ما يصيب الداعية

 . (2)"وعنادها واحنراف القلوب وإعراضها الن وس  إىل هللا من التواء
 يبل ه وجلَّ  كتاب هللا عزَّ   الرتبية الدعوية اثبتة يف  ت القرآنية السابقة أنَّ يتضح لنا من اآل

ون عن ساسيُّ على الوالدين حيث أَّنم هم املسؤولون األ ساسية وأَّنا واجبة أساساي من الواجبات األ
 تنشئة أط اهلم وتربيتهم. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 17سورة لقمان: اآلية (1)
 2790، ص5،ج10، طيف ظالل القرآنق ب، سيد. (2)
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 ن السنة النبوية املطهرة السند الشرعي م: املطلب  الثاين
 تمهيد:ال
ن آالقر  فما كان غري واضح يف ةالشري  ةالنبوي ةن والسنآسالمي هي القر هم مصادر التشريع اإلأمن  نَّ إ
 جن )  - صلى هللا عليه وسلم -وحاه هللا سبحانه تعاىل لرسوله أفهي وحي  ةالنبوي نةخذانه من السأ
ا هو ،إمنيهأي ماخيرج من ن قه عن ر أ:" . قال القرطيب(1) َّ يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن

ن ولبيان التشريعات آالقر  لتوضيح ماجاء يف ةالنبوي ةت السناءوقد ج ،(2)وحي من هللا عز وجل"
 جض مص خص﴿،(3) ﴾ ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ) .قال تعاىل:خرىداب األواآل
 مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض

 . (4) َّ مق  حق
 :ةرتبييف جمال الةالنبوي ةائد السنو ومن ف

ن الكرمي اليت تتعلق خبصوص املنهج الرتبوي آت بيان مجيع الت اصيل اليت وردت واليت مل ترد يف القر 1
 سالمي املتكامل.اإل
وّلد صحابه ومعاملته لألأسلوب تربوي من حياة الرسول ت صلى هللا عليه وسلم ت مع أنباط تت اس2

 .(5).ميان يف الن وسوغرسه اإل
من  ةالدعوي ةاليت تعاجل موضوع الرتبي ةالشري  ةحاديث النبويالعديد من األهناك  نَّ أوهنا جند 

 ،مر ابملعروف والنهي عن املنكر وحتذران من تركهىل هللا واألةإوجوه عدة وتبيني لنا واجب الدعو 
 بناء منذ الصغر.ىل هللا موضوع مهم ّلبد من اّلهتمام هبا وتعليمها لألةإوموضوع الدعو 

لى واجب عتعويدهم  ،واجتماعياي  بناء سلوكياي يف تكوين األاملهمة"من املبادئ ة: ادبراهيم سعإقال 
على كل فرد  ةم روض ةاجتماعي ةنه وظي أكيد على أوكذل  الت،مر ابملعروف والنهي عن املنكراأل

                                                           

                   4-3ة سورة النجم: اآلي(1)
  39، ص 1،  ج2، طاجلامع ألحكام القرآنالقرطىب. ( 2)
 44سورة النحل: اآلية (3)
  164سورة آل عمران: جزء من اآلية (4)
 25، ص2، طأصول التبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واجملتمعالنحالوي، عبدالرمحن، (5)
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رشد الناس وهداهم وعلمهم أت الذي - صلى هللا عليه وسلم -منهم مقتدين يف ذل  بنبيهم املص  ى 
 .(1)هم"ورعا
خر يف حياة أحد أي أبوان قبل هذا الدور يقوم به األ نَّ أمنذ الصغر فنجد  أعداد يبدذا كان هذا اإلإو 
 ةتعهدهم ابلرتبي ةبنائهم وضرور أفيها مايك ي لتوضيح دورالوالدين يف حياة  ةالنبوي ةوّلدهم والسنأ

 .ةوالرعاي
للرسول اليت كان فيها الرسول  ةالكرميواملواق   ةالشري  ةحاديث النبويوهناك الكثري من األ

هذب سلوكياهتم ويعلمهم يفكان  -رضي هللا عنهم  -ةط ال والشباب من الصحابيهتم برتبية األ
صول القيام أويعلمهم  ةلياهتم الدعويو تعاىل ويعودهم على القيام بسؤ و وامر هللا سبحانه متثال ألّلا

 .ةابلدعو 
 ةالدعوي يةاليت اهتمت بوضوع الرتب ةالشري  ةحاديث النبويوسنحاول يف هذا البحث توضيح بعض األ

بنائهم ووصياه هلم يف أ الوالدين حنو ةمر ابملعروف والنهي عن املنكر ومسؤوليىل هللا واألةإمهية الدعو أو 
 .رشادهم دعو ي إخالقهم و أهتذيب 

 ىل هللا:          إالتكليف ابلدعوة 
ىل من ةإالبشري ةالصراع بني احلق والباطل وظهرت حاج أ  بدر نسان على ظهر األوجد اإل نْ أفمنذ 

نبياء ورسل أبعث فيهم  نْ أفكان  ةىل الصراط املستقيم وطريق اهلدايإويهديهم  ةينقذهم من الضالل
وكان هؤّلء الرسل الكرام يواجهون ذل  الصراع  -صلى هللا عليه وسلم  -خرهم سيدان حممد أوكان 

 -غواهم الشي ان .بعث هللا تعاىل رسوله أوبني الباطل وأعوانه ممن ، من احلقا به ما جاءو الرهيب بني 
ن الكرمي" فكان آخر كتبه  "القر أنزل عليه أسالمي، و إلانبياء ابلدين خامتا لأل -صلى اللهعليه وسلم 

وماتعسر فهمه  ،ومعامالت ،عبادات،و من عقائد ةسالمي كاملن الكرمي حيمل مبادئ الدين اإلآالقر 
 .(2) َّ يك ىك مك لك اك) ة،النبوي ةخذه من السنأالكتاب تيسر من 

حاجة البشر  نَّ إمر ابملعروف والنهي عن املنكر، ف، واألةمر ابلدعو ن من األآالقر  على ماورد يف ةوعالو 
مر ابملعروف والنهي عن املنكر من ، ّلغىن عنها، لكون األةف ري ةليها ضرور إ، ودعوهتم ةالشريع إىل

                                                           

 .1، طربية اإلنساناإلسالم وتسعادة، إبراهيم، (1)
 107سورة األنبياء: اآلية (2)
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ميان والك ر كما يقول ابن تيميه نه احلد ال ار  بني اإلأ، فضال عن ةنسانيتمعات اإللوازم وجود اجمل
 رمحه هللا . 

يف  ةهو روح الرتبي ةخال  والسمو هبا وكسب ال ضائل والص ات احملمودفيعتْب التحلي بكارم األ
 -قال  ةلرتبية احملمديبلوغ اخللق الكامل هو الغر  احلقيقي ل نَّ أ، وكما ةوالشري  ةالنبوي ةالسن ةنظري

 .(1)"حسنكم خلقاي أخريكم  أنْ مِ  نَّ إ": -صلى هللا عليه وسلم 
ثر ابرز أرشاد ملا يف ذل  من والنصح واإل ة الوعظمهيأسلوب النبوي الشري  على وقد ركز األ 
صلى هللا عليه  -على مجيع املسلمني جتاه بعضهم البعض وقرن النيب  ةواجب ة، فالنصيحةالرتبي يف
صلى هللا  -النيب  نَّ أفعن قيم الداري  ،النصح لعامة املسلمني ابلنصح هلل ولكتابه ولرسوله-سلم و 

 .(2)ئمة املسلمني وعامتهم"، قلنا ملن؟ قال هلل ولكتابه وألة"الدين نصيح :قال-عليه وسلم 
بعموم العذاب على  -صلى هللا عليه وسلم  -خيْبان فيها الرسول  ةحاديث كثري أتوقد ورد

 اعتهم التغيري. مر ابملعروف والنهي عن املنكر مع استابأل امل يقومو  نْ إاجلميع 
مرن أ"والذي ن سي بيده لت :قال -صلى هللا عليه وسلم  -بن اليمان عن النيب  ةفعن احلذي 

ه فال يستجاب ونُ عُ دْ منه مث تَ  يبعث عليهم عقاابي  نْ أهللا  و ليوشكنَّ أابملعروف ولتنهون عن املنكر 
 .(3)م"لك

رسول هللا  نَّ أ"  :صحاب معاذ بن جبلأهل محص من أنس من أوعن احلارث بن عمرو عن 
ذا عر  ل  قضاء؟ إ"كي  تقضي  :ىل اليمن قالإيبعث معاذ  نْ أراد أملا  -صلى هللا عليه وسلم  -

د يف سنة مل جت نْ إ"ف :نة رسوله قالس ي نلم جتد يف كتاب هللا؟ قال فإ"ف :قضي بكتاب هللا، قالأقال 
صدره  -صلى هللا عليه وسلم  -، فضرب الرسول لوأوّل يي أرسوله وّل يف كتاب هللا؟"قال اجتهد بر 

 ةوهذا فيه تكرمي للعقل من السن. (4)رسول هللا" ي"احلمد هلل وفق رسول رسول هللا ملا يرض :فقال
ىل احرتام ال كر ةإواّلجتماعي ةالرتبوي ةلني عن الرعايو ابء واملربيني واملسؤ وهي بذل  تدعواآل ةالنبوي

                                                           

   5688رقم احلديث  صحيح البخاريفتح الباري يف شرح (1)
 (  4944أخرجه مسلم، كتاب األدب، ابب النصيحة، رقم ) (2)
 (2169ابب ما جاء يف األمر ابملعروف، رقم )،أخرجه الرتمذي، كتاب ال نت عن (3)
 ود والرتمذيأخرجه أمحد والدرامي وأبو دا(4)
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لقاء إكراه يف التوجيه وعدم اّلقتصار على جمرد التلقني و ي وجتنب اإل أالر  ن اّلجتهاد يفأعالء شإو 
 ذهان.املعلومات وحشوها يف األ

 
 طفالتنشئة األ

و أه ا يهودانمَّ إبواه أ، فةّل ويولد على ال  ر إ"ما من مولود :-صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا 
 ،مهيةمر يف غاية األأمر ابملعروف والنهي عن املنكر ىل هللا واألةإالدعو  نَّ .إ(1)و ميسحانه"أينصرانه 

وحيث  ،ن يبدأ منذ الصغرأعداد ّلبد و وهذا اإل ةللقيام هبذه املسؤولي ةعداد الدعاإوكذل  ّلبد من 
مها الوالدان، ومها املؤثران فيه عداد ل عن هذا اإلو ول مسؤ أغلب وقته مع والديه فأال  ل يقضي  نَّ أ

بواه مييالن به أمنا إ"الصيب جبوهره خلق قابال للخري والشر مجيعا و : وىل. قال الغزاِل رمحه هللااألةابلدرج
 .(2)حد اجلانبيني"أىل إ

صلى هللا عليه  -للنيب  ةالعظيم ةبراز جوانب الشخصيإ، و ةالنبوي ةالتعمق يف دراسة السري  نَّ إ
والسؤدد اليت  ةروح العز  ةمحتيي يف األ نْ أ من مواطن العْب والدروس منها، ةست ادواّل -وسلم 

 افتقدهتا منذ قرون.
ثره أهللا سبحانه وتعاىل بعث الرسول الكرمي  ليعلمنا مجيع جوانب حياتنا ونستقي منه ومن  نَّ إ
بط ننست نْ أو  ،تناما استعصىعلينا فهمه يف حيا نمجيعأ- رضي هللا عنهم -ثر صحابته ،ومن أال يب

 َّنج حياتنا وطريقة تصرفنا من قصصهم وعْبهم يف احلياة.
ابملعروف وننهي  وامر ىل هللا وناإندعو  نْ أب -صلى هللا عليه وسلم  -مران رسول هللا أولذل  

النيب  نَّ أ-رضي هللا عنه  -، فعن عبدهللا بن عمرو ةيأكانت   نْ إنبلغ عنه، حىت و  نْ مران أبأعن املنكر و 
 سرائيل وّلحرج، ومن كذب عليَّ إعن بين  ا، حدثو ةيآ عين ولو ا"بلغو :قال -صلى هللا عليه وسلم  -

يب أيناه، فعن أذا ر إبتغيري املنكر  -صلى هللا عليه وسلم  -مران أو  .مقعده من النار" أفليتب متعمداي 
 اي ى منكم منكر أن ر "م: -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  لقال رسو  ،رضي هللا عنه قال -سعيد اخلدري 
 .(3)ميان"ضع  اإلأمل يست ع فبقلبه، وذل   نْ إمل يست ع فبلسانه، ف نْ إفليغريه بيده، ف

                                                           

  207، ص 16، ج 8بشرح النووي، كتاب القدر، ابب معين كل مولود على ال  رة، م  صحيح مسلم(1)

 74، ص3، جإحياء علوم الدينأبو حامد، (2)
  22، ص2، كتاب اإلميان، ابب كون النهي عن املنكر من اإلميان، م ، ج صحيح مسلمالنووي، (3)
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مر واجب أ وظي ة العلماء فقط، بل هو ة"ليست الدعو  :على هذا احلديث يقول حممد التوجيري معلقاي 
 ومسائل اّلجتهاد، نظراي  ةالدقيق عاينحكام وبيان املمنا خيتص العلماء بت صيل األإعلى اجلميع، و 

ىل هللا ةإصول وال روع. ويف عصران احلاضر حتتاج الدعو لسعة علمهم ومعرفتهم ابملسائل واجلزيئات واأل
اليت وقعت يف محاة الشرك وصدها الشي ان عن سبيل  تمعاتيف اجمل ةلنشر الدعو  ةىل جتمع الدعاإ

 .(1)هللا"
 -النيب  نَّ أ-رضي هللا عنه  -يب سعيد اخلدر نَّ أمر ابملعروف والنهي عن املنكر ومن ابب األ
 كم واجللوس يف ال رقات فقالوا:  رسول هللا مالنا من بد، نتحدث إ" :قال -صلى هللا عليه وسلم 

قال: غض فال ريق حقه، قالوا: وماحق ال ريق  رسول هللا؟  اع و أّل اجمللس فإبيتم أذا إفيها، فقال: ف
 .(2)مر ابملعروف والنهي عن املنكر"السالم، واألذى ، ورد البصر، وك  األ

رشاد الناس ملا فيه اخلري هلم يف إىل هللا و ةإيف الدعو  -صلى هللا عليه وسلم  -ل ثر الرسو أومن 
 . ةخر الدنيا واأل
خري  -ة والسالم عليه الصال -عن خري الناس فقال  -صلى هللا عليه وسلم  -سول ئل الرا سُ 
وصلهم أَّناهم عن املنكر و أآمرهم ابملعروف و و تقاهم هلل أيف دين هللا و  فقههمأهم و اءقر أالناس 
 .(3)للرحم"

مل يقوموا  إنْ بعموم العذاب على اجلميع  -صلى هللا عليه وسلم  -خْبان رسول هللا أوقد 
رضي هللا  -ةاست اعتهم تغريه، فقد روى عن العرس بن عمري  عمر ابملعروف والنهي عن املنكر مابأل
حىت  ةبعمل اخلاصةهللا تعاىل ّليعذب العام نَّ إ" :قال –صلى هللا عليه وسلم -الرسول  نَّ أ-عنه 

 .(4)"ةواخلاص ةماذن هللا يف هالك العتغريه وّل تغريه، فذل  حني أي نْ ةأبعمل تقدر العام ةتعمل اخلاص
صلى هللا  -هللا  لقال: مسعت رسو  -رضي هللا عنه -بو داوود عن جرير بن عبد هللا اجلليأوروى 

عليه فال  ايغريو  نْ أ"ما من رجل يكون يف قوم يعمل فيهم ابملعاصي يقدرون  :يقول -عليه وسلم 
 .(5)ميوتوا" نْ أصاهبم هللا بعقاب من قبل أّل إيغريوا 

                                                           

 55، ص1، ط، الدعوة إىل هللاالتوجيري، حممد(1)
 (6229، رقم )8امل بوع مع فتح الباري، كتاب اإلستئذان،  ص صحيح االبخاري(2)
 ، قال حديث صحيح رواه أمحد يف مسنده.622 -621، ص 1، جاجلامع الصغري يف أحاديث البشري النذيرالسيوطي، (3)
 ، رواة ال ْباين.271، ص7ظهور املعاصي، ج ،  كتاب ال نت، اببجممع الزوائد ومنبع الفوائداهليثمي، علي بن أيب بكر، (4)
 (، حديث صحيح.4173، رقم  )187، ص 6، كتاب املالحم، ابب األمر والنهي، ج خمتصر سنن أيب داوودأبو داوود، ( 5)
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ىل إمر ابملعروف والنهي عن املنكر يؤدي ىل هللا واألةإن التقصري يف واجب الدعو إوكذل  ف
 -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا  نَّ أ-رضي هللا عنها  -  عن عائشة جابة الدعاء، فقد رو إعدم 

 (1)و فال يستجاب لكم"عُ دْ تَ  نْ أَّنو عن املنكر، قبل أقال: "مرو ابملعروف، و 
ن أساليب ّلبد أصول و أمهية وّليوجد واأل ةمر شديد اخل ور وأمر ابملعروف هلىل هللا واألةإالدعو  نَّ إ

عداده من الصغر منذ مرحلة إذا مت إّلَّ إلناجح. وهذا الداعي ّليكون انجحاي يدركها الداعية اجليد وا
الكْب. ومن  ي جمهود يفأىل إوتكون عادة ّلحتتاج  ةوذل  حىت ترسخ يف ن سه سبل الدعو ةال  ول
كثر َتُثري يف ن س ال  ل. قال ذا مها الشخصان األإثر يف ن س ال  ل سوى الوالدان. فكْب األأهلما 
حد أىل إبواه مييالنه أمنا إ"الصيب جبوهره خلق للخري والشرمجيعا، و  -:رمحه هللا -لغزاِلمام ااإل

 .(2)اجلانبني"
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 ساليبهاأة للطفل ووسائلها و عوي  هداف تربية الوالدين الد  أأمهية و : املبحث الثاين
 لل  ل. ةمهية الرتبية الدعويأ :ولاملطلب األ

 . ة تنشئته دعو ي مهيأسالم و مكانة ال  ل يف اإل
 تمهيد:ال

                                                           

 (، حديث صحيح وراه أبو ماجه.  8176، رقم )535، ص 2، ج اجلامع الصغري يف أحاديث البشري النذير السيوطي، (1)
 ، 3، جإحياء علوم الدينمد، أبو حا(2)
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 نَّ إهداف وغا ت. و أاثر ونتائج وما حتققه من أمهيتها يقاس با يرتتب عليها من أمور و عظم األ نَّ إ
مكانياته ومقوماته يف الوصول إر كل ليها ويصبو لتحقيقها، غاية واحدة يسخاِ إللمسلم غاية يسعى 

 مي  زيري ٰى ين ىن ) تابة العزيز،سبحانه وتعاىل يف ك حددها هللا ةهذه الغاي،ليهاإ

 خت حت جتهب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئجئ يي ىي ني

 ٹ ٹ  وحددهللا مثنها و له من مثن غاىل وهون س املسلم وماله .(1) َّ حج مث هت  مت

 جض مص خص حص مسخس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث)

 حق مف خف حفجف  مغ جغ مع جع مظ حط مضخض  حض

غلى من ءأشي يُّ أو  .(2) َّ حم جم هل مل خلحل جل مك لك  خك حكجك مق
قال،قال رسول هللا صلى هللا  -رضي هللا عنه  - هريرة يبأالبيع رابح والسلعة غالية،فعن  نَّ أّلَّ إالن س 

، ومن أدجل بلغ املنزل، إّل إن سلعة هللا غالية، أّل إن سلعة هللا (3)) من خاف أدجل :علية وسلم
على املسلم وضح هللا سبحانه وتعاىل غاية املسلم يف هذه احلياة ،وحدد الثمن الذى أوكما .(4)اجلنة(

 رت يبىب نب مب زب رب ) ن يقدمه،فقد بني السبيل وال ريق لتحقيق هذه الغاية،أ

حكام الشرع أو (5) َّ ىف  يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت  مت زت
وضحها أسبحانه وتعاىل يف كتابة و  ا هللاهَ نتَ هي خ وات هذا ال ريق،بيتَّ  يوامر ونواهأمن  ت صيالي 

 لسنة امل هرة.  انالصالةوالسالم يف ه الرسول علي
   

 مهية التبية الدعوية للطفلأ ول:املطلب  األ
 إنَّ أمهية قيام الوالدين ابلرتبية الدعوية ألبنائهم تتضح من جهات عدة:

أوّلي: احلكم الشرعي يف قيام الوالدين بتنشئة أبنائهم دعو ي، وتكلي  اإلسالم هلم بذل ، وقد 
 وضحت ذل  جلياي يف ال صل األول.

                                                           

 185سورة آل عمران: آية (1)
 111سورة التوبة: األية (2)
 209، ص خمتار الصحاحسار من الليل، الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر، (3)
 (، قال األلباين :حديث صحيح أليب نعيم يف احللية واحلاكم6222، رقم )1069، ص2األلباين، ج (4)
      153عام: األية سورة األن(5)
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فعل هذا األمر من حتقق أهداف وغا ت مرجوة، وهذا ما سيتناوله اثنيا: ما يرتتب على 
املبحث القادم يف هذا ال صل إن شاء هللا، وكذل  ما يرتتب على ترك هذا األمر من أاثر سلبية، 

 وهذا ما سيتضح يف هذا املبحث.
ومن يقوم  اثلثاي: إنَّ أركان قيام الوالدين ابلرتبية الدعوية هي: ال عل وهو الرتبية الدعوية،

ابل عل وهم الوالدين، ومن يقع عليه ال عل وهو ال  ل، وإنَّ أمهية هذا األمر، ليستمد من أمهية أركانه 
 الثالثة، وهو ما سنثناوله يف هذا املبحث ابلت صيل.

عن اهتمام اإلسالم ابل  ولة  -إن شاء هللا تعاىل  -لذل  فأننا سنتناول يف هذا امل لب 
يء اإلسالم، وأمهية ال  ولة يف الرتبية الدعوية، مث نتحدث عن تكرمي اإلسالم ومكانة ال  ل قبل جم

لألسرة، وما كانت عليه قبل جميء اإلسالم، وعن مدى أتثري األسرة على حياة ال  ل وخ ورة دور 
الوالدين يف التنشئة الدعوية لل  ل، وما هي الص ات اليت ّلبد من توافرها يف الوالدين لكي يست يعوا 

 القيام ابلتنشئة الدعوية ألوّلدهم على الوجه الصحيح.
 مكانة الطفل يف اإلسالم وأمهية تنشئته دعوايً.

 الطفل قبل جميء اإلسالم:
إىل درجة كبرية من الرتدي يف  -صلى هللا عليه وسلم  -لقد وصل العامل قبل مبعث سيدان حممد 

عن ال  رة القومية اليت ف ر هللا عليها خلقه، القيم واألخال ، فقد ابتعدوا عن منهج اخلالق وحادوا 
أمَّا ال  ل قبل جميء اإلسالم فقد كان مهمالي، ُمَهااني من قبل والديه واجملتمع من حوله، وقد ُأسيئت  
معاملته، "وكره العرب وّلدة البنات، كانوا يعتْبون قدومها عاراي عليهم يستحون منه، فكانوا إمَّا يبقوَّنا  
كارهني، أو يئدوَّنا حية حتت الرتاب بال ش قٍة وّل رمحٍة")1(                                          

                                                                                              قال 
تعاىل: ) ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ رئ زئ مئ نئ  ىئ يئ رب زب مب نب ىب يب 

 

 رتزت َّ )2(و قال تعاىل: )    زئ  مئ نئ ىئ يئ رب زب َّ )3

                                                           

   81، صتربية الطفل بني املاضي واحلاضرفتحية حسن سليمان ، (1)
 59-58( سورة النحل: اآلية 2)
 9-8( سورة التكوير: اآلية 3)
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(انتشرت عادة وأد البنات، أي دفنهم أحياء، يف عدد من القبائل العربية قبل اإلسالم مثل متيم وأسد 
. وقريشوبكر وكنده   

لقد كان هذا حال ال  ل يف أحناء مت رقة من العامل قبل قدوم اإلسالم كان مهمالي من قبل 
س من حقه إبداء رأيه يف شيء، وليس له حقو  عند والديه، ليس له كيان حيرتم وّل قيمة تقدر ولي

حىت بعد قدوم اإلسالم ، فيمكنهم اإلبقاء عليه أو التخلض منه كي ما شاءوا ومىت شاءوا و والديه
استمر احلال يف الشعوب اليت مل تدْن ابإلسالم ومل تعرف شرائعه كما كان قدمياي بل ربا أكثر سوء، 

سالم ويف الشعوب القدمية، واألن سوف نرى مكانة ال  ل يف وهكذا عرفنا حالة ال  ل قبل اإل
 .(1)اإلسالم، وكي  تعلَّى قدره ومكانته 

 مكانة الطفل يف االسالم:
إنَّ األط ال هم زينة احلياة الدنيا، وهدية هللا على الوالدين، ومنحته هلما، وهو مثرة األسرة وأملها يف 

 َّ  من خن حن جن يم ىم  مم خم حمجم يل ىل مل خل )املستقبل، 

أوىل اإلسالم ال  ل عناية فائقة منذ أْن كان جنيناي يف ب ن أمه، فقد أوجبت له الشريعة  .قد(2)
اإلسالمية السمحة عدة حقو  تدل يف جمملها على اهتمام اإلسالم هبذا املخلو  ملا له من دور يف 

وحقو  ال  ل  ،ماسكةأعمار األر  وبناء اجملتمع اإلسالمي القادر على محاية اإلسالم محاية قوية مت
 اليت اتبثها له اإلسالم هي حقو  ملزمة للوالدين منها:

 :أواًل: تعليم الطفل معرفة هللا تعاىل
ال  ل جمبول ب  رته على اإلميان ابهلل تعاىل، حيُث تبدأ تساؤّلته عن نشوء الكون وعن نشوئه ونشوء 

فكرة اخلالق والصانع فعلى الوالدين استثمار  أبويه ونشوء من حييط به، وإنَّ ت كريه احملدود مهيأ لقبول
كما   ،تساؤّلته لتعري ه ابهلل تعاىل اخلالق يف احلدود اليت يتقبالها ت كريه احملدود واإلميان ابهلل تعاىل

يؤكده العلماء سواء كانوا علماء دين أوعلماء ن س)من أهم القيم اليت جيب غرسها يف ال  ل مما 
 سوف يع يه

                                                           

 251"، النسخه اّللكرتونية ص لسرية احملمديةاالسحايت، "(1)
  46( سورة الكه : اآلية 2)
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ة واّلعتماد على اخلالق ويوجد عنده الوازع الديين الذي حيميه من اقرتاف األمل يف احليا
 وتعميق.(1)املآمث(

 ال  ل يف هذه املرحلةف،وتعميق اإلميان ابهلل ضروري يف تربية ال  ل،اإلميان ابهلل ضروري يف تربية
 يكون

األساس الذي يؤمن به  مقلداي لوالديه يف كل شيء با فيها اإلميان ابهلل تعاىل، يقول سپوك: "إنا  
اّلبن ابهلل وحبه للخالق العظيم هو ن س األساس الذي حيب به الوالدان،ويقول: "بني العمر الثالث 
والعمر السادس حياول تقليد األبوين يف كلِا شيء فإذا حدااثه عن هللا فإنه يؤمن ابلصورة اليت حتددها  

ة مييل دائماي ِاىل عالقات احملبة واملوداة والرقاة واللني وال  ل يف هذه املرحل (2)كلماهتما عن هللا حرفياي"
فيحب أو ي ضال )أتكيد الص ات اخلاصة ابلرمحة واحلب واملغ رة إىل أقصى حدٍا ممكن مع التقليل إىل 

 .(3)أدىن حدٍا من ص ات العقابواإلنتقام(
 :عليهم السالم - وأهل البيت -صلى هللا عليه واله وسلم  - اثنياً: التكيز على حب  النيب

أدباوا أوّلدكم على ثالث خصال: حبا نبيكم ، وحبا »:  -صلى هللا عليه وسلم  - قال رسول هللا
يف هذِه املرحلة تنمو املشاعر والعواط  واألحاسيس عند ال  ل، من . (4)«أهل بيته ، وقراءة القرآن

تثمار حاّلت اّلستعداد حب وبغض واجنذاب ون ور، واندفاع وانكماش، فيجب على الوالدين اس
العاط ي عند ال  ل وتنمية مشاعره وعواط ه، وتوجيهها حنو اّلرتباط أبرقى النماذج البشرية واملبادرة 

، وحبا أهل البيت عليهم السالم يف خلجات ن سه، -صلى هللا عليه وسلم - إىل تركيز حبا النيب
هم يف اجملتمع وخصوصاي ما يتعلق برمحتهم وال ريقة األفضل يف تركيز احلبا هو إبراز مواق هم وسلوك

وع  هم وكرمهم، ومعاانهتم وما تعرضوا له من حرمان واعتداء، جيعل ال  ل متعاط اي معهم حمباي هلم، 
اي إىل   مبغضاي ملن آذاهم من مشركني ومنحرفني. والرتكيز على قراءة القرآن يف الصغر جيعل ال  ل منشدا

فيه وخصوصاي اآل ت والسور اليت ي هم ال  ل معانيها، وقد أثبت  كتاب هللا، مت لعاي على ما جاء
الواقع قدرة ال  ل يف هذه املرحلة على ترديد ما يسمعه، وقدرته على احل ظ،  فينشأ ال  ل وله 

 جاذبية وشو  للقرآن الكرمي، وينعكس ما يف القرآن من م اهيم وقيم على عقله وسلوكه.
                                                           

 294، صقاموس الطفل الطيبرفعت، حممد، (1)
 248، ص مشاكل اآلابء يف تربية األبناءسبوك، بنجامني، (2)
 251، ص مشاكل اآلابء يف تربية األبناءسبوك، بنجامني، (3)
 رواه ال ْباين. ورواه أبو النصر عبد الكرمي حممد الشريازي يف فوائده.(4)
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 الوالدين اثلثاً: تربية الطفل على طاعة
الوالدان الدور األكْب يف تربية األط ال، فاملسؤولية تقع على عاتقهما أوّلي وقبل كلا شيء،  يؤدي

فهمااللذان حيدادان شخصية ال  ل املستقبلية، وتلعب املدرسة واحمليط اّلجتماعي دوراي اثنو ي يف 
ا يصدر منهما من نصائح وإرشادات وال  ل إذا مل يتمران على طاعة الوالدين فإنه ّل يتقبل م الرتبية

وأوامر إصالحية وتربوية، فيخلق لن سه وهلما وللمجتمع مشاكل عديدة، فيكون متمرداي على مجيع 
 القيم وعلىجميع القوانني والعادات والتقاليد املوضوعة من قبل الدولة ومن قبل اجملتمع.

ما على مترينه على ذل   ألنا وتربية ال  ل على طاعة الوالدين تت لب جهداي متواصالي منه
ال  ل يف هذهاملرحلة يروم إىل بناء ذاته وإىل اّلستقاللية الذاتية، فيحتاج إىل جهد إضايف من قبل 

يف التمرين على ال اعة هو إشعاره ابحلبا واحلنان،ومن الوسائل اليت جتعله  أفضل الوسائل الوالدين، و 
ن، واحملبة، والتقدير، واحلرية، واحلاجة إىل سل ة م يعاي هي إشباعحاجاته األساسية وهي )األم

 .(1)ضاغ ة(.
ويرى فاخر عاقل هذه احلاجات ابلشكل التاِل "احلاجة إىل توكيد الذات، أو املكانة، أن يعرتف 

فإذا  .(2)هبوبكانته، وأن ينتبه إليه.. واحلاجة إىل األمان واحلاجة إىل احملبة واحلاجة إىل اّلستقالل"
أهم حلب واحلنان والتقدير من قبل والديه، فإنه حياول احملافظة على ذل  إبرضاء والديه و شعرال  ل اب

- اإلرضاء هو طاعتهما. فالوالدان مها األساس يف تربية ال  ل على ال اعة، قال رسول هللا مصاديق
 .(3)"رحم هللا والدين أعاان ولدمها على برامها":-صلى هللا عليه وسلم  

 طفل دعوايً:أمهية تنشئة ال
واملصاحل اليت إنَّ العقول البشرية مهما كْبت ومهما اتسعت ّل تست يع وحدها إدراك السبل وال ر  

والنجاة من شرور الدنيا وجحيم النار يوم القيامة دون أْن يكون  ،حتققها السعادة الدينية والدنيوية
نسان مهما اتسعت أفاقه العلمية وأيخذ بيدها ويرشدها إىل طريق اخلري  ألنَّ اإلمن يهديها هناك 
 العلم ما وصل فإنه يبقى حمدود القدرة والت كري، ولذل  فالبد من يد قوية أتخذهمن مراتب ووصل 

 .(4)لدعوة هللل
                                                           

 264، ص 7، طعلم النفس التبوي وتطبيقاتهالقوصي، عبدالعزيز، (1)
 101، ص 1، ط علم النفس التبويعقل، فاحر، (2)
 كتاب الثواب من حديث علي بن أيب طالب كرم هللا وجهه.،أخرجة أبو الشيخ ابن حبان (3)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    24، صالدعوة اإلسالمية مفهومها وحاجة اجملتمعات إليها( يوس ، حممد خري رمضان، 4)
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وهي رسالة شري ة ومهمة  -عليهم السالم  -والدعوة إىل هللا هي وظي ة األنبياء والرسل 
، بعث رسله إىل (1)-سبحانه وتعاىل - وأحبهم إليه جليلة، ألنَّ الرسل هم أشرف وأطهر خلق هللا

  مت زت رت يب ىب) البشر ليخرجوهم من ظلمات اجلهل إىل أفا  العلم والنور
 .(2) َّ   يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت

 خامت األنبياء واملرسلني بعثه هللا هاد  للبشر -صلى هللا علية وسلم  -ولقد كان رسولنا حممد 
 يف ىف يث ىث نث  مث زث رث  )ٹ ٹ إىل دين اإلسالم احلني  ونذيراي هلم،كل ه ابلعودة

 ري  ٰىين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يكىك مك لك اك يقىق

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

 .(3)  َّ هت مت  خت حت
وقد قام رسولنا احلبيب ابلدعوة على أكمل وجه، وترك من بعده زمرة صاحلة من الصحابة 

على يديه ال اهرتني كل ما يتعلق بديننا اإلسالمي، فقاموا والسل  الصاحل الكرمي الذين تربوا وتعلموا 
ابلدعوة إىل هذا الدين، وهم من أانروا للعامل نور اإلسالم والعلم، وحل العدل حمل الظلم يف مغارب 
األر  ومشارقها. ولكن مع ت ور احلياة ومرور الزمن وكثرة انشغال الناس بسؤولياهتا ابتعد الناس عن 

 ة إليه.هللا وقل الدعا
ساء وضع اإلسالم يف العامل فقد حتول العامل إىل مضمار العلوم واملخرتعات خب اي سريعة 
وواسعة وانشغلت األنظار بناهج احلياة وزخرفها، وسرى التقدم املادي بكل ما فيه من ألوان وفنون 

ا هللا خالق اإلنسان وت ور، وانشغل اإلنسان ُجلَّ وقته وابتعد الناس عن الدين وتعاليمه وهديه، ونسو 
وخالق كل شيء حوله، وضاع العامل اإلسالمي يف هذا الت ور وأتثر هبذه األوضاع الوافدة على 

أضع  املقومات اإلنسانية يف العامل وت شت األاننية  فيه حيث.وهذاالتقدم املادي الذي أثر (4)حياته
والتحضريني، وأدَّى ذل  إىل  وحب الذات، وأصبح املتمس  بدينه وأخالقة حمط سخرية التقدميني

                                                           

 67، ص1، طمستلزمات الدعوة يف العصر احلاضر( املرشد،علي بن صاحل، 1)
 165( سورة النساء: اآلية 2)
 132-130( سورة البقرة: اآل ت 3)
 .47، ص الدعوة إىل هللا( التوجيري، حممد، 4)
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. وكانت أهم أسباب ما توصل إليه العامل اإلسالمي (1)اض هاد الدعاة إىل هللا يف العامل شرقاي وغرابي 
اليوم هو التقليد األعمى للعامل الغريب، دون إعمال ال كر وتشغيل العقل وحتكيم الشرع، وقد تنبأ 

صلى هللا عليه  -قال: قال رسول هللا  -ضي هللا عنه ر  -فعن أيب سعيد اخلدري  رسولنا الكرمي هبذا
 : "لتتبعن سنن من كان قبلكم-وسلم

صلى هللا عليه  -وقال رسول هللا (2)حذو القذة ابلقذة حىت لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه"
 (3)بدأ اإلسالم غريباي وسيعودغريباي ف وب للغرابء":" -وسلم 

م، جيده قد متز  إرابي إرابي وقد حقق أعداء اإلسالم والدين أغراضه، والناظر إىل العامل اإلسالمي اليو 
وأصبحت احلروب الدامية بني املسلمني هي املعلم الوحيد للمسلمني. ومما سبق يتضح لنا مدى 

احتياجنا اليوم لدعاة صاحلني واعني متدبرين يقومون الوضع الذي وصل إليه العامل اإلسالمي اليوم، 
اس ل ريق اخلري ويقدمون هلم النصح، دعاة يدعون إىل الدين اإلسالمي ب ريقة واعية دعاة يرشدون الن

منرية هتدي الناس وتوجههم وّل تشتتهم، دعاة يسريون على العهد الذي أخذه هللا عليهم أبْن ّل 
 حم جم يل ىل مل خل )ٹ ٹ ي رطوا فيما جاء به الرسل ويبلغوه للناس وّل يكتمونه، 

 جي يه ىهمه  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم
 حي َّ )4(. 

والدعوة ليست رهينة على العلماء فقط، بل هي واجب على اجلميع، كال  حبسب قدرتة 
وعلمة.إذاي هنا ّلبد أن ن هم ونتناول جوانب الدعوة املختل ة، كي ية العمل إلعداد الدعاة الذين 

  عني ّل فر  ك اية  سيحملون هذه الدعوة إىل أرجاء العامل. ومن هنا جند أنَّ الدعوة أصبحت فر 
 .(5)كما جاء يف كتاب ابن الباز

لذل  فأنَّ الرتبية الدعوية أصبحت واجبة ألَّنا الوسيلة لت بيق واجب القيام ابلدعوة إىل هللا 
اليت فرضها هللا سبحانه وتعاىل علينا. وجند أنَّ الكثري من العلماء أكدوا على ضرورة البدء يف اإلعداد 

                                                           

 .141، صعلماً وعمالً  الدعوة اإلسالمية(مرعي، إبراهيم الدسوقي، 1)
، 300، ص1امل بوع مع فتح الباري، كتاب اّلعتصام ابلكتاب والسنة، ابب لتتبعن سنن من كان قبلكم،ج صحيح البخاري(2)

 ( .7320رقم )
 . 176، ص 2(كتاب اإلميان، ابب بيان أنَّ اإلسالم بدأ غريباي وسيعود غريبا، ج 3)
  187( سورة آل عمران: اآلية 4)
 .1ز، عبد العزيز ، وق  هلل تعاىل، ط(بن اب5)
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حممد الصواف: "والذي أراه يف هذا السبيل وحنن نريد أن نعمل على صنع هلذا من الصغر. يقول 
جيل من الناس قادر على حتمل األعباء وصنع األجيال، علينا أن نعمل على صنع جيل من الناس 

 .         (1)قادر على حتمل األعباء وصنع األجيال. علينا أن نبدأ من املراحل األوىل "
ية الدعوية ّلبد أن تبدأ يف الصغر حىت تكون الدعوة إىل هللا طبعاي إذاي إعداد الدعاة والرتب

وسلوكاي وعادة، من طباع ال  ل عندما يكْب وّل حنتاج جلهد كبري نبذله عندما يكْب.. إنَّ ال  ل يولد 
وهو كالص حة البيضاء أو العجينة اللينة اليت ميكن تشكيلها كما نريد وبسهولة إذَا ما وجد العناية 

: "قلب احلدث كاألر  اخلالية، ما أُلقي فيها من -رضي هللا عنه  -فية، يقول سيدان علي الكا
.وحنن ّلبد (2)ذل  ألن الصغري أفرغ قلباي، وأقل شغالي، وأيسر تبدّلي، وأكثر تواضعاي  شيء قبلته، وإمنا

ري ّل ي هم، أْن نقدرامكانيات ال  ل وقدرتة على ال هم واّلستيعاب "وّل يظن أحد أنَّ ال  ل صغ
فهذا ال  ل الذي يعده كثري من الناس ّل يستحق الشرح لصغره، وّل يستحق اّلهتمام بعقله 

.فالبد أْن (3)ل  ولته، هذا ال  ل العجيب يست يع أْن خيزن من املعلومات ما خيزنه كمبيوتر عصري "
الرتبية اإلسالمية فأنَّ  َّنتم برتبية وإعداد ال  ل منذ الصغر، ألنَّ ال  ل إذَا كْب وشبَّ على غري

إصالحه وتعليمه يكون صعب، وبدّلي من أْن تكون تربية تكون عالجاي كما يقول متوِل الشعراوي: 
"هناك مشكلة تتمثل يف أننا نقول: )تربية الشباب(بينما جيب أْن نقول: )عالج الشباب(  ألنَّ هناك 

 .                                                                             (4)واجه األفات"فارقا بني الرتبية اليت تقي من األفات، والعالج الذي ي
ه يتجه إىل اّلستقالل ابلرأي وعدم احلرص على ، فأنا غُ لُ بتْ ويتَ  بُّ عندما يشِ  إنَّ ال  لَ 

دث ال ساد، صرفات، فإذا كان مل يُعْد ويرب تربية تست يع أْن تتصدى ألي غزو خارجي فهنا حيالتا 
وإذا مل يوضع حجر األساس والقواعد السليمة لل ريق الصحيح للوصول إىل رضى الرمحن عز وجل 

ألنه لو تعدى مرحلة ال  ولة ووصل إىل املراهقة فأنَّ استجابته لتوجيهات الكبار   هذا يرهق الوالدين
 .(5)وآرأهم تقل وبذل  يصعب تغيريه.

                                                           

 . 76-75، ص من القرآن وإىل القرآن )الدعوة والدعاة(( الصواف، حممد، 1)
 .179، ص1ط املؤثرات السلبية يف تربية الطفل وطرق عالجها،( اجلالل، عائشة عبد الرمحن سعيد، 2)
 .107، ص2، طمنهج التبية النبوية للطفل(سويد، حممد نور، 3)
 70، ص الطب الروحياجلوزى،  (ابن4)
            10، صالتبية اإلسالمية للطفل واملراهق( حم وظ، حممد مجال الدين علي، 5)
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اجة إىل والديه يف مجيع أمور حياته، وهنا عليهما أْن فال  ل عندما يكون صغرياي يكون حب
يستغال هذه ال رتة وتعلقه هبما ىف توجيهه وتربيته الرتبية الدعوية الصحيحة  ألنَّ التعليم يف الصغر  

"فأما التأديب اّلزم لألب فهو أْن أيخذ  -رمحه هللا  -كالنقش على احلجر. ويقول اإلمام املاوردي 
ب ليأنس هبا وينشأ عليها، فيسهل عليه قبوهلا عند الكْب، ّلستئناسه أبدئها يف ولده ببادئ اآلدا

الصغر  ألنَّ نشأة الصغري على شيء جتعله مت بعاي به، ومن أغ ل من الصغر كان أتديبه يف الكْب 
َمن  . وإذا كانت الرتبية عامة، والرتبية الدعوية خاصة فالبد أْن تبدأ يف الصغر، وهنا نسأل(1)عسرياي "

الذي له الدور األكْب يف التأثري على ال  ل وطريقة تنشئته وطريقة ت كريه وكالمه؟ َمن الذي يلعب 
الدور الرئيسي واألساسي، هل هي األسرة، أو املدرسة، أو ُدور، احلضانة، أو املسجد، أم وسائل 

الدور األساسي والرئيسي اإلعالم، أم الصحبة ال يبة؟ إنَّ كل هذا له دور كبري يف حياة ال  ل، ولكن 
 الذي ّل غىن عنه هو دور األسرة وأمهيتها يف الرتبية الدعوية لل  ل.

ف ي األسرة يتعلم ال  ل أوىل عالقاته اإلنسانية وكثرياي من مظاهر التكي  وعدمه يف شخصية 
فاألسرة ال  ل ترجع إىل نوع العالقات اليت سادت بني أفراد األسرة يف سنوات حياة ال  ل األوىل. 

هي اليت متنح ال  ل الشعور ابألمن واألمان واإلنتماء وأن ينِم شخصيته وطريقة كالمه وعلى األسرة 
تقع املسؤولية الكْبى من واجب الرتبية اخللقية والوجدانية والدينية يف مجيع مراحل ال  ولة وأيضاي ويف 

 .   (2)املراحل التالية
ة مهما أع ى ومهما وجه األط ال ومهما كان خملصاي يف عمله فاملعلم يف املدرسة ويف دور احلضان -

 .فأنه لن يكون بن س درجة حرص الوالدين على أوّلدهم 
وكذل  إذا نظران إىل املساجد ودورها يف الرتبية الدعوية، فأنة سي يد ال  ل كثريا إذا وجد يف  -

 املسجد
يك ي، فالبد أْن يكون البيت مهيئا  اّلهتمام هبذا اجلانب من الرتبية، ولكن املسجد وحده ّل 

 .لسقاية هذا الزرع هذا الزرع والعناية به

                                                           

  195، ص1، طمسؤولية األب املسلم يف تربية الولد يف مرحلة الطفولة( بن احلارث، عدانن، 1)
، نشئة االجتماعية وعالقتها مبوضع الضبط لدى اآلبناءبعض أساليب املعاملة الوالدية يف الت( عثمان، أمحد عبد الرمحن، 2)

 21-20ص
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 اإلعالم أيضاي له دور كبري وإجيايب يف تربية ال  ل دعو ي، وتشجيعة وحثة على اخلري ولكن إذا كان-
وأمهية  الوالدان عكس ذل  ومل يكن لديهم القيم الدينية الصحيحة، ومدركني واجبهم حنو أوّلدهم

 .قيامهم برتبيتهم دعو ي، فلن يكون ألجهزة اإلعالم ب ردها دور يذكر 
 احلميدة  أيضاي قد يوفق هللا األوّلد بصحبة طيبة كرمية تعينهم على ذكر هللا والتحلي ابألخال و -

وتساعدهم على التخلق أبخال  الدعاة. فإذا كان األهل واعيني ومدركيني لل ريق الصحيح فأَّنم 
أبنائهم وإّلَّ فأَّنم قد مينعوهم من خمال ة هؤّلء األصدقاء وي سدوا ما تعلمه أبنائهم من سوف يعينوا 

 -سبحانه وتعاىل  -هذه الصحبة ال يبة، أمَّا إذا كانت اجتاهات الوالدين سليمة وموافقة لشرع هللا 
هم سوف فأنه حىت وإْن حدث خلل من طرف املدرسة أو الرفقة أو اإلعالم أو املسجد فأَّنم بدور 

حياولوا أْن يُتَقوِاُموا هذا اخللل ويصلحوه وحياولوا أْن يسريوا أببنائهم إىل ال ريق الصحيح وهم بذل  
يست يعوا أن خيلقوا جيالي طيباي خلوقاي داعياي يست يع أن يؤثر يف غريه أبخالقه وعلمه. ولقد محل هللا 

 مس  خس حس جس مخ جخ مح  )ٹ ٹ وتعاىل الوالدين مسؤولية الرتبيةسبحانه 
حص خص مص جض حض خض مض  حط مظ جع مع جغ مغ جف حف َّ 

.)1( 
وقد قيل إنَّ أول ما يتعلق ابلرجل زوجته وأوّلده، فيق ون بني يدي هللا عز وجل ويقولون:   

وقد حدد صاحل اهلندي مسؤولية ، (2)ربنا خذ لنا حقنا من هذا الرجل، فأنه مل يعلمنا أمور ديننا
ا  واألخ ار الن سية، ومن كل األفعال السيئة اليت قد يتعر  الوالدين أبَّنا: محاية ال  ل من األمر 

هلا يف حياته داخل األسرة أو يف البيئة احملي ة به والعمل على توجيهه إىل كل عمل خري وسلوك 
َها أط اهلما على فعل اخلري والعمل الصاحل، با يف ذل  احلرص  ،(3)حسن  فالوالدين جيب أْن يُتَوجِا

يف الدعوة لكي يصبحوا دعاة صاحلني   وتعويدهم عليها وتعري هم بقواعد وأصولعلى الدعوة إىل هللا
مستقبل حياهتم وليسعدوا يف دنياهم وأخراهم وليعم اخلري عليهم. وهناك كتب كثرية تتحدث عن 
الرتبية وأصوهلا وطرقها. ولكنها أغ لت جانب مهم أّل وهو أمهية الرتبية الدعوية، وجند أنَّ جوانب 

 ة املختل ة تكون انقصة إذا أغ لت جانب الرتبية الدعوية.الرتبي

                                                           

 6سورة التحرمي، اآلية ( 1)
 .82، صمسؤلية املسلم يف تربية الولد يف مرحلة الطفولة(ابحارث، عدانن، 2)
 .82، ص1، طصورة الطفولة يف التبية اإلسالمية(اهلندي، صاحل د ب، 3)
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وكذل  فأننا جند إنسان سليم العقيدة يعلم ما فرضه هللا عليه، ويعلم أنَّ القيام ابلدعوة *
واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر من واجبات الدين وأركانه الصحيحة، ولكنه ّل يعلم كي ية القيام 

دعوية، وقد جند أنَّ هناك من ترب تربية عقلية وعلمية وحتصل منها على كمٍا  تربية ابلدعوة ألنه بدون
أمهل جانب الرتبية الدعوية، فبذل  يصبح لدينا جيل واعي ال كر مثق  العقل  وافٍر من العلم ولكنه
 ولكنه ّل يعرف كي 

 اإلسالم. يستخدم علمه، ويوظ  ذكائه وقدراته العقلية فيما فرضه هللا من دعوة لدينه ونشر
وإذا ترب ال  ل تربية خلقية ومت إمهال الرتبية الدعوية، فأنَّ ذل  يؤدي إىل خلق إنسان 
يتحلَّى ابألخال  ال اضلة من صد  وأمانة وحلم وعدل وغريها من الص ات احلميدة، ولكنه ّل 

نَّ هللا  يست يع استغالل هذه الص ات يف كسب الناس ودعوهتم لدين هللا، بل قد ّل يكون يعرف أ
 كما رضى له وأع اه هذه الص ات احلميدة فأنه لزاماي عليه أن يدعو هلذا الدين وتل  الشرائع.

وإذا ركزان على الرتبية اجلسمية وأع يناها حقها من اّلهتمام والعناية وأمهلنا الرتبية الدعوية، فأننا خنلق 
ستخدام قوته وقدراتة وتوظي ها يف إنسان قوي البنية سليم اجلسم ولكنه ّل يست يع وّل ي كر يف ا

  .الدعوة إىل هللا ونشر دينه
نه جيعل اإلنسان صبوراي ذا عزمية قوية، يست يع حتمل مسؤولية إوهناك جانب الرتبية اإلرادية، ف

 ..ن سه فإذا كلَّ  ابلدعوة إىل هللا فأنه سوف يقوم هبا بعزم وصْب وقوة وأانة
يته اليت ّل تنكر مع ت ور وسائل اإلعالم والدعاية فإذا ما واجلانب اإلبداعي يف الرتبية له أمه

روعي اجلانب اإلبداعي يف تربية الشخصية املسلمة، فأن ال رد سيكون قادراي على ابتكار اجلديد 
دائماي، ويكون غري تقليدى وأكثر قبوّلي يف تعامالته وت اعالته مع اجملتمع، ويكون أكثر قدرة على 

أفكاره لغريه، ولكن هذا اجلانب إذا مل يكن معه اكتمال اجلانب الدعوي، فأنَّ اإلقناع وعلى توصيل 
 .ال رد لن يستغل هذه القدرات ويوجهها فيما يعود ابخلري على الدعوة إىل هللا ونشر دينه

بية فدورمها كبري يف تكي  ال رد وأتل ه مع اجملتمع  سي واّلجتماعي يف الرتا أمَّا اجلانبان النا 
له جملتمعه وتقبل اجملتمع له، وإذا ما أمهل اجلانب الدعوي مع استي اء اجلانب الن سي وكذل  تقب

واّلجتماعي فأنَّ ال رد يعيش يف أمن وراحة ولكنه ّل يعرف ما عليه من حقو  جتاه جمتمعه وهو أْن 
به وّل  يدعوهم إىل خالقهم وأْن ينشر اإلسالم بينهم. وإذا علم هذا الواجب فأنه ّل يعلم كي  يقوم

وإذا كان لألسرة الدور الكبري يف خلق شخصية ال  ل الداعية والتأثري على وة إىل هللا.طريقة الدع
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شخصيته فأننا سوف حناول يف هذا امل لب أْن نُتْلِقي الضوء على بعض جوانب األسرة ومدى أمهية 
 الدور الذي يقوم به الوالدان يف تنشئة ال  ل وإعداده دعو ي.      

                               
 فل                          مسؤوليتها عن التبية الدعوية للمكانة األسرة يف اإلسالم و 

 األسرة قبل اإلسالم:         -1
الذي  -عليه الصالة والسالم  -ُعِرَف جمتمع األسرة منذ بدا ته األوىل منذ عهد آدم أب البشر 

 مث هت مت  ُّ ٹ ٹغري مرة يف القرآن الكرمي خ اابي أسر ي،  - سبحانه وتعاىل -خاطبه ربه 

حج مج جح َّ )1(، بل إن هذا اخل اب األسري كان مع خلق آدم مما يشعر أن نظام األسرة 

 حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ ٹ ٹ واّلجتماع نظام ف ري، 
)2(

 خن من ىن ين جهمه ىه يه جي حي  خي ميىي يي ٰذ ٰر ٰى ٌّ َّ  

 َّ مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ  ُّ جلا جاللهوقال 
،هذه (3)

اآل ت وغريها ت يد أنَّ اإلنسان اجتماعي ب بعه ولذل  مل يرتكه هللا عَّز وجلَّ وحيداي بل جعل له من 
عليه  -جنسه من يسكن إليه وجيتمع معه. وإذاي فأقدم أسرة يف َتريخ البشرية هي أسرة أبينا آدم 

كما يذكر أهل   -سله أربعمائة أل  نسمة الذي عمار طويالي ومات بعد أْن رأى من ن -السالم 
ترك جمتمعاي كامالي رساخ فيه نظام األسرة وفضائل  -عليه السالم  -وهذا يعين أن آدم  -التاريخ 

العمران واّلجتماع، ووصى ّلبنه شيث فورث عن أبيه النبوة وال ضل وكان مننسلهما إدريس النيب 
فتوارث األنبياء علم حىت حلق آدم بربه، -هما السالم يعل -الذي عاش من عمره ثالمثائة سنة مع آدم 

واملهم أن نظام األسرة وجد مع وجود البشر وهو هذا اجملتمع اإلنساين الذي ترك. أبيهم ومنهجه يف 
مستمر ما دام للبشر وجود على األر ، ومن يُرِد أن يتتبع األسرة ونظامها عْب التاريخ فلينظر يف سري 

رته، وشيث وأسرته، وإدريس وأسرته، ونوح وأسرته، وإبراهيم وأبنائه من األنبياء األنبياء منذ آدم وأس
ابعتبار أنَّ األنبياء والرسل هم عيون  -صلى هللا عليهم وسلم  -إىل حممد وأسرته … وأسرهم، 

                                                           

 35( سورة البقرة: جزء من اآلية 1)
 1سورة النساء: اآلية ( 2)
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البشر، وهم أشرف اخللق عند هللا عزَّ وجلَّ، وهذا حبث إن عمدان إليه ي ول ولكننا سوف نعمد إىل 
 سرة عند بعض الشعوب ونبسط احلديث عنها، وخنتار أوّلي:األ

ال راعنة من أقدم الشعوب، وحضارهتم من أقدم احلضارات إن مل تكن أقدمها، وهيكل األسرة على 
عهد ال راعنة واحد، وإن اختل ت قدسيتها من فئة إىل فئة ومن طبقة إىل طبقة، ف ي طبقة احلكم 

نرى "آمون" أيخذ شكل ال رعون احلاكم ويضاجع امللكة األم وبعد يعين مولد ملٍ  مولد إله، وهناك 
هذا الزواج اإلهلي يشكل "خنوم" ال  ل املقدس، فتتم الوّلدة على أيدي الرابت احلكيمات ويقدم 

 .(1)ال  ل احلديث الوّلدة إىل "آمون" والده وترضعه احلتحورات السبع ، وتعماده اآلهله
أرجاء املشر  العريب القدمي مبنية على سل ة األب،  كل  يف لبابليةا احلضارة يف األسرة وكانت -

ولكن حقو  األب مل تكن م لقة. ومل يسمح تعدد الزوجات إّل يف حاّلت اندرة، ّلسيما إذا كانت 
املرأة عاقراي، أو تعاين مرضاي عضاّلي. وعلى الزوج أن ين ق عليها إذا أرادت البقاء عنده، وإّل فعليه أن 

ئنتها كاملة، وإذا كانت ذات ولد، فعلى الزوج أن يدفع هلا كذل  نص  أمالكه. ومتتعت يدفع اب
 من املواليد وفضل الزوج،الزوجة بكانة اجتماعية مساوية للرجل، وهلا حق العمل، بعد أخذ موافقة 

  .(2)البابلية يف منتشراي  التبين نظام وكان خاصة، مزا  وللبكر اإلانث، على الذكور
  اليهود: عن كتابه  يف محدان المج يقول

 يعيش اليت األسرة أخالط تشبه اليهودية فاألسرة العامل عن منعزلة اليهودية األسرة تعيش كانت" -
 بينها
 مغلق دين دينهم وأنَّ  منعزلة دينية وحدة أَّنم غريهم عن اليهود مييز الذي وإمنا مكان، كل  يف اليهود

 كانت  اليهود بني جداي  املبكر الزواج عادة ولكن التزاوج صلح وابختالطهم إليه، الدعوة يقبل ّل
 أو أخرى أحيااني  وسر ي  أحيااني  علنياي  كان  الزواج وهذا بينهم، الصحي املستوى احن اط عن مسؤولة
 )اجلوبيم اجلنتيل أو واجلوبيم اليهود بني املختلط التزاوج ارت ع وقد شرعية، غري عالقات شكل على

 كان  فإذا اّلض هاد وتوق  اهلدوء فرتات يف عالية نسب إىل اليهود( غري من الناس عامة هم واجلنتيل

                                                           

 املقاّلت موقع ،التاريخ عرب األسرة على إطاللة(1)
http://articles.islamweb.net/media/index.php 

 ويكيبيد  احلرة املوسوعة ،اببل بالد( 2)
https://ar.wikipedia.org/wiki 
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 د نة من اليهودية الزوجة د نة تنتزع أن أحيااني  حيدث وكان يهوداي، األبناء نشأ يهود ي  الزوج
 .(1)"األب

 الزواج – نيسةالك رجال أمام ابخل يئة اّلعرتاف على: تعتمد ابألسرة يتعلق فيما املسيحية عقيدة -
 ملن الكنيسة تع يها الغ ران صكوك - خاصة مراسيم وسط الكنيسة ىف الدين رجال به يقوم الديين
 هلم. تغ ر

 معىن كان  وبورك انعقد فإذا وتباركه الكنيسة تعقده الذي الديين الزواج هو هنا يعنينا والذي
 الزواج عروة َفصم تقر مل فإذا عليه، ال اريء الوضع وإقرارها الكنيسة إبشراك إّل ين صم ّل أنه ذل 

 مع أخرحىت شخصاي  يتزوج أنْ  الزوجني أحد حق من فليس املوت، إىل قائم فهو إبلغائه، ابحلكم
 يُتْعرَتَفُ  فال ال صل هذا مت وإذا الزوجني، بني ت صل أن حمكمة أي حق من وليس جسمياي، ان صاهلما
 احلكومة دوائر يف الكنيسة عن بعيداي  يعقد الذي املدين ابلزواج يسمى ما الوضع هذا عن هبونشأ
 .الزواج هذا عن الناجتني األوّلد شرعية تقر ومل الكنيسة به تعرتف مل ما وهو املدنية

 املسيحية األسرة على ابلسلب انعكس املدين والزواج الديين الكنسي الزواج بني ال صام هذا
 من صمة الداخل من ولكنها واألبناء، والزوجة الزوج وفيها األسرة شكل اخلارج من أتخذ ابتت فقد

  .(2)الروابط م ككة العرى
 على ّل اإلدعاء على مبنية عندهم القرابة كانت  فقد ،اجلاهلية يف العرب عند كثرياي   الوضع خيتل  ومل

 يف تشككوا إذا وكانوا ذل ، األب رضى إذا إّلَّ  أبيه إىل نسبه يلحق ّل الولد كان  فقد الدم، صالت
 ما عندهم كان  فقد األبد، إىل له ملزماي  األب رضى يكن فلم أصنامهم، است توا أبيه إىل ولد بةنس

 سبق ممن أحيااني  يشاء من أسرته من خيرج أن األسرة لعميد يتيح كان  النظام فهذا اخلليع، نظام يسمى
 ذمته عن فيخلعهم وآداهبا، العشرية نظام إليها تقرهم ّل خصال على  هلم كمجازاة  هبم اّلعرتاف له

 فكانت اإلسالم، جميء قبل األسرة حال كان  وهكذا األسرة. عن أجانب فيصبحوا هبم صلته ويق ع
 قابلة قرارات لىع مبنية موضوعة بقوانني تعيش األسرة وكانت األحوال من كثري  يف ضائعة حقوقاآلبناء

 للتغيري

                                                           

 املقاّلت موقع ،التاريخ عرب األسرة على إطاللة(1)
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 أمهية األسرة ومكانتها يف اإلسالم

 حل  ُّ ٹ ٹ يف اخللق اقتضت أن يكون قائماي على زوجني من كل شيء، إنَّ سنة هللا عز وجل
 خل مل هل جم  حم خم َّ )1(.

إنَّ النظام اإلسالمي جيعل األسرة هي العمود ال قري الذي يقوم عليه اجملتمع اإلسالمي، وقد أحاطها 
من فوضى اإلسالم برعايٍة عظيمٍة يف كل مراحل تكوينها، وقد استغر  تنظيمها ومحايتها وت هريها 

ا كبرييا، وأحاطها كذل  بكلِا املقومات الالزمة إلقامة هذه القاعدة األساسية الكْبى  اجلاهلية جهدي
كما أودع عزَّ وجلَّ ميالي ف ر اي بني زوجي كل جنس، فكل ذكر مييل إىل أنثاه، للمجتمع املسلم

األنثى واألنثى إلىالرجل والعكس،وذل  لتكاثر املخلوقات واستمرار احلياة، وجعل ميل الرجل إىل 
خمتل اي عن ابقي الكائنات احلية، فامليل عند اإلنسان غري مقيد بوقت وّلعند حدٍا، وهذا امليل يكون 

 ِّ ُّ  ُّ ٹ ٹوخلق منه حواء  -علية السالم  -عن طريق الزواج الشرعى فقط.خلق هللا آدم 
ّٰ  رئ زئ مئ نئ ىئ يئ رب زبمب َّ )2(. فاألسر هي اخللية األوىل ىف جسم 
اجملتمع. وهي اجملتمع الصغري ألنَّ اجملتمع مكون من جمموعة أسر ترب هم روابط منها راب ة النسب مث 

 رتيب  ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ ٹ ٹ جتمع بينهم راب ة الروح. 
  .)3( َّ 

 وتْبز أمهية األسرة ومكانتها من خالل اآليت:
ة،وتلبية امل الب ة وامليول الغريزيا ال  ريا زعات مو اجلسدي والعاط ي، وذل  إبشباع النا حتقيق النا  -1
 .ة ابعتدالوحية واجلسديا  سية والرا النا 
 اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ٹ ٹ ُّ  حتقيق السكن الن سي وال مأنينة، -2

َّ نن من زن رن مم ام  يلىل مل يك ىك مك لك  

 

(4). 
                                                           

 49ت: اآلية ( سورة الذاار 1)
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 13( سورة احلجرات: اآلية 3)
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 األسرة هي ال ريق الوحيد إلجناب األوّلد الشرعيني وتربيتهم وحتقيق العاط ة األنسب. -3
تعد األسرة مؤسسة للتدريب على حتمل املسؤوليات وإبراز ال اقات، وإثبات كل من الزوجني -4

 لتحقيق سعادة األسرة. 
 تُعدا األسرة هي اللبنة األساسية لبناء اجملتمع.     -5

 :(1)من أهم املقاصد اليت أرادها اإلسالم من تكوين األسرة 
 تنظيم العالقة:   -1

إلنسان سواء كان ذكراي أم أنثى لتحقيق غاية جليلة، وهي التناسل والتوالد هذه العالقة خلقت يف ا
 والتكاثر بغر  استمرار اجلنس البشري لتتحقق العمارة اليت أرادها هللا تعاىل لألر .

وإمنا شرع الزواج واألسرة ليكون الزواُج أداةي، وتكون األسرة وعاءي شرعي ا نظي اي ّلستقبال هذه 
 ها يف احملل الصحيح.ال اقة وتوظي 

واج الذي هو تنظيم لتل  ال  رة املشرتكة بني اإلنسان واحليوان لتساوى اإلنسان مع غريه من ولوّل الزا 
أنواع احليوان يف سبيل تلبية هذه ال  رة عن طريق ال وضى والشيوع، وعندئذ لن يكون هو اإلنسان 

 ت كري، وفضَّله على كثرٍي من خلقه مصداقيا الذي كرَّمه ربه ون خ فيه من روحه، مث منحه العقل وال
أنَّ اإلسالم ّل ينظر إىل هذه العالقة كمجرد أمر واقع، ولكنه يعاملها ابلتقدير ابعتبارها وسيلة لغاية 

: "يف بضع أحدكم صدقة، قيل   رسول هللا :أأييت أحدان -صلى هللا عليه وسلم  -جليلة، وقد قال 
ل: أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذل  إذا وضعها شهوته ويكون له فيها أجر؟ قا

 يف احلالل كان له أجر". 
 بقاء النوع اإلنساين:  -2

إنا اإلنسان جمبول على حب البقاء، وإذا كان ّل سبيل إىل بقائه بذاته، فإنَّ سبيله إىل البقاء إمنا هو 
قائه واستمراريا لذكراه وخلوديا حلياته وقد حثَّ النيب النسل املعروف نسبته إليه، حيث يراه امتداد يف ب

قال:  -رضي هللا عنه-على طلب النسل وحبََّب إليه، فعن معقل بن يسار  -صلى هللا عليه وسلم-
 فقال: إين أصبت امرأة ذات حسب ومجال، وأَّنا ّل تلد  -صلى هللا عليه وسلم-جاء رجل إىل النيب 

 

                                                           

 ( منتد ت املنشد مروان احلاجي.1)
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الثانية، فنهاه، مث أَته الثالثة، فقال له تزوجوا الودود الولود فأين مكاثر بكم فأتزوجها؟ قال: ّل، مث أَته 
 .(1)األمم"

 حسن الرتبية لألجيال القادمة: -3
إنَّ األسرة هي احملضن ال بيعي الذي يتوىل محاية ال راخ الناشئة ورعايتها وتنمية أجسادها وعقوهلا 

والتكافل، وتن بع ابل ابع الذي يالزمها مدى احلياة،  وأرواحها، ويف ظله تتلقى مشاعر احلب والرمحة
 وعلى هديه ونوره تت تح للحياة، وت سر احلياة، وتتعامل مع احلياة.

 عمارة األر : -4
 إنَّ األسرة هي العماد الذي يقوم عليه كل ما ينشأ يف هذه احلياة من مظاهر التحضر والعمران، لذل 

من اجلنة ليهبط إىل األر  ليبدأ احلياة  -عليه السالم-آدم شاءت إرادته تعاىل حينما أزف رحيل 
أْن خلق له من ن سه من تشاركه يف هذه احلياة  ويف إقامة  -كما سبقت بذل  اإلرادة-والعمران 

هذا العمران  حيث يتوىل هو با أويت من قدراٍت عقلية وبدنية هتيئة األسباب املادية هلذا العمران 
تاجه هذا اإلنسان الكادح من راحٍة ن سيِاة واحتياجات بدنية يف منزله، مث وتتوىل هي هتيئة ما حي

تنجب له األوّلدالصاحلني والبنات الصاحلات لتستمر احلياة وتتواصل األجيال، كلٍا حياول حبسب 
قدراته أن يضي  إىل ما وجد من أسباب العمارة واإلزدهار، وهكذا كانت األسرة وّل تزال هي حمور 

 ه األر  ومصدر حضارهتا وتقدمها املستمر. عمارة هذ
 ح ظ األنساب: -5

فال بد لإلنسان السوي أن يكون منتسباي إىل أسرة مكونة من أب معروف وجد معروف وأم وجدة، 
، ومن عوامل اّلستقرار الن سي لدى (2) َّ حي جي ٰه مه جه هن ُّقال تعالى 

إليه وحيملون امسه ولقبه، وبناءي على ذل  تتقرر اإلنسان كذل  أْن يشعر أبنَّ له أبناءي وأح اداي ينتمون 
احلقو  والواجبات داخل األسرة من تربية وحضانة ون قة وإرث، وغري ذل  من األحكام الشرعية اليت 

ولكي " –رمحه هللا  -لوّل البناء السليم لألسرة ملا أمكن ترتيب هذه احلقو  أو توفيتها. ويقول الغزاِل 
التها جيب أن هتذب ال باع، وختت ي األثرة، ويتمرَّن كل طرف على اإلحسان تنجح األسرة يف أداء رس

                                                           

 (6/91( رواه أبو داوود والنسائي، )1)
 72( سورة الناحل: اآلية 2)
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وتعاون الزوجني معاي ومعرفة كل منهما ما له وما عليه هو السبيل  ،(1)والتعاون مع ال رف اآلخر"
ع من الوحيد ت حقاي ت لنجاح األسرة املسلمة واستمرارها وهتيئة املناخ املناسب للقيام بواجباهتا حنو اجملتم

 تربية أجيال  وهتذيب أفراد وتزكية ثقافات وحنو ذل .
ويالحظ أنَّ القرآن الكرمي ما توىل ابلت صيل نظاماي كنظام األسرة، فالزكاة تبينها إبمجال، 

 .(2) َّ هت مت خت حت ُّ ٹ ٹ 
ون اء الزواج  وبني مىت يكمل يكن ممالي  ألنه بني إنش ا األسرة فقد بينها ت صيالي طويالي، وإنْ أمَّ 
والعالقة بني الزوجني، والعالقة بني اآلابء وبني أبنائهم، واألبناء بعضهم مع بعض، وبني  ال ال 

 . (3)وهى أساس اجملتمع اإلسالمي.القرابة مجيعها  العالقة بني
 ة للطفل:عوي  بية الد  ة الوالدين عن الت  مسؤولي  

تمع عبارة عن جمموعة من األسر جمتمعة مع األسرة هي اللبنة األوىل لبناء اجملتمع، حيث أنَّ اجمل إنا 
بعضها، فإن صلحت هذه األسر صلح اجملتمع كله، وإْن مل تكن كذل  فإنَّ هذا يؤثر على اهليكل 
الكلي للمجتمع، فال يلبث أْن ينهار، لذل  كانت هذه األمهية الكْبى لألسرة، فأنَّ صالح اجملتمع 

نا األب واألم  واألوّلد، وما دمنا بصدد احلديث عن يعين صالبة وصالح اجملتمع، ونعين ابألسر ه
األوّلد وتربيتهم فالبد أْن نعرف أمهية دور الوالدين يف هذه الرتبية، حيث أَّنما أول من يلتقي هبم  

من يشكل ت كريه ل ال  ل عند وّلدته،  فهو ّليعرف إّلَّ والديه، فهم أول من يؤثروا فيه، وهم أو 
:" أنَّ لدور -رمحه هللا  -قدوته اليت يقتدي هبا يف تصرفاته، يقول حممد املقبل  ونظرته إىل احلياة، وهم

األسرة يف تربية األوّلد أمهية كبرية، خاصة ما داموا يف سن ال  ولة، ألنَّ فيه تن بع العادات احلسنة أو 
اخلري والشر العادات السيئة وفيه يتقبل الصغري كل ما يعر  عليه من خري أو شر، فهو ّل ي ر  بني 

إّلَّ من خالل تصرفات أسرته معه، فما ُيسمح له ب عله فهو خري من وجهة نظره، وما ينهى عن فعله 
فهو شر عنده، وهو حياول أْن يقلد كل ما يراه أو يسمعه يف أسرته، فيجب على الوالدين أْن ينتبها 

 .(4)ل وجه "إىل هذا اجلانب واّلست ادة منه يف القيام بدورمها الرتبوي على أكم

                                                           

ن، أمحد، 1)  (1/340)ج فقه األسرة أمهي ة األسرة وعناية اإلسالم هبا،( ر ا
 109( سورة البقرة: جزء من اآلية 2)
 http://www.ikhwanwiki.com،األسرة يف اإلسالم...دعامة اجملتمع وأساس النهضة(3)
 .40صاألوالد وتربيتهم يف اإلسالم، ( املقبل، حمماد، 4)
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وعند احلديث عن مسؤولية الوالدين فال بد من التأكيد عن دور األم خاصة يف هذه ال رتة 
األوىل من حياة ال  ل، حيث أنه مع أمه معظم يومه، ويكون ال  ل قد تعلق هبا أكثر حلاجته 

عن توزيع ابملسؤولية بعد أْن حتدث  -صلى هللا عليه وسلم  -الشديدة إليها، لذل  خصها الرسول 
املسؤوليات بص ة عامة، فأكد على دور األم  حنو بيتها وحنو أوّلدها خاصة، فعن عبد هللا بن عمر 

" أَّل كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن  -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ رسول هللا  -رضي هللا تعاىل عنه -
 . (1)أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم " رعيته، واملرأةراعية عن

وقد أكد أساتذة الرتبية وعلم الن س على دور األم وأثثريها على أوّلدها يف بداية حياهتم، 
يقول رشدي حنني: " األم هي الشخص البالغ األول الذي يبدأ يف التعامل مع ال  ل منذ األ م 

، (2)األوىل لوّلدته، وهلذا كان ألثر هذا التعامل ان باعات ّل يستهان هبا يف منوه وحسن تكي ه"
ويقول الصاد  ابحلاج أيضاي عن دور األم: "وّل ميكن أْن ننكر ما للمنزل من دور يف التأثري على 
ال  ل، إذ أنَّه يقضي فيه سنواته األوىل، ويتلقى دروسه املبكرة األوىل على يد املريب األول أَّل وهي 

 .(3)يه الناشيء يف املستقبل"األم،  ف ي البيت توضع البذور األوىل لتكوين الشخصية  وما سيكون عل
وال  ل يتعلم من األسرة كي ية التكي  مع اجملتمع الذي حييط به، فكثري من مظاهر التكي   

أو عدمه اليت يشعر هبا ال  ل ميكن إرجاعها بسهولة إىل نوع العالقات اليت سادت بني أفراد األسرة 
تظل أاثرها ابقية  -علماء التحليل الن سي كما يرى   -يف سنني حياته األوىل، وخْبات ال  ل األوىل 

ما بقى اإلنسان، وتصارع كل جديد حماولة قهره أو ت ويقه، وهذا كله يع ي أمهية كْبى لألسرة 
 .(4)وللتنشئة األوىل يف حياة ال  ل وتكوين شخصيته واجتاهاته وحسن تكي ه أو احنرافه "

سرة يف ال  ل من صغره، فاألط ال وأسس الضبط اّلجتماعي والتحكم يف الن س تغرسها األ
يتعلمون من األسرة التحكم يف رغباهتم، وكبت امليول اليت ّل توافق اجملتمع واليت حتول نظم اجملتمع 

                                                           

(، رقم 13/111وا الرسول(، )كتاب األحكام،ابب قول هللا:)واطيعوا هللا واطيعصحيح البخاري املطبوع مع فتح الباري،(1)
(7138) 

 242، صسيكولوجية الن موحنني، رشدي عبده، (2)
 357(وزارة الشؤون الثقافية تونس، ال  ل والدين، ص3)
 241، ن س املرجع، صسيكولوجية الن مو(4)
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دون إظهارها، ومن هنا فأنَّ أسس الضبط اّلجتماعي تغرس بواس ة الوظي ة الرتبوية يف حميط األسرة 
"(1).. 

أتثري األسرة أو الوالدين على ال  ل، ولكن ما هو  مما سبق نست يع أْن ندرك مدى خ ورة
واجب الوالدين حنو أبنائهم؟ وما الذي يست يعون أن يقدموه هلم لكي يعْبوا هبم إىل بر اآلمان، 
ولكي تتم هذه الرتبية األوىل على أفضل وجه، ليصبح لدينا أط اّلي صاحلني، قادرين على مد يد 

 سنتحدث عنه فيما يلي:  العون لغريهم يف الكْب، هذا الذي 
على اآلبناء الْب بوالديهم، ومصاحبتهم  -سبحانه وتعاىل  -واجب الوالدين حنو أبنائهم:لقد فر  هللا 

 ُّٹ ٹ  -جل جالله -ل هلم، وجعل عقو  الوالدين قرين الشرك به ابملعروف وخ ض جناح الذا 

 يل ام مم رن زن من نن ىنين َّ )2(.

على الوالدين حقوقاي جتاه أبنائهم جيب أْن يقوموا هبا،  نأولكن قبل ذل  بني سبحانه وتعاىل   
ومسؤليات جيب أْن يؤدوها، حىت يكون هلم حق الْب كامال، وّل يكون لألبناء حجة لعقو  آابئهم 
نتيجة لتقصري اآلابء حنو األبناء. وعندما أمر هللا سبحانه وتعاىل البشر برعاية أبنائهم وحسن تربيتهم، 

صلى هللا عليه وسلم  -ا، بل جعل هلم دليالي ومرشداي من كتابه العزيز ومن سنة نبيه مل يرتكهم يتخب و 
، يهتدون هبا إىل ال ريقة الصحيحة يف الرتبية، ويعرفون من خالهلا واجباهتم وطريقة أدائها، واليت -

ع هلا إنَّ حقو  األوّلد هي واجبات اآلابء واألمهات وقد وضع الشر تبدأمن قبل أْن خيلق ال  ل. 
 منتهاجاي يف تربية األوّلد من عدة عناصر أمهها:

 اختيار الزوجة الصاحلة والزوج الصاحل -1
ولتكوين هذه األسرة ّل بد  إنَّ األسرة هي الراب ة بني الرجل واملرأة واألوّلد وهي أساس بناء اجملتمع

فالزواج ف رة . "األر من زواج مبين على أساس ودعائم إميانية إلنشاء جيل واع راشتد مستخل  يف 
إنسانية ومصلحة اجتماعية للمحافظة على النوع البتشري وعلتى اإلنتسان ولسالمة اجملتمع من 

ويبدأ هتذا الزواج ابختيار الزوجة  ،(3)اّلحنالل اخللقي واألمرا ، وهو سكن روحاين ون ساين"
ة عمره وأمينة ستره، وأم ولده الصاحلة هذه هي أهم خ وة يف طريق بناء األسرة فزوجة الرجل هي رفيق

                                                           

 ص، الطفل بني التبية األسرية واملدرسة، فرج، عبدالل ي  حسني(1)
 23( سورة اإلسراء: اآلية 2)
 14-15، ص 1، طتربية الطفل يف اإلسالماخل يب، إبراهيم، وعيد، زهدي،  (3)
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وهلذا كان على الزوج حني يريد ويعزم علتى اختيتار شريكة حياته أْن يتحرى عن األسس اليت تساعد 
على استقرار احلياة الزوجية ووقايتهتا متن اإلض راب واّلحنالل، ومتكنه من حسن اختيار شريكة 

ختيار، الذي ينبغي أن خيضع ملن ق العقل ّل حياته  ألن سعادة اإلنتسان وتعاستته يكون رهن هذااإل
حلكم اهلتوى، وأن يتصدر عن حكمة ورؤية  وذل  ألن من أكثر وأهم مشكالت الزواج يكون نتيجة 

 التسرع يف اختيتار شري  أو شريكة احلياة.   
دون معرفة وحبث دقيق، فلهذا جيب بذل املزيد من اجلهد فتي ستبيل حسن اختيار األم ملا هلا 

الصاحلة تنشيء أط اّلي متكاملني يف  ن أثر عميق ودور كبري يف حياة األسرة ومتاس  بنياَّنتا، فتاألمم
 .(1)تكوينهم العقلي واخللقي والن سي واجلسمي

"والزواج عقد شراكة، األصل بقاؤه مستمراي حىت َّناية احلياة لذل  كان من حتق ال ترفني 
ْن ختتار الك ؤ املناسب هلا وّل جيتوز ألوليائهتا أْن يكرهوها اختيار شريكه، ولذا كان من حق ال تاة أ

عن أيب . (2)على من ّل ترغب يف مشاركته حياة زوجيتة، أساستها األول أْن يرضتى ال رفتان إبنشائها"
قال: ) ّل تنكح البكر حتتى تتستأذن وّل الثيب حىت  -صلى هللا عليه وسلم  -هريرة عن النيب 

 .(3)رسول اهلل: كي  إذَّنا؟ قال: إذا سكتت"تستأمر ( فقيل   
  الصفات اليت تعني الوالدين على تربية أوالدهم دعواي:  -

سنعر  هنا بعض هذه الص ات والسمات اليت دعا اإلسالم إىل التحلي هبا لكي يكونوا ك أي للقيام 
ألنَّ هذه الص ات بواجبهم جتاه أبنائهم، كما أنَّ عليهم غرس هذه الص ات وزرعها يف أبنائهم  

 واخلصائص هي اليت جيب أْن يتحلى هبا الداعية املسلم ..   
 اإلميان: -1

لكي  جيب أوّلي توفر شرط اإلميان يف الوالدين  ألنَّ األب املسلم ليس وحده كافياي يف البيت املسلم
وقتة خارج إىل شاطيء األمان، وينشيء أوّلده على ما حيب هللا ويرضى، فاألب يبقى معظم  يقوده

البيت لكسب رزقه ورز  أسرته، واألم هي اليت تقضي معظم وقتها مع أوّلدها وهي أول مؤثر يؤثر 
عليهم منذ وّلدهتم، ولذا فإنَّ هلا دور كبري جيب عليها اّلنتباه إليه، وأن املسلم الذي يتزوج من غري 

                                                           

 106-105، ص الطفل يف الشريعة اإلسالمية ومنهج التبية النبوية(جبار، سهام مهدي، 1)
بناء د، ، وانظتر إلتى كش ، عبد احلمي21، ص  التبية اإلسالمية لألوالد، منهجًا وهدفًا وأسلوابً (حليب، عبد اجمليد طعمه، 2)

 األسرة 
 (6968، كتاب احليل ، ابب يف النكاح، رقم )صحيح البخاري( رواه أبو هريرة يف 3)
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ا يريد هلم  يُنشيء أبنائه كميصعب عليه أنْ  -أابح اإلسالم الزواج من الكتابيات  وإنْ  – املسلمة
 يكون. اإلسالم وكما جيب أنْ 

فالبد أْن تكون األم مؤمنة حتافظ على بيتها وتدرك مسؤليتها حنو بيتها ودينها، وهذا ّل 
يقتصر على الزوجة فقط ولكن الزوج أيضاي ّلبد أْن يكون مؤمنا، عارفاي حبقو  هللا عليه، يراعي هللا يف 

 زوجته وأبنائه.
نبهنا هللا سبحانه وتعاىل إىل شرط اإلميان يف الزوج أو الزوجة، وأخْبان أَّنا حىت وأْن ولقد 

 رئ ّٰ ِّ ُّ ٹ ٹ اعجبتنا اْلُمْشرَِكُة أو أعجبنا اْلُمْشرُِك، فإنَّ اخلري يتص  ابإلميان، 
 رث يتىت  نت مت زت رت يبىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئمئ زئ
 يل ىل مل يك ىك مكلك اك يق  ىق يفىف يث ىث نث مث زث
 .(1)   َّ ىن نن من زن رن  ممام

أنَّ مت لبات اإلميان وما يشمله معناه أْن يعتقد اإلنسان اعتقاداي جازماي أبْن اآلجال بيد هللا سبحانه 
وتعاىل، وأنَّ ما أصابه مل يكن ليخ ئه وما أخ ئه لو يكن ليصيبه، وأنَّ   كل شيء عند هللا بقدر، 

    ٹ ٹ ُّ  رث زث مث نث ىث يث  ىف يف ىق يقاك لك مك ىك  َّ  )2(.
أنَّ األرزا  بيد هللا سبحانه وتعاىل، وأنَّ ما بس ه هللا سبحانه على العبد ما   كما يعين اإلميان

 كان ألحد 
 األمانة:-2

وتشمل كل األوامر والنواهي اليت تضمنها الشرع يف العبادات واملعامالت ومن مظاهر األمانة أن 
يف شكله الظاهر ويف الباطن،  يكون املريب حريصاي على أداء العبادات، آمراي هبا أوّلده، ملتزماي ابلشرع

فيكون قدوة يف بيته وجمتمعه، متحلياي ابألمانة، يسلك ي حياته سلوكاي حسناي وُخُلقاي فاضالي مع القريب 
 والبعيد يف كل حال ويف كل مكان  ألن هذا اخلُُلق منبعه احلرص على محل األمانة بعناها الشامل.

 القوة:-3
هلم تربية أوّلدهم يف السنوات األوىل  ألن شخصياهتم أكْب من  أمرشامل، وكثري من اآلابء يتيسر

شخصيات أوّلدهم، ولكن قليٌل أولئ  اآلابء الذين يظلون أكْب وأقوى من أبنائهم ولو كْبوا.وهذه 
                                                           

 221( سورة البقرة: اآلية 1)
 51( سورة التوبة: اآلية 2)
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الص ة م لوبة يف الوالدين ومن يقوم مقامهما، ولكن ّلبد أن تكون لألب وهي جزء من القوامة، 
 وامة الرجل وتضع  مكانته يف األسرة، منها:ولكن مثة خوارٌ  تكسر ق

أن تكون املرأة نشأت يف بيت تقوده املرأة، والرجل فيه ضعي  منقاد، فتغضب هذه املرأة القوامة  -
 من الرجل ابإلغراء، أو التسلط وسوء اخلُلق، واللسان احلاد. 

لتشدد والتعقيد، فريسخ يف أذهان أن تعلن املرأة أمام أوّلدها التذمر أو العصيان، أو تتهم الوالد اب -
  . األوّلد ضع  األب

أْن َتعر  املرأة على زوجها أمراي فإذا أب الزوج خال ته خ ية مع أوّلدها، فيتعود األوّلد خمال ة  -
  .الوالد والكذب عليه

يها أن تنقاد وّلبد أن تسلم املرأة قيادة األسرة للرجل، أابي كان أو أخاي كبرياي أو خاّلي أو عماي، وعل -
 ألمره ليرتب األوّلد على ال اعة، وإْن مَنعشيئاي فعليها أن ت يع. 

وإْن خال ه بعض أوّلدها فيجب أن ختْب األب وّل تتسرت عليه ألن كثرياي من اّلحنرافات حتدث  -
 .بسبب تسرتُّ األم

 :العدل-4
عاملة والعقوبة والن قة واهلِبة يف امل وقد كان السل  خري أسوة يف العدل بني أوّلدهم.والعدل م لوب

عن النعمان بن  .واملالعبة والُقبل، والصدقة وّل جيوز متييز أحد األوّلد بع اء حلديث النعمان املشهور
أيب ببعض ماله" فقالت أمي عمرة بنت رواحة ّل أرضى حىت ُتْشِهَد رسول  بشري قال:"تصد  عليَّ 

ليشهده على صدقيت فقال  -صلى اهلل عليه وسلم- النيب فان لق أيب إىل -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل 
)أفعلت هذا بولدك كلهم( قال:ّل قال:)اتقوا هللا واعدلوا يف  -صلى اهلل عليه وسلم-له رسول اهلل 

 فرجع أيب فرد تل  الصدقة.(1)أوّلدكم(
يض، وذل  وّل يعين العدل ت ابق أساليب املعاملة، بل يتميز الصغري وال  ل العاجز أو املر 

حلاجتهما إىل العناية. وكذل  الولد الذي يغيب عن الوالدين بعض أ م األسبوع للدراسة أو العمل أو 
العالج، وّلبد أن يبني الوالدان لبقية األوّلد سبب متييز املعاملة بل   وإش ا ، وهذا التميز ليس 

                                                           

(، صحيح. انظر، 1623، كتاب اهلبات، ابب كراهة ت ضيل األوّلد يف اهلبة،رقم )صحيح مسلمرواه الناعمان بن بشر يف (1)
 11/65، ج صحيح مسلم بشرح النوويوي، حيىي بن شرف، النو 
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، وهذا ال ر  اليسري يتسامح اإلخوة ابلدرجة الكبرية ولكن فر  يسري بني معاملة هؤّلء ومعاملة البقية
ومما يزرع الكراهية يف ن وس اإلخوة تل  املقارانت اليت تُعقد بينهم، فيمدح هذا .به ويتجاوزون عنه

ويذم هذا، وقد يقال ذل  عند األصدقاء واألقارب فيحزن الولد املذموم ويكره أخاه.والعدل ليس يف 
 الظاهر فقط، فإنَّ بعض

         قال تعاىل:ال  ل األاننية والتآمر. ية عن إخوته وهذا اّلستخ اء يعلِامالناس يع ي هذا خ 

 (2)﴾ َوإَِذا قُْلتُْم فَاْعِدلُواْ َولَْو َكاَن َذا قُْربَى ﴿
 :الرمحة-5

، فإنَّ القاسي القلب ّل يصلح ألن يكون مربياي  ألن هذه الرمحة  هذه الص ة جيب توفرها يف كل ُمَربٍا
قلبية وع   وأتمل ن سي وإحساس مره  ومواساة وجدانية هي العصب احلساس اليت هي حركة 

-الذي يدفع املريب ذاتياي وعن رغبته للتخ ي  عن الشخص الذي يربيه ومن مظاهر رمحة رسول هللا
أنَّه كان يتجوز يف صالته عندما يسمع بكاء صيب يف مؤخرة الص وف رمحة أبمه -صلى هللا عليه وسلم

كائه، ورأينا أنَّه عليه الصالة والسالم قد انله أذى املشركني يف مكة ويف ال ائ  ما انله، اليت تتأمل لب
وملا حضره مل  اجلبال ليأمره رسول هللا أبمره من إهالك ثقي  الذين استخ وا به وآذوه حتركت الرمحة 

صالهبم من يعبد هللا اليت مألت ن س الرسول املريب،واستبدل العقوبة ابلدعاء هلم: لعل هللا خيرج من أ
 جئ يي ُّ                       ٹ ٹ ،(1)تعاىل. وقال أنس بن مال : ما رأيت أحداي كان أرحم ابلعيال من رسوّلهلل

 .(2)   َّ حتجت هب مب خب حبجب هئ  مئ خئ حئ
 احلرص:-6

يف حياة كثري من األسر، فيظنون أنَّ احلرص هو الدّلل أو اخلوف الزائد عن  وهو م هوم تربوي غائب
 رغائبه.ه واملالحقة الدائمة، ومباشرة مجيع حاجات ال  ل دون اّلعتماد عليه، وتلبية مجيع حد

  (3)   َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّ ٹ ٹ 
 الصْب:-7

                                                           

 15ص -يف الدعوة والرتبية -صلى هللا عليه وسلم -أساليب الرسول يوس  خاطر،(1)
 125( سورة النحل: اآلية 2)
 102( سورة آل عمران: اآلية 3)
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، واملريب الذي ّل يتمتع ابلصْب كاملسافر الذي بغري زاد، فإما أن يهل  أو أن  الصْب زاد كل ُمَربٍا
يرجع. فقد يساء فهم أو ت سري مقصد املريب، فعليه أن يصْب حىت تتضح األمور، وقد يبذل املريب 
جهداي كبرياي مث ّل يرى نتائج مرضية، فعليه أن يصْب ألن طبيعة الرتبية أَّنا ّل أتِت مثارها عاجالي،وقد 
حيارب املريب ويؤذى، فعليه أن يصْب، ألنَّ هذا الصَّْب، هو عدة التغيري الذي يبتغيه. وحنن إذا رجعنا 
إىل سرية املريب األعظم -عليه الصالة والسالم- نرى أنه –عليه الصالة والسالم -  كان العلم املرفوع 

الصْب، صْب على أذى قومه له يف بدنه، وعلى أذاهم له يف ن سه، حىت اتضحت هلم األمور،  يف
وتبني هلم نبل مقصده، فانقلب بغضهم له إىل حب وأذاهم إىل إيثار ٹ ٹ ُّ  من ىن ين  

 جه مه ىه يهجي حي خي مي ىي ييٰذ ٰر ٰى  ٌّ ٍّ َّ   )1(.

 احلزم:-8
وبه قوام الرتبية، واحلازم هو الذي يضع األمور يف مواضعها، فال يتساهل يف حال تستوجب الشدة وّل 
يتشدد يف حال تستوجب اللني والرفق.وضابط احلزم: أن يلزم ولده با حي ظ دينه وعقله وبدنه وماله، 

يف دينه ودنياه، وأن يلزمه التقاليد اّلجتماعية املرعية يف بلده ما مل وأن حيول بينه وبني ما يضره 
: "فإن  إن رمحت بكاءه مل تقدر على ف امه، ومل -رمحه اهلل  -الشرع. قال ابن اجلوزي  تعار 
، وين ذ أتديبه، ميكن  فيبلْغ جاهالي فقريايوإذا كان املريب غري حازم فإنه يقع أسري حبه للولد، قيد َّللا

معاقبته عند اخل أ، فينشأ ضعي  اإلرادة منقاداي للهوى، غري مكرتث ابحلقو   يع رغائبه، ويرتكمج
  َّ  يم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ُّ ٹ ٹ  .امل روضة عليه

 

وليس حازماي من كان يرقب كل حركة ومهسة وكلمة، ويعاقب عند كل ه وة أو زلاة، ولكن .(2)
ذل  عدم تلبية طلبات الولد  فإن بعضها ترف م سد،  ينبغي أن يتسامح أحياانيومن مظاهر احلزم ك

كما أنه ّل ينبغي أْن ينقاد املريب لل  ل إذا بكى أو غضب ليدرك ال  ل أن الغضب والصياح ّل 
 يساعده على حتقيق رغباته، وليتعلمأن ال لب أقرب إىل اإلجابة إذا كان هبدوء وأدب واحرتام. ومن

النظام املنزِل، فيحافظ على أوقات النوم واألكل واخلروج، وهبذا أهم ما جيب أن حيزم فيه الوالدان 
 ل.يسهل ضبط أخالقيات األط ا

                                                           

 11( سورة التغابن: اآلية 1)
 105( سورة اإلسراء: اآلية 2)
 81آلية ( سورة الكه  : جزءمن ا3)
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 الصالح: -9
وفيه  وقال -إبذن اهلل  -فإن لصالح اآلابء واألمهات أثر ابلغ يف نشأة األط ال على اخلري واهلداية 

م يف الدنيا واآلخرة، بش اعته دليل على أنَّ الرجل الصاحل حيَ ظ يف ذريته، وتشمل بركة عبادته هل
ومن املشاهد .فيهم، ورفع درجتهم إىل درجته يف اجلنة لتقر عينه كما جاء يف القرآن ووردت به السنة

أنَّ كثرياي من األسر تتميز بصالحها من قدمي الزمن وإن ضل ولد أو زلَّ فَاءإىل اخلري بعد مدة  لصالح 
وقد يظن بعض  .دة ليست عامة ولكن هذا حال غالب الناسوالديه وكثرة طاعتهما هللا. وهذه القاع

 الناس أن هذا ّل أثر له، ويذكرون أمثلة خمال ة لذل  ليْبروا تقصريهم وضالهلم.
 الصد : -10

وهو "التزام احلقيقة قوّلي وعمالي"، والصاد  بعيد عن الر ء يف العبادات، وال سق يف املعامالت، 
خيانة األماانت ومن مظاهر الصد  أّل يكذب املريب على ولده وإخالف الوعد وشهادة الزور، و 

مهما كان السبب، ألن املريب إذا كان صادقاي اقتدى به أوّلده، وإن كان كاذابي ولو مرة واحدة أصبح 
وبعض  . عمله ونصحه هباء، وعليه الوفاء ابلوعد الذي وعده لل  ل، فإن مل يست ع فليعتذر إليه

بسبب املريب الذي يتظاهر أمام الناس حبال من الصالح أو اخللق أو الغىن أو  األط ال يتعلم الر ء
 غريها مث يكون حاله خالف ذل  بني أسرته.

 احِلكمة:-11
وهي وضع كل شيء يف موضعه، أو بعىن آخر: حتكيم العقل وضبط اّلن عال، وّل يك ي أن يكون  

 الناجحة فحسب، بل ّلبد من استقرار املنهج قادراي على ضبط اّلن عال واتباع األساليب الرتبوية 
الرتبوي املتبع بني أفراد البيت من أم وأب وجد وجدة وإخوان وبني البيت واملدرسة والشارع واملسجد 

وعلى هذا ينبغي  . وغريها من األماكن اليت يرَتدها  ألن التناقض سيعر  ال  ل ملشكالت ن سية
ب الرتبوي املناسب، وإذا حدث أن أمر األب أبمر ّل تراه األم تعاون الوالدين وات اقهما على األسلو 

فعليها أّلَّ تعرت  أو تس ِاه الرجل، بل ت يع وتنقاد ويتم احلوار بينهما سراي لتصحيح خ أ أحد 
 الوالدين دون أن يشعر ال  ل بذل .

 :(1)جوامع الص ات اليت جيب أن يتحلى هبا املسلم-12

                                                           

 441-440ص-2،ج2، طاألخالق اإلسالمية وأسسهاحبة، عبدالرمحن، (1)
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ثل األعلى ألبنائهم، منهم يستمد األبناء األخال ، ويتعلمون سلوكياهتم أن الوالدين هم القدوة وامل
فعلى الوالدين أْن يتحليا بكل خلق مجيل دعا إليه اإلسالم، وحث عليه، وأن يتخليا عن كل خلق 
ذميم ن ر اإلسالم منه ودعا إىل التخلي عنه، ومن حماسن األخال  اإلسالمية اليت على الوالدين 

لق هبا :الصد ، العدل، التواضع، لني اجلانب، األمانة، حمبة اآلخرين والتواضع، الْب، التزامها والتخ
اإلعرتاف ابحلق واإلذعان له والرجوع إليه، ح ظ السر والدأب واملثابرة، األانة واملشورة والتوده، مساحة 

ة وصد  التوكل على الن س وعلو اهلمة، اجلد يف العمل واحلياء والزهد، احلزم والع ة والشجاعة، الرمح
هللا سبحانه. كما أنَّ عليهم التخلي عن: الكذب، الغش، قول الزور، الكراهية، واحلقد واحلسد، 
اخليانة، الظلم، العزة ابإلمث، الكْب، التعاِل، الغلظة، اجل ا القسوة، الغيبة والنميمه والكسل والتوكل، 

ل على الدنيا وطول األمل. إنَّ التحلي إفشاء األسرار، البخل واجلحود، اجلنب واخلوف، اإلقبا
ابألخال  ال اضلة واّلبتعاد عن الذميم منها َلِمْن أعظم أركان الدين وأسسه، وهو الدليل على كمال 

: "أكمل -صلى هللا علية وسلم -قال قال رسول هللا  -رضي هللا عنه -اإلميان، عن أيب هريرة 
ليه السالم فيما يرويه ابن عمر رضي هللا عنه قال "أن من وقال ع، (1)املؤمنني إميااني أحسنهم خلقاي"
فعلى الوالدين بل على كل مسلم التمس  هبذا الباب العظيم من ،(2)أحبكم ِلَّ أحسنكم أخالقاي "

 .الدين
 
 

 أهداف التبية الدعوية للطفل: الثاين املطلب
 التمهيد:

هذه املواص ات هي وضوح اهلدف أن العمل الناجح واخل ة الرشيدة هلا شروط ومواص ات أهم 
وذل  أن األمور أمنا تقيم با حتققه من أهداف وما ينتج عنها من أاثر، ، وحتديد الغاية من هذا العمل

فإذا كانت األهداف سامية، والغا ت نبيلة، فأنَّ هذا العمل يكون على قدر كبري وعظيم من األمهية، 
 قيمة وّل أمهية.واألعمال اليت ليس هلا أهداف ّل يكون هلا 

                                                           

 (، حديث صحيح، ز دته لأللباين.1230، رقم )266، ص1رواه أمحد وابن حنبل واحلاكم يف صحيح اجلامع الصغري، ج(1)
(،رقم 7/102 عنه )،كتاب فضائل الصحابة، ابب مناقب عبد هللا بن مسعود رضي هللاصحيح البخارى مع فتح الباري(2)

(3759) 
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وكذل  فأن معرفة األهداف ووضوحها، حيددخ ة العمل والوسائل واألساليب اليت تتبع كي 
 تؤدي إىل هذه األهداف،كما يساعد على تقييم تل  اخل ة وتصحيح مسارها أثناء الت بيق.

ابخلري على  وأن قيام الوالدين بدورهم يف تربية أوّلدهم دعو ي لريجى أن حتقق أهدافاي عديدة تعود
ال  ل والوالدين واجملتمع أبسره، وتؤدي هذه األهداف جمتمعه إىل حتقيق الغاية اليت يسعى إليها 

 اجلميع، أّلَ وهي رضوان هللا تعاىل واجلنة.
 أهداف التبية الدعوية ومصادرها

ا قريبة كانت األهداف هي األغرا  أو الغا ت اليت تسعى العملية الرتبوية إىل حتقيقها والوصول إليه
أو بعيدة. وحتديد األهداف ألي عمل من األعمال الرتبوية أمر أساسي قبل الشروع يف هذا العمل 
وتن يذه، ألن هذا التحديد يؤثر أتثرياي كبرياي يف إمتام هذا العمل. ولذل  إْن أردان أْن ُيْكتب ألي عمل 

كي تكون مقياساي لنا نعرف منه مدى نعمله النجاح، فالبد من حتديد األهداف من وراء هذا العمل ل
 جناح العمل يف حتقيق أهدافه. 

 ولقد ذكر مقداد  جلن ال ائدة من حتديد األهداف يف عدة نقاط منها:
حتديد األهداف يساعد على معرفة املنهج واألساليب والوسائل اليت ستتبع لتحقيق هذه  -1

 األهداف.
وجهة له، فكلما كانت األهداف واضحة وحمددة وكان األهداف غالباي ما تكون حمركة للسلوك وم-2

 اإلميان هبا قو ي، كلما كان املرء أكثر اندفاعاي لتحقيقها.
عندما حيدد اإلنسان أهدافه فأنه كلما حتقق له طرفاي منها زاد فرحة وسرور با أجنزه، وهذا جيعله -3

عليه وعلى اجلميع ابخلري ويبعده عن يسعى إىل حتقيق املزيد كما أنَّ ذل  جيعله مشغوّلي بشئ يعود 
 اللهو واألمور التافهة.

أن حتقيق األهداف جيعلنا ندرك مدى حتقيقها أو بعدان عنها، فهي اليت حتقق التقدم يف مسار -4
العمل وتقينا من إضاعة اجلهد دون جدوى فاألهداف هي اليت توجه العمل وتقيه من اّلحنراف عن 

وابإلضافة إىل حتديد األهداف .(1)ملستمر فنعرف ما حققناه وما مل حنققهمساره وتساعد على التقومي ا
ّلبد أْن نتعرف إىل املواص ات اليت جيب أْن تتوفر فيها لكي تكون صاحلة ألن تكون أهدافاي لعمل 

                                                           

 . 10-9، ص 1، طأهداف التبية اإلسالمية وغاايهتا جلن، مقداد،  (1)
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خري .. لقد ذكر مقداد  جلن وعبد الرمحن النحالوي هذه املواص ات واملعايري اليت جيب أن تسري 
 وهي: عليها أَّل 

أْن تكون األهداف انبعة من مصدرها األصلي وهي الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس ...إىل  -1
 األخري. 

أن تكون حمققة وشاملة ألهداف الرسالة اإلسالمية واألمة اإلسالمية الدينية والدينيوية يف بناء -2
 اإلنسان واجملتمع الصاحل.

يثبط اهلمم ويضع  العزائم، كما جيب أن تكون أن تكون هذه األهداف واضحة ألن الغمو  -3
 واقعية، ميكن حتقيقها ولو على املدى البعيد، فال يصح تكلي  الناس با ّل يست يعون القيام به.

 أن تكون األهداف حمققة آلمال الناس الروحية واملادية، ليكون هناك دافع لتحقيقها.-4
بعضها البعض أو مع املبادئ والقيم اخللقية  أن تكون األهداف خالية من التناقضات سواء مع-5

 والتشريعية.
أن تكون مرنة وصاحلة ومناسبة لكل الناس يف كل زمان ومكان  ألن منبعها من الرسالة احملمدية -6

 .(1)اليت جاءت للعامل أمجع ولكل األزمان
الدعوية فالبد أوّلي هذه املواص ات ترشدان إىل حتقيق األهداف. وبا أننا سنتحدث عن أهداف الرتبية 

 من اإلشارة إىل اهلدف األمسى للرتبية الدعوية والذي جيب أن يكون اهلدف من وراء مجيع األعمال
 .(2)اليت يقوم هبا اإلنسان أَّل وهو عبادة هللا سبحانه وتعاىل واخلالفة يف اإلر 

ٹ ٹ ُّ   ّٰ  رئ زئ مئ نئ ىئ َّ  )3(.ٹ ٹ ُّ  خل مل ىل يل جم 

حم خم مم ىميم  َّ   )4(والعبادة نشاط عام يشمل كل نشاط يقوم به اإلنسان على هذه 
 األر ، فهو أوسع من أن يقصد به إقامة بعض الشعائر، إذاي أنَّ حياة اإلنسان عبادة )5(.

                                                           

  126-125، صأصول التبية اإلسالميةالنحالوي، عبدالرمحن، ( 1)
 34-34، ص 1، طأهداف التبية اإلسالمية وغاايهتا جلن، مقداد، (2)
 56( سورة الذار ت: اآلية 3)
 30: اآلية ( سورة البقرة4)
 .26، ص األوالد وتربيتهم يف ضوء اإلسالماملقبل، حمماد، ( 5)
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 مص خص حص مس خسحس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت ُّ ٹ ٹ 

جض  َّ  )1(،وقد حدد القرآن غا ت احلياة ومقاصد الناس فيها.فبنيَّ أنَّ قوماي مههم من احلياة 

 األكل واملتعة، ٹ ٹ ُّ  خن من ىن ين جه مه ىه يه  جي حي خي َّ  )2(،
  ىي ني مي زي ري ٰى ُّ ٹ ٹ وبنيَّ أنَّ قوماي أخرين مههم الزينة والعر  الزائل،

 حت جت هبمب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي

 خت متهت مث حج مج جح َّ )3( .وبني أن قوماي أخرين شأَّنم يف احلياة إيقاد ال نت 

 يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ  ُّ ٹ ٹ وأحياء السرور، 
 نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب

ىثيث ىف  يف ىق يق َّ  )4(. تل  من مقاصد الناس يف احلياة، نزه هللا املؤمنني عنها وكافهم 
مهمة أرقى، وألقى على عاتقهم واجب امسى أّلَ وهو هداية البشر إىل احلق وإرشاد الناس مجيعاي إىل 

 يقىق يف ىف يث ىث  نث  ُّ ٹ ٹ م، فذل  اخلري، وإانرة العامل كله بشمس اإلسال

 نن من زن  رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك

 حب  جب هئ مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي زي  ٰى ين ىن

 خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مثهت مت خت حتجت هب مب خب

 خف حفجف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خضحض جض مص خص  حص مس
 )5(

 مف حق مق جك  َّ 

سبحانه وتعاىل، إذاي فاهلدف السامي العام الذي هتدف إليه الرتبية الدعوية وهو حتقيق العبودية هلل 
واّلستخالف يف األر  ونشر دينه، وهو اهلدف البعيد الذي ننشده من وراء هذه الرتبية، أما ابلنسبة 

                                                           

 163-162( سورة األنعام: اآليتان 1)
 12( سورة حمماد: األية 2)
 14( سورة آل عمران: اآلية 3)
 205-204( سورة البقرة: اآليتان 4)
 78-77( سورة احلج: األيتان 5)
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لألهداف املباشرة فهي أهداف تتعلق ابل  ل والوالدين واجملتمع واألمة اإلسالمية مجعاء، وسأحاول 
 ٍد.فيما يلي أن أبني بعض هذه األهداف اليت تتعلق بكل حمور على ح

 أهداف تتعلق ابلفرد  
تكوين داعية متكامل جوانب الشخصية: إنَّ من التكامل أْن يُتَربَّ ال رد على التوازن يف التعامل  -1

مع نصوص القرآن، أن القيام بواجب الدعوة إىل هللا على الوجه امل لوب كي تؤدي إىل النتائج 
(على 1كد الكثري من علماء الرتبية اإلسالمية )املرجوة، إمنا يستلزم شخصية متكامله اجلوانب، ولقد أ

أن اهلدف األول من الرتبية هو بناء الشخصية املسلمة املتكاملة، وبا أنَّ الرتبية الدعوية أمنا هي تربية 
إسالمية يف املقام األول، فإَّنا هتدف إىل تكوين الشخصية املسلمة املتوازنة، ابإلضافة إىل كوَّنا 

املرتيب من القيام ابلدعوة إىل الدين، لذل  فأن من أهداف الرتبية الدعوية تكوين  إعداداي دعو ي ميكن
داعية متكامل جوانب الشخصية، فالداعية ّلبد وأْن يكون صاحلاي يف ن سه قبل كل شيء، وّلبد أْن 

 تتوفر فيه مجيع جوانب الشخصية السليمة.
صغر أمر ابلغ األمهية يف منهج الرتبية إن أتسيس العقيدة السليمة منذ الاجلانب العقائدي:  -1

اإلسالمية، وأمر ابلغ السهولة كذل  إذا ماوعى الوالدان واجباهتما يف أداء هذه املهمة اليت أوكلها اهلل 
عزَّ وجلَّ)2( هلما)1(،"وهذه املرحلة هي أهم مرحلة بل أخ رها يف جمال تربية األبناء، فهتي مرحلتة 

ال كر والقلب، وتثبيتها  وينها وترسيخ العقيدة السليمة يف أعما العادات احلسنة وتك أتستيس
والتوجيته إىل األخال  ال اضلة وتثبيتها يف مجيع تصرفاهتم")2(ٹ ٹ ُّ  مح جخ مخ جس 

3(
 حس خس  مس َّ  

العبادة هي ال اعة املتكاملة املرتافقة املرتاب ة مع كمال اخلوف وكمال احلب، اجلانب العبادي: -2
عن قناعة عقلية أبنَّ اهلل تعاىل خالق كل شيء وقادر على كل شتيء، يتدخل اجلنتة وال اعتة منبثقة 

 .(4)الصاحلني من عباده ويدخل النَّار األشقياء والكافرين من خلقه

                                                           

 200، صبية عقيدة الناشيءمنهج اإلسالم يف تر خري، فاطمة حممد، (1)
 201، ص منهج اإلسالم يف تربية عقيدة الناشيءخري، فاطمة حممد، ( 2)
 6(  سورة التحرمي: اآلية 3)
 140، صالتبية اإلسالمية لألوالد هدفاً ومنهجاً وأسلوابً حليب، عبد اجمليد طعمة حليب، ( 4)
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األحكام التشريعية العبادية إمنا هي منبثقة عن القاعدة األساسية  أّل وهتي اإلميتان بتاهللا ومالئكته 
صلى اهلل  -اآلخر والقدر خريه وشره. فلو انعدم إميان املسلم برسالة سيدان حممد  وكتبه ورسله واليوم

 ونبوته ملتا كتان هنتاك صالة وصوم وّل حج وّل زكاة. -عليه وسلم 
الرتبية اخلُلقيه هي روح الرتبية اإلسالمية وعنايتها ابلرتبيتة اخلُلقيتة ّل يعنتي إمهتال  إناجلانب األخالقي: 

ألخري، فال بد من العناية بكل ما يتصل ابل  ل إذ أنه حباجة إىل قوة فتي جتسمه وعقله اجلوانب ا
األخال  يف  وروحه وعلمه، لذا جند أنَّ اجلانب الروحي والعبادي ّل ين صل عن اجلانب اخللقي.إن
سلوك الرفيع يف السنة النبوية مل تدع جانباي من جوانب احلياة اإلنسانية إّلَّ رمست لته املتنهج األمثل لل

قد بلتغ القيمتة يف األخال  وأفضل طريق  -صلى اهلل عليه وسلم -تناسق وتكامل وبناء. فالنيب
للوصول إىل مكارم األخال  هو طريق رستول اهلل- صتلى اهلل عليه وسلم- )1(والذي خاطبه تعاىل 

 بقوله:  ُّ  زن من نن ىن  َّ  )2(.
ه ابجتاه حتصيل الصحة والقتوة فتتزداد مقاومتته لألمرا ، تنمية اجلسد وتوجيه منو  اجلانب البدين:

صلى هللا عليه  -قال رسول  :قال - رضي هللا عنه -من اإلصابة ابلعاهات عن أيب هريرة  وانتقاؤه
كما أن األسلوب   .(3): )املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضعي  ويف كلٍا خري(-وسلم

زيد من مقاومتها تساعد على النضج اإلن عاِل، فالرتبية الر ضتية تعلتم الر ضي ينمي العضالت وي
التصْب والتتحكم ابإلن عال والعواط تساعد على إمناء الوظائ  ال كرية، فالعناية ابجلسد وحتسني 
صحته ومنتوه يساعد على تنشيط العملية ال كرية نظراي للعالقة الوطيدة بني اجلسد والنتشاط 

 .(4)(ال كري
مل تعرف الشريعة ديناي مثل اإلسالم ُعيِنَ ابلعلم عناية ابلغة حيث دفع العقتول إلتى جلانب العلمي: ا

جمتال العلوم واملعرفة ودعاهم إىل ت تح آفا  ال كر، حيث فتح أمامهم كتاب الكون على متصراعيه 
ودعاهم إىل العلم والتأمل والت كر يف الكون للوقوف على أسراره)5(،ٹ ٹ ُّ  مث نث ىث يث 

                                                           

 .203-202،ص لتبية اإلسالميةالطفل يف الشريعة اإلسالمية ومنهج ا( جبار،سهام مهدي، 1)
 4( سورة القلم: اآلية 2)
 .19-18(رواه مسلم يف ش اء العليل، ص 3)
 81-79، ص التبية اإلسالمية لألوالد هدفاً ومنهجاً وأسلوابً حليب، عبد اجمليد طعمة حليب، (4)
 367ص الطفل يف الشريعة اإلسالمية ومنهج التبية اإلسالمية،(جبار،سهام مهدي، 5)
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ىف  يفىق َّ)1(. فكل هذه اجلوانب هامة يف تكوين شخصية الداعية، وإذا نقصت 
حداها أو حدث خلل يف طريقة الرتبية فيها، فإَّنا وّل ش  سوف تؤثر على هذا ال  ل عندما إب

يشب ويصبح عليه واجب القيام ابلدعوة، ألن كل هذه اجلوانب كاجلسد الواحد، فهي تكمل بعضها 
ب أحدها فأنه يؤثر على اجلسد كله، وسوف نتحدث عنها ابلت صيل إن شاء هللا.البعض، وإذا ع   

 :(2)تكوين داعية قادر على القيام أبمر الدعوة إىل هللا-2
أوضح سبحانه الكي ية اليت ينبغي أن يتص  هبا الداعية ويسلكها يبدأ أوّل ابحلكمة، واملراد هبا األدلة 
املقنعة الواضحة الكاش ة للحق، والداحضة للباطل، وهلذا قال بعض امل سرين: املعىن ابلقرآن، ألنه 

احلكمة العظيمة، ألن فيه البيان واإليضاح للحق أبكمل وجه، وقال بعضهم معناه ابألدلة من 
الكتاب والسنة، وبكل حال، فاحلكمة كلمة عظيمة، معناها الدعوة إىل هللا ابلعلم والبصرية، واألدلة 
الواضحة املقنعة الكاش ة للحق، واملبينة له، وهي كلمة مشرتكة ت لق على معاٍن كثريٍة، ت لق على 

النبوة وعلى العلم وال قه يف الدين وعلى العقل، وعلى الورع وعلى أشياء أخرى، وهي يف األصل كما 
قال الشوكاين رمحه هللا: "األمر الذي مينع عن الس ه، هذه هي احلكمة"، واملعىن: أنَّ كل كلمة وكل 
مقالة تردع  عن الس ه، وتزجرك عن الباطل فهي حكمة، وهكذا كل مقال واضح صريح، صحيح 
يف ن سه، فهو حكمة، فاآل ت القرآنية أوىل أبن تسمى حكمة، وهكذا السنة الصحيحة أوىل أبن 

تسمى حكمة بعد كتاب هللا، وقد مساها هللا حكمة يف كتابه العظيم.  ٹ ٹ ُّ  مب 
  يعين السنة ٹ ٹ ُّ  مص جض حض خضمض حط مظ جع 

نب ىب  َّ)3(  

 مع  جغ مغ جفحف َّ)4(.

  

فاألدلة الواضحة تسمى حكمة، والكالم الواضح املصيب للحق، يسمى حكمة كما تقدم ان الدعوة 
إىل هللا جزء من حياة املسلم اليومية يف بيته ومع أسرته ويف عمله وطريقه ومع زمالئه ويف مجيع أحواله، 

                                                           

 101( سورة يونس: جزء من اآلية 1)
 الدعوة إىل هللا يف السلوك اليوميةالرتكي، يوس  بن عبد هللا، ( 2)
 129( سورة البقرة: جزء من اآلية 3)
 269( سورة البقرة: اآلية 4)
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 ، 

ٹ ٹ ُّ  مب نب ىب يب رت زت مت نت ىت يت  رث زث مث َّ )1(

وإن العودة ملا كان عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان هللا عليهم أمجعني 
والتأسي برسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف دعوته وأخالقه فهو القدوة هلذه البشريةٹ ٹ ُّ  جف 

 
)2( 

حف خف مف حق مق جك  حك خك لك مك جل حل خل مل هل جم  َّ 
.الدعوة إىل هللا حتتاج إىل إخالص العمل هلل عز وجل وإصالح الن س وهتذيبها وتزكيتها وأن يكون 

لدى الداعية فقه يف الدعوة إىل هللا وفق منهج هللا الذي شرعه لعباده، وهذا اجلانب حيتاج من ال بيب 
إىل الت قه يف الدين يف األمور اليت تواجهه يف ممارساته اليومية، وسؤال أهل العلم ٹ ٹ ُّ  ىم يم 
جن  حن خن من ىن ين َّ   )3(، وجمالسة العلماء وحضور بعض حلقات الذكر وطلب العلم يف 

جمال التخص فعندما نريب أط النا على قيم الدين اإلسالمي احلني ، نكون قد شكلَّنا اللبنة األساسية 
الصاحلة - إبذن هللا- اليت ستؤثر على حياته القادمةكاملة. ال ائدة الثانية اليت حيققها اّلست ادة من 

ال  ل يف الدعوة، هو إيصال الرسائل الدعوية إىل األط ال من جيله، وإىل اجملتمع الذي يكْبه، 
بسهولة ويسر، يصبح أتثريها - يف بعض األحيان- أكْب من أتثري الكتب واألشرطة والوسائل 

 .الدعوية األخرى
داعياي فاعالي يف اجملتمع إذ ميتل  ال  ل العديد من اخلصائص واملميزات اليت تساعده على أن يكون 

 احمليط فيه، وهو ما حيقق للمجتمع فائدة عظيمة.
 الوصول ابل رد إىل أقصى درجات الكمال اإلنساين: -3

إنَّ كمال الشيء متعلق بتحقق الغر  منه ومتام مقصوده، وأنَّ الكمال والتمام مرتادفان من املمكن 
وفقاي مل هوم الكمال تعين حتقق مقصودها  أن ُيستخدم أحدمها حمل األخر. وأن جودة األعمال

الكمال الوصول ابإلنسان إىل  وقيامهاابلغر  منها على وجه التمام، وم ابقتها ومشوهلا ملواص ات
 اليت هيأه هللا هلا. مرتبة الكمال

                                                           

 33( سورة فصلت: اآلية 1)
 21 اآلية( سورة األحزاب،2)
 43 اآلية( سورة النحل:3)



59 
 

يذكر منري مرسي" أن من أهم أهداف الرتبية اإلسالمية بلوغ الكمال اإلنساين، ألن اإلسالم قدم 
الكمال الديين لإلنسانية")1(،كما جاء يف ٹ ٹ ُّ  زب مب نب ىب يب  رت زت 
مت نت ىت يترث َّ  )2(، وأييت ضمن الكمال اإلنساين التحلي بكارم األخال ، فقد ورد 

عن النيب - صلى هللا عليه وسلم - قوله: )إمنا بعثت ألمتم مكارم األخال ()3(،وهذا الكمال يف ذات 
اإلنسان إمنا يستهدف النجاح يف ت اعله مع البيئة واجملتمع من حوله...ولقد أراد هللا أن يكون خللي ته 
خاصية الكمال اإلنساين، حىت يتأهل وينجح يف رسالة اخلالفة ويف عبوديته خلالقه.وإيصال اإلنسان 

 إىل أعلى درجة ممكنة من الكمال من خالل ماأييت: 
 ن عالية واّلجتماعية والعقلية واجلسمية. برتبية ال رد الصاحل يف ذاته من النواحي الروحية واّلأواًل: 

 : برتبية املواطن الصاحل يف األسرة املسلمة واجملتمع املسلم. اثنياً 
: برتبية اإلنسان الصاحل للمجتمع اإلنساين الكبري... وإَذا حصل الكمال اإلنساين حتصل اثلثاً 

 .(4)لإلنسان السعادة يف الدنيا واآلخرة
 ا هبا هللا تعاىل:أداء األمانة اليت كل ن-4

من أعظم األماانت اليت أمر هللا عزَّ وجلَّ حب ظها والعناية هبا واحملافظة عليها وأدائها كما أمر سبحانه 
وتعاىل أمانة التكالي  الشرعية اليت كل نا هبا يف هذه احلياة الدنيا، وبني هللا عزَّ وجلا  لنا يف كتابه 

العزيز هذه التكالي  الشرعية وأنه مل خيلقنا عبثاي ومل يرتكنا سدى، وإمنا خلقنا حلكمٍة عظيمٍة ومهمٍة 
جليلٍة وهي حتقيق توحيده وعبوديته سبحانه وتعاىل، وتتجلى أمانة التكلي  يف ٹ ٹ ُّ   ّٰ  

 رئ زئ مئ نئ ىئ َّ  )5(.

                                                           

 ( الرتبية اإلسالمية1)
 3سورة املائدة: جزء من اآلية ( 2)
 الفقه اإلسالمي، العبادات الشعائريةالنابلسي، حمماد، ( 3)
 ، رؤية إسالميةمفاهيم اجلودة الشاملة يف التبية( 4)
 56سورة الذار ت: اآلية ( 5)
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األمانة تعين احلرص على أداء الواجب كامالي يف العمل، وأْن يبذل اإلنسان كل سعيه وجهده يف إمتامه 
على أحسن وجه. ويف ٹ ٹ ُّ  حس خس مس حص خص  مص جض حض خض 

 مض حط مظ جع  معجغ مغ جف حف خف َّ  )1(.

ابألمانة، وكان يلقب ابألمني. فاألمانة عماد  -صلى هللا عليه وسلم  -ولقد اتص  نبينا 
اجملتمع الصاحل وهي فريضة على املسلمني وعليهم مراعاهتا واحل اظ عليها، فاألمة اليت ّل أمانة فيها 

جاء رجل يسأل رسول هللا: مىت تقوم . ة اخلاسرة، واليت يكثر فيها مظاهر ال ساد بال ش هي األم
الساعة؟ فقال له: إَذا ُضيِاَعت األمانة، فانتظر الساعة! فقال: وكي  إضاعتها؟ قال: إَذا وسد األمر 

 .(2)لغري أهله فانتظر الساعة"
بتهم عندما يوكلون إليهم عمالي فعلى األابء أتصيل هذه اخلصلة يف أط اهلم، وذل  براق

عن  "واحلرص على أَّنم يتبعون ذل  يف دراستهم ومعاملتهم مع أصدقائهم وإخوهتم. قال النووي: 
صلى هللا عليه وسلم  -قال: بعثتين أمي إىل رسول هللا  -رضي هللا عنه  -عبد هللا بن بسر الصحايب 

 .(3)ت به، أخذ أبذين، وقال:"غدراي بق  عنب، فأكلت منه قبل أْن أبلغه إ ه، فلما جئ –
 حتقيق سعادة اإلنسان يف الدنيا واألخرة-5

العالقة ابهلل هي املهمة األمسى للوالدين يف تربية أبنائهم، واملؤثر األكْب يف هدايتهم، فكلما كانت 
فلذات أكبادان متعلقة ابهلل العظيم، كلما كان ذل  سياجاي حصيناي حي ظ ف رهم، ويقوي  قلوب

اَّنم، ويبعدهم عن الزلل، وسوء القول والعمل، ولنتأمل كالم ابن عباس رضي هللا عنهما، وهو إمي
صلى هللا عليه  -له: )كنت خل  رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -حيدثنا عن توجيه احلبيب 

، يوماي فقال: "  غالم اح ظ هللا حي ظ  اح ظ هللا جتده جتاه ، وإذا سألت فاسأل هللا -وسلم 
وإذا استعنت استعن ابهلل، واعلم أنَّ األمة لو اجتمعت على أْن ين عوك بشيء مل ين عوك إّل بشيء قد  
كتبه هللا ل  ولو اجتمعوا على أْن يضروك بشيء مل يضروك إّل بشيء قد كتبه هللا علي  رفعت 

 . .(4)األقالم وج ت الصح "

                                                           

                                              72( سورة األحزاب: اآلية 1)
    159كتاب العلم، ابب فضل العلم ، ص    صحيح البخاري،أخرجة البخاري يف (2)
 األذكار، كتاب ابن السين الن ووي( رواه الناووي عن عبدهللا بن بسر يف 3)
مذي، الدرس )شرح احلديث الشريف، احاديث متفرقة( حممد النابلسي، حمماد، 4)  ( رواة الرتميذي127 -001، رواه الرتا
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لة اجلوانب لكي يكون إنسااني صاحليا،كما إنَّ إعداد ال  ل دعو ي يتضمن تربيته تربية متكام
 أَّنا تشمل

تربيته ليكون داعية صاحلا يف مستقبل حياته، وهذا حيقق له السعادة يف الدنيا واألخرة، ألنَّ 
اإلنسان عندما يكون صاحلاي مؤد  ما افرتضه هللا عليه، فأنه يشعر ابلراحة واّلستقرار يف احلياة الدنيا، 

ام بواجباته حنو ربه فأنه سوف ينال السعادة يف األخرة أيضاي، لذل  فأن وإذا صلحت أخالقه وق
 دة يف الدنيا واألخرة لإلنسان . الرتبية الدعوية حتقق السعا
 أهداف تتعلق ابلوالدين  

 نيل رضا هللا والوصول جلنته والنجاة من العذاب:   -1
عل تربيته وتنشئته تنشئة صاحلة واجب لقد جعل هللا سبحانه وتعاىل ال  ل أمانة يف يد والديه، وج

عليهما، والوالدان عندما يقومان بواجب الرتبية الدعوية ألبنائهم فأَّنم بذل  ين ذون أمر هللا وينالون 
رضاه عنهم، غري أَّنم ينجون أبن سهم وأبوّلدهم من عذاب النار، اليت أعدت ملن يقصر يف تربية 

 حس جس مخ جخ مح ُّ ٹ ٹ ه هللا عليه. أبنائه وملن ّل يقوم بواجبه الذي افرتض

 مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس

 جف حف َّ  )1(.
يقول سيد ق ب رمحه هللا يف ت سري هذه األية: "أنَّ املؤمن مكل  هبداية أهله وإصالح بيته  

 يقرر تبعة املؤمن يف أسرته مثكما أنه مكل  هبداية ن سه وإصالح قلبه، إنَّ اإلسالم دين أسرة، ومن 
بيته، ويتعني على اآلابء املؤمنني الذين يريدون البعث اإلسالمي أنَّ اخلال  احلية هلذا حنو  جبهووا

البعث أمانة فيأيديهم وأنَّ عليهم أْن يتوجهوا إليهن وإليهم ابلرتبية والدعوة واإلعداد قبل أي فرد أخر، 
 .(2)"وأْن يستجيبوا هلل وهو يدعوهم

 تكوين البيت املسلم: -1
 مواص ات البيت املسلم أْن يقوم أوّلي على اإلميان ابهلل وطاعته وإخالص النية له، اثنياي علىإنَّ أهم 

، الت اهم املتبادل بني الزوج والزوجة الذي ينعكس على أوّلدهم وتربيتهم تربية سوية من عدمها
والسلوك  الباكرة اإلميان الصحيحط ولتهم فالبيت اإلسالمي هو الذي "يغرس يف ن وس أط اله منذ 

                                                           

 6سورة التحرمي: اآلية ( 1)
 3620-3619، ص 6،ج  يف ظالل القرآن( 2)
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اإلسالمي الرشيد، ويربيهم على حب ال ضائل وبغض الرذائل، ويرشدهم إىل اخلري ويباعد بينهم وبني 
الشر، وهو الذي ميدهم ابلقيم اّلجتماعية اليت حيرتموَّنا ويعملون على هداها، ويق ون ابملرصاد لكل 

وحصر شرهم يف أضيق احنراف عن هذه القيم، حياربوَّنا وحياولون هداية أصحاهبا، أو حرهبم 
 .(1)ن ا 

وهو أساس ما ميكن أْن يرب عليه األط ال،  ،(2)وقيل: "العلم يف الصغر كالنقش يف احلجر"
فإْن تعلم ال  ل يف صغره أمور دينه من صالة وصدقة وصد  وحب اخلري وبغض احلرام وقراءة القرآن 

معظم تعاليم الدين اإلسالمي، يف  والذكر، منا وكْب على ذل ، وسهل عليه فيما بعد املواظبة على
اّلست ادة من ال  ل يف الدعوة، وهو إيصال الرسائل الدعوية إىل األط ال من  ن سه وبذل  ميكن

أكْب من أتثري  -يف بعض األحيان-جيله، وإىل اجملتمع الذي يكْبه، بسهولة ويسر، يصبح أتثريها 
ل  ل العديد من اخلصائص واملميزات اليت إذ ميتل  ا.واألشرطة والوسائل الدعوية األخرى الكتب

 تساعده على أْن يكون 
داعياي فاعالي يف اجملتمع احمليط فيه، وهو ما حيقق للمجتمع فائدة عظيمة، ومنه ٹ ٹ ُّ  مي 

 ني ىي  يي جئ حئ خئ مئ هئ جب حب  خب مب َّ  )3(. 

ه وهكذا يتكون البيت املسلم ومن جمموع البيوت املسلمة يتكون البيت املسلم الذي يعلو 
 . اإلسالموحيكمه القرآن ويعمل على نشردين هللا بني العاملني

 :(4)ح ز الوالدين على أن يكونوا قدوة ألوّلدهم -2
ويف تشكيل أخالقهم وسلوكهم، وما أمجل مقولة  -منذ وّلدهتم  -لألسرة دوريا كبرييا يف رعاية األوّلد 

من اآلابء". ومن حُيَلِال شخصية صالح "الصالح من هللا واألدب  -رمحه هللا-عمر بن عبد العزيز 
وما  .(5)، فإنه سيجد أنَّ سر جناحه ومتيزه سببه الرتبية اليت تلقاها يف البيت-رمحه هللا-الدين األيويب 

أمجل عبارة: "إن وراء كل رجل عظيم أبوين مربيني"، وكما يقول بعض أساتذة علم الن س: "أع وان 

                                                           

 18، ص املسجد وأثره يف اجملتمع اإلسالميمسعود، على عبد احلليم مسعود، ( 1)
 والداعوي ( املنصور، موقع اإلسالمي2)
 74سورة ال رقان: اآلية (3)
 ، موقع صيد ال وائددور األم يف رعاية األوالداحلسني، عبد الل ي ، ( 4)
 .66، ص33، جملة ولدي الكويت، عروا أبمهاهتمعظماء اشتهحسني، (5)
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يكم التشكيل الذي سيكون عليه األبناء". وكما قيل:"الرجال ّل السنوات السبع األوىل لألبناء نع 
 يولدون بل يصنعون". وكما عْبَّ الشاعر أبو العالء املعري يف قصيدة قد اختل األانم بغري ش :

َياِن ِمنَّا   َعَلى َما َكاَن َعوََّدُه أَبُوهُ   َويَتْنَشأُ اَنِشيُئ اْلِ تتْ
 ليها أوخم العواقب على حد قول الشاعر:وإمهال تربية األبناء جرمية يرتتب ع

 ِإمْهَاُل تَتْربَِيُة اْلَبِننِي َجرميٌَة  َعاَدْت َعَلى اأْلَاَبِء اِبلنَِّكَباتِ 
 أْن جيد الوالدان من أصالهبم من يعينهم على اخلري :  -3
رٌهم إىل اخلري إَذا قام الوالدين برتبية أوّلدهم دعو ي،فإَّنم يضمنون أْن جيدو معهم دائما من يُذَكاِ  

وينهاهم عن غري ذل   ويكون عواني هلم على ال اعة، ألَّنم أول من يست يد من الرتبية الدعوية 
لألوّلد، فهم إْن بذلوا جهدهم يف تربية أوّلدهم فأَّنم سيخرجون يف املستقبل دعاة  يعرفون أن من 

وجب النصح والتنبيه، ذكروهم واجبهم دعوة أسرهم أول فر  عليهم، فإْن رأوا من الوالدين ما يست
ابهلل ول توا انتباههم إىل ما يضنون أنه احلق، ٹ ٹ ُّ  يب رت زت َّ  )1(،وبذل  

يكون للوالدين نور يستضيئون به يف حياهتم، فأْن أشار عليهم أبنائهم بشيء، مل يشريوا إّلَّ ملا يرضي 
هد الذي بذلوه على مدى هللا سبحانه وتعاىل، وهذه تكون أغلى مثرة حيصدها الوالدان بعد اجل

السنني. ولنا يف السرية الكثري من املواق  اليت مرت بنا واليت يتضح فيها حسن الرتبية الدعوية لألبناء 
وما عاد على الوالدين منها، وهكذا يتضح أنَّ أول من جيين اخلري من جهده هم الوالدين، وإنَّ ذل  

  خلليق أْن يكون هدف بذاته.
 تمع أهداف تتعلق ابجمل

 تكوين اجملتمع املسلم: -1
عىن اإلسالم ابجملتمع عنايته ابل رد فكل منهما يتأثر ويؤثر ابألخر، وصالح ال رد ّلزماي إلصالح 

 كما ّل صالح لل رد إّلَّ يف جمتمع يساعده على النمو السليم، فاجملتمع السليم أول أهداف،اجملتمع
 مث زث رث يت ىت نت متزت رت  يب ىب نب مب زب ُّ ٹ ٹ  وقيامهم بواجبهم الدعاة
 ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث

                                                           

 214سورةالشعراء: اآلية ( 1)



64 
 

 خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم
 مئ هئ جب حب خب مبهب جت حت  خت مت هت مثحج مج جح مح جخ َّ )1(

فلبناء جمتمع مستقالي مسلماي متميزاي فريداي ّلبد أْن يكون ذل  البناء على منهج القرآن والسنة 
ريخ مثله. ومما يؤدي إىل تكوين هذا اجملتمع املنشود القيام يثثقي  واليت أمثرت جمتمعاي فريداي مل يَر التا

األمة وتعليمها والعمل على حتقيق املصلحة للمجتمع يف كل شأن من شؤونه.إنَّ تربية الوالدين 
الدعوية ألوّلدهم هتدف إىل تعليمهم وإجباهتم حنو خالقهم وحنو الناس واجملتمع،كما هتدف إىل 

ن اّلنغماس يف ال ساد واجلري وراء ما ّل ين عهم، بل يضرهم ويضيعهم عندما ثثقي هم ومحايتهم م
يكْبون، وإْن است اعت األسر اإلسالمية القيام بذل  فإننا سنجد من هؤّلء رجال ونساء دعاة 
يقومون هم بدورهم بثثقي  الناس وإعدادهم وإرشادهم وتعليمهم، فينقدون الناس من ال ساد 

 ىل هللا واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر. والضالل،  والدعوة إ
كما يقول عبد الرمحن اجلار هللا: " مدرسة تعليمية تتيح ألكْب قاعدة يف األمة أْن تعرف ما 
ّلبد من معرفته، وهو احلالل واحلرام وتبصري الناس أبمور دينهم وحتذيرهم من احملرمات واملكروهات، 

 .(2)بيئات اجملتمع " فهي بثابة التذكري الدائم وتشمل كل
فإذا ُريبََّ جيالي من الدعاة الصاحلني فأَّنم بدورهم سريبون أجياّلي من البشر يبلغون ما تعلموه 
ويتناقلونه بينهم، فيعم اخلري ويقضي على اجلهل وال ساد، يقول مقداد  جلن "تكوين روح التعاون 

نكر خصلة اجتماعية مهمة جداي يف استمرار والتناصح والتواصي ابحلق واألمر ابملعروف والنهي عن امل
األمة على اخلري وإبعادها عن العوامل اهلدامة، ومحايتها من الشرور وال ساد الذي ميز  كياَّنا ويهدد 

 .(3)وحدهتا ويزيل منها األمن وال مأنينة"
جملتمع فالرتبية الدعوية ختلق جيالي من الدعاة الذين يقودون اجلماعات واألفراد ملا فيه خري ا

ورد املخال  إىل الصواب، عن النعمان بن املشر  حورقيه، فمصلحة اجملتمع ّل تتم إّلَّ ابلتعاون والتناص
:"مثل اْلُمدَِّهُن يف حقو  هللا والواقع -صلى هللا عليه وسلم  -قال قال رسول هللا  -رضى هللا عنه -

 أعالها، فكان الذين يف أس لها فيها مثل قوم استهموا س ينة فصار بعضهم يف أس لها وبعضهم يف

                                                           

 41-36سورة الشورى: اآلية ( 1)
 146، صاجلوانب الوعظية يف وصااي لقمان البنههللا، عبدالرمحن، (اجلار2)
 114، صأهداف التبية اإلسالمية وغايتها جلن، مقداد، (3)
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ميرون ابملاء على الذين يف أعالها فتأذوا فأخذ فأسا فجعل ينقر أس ل الس ينة، فأتوه فقالوا مال . 
قال أتذيتم يب وّلبد ِل من املاء، فإْن أخذوا على يديه أجنوه وجنوا، وإْن تركوه هلكوه وهلكوا أن سهم 

ام ابلدعوة وإعداد الدعاة هلذه األمة إمنا هو ال ريق الوحيد ومما سبق يتضح كي  أنَّ القي .  (1)"
 إلقامة اجملتمع اإلسالمي الذي ننشده. 

 تكوين خري أمة أخرجت للناس:  -2
بناء األمة اإلسالمية هو اهلدف من بعثة الرسول الكرمي صلى هللا علية وسلم ومن الص ات اليت متيز 

مية الصحيحة الدافعة إىل السلوك بوجبها، وتكوين الروح هذه األمة عن غريها تكوين العقيدة اإلسال
اإلسالمية اخلرية اليت تدفع الناس إىل التنافس للخري، وخلق روح األخوة احلقة اليت تزول هبا ال وار  
إّلَّ ألهل التقوى، والوعي الكامل بوحدة حياة األمة ووحدة مصاحلها لتكون كاجلسد الواحد، وبذل  

ظام اإلسالمي فهو نظام رابين  فيه صالح األمة وهبذا يكون إيثار مصلحة األمة يكون اخلضوع للن
وترك كل ما من شأنه إظهار ال نت وال رقة اليت متز  مشل هذه األمة وبذل  تظهر العدالة اّلجتماعية 

 اليت حتقق املودة والشعور ابملساواة. 
اية هذه األمة وكل هذا يعتمد على ويظهر أيضاي التعاط  والرتاحم واجلهاد والك اح من أجل مح

التناصح ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر وال ريق إىل ذل  يكون أبعداد جيل من الدعاة يقومون 
هبذا الواجب حبكمة واتقان وأانة، ولذل  فإَّن قيام اآلابء ابلرتبية الدعوية ُيَكوِاُن عندان هذا اجليل 

بالش  سيؤثرون يف اجملتمع بقيامهم ابلدعوة إىل هللا فيصلحون  املرتقب من الصاحلني، وهؤّلء الدعاة
ما يرونه منأخ اء ويوجهون الناس إىل اخلري ومع تكاث  هذه اجلهود تكون عندان خري أمٍة أخرجت 

 خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من ُّ ٹ ٹ للناس، 
 مي ىييي َّ )2(.

ه األمة ما أقاموا ذل  يف ت سري هذه األية الكرمية: "مدح هلذ -رمحه هللا  -قال القرطيب 
واتص وا به، فإذا تركوا التغيري وتواطؤوا على املنكر زال عنهم اسم املدح وحلقهم اسم الذم، وكان ذل  

                                                           

، 5، كتاب الشهادات، ابب القرعة يف املشكالت،جلبخاري املطبوع مع فتح الباريصحيح ارواه النعمان بن املشر يف ( 1)
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لذل  األمر ابملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إىل هللا )الرتبية الدعوية (هم سر ، (1)"سبباي هلالكهم
 أفضلية هذه األمة.

إنَّ األمة اليت أتمر ابملعروف وتنهى عن املنكر تعيش حياة تقية يقول عبد الرمحن اجلار "
صاحلة، فهي عابدة وزاهدة، كما هي رائدة وفائدة، وهي تعمل لتوجيه العامل وقيادتة هدايته أيضاي، 
وهذا العمل جيعل لألمة اإلسالمية مكانة مرموقة ّل تبلغها أمة أخرى،كما يوجد فيها شبها ابألنبياء، 

أي  -فضالي على أْن تكون أفضل منها -ّل ميكن أْن تدانيها -األمة اليت تشبه األنبياء  وّلش  أنَّ 
 .(2)أمة على وجه األر  "

 ومن ذل  يتحقق وص  هللا سبحانه وتعاىل خري أمة ابلرتبية الدعوية األسرية لألبناء. 
 على الدعوة هم محاة التمكني لإلسالم واملسلمني يف األر  وجماهبة أعداء الدين:إنَّ القائمني -3

الدين ألَّنم يف مقدمة املبلغني والداعني إىل اإلسالم، واملدافعني عنه يف خمتل  اّلجتاهات، وهم 
 حراس العقيدة ألَّنم يف مقدمة عمار املساجد وطالب العلم ومعلمي اخلري. 
أعداء اإلسالم وخ ز  إنَّ الرتبية الدعوية لألبناء يهدف إىل تكوين هؤّلء الدعاة القادرين على جماهبة

املسلمني على الدفاع عنه، وإنَّ من واجب التمكني يف األر  هو" األمر ابملعروف والنهي عن 
 ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت  ُّ ٹ ٹاملنكر

 يق اك لكمك  ىك يك مل َّ  )3(.

: "وأمروا ابملعروف "فادعوا إىل اخلري والصالح وادفعوا إليه -رمحه هللا  -قال سيد ق ب  
اَّنوا عن املنكر " فقاوموا الشر وال ساد وحققوا هبذا وهذه ص ة األمة اإلسالمية اليت ّل تبِق الناس، "و 

على منكر وهي قادرة على تغيريه وّل تقعد عن معروف وهي قادره على حتقيقه، وهؤّلء هم الذين 
ابلنصر على ينصرون هللا إذ ينصرون َّنجه الذي أراده للناس يف احلياة وهؤّلء هم الذين يعدهم هللا 

 .(4)وجه التحقيق واليقني

                                                           

 173،ص 4، جتفسري القرطيب( 1)
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إنَّ الواقع املرير الذي يعيشه املسلمون اليوم ّليستغرب من قبل العاملني بسنن هللا عزوجل يف 
التغيري حيث إنَّ هذا الواقع هو النتيجة ال بيعية للبعد عن دين هللا عزَّ وجل، وعدم اّلستسالم 

 .لشرعه
صر والتمكني والتغيري، وأخلصوا دينهم هلل تعاىل، فقد هداهم الذين فقهوا سنن هللا عز وجل يف الن

رهبم سبحانه ملا اختل  فيه من احلق، ورأوا أنه ّل يصلح آخر هذه األمة إّلَّ با صلح به أوهلا، وذل  
 .-عليهم رضوان هللا تعاىل -وصحبه الكرام  -صلى هللا عليه وسلم  - عليه الرسول با كان

وإنَّ من شروط التمكني البصرية يف الدين وصحة ال هم والعمل ٹ ٹ ُّ  رت زت  مت نت 
  ىت يترث زث مث َّ   )1(.

ويعىن هبذا األصل: أْن تقوم الدعوة وين لق التغيري من فهٍم صحيح، وعقيدة صافية، وبصرية 
ومن  -صلى اللة عليه وسلم  - واضحة يف الدين، كما جاء يف كتاب هللا عز وجل وسنة رسول هللا

سن القصد: ويعين هبذا األصل إخالص القاصد هلل عزَّ وجلَّ ،وصد  النية يف حشروط التمكني 
الدعوة والتغيري،أبن يكون القصد من ذل  التعبد هلل عزَّ وجلَّ وابتغاء وجهه ورضاة وجنته، وإنقاذ 

   أيضاي الناس إبذن رهبم من عبادة العباد ىل عبادة رب العباد، ومن الشقاء والعذاب يف الدنيا واألخرة.
 نشر الدين اإلسالمي حىت يعم الدنيا شرقاي وغرابي:-4
اإلسالم األكْب  إنَّ من أهم أهداف الرتبية الدعوية إعادة نشر الدين اإلسالمي كما كان، إنَّ داعية 

هو اإلسالم ن سه، فقد تضمنت عقيدته وشريعته من ال ضائل ما جيعل الناس حيرصون أشد احلرص 
إنَّ اإلسالم يع ي الداخل فيه كل شيء وّل ينتقصه شيئيا، فإنَّ اإلنسان  على أْن يدخلوا فيها، مث

يكسب الصلة املباشرة ابهلل سبحانه وتعاىل، وجيد ال ريق إليه فيق  بني يديه مخس مرات يف اليوم، 
ويدعوه دون حجاب، ويكسب األمل يف حياة أسعد وأرغد يف هذه احلياة الدنيا، مث حياة اخللود يف 

اء، وّل يكل ه ذل  إّلَّ الن ق ابلشهادتني، واتباع شريعة اإلسالم، وكلها خري ومساواة وعدل دار البق
إنسان إىل وص  ي لق على اإلسالم يف هذا املقام، أنه "دين طيار" ينتقل من  واحلق أنَّ أصد 

 ريح.سهولة ويسر، كأنَّ له أجنحة قدسية حتمله وجتري به جمرى ال إنسان ومن أمة ألمة يف
ن أنَّ الدين اإلسالمي ىف الشر  قد اختل ت فيه املوازين وتغري فيه كثري من ولكن كما نرى األ       

امل اهيم اخلاصة ابلدين وحنتاج إىل من يعيد هذه امل اهيم إىل ما كانت عليه ىف عهد الرسول 
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ا من سلوك والصحابة  أما الغرب فقد أصبحت عندهم فكرة خاطئة عن اإلسالم واملسلمني وذل  إمَّ 
املسلمني البعيدة عن تعاليم اإلسالم وعدم اإلقتداء ابلسنة النبوية. فهذا يت لب رجوع املسلمني إىل 

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ ٹ ٹ الدين احلقواّللتزام بتعاليمه، 
 جن حن خن من ىن ين جه  َّ  )1(.

اجهة السيئة اليت كذل  دعوة غري املسلمني إىل اإلسالم  وحمو ال كر اخلاطيء عن اإلسالم والو 
التصقت ابملسلمني والتوضيح للناس عن حماسن اإلسالم ما سيجدونه من خري يف الدنيا ونعيم يف 
األخرة من دخول اإلسالم)2(،ٹ ٹ ُّ  ىل يل ام مم رن زن من نن  
ىن ين ٰىري زي مي ني َّ  )3(.تدل على وجوب التا بليغ والتا ناصح ودعوة األمم 

الدين القيام ابلرتبية الدعوية ألوّلدهم حىت يعود األخرى للدخول يف اإلسالم.  فيجب على الو 
اإلسالم كما كان ممتد من الشر  إىل الغرب وحتويل دين هللا إىل حقيقته، وإعادته ألصله األصيل 

. وحىت يتحقق لنا هذا اهلدف جيب على الوالدين الذي جعل اخلري يعم إىل الغري يف كل بقاع األر 
إلعداد هلذا اهلدف حىت تس ع مشس اإلسالم على الشر  والغرب. الرتكيز على الرتبية الدعوية وا  

 حتقيق السعادة ونشر السالم بني بين الناس:-5
إنَّ غاية ما يف احلياة أْن يكون اإلنسان سعيداي يف حياته، م مئنا وأمناي على ن سه وأهله، يعيش يف 

ل الدعوية لألبناء أول اخل وات وسالم من أْن حيدث له مكروه أو يغري عليه عدو، وتربية األه أمن
لتحقيق هذا اهلدف  ألنَّ اجملتمع إذا فيه دعاة خريون يدعون إىل اخلري ويعلمون الناس أمور دينهم 
ويرشدوَّنم إىل ما يرضي هللا، فأنه سوف تنت ي عن هذا اجملتمع الشرور واآلاثم، إنَّ من أمجل ما يف 

رين، وليس هناك أعظم وأكْب من نعمة اهلداية اليت حياة الداعي أْن يشعر أبنه يقدم شيئاي لألخ
يقدمها للناس، مل تكن الدعوة إىل هللا لتنحصر يوماي يف إلقاء كلمة أوأتلي  كتاب، فالداعية نور 

يضيء ال ريق لألخرين وهو يعني األخرين على فعل اخلري وب عله املخلص وعمله النشط يتلقى الناس 
نيا واآلخرة والداعية يعمل على اّلبداع واّلبتكار يف إيصال اخلري للغري اهلداية والنور وال الح يف الد

                                                           

 ( سورة العصر1)
 .  26، صالدعوة اإلسالمية مفهومها وحاجة اجملتمعات إليهايوس ، حممد خري رمضان، (  2)
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 ىل ُّ ٹ ٹ إىل هللا،مع تنوع األساليب فكل من يسعي ويعمل لدينه ولو ابلقليل فهو داعية 

 يل ام مم رن زن َّ )1(.

قال قال  -رضي هللا عنه  -ومما يبني عظيم مكانة توصيل اخلري للغري ما أخْب به أيب هريرة 
"من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ّل  :-صلى هللا عليه وسلم  -هللا  رسول

 .(2)ينقص ذل  من أجورهم شيئا "
 .(3)( لئن يهدي هللا ب  رجالي واحداي خري ل  من محُر النتاَعم: )فوهللا - صلى هللا عليه وسلم -قال 

له من يقبل نصيحته ودعوته فإن نتائج القبول  عندما يوفق هللا تعاىل داعية من دعاة اإلسالم فيهيء
 .عظيمة كما ورد يف هذا احلديث الشري 

األوىل: إن يف ذل  استنقاذاي هلذا املهتدي من النار، فالداعية يقدام اجلنة هدية للناس من حوله 
 .ويدهلام على مقامات السعادة

عة وسجدة ي علها، وكل عمل الثانية: إن كل تسبيحة أو تكبرية ين قها ذل  املهتدي، وكل رك
 .صاحل يعمله، وكل إحسان جيريه هللا على يديه، يكون يف ميزان ذل  الداعية الناصح

الثالثة: إن من يهديه هللا على يدي  أيها املسلم إمنا هو َكَلِبَنٍة ٌفكات من بناء الذنوب واملعاصي 
 .وانه، وكسب للرمحن وأنصارهوهو خسارة للشي ان وأع -ووضعت يف بناء ال اعات وفعل اخلريات 

السعادة شعور داخلي حيسه اإلنسان بني جوانبه يتمثل يف سكينة الن س، وطمأنينة القلب، وانشراح 
املدفوع بقوة  - الصدر، وراحة الضمري والبال نتيجة ّلستقامة السلوك الظاهر والباطن

 الشواهد على ذل  من الكتاب والسنة. اإلميان
 ٹ ٹ ُّ  زث مث نث ىث يث  ىف يف ىق يق اك لك مكىك َّ )4(
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  101-085رس، ص ،الدرايض الصاحلنيرواه مسلم، ( 2)
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 مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  ُّ ٹ ٹ 

 جل َّ )1(.

 .(2):) ليس الغىن عن كثرة املال ولكن الغين غين الن س(-صلى هللا عليه وسلم  -وقال رسول هللا 
فاملقصود واهلدف إخراج الناس من الظلمات إىل النور، وإرشادهم إىل احلق حىت أيخذوا به،   
وينجو من النار، وينجو من غضب هللا، وإخراج الكافر من ظلمة الك ر إىل النور واهلدى، وإخراج 
اجلاهل من ظلمة اجلهل إىل نور العلم، والعاصي من ظلمة املعصية إىل نور ال اعة، هذا هو املقصود 

 من الدعوة كما ٹ ٹ ُّ  خل مل ىل يل جم حم خم مم ىميم  َّ  )3(.
إىل النور، ودعاة احلق كذل  يقومون ابلدعوة فالرسل بعثوا ليخرجوا الناس من الظلمات   

وينش ون هلا، إلخراج الناس من الظلمات إىل النور، وإلنقاذهم من النار ومن طاعة الشي ان، 
 وإلنقاذهم من طاعة اهلوى إىل طاعة هللا ورسوله.
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 وسائل تربية الوالدين الدعوية للطفل : املطلب الثالث
 التمهيد: 
لكثري من اْلُكتَّاُب واْلَباِحِثنَي بحاولة إبراز أهم أساليب الرتبية الدعوية لل  ل وال ر  لقد اهتم ا

احلديثة يف فن التعامل مع األبناء لكي تكون مرشدة لكل مرب وداعية يف سلوك ال ريق السليم 
  لتحقيق األهداف املرجوة. وقد اختل  هؤّلء الكتاب والباحثني يف شرح وحتديد أساليب وطر 

الرتبية الدعوية لل  ل، وقد يرجع هذا اّلختالف والتباين يف حتديد ماهية أساليب وطر  الرتبية 
الدعوية لل  ل، لذا سنذكر فيما يلي بعض ما ذكره بعض هؤّلء الكتاب والعلماء عن م ردات 

مناسباي الوسائل واألساليب، مث نذكر تعري  كال منها لغةي واص الحاي وسنخلص من ذل  إىل ما نراه 
 ّلعتماده يف تقسيم الوسائل واألساليب يف هذا البحث. 

وقد أشار فهد العصيمي يف وسائل الرتبية اإلسالمية وذكر منها "األسرة، واملسجد، واجملتمع، 
وقد ذكر عبد الرمحن النحالوي املؤسسات على إَّنا وسائل . (1)ومجيع وسائل اإلعالم املختل ة "

بية وسائل مادية أو بشرية  ذات أثر معنوي عظيم مثل: األسرة، املسجد، الرتبية اإلسالمية " وللرت 
 .(2)املريب، املدرسة، واطلق عليها اسم وسائط"

 أمَّا حممد املقبل فلقد فرَّ  يف رسالته "األوّلد وتربيتهم يف ضوء اإلسالم" بني الوسائط والوسائل، ومسى
هذه املؤسسات الرتبوية كثرية ومتعددة، فهي : "و -رمحه هللا  -الوسائط مؤسسات تربوية، فقال 

تشمل: األسرة، واملسجد، واملدرسة، واجملتمع، ووسائل اإلعالم أبنواعها، والكتب، وغريها من 
كما ذكرت عائشة .(3)املؤسسات الرتبوية، وأهم الوسائط وأبرزها أثراي هي األسرة واملدرسة واجملتمع

مث كتب الشيخ حممد املقبل يف رسالته ، (4)"املؤثرات السلبية"جالل هذه املؤسسات الرتبوية يف رسالتها
  .(5)السابقة حتت عنوان وسائل تربية األوّلد: الرتبية ابلقدوة، الرتبية ابملوعظة احلسنة، الرتبية ابلعقوبة

                                                           

 صية.مذكرة يف أصول التبية اإلسالم(العصيمي، فهد،1)
 . صأصول التبية اإلسالمية وأساليبها(النحالوي، عبدالرمحن، 2)
 32، ص األوالد وتربيتهم يف ضوء اإلسالم( املقبل، حممد بن مقبل، 3)
 151، صاملؤثرات السلبية يف تربية الطفل وطرق عالجها( اجلالل، عائشة ، 4)
 مرجع سابق 140، ص األوالد وتربيتهم يف ضوء اإلسالم(5)
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كما حتدث حممد ق ب يف كتابه: "منهج الرتبية اإلسالمية"الرتبية ابلقدوة، الرتبية ابملوعظة، الرتبية 
 .(1)لعقوبة، الرتبية ابلقصة، الرتبية ابلعادة، الرتبية ابألحداث" وذكر إَّنا من وسائل الرتبية اإلسالميةاب

ا يف جمال الدعوة فقد حتدث علي املرشديف كتاب"مستلزمات الدعوة يف العصر احلاضر"عن أما 
ة، القسم، وسائل الدعوة وقسمها إىل "املدرسة، األسرة، الرسائل، الرتغيب والرتهيب، القص

من  -إىل طر  تبليغ الدعوة -كما أشارعبد الكرمي زيدان يف كتابه أصول الدعوة.(2)األمثال،اجلدل"
 . (3)ابلقول والتبليغ ابلعمل إىل التبليغ ابلسرية احلسنة، وذكر أَّنا من وسائل الدعوة إىل هللا التبليغ

عدادها ومسؤوليتها يف إملعاصرة ا أمحد أاب ب ني، فقد كتب يف رسالته " املرأة  املسلمة اأما 
الدعوة حتت عنوان وسائل الدعوة إَّنا تشمل: املنزل، اجملتمع، املدرسة، املسجد، مكاتب الدعوة، 

 .(4)مجعيات حت يظ القرآن، املستش يات، السجون، مراكز الرعاية اّلجتماعية والكتابة"
لتباين الذي رأيناه يف الوسائل، ا ابلنسبة لألساليب فإنَّ اختالف املسميات مل يكن هبذا اأما 

وبني ما كتبه عبد الرمحن ، (5)فنجد تشابه بني ما كتبه سليمان احلقيل يف كتاب "الرتبية اإلسالمية"
فنجدهم يقسمون األساليب إىل "الرتبية  (6)النحالوي يف كتابه "أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها"

دة، والرتبية ابملوعظة، والرتبية ابحلوار واجملادلة، والرتبية بضرب ابلقدوة، والرتبية ابلعمل واملمارسة والعا
األمثال، والرتبية ابلقصة، والرتبية ابألحداث، والرتبية ابلرتغيب والرتهيب، وذل  بت ريغ ال اقة فيما 

علي املرشد  تقسيم(7)ين ع وملئ ال راغ. ويف تقسيم الدعوة فقد وافق تقسيم أمحد أاب ب ني يف رسالتة
على أنَّ أساليب الدعوة هي: الدعوة ابحلكمة، الدعوة ابملوعظة، (8) كتابه "مستلزمات الدعوة"يف

على هذه األساليب الثالثة أسلوبني أخرين مها: : (9)ابجملادلة ابليت هي أحسن، وأضاف علي جريشة
 القدوة والقدرة.

                                                           

 180، ص منهج التبية اإلسالميةب، حمماد، ق (1)
 171-155، صمستلزمات الدعوة يف العصر احلاضر(املرشد، علي،  2)
 452، صأصول الدعوة( زيدان، عبد الكرمي،3)
   459، صاملرأة املسلمة املعاصرة( أاب ب ني،أمحد بن حممد، 4)
 70-53، ص التبية اإلسالميةاحلقيل، سليمان،  ( 5)
 205.صأصول التبية اإلسالمية وأساليبهاي، عبدالرمحن، (النحالو 6)
 مرجع سابق522ص املرأة املسلمة املعاصرة،(7)
 149-148، ص مستلزمات الدعوة يف العصر احلاضر(املرشد، علي،  8)
 139، ص مناهج الدعوة وأساليبها(جريشة، علي، 9)
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أصول -كتاب   ا عبد الكرمي زيدان فقد أختل  بعض الشيء يف تقسيمه لألساليب يفأما 
إنَّ حتديد الداء والدواء وإزالة الشبهات والرتغيب والرتهيب والرتبية والتعليم هي "فقال:  -(1)الدعوة

 ."من أساليب الدعوة
ا سبق يتضح لنا أنَّ اْلُكتَّاَب قد اختل وا يف بعض مسميات الوسائل واألساليب، ولكي فمما 

 نست يع
وّلي من أْن نعرف املعىن اللغوي واّلص الحي لكل حتديد ماهية الوسيلة واألسلوب فالبد أ

 ميكننا معرفة التقسيم املناسب هلما واستخدامه يف هذا البحث. منهما حىت
 

 :(2)تعريف الوسيلة لغةً 
الوسائل: مجع وسيلة، على وزن فعيلة، وقد جتيء ال عيلة بعىن اآللة.قال ابن فارس: )َوَسَل( الواو 

 اينتان جدااي.والسني والالم: كلمتان متب
 األوىل الرَّغبُة وال لب. يقال َوَسَل، إذا رِغب. والواِسل: الراغب إىل هللا عز وجل،

 وهو يف قول لبيد:
 * بلى كلُّ ذي ديٍن إىل هللِا واسُل *

 ومن ذل  القياس الوسيلة.
 واأُلخرى السَّرَِقة. يقال: َأَخَذ ِإبَِله تَوسُّالي.

وسيلُة: التوصل إىل الشيء برغبة وهي أخصُّ من الوصيلة  لتضمنها ملعىن وقال الراغُب األص هاينُّ: ال
)3(

 الرغبة، )ٹ ٹ ُّ  مت هت مث َّ 
 وقال اجلوهريُّ:

 الوسيلُة: ما يُتقراُب به إىل الغري، واجلمُع الَوِسْيُل والَوَساِئُل، والتوِسيُل والتَتَوسُُّل واحد.
 .(4)إليه بوسيلة، أي تقراب إليه بعمل يقال: وسََّل فالٌن إىل رباِه وسيَلةي، وتوسَّلَ 

                                                           

 428-405، مرجع سابق، صأصول الدعوة(1)
 ، ص2، طمعجم مقاييس اللغةسني أمحد بن فارس،بن زكر ء، أبو احل(2)
 35سورة املائدة:جزء من اآلية (3)
 ، ص4، طالعلم للماليني الصحاحاجلوهري،إمساعيل بن محاد،(4)
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 تعريف الوسيلة اصطالحاً:

 .(1)الوسيلة هي:" ما يتوصل به الداعية إىل ت بيق مناهج الدعوة من أمور معنوية أو مادية" -1
  .(2)وقيل: هي"ما يستعني به الداعية على تبليغ الدعوة من أشياء وأمور" -2
 (3)اس، ب ريق شرعي صحيح"وقيل: هي"مايتوصل به إىل دعوة الن -3

: ال ريق، ويقال سلكت أسلوب فالن يف كذا: طريقته ومذهبه، وأسلوب األسلوب يف اللغة
 .(5)ويقال أخذ فالن يف أساليب يف القول أي: أفانني منه( (4)الكاتب: طريقته يف كتابته
كي ية ت بيق   عرَّف البيانوين األسلوب: )طريقة الداعي يف دعوته( أو: األسلوب يف االصطالح

مناهج الدعوة( فأساليب الدعوة: )ال ر  اليت يسلكها الداعي يف دعوته( أو كي ية ت بيق مناهج 
 .(6)الدعوة(

ىل مبحثني،ال صل اّلول :وسائل إوبناء على التعري ات والتقسيمات السابقة فأن هذا ال صل سيقسم 
 ت واملناهج. سساتربية الوالدين الدعوية لل  ل وتشتمل على م لبني مها املؤ 

وقبل البدء يف تناول الوسائل واّلساليب ّلبد وان نتسائل عن املصدر الذي ميكننا من خالله 
 عرفة هذه الوسائل واألساليب.  م

 مصادر ووسائل وأساليب التبية الدعوية:
 تستمد وسائل وأساليب الرتبية الدعوية من:

نست يع من خالهلا استخالص أساليب الرتبية القرآن الكرمي وما فيه من القصص والعْب اليت  -1
 ومعرفة الوسائل اليت من خالهلا تتم الرتبية الدعوية. 

يف الرتبية والدعوة ومن  -صلى هللا عليه وسلم  -السنة النبوية الشري ة، من سرية الرسول  -2
 داٍع.  إرشاداته عليه السالم ألصحابه وألمته من بعده يف هذا اجملال، فهو خري مربٍا وخري

                                                           

  ، ص3، طاحلكمة يف الدعوة إىل هللا تعاىلالقح اين،سعيد بن علي، (1)
 الدعوة إىل هللا وأخالق الدعاةبن ابز، عبدالعزيز،(2)
 ، ص3، طاملدخل إىل علم الدعوةوين، حممد أبوال تح، البيان( 3)
 صاملنهج احلسي وأثره يف الدعوة من خالل السنة، الريح، أحالم اببكر، (4)
 ، صاملسندبن حنبل، أمحد: ( 5)
 ، صاملصباح املنريبن ال يومي، أمحد، ( 6)
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، يف كي ية قيامهم برتبية األط ال وتنشئتهم على -هم ي هللا عنرض -سري الصحابة والتابعني  -3
حتمل املسؤولية والقيام بواجباهتم الدينية، كما نتعرف على األساليب اليت  كانوا يستخدموَّنا يف تربية 

 أبنائهم. 
ماهية الوسائل واألساليب اليت ميكن خْبات وآراء علماء الرتبية والدعوة الذين نعرف منهم  -4

 ن استخدامها يف الرتبية الدعوية.للوالدي
 وسائل تربية الوالدين الدعوية للطفل

إنَّ الوسائل هي األدوات اليت تستخدم لتحقيق األهداف والوصول إىل امل الب، ويف قيام الوالدين 
على وجه اخلصوص، وّلبد هلم من بتنشئة أبنائهم تنشئة إسالمية على وجه العموم، وتنشئة دعوية 

وسائل يستخدموَّنا وين ذون من خالهلا أساليبهم لكي يست يعوا القيام بواجبهم وحتقيق أهدافهم.  
وإنَّ وسائل الرتبية الدعوية اليت يست يع الوالدين استخدامها كثرية ومتنوعة، وعليهم اّلست ادة من 

َلةي لشخصيته سواء مجيعها والتنسيق بينها، ألَّنا كما سنرى مؤثرة  على ال  ل إىل حدٍا كبرٍي وُمَشكِا
ف ن الوالدن لذل  أم مل ي  نوا وسواء رشدوا هذا التأثري ووجهوا هذا التشكيل إىل ما فيه خري هذا 
ال  ل أو مل ي علوا. ومع أنَّه يف واقع التن يذ كل من م ردات األساليب والوسائل متداخلة مع بعضها، 

وقت، فأننا سنقسم يف هذا البحث الوسائل إىل مؤسسات تربوية ومناهج ومستخدمة يف ن س ال
 قة احملي ة ابل  ل مثل: يا ثقافية، وأقصد ابملؤسسات الرتبوية البيئة الضا 

 األسرة    -1
ا املناهج الثقافية فهي الثقافة فا ، اإلعالم، وإما سات األخرى:مثل املدرسة، املسجد، الرا املؤسا  -2

 .(1)صية ال  ل الداعية املسلمالالزمة لبناء شخ
 املؤسسات التبوية  

 األسرة  
يؤدي املنزل دوراي رئيساي يف تربية ال  ل حيث يتم تلقينه الدين من األسرة )الوالدين بشكل خاص(  

رانه " لذا تلعب ثقافة الوالدين وتربيتهما دانه أو ينصا : " فأبواه يهوا -صلى هللا عليه وسلم  -كما قال 
خْبهتما يف احلياة دوراي رئيسياي يف توجيه ال  ل. إنَّ الكثري من العادات واألخال  وامل اهيم املسبقة و 

واألفكار يكتسبها ال  ل من والديه. ابل بع هناك عوامل أخرى ذات صلة يف نوعية الثقافة اليت 
                                                           

 409، ص1، جملرحلة اإلبتدائيةدور التبية اإلسالمية يف بناء شخصية الطفل اب( العالوي، حممد وفائي، 1)
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املتابعة  يتلقاها ال  ل من والديه مثل حجم األسرة والوقت الذي يقضيه الوالدان مع ال  ل ومدى
 هلم أتثري أيضاي  -إن وجدوا  -والرقابه ألنش ته إضافة إىل الوالدين فإن األخوة وابقي أفراد العائلة 

على ال  ل.وكلما كْب ال  ل واحت  ابجملتمع حوله فإنَّ أتثري األسرة يقل إىل درجِة اّلضمحالل 
لتأثري عليه من الوالدين عادة ما تكون عندما يتجاوز مرحلة املراهقة، ورغم أنَّ عملية التلقني لل  ل وا

سلسلة مباشرة ومن خالل التقليد أحيااني إّلَّ أنَّ العملية قد تكون ت اعلية فقد يعرت  ال  ل ويناقش 
 حىت يصل ملرحلة اّلستسالم والقناعة وهي ليست صعبه.

العوامل  وميكن تصني  التأثري املنزِل على ال  ل أبنه يت اوت بني املتوسط والعاِل حبسب
املذكورة سابقاي."األسرة أول مؤسسة يتعامل معها ال  ل من مؤسسات اجملتمع، وهي البيئة الثقافية 

يكتسب منها ال  ل لغته وقيمه، وتؤثر يف تكوينه اجلسمي والن سي واّلجتماعي والعقائدي،  اليت
وتنشئته تنشئة ثقافية فاألسرة مسؤولة عن ح ظ النوع اإلنساين، وتوفري األمن وال مأنينة لل  ل، 

 .(1)تتالءم مع جمتمعه وحتقق له التكيي  اّلجتماعي
وتقوم األسرة بغرس آداب السلوك املرغوب فيه وتعويد ال  ل على السلوك وفق أخالقيات 

أنَّ األسرة تقوم بعملية الت بع اّلجتماعي لل  ل ابعتبارها. مؤسسة اجتماعية متثل  اجملتمع، أي
رد، فهي أول مجاعة يعيش فيها ال  ل ويشعر ابإلنتماء إليها، وبذل  يكتسب أول اجلماعة األوىل لل 

عضوية له يف مجاعة يتعلم فيها كي  يتعامل مع اآلخرين يف سعيه إلشباع حاجاته وحتقيق مصاحله 
 من خالل ت اعله مع أعضائها.

الذي يست يع  وبعد أْن عرفنا مدى مسؤولية الوالدين عن تنشئة ال  ل، فلنا أْن نسأل: ما
الوالدين عمله جتاه أوّلدهم لكي يربوهم تربية صحيحة ويعدوهم لكي يكونوا دعاة الغد الذين ينشروا 
دين هللا بقوهلم وفعلهم وأخالقهم؟ إنَّ الوالدين يست يعان فعل الكثري من أجل أبنائهم لكي يكونوا 

وية جيب على الوالدين إدراكها والقيام دعاة املستقبل. فهناك أسس كثرية لدور املنزل يف الرتبية الدع
هبا.. ومن مت يتضح دور األسرة كمؤسسة تربوية رئيسية يف تنمية اّلجتاه الدعوي لدى النشيء هو 

 وجيه سلوكهم وإعدادهم للمستقبل. أقوى دعائم اجملتمع أتثري يف تكوين شخصية األبناء وت
 
 

                                                           

 ، ص1، ط1،مالتنشئة االجتماعية وأثرها يف تكوين الشخصية( مكي، أمحد خمتار، 1)
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 :املنزل أسس التبية الدعوية يف 
 على اآلابء كما أوجبها هللا عليهم حقو  األبناء -1
 توفري اإليواء لألبناء  -2
 تيسيري اجلانب املادي -3
 إطعام األوّلد وكسوهتم مما أحله هللا -4
 احملافظة على نقاء ف رة ال  ل-5
 غرس العقيدة السليمة يف ن س ال  ل-6
 غرس األخال  اإلسالمية يف ن س ال  ل -7
 باداتتعويد ال  ل على القيام ابلع-8
 تدريب األوّلد على القيام ابلدعوة إىل هللا -9

 توجيه الوالدين لُِقَوى ال  ل وحسن تعليمه  -10
 سسات األخرى اليت تؤثر على ال  لمتابعة املؤ -11

 مواصفات متعلقة ابملناهج: 
ن شاملة تكو  نْ أو ، عدادها وبنائهاإسالمية يف صول اإلىل األإاملناهج املدرسية مستندة  تكونَ  نْ أجيب 

 . (1)وحمققة لتكوين ال الب يف مجيع جوانبهم
الرتكيز  يكونَ  نْ أو ، كْب من العنايةسالمية القسط األواإل ةَ ويَّ غَ لُ العلوم الْ  تنالَ  نْ أكما جيب 

من  كأساسٍ   عن املنكر يمر ابملعروف والنهمهية األأ برازإكما جيب ،(2)ن الكرميآكْب على القر األ

                                                           

 .47-46، صاألوالد وتربيتهم يف ضوء اإلسالمحممد، ( املقبل، 1)
 .96، صدور املدرسة يف الدعوة إىل هللاالنمر، السيد، (3)
 .23-22،صدعوة، دور املدرسة يف ال( اللبدي، عبد الرؤوف4)
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

َّنا واجبة على كل مسلم ومسلمة حبسب إىل هللا و إال الب أبمهية الدعوة وكذل  تبصري ،سس الدينأ
ال الب  جتعلَ  نْ تدرس يف املدرسة كافية أِلَ  يكون كم املعلومات الدينية اليت نْ أ. وينبغي هوقدرت هعلم

كما   ،(1)هدابآونواهيه و  هوامر أحكام دينه و أب وجتعله ملماي ، الدينية ممارسة واعية صحيحة هعمالأميارس 
هذه العلوم كشواهد وبراهني  مَ دَ خْ تَ سْ تُ  نْ أفمن امل رت  ، سالميةابلعلوم اإلة جيب ربط العلوم التجريبي

وميكن تسخري هذه العلوم واّلست ادة منها يف ، ووحدانيته-سبحانه وتعاىل  -على وجود هللا 
 ىل هللا ونشر دينه. إفضل الوسائل يف الدعوة أسلم ال ر  و أاستخدام 

 : بنائهم دعوايً أمعاونة املدرسة للوالدين يف تربية  كيفية
 يتنتق نْ من اّلحنراف وذك أب هل ومحاية ف رت ن س ال  يفسالمية الصحيحة غرس العقيدة اإل -1

ت تح  نْ أب واملخلصني لرهبم. وأيضاي  يسالمصول الدين اإلأُ املدرسة املعلمني الصاحلني الذين يعرفون 
 م قد جيد فيها مع مرور األ ياحنراف عقيد أيتدرس فيها  اليتاملدرسة املناهج الدراسية 

دون التثبت منه. فيكون عند كل طالب  يءش أيا كذل  تربية ال الب على عدم قبول .و والسنني
 مناعة 
 .(2)هو يراهأو يسمعأهأيقر  يءش يأيف هة تقابلفو خراأحتري   يضد أ

ّليتغري  يالذ يالعقائد يساسى الداعية األالرتبية الدعوية حىت يكون لد وهذا جانب مهم يف -2
 هللا عليها. ه ر ي ثر. بل يبقى على ال  رة النقية التأو يتأ
 .ليهمإنسانية املاضية جيال اإلفا  ال الب وز دة خْباهتم.عن طريق نقل تراث األأتوسيع  -3

 .(3)ىل ال البإخرى املعاصرة مم األوكذل  نقل اخلْبات من األ
خرين. فيوفر ذل  عليهم الوقوع تكون دعاة حكماء قد است ادوا من خْبات األيمن ومع مرور الز  -4

 قبلهم. هويتعلمون ال ريق الصحيح ممن قد سلكو  .غريهم هنزلق فيافيما 
 ن سهم ويفأيكون املدرسني  نْ وأ .فرو  الصالة فعلياي  هاملدرسة متارس في توفري مكان يف -5

 .(4)منهم مكنْ أو ما أال روضِ  داءِ أا املكان على هذ مقدمتهممدير املدرسة مواظبني يف
                                                           

 

 
 . 153-151أصول التبية اإلسالمية وأساليبها، ص( النحالوي، عبد الرمحن،2)
 .153، صأصول التبية اإلسالمية وأساليبها(النحالوي، عبد الرمحن،3)
 .16، صدور املدرسة يف الدعوة(البدي، عبد الرؤوف، 4)
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يكل  ال الب  نْ ما بينهم.وذل  أبيهذا املكان تدريب ال الب على القيام ابلدعوة ف ويتم يف -6
 ىل املسجد.إواص حاهبم  الصالةِ  داءِ أيدعو زمالئهم ممن يتكاسلون عن  نْ أب
اآلداب. جتمع ما بني القدمي واحلديث تتسع توفري مكتبة واسعة املعارف متنوعة العلوم وال نون و  -7

لوان عميق وأب ينتاج علمتزود ال الب بثقافات واسعة. وإب نْ . تقدر أببعد يومٍ  اي وتنمو وتتجدد يوم
 بٍ ل ال للبحث والدراسة والتعمق.فال ينبغِ  واسعةي  بواابي أمامهم أ. ت تح ةديداجلقدمية و الداب من اآل

 .(1)عملهم حمدود. واطالعهم ضيق وثقافتهم ضحلة يكونَ  نْ أاملستقبل  سوفيكونوا دعاة يف
ول خ وة خت وها ألىاهلل. فإمهية القيام ابلدعوة أبنائها أن وس  تغرس يف نْ أجيب على املدرسة  -8

 .     هليإبا تدعو  بنائها مجيعاي أيؤمن  نْ أسبيل الدعوة  املدرسة يف
ىل إ ىل اجملتمعات اليت يعيشون فيهاإبناء هذه الدعوة ألحيمل هؤّلء ا نْ أاخل وة الثانية وهي  أتيت مُثَّ 

يلتقي فيها  نْ أاليت ميكن ، قامة الندوات واللقاءات احلرة يف املدرسةإاجلماعات يعاملوَّنا.كما ميكن 
وللربط بينهم  ،بني ال البِ  ت الوثيقةِ اَلِ قامة الصاِ وذل  إل ،دارة املدرسيةال الب مع املدرسني واإل

ىل تدريب ال الب على التعاون إوالندوات أاللقاءات  هكما هتدف هذ،دارةة واإلساتذاأل وبني
ويف هذه الندوات جمال لتبادل احلوار ووجهات النظر ، براز املواهب اخل ابية والكتابيةإوال اعة و 

 .(2)والنقد البناءالذي يصلح وّل خيرب
 ،حول مواضيع هتمهم ثحباأو تكلي هم بعمل أقامة املسابقات بني ال الب يف املدرسة إ-9

ىل امل العة والبحث الالزمني إوهذه املسابقات تشحذ مهم ال الب ،  ،ويست يدون من البحث فيها
  نْ إف، ىل حبث وتدبرإحتتاج  الكثري من املوضوعات اليت هن الداعية تقابلأل  خل باء ودعاة املستقبل

 الدعوي.  هندما يقوم بواجبعليه ذل  ع لَ هُ سَ ، سلوب البحث يف صغرهأعلى  دَ كان عوَّ 
ذا مل إنه أل  انفعٍ  يءيف ش غَ رَ  ْ يتُ  نْ أط ال يف سن النمو يكون لديهم مقدار من ال اقة ّلبد األ أنَّ -10
لذل  ه، لقضاء وقت فراغ و ربا اّلحنرافأىل التخريب إ ال  ل سيتجه فأنَّ ، انفعٍ  يءٍ يف ش لْ غَ تتَ سْ يُ 

اعات طالبية يف خمتل  النشاطات وتنوع هلم حىت ّل ميلوا تساعد يف تكوين مج نْ أجيب على املدرسة 
والعمل اجلماعي بني  هذه النشاطات تؤكد العالقة التعاونية واملنافسة الشري ة نَّ إىل أضافة ابإل

فيتعلمون  ، م مع اجملتمع والرفا قائهلتاقيام ال الب بنشاط مجاعي يساعدهم على  نَّ أكما ،  ال الب

                                                           

 .28-27، صدور املدرسة يف الدعوة(البدي، عبد الرؤوف، 1)
 .26-23،صدور املدرسة يف الدعوة( اللبدي، عبد الرؤوف، 2)
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مهية ابلنسبة مر شديد األأوهذا ، خرينس وي همون ن سيتهم ويراعون شعور األكي  يتعاملون مع النا
 .(1)لكل داعية

و الرحالت يرافقهم فيها املدرسني مما يزيد من فرصة اّلندماج أقامة املدرسة لبعض املعسكرات إ-11
ى تقوية لعكما تساعد هذه املعسكرات ،  ىل وجود جتاوب اجتماعي بينهمإبني املدرسوالتلميذ فيؤدي 

ىل إمور ّلبد من توافرها يف الدعاة وهذه األ، شخصية ال الب وتعويذهم على حتمل املشا  والصْب
 . (2)هللا
ختصص املدرسة جهاز  وذل  أبنْ ، قيام املدرسة بتكميل الدور الرتبوي للمنزل والتعاون معه-12

الناشئني ومعرفة ظروف  ماكن عملهمأو ، ومعرفة هوات هم ومناطق سكنهماألمور اّلتصال أبولياء 
صالح إمور على ولياء األأوالتعاون مع  ،كمال الصاحلإمنها و  ئلتصليح اخلاط، وطريقة تربيتهم

كما نؤكد على دور ،(3)خرمن املنزل واملدرسة ما بدأبه األ ليكمل كلاٍ ، الناشئني وحسن تربيتهم
جل مصلحة ال  ل أينها من يتم التعاون ب يلك ةشراف على هذه املؤسسة املهمالوالدين يف اإل

 وسائلها التعليمية اليت مناهجها ومدرسيها ويف سالمية يفإخيتارا مدرسة  نْ أفيجب على الوالدين 
 .(4)معتدلة ومتوازنة ةسالمية ب ريقخلق شخصية ال  ل اإل ترعى حرمة هللا لتساهم مجيعها يف

ا وجدوا تغيري ذَ إ ابستمرار.حىتَّ  همث جيب على الوالدين املراقبة الدائمة لل  ل ومالحظة سلوك
على اصالح ما قد ا يعرفوا مصدر التغيري.وتعاونو  نْ أ.وحاولوا هومدرسي هاتصلوا بدرست هسلوك يف

قد حتول دون  زالة مجيع العقباَتليتإتغري.وعليهم توفرياجلو املناسب لتحقيق النمو املتكامل لل  ل.و 
 السل  الصاحل  ها كان ي علب واقتداءي .(5)النمو استمرارية التكامل يف

 :كيفية معاونة املسجد الوالدين يف تنشئة الطفل دعوايً 
 فاخل يب مثله مثل، لية الكبرية امللقاة على عاتقهمو للقيام ابملسؤ  عداد خ باء املساجدإينبغي  -1

 نْ أاخل يب ينبغي  نَّ أكما   (6)ن يتص  ابلص ات الكرمية ويكون قدوة لكل من يراهأاملدرس ينبغي 
                                                           

 .24-23، صالطفل بني التبية األسرية واملدرسة(فرج، عبد الل ي ، 1)
 .25، صالطفل بني التبية األسرية واملدرسة(فرج، عبد الل ي ، 2)
 .161، صأصول التبية اإلسالمية وأساليبها(النحالوي، عبد الرمحن، 3)
 .143، صاجلانب التطبيقي يف التبية اإلسالميةليلى، (ع ار، 4)
 .49-48، صاألوالد وتربيتهم يف ضوء اإلسالم(املقبل، حممد، 5)
 .201، ص املسجد وأثره يف اجملتمع اإلسالمي(حممود، علي، 6)
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ط ال يف فيهتم ابأل، الكبري فهمويعلم الصغري كما ، ساليب اليت تناسب املدعوينيعرف الوسائل واأل
وّل ميلوا من ، ويدعوا هلم يف َّناية خ بته حىت يل ت انتباههم، ليهمإاملسجد ويوجه بعض كالمه 

 ه،وتقوي من عقيدت ميانيا  إقامة الدروس والندوات الدينية يف املسجداليت تبين ال  ل إ -2حديثة. 
، ط القامة الدروس العامة املتنوعة واملسابقات العلمية والدينية لألإكذل  ،  وتعلمه اخل أمن الصواب

حىت ، ذا جتاوزا فرتةاللعبإىل جمالس الكباريف املسجد إط ال كما ميكن دعوة األ،  مما يبين ال  ل فكر ي 
 نْ أل املسؤولية الالزمني لكل داعيةفالداعية ّل يصح مع الناس ويتعلموا اجلرأة وحتم يتكي وا اجتماعياي 

 .(1) عن اجلميعومعزوّلي  يكون من و ي 
من اص حاب بناهتن معهن لسماع  نَ كَّ مَ تَ عداد مكان خاص للنساء يف املسجد حىت يتَ إجيب  -3

 نْ ألكن جيب  ،بدعوهتن نَ مْ قُ الدروس واخل ب واّلست ادة وكما جيب توفري داعيات مسلمات يتَ 
 .(2)هبن خاصاي  ابابي  فيكون هلنَّ ، عن مكان مرور الرجال حىت تؤمن ال تنة ن هذا املكان بعيداي يكو 
 مهات املستقبل وعليهنَّ أ البنات هنَّ  نَّ أل َّنا ضرورية للذكورأفهذه الدروس ضرورية للبنات كما  

م كما فاأل، ساسيةاألداء وظي تهن عدادهن ألإفالبد من ه، لية كبرية فيما بعد يف الرتبية والتوجيو مسؤ 
 هللا:  هرمح حافظ أبراهيم قال الشاعر 

 (3)اأْلَْعرَا ِ بَ يتْ ا طَ بي عْ شَ  تَّ دَ عْ أَ ا      هتََّ دَ عْ أَ ا ذَ إِ ةٌ سَ رَ دْ مَ  مُّ اأْلُ 
، ىل ص وف الكبار بعدإط ال الصغار الذين ّليست يعون اّلنضمام خيصص ص  لأل نْ أجيب -4

بو أفقد روى ، والوقوف يف الص وف، لى اّللتزام ابجلماعةظافرهم عأوّلد منذ نعومة حىت يتعوداأل
 هى هللا عليصلَّ  -حدثكم بصالة النيب أُ َّلَ أ" :شعري رضي هللا عنه قاليب مال  األأداوود يف سننه عن 

وقد ثبت يف السنة النبوية (4)ىبهم "فأقام الصالة فص  الرجال ص  الغلمان خل هم مث صلَّ - موسلَّ 
هللا صلى  _ رسول نَّ أ -رضي هللا عنه  -نس بن مال  أابئهم فعن آ املسجد معىل إط ال ذهاب األ

 ههللا علي
علم من شدة أفأجتوز مما ، طالتها فأمسع بكاء الصيبإدخل يف الصالة فأريد أل يناِ إ) :قال - وسلم 

 وجد
                                                           

 .469ص دور التبية يف بناء شخصية الطفل،(العالوي، حممد، 1)
 .470-495ص ملعاصرة،املرأة املسلمة ا(أاب ب ني، أمحد، 2)
 .4ص عالقة اآلابء ابألبناء يف الشريعة اإلسالمية،(صاحل، سعادة،3)
 (.648، الرقم)335، ص1، كتاب الصالة، ابب مقام الصبيان من الص ، جخمتصر سنن أيب داوود(4)
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 ىل املساجد.إدخال الصبيان إهذا احلديث جبواز بلُّ دِ تَ اسْ  .(1)من بكائه (همأ
مل يكن هناك من  اذإالناس  مَّ إِ يُ ميكن تقدميه لِ ، ن الكرميآونبغ يف ح ظ القر  كْب ال  ل قليالي   ذاإو  -5

فعن عمرو بن ، -صلى هللا عليه وسلم  -كما كان حيدث يف عهد رسول هللا ،(2)ح ظ منهأهو 
 اي حق–هللا عليه وسلم  ىصل -)جئتكم وهللا من عند رسول هللا :يبأقال  -رضي هللا عنه -سلمة 

ذا حضرت الصالة إف، وصلوا صالة كذا يف حني كذا، فقال رسول هللا صلواصالة كذا يف حني كذا
تلقى من أملا كنت ، ينِا مِ  اني آكثر قر أحد أفنظروا فلم يكن ، اني آكثران قر أوليؤمكم ، حدكمأفليؤذن 
 .(3)سنني ( و سبعِ أان ابن ستاِ أيديهم و أفقدموين بني ، الركبان

املسموعة عن طريق الكتاب  عن الكلمة ميد رواده ابلكلمة املكتوبة فضالي  نْ أ يست يع املسجد -6
عدادها القائمون على العمل من علماء واليت يقوم إب ،والكتيب اليت ميكن نشرها داخل املسجد

، جامعة، سالميةكبريةإحلا  املسجد بكتبة ،إ(4)املسلمني واملتخصصني الذين ميدون الناس ابلثقافة
يكون يف املسجد مكان  نْ أفالبد ، وا كتبهم على املساجد ُ وقِ هناك كثري من العلماء الذين يُ منتقاة ف

وميكنهم  حىت يست يع اجلميع اّلست ادة منها الكبري والصغري، جيد توضع فيه هذه الكتب بعناية
 بة خمتص فاهممر هذه املكتأيقوم على  نْ أوجيب ، (5)مور دينهم ودنياهميف أ مْ هُ هَ قْ توسيع مداركهم وفِ 

 لُ صِ يَ فتَ ، سالميةيف الصح  واجملالت اإل رُ شَ نْ سالمية اليت تتُ البحوث اإل نْ يزودها كل يوم ابجلديدمِ 
عن  ةحد من املسلمني يف عزلأفال يعيش ، سالمي خاصةوالعامل اإل،(6)املسلمني ما جيرى يف العامل كله

، ط ال الصغارنبياء لألبقصص لألكما ميكن تزويد هذه املكتبة ،خرأاملسلمني يف مكان  هخوانإ
نبياء واملرسلني على قومهم يف وكي  صْب األ، يف سبيلها هىل هللا وما ّلقو إوقصص قيامهم ابلدعوة 

 ىل هللا. إسبيل الدعوة 
 فأنه سيتعرف على رواد املسجد ويتعرف على، ىل املسجد ابنتظامإذا تعود ال  ل على الذهاب إ-7

                                                           

، 202ص ،2، كتاب اآلذان، ابب من أخ  الصالة عند بكاء الصيب، جصحيح البخاري املطبوع مع فتح الباري(1)
 (.709الرقم)

 .212، صاملؤثرات السلبية يف تنشئة الطفل املسلم وطرق عالجها(اجلالل، عائشة، 2)
 (.4302، الرقم)22، ص8، ج53، كتاب املغازي، ابب رقم صحيح البخاري املطبوع مع فتح الباري(3)
 .175، صاملسجد وأثره يف اجملتمع اإلسالمي(حممود، علي، 4)
 .149، صالتبية اإلسالمية(احلقيل، سليمان، 5)
 .175، صاملسجد وأثره يف اجملتمع اإلسالمي(حممود، علي، 6)
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ىل منزل املصلي إيذهب مع ال  ل  نْ أالوالد  انِ كَ مْ إِ بِ فَ  شخص عن املسجدغاب  نْ إف، حواهلمأالناس و 
كان املصلي   نْ إا مَّ ، أىل اجلماعة ويتعلم عيادة املريضإنتماء فيتعلم ال  ل اّل، كان مريضاي   نْ إالغائب 
ة القيام فيتعلم الولد كي ي، ىل املسجدإالذهاب  إىل يف صالة اجلماعة فيدعوه الوالد راي صاِ قَ الغائب مُ 
فيع يهم مما ، ىل منازل ال قراء من رواد املسجدإ هكما ميكن للوالد اص حاب ابن  ،(1)ىل هللاإابلدعوة 

فيعرف ال  ل قيمة الع اء فيحب الناس وحيبه  ،فيتعود الولد على الع اءوالرفق ابملسكني ،ع اه هللاأ
 عوا له وانصتوا.  استم يءىل شإذا دعا الناس إفيه  مرغوابي  نسااني إفيكون ، الناس

وّلد كي ية القيام ابلدعوة صحاب العلم والتقوى والورع بتعليماألأو غريه من أمام يقوم اإل نْ أميكن -8
وّلد عداد األلقاء بعض الدروس واحملاضرات إلإساليبها وطرقها ووسائلها املختل ة.وميكن هللا أب ىلإ

و أي لب من الذكور  نْ أكما ميكن   ،سبوعيةألىل هللا من خالل الدروس اليومية واإللقيام ابلدعوة 
واعلى فن بُ رَّ دَ تَ اجلمهورويتَ  ةلقائهاعلى رواد املسجد ليتعودوا على مواجهإحتضري دروسيست يعون  ثاناإل
 .(2)كما يست يدوا من طر  البحث يف املصادر املختل ة،  لقاء واخل ابةاإل
حىت يكون ذل  م، حضور حلقات العلختصص بعض املكافئات لل الب املنتظمني يف  نْ أميكن -9

ابلسل  الصاحل الذين كانوا  اقتداءي ، وّلد على املداومة على حضور الدروس يف املسجدلأل حافزاي 
فقد كان اخللي ة هارون الرشيد يع ي طالب العلم يف ، وّلد على طلب العلميقومون بتشجيع األ

ه بلغ من نَّ أفقد قيل ، لت رغ للعلم والبحثتعينهم على معيشتهم وتتيح هلم فرصة ا املساجد رواتباي 
عوام ويتبحريف ال قه ويروي أن وهو ابن مثانية آالغالم كان حي ظ القر  نَّ أتشجيع الرشيد للعلم والتعليم 

 .(3)حد عشرعاماي أاحلديث ويناظر املعلمني وهوابن 
 يقتصر دوره ّلَّ أملسجد و ا له على اّلرتباط ابعلى ارتياد املساجد تشجيعي  هيعود ابن نْ أب على األ-10

 شياء احملببة اليتويثري لديه بعض األ، سئلته بصراحةأوجييب على  هبل حياور ة، على صحبته الصامت
شعار ولده أبمهية إب على ومما يساعد األ(4)جتعل اخلْبة املرتب ة ابلذهاب للمسجدخْبة طيبة وحمببة

مام ويرحب به اإل هويشجع، م عليهسجدويسلَّ مام املأىل هإب اببنيذهب األ نْ ، وأالصالة يف املسجد
ط ال ابحلسىن وعدم مام واملصلني معاملة األكما جيب على اإل،ىل املسجدإحىت ينجذب ال  ل 

                                                           

 .133، صأصول التبية اإلسالمية وأساليبها(النحالوي، عبد الرمحن، 1)
 .954، صملرأة املسلمة املعاصرة(أاب ب ني، أمحد، ا2)
 .58، صدور املسجد يف اإلسالم(خمتار، علي، 3)
 .104، ص1، طاخلدمة االجتماعية اإلسالميةد، (عبد اهلادي، حمم4)
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و املصلني أمام ذا رأى اإلإف، املالط ة واملداعبة جتعلهم أيل ون املصلني نَّ أل  الغلظة عليهم يف القول
 نْ أن ينصحوهم ويرشدوهم ابلكلمة ال يبة دون أهتم فعليهم صواأط ال يلهون ويلعبون ويرفعون األ

 .(1)ىل املسجدإين روهم من الذهاب 
 نواعاي أميارسوا فيه  نْ أوّلد ابملسجد على درجة من اّلتساع. يست يع األ ملحقاي  مكااني  دْ عَ يتُ  نْ أ-11

الرماية  هيتعلموافي-صلى هللا عليه وسلم  -كما كان يف عهد رسول هللا ،من الر ضة البدنية اخل ي ة
نه أكما ،مما يساعد يف البناء اجلسمي والعقلي هلم يف ظل املسجد وروحه، املمكنة واملصارعة والسبا 

، وهناك الصحابيني اجلليليني رافع بنخديج ومسرة بن اجلندب، تدريب جيد على اجلهاد يف سبيل هللا
قد دخلوا مع الرجال ليكونوا مع  اي صغار ى رسول هللا أحد عندما خرج املسلمون للجهاد ر أف ي غزوة 
رافع بن خديج  ومسرة  فكان فيمن ردَّ ، من استصغر سنه منهم فأش ق عليهم رسول هللا وردَّ ، اجملاهدين

جاز رسول هللا أ مه:أفبكى مسرة وقال لزوج ، ه حيسن الرمايةنَّ أا قيل له مَّ لَ  جاز رافعاي أمث ، بن جندب
فكان ، فأمرمها ابملصارعة، اخلْب-م ى هللا عليه وسلَّ صلَّ  -غ رسول هللا صرعه.فبلأان أوردين و  رافعاي 

وّلد وحتميهم من قضاء وقت ال راغ فيما ماكن تستهوي األمثل هذه األأف ،(2)هالغالب مسرة فأجاز 
 كما ميكن اّلست ادة من هذا اّلتساع يف قضاء صالة اجلماعة.،  يضرهم

ا منَّ إف، وّلدمع ما يقومان به الوالدانملة املتكاملة لألواملسجد عندما يقوم هبذه الرتبية الشا
ومن هذا املسجد ، ر سالمية واّلن ال  هبا يف أي مكان من األعباء الدعوة اإلأيعدهم لتحمل 

ققون للبشرية عن طريق هبذا الدين ميلؤون به الدنيا وحي– هعليهم رمحة هللا ورضوان-سالفناأان لق 
جماهدين يف سبيل هللا لتكون كلمة هللا هي العليا ويكون الدين كله ، حلقيقيمن االعدالة احلقيقية واأل

 .(3)هلل
 : كيقية اختيار الرفاق 

ذل   نَّ أل  صغر منه دائماي أوّل  كْبمنه دائماي أصدقاء ال  ل أّليكون  نْ أالوالدان  يراعيَ  نْ أجيب -4
يشعر ، ستمراراب منه سناي كْب أفرادها أىل مجاعات إفال  ل الذي ينضم ، يؤثر على شخصيته

                                                           

 .470، صدور التبية اإلسالمية يف بناء شخصية الطفل(العالوي، حممد، 1)
 .                                                                                     130، ص3، ج2، م اإلصابة يف متييز الصحابة(2)
 .221، صسجد وأثره يف اجملتمع اإلسالميامل(حممود، علي، 3)
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ذا كان اشرتاك الصغريمع هذه إما ، أوينعكس ذل  على شخصيته مستقبالي ، ابخلضوع وأبنه َتبع
 ضعاف شخصيته.إوّل تؤثر هذه املشاركة يف ، شياء كثريةأ ه يست يد منهانَّ إف معقولٍ  اجلماعات بقدرٍ 

فسيتعلم ، دائماي  صغر منه سناي أدها فراأذا حدث العكس واشرتك ال  ل الكبري مع مجاعات إا مَّ أو 
، حمددةٍ  وقاتٍ أا كانت هذه املشاركة يف ذَ إا مَّ أ .السي رة عليها ويصبح ذا شخصية سل وية مستقبالي 

فرادها ىل مجاعاأتٍ إينضم ال  ل  نْ أللنتائج السلبية ي ضل  كي ية الع  على الصغار.وجتنباي هَّنا تعلمإف
 لونهثميا

حىت يتعلم كي ية التعامل مع  وليس دائماي  حيااني أاي نا صغر منه سِ أكْب منه و أمهُْ  نْ خمال ة مَ  مع،يف السن
 .(1)خريناأل
وكمثال ، ىل هللا من خالل تعاملهم مع بعضهم البعضإوّلدهم ابلدعوة أميكن للوالدين تعويد -5

 ه،رفاق ة املنكرات مثل اليت كان يقوم هبا حسن البنا يف صغره معحملكاف ةو راب أ لذل  عمل مجعية
كأن يسب   حدهم منكراي أذا فعل إفكان ، دبيةخال  األفلقد عمل مجعية منع احملرمات ومجعية األ

حدهم مث يتصدقون هبا أجيمعها  ماليةي  وما شابه ذل  دفع ال  ل غرامةي أو يضيع صالة مجاعة ، أحدأ
يكتبوَّنا يبينون  وا له برسالةٍ يبعث نْ أيت قون على  فعل منكراي  ابلغاي  وا شخصاي أذا ر إوكانوا ، على ال قراء

وّلد فعل ذل  يف العصر األ قَ بَّ طَ  نْ إف.(2)وينصحونه بعدم فعل ذل ، له احلكم الشرعي يف هذا ال عل
 ىل هللا ويتمرسون عليها. إساليب الدعوة أفيتعلمون ، فادوا الكثري من الناسأاست ادوا و ، احلاضر

 مام الغزاِلقال اإل، شعورهم والتواضع عند التعامل معهم قرانه ومراعاةأّلبد من تعويدال  ل احرتام -6
 همن م اعم يءو بشأوالده  همما ميلك ءبشي هقرانأي تخرعلى  نْ أ"ومينع الصيب من  :-هللا هرمح -

 . (3)والتل   يف الكالم معهم ه،بل يعود التواضع والنظام لكل من عاشر ، دواتهأو  هو لوحته، أومالبس
قوال السل  احاديث الشري ة و  ت الكرمية واألوّلدهم ببعض اآلأالوالدان  فَ راِ عَ يتُ  نْ أوميكن -7

 ُّ ٹ ٹ ، شرارالصاحل رضوان هللا عليهم والتيتتحدث عن الرفقة الصاحلة وتنهى عن مرافقة األ

  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل

                                                           

(1 ) 
 .19-18-16، مذكرات الدعوة والداعيةالبنأ، حسن، (2)
 .132، ص8، جإحياء علوم الدين(الغزاِل، أيب حامد، 3)
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جئ حئ َّ )1(، وكاحلوار القر آين الذي أجراه هللا - سبحانه وتعاىل - على لسان أحد أهل اجلنة 

 خل  هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي  ٰه مه جه ُّ ٹ ٹ و
 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

جي حي  خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى ٌّ ٍّ َّ ُّ  ِّ ّٰ رئ زئ َّ 
)2(.وما جاء عن أيب موسى األشعري - رضي هللا عنه - قال أنَّ  رسول هللا - صلى هللا عليه وسلم -
: قال )مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء،كحامل املس  وانفخ الكري()3(، وكقوله- صلى هللا عليه 
وسلم-: )املرء مع منأحب()4(،و أيضاي  قوله - صلى هللا عليهوسلم -: )الرجل على دين خليله، فلينظر 

 أحدكم َمنْ  خيالل()5(، وقال احلكماء: )نبئين عمن تصاحب أخْبك مَ نْ أنت ()6(.
 : قال الشاعر
 هِ ينِ رِ قَ  نْ عَ  لْ سَ وَ  لْ أَ سْ  تَ َّل  ءِ رْ مَ الْ  نِ عَ 

 (7)يدِ تَ قْ يتَ  نِ ارَ قَ مُ لْ ابِ  ينٍ رِ قَ  لُّ كُ فَ  
نسان ولكنها كنز مثني خوة والصداقة ليست سلعة حيصل عليها اإلاأل ناِ إيعرف ال  ل  نْ أّلبد -8

، ويهب لنجدته، حي ظ غيبته نْ أ وذل  أبداء واجب الصديق حنو صديقه وهو:، جيب احملافظة عليه
نسان يكون اإل نْ أمن واجب الصداقة  نَّ أكما ،  وكياسةٍ  ويقدم له النصيحة يف ل  ٍ ، مصاحلهويراعي 

 نْ أيتعلم ال  ل نْ أفيجب ، (8) ئفليس هنال  من ّل خي، صحبتهم وّل ي رقهم من حوله على بقاءِ 
 خرين.ويلتمس العذر لأل يكون متساحماي 

                                                           

 .29-27(سورة ال رقان: اآل ت 1)
 .57-50(سورة الصافات: 2)
 (. 5534، الرقم ) 660، ص 9ابب املس ، ج  ، كتاب الذابئح والصيد،صحيح البخاري املطبوع مع فتح الباري(3) 
 (. 6168، الرقم )557، ص 1،  كتاب ت األدب، ابب عالمة احلب يف هللا، ج صحيح البخاري املطبوع مع فتح الباري(4)
 (.2484، رقم احلديث )17، ص 4، ج 32( سنن الرتمذي، كتاب الزهد، ابب رقم 6)
 .232، ص 1، طفيما يصلح الدنيا والدين، هبجة الناظرين ( آل جار هللا، عبدهللا7)
 .208- 206ص التبية اإلسالمية للطفل واملراهق،( حم وظ، حممد،8)
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ط اهلم يف اختيار أهل بساعدةأل اىَن عْ يتُ  ب أنْ يف التأثريعلى ال  ل فيج كبريٌ   صدقاء دورٌ لأل إنَّ  
تكون  خل ورة الصديق وأتثريه البالغ على ال  ل فإنه ّلبد أنْ  اي هلهم ونظر أصدقائهم والتعرف على أ

"قل ِل من  :خال  ويقول املثلصيب ال  ل ابلضرروسوءاألأ ّلَّ إبط وقواعد ّلختياره و اهناك ضو 
 .نت "أتعاشر أقل ل  من 

 عالم للوالدين يف تنشئة الطفل دعواي: نة اإلكيفية معاو 
 عالم: من وسائل اإلاألبناء عليه  ع  لِّ دور الوالدين فيما يطَّ 

ثر الغزو أيف ح ظه من  مهماي  اي وىل من حياته تلعب دور تربية ال  ل يف مراحل التكوين األ نَّ إ -1
سالمي عتصام ابلدين اإلاّل سالم القومي حسن توجيهه وتربيته على منهج اإل نَّ أليء  ال كري الس

ا ذَ إسالم بكل مقوماته اخلارجية السيئة فاإل ثراتمان الذي يعتصم به ال  ل من املؤ يكون صمام األ
، وعمالي  سالم قوّلي ا "احتضن ال  ل اإلدَ إف ال  ل من كل تل  املؤثرات حيمِ  أبنْ  ك يلٌ   هحسن ت بيقأُ 

ه ّل خوف على ال  ل نَّ أحينئذ ميكن القول ، هترتش ه ن سيت وروحاي ه، يف عروق ييسر  فصار دماي 
حىت يست يعوا التمييزبني ، بناء منذ الصغر احلالل واحلراميعلما األ نْ أ الوالدين لذل  فعلى، (1)املسلم

 الصواب واخل أ 
 .(2) بيزان شرع هللا وهُ نُ زِ ويَ  ،عالميعر  عليهم من وسائل اإلفيما 

الذي ّل حييد وّل ينحرفوّل يهني وّل يلني ، وّلدهمأيف  قييبنواالضمري اخلل نْ أالوالدين  وعلى
وهام احلقيقة وتعريته من أوّلدهم من أمام أوا ال كر الوافد دُ جيراِ  نْ أوعليهم  ،وال ساد امام قوى البغأ

 ،ا احنرفوا عن ال ريقذَ إوّلد فيعدلون منسلوكهم مث عليهم براقبة ومالحظة حتركات األ، الصواب همظهر 
 .(3)و حادوا عن اجلادةأوا الصواب ا ضلُّ ذَ إمويوجهوَّن
بل جيب عليهم هم، ما حيلوا هل هوّلدهم ملشاهدة ومساع وقرأأّليرتكوا  نْ أجيب على الوالدين  

ا منَّ إو ، وقتٍ  أياِ ويف  يءش ّلدهم يشاهدون أيَّ كا أو فال يرت ، الْبامج اليت تناسبهمم ينتقواويتخريوا هل نْ أ
ّل تشغلهم مشاهداهتم عن الصالة يف  نْ أفرياعى ، وقتٍ  ويف أياِ  .(4)يشاهدوَّناحيدد هلم الْبامج اليت 

                                                           

 
 .169، صيف التبية اإلسالمية حبوث ودراسات(املرص ي، حممد، 1)
 .79، ص2، طبصمات على ولدي(اليحي، طيبة، 2)
 .171، يف التبية اإلسالمية حبوث ودراسات(املرص ي، حممد، 3)
 .79، ص2، طبصمات على ولدي(اليحي، طيبة، 4)
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يديهم من أيتابعوا كل ما يقع بني  نْ أوعليهم  ،خرىّل تؤثر على واجباهتم األ نْ أو  ،وقتها احملدد
 المِ سويبينوا موق  اإل، سالمِ يتعار  مع اإل وموق ٍ أمشهدٍ  يراقبوا كلَّ  نْ أو ، عالم املختل ةوسائل اإل

وّلد بعدم مشاهدة ّل أيمرون األ :مثالي ، بنائهم فيما يقولون وفيما ي علونأل ةيكونوا قدو  نْ أمنه و 
شياء اليت ه يقلد األنَّ أغري  مقلدٍ  كْبَ ال  أَل  نَّ أينتبهوا  نْ أوجيب ، ن سهم يشاهدوَّناأوهم  برامج معينةي 
 . (1)ليها الكبارإّل يلت ت 

شراف الوالدين فتشتمل: إوّلد مكتبة منزلية خاصة هبم تكون حتت يوفر الوالدان لأل نْ أجيب  -2
ط ال ت سري مبسط للصورالقصريةلأل، سرةلكل ط ل يف األ كرمي واضح الكلمات والتشكيل  نآقر 

اصة اخلحاديث النبوية كتب تتضمن شرح لأل،  اكْب سن  ط ال األن الكرمي لألآت سري عام للقر ، الصغار
،  ط ال الصغارسالمي تشمل العبادات أبسلوب مبسط ي همه األقه اإلكتب خاصة ابل ،  ط الابأل

نبياءوالسرية كتب خاصة بقصص األ،  واحلوارأسلوب القصة كتب خاصة ابلعقيدة تتناول املواضيع أب
سالمي مزينة والتاريخ اإل، -رضوان هللا عليهم  -النبوية الشري ة واخلل اء الراشدين وسري الصحابة 

ط ال دبية أبسلوب هادف ومبسط ي همه األأكتب علمية وطبية و ،  ط الأللوان خاصة ابابأل
. والعلميأسالمي اإل هوالشهرية واليت تكون معروفة اّلجتاأسبوعية ألت ااجملالَّ ، ويتناسب مع عقليتهم

يف وّلد تربية األ هيف املكتبةيف كتاب تكونَ  نْ أاليت جيب  للكتبِ  كثريةي   نواعاي أعلوان هللا )لقد ذكر عبد 
وعدم اّلحنراف ال كري  ةا معروف عنهم النزاهوهَ رُ راِ صوان يكون حمَُ  نْ ( مِ 982-977ج-سالم اإل

وّل يوجد فيها مواضيع متس الدين ، خال  وال ضيلةوّل تنشر فيها صور متس األ، والديين
 .(2)سالمياإل
 :مثال، عالمية ال اسدةإلسالمية الرتفيهية اليت جتعل ال  ل يستغين عن الوسائل اتوفري البدائل اإل -3

اليت تساعد على  لغازفكار واألتوفري القصص واجملالت السهلة وامل يدة اليت تتضمن اّلبتكارات واأل
يوفر له جهاز  نْ أوميكن ، قوة الرتكيز همنو ذكاء ال  ل وتقوي عنده سرعة املالحظة وتزيد عند

جهزة أىل إهل ينظر من األ كثرياي    .هراغومتأل وقت ف هشرطة متنوعة تسليأوتوفري .(3)تسجيل خاص به
سرة حترص األ نْ ألذل  جيب ة، وضار  ةعالم نظرة شخصية وّلأيهبون ملضمون ما يبثه من موادسيئاإل

                                                           

 .50-49، صأبنائنا بني وسائل اإلعالم وأخالق اإلسالم(يكن، مىن، 1)
 .982-981-976، ص2، جتربية األوالد يف اإلسالم(علوان، عبد هللا، 2)
 .83-81، صبصمات على ولدي(اليحي، طيبة، 3)
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عالم واختيار الْبامج والتوقيت املناسب استخدام اإل ط ال يف كي يةاملسلمة على توجيه وترشيداأل
 لالطالع عليها.

 : داعية املستقبلاملناهج الدعوية الالزمة ل
ن اّلست ادة منها يف الرتبية الدعوية افنا فيما سبق على الوسائل املختل ة اليت يست يع الوالدتعرَّ  نْ أبعد 

نه ّلبدمن التعر  ملاهية املناهج الثقافية اليت إمتام الرتبية الدعوية لل  ل فإودور كل وسيلة يف  لل  ل
عداده ليكون داعية املستقبل.وهذه إجل بنائه و ألل  ل من صغره من ى  َ عْ وتتُ  سَ رَّ دَ وتُ  نَ قَّ لَ تتُ  نْ أجيب 

، تشرتك مجيع الوسائل سابقة الذكريف توصيلها لل  ل نْ أاملناهج اليت سوف يتم احلديث عنهاجيب 
عالم يف توصيل هذه الثقافة لكي ستعان ابلرفا  وبوسائل اإلفيتعاون البيت مع املدرسة مع املسجدويُ 

 فهذه املناهج الثقافية تشمل جماّلت عديدة ومتنوعة وهي ّلزمة،   ل الداعيةتتكامل شخصية ال
ما يلزم املسلم من الثقافة والعلم على سبيل الوجوب هو ما  نَّ أومع ، عداد الداعيةإلنمو وتدريب و 

ىل هللا على حسب علمه وقدرته ولقد سبق وحتدثنا عن إ  ابلدعوة ومع هذا هومكلَّ ، يلزم من دينه
وفيما يلي سنتعر   ،يف املناهج  اليت سنعلمها لل  ل داعية املستقبل تتوافر نْ أط اليت جيب الشرو 

 شاء هللا. نْ إلتل  املناهج والثقافات املتعددة الالزمة لتكوين دعاة الغد 
 الكرمي القرآن-1
 هللا بخاط وما أقوامهم. مع هلم جرى وما الكرام الرسل أبخبار تتعلق كثرية  آ ت هللا كتاب  ف ي 

 إليه. الدعوة أمور من - موسلَّ  عليه هللا ىصلَّ  - حممداي  سيدان خامتهم به تعاىل
وهذه اآل ت الكرمية يست اد منها أصول الدعوة ووسائلها اليت جيب أنْ  ي قهها املسلم  كما يت قه أمور 
الدين األخرى  ألن هللا جل جالله ما قصها علينا وأخْبان هبا إّلَّ  لنست يد منها ونتزود من معانيها ما 
يعيننا على الدعوة إىل هللا تعاىل، ونلتزم بنهجها. قال ٹ ٹ ُّ  ٍّ َّ  ُّ ِّ ّٰ رئ 

زئ مئ نئ ىئيئ رب زب مب  نب ىب يب رت َّ  )1(.قال ابن  كثري يف ت سري هذه 
اآلية: )  كل أخبار نقصها علي  من أنباء الرسل املتقدمني من قبل  مع أممهم جرى هلم من 

احلاجات واخلصومات وما احتمله األنبياء من التكذيب واألذى وكي  نصر هللا حزبه املؤمنني وخذل 
أعداءه الكافرين،  كل هذا مما نثبت به فؤادك   حممد أي قلب  ليكون ل  ممن مضى من إخوان  
املرسلني أسوة( .وّل شَ  َّ  أنَّ  املسلمني يقتدون برسوهلم - صلى هللا عليه وسلم - وفيما  كان يتأسى 

                                                           

 .120(سورة هود: اآلية1)
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به من سرية املرسلني فيأمر الدعوة إىل هللا، ٹ ٹ ُّ  جع مع جغ مغ جف حف خفمف حق 
 خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك  مق

مم  َّ )1(.ف ي قصص السابقني من أمم األر  وما جرى عليهم وما جرى ألنبيائهم معهم عْبة 
وموعظة ألصحاب العقول السليمة، وهداية ورمحة للمؤمنني ابهلل ورسوله  فهم الذين يعتْبُِ ونَ  با قصه 
هللا عن املاضني ويتعظون به  ألن اإلميان قد فتح قلوهبم للحق وأره  حسهم ملواضع العْبة ومعاين 

املوعظة،ٹ ٹ ُّ  مع جغ مغ جفحف خف مفحق َّ  )2(. فهذه اآلية الكرمية تشري إىل لزوم 
 اّلقتداء بنهج رسل هللا يف الدعوة إليه

 ةالنبوي السنة-2
 كثرية  أحاديث النبوية السنة ويف الدعوة، هي - موسلَّ  عليه هللا ىصلَّ  - الرسول وحياة النبوية السرية
 هللا صلى - هللا لرسول جرى وما امل هرة النبوية السرية أنَّ  كما  ووسائلها. الناس دعوة أبسلوب تتعلق
 مادة يع ينا ذل  كلُّ   التيواجهته، والظروف لألحداث معاجلته وكي ية واملدينة، مكة يف - وسلم عليه
 الظروف بختل  مرا  - موسلَّ  عليه هللا ىصلَّ  - الكرمي الرسول ألن اجلانب، هذا يف جداي  غزيرة

 أو ، الداعي فيها يكون حالة من فما ، ومكان زمان كل  يف الداعي هبا مير أنْ  ميكن اليت واألحوال
 عليه هللا ىلَّ ص - النيب سرية يف منها قريب أو شبهها أو مثلها أو ن سها ويوجد إّلَّ  ، تواجهه أحداث

 معاين فقه ما يق ه أنْ  جيب الذي السليم واملوق  الصحيح احلل منها الداعي فيست يد ،- موسلَّ 
 ظروف من به مرَّ  با ميرُّ  الكرمي رسوله جعل أن ول  ه هللا حكمة من يكون وقد النبوية، السرية
 الظروف خمتل  يف الدعوة ورأم يف يسلكون وكي  كي يتصرفون،  املسلمون الدعاة يعرف حىتَّ  وأحوال

 .-موسلَّ  عليه هللا ىصلَّ  - هللا رسول بسرية اقتداءي  واألحوال
 الدعوة أمور يف رسوله به هللا أمر ملا عملية ت بيقات الكرمية النبوية والتوجيهات النبوية فالسرية

 - الكرمي النيب ريةس عن يغ لَ  أنْ  للداعي جيوز فال اجملال، هذا يف رسوله أهلم وما الرسالة، وتبليغ
 .(3)-وسلم عليه هللا صلى

 الصاحل السلف سرية -3
                                                           

 .111(سورة يوس : اآلية1)
 .90(سورة األنعام: اآلية 2)
 ، ص 9، ط، أصول الدعوة(زيدان، عبد الكرمي3)



91 
 

 الصالة عليه هللا رسول دعوة نتاج هم إبحسان هلم والتابعني الكرام الصحابة من الصاحل سل نا سرية
 وّل ،- وسلم عليه صلىاهلل - النيب جهد وخالصة املباركة، الدعوة لشجرة اليانعة الثمرة وهم والسالم،

 الدعوة مقاصد وعلموامنه - السالم عليه - املص  ى عايشوا عليهم هللا رضوان الصحابة أنَّ  ش َّ 
 هؤّلء فأخذ إليهم ونقلوه التابعني من بعدهم من على قوهف بَّ  واقعياي  ذل  ت بيق وكي ية ووسائلها

 الدعاة منها  يديست الدعوة أمور يف مهمة سوابق ت والتابعون الصحابة ت.ولل ريقني منهم، وتعلموا عنهم
 أهل زال وما هللا، إىل الدعوة وفقه الشارع براد غريهم من أعلم كانوا  الصاحل السل  ألن هللا، إىل

 .(1)بسريهتم،وطريقتهم يستدلون العلم
 الفقهاء استنباطات -4

 يتعلق ما األحكام هذه ومن الشرعية أدلتها من العملية الشرعية األحكام ابستنباط يعنون ال قهاء
 هلذه أفردوا وقد واحلسبة، واجلهاد املنكر، عن والنهي ابملعروف األمر أحكام :مثل هللا،  أبمور

 حكمة وجماهلا، الدعوة أمور يف اجتهادات من قرروه وما ،ال قهيةِ  كتبهم  يف خاصةي  أبواابي  األحكام
 أمور من لدعوةا يف واألساليب الوسائل ألن يندب أو اعهاتبا جيب اليت األخرى، اجتهاداهتم حكم
 .(2)واملعامالت العبادات مسائل :مثل الدين

  التجارب-5
 هي الدعوة جمال يف كثرية  جتارب وللدعاة الناس، مع يعمل ملن سيما ّل لإلنسان، جيد ُمعلِامٌ  التجربة
 ألن  السابقة املصادر من فهمه ما ضوء يف فعالي  للوسائل ومباشرهتم الناس مع املباشر عملهم حصيلة

 من يتعلمه ما ولكن غالياي  الثمن يكون وقد املستقبل، يف فيتجنبه خ ئه وجه له يظهر قد  بيقالت
 ّل فإنه املؤمن من املأمول هو وهذا ،حقاي  التجارب من انت ع إذا املدفوع الثمن من أغلى التجارب

 اآلخرين جتارب من أيضاي  يست يد اخلاصة، جتاربه من يست يد الداعيَّ  أنَّ  وكما ،مرتني جحر من يلدغ
  .(3)خرجت وعاءٍ  أياِ  من أيخذها املؤمن ضالة احلكمة فإنَّ 

   العلم والبصرية -6

                                                           

 ، ص .9، طأصول الدعوة(زيدان، عبد الكرمي، 1)
 (زيدان، عبد الكرمي، مرج سابق.2)
 ، ص .9، طأصول الدعوة(زيدان، عبد الكرمي، 3)
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فيه  عالتميا مدركيا ملا يدعوا إليه، فقيهاي  يكون الداعيةَ  أعظم ضرور ت الدعوة إىل هللا تعاىل أنْ  نْ مِ  إنَّ 
 يق ىق  يف ىفيث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت  زت رت ُّ ٹ ٹ  خباصة.

اك لك مك َّ  )1(، و البصرية أخص من العلم العام، وفيها معىن زائد عليه، فهي تعين: البينة، 
 واإلدراك، والوضوح، وال هم، واليقني )2(.

ّل يغ ل عن النتائج يف أقواله  يدرك الداعية عواقب األمور، وأنْ  ومن البصرية: أنْ 
العلم قبل األمر وتصرفاته.قال ابن تيمية: "فالبد من هذه الثالثة: العلم، والرفق، والصْب، 

كان من الثالثة مستصحبيا يف هذه األحوال"، وهذا كما جاء   والنهي،والرفق معه، والصْب بعده، وإنْ 
يف األثر عن بعض السل  ورووه مرفوعيا، ذكره القاضي أبو يعلى يف املعتمد: "ّل أيمر ابملعروف 

 ما ينهى عنه" كان فقيهيا فيما أيمر به، حليميا في  نْ  مَ وينهى عن املنكر إّلَّ 

 دب:اللغة واأل - 7

 مُ واِ قَ تتُ  اليت يهذه العلوم ه نَّ ساسية للداعية ألدب والبالغة من الضرور ت األدراسة اللغة واأل نَّ إ
يما يقال واللغة ب رداهتا وحنوها وصرفها ّلزمة لسالمة فالتعبري وحتبب السامع  نُ سِ اللسان وحتُْ 

 هونثر  هبشعر  يضاي أدب خ اء اللغوية تن ر املدعوين واألاأل نَّ داء وجودة التعبري ألاللسان وصحة األ
نه من خالل هذه العلوم يكتسب ال صاحة والبالغة ألكل داعيةحيث مهم  هوخ ب هوحكم

 ثر على وجدان الداعية.ؤ هذه العلوم ت نَّ أسلوب حديثه كما أويتحسن 

 

 

 :سالمي خاصةالتاريخ عامة والتاريخ اإل-8
مة أيضاي للداعية الثقافة التارخيية واملقصود هبا َتريخ اإلسالم واألمة اإلسالمية خاصة، ومن الثقافة الالز 

وَتريخ اإلنسانية بص ة عامة، وهناك عدة أمور ينبغي للداعية أن حيرص عليها يف اجملال التارخيي 

                                                           

 .108(سورة يوس : اآلية 1)
 (.4/67(لسان العرب: )2)



93 
 

يركز على الوقائع  جزيئات التاريخ وت صيالته وإمنا يركز على العظة والعْبة، أنْ  هُ ومنها أّل جيعل مهَّ 
يعتين بسري الرجال ومواق  األب ال خاصة العلماء  التارخيية اليت ختدم موضوعه وتوضح فكرته، أنْ 

 والدعاة.
 الثقافة اإلنسانية -9

علم الن س واّلجتماع واّلقتصاد وال لس ة،  :ابلعلوم اإلنسانية مثل يكون الداعية ملمٌ  واملقصود أنْ 
اإلملام هبا يعني على فهم الناس،  بوضوع الدعوة وهواإلنسان، كما أنَّ حيث أَّنا هلا عالقة وثيقة 

هذه العلوم ذاتية كما أَّنا متغرية وهلا مدارس خمتل ة تتأثر بعقيدة صاحبها  ينتبه الداعية أنَّ  وجيب أنْ 
 .وفكره وثقافته

 الثقافة العلمية -10
 وليس املقصود أنْ  .يا وال ل  والتشريح وغريهالوجو جلياواملقصود هبا علوم ال يز ء والكيمياء واألحياء و 

على بعض الكتب  عَ لِ  َّ يَ  عليه ولكن أنْ  شا ٌ  يتعمق الداعية يف دراسة هذه اجملاّلت فهذا عملٌ 
اليسرية يف هذه اجملاّلت، فهذه العلوم مهمة ل هم احلياة املعاصرة، كما أن بعض النظر ت املوجودة يف 

يعلم الداعية عن هذه  أنْ  ينظرية "النشؤ واّلرتقاء" لداروين فينبغ هذه الكتب تشك  يف الدين مثل
هناك حقائق علمية كثرية ميكن استخدامها لتأييد  النظر ت لكي يتمكن من الرد عليها، كما أنَّ 

 .الدين
 الثقافة الواقعية -11

يسوده من وهي الثقافة املستمدة من واقع احلياة احلاضرة، ومايقوم عليه العامل من نظم، وما
مذاهب،ومايعاين أهله من متاعب، وخاصة الوطن اإلسالمي الكبري ِبماله وآّلمه، ومصادر قوته 

 نْ ذا عرف مَ  إَ ينجح إّلَّ  وعوامل ضع ه، مث الوطن الصغري والبيئة احمللية بتقاليدها وعاداهتا، فالداعية لنْ 
امل اإلسالمي، وواقع القوى يدرس واقع الع يدعوهم،حىت يعرف كي  يدعوهم، لذل  جيب عليه أنْ 

العاملية املعادية لإلسالم،وواقعاألد ن املعاصرة،واحلركات اإلسالمية املعاصرة، والتيارات ال كرية 
 .(1)املعارضة لإلسالم

 أساليب التبية الدعوية:  : املطلب الرابع
                                                           

 ، موقع املسلم.ثقافة داعية، (القرضاوي، يوس 1)
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 سوف اتعر  يِن فأنَّ ، هم الوسائل اليت ت يد يف تربية ال  ل دعو ي ول ألبعد التعر  يف املبحث األ
يتمكنوا ب ضل هللا من  ساليب الرتبوية اليت ميكن للوالدين استخدامهاحىتشاءهللا لبعض األ هناإنْ 

 .ن سهم قادرين على دعوة غريهمأعداد دعاةصاحلني يف إ
 أسلوب القدوة احلسنة: -1
 وصحياي  ون سياي  ئة خلقياي وهي من أهم األساليب يف الرتبية ومن أجنح الوسائل املؤثرة يف إعداد الناش  

 ألنَّ   وهلا أمهية كْبى يف تربية ال رد وتنشئته على أساس سليم يف كافة مراحل منوه ،وعاط ياي  وعقلياي 
هذه احلاجة تنشأ  يشبهوا األشخاص الذين حيبوَّنم ويقدروَّنم، وأنَّ  )الناس لديهم حاجة ن سية إىل أنْ 

 .صهم هلم(األمر من خالل األط ال لوالديهم وتقم ئابد
)أمهية القدوة يف تقرير مصري اإلنسان لقرآن ا وألمهية القدوة يف بناء ال رد وإعداده فقد أكدَّ 

فيتخذوَّنا  - عليه الصالة والسالم -يدرسوا سرية الرسول  وهو يدعو املسلمني إىل أنْ  قو ي  اي أتكيد
 قدوة هلم(

فسادهم، فالولد الذي يرى والده يف صالح األجيال أو  كبرياي   ومن هنا كانت القدوة عامالي 
والذي يرى  ،يرتك الصالة يصعب عليه اعتيادها، والذي يرى والده يكذب يصعب عليه تعلم الصد 

أبناءه  والده يغش يصعب عليه تعلم األمانة،فاألب الذي)يصبح كذاابي وخيدع غريه بكذبه وخداعه فإنَّ 
 سائل اخلداع، وحياكونه يف ذل  ويبادلونه كذابي وتالمذته ومعاشريه يقلدونه، ويتعلمون منه الكذب وو 

ما يكتسبه ال رد من عادات مرغوب فيها، أو غري مرغوب فيها  خبداع( أي أنَّ  بكذب، وخداعاي 
 يتوق  على نوع القدوة اليت تعر  هلا أثناء اندماجه وت عله مع أسرته وجمتمعه.

ء واألمهات حيال استخدام أسلوب القدوة واملتأمل يف تعاليم اإلسالم جيد التوجيهات احلكيمة لآلاب
 ، وأنْ بدء الولدين يف إصالح أن سهم أوّلي  :يف تربية األوّلد، من هذه التوجيهات على سبيل املثال

من اّلستقامة،ألنه  جيدةٍ  يكونوا على درجةٍ  وأنْ -فاقد الشيء ّل يع يه ألنَّ -ي هروا أن سهم
 خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح  ُّ ٹ ٹبصالحهم يصلح األوّلد، 

مص َّ   )1(، فصالح ربُّ  األسرة ينتقل إىل األوّلد عن طريق اّلقتداء به، وتقليد معظم أعماله 
 الصاحلة من خالل تعايشهم مع والدهم، وبذل  تكون وقاية أن سهم وأهليهم من النار)2(. 

                                                           

 .6( سورة التحرمي: جزء من اآلية 1)
 .أساليب التبية(اجلربية، ليلى، 2)
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، سيئةي  مْ أسنةي حنوع القدوة ا أوىل يف حياة ال  ل وهم من حيددو سرة هي القدوة األاأل
ط ال عجينة لينة سهلة التشكيل لذل  جيب تعليم ال  ل التمييز بني اخلري والشر والصالة فاأل

 بص اته. يحلاِ واّلقتداء برسولنا الكرمي عليه الصالة والسالم والتَّ 
 :أسلوب التوجيه واملوعظة احلسنة -2

هتم إىل دعو  من أساليب الرسل واألنبياء يف تبليغ-أسلوب املوعظة احلسنة-كان هذا األسلوب
 جف مغجغ مع جع مظ حط مض  خض حضجض مص خص حص ُّ ٹ ٹ هللا،كما يف 

حف  خف مفحق مق جك حك خك لك مك جل حل خل  َّ  )1(. وهلذا فقد أكدَّ  القر آن 
الكرمي أمهية املوعظة يف أكثر من موطن. ملا هلا من أتثري كبري على ال رد إذا وجدت هلا ن ساي صافية، 
وقلباي واعياي، ٹ ٹ ُّ  ٰى ٌّ ٍّ َّ ُّ َّ  )2(،ٹ ٹ ُّ  اك لك مك ىك يك 

مل  ىل يل اممم َّ  )3(، وتعتمد املوعظة على جانبني، األول: بيان احلق وتعرية املنكر، 
والثاين: إاثرة الوجدان، فيتأثر ال  ل بتصحيح اخل أ وبيان احلق وتقل أخ اؤه، وأما إاثرة الوجدان 

ل  ل إىل العمل املرغب دفع افتعمل عملها  ألن الن س فيهااستعداد للتأثر با يُلقى إليها، واملوعظة ت
. فيه  

 ومن انواع املوعظة:
انتباه ال  ل والتأثري  املوعظة ابلقصة، وكلما كان القاص ذا أسلوب متميز جذاب است اع شدَّ  -1

 فيه، وهو أكثر األساليب جناحاي.
الشبهات  يعرف اّلنتباه وتدفع امللل إذا كان العر  حيو ي، وتتيح للمريب أنْ  املوعظة ابحلوار تشدُّ  -2

 اليت تقع يف ن س ال  ل فيعاجلها ابحلكمة.
 املوعظة بضرب املثل الذي يقرب املعىن ويعني على ال هم. -3
املوعظة ابحلدث، فكلما حدث شيء معني وجب على املريب أن يستغله تربو ي، كالتعليق على  -4

يف الن س  ألنه يف  مشاهد الدمار الناتج عن احلروب واجملاعات ليذكر ال  ل بنعم هللا، ويؤثر هذا
 حلظة ان عال ورِقاة فيكون هلذا التوجيه أثره البعيد.

                                                           

 .46(سورة سبأ: اآلية 1)
 .55(سورة الذار ت: اآلية 2)
 .2(سورة ال ال : جزء من اآلية 3)
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مل يكن املريب عامالي بوعظته أو غري  وهدي السل  يف املوعظة: اإلخالص واملتابعة، فإنْ 
خملص فيها فلن ت تح له القلوب، ومن هديهم خماطبة ال  ل على قدر عقله والتل   يف خماطبته 

والرسوخ يف ن سه، كما أنه حيسن اختيار الوقت املناسب فرياعي حالة ال  ل ليكون أدعى للقبول 
يستغل وقت مر  ال  ل  ألنه يف تل   الن سية ووقت انشراح صدره وان راده عن الناس، وله أنْ 

باد فال حيقق يا وعظه وقت لعبه أو أمام األاحلال جيمع بني رقة القلب وص اء ال  رة، وأمَّ 
حَيَْذر املريب من كثرة الوعظ ويراعي ال  ل حىت ّل ميلا، ألن أتثري املوعظة مؤقت  ال ائدة.وجيب أنْ 

 .(1)فيحسن تكرارها مع تباعد األوقات
 شروط تطبيق أسلوب املوعظة احلسنة

 .األسلوب الرقيق الذي يستميل قلوب الناشئني أثناء النصيحة -1
 .تقرتن املوعظة ابلشعور ابحملبة والع   عليهم أنْ  -2
 .ا الوقت املناسب الذي تكون الن وس فيه هادئةخيتار هل -3
 .عدم الت ويل اململ يف املوعظة أو التكرار الزائد -4
 .يف سلوك األوّلد املبادرة ابملوعظة عندما يلحظون احنرافاي  -5
حدمها فر  عني واألخر أيبدؤوا ابلوعظ مراعني األهم فاملهم فإذا كان هناك واجبان  عليهم أنْ  -6

 . (2)يوعظ األوّلد ابلواجب األول مث الثاين -ف ي هذه احلالة :مثالي ، فر  ك اية
 نْ إو ، موق  وحسب طبيعة املوق  ط ال يف كلاِ تستمر يف توجيه األ نْ أسرة لذل  جيب على األ -7

 سلوب احلسن والبعد عن اجل اف.تتسم املواعظ والتوجيهات ابأل
 أسلوب التغيب والتهيب: -3

نسان حيثما كان ويف أيِا جمتمٍع، ألنَّ ال رد إَذا استثري شوقه إىل شيء ما هوا أسلوب يت ق وطبيعة اإل
زاد اهتمامه به، فسرعان ما يتحول هذا الشو  إىل نشاٍط ميأل حياته أمهية وعمالي وتعلقاي با تشوَّ  

به، ويبتعد إليه، ورغبةي يف احلصول عليه، ويف املقابل فإنَّ اخلوف من الشيء والتن ري منه جيعل ال رد يها
 عنه.

                                                           

 .أساليب التبية(اجلربية، ليلى، 1)
 .كيف تريب ولدك(اجلربية، ليلى، 2)
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وقد أشار القرآن الكرمي إىل أسلوب الرتغيب والرتهيب  وإىل كي ية استخدامه با حيقق الغر  منه، 
يف الن س، ويدفع اليأس، وجيدد األمل، ويثري ونلمح يف هذه اآلية الكرمية الرتغيب الذي يثري الرجاء 

 يل ىل مل خل  جل مك لك خك حك جك مق ُّ ٹ ٹ الت لع إىل األفضل، 

 جم حم خم مم ىم  يم جن حن خن من َّ  )1(.

  التغيب:
ميثل دوراي مهماي وضرور ي يف املرحلة األوىل من حياة ال  ل  ألنَّ األعمال اليت يقوم هبا ألول مرة شاقَّة 
حتتاج إىل حافز يدفعه إىل القيام هبا حىت تصبح سهلة، كما أنَّ الرتغيب يعلمه عادات وسلوكيات 

 تستمر معه ويصعب عليه تركها.
رتغيب نوعان: معنوي ومادي، ولكلٍا درجاته فابتسامة الرضا والقبول، والتقبيل والضم، وال

 والثناء، وكافة األعمال اليت تُبهج ال  ل هي ترغيٌب يف العمل.
ويرى بعض الرتبويني أنَّ تقدمي اإلاثبة املعنوية على املادية أوىل  حىت نرتقي ابل  ل عن حب 

اإلاثبة من جنس العمل، فإْن كان العمل ماد ي نكافئه ماد ي املادة، وبعضهم يرى أْن تكون 
 .(2)والعكس

  التهيب:
الذي يتسامح معه والداه يستمر يف  ال  لَ  أثبتت الدراسات احلديثة حاجة املريب إىل الرتهيب، وأنَّ 

إزعاجهما، والعقاب يصحح السلوك واألخال ، والرتهيب له درجات تبدأ بتق يب الوجه ونظرة 
غضب والعتاب ومتتد إىل املقاطعة واهلجر واحلبس واحلرمان من اجلماعة أو احلرمان املادي والضرب ال

منه ف ي  كان ّل بدَّ   ، وإنْ اإلمكانِ  رَ دَ ضرب ال  ل قَ  يتجنبَ  وجيدر ابملريب أنْ ا.وهو آخر درجاهت
 اليت مييز فيها ويعرف مغزى العقاب وسببه. نِ الساِ 
 شباه:أسلوب ضرب األمثال واأل -4

 هذا األسلوب له أثره ال عال على عواط  اإلنسان وسلوكه، ويعد من أكثر األساليب شيوعاي، وقد
بلغ يف الوعظ وأقوى يف الزجر وأقوم يف اإلقناع(( أن وس و ال))أوقع يف : األمثال حد الباحثني إنَّ أقال 

ور، مؤكداي ذل  يف وهلذا جند احلق سبحانه أورد ذل  األسلوب يف أكثر من موطن، ويف عدة أم
                                                           

 .12-10وح: اآل ت (سورة ن1)
 .كيف تريب ولدك(اجلربية، ليلى، 2)



98 
 

َوتِْلَك اْْلَْمثَاُل  ٹ ٹ ُّ  مث حج مج جح  مح جخ مخ جس حس خس مس َّ  )1( ،

َّ  هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني  مي  ُّ ٹ ٹ   

)2(
  

 :فوائد أسلوب ضرب األمثال
 بَ يقراِ  ل يست يع املريب أنْ اويدركه وي همه  فباألمث ،تقريب املعقول إىل احملسوس فيتقبله العقل -1

 املعين إىل اإلفهام.
 توضيح ال ضائل لألوّلد. -2
اهلندسة واحلساب واجلْب وكذل  الكيمياء تستند يف فهمها  :مثل، معارف وعلوماي كالر ضيات -3

 وتوضيحها وبياَّنا على التمثيل والتشبيه.
 كش  احلقائق وإيضاح املعىن يف عبارة موجزة بليغة.  -4
 .اء اليت يريد املريب ترغيبهم فيهاجنح الوسائل يف ترغيب األوّلد يف األشيأضرب األمثال من  -5
وسيلة انفعة للتن ري من األشياء اليت ّليرغب املريب يف تنشئة  ه أيضاي نَّ وسيلة انفعة يف الرتغيب، فإ -6

 األوّلد عليها.
 أسلوب القصة: -5
بل تعد من أقدم هذه الوسائل ولقد استخدمت  النشء،القصة وسيلة من الوسائل الرتبوية إلعداد  نَّ إ
 أنَّ  ىعل الن سِ  وعلماءِ  رجال الرتبيةِ  مر العصور اإلنسانية، " واستقر رأيُّ ى لقصة يف الرتبية علا

 اي ديني تقدميه لألط ال سواء أكان قيماي  يدُ رِ عن طريقها ما نُ  مُ نُتَقداِ  األسلوب القصصي هو أفضل وسيلة
يف أدب األط ال، ولقد  تبة األوىل"، وحتتل القصة املر أو اجتماعيةي  سلوكيةي  أم توجيهاَتي  اي أم أخالقي

جذب انتباههم  ىهلا القدرة عل بني األط ال وأنَّ  القصة هي األكثر انتشاراي  أثبتت معظم الدراسات أنَّ 
وينخرطون مع أب اهلا،  وان عالٍ  وتركيزٍ  ، ويتابعون أحداثها بتعةٍ فهم يقرءوَّنا أو يستمعون إليها بشغ ٍ 

 . "ةٍ طويل ن وسهم ل رتةٍ  أثرها يف ىويتعاط ون معهم ويبق
استخدام القصة يف تربية األط ال؟ وهل تصلح القصة لرتبية  ولكن ما موق  اإلسالم من

 ال  ل املسلم؟
                                                           

 27(سورة الزمر: اآلية 1)
 43(سورة العنكبوت: اآلية 2)
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القصة كوسيلة تربوية، وقد أدرك املسلمون ما للقصة من أتثري ساحر  اإلسالم مل يهملِ  إنَّ 
ومي واستخدموا كل أنواع القصص، القصة القلوب فاستغلوها لتكون وسيلة من وسائل الرتبية والتق ىعل

 حلالةٍ  التارخيية الواقعية املقصودة أبماكنها وأشخاصها وحوادثها، والقصة الواقعية اليت تعر  منوذجاي 
 .(1)فيه ذل  النموذج يتمثلُ  شخصٍ  تكون أبشخاصها الواقعيني أو أبياِ  ، فيمكن أنْ بشريةٍ 

 نستقي القصص لألط ال؟ أينَ  نْ ولكن مِ 
ا، املتنافرة مع ديننا النماذج الغربية، الغريبة عنَّ  األط ال إىلقصص  ابُ تَّ  يلجأ كُ ي أّلَّ ينبغ

 ثريةي  يف قصص القرآن الكرمي مادةي  نَّ إيتخذوا مناذجهم من النماذج اإلسالمية " و  وقيمنا، إمنا جيب أنْ 
حابة واخلل اء   الصهلم بصورة مبس ة، وكذل  يف السرية النبوية ومواق تروَ  ميكن أنْ  لألط الِ 

 .والرحالة املسلمني
 أسلوب املمارسة أو التدريب)العادة( -6

يتمثل يف القيام بعمل من األعمال عدة مرات، وابلتكرار ويسهل على ال رد ذل  العمل، ويزيد ميله 
ية من األساليب الرتبو  -أسلوب الرتبية ابلعادة أوابلتعويد –حىت يصبح هذا امليل عادة وهذا األسلوب 

بتحويله إىل  -من اجلهد البشري كبرياي ال عالة فهي ))تؤدي مهمة يف حياة البشرية، فهي توفري قس ا ي 
لين لق هذا اجلهد يف ميادين جديدة من العمل واإلنتاج اإلبداع ولوّل هذه -عادة سهلة وميسرة

 الم أو احلساب.املوهبة اليت أوعدها هللا يف ف رة البشر، ليقضوا حياهتم يتعلمون املشي أو الك
يف شأن  :-صلى هللا عليه وسلم - األصل يف الرتبية ابلعادة حديث النيب  أصول الرتبية ابلعادة:

التكرار الذي يدوم ثالث سنوات ك يل بغرس العبادة حىت تصبح عادة راسخة يف  الصالة  ألنَّ 
،فإن اخلري عادة"، حيث قال: "وعودوهم اخلري -رضي هللا عنه  - مسعود الن س، وكذل  إرشاد ابن
 ابلشعائر التعبدية وحدها، بل تشمل اآلداب وأمناط السلوك. ليست خاصة وهبذا تكون الرتبية ابلعادة

نبذل اجلهود املختل ة ليتم تكرار األعمال  ولكي نعوِاد ال  ل على العبادات والعادات احلسنة جيب أنْ 
  ة وغريها من الوسائل الرتبوية.واملواظبة عليها ابلرتغيب والرتهيب والقدوة واملتابع

وترجع أمهية الرتبية ابلعادة إىل أن حسن اخللق بعناه الواسع يتحقق من وجهني، األول: ال بع 
ا كان اإلنسان جمبوّلي على الدين واخللق ال اضل كان تعويده مَّ وال  رة، والثاين: التعود واجملاهدة، ولَ 

نبذل اجلهود املختل ة  ى العبادات والعادات احلسنة جيب أنْ عليه يرسخه ويزيده.ولكي نعوِاد ال  ل عل
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ليتم تكرار األعمال واملواظبة عليها ابلرتغيب والرتهيب والقدوة واملتابعة وغريها من الوسائل 
 الرتبوية.واإلسالم يستخدم املمارسة

وسيلة من وسائل تنشئة ال رد املسلم على تل  التكالي  اإلسالمية والقيم واآلداب  
الرتبية  نَّ أَ  يْ يستخدم أسلوب املمارسة يف كافة جوانب تربية ال رد، أَ  وعلى املريب أنْ  ،اإلسالمية

ابملمارسة ّل تقتصر على الشعائر التعبدية وحدها ولكنها تشمل كل أمناط سلوك احلياة، وكل اآلداب 
احلاجة، وآداب مثل آداب التحية، آداب املشي، وآداب األكل والشرب، وآداب قضاء  ،واألخال 

سلوب العادةحيول اخلري  ط ال ألسرة يف تربية األاستخدام األ نَّ . إ(1)خلإالس ر، وآداب ز رة املريض...
 فرد ي  ىل عادة تقوم هبا الن س من غري جهد وبغري كد وبغري مقاومة وبذل  تصبح العادة عمالي إكله 

 .واحدٍ  يف أنٍ  مجاعياي  وارتباطاي 
 :داث والظروف واملواقفأسلوب استخدام األح -7

يعرف أسلوب األحداث أو املواق  أبنه استغالل حدث معني إلع اء توجيه معني ومما هو معلوم أن 
حدث يتعر  له ال رد حيدث له أتثرياي يف ن سه، واألحداث عندما يتعر  هلا املريب، وما اى 

جيه ن وس الناشئة وصقلها يف استغالهلا وتو  يصاحبها من أتثري، تعد فرصة جيدة للمربني عموماي 
ه جييء يف أعقاب ال ألنَّ وهتذيبها، وهذا األسلوب الرتبوي يتميز عن بقية األساليب ملا له من أثر فعَّ 

، فتكون أكثر قابلية للتأثر، ويكون التوجيه أفعل وأعمق وأطول أمداي يف حدث يهز الن س كلها هزاي 
ب تثري حالة يف الن س من الداخل حتقيق التهيؤ التأثريمن التوجيهات العابرة فاألحداث يف الغال

ن الكرمي، فهو آالذهين لتقبل املعلومات والتوجيهات. ويتضح ذل  جلياي يف بعض مواطن القر 
ن منجماي آيستخدم املواق  واألحداث ويع ي التوجيهات املالئمة لكل موق ، وكان نزول القر 

. ، ولكل موق  حتليالي ة، ومع كل نصردرساي كل هزمية عْب   حسب الظروف واحلوادث، وكان يسو  مع
ن الكرمي حادثة اإلف ، اليت افرتاها عبد هللا بن أيب على زوج  آومن بني الشواهد اليت تناوهلا القر 

أم املؤمنني، لغر  إشاعة -رضي هللا عنها -السيدة عائشة  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا
على رسول هللا، وعلى أحب نسائه إىل قلبه، وعلى ال احشة يف ص وف املؤمنني، ولغر  التأثري 

غري  قلقةي  املدينة املنورة عاشت شهراي  أحب أصحابه إليه وعلىأصحاب رسول هللا كافة  حىت إنَّ 
من تل  احلادثة، وبعدها نزلت سورة النور وقد كانت كلها تربية، وكلها استجاشة للمشاعر،  م مئنةٍ 
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اي للمجتمع من ال احشة وال ساد، وبراءة ألم املؤمنني ال اهرة النقية، وارت اعاي بقاييس احلياة، وت هري 
 ووعيداي ملن توىل كْب هذا احلديث ابلعذاب األليم..

 التبية ابملالحظة: -8
جوانب حياهتم،  مراقبة أحوال الناشئني، وأفعاهلم وتصرفاهتم يف شىتَّ  هو املقصود ابلرتبية ابملالحظة

 وهي
، وابلتاِل   فعن طريق املالحظة يست يع املريب اكتشاف ما حيل ابملرتيب مبكراي من األساليب ال عالة

عن مساره الصحيح، وهذا األسلوب من  يءينحرف الناش أييت التوجيه والرتبية مبكرين قبل أنْ 
ي بقها مع أصحابه، ومن أمثلة ذل  حديث  -صلى هللا عليه وسلم  -األساليب اليت كان رسول هللا 

-صلى هللا عليه وسلم  -ته، الذي أخ أ عدة مرات يف الصالة، وهو يصلي أمام الرسولاملسيء صال
 ، وبعدها اشتا  إىل التعلم، فأرشده عليه السالم فاست اد الصحايب من خ ئه. وهذا يعين أنَّ 

وعند الرتبية ابملالحظة جيد املريب ابعتدال تكون شاملة جلميع جوانب الشخصية. املالحظة ّل بد أنْ 
اليت حتقق امل لوب دون إاثرة أو إساءة إىل ال  ل،  ةِ خ اء والتقصري، وعندها ّل بد من املدارااأل

 واملداراة هي الرفق يف التعليم ويف األمر والنهي.
األسلوب األمثل يف مواجهة تصرفات ال  ل اليت يست ز هبا  دُّ عَ التجاهل أحيااني يتُ  بل إنَّ 

 ل بني السنة والنص  والسنة الثالثة، حيث مييل ال  ل إىل املريب، وخباصة عندما يكون عمر ال 
إاثرة الضجة قد تؤدي إىل  جذب اّلنتباه واست زاز الوالدين واإلخوة، فال بد عندها من التجاهل  ألنَّ 

احملاسبة الشديدة هلا أضرارها الرتبوية  ه ّل بد من التسامح أحيااني  ألنَّ تشبثه بذل  اخل أ، كما أنَّ 
واملالحظة امل لوبة من املربني هي املالحظة الشاملة لكافة جوانب اإلصالح يف ال رد، والرتبية والن سية

عن هدفها الرتبوي، أو كان  ا حادتْ  إذَ ابملالحظة ألتعد من ابب التسلط والسي رة على األوّلد إّلَّ 
 .(1)إىل تقييد حريتهم من قبل املربني، ووصلتْ  ومبالغٍ  مت رفٍ  استخدامها بشكلٍ 

 أسلوب التجربة)اخلربة(: -9
إلثبات حقيقية يقررها، كما هو واضح يف سؤال  ن الكرمي يدعو إىل اختاذ التجارب العلمية طريقاي آالقر 

 خنحن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ ٹ ٹ ،-عليه السالم  -إبراهيم
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 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىهمه جه ين ىن من
َّ ُّ  ِّ ّٰ رئ زئمئ نئ ىئ يئ رب زب  َّ  )1(. ولكن التجار ب وحدها 

ه ليست كل ليست مضمونة وإذا مل يصاحبها توجيه وإرشاد ومالحظة مستمرة من قبل املربني، ألنَّ 
التجارب انفعة وم يدة، وليست كل التجارب مأمونة من األخ ار، وليست كل القضا  ختضع 

.يوجه ال الب إىل جتارب احلياة اهلادفة بختل  مناش ها ينبغي للمريب أنْ  للتجارب، أيْ   

 أسلوب احلوار: -10
يتناول احلديث طرفان أو أكثر عن طريق السؤال واجلواب، بشرط وحدة املوضوع أو  معىن احلوار أنْ 

أحدمها األخر، ولكن  عُ نِ قْ ، وقد ّل يتُ إىل نتيجةٍ  نِ اَل صِ اهلدف، فيتبادّلن النقاش حول أمر معني وقد يَ 
فردها إذا أألسلوب من أجناح األساليب الرتبوية و . ويعد هذا االسامع أيخذ العْبة ويكون لن سه موق اي 

هذا األسلوب من األساليب املشوقة  قام احلوار على خ وات من قية صحيحة يقابلها العقل، كما أنَّ 
ملا يوقظه من العواط  واّلن عاّلت يف ن س  للمرتيب وللسامع، وقلما يصاحبها امللل السامة، نظراي 

 املرتيب.
ذل  األسلوب يف إاثرة انتباه أصحابه عندما كان يريد إيضاح  كما استخدم رسول هللا

موضوع الغيبة، فقال:  -عليه السالم  -بعض املواطن، وهذا ما نلمحه عندما تناول  موضوع مهم يف
أ أخاك با يكره، قيل  رُ كْ ))ذِ  :)) أتدرون ماألغيبه؟ ((. مث شرع بعد ذل  يف توضيح الغيبة فقال

 .(2)ما أقول، قال: إن كان فيه ما تقول فقد هبته(( كان يف أخي  يت إنْ أفر 
 

 أسلوب العقاب الفعلي: -11
األساليب السابقة يف إصالح ال رد عن  حُ لِ  ْ ت اليت ّل تتُ ّلاألسلوب يلجأ إليه املربون يف احلهذا ا
 غوايته.

املربون، فقد قال  خر أسلوب يلجأ إليهأيكون  العقاب ينبغي أنْ  الكثري من علماء الرتبية أنَّ  وقد أكدَّ 
 يلجأ املريب إىل العقاب البدين إّل يف احلاّلت اليت يتعذر املختصني يف هذا اجلانب: )) جيب أّلَّ  حدُ أ

                                                           

 260(سورة البقرة: اآلية 1)
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فيها محل الولد على إتباع ال ضيلة، واإلقالع عن الرذيلة ب ر  النصح واإلرشاد، واليت يظهر فيها 
 .(1)إصرار الولد وعناده((

 ، أييت لبدأ ابلنصح والتوجيه واإلرشاد اجلميل، فإذا مل ين ع ذي وقال أخر: )) ينبغي أنْ 
 .عندئذ ينتقل إىل الضرب(( التهديد واإلنذار، وإذا مل ي يد التهديد والتشنيع أيضاي 

قسمني  عقوبة بدنية وعقوبة غري بدنية)معنوية(، والعقوبة البدنية، هي كل  والعقوبة تنقسم إىل
و احلرمان من ال عام، أو احلبس فرتة من أالضرب، أو عمل شا ،  :مثل ،حسيةي  عقوبة حتدث آّلماي 

 والزجر. ،التوبيخ :مثل ن سيةي  حدث آّلماي أا العقوبة غري البدنية.) املعنوية(  فهي كل ما الزمن أمَّ 
 أسلوب ملء الفراغ: -12

واجملتمع واإلنسان  اإلسالم يدعو إىل توزيع الوقت بني العبادة والعمالجلاد، والتعلم والت كري يف الكون
:)) ال راغ م سد حد الباحثني إىل أنَّ أإىل جانب ممارسة الر ضة اهلادفة والرتويح الْبيء، وقد أشار 

للن س إفساد ال اقة املخزونة بال ضرورة، وأول م اسد ال راغ هو تبديد ال اقة احليوية من ملء ال راغ! 
رشدمريب اإلنسانية أنسان مللء هذا ال ارغ((، وقد مث التعود على العادات الضارة اليت يقوم هبا اإل

إىل استغالل الوقت واّلست ادة منه، كما يف قوله: )نعمتان مغبون  -صلى هللا عليه وسلم–حممد 
 (2)من الناس الصحة وال راغ( فيهما كثريٌ 

مل  نْ إه غها  ألنَّ أمهية ملء ال راغ ّل تقل عن أمهية توجه طاقات األوّلد وت ري يدرك أنَّ  نْ أوعلى املريب 
 .يشغل ال راغ عندهم ابألعمال النافعة، شغل ابلشروال ساد والت اهة

 سلوب الراحلة:أ -13
بذل  األسلوب منذ زمن  لَ مِ وهو من األساليب اليت تكسب ال رد معارف وخْبات عديدة، وقد عُ 

قد أورد ابن حجر املعلم، ويصحبه وأيخذ العلم عنه مشافهة، و  بعيد، فكان طالب العلم يرحل إىل
الشام، فإذا عبد  حىت قدمتُ  إليه شهراي  تْ ارَ سَ ي فَ لِ حْ رَ  شددتُ  رحلة جابر بن عبد هللا األنصاري، مثَّ 

: نعم.فخرج هللا بن أنيس، فقلت للبواب: قال له جابر على الباب، فقال: ابن عبد هللا؟ قلتُ 
 نْ أفخشيتُ  -ى هللا عليه وسلم صل -ن  مسعته من رسول هللا إ فاعتنقين فقلت: حديث بلغين عن 
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هللا الناس يوم  ))حيشرُ  :يقول -صلى هللا عليه وسلم  -امسعه. فقال: مسعت رسول هللا  قبل أنْ  أموتَ 
 .(1)القيامة عراة((

 سلوب التدرج:أ-14
-صلى هللا عليه وسلم  -، فكانت تربية الرسولةي جَ راِ دَ تَ ومن ص ات الرتبية اإلسالمية أَّنا تربية مُ 

، فهو مل ينقلهم فجأة من أخالقهم القدمية إىل األخال  اإلسالمية اجلديدة، ةي جَ راِ دَ تَ مُ ابه تربية ألصح
عملية  تعي أنَّ  سرة أنْ وعلى األ،(2)ج معهم حىت نقلهم من الوثنية والك ر إىل التوحيد واإلميانوإمنا تدرَّ 

لتدرج   فاكتساب املعارف والقيم تربية األوّلد ّل تتم ابلق ز أو الوثب من حال إىل حال، ولكنها اب
 .جٍ رُّ دَ وتَ  واملثل واّلجتاهات والتحلي ابل ضائل، والتخلي عن الرذائل، كل ذل  حيتاج إىل وقتٍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضوابط التبية الدعوية للطفلالثالث :املبحث 
 
 تمهيد:ال
صائص منو ال  ل اليت متيز  خلدراكهم إسالمية صحيحة يت لب إتربية الوالدين ألبنائهم تربية دعوية  نَّ إ

 نْ أيعرفوا ما مييز كل مرحلة وما ميكن لل  ل  نْ أفيست يعون ، كل مرحلة من مراحل منوه املختل ة
                                                           

 .كيف تريب ولدكاجلربية، ليلى،  (1)
 أصول التبية اإلسالميةفهد العصيمي، فهد، (2)



105 
 

خالل تل  اخلصائص على مداخل  نْ كما يتعرفون مِ   ،مكانياته وطاقاتهإيتعلمه وما قد ي و  قدراته و 
على  نَّ أن يف ن س ال  ل ما يريدون.كما في بعو ، وا منهاذُ  ِ نْ يتَ  نْ أن س ال  ل اليت يست يعون 

 نَّ أل  ا مدى النشاط العقلي والذهين لل  ل يف كل مرحلة من مراحل منوه املختل ةكَ ِر دْ يُ  نْ أالوالدين 
سري  نَّ أاملتواِل يف مراحل النموه. كما  جِ رُّ دَ قناع مع التَّ من اإل متزايداي  تعاملنا مع ال  ل يت لب اعتماداي 

مرحلة ما  ي كلَّ  ِ عْ يتُ  نْ أيوازن بني الوسائل واألساليب و  نْ أالنمو يت لب من املريب  ال  ل يف مراحل
ّل  تستهل  إَّ ّلَّ ألل  ل قدرات وطاقات حمددة فيجب  نَّ أنُ يتْ بتَ خصائص النمو تتُ  نَّ أيناسبها.كما 

و يلقنه أيما يعلمه هم فيبدأ ابألولو ت املهم مث األ نْ أفعلى املريب  ،بقدرات حمددة ويف املواق  املناسبة
 لل  ل.

 مثَّ ، ولو ت يف تربية ال  لمراعاة األ مثَّ ، خصائص منو ال  ل-وسنتناول يف هذا ال صل إبذن هللا
قناع وكي ية توظي  الوالدين لتل  احلرص على اإل وأخرياي ، التوازن يف استخدام الوسائل واألساليب

 العناصر يف الرتبية الدعوية ألبنائهم.
 صائص منو الطفل  مراعاة خ -
ىل إ"سلسلة تغريات عضوية واجتماعية ومعرفية ووجدانية تؤدي  :هبعض علماء الن س النمو أبنَّ  فُ راِ عَ يتُ 

وا مراحل النمو اليت تبدأ " مُ سَّ ا ابلنسبة للعرب واملسلمني فقد قَ أمَّ ، (1)منو ال رد ونضج شخصيته "
، شبار(أا بلغ مخسة ذَ إواخلماسي ) ،شى(ا درج ومذَ إوالدارج) ،وال  يم ،فالوليد  ،ابجلنني
ا كان عمره ذَ إ)يءواملرتعرع الناش ،سنانه الدائمة(أا نبتت ذَ إواملثغر) ،سنانه اللبنية(أاسق ت ذَ إواملثغور)

، وللنمو خصائص ولكل مرحلة خصائص، (2)("مِ لُ ا بلغ احلُْ ذَ إواليافع املراهق) ،يتجاوز عشر سنوات(
يكونوا على دراية  نْ أفالبد ملن يناط هبم يف عملية الرتبية ، ربوية سليمةولكي ميكن السري يف عملية ت

حىت ميكن ، خبصائص ومراحل منو ال  ل ويف هذا املبحث سأوضح إبذن هللا تعاىل مراحل منو ال  ل
وسيتناول ، واليت تتناسب مع مراحل  منوه املختل ة، نعلمها له نْ أميكن  شياء اليتالتعرف على األ

وهي خصائص ، اجلسمي،الن سي،اّلجتماعي، العقلي، خالقياأل ،صائص النمو الروحياحلديث خ
عداد جيل صاحل من إمراحل عمر ال  ل املختل ة حىت يسهم ذل  يف تكوين  و  نْ معرفتها مِ  نْ ّلبد مِ 
 ىل هللا.    إالدعاة 

                                                           

 181،ص 1طتربوية(، علم النفس الدعوي )دراسات نفسيةالنغيمشي، عبد العزيز بن حممد،(1)
 النمو ومظاهره املختلفةمسرهد، سجى عبد،(2)
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 ،هي:)تربية اجلسم ةٍ عَ بتَ رْ أَ  سٍ سِ تقوم النظرية اإلسالمية يف الرتبية على أُ :النمو الروحي للطفل:والً أ
 رُ دُ صْ وتربية الن س ، وتربية العقل(، وهذه األسس األربعة تن لق من قيم اإلسالم، وتَ  ،وتربية والروح

عن القرآن والسنة وَّنج الصحابة، والسل  الصاحل يف احملافظة على ال  رة اليت ف ر هللا الناس عليها، 
تبدأ الرتبية الروحية واإلميانية منذ نعومة األظ ار، كما  بال تبديل وّل حتري ، فمع الرتبية اجلسدية

، ضربوهم عليها لعشرٍ او  بقوله:"علموا أوّلدكم الصالة لسبعٍ  - صلى هللا عليه وسلم -أوصاان احلبيب 
 .(1)وفرقوا بينهم يف املضاجع"

ا التعاون والرتاحم أهم مقوماهت نْ مِ  كما اهتم اإلسالم ابلصحة الن سية والروحية والذهنية، واعتْب أنَّ 
والتكافل، وغريها من األمور اليت جتعل اجملتمع اإلسالمي جمتمعاي قو ي يف جمموعه وأفراده، ويف قصص 

 متام اّلنضباط مع وحي هللا )عز وجل(. ةٍ  َ بِ ضَ نْ مُ  القرآن الكرمي ما يوجه إىل مراهقةٍ 

وكي  نعلامه ومن ويعلمه يشغل ابل اآلابء  ال  ل ومىت نعلامه مُ لِا عَ ا نتُ نا الساؤال املتمثال يف "ماذَ إ
ينياة يصبح هذا الساؤال أكثر أمهاية.  واألماهات واملرباني منذ القدمي. وعندما يتعلاق األمر ابملواضيع الدا
واليوم تقال أشياء خمتل ة يف هذا املوضوع بل إنا بعض األشخاص الاذين تُعرف نوا هم يصراون على 

، وهذا األمر يلقي بضغوطه ابستمرار على عشرةَ  احلاديةَ  حىتا سنُّ  دينياةٍ  تربيةٍ  عدم تلقني األط ال أيَّ 
األسر يف بعض البالد اإلسالمية.مل يالحظ يف زمن من األزمان أنا اإلنسان عاش خلوا من الداين. 

لاذي عن امسه وشكله. فاإلنسان ا الناظرِ  ولقد وجد " الداين " بال ش ا يف مجيع فرتات التااريخ بغضاِ 
ا من أجل مواصلة وجوده  تسكن بني جوانبه ميول مادياة وتتنازعه جوانب روحياة ويسعى جاهدي
 . ُقنعة بواس ة "معرفة دينياة "سليمة بشكل خاصا

املاداي، يبحث من جانب آخر عن األجوبة امل
ينياة الايت يتلقااها اإلنسان يف مرحلة ط ولته ترتك آاثرها العميقة يف ن بية الدا  سه طوال حياته. فالرتا

ى وهو ّل يزال إمنا يُلوَ  الغصنَ   ننسى أنَّ له هذه املعرفة منذ ال ا ولة. وينبغي أّلَّ  مَ دَّ قَ تتُ  ولذل  ينبغي أنْ 
. يقول الغزاِل: "إنا قلب ال ا ل فارغ، صاف، له ميل ف ري لتلقاي كلا شيء، وامليل إىل   غضاا طر ا

التاعاليم والتلقنيات  كلاِ ال ا ل يف هذه املرحلة جاهز لتقبالِ  وأماا ابن مسكويه فيقول: "إنا ، كلا شيء "
يتعنيا  هُ نَّ أَ  دَ يْ الايت توجاه له " وكما يقول ابن سينا: "عند وّلدة ال ا ل تولد معه مجلة من القدرات، بتَ 

ا، أماا حنو اخلري والداين نشأ ال ا ل مؤمن تْ هَ جِا ت وير هذه القدرات "، بعىن أنا هذه القابليات إذا وُ 

                                                           

 ، كتاب الصالة، ابب مىت يؤمر الغالم ابلصالة سنن أبو داود( 1)
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 ا مل يتلقَ ال ا ل إذَ  ال ا ل ينشأ غري مؤمن.ويقول بديع الزامان: "إنَّ  حنو الشار واإلحلاد فإنَّ  تْ هَ جاِ إذا وُ 
ن سه بعد ذل  يصبح من العسري عليها تقبال اإلسالم وأركان  فإنَّ  حياةي  إميانياةي  يف ط ولته دروساي 
يصبح الواحد يف عالقته بتقبال اإلسالم شأنه شأن  هذه الصاعوبة تصل إىل درجة أنْ  اإلميان، بل إنَّ 

 غري املسلم.

 القدوة الصاحلة: 

استماع ال ا ل لألدعية الايت يدعو هبا األشخاص)القدوة( املوجودون يف حمي ه ورؤيته للعبادات  إنَّ 
ينياة الايت يقومون هبا متثال أمهياة قصوى ابلناسبة إليهم. فما يسمعونه منهم يف  يرتساخ واملعامالت الدا

 يشاهد ال ا ل الاذي هو يف سناِ  :يف تقباله. فمثالي  فشيئاي  الالشعور لديه، مثا يبدأ ال ا ل بعد ذل  شيئاي 
الثاالثة أو الراابعة من العمر أحد والديه وهو يؤداي الصاالة مثا يتابع سلوكه مثا حياكيه بعد ذل . وكذل  

 ّلستعداد للصاالة مع مساع األذان، فبعد فرتة من الزامن ما إنْ اب نِ أَ دَ بْ والديه يتَ  عندما يالحظ ال ا ل أنَّ 
 على الصاالة " وهو بتل  احلركة يريد أنْ  يُرفع اآلذان حىتا يسارع ال ا ل إىل القيام، ويقول هلما "حيَّ 

 يثبت ذاته.
 ي:قِّ ل  :النمو اخْل  اثنياً 

اليت ينبغي عليه القيام هبا، وهذا التعليم تعلمه الواجبات  وي يف ال  ل ينبغي أنْ السَّ  قُ لُ )لتكوين اخلُْ 
 .(1)يتم ابلقدوة والرتبية والتوجيه(
بٍا أمني ...وهكذا، رَ مُ  نْ  مِ بٍا صاد  ...ولن يتعلم األمانة إّلَّ رَ مُ  نْ  مِ لن يتعلم ال  ل الصد  إّلَّ 

 ، ومثالي بثل ...بسواءٍ  سواءٌ 
 :ديث مع الرجل، فيع ي ط له اهلات ، ويقول لهاهلات  وّل يرغب يف احل ا األب الذي يرفع مساعةُ أمَّ 

 لآلابء. يء"أخْبه أنين لست هنا " فهذا الذي يُعوِاد ط له الكذب، وهو منوذج س
 ،خرىألإنَّ الرتبية اخلُلقية هي روح الرتبية اإلسالمية، وعنايتها ابلرتبية اخلُلقية ّل يعين إمهال اجلوانب ا

لذا   وعلمهِ  وروحهِ  وعقلهِ  يف جسمهِ  إىل قوةٍ  ه حباجةٍ أنَّ  ل  ل  إذْ من العناية بكل ما يتصل اب فالبدَّ  
اجلانب الروحي والعبادي ّل ين صل عن اجلانب اخللقي.إنَّ األخال  يف السنة النبوية مل تدع  جند أنَّ 

  بناءٍ و  وتكاملٍ  جانبيا من جوانب احلياة اإلنسانية إّلَّ رمست له املنهج األمثل للسلوك الرفيع يف تناسقٍ 

                                                           

 .312-311، صالطفل يف الشريعة اإلسالمية(جابر، سهام،1)
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قد بلغ القمة يف األخال ، وأفضل طريق للوصول إىل مكارم  -صلى هللا عليه وسلم  – يبفالنَّ 
 األخال  هو طريق رسول هللا ، والذي خاطبه تعاىل بقوله ُّ  زن من نن ىن  َّ  )1(.

 للطفل: ل قِّيمراحل النمو اخْل  
ويستمر حىت بلوغه سن النضج املكتمل  ي لدى اإلنسان منذ املراحل املبكرة حلياته،قِ لُ ويبدأ النمو اخلُْ 

 الذي هو أساس التكلي  وحتمل املسئولية.
إىل اخلري، وتعمل البيئة عملها املؤثر يف تشكيل تل  ال  رة  ويولد اإلنسان على ال  رة مياّلي 

وفق استعداداهتا وإمكاانهتا املوروثة، فتمكنها الرتبية الصاحلة من النمو السليم وحسن التكوين، 
 .مس الرتبية ال احلة معامل اخلري فيها وجتعلها جتنح إىل امل اسد والشروروت 

 يولد : )ما من مولود إّلَّ -م ى هللا عليه وسلَّ صلَّ  -ه كان يقول: قال رسول هللا عن أيب هريرة أنَّ 
، مراحلٍ  ي إىل ثالثِ قِ لُ وميكننا تقسيم النمو اخلُْ ،(2)وميجسانه ( ،وينصرانه ،علىال  رة فأبواه يهودانه

ومرحلة ال  ولة الوس ى  ،مرحلة ال  ولة املبكرة :وهي ثالثٍ  معتقسيمنا للنمو إىل مراحلِ  متشياي 
 ومرحلة البلوغ واملراهقة. ،واملتأخرة

 النمو االجتماعي:
ال  ل منذ نعومة أظ اره على التكي  مع اجملتمع بختل  مؤسساته، واّللتزام ابآلداب  يرتب

اخللقية اليت ترتئيها العناصر الراشدة فيه، وتعري  ال  ل حبقو  اجملتمع  اّلجتماعية، وال ضائل
والقوانني والنظم السائدة فيه حىت يتمكن من التعايش مع أفراده على أسس احملبة واّلحرتام واألخوة 

ليه صلى هللا ع - وقال .(3)خيل ذل  جبرأته يف إثبات ذاته، بعيداي عن الرتدد أواخلجل والتعاون دون أنْ 
ا اشتكى منه عضو تداعى له : "مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاط هم مثل اجلسد إذَ - وسلم

الرتبية اإلسالمية بكثري من اجلوانب اّلجتماعية حرصاي  لقد اهتمتِ .(4)ى"سائر اجلسد ابلسهر واحلمَّ 
 كاملها.منها على ربط ال  ل ابجملتمع بدءاي من األسرة وانتهاءي بؤسسات اجملتمع ب

 ا: مَ هِ لِ  ْ برامها يف ن س طِ  دور الوالدين يف ترسيخ قضيةِ 

                                                           

 .4(سورة القلم: اآلية1)
 .يف املعجم الكبري( رواه مسلم، وال ْباين 2)
 .357ص ة األوالد يف اإلسالم،حممد، تربي(حسني، 3)
 ، كتاب الْب والصلة، ابب تراحم املؤمنني وتعاط هم وتعاضدهم.صحيح مسلم(4)
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سلوك ال  ل يف هذه املرحلة ليس سلوكاي انتقائياي اص  ائياي، وإمنا هو سلوك يقوم على  إنَّ 
توفري جو اهلدوء واألانة ك يل بتوفري احلالة الن سية السوية  احملاكاة والتقليد ابلدرجة األوىل لذا فإنَّ 

احمليط ابألبناء الصغار يتسم ابهلدوء  ييكون اجلو األسر  ل، فقد رأى بعض املربني ضرورة " أنْ لل  
 وقلة املشاجرات واملشاحنات واليت تنعكس بال ش  على ن سية األبناء.

من أهم العوامل اليت تؤثر على التكوين الن سي والعصيب لألبناء  ويرى علماء الن س أنَّ 
ه يؤثر أتثرياي ابلغاي على سالمة احلياة اّلجتماعية لألط ال " فإذا كان اجلو نَّ الصغار اجلو املنزِل "أل

 املنزِل مليئاي ابحملبة والع   واهلدوء والثبات يكون ال  ل يف الغالب م مئناي على ن سه ".
 املتزن كي يقتدي األوّلد هبم وكي ئوهذا يلقي على كاهل اآلابء الظهور أمام األط ال الظهور اهلاد

، وبذل  يظهر اآلابء ابملظهر املرتابط غري املتناقض رّل يتسلل إىل ن وسهم املزاج اهلائج العصيب الثائ
ا يف أمام أط اهلم، وأتيت أقواهلم منسجمة مع أفعاهلم.َفْبُ األوّلد لآلابء يسهم إسهاماي كبرياي يف زرع برمهَ 

رتبوية اليت تظهرحسن القدوة أمام األط ال، ن وس أط اهلما، وذل  با يضرابنه من األمثلة العملية ال
هدوء اآلابء واألمهات مع آابئهم وأمهاهتم أمام أط اهلم يرسخ لدى ال  ل ضرورة التعامل  :فمثال

مَ  إنْ  اهلادئ البار ألمه وألبيه خاصةي  ه واجب إسالمي إمياين.ومما يسهم هذا السلوك لل  ل على أنَّ  ُقدِا
 عاىل:مثل قوله ت ،ال  ل بعض اآل ت الداعية إىل طاعة الوالدين وبرمها يف ذل  إسهاماي كبرياي حت يظ

 جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ينىن نن من زن رن مم ام يل  ُّ 
 جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ

 مح جخ مخ  جس َّ  )1(.

اي كي يتَ يذكرَ  كما جيب على األم واألب أنْ  ذكَّرا سَّ ال  ل هبذا السلوك، ويُ أَ تَ ا آابئهما ذكراي طيباي خريا
 نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ ُّ ٹ ٹ  ال  ل هبذه اآل ت الكرمية:

  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب
 زي ري ٰىين ىن نن من زن  رنمم ام يل ىل مليك ىك مك لك اك

 مي ني  ىي يي جئ َّ  )2(.

                                                           

 .24-23(سورة اإلسراء: اآلية 1)
 .15-14(سورة لقمان: اآلية 2)
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عصيان  وأنَّ  ،طاعة الوالدين ت تح له أبواب اجلنة اليت أعدها هللا للمتقني وعندئذ يدرك ال  ل أنَّ 
 - رضي هللا عنه -ديه ي تح له أبواب جهنم اليت أُعدت لألشقياء واجملرمني فعن أيب هريرة ال  ل لوال
  رسول هللا؟ قال: "من  نْ " قيل: مَ   ُ نْ أَ  مَ غِ رَ  مُثَّ   ُ نْ أَ  مَ غِ قال: "رَ  - مى هللا عليه وسلَّ صلَّ -عن النيب 

 .(1)اجلنة " لِ خُ دْ أحدمها أو كليهما فلم يَ  أدرك أبويه عند الكْبِ 
)  الرتابط بني عمل املريب وجزاءه على قاعدة  - مى هللا عليه وسلَّ صلَّ  -ح الرسول وقد وضَّ 
: - مى هللا عليه وسلَّ صلَّ  -قال: قال رسول هللا  - رضي هللا عنه -فعن ابن عمر  (كما تدين تدان

 .(2)"برُّوا آابءكم تْبُّكم أبناؤكم، وع ُّوا تع ُّ نساؤكم"
فقال:  - مى هللا عليه وسلَّ صلَّ  - عنه قال: جاء رجل إىل رسول هللا وعن أيب هريرة رضي هللا

؟ نْ ؟ قال: " أم  " قال: مث مَ نْ   رسول هللا من أحق الناس بصحابيت؟ قال: " أم  " قال: مث مَ 
 .(3)؟ قال: "أبوك"نْ قال: مث مَ  ،قال: " أم  "
،أو يباركون احنرافات أوّلدهم الرتبوية الصغر تربية أبنائهم يف اآلابء الذين يقصرون يف لذا فإنَّ 

هبم  يوقلقاي،وقد تؤد يكونوا مستعدين لق   نتائج هذه الرتبية اخلاطئة مرارةي  مبكرة عليهم أنْ  ناٍ سِ  يف
 وأبوّلدهم

ط ل املرحلة  وكذل  ضرورة توفري مناخ اللعب امل توح اجلماعي لألط ال حيث إنَّ ، إىل الكوارث
إىل احلركة والنشاط واجلري والق ز، وهذا مما يؤدي إىل منو عضالته الكْبى وليونتها،  اّلبتدائية ميالٌ 

اآلابء واألخوة  دَ جَ ا وَ لذا فإنه حباجة إىل اخلروج إىل أماكن م توحة كي ميارس نشاطه، وإذا مَ 
أبيهم  قصة أخوة يوس  عندما طلبوا من .ولعلَّ من السرورِ  واألخوات معه ويشاركونه لعبه شعر بكثريٍ 

أبيهم ب رح  مِ لْ عِ  نْ ذوا مِ اختَّ  إذْ  ،على ذل  كبريةي   ّللةي دِ  -الم عليه السا  -معهم يوس   لَ سِ رْ يتُ  أنْ 
األب ي رت  تقبله للعب ابنه معهم،  ألنَّ   جلعل أبيهم يقتنع هبذاال لب يوس  من لعبه معهم وسيلةي 

لذا فإَّنَّ م قالوا:  ُّ  خص مص جض حض خض َّ  )4(.ورو ي عن أنس - رضي هللا عنه - أنَّ ه قال: 
أتى رسول هللا - صلَّ ى هللا عليه وسلَّ م- على غِ لْ مَ انٍ  يلعبون فسلَّمَ  عليهم)5(.والغلمان يف سناِ  املرحلة 

                                                           

 (اخرجه مسلم.1)
 يف األوسط.(اخرجه ال ْباين، 2)
 (اخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأمحد.3)
 .12آلية (سورة يوس : ا4)
 (اخرجه أبو داوود.5)
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كان من الوسائل اليت تنمي البدن   مل يبلغوا مرحلة املراهقة.واللعب إنْ  نة أيْ س 12-6اّلبتدائية من 
  سية اإلجيابية على أنْ ي اخلصائص النَّ ماِ نَ العالقات اّلجتماعية، وتتُ  يماِ نَ ه كذل  من الوسائل اليت تتُ فإنَّ 
جيابية خصية واّلجتماعية اإل ات الشَّ .وكذل  ضرورة تنمية الصاِ انفعٍ  مدروسٍ  ذل  على حنوٍ  كلُّ   يَ دَّ ؤَ يتُ 

ا ذَ ه لِ نشاطات ال  ل اّلجتماعية، وتتشاب  ت رعات عالقات دائرةُ  ف ي َّناية املرحلة اّلبتدائية تتسعُ 
 ألنَّ   ليم مع الواقع اجلديدالسَّ  كي ِ ه حيتاج إىل اكتساب القدرات واملهارات اليت تساعده على التَّ فإنَّ 

يف ن سه  يماِ نَ تتُ يقتبسها من الكبار فتَ  وأخالقيةٍ  اجتماعيةٍ  خبصائصَ  هذا الواقع اجلديد سوف يزودهُ 
ا ممَّ  اّلجتماعيةِ  افُ رَ عْ اأْلَ  يف داخله اإلحساس هبيبةِ  لُ كَّ شَ تَ ، ويتَ واجتاهاتهِ  معايري اجملتمع واحرتام أعرافهِ 

اليت اختلط هبا،  اإلنسانيةِ  اجلماعةِ  عن أعرافِ  املنبثقِ  اخلريِ  أو حباِ  ابلضمريِ  يهُ سماِ ما نُ  هُ دَ نْ عِ  لُ كاِ شَ يُ 
 ابطِ والرتَّ  ءِ اإلخا أخالقاي اجتماعيةي إميانيةي مثل:تربية ال  ل على احلرص على حتقيقِ  يكتسبَ  أنْ  فيجبُ 

 جخ ُّ ٹ ٹ  ،واألخوة فقد والع  ِ  لزم جمتمعه ابألخذ ب هوم الوداِ فاإلسالم يُ  والتعاط ِ  وادِ والتَّ 
مخ جس َّ  )1(، فنداء القرآن جبمع املؤمنني أخوة من شأَّنَّ أنْ  يربط املسلمني ببعضهم، فعنْ  

 من نورٍ  ون يف جالِل هلم منابرٌ املتحابُّ  لَّ وج قال هللا عزَّ :)ه قالأنَّ  -مى هللا عليه وسلَّ صلَّ  -رسول هللا 
 يغب هم النَّ بيونَ  والشُّ هداءَ ()2(.

كاح بني الزوجني، وكما يقتضي خصني كعقد الناِ عقد األخوة راب ة بني الشَّ  يقول الغزاِل:"إنَّ 
 يف املالِ  كاح فكذا عقد األخوة، فألخي  علي  حق  الناِ  حقوقاي جيب الوفاء هبا قياماي حبقاِ  احُ كَ الناِ 
 اللسان والقلب والع و والدعاء ابإلخالص والوفاء .. ".و ، سِ  ْ والنتَّ 

ي الرابط اّلجتماعي، وجيعل القلوب مرتاصة تشاطر بعضها اآلّلم وال رح واِ قَ يتُ  احلبَّ  أنَّ  وما من ش اٍ 
املؤمنني "  تمعِ جمل - مى هللا عليه وسلَّ صلَّ  -تصوير الرسول  قَ فْ وجسداي واحداي وِ  واحدةٌ  فيصبحون كتلةٌ 

له سائر  ىتداع اشتكى منه عضوٍ  املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاط هم مثل اجلسد الواحد، إذَ اُل ثَ مَ 
 .(3)ى (واحلمَّ  ابلسهرِ  اجلسدِ 

 هذه الرتبية مثل: نْ مِ  الكثريَ  لُ صِا ا حنَُ نَ نتَّ إِ 

                                                           

 .10(سورة احلجرات: اآلية 1)
 (اخرجه الرتمذي.2)
 ، كتاب الْب والصلة، ابب تراحم املؤمنني وتعاط هم وتعاضدهم.صحيح مسلم(3)
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إىل عمله وقلبه  صٍ خْ شَ  فينصرف كلُّ القلوب،  نُ ئِ ماِ  َ الن س، ويُ  يإعالن األخوة بني األفراد يهد " إنَّ 
: )ّل يؤمن - مى هللا عليه وسلَّ صلَّ  -لن سه، قال رسول هللا  بُّ لغريه ما حيُ  بُّ نظي  من األاننية، حيُ 

 .(1)لن سه ( بُّ ألخيه ما حيُِ  بَّ  حيُِ أحدكم حىتَّ 
      :                                                        يالعقل وُّ م  النُّ 

وهي تنمية املدارك ال كرية والقدرات العقلية لدى ال  ل، وذل  من خالل توجيهه حنو اكتساب 
املعارف الشرعية والعلمية والثقافية واحلضارية اليت تساهم يف حتقيق نضجه ال كري املدعام ابحلكمة 
واملن ق والسداد يف الرأي)2(،واآل ت القرآنية الداعية إىل إعمال العقل وال كر وإىل التبصر يف اخللق  
كثريةٌ ، ٹ ٹ ُّجف حف خف مف حق مق  َّ  )3(.يهتمُّ  اإلسالم برتبية ال رد يف 

ه يوِل احية اجلسمية والروحية واخللقية، كذل  فإنَّ اجملتمع من مجيع اجلوانب، فكما يهتم برتبيته من النَّ 
ناؤه من مجيع اجلوانب.  وذل  ليكمل بالعقليةِ  احيةِ أمهية كْبى لرتبية ال رد املسلم من النَّ   

والرتبية العقلية يف اإلسالم تسعى إىل تنمية ذكاء ال رد، وقدرته على التأمل، والت كري، والنظر، 
ذاكرته، وإع ائه القدرة على التحليل، وإدراك  يةِ وِ قْ وتنمية قدرته على التخيُّل والتصور، إىل جانب تتَ 

،إىل ابلنتائجِ  ، وربط العلل ابملعلوّلت، واألسبابِ حلياةِ التاريخ، ورب ها بواقع ا اتِ ظَ العالقات ب هم عِ 
 جانب اهتمامها بتنمية القدرة على التعبري فهي بذل  تشمل مجيع نشاط اإلنسان العقلي.

إىل الغاية  ولِ صُ وُ لْ لِ ا هتدف من وراء ذل  هتتم وتُتْعىن هبذه القدرات العقلية وتنميها، فإَّنَّ  وهي إذْ 
، فليس الت كري يف اإلسالم جملرد الت كري فحسب  هلذا  هُ وعبادتَ  هُ وحبَّ  وجلَّ  زَّ الكْبى من معرفة هللا ع

 فَ رِ عْ نتَ  بدون العقل لنْ  من خالل آ ته إذْ  وجلَّ  كان العقل أهم وسيلة للوصول إىل معرفة هللا عزَّ 
لعقيدة يف ن س صاحبها.والرتبية العقلية هتتم أيضاي إىل جانب تثبيت ا فَ رَ يُتعْ  اآلية، وبدون ال كر لنْ 

بني  نْ ال  ل: ببناء ال كر اإلسالمي يف ذهن ال  ل، وإع ائه القدرة على متييز ال كرة اإلسالمية مِ 
روح العزة واألصالة ابل كر  ثُّ بُ ا تتَ ا أَّنََّ التيارات ال كرية الدخيلة املناهضة للتصور اإلسالمي، كمَّ 

 .اإلسالمي عند النشء

                                                           

 صحيح مسلم.(1)
 .تربية األوالد يف اإلسالم(حسني، حممد، 2)
 .24(سورة الروم: جزء من اآلية 3)
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، فمنها قول هللا لِ قُّ عَ ، والتتَّ رِ بُّ دَ ت الكثرية املباركة يف األمر ابلت كر، والتَّ ن القرآن الكرمي التوجيهاوتضمَّ 
 زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئ ُّ  تعاىل

 ىل مل يك ىك مك لكاك  يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث

 ميزي ري  ٰى ينىن نن من زن رن مم  ام يل

 ني ىي يي جئ حئ خئ  َّ  )1(.   

ل ظة)تعقلون، يعقلون( يف القرآن  وقد وردتْ اآل ت ابلدعوة إىل الت كر والتدبر.  مُ تَ وهكذا ختُْ   
. ةي رَّ مَ  ةَ رَ شْ عَ  تَّ مرة، و)ي قهون( سِ  ةَ رَ شْ عَ  ة، كما وردت ل ظة )يت كرون( سبعَ وأربعني مرَّ  ةي الكرمي مثاني

 وجلَّ  يف معرفة هللا عزَّ  -الذي هو مناط التكلي   -ويف هذا دليل واضح على أمهية استخدام العقل 
 ا يت لب ويوجب السعي يف مرضاته بكمال اخلضوع والذل يف عبادته.واإلميان به، ممَّ 

، رِ كُّ ذَ ، والقدرة علىاحل ظ والتَّ كالذكاءِ   عظيمةٍ  عقليةٍ  وقدراتٍ  ا هللا الكائن البشري بلكاتٍ بَ ولقدحَ 
ا يف كانت مكنونة يف ال  ل عند وّلدته، فإَّنَّ   واإلبداع، وال هم، وغري ذل . وهذه القدرات وإنْ 

ا بَ ا رَّ ة إىل استخراج وتنمية، وما مل َّنتم هبذه القدرات العقلية وننمِاها ابألساليب الصحيح، فإَّنَّ حاج
يف األسرة  ، فتنحرف وتضل. هلذا كان دور األبُّ غري صحيحةٍ  وتذهب، أو توجه وجهةٌ  لْ حِ مَ ضْ تَ 

من   على ما حباه هللال األول عن تربية ولده وتعليمه وتوجيهه، حمافظاي ؤو هو املسمهماي للغاية  إذْ 
 وجاداي يف تنميتها، وتوجيهها إىل اخلري. ،خمتل ةٍ  وطاقاتٍ  قدراتٍ 

 اجلانب اجلسمي:
 ةُ نَّ ن الكرمي والسُّ آحيظى اّلهتمام ابلنواحي اجلسمية لل رد املسلم عموماي ابهتمام كبري. على صعيد القر 

يتوخى بناءه من حالل فقد  وأنْ  اي،ليه سليماي معافاملتشرفة وللبدن على املرء حق يف احل اظ ع تةُ يَّ وِ بَ النتَّ 
 وقد اهتمتْ  ،(2)( هِ  بِ ىَل وْ أَ  ارُ فالنَّ  تِ حْ السُّ  نْ مِ  هُ مُ حلَْ  تَ بَ نتَ  نْ م )مَ ى هللا عليته وسلَّ صتلَّ  -قال رسول هللا 

تا ت رضته مَ ولل  ل خصوصاي، لِ  ،ة الشري ة بختل  اجلوانب اجلسمية لإلنسان عموماي يَّ وِ بَ النتَّ  ةُ نَّ السُّ 
 و اجلسمي والعقلي، ولذل  كان اهتمام السنة النبوية أبنْ مُ املرحلة العمرية، ومت لبات النُّ  تهُ بُ وتت لَّ 

على عاتق اآلابء واملربني، يف جمال اّلهتمام ابلنواحي اجلسمية  أوضحت جوانب املسؤوليات امللقاةُ 
 العديد من الدراسات أنَّ  أظهرتْ ،ي ناكِ الرضاعة ال بيعية ما كان ذل  ممُْ  ىلل  ل، وهي تشتمل عل

                                                           

 .12-10اآل ت  النحل (سورة 1)
 .يف املستدرك(رواه احلاكم،  2)
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ال رتة الضرورية للرضاعة لكي ينمو ال  ل منواي متكامالي من النواحي اجلسمية والصحية والن سية هي 
 -على ذل  با جاء يف قضية املرأة الغامدية اليت زنت فقال هلا رسول هللا  لُّ دَ تَ سْ .ويُ (1)عامان كامالن

 تلدي، فلما ولدت جاءت ابلصيب حتمله فقالت   نيب هللا ها أان ذهيب حىتَّ ا)–م ى هللا عليه وسلَّ صتلَّ 
هذه التعاليم وردت يف القرآن الكرمي وأكد عليها ، (2) ت  ميه(ضعيه حىتَّ رْ أ، قتال فاذهيب فقد ولتدتُ 
، (3)(نْيِ لَ وْ  احلَْ يف  انَ ا كَ  مَ ّلَّ إِ  اعِ ضَ الراِ  نْ مِ  مُ رَ ) ّل حيُْ : حني قال -م ى هللا عليه وسلَّ صلَّ -رسول هللا 

فهي ترب ه ابحلياة  ياِ سِ  ْ والنتَّ  ياِ حِ الصاِ  ال  تلِ  بتستقبلِ  وثيقةٌ  األم هلا صلةٌ  نَ مِ  ال بيعيةُ  الرضاعةُ  وعمليةُ 
هناك من فرص للرضاعة ال بيعة  ا مل يكنْ عاط ة األمومة الصادقة النبيلة وإذَ  خُ سْ رَ من شهواته وتتُ  وحتدُّ 

نع يها أجرها كامالي. وعن ابن  وأنْ  والبدنِ  الن سِ  صحيحةي  صاحلةي  له مرضعةي  خنتارَ  فينبغي أنْ 
ولذل   ،وأخالقه وسجا ه  لِ ال اِ  ةِ حَّ يف صِ  لته أثترٌ  األماِ  نَبُ لَ  (، هلذا فإنَّ اعُ بَ ال اِ  ريِاُ غَ يتُ  اعُ ضَ عباس)الراِ 

 البحوثِ  كافةَ   ة اإلشارة إىل أنَّ دينياي وخلقياي مع ضرور  وال اسدةَ  املريضةَ  اسرتضاعُ  يتجنبَ  أنْ  جيبُ 
 . األما  حليبُ  الغذائيةَ  وقيمتهِ  خصائصهِ  لألط ال يوازي يف إىل غذاءٍ  مل تتوصل بعدُ  العلميةِ 

 مشروعٍ  الوالدان طعام أوّلدمها وشراهبم حبيث يكون حالّلي طيباي من كسبٍ  يتحرَ  وجيب أنْ 
 الكتابَ  يعلمهُ  أنْ  دِ الِ وَ على الْ  دُ لَ وَ الْ  قُّ ) حَ :قاله أنَّ  -صلى هللا عليه وسلم -فقد ورد عن رسول هللا 

، لكي والنومِ  واملشربِ  القواعد الصحيحة يف املأكلِ  لُ باع. و جيب اتاِ (4) طيبتاي (وّل يرزقته إّلَّ  ةَ احَ بَ والساِ 
 المةَ ، وحتقق له الساألدبُ  علتى سلوكيات حمددة، تلزمهُ  يعتتادَ  ال بيعي أنْ  يستقيم سلوك ال  ل، فمنَ 

على اّلقتصاد يف  -م ى هللا عليه وسلَّ صتلَّ -رسول هللا  ا فقد أكدَّ هنَ  ، ومنْ والبدنِ   سِ يف النَّ  والعافيةَ 
ا ذَ إِ ، فَ هُ بَ لْ صُ  تنَ مَ قِ يُ  تاتٍ مَ يْ قَ وعاءي شراي من ب نه، حبسب ابن آدم لُ  ي  مِ ا مأل آدَ )مَ : ، حيث قالاملأكلِ 

 . (5)لن تسه( تثٌ لُ ، وثتُ هِ ابِ رَ تشَ لِ  ثٌ لتُ ، وثُ تهِ امِ عَ  َ لِ  تثٌ لُ ثتُ فاعالي فتَ  دَّ بُ َّل  انَ كَ 
الر ضة تعمل على تنمية جوانب شختصية ال  تل متن النواحي املختل ة، حيث تكسبه و 

ي لاِ حَ نتافس الشري ، والتَّ ات، والتَّ التعاون، وروح اجلماعة، وإنكتار التذا  فيه حبُّ  اللياقة البدنية، وتغرسُ 
مس  ابألخال  الكرمية، ابإلضافة إىل تعود ال اعة والنظام، لذل  فقتد دعتا التَّ ابلروح الر ضية، و 

                                                           

 تربية األوالد يف اإلسالم.(علوان، عبد هللا، 1)
 يف اجلامع الصحيح.(رواه مسلم، 2)
 .يف سننه(رواه القرطيب، 3)
 يف نوادر األصول.(رواه الرتمذي، 4)
 .، يف اجلامع الصحيح(رواه الرتمذي5)
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إىل اّلهتمام ابلرتبية اجلسمية، من خالل العديد من املمارسات  -م ى هللا عليه وسلَّ صلَّ -رسول هللا 
كماّلي ملا ورد عنه باحة، وركوب اخليل، وذل  استماية، والساِ  ضتية وألعتاب ال روسية، ومنها تعلم الراِ الراِ 
 .(1)( الضعي ِ   من املؤمنِ إىل اَّللِ  وأحبُّ  خريٌ  القويُّ  )املؤمنُ : ه قالأنَّ  -م ى هللا عليه وسلَّ صلَّ –

ى اجلسدية، والعقلية، اإلسالمي، يعتْب أداة تنمية القوَ  من املنظورِ  اللعبُ  لذل  فإنَّ 
أساسي، لكي ينمو  ، وهو م لبٌ الن سيةِ  وطِ من الضغ صِ لُّ خَ ، والتَّ والوجدانية، وتروحياي عن الن سِ 

ال  ل منواي متوازاني، يف كافة جوانب شخصيته، لذل  ينبغتي على اآلابء واملربني يف ر ضاألط ال 
حيرصوا على توجيه أبنائهم حنو ممارسة األلعاب الر ضية بختل  أنواعها، وبا ينسجم  ، أنْ سواملدار 

مو يستثمروا اللعب لتوجيه شخصية ال  ل، ومساعدته على النُّ  مع تعاليم اإلسالم وتقاليده، وأنْ 
يتزايد النمو العضلي ويصبح جسم ال  ل قريب  12-9 املتأخرةِ  ال  ولةِ  .ويف مرحلةِ السليم املتكامل

ه ّليكل وّل خيمد ط ل هذه املرحلة أبنَّ  زُ يتا مَ تَ ويتَ ، ويزيد بعد ذل  نشاطه احلركي، الشبه جبسم الراشد
 بني الذكورِ  يف التمييزِ  فما فوقها يبدأُ  العاشرةِ  ويف سنِ .(2)ويرغب يف التغيري يءنه مياللشنشاطه ولك

وا بني الذكور واإلانث يف املضاجع ويعلموهم سرت عوراهتم ي رقاِ  نْ أ نِ يْ دَ الِ وَ لذل  جيب على الْ ، واإلانثِ 
 . اسِ النَّ  مامَ أ

 ي:  سِّ فْ و النـَّ م  النُّ 
 ،ال سيولوجية حاجاتهِ  ة من تلبيةِ بدايي  املسلمِ  الن سي من شخصيةِ  ابجلانبِ  ةُ اإلسالمي  الرتبيةُ ىَن عْ تتُ 

با حيقق  الن سيةُ  هُ  إىل حتقيق صحتُ ووصوّلي  ،على ضبط ان عاّلتهِ  أتكيداي  مثَّ  الوجدانيةُ  حاجاتهِ  وإشباعُ 
 هذا اجلانب: دور الرتبية اإلسالمية يف تنمية . وفيما يلي نوجزُ وانسجامٍ   ٍ يف تكيُّ  العيشُ  لهُ 
 واألبُ  عةُ مْ السُّ  ةُ نَ سَ حَ  األمُّ وذل  بتخريُّ  ،فيما بعد الن سيةِ  واملشاكلِ  األزماتِ  بِ  البداية لتجنُّ ختريَّ  -1

خبلومها من األمرا  الن سية  ممو الن سي السليوالنُّ  لإلنباتِ  مناسبةي   تربةي وانَ كُ يَ لِ   معةُ السُّ  حسنُ 
 اليت ميكن أنْ  شوهاتِ ة من التَّ .وكذل  محاية األجناِ األبناء مستقبالي تؤثر على  والعصبية اليت ميكن أنْ 

أو  أو التشاؤمِ  ا للسخريةِ اري ثَ الذي ّل يكون مَ  فيما بعد.واختيار اّلسم احلسنُ  ن سيةٍ  تؤدي إىل أزماتٍ 
 حنو ذل .

                                                           

 يف اجلامع الصحيح.(رواه مسلم، 1)
 .237، صلم نفس النموع(زهران، حامد، 2)
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 ،ربِ والش ،تلبيةاحلاجات ال سيولوجية.جيب اّلهتمام ابحلاجات ال سيولوجية لل رد كاألكلِ  -2
. على احلياةِ  اي وخوف اي وقلق اي لدى ال رد توتر  ثُ دِ يف هذه احلاجات حيُْ  حدوث نقصٍ  ألنَّ   وغريها ،مِ وْ والنتَّ 

 لصاحبها.  ن سيةي  وراحةي  فإشباع تل  احلاجات يتضمن إشباعاي 
 لوجدانيةِ ا حاجاتهِ  إىل إشباعِ  اإلنسانِ  حاجةَ  اإلسالميةُ  إشباع احلاجات الوجدانية:مل تغ ل الرتبيةُ  -3

 اليأسِ  وحاجته إىل األمل ونبذُ  الن سِ  وترويحِ  عادةِ وحاجته إىل السَّ   وال مأنينةِ  إىل األمنِ  هُ كحاجتُ 
معناها احلقيقي وحتييه يف  ة اإلنسانِ ياِ حلع ي تُ اليت سية  ْ نتَّ ال اجاتِ احلمن ذل  إىل غري  والقنوطِ 
 ين  ىن من خن حن جن يم ىم ُّ  تعاىل هللا . فانظر إىل قولوانسجامٍ  تكي ٍ 

جه مه ىه يه  َّ   )1(، مُ شرياَ إىل أنَّ  اإلنسان كما هو حباجة إىل اّلحتياجات األساسية 
 حباجة إىل األمن وال مأنينة كإحدى اّلحتياجات الن سية.

كما مل يقل برتك   ،:مل يقل اإلسالم بكبت الغرائز واّلن عاّلت وقمعهاواّلن عاّلتُ  الغرائزُ  ضبطُ  -4
اّلستغناء  ا هلا من فوائد ّل يست يع أحدٌ مَ لِ  ،ا قال برتبيتها وضب ها وهتذيبهامنَّ احلبل على الغارب.إ

على اإلنسان  مَ كِ والغريزة اجلنسية لو زالت حلَُ  ،ال عام تؤدي إىل احملافظة على احلياة عنها. فشهوةُ 
 يقول هللا عزَّ  ،هما است اع اإلنسان الدفاع عن ن س -وهي املقاتلة  -غريزة الغضب  تْ دَ قِ  ُ ابل ناء.ولَ 

 وجلَّ  :   ُّ  خل مل ىليل جم حم خم مم ىم يم جنحن  َّ  )2(.
ويف ذل  يقول  ،ا له من فوائدمَ يف اللعب لِ  هُ  س: ويكون ذل  إبع اء ال  ل حقَّ الناِ  عنِ  الرتويحُ  -5

يسرتيح إليه من تعب  ،ا مجيالي يلعب لعبي  يؤذن له بعد اّلنصراف من الكتاب أنْ  ) وينبغي أنْ  :الغزاِل
كتب(. كما يكون الرتويح عن الن س بتخصيص وقت للدعابة والسمرمع األهل واألصدقاء وحتقيق امل

 ا.الراحة الن سية والرتويح عنها ابلراحة واّلستجمام والرتويح لبعض الوقت يوميي 
يف  والغلظةِ  وذل  ابلبعد عن أسباهبا كالقسوةِ :الوقاية والعالج من األزمات واألمرا  الن سية -6

إىل غري ذل  من أنواع  والتوبيخِ  يف العقاب ويف اللومِ  وجتاوز احلدُّ  ،الظلم والقهر وفر ُ  ،لةِ املعام
يف املعاملة  املعامالت السيئة اليت ترتك أاثرها السلبية يف الن س.وقد أمر هللا سبحانه وتعاىل ابلرفقِ 

                                                           

 .4-3(سورة قريش: اآل ت1)
 .29(سورة ال تح: اآلية 2)
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 جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم  ُّ  :والبعد عن القسوة واجل اء يف قوله
 حي خيمي  َّ  )1(.

 :التوازن يف حياة املسلم
ّل  كلِاها يف اتِاسا ٍ   اإلسالم بني امل البُ  ، فقد وازنَ متوازنةٌ  املسلمُ  حياةُ  جيعلُ  األولو تُ  ترتيبَ  إنَّ 

على ذل  ابلنهي عن الغلوِا واإلفراط، كما َّنى عن الت ريط    بل أكَّدَ على جانبٍ  فيه جلانبٍ  طغيانَ 
حتقيق تل    بتنظيمِ الشريعة إّلَّ  سُّط واّلعتدال يف مجيع األحوال، ومل أتتِ ابلتو  واإلمهال، وأمرَ 

 وهي أجلها، أَّل نْ مِ  قَ امل الب، وبيان حدودها اليت ّل تتصادم مع ف رة اإلنسان ووظي ته اليت ُخلِ 
، لإلنسانِ  راجحةٌ  عةٌ من  فيهِ  شيءٍ  كلَّ   شريعةُ الَّ  تُ حَ ابَ ، فأَ احلِ والصَّ افعِ ابلنَّ  األر ِ  وعمارةُ  ة هللاِ عبادُ 
 .أو جسدهِ  أو مالهِ  أو عقلهِ  اإلنسانِ  على حياةِ  ومضرةٌ  فيه م سدةٌ  شيءٍ  عن كلُّ  وَّنتْ 

 هن من خن حن ُّ ٹ ٹ  مى هللا عليه وسلَّ صلَّ  –على حممَّد  الذي نزلَ  الوحيُّ  نصوصُ  وهذه بعضُ 
 جه مه ٰه  جي حي خيمي هي مئ هئ مب هب مت َّ  )2(.

بقى مهالي غري مستثَمر، أو لينعزل عنه اخللق، والتعبري بتَسخََّر  فيه فلم خيلق هللا تعاىل هذا الكون لي
                عىن التذليل والتسهيل ّلستكشاف هذا الكون، واّلست ادة من مكنوانته وكنوزه.ب

 لك خك حك جك مقحق مف خف  حف جف مغجغ مع جع مظ حط مض ُّ ٹ ٹ 

 مكجل  حل خل مل هل جمحم خم مم جن حن خن  َّ )3(.

 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ ٹ ٹ 
  ين جه مه ىه َّ  )4(.

فهم مع جتارهتم مل يهملوا اجلانب الروحي والتعبدي واخللقي الذي يدفع إليه اإلش ا  من احلساب بني 
 .ي هللا يف اآلخرةدَ يَ 
 ساليب والوسائلاستخدام األ التوازن يف - 

                                                           

 .159(سورة آل عمران: جزء من اآلية 1)
 .13(سورة اجلاثية: اآلية 2)
 .77(سورة القصص: اآلية 3)
 .37سورة النور: اآلية ( 4)
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 عنيون برتبية ال  ل لكلاِ و املأيستخدم الوالدين  ساليب والوسائل نعين به أبنْ استخدام األ التوازن يف
ه من خالل نَّ إف ،و يناسبها من وسائل وأساليب تربويةأما يالئمها  مراحل منو ال  لِ  نْ مِ  مرحلةٍ 

ها ناسبُ يُ مل ما وهلا كذل  من وسائل التعا ،يزهاما ميُ  ةٍ مرحل لكلاِ  أنَّ  ركُ دْ معرفتنا خلصائص منو ال  ل نُ 
 ساليب املناسبة من خالل كلاِ األ كلُّ   ا توظي ُ أيضي  ازنِ خرى نقصد ابلتو أجهةٍ  نْ ومِ  هذا من جهةٍ 

 الوسائل املتاحة.
بني الشدة  املرءُ  يتوسطَ  أنْ  ّل بدَّ  أبنائه وعلى الرفق هبم لكنْ  جمبوٌل على حباِ  ب بيعتهِ  اإلنسانُ  

ق ع احلبل، وإمنا  ّل ينحىتَّ  يف الشدةِ  يف الرفق هبم ويرخي هلم احلبل، وكذل  ّل يبالغُ    فال يبالغُ واللنيِ 
، والرمحُة هبم، والش قُة يةُ راِ )فمحبُة الذُّ  :. يقول سعد بن محيدمقاٍم مقالٍ  خري األمور أوس ها، ولكلاِ 

ين، وإنَّ  حمبتهم ّل تقتضي إمهاَل تربيتهم، وإغ اَل شؤوَّنم،  عليهم م لوبٌة  لكن ليس على حساب الدِا
با جيب به إحسان تربيتهم، وتقومي  ا مليئةٌ ورمحتهم، كما أَّنَّ  يةُ راِ با حيثُّ على حبِا الذُّ  ُة مليئةٌ والسُّنَّ 

، م يف البهائا يرى ما أودعه هللا يف قلوب األبوين من الرمحة للولد، حىتَّ نَ لُ ُخُلقهم(. ويقول أيضيا: )وكُ 
يعود ابلضرر  لدى الوالدين حىتَّ   رط زماُم هذه احملبةُ يُ  أنْ  ا الذي ُيستغربْ وهذا ليس بستغَرٍب  إمناِ 

 .(1)على الولد (
 التوازن بني الوسائل واألساليب وبني مراحل منو الطفل املختلفة: 

هذه الوسائل ّل ت بق على  مجيعَ  نَّ أنعلمَ  نْ أ يه من البديهنَّ إالرتبية ف بعد التعري  بوسائل وأساليب
بدوراملسجد  رثأّليت ال  لُ  الي مسائلها وأساليبها اخلاصة. فمث مرحلةٍ  لكلاِ  نَّ أمجيع مراحل العمر حيث 

وكذل   .املتوس ةِ  ال  ولةِ  مرحلةِ  يف ا يبدأ تعرضه هلذه الوسائلاملهد. وإمنَّ  مرحلةِ  و املدرسة وهو يفأ
و املوعظة لل  ل أسلوب العقوبة أفال نستخدم  ال رتاتِ  كلاِ   يف ساليبِ مجيع األ نستخدمَ  نْ أّل ميكن 

كثر أويكون  لل  لِ  وازنوا بني ما يصلحُ يزوا ويُ ميُ  للوالدين من أنْ معىن الكالم. فال بد  يّل يع يالذ
 مراحل منوه. منْ  مرحلةٍ  كلاِ   مالئمة له وما ّل يصلح له يف

 وأكثرُ  ،بهِ  ةسرة احملي واأل ينِ دَ الِ وَ هم الْ  تربيتهِ  يف اي ثري كثر أتوىل الوسيلة األسنواته األ فال  ل يف
لسلوك  ةاملالحظ شديدُ  ال  لُ  يكونُ  هذه املرحلةُ  يف هنَّ أحيث  سلوب القدوةأا هو ساليب أتثريي األ

تصبح  هوالدي وأفعالِ  قوالِ أفبحسب ما يرى ال  ل من  ،نِ وي عال نِ ما يقوّل كلاِ   يف اهلمَ  ومقلداي  هوالدي

                                                           

 التبية بني الشدة واللني.(عيسى، أبو مال ، 1)
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سلوب التعويد فيجب منذ الصغر تعويده على كل ما أوهذا ، عند ال  ل قوال واألفعال عادةي هذه األ
 سواء هو صحيح
 هذه املرحلة جيب مالحظةُ  ترتعرع مع منوه. ويفو ذهنه  خ يف ترسُ حىتَّ  خال ِ و األأ السلوكِ  يف

 عليه أم ّل. ا كان يقوم با نربيهِ ذَ إملعرفة ما دائما  ال  ل
جديدة سوف  سيلةٌ و هناك  نَّ إالسادسة ف ىل سناِ إهذه املرحلة ووصل  ا تعدى ال  لُ ذَ إا مَّ أ
هذه  ويف السابعةِ  سناِ  أتثري املسجد يف بعد ذل  أييت مثَّ  ،واألقران ةاملدرس يوه وتؤثرفيه هتدخل علي

ال  ل  يرَ  نْ أجيب  نُّ هذه الساِ  . ويفياملرئ عالمُ خاصة اإل ا أتثريٌ يضي أعالم قد يكون لوسائل اإل ةاملرحل
واملسجد واللعب  ةىل املدرسإأمام املسجد. فبخروج ال  ل  املعلمني أو يف يف واءالقدوة الصاحلة س
سلوب القدوة الوالدين واألسرة فقط فهناك املعلمني وأمام املسجد واملصلني والرفا  أمع رفاقه مل يعد 

ا درك اخل أ من الصواب فيتم دائمي معىن الكالم ويُ  يصبح يعأ هالوعظ ألن سلوبُ أهنا دور  يتأفي
هذه  ه يفنَّ أوىل.وحيث ال  ولة األ سنوات اكتسبها يف اليتةتذكريه بدينه وابلسلوك واألخال  احلسن

 ،ه يتأثر أبسلوب الرتغيب والرتهيبنَّ أمعىن الكالم ويدرك اخل أ من الصواب ف يصبح يعةأاملرحل
بينما ما  هعمل ه مرغوب يفهو ترغيب له وأنَّ  ثوابُ ال هانل علي يءٍ ش كلَّ   نَّ أه سوف يدرك نَّ أحيث 
ا ابلقصص هذه املرحلة يكون مولعي  تعاد عنه.وال  ل يفتركه اّلب هو ختوي  جيب عليأعقاب  هانل علي

تؤثر على ال  ل.ومع  مور اليتفضل األأسلوب القصص من أي همها فيكون استخدام  نْ أويست يع 
ساسيات أيزداد أتثريه ابلرفا  ويقل أتثري الوالدين واألسرة. ولكن  همنو ال  ل وز دة سنوات عمر 
سلوب القدوة حلاجة ال  ل أيستمر  نْ أمرحلة ال  ولة وجيب  بوين يفال  ل تكون قد بنيت من األ

مرحلة  قناع وأسلوب الوعظ من األساليب املهمة يفسلوب اإلأت كريه.وكذل   ونضجَ  ا كْبَ ليه كلمَّ إ
شياء كثرية من بينها أحتدث فيها  اليتا ال  ل يكون على مشارف مرحلة املراهقة  نَّ أل  َّناية ال  ولة

 نْ قناع واحلوار مع ال  ل والتقليل مِ سلوب اإلأفيعتمد  ةار وعدم تقبل العظات بسهولالتمرد على الكب
ال  ل ازدادت احلاجة  ْبَُ ما كَ عمال. وكلَّ األ ىل الرتغيب يفإواللجوء  هُ نَّ سِ  ما كْبَ الرتهيب والعقاب كلَّ 

بسبب ز دة  ا للتغيريِ تعرضي  رُ أكث ه يكونُ بذل  ألنَّ  رَ عُ شْ يَ  نْ أدون  هفعالأو  هقوالوأ ىل مالحظة سلوكياتهإ
 حوله. نْ احتكاكه ابلرفا  واجملتمع مِ 

 :ةالتوازن بني الوسائل واألساليب التبوي
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ّل  نْ أتصرفاهتم و  كلاِ   ألوّلدهم يف ةقدو  وانَ كُ يَ  نْ أالرتبية فيجب  ساس يفاأل االوالدين مه حيث أنَّ 
ى صلَّ  -احلياة هو رسول هللا  ل يفاألوا  القدوةَ  نَّ أفعاهلم. كما جيب تربية األوّلد على أقواهلم أخيال  

هللا علية وسلَّ م -كما جاء يف القرآن الكرمي،ٹ ٹ ُّ  جف حف خف مف حق مق جك  حك َّ  )1(، 
سالمية اإل ينشأ ال  ل على املبادئ قدوة يقتدى هبا األوّلد حىتَّ  وانَ كُ يَ  نْ أ نِ يْ دَ الِ وَ وجيب على الْ 

مر ميكن ت بيقه.وكما جيب على الوالدين أليس صعب بل  منه بُ لَ  ْ ما يُ  ويعرف أنَّ  ،الصحيحة
ا مَ دِ خْ تَ سْ يْ  وعلى الوالدين أنْ  ،موركثري من األ  يف اهب يال  ل يقتد نَّ أالعناية أبوّلدهم الكبار حيت 

كما جيب   ،ا على التكرار والتذكريا دائمي صَ رِ حيَْ  نْ أو  ،وّلدهمأتربية  ابستمرار يف ةسلوب املوعظة احلسنأ
بناء على هذا . كما جيب تعويد األلال    ّل ميلا  حىتَّ ياَل  ِ املوعظة وّل يُ  يفان رفقاء وَ كُ يَ  أنْ  اعليهم

هللا. وعلى الوالدين  ىلإون على القيام ابلدعوة بُ وهبذا يتدرَّ  ،ىل اخلريإا سلوب فيدعون بعضهم بعضي األ
وقصص  ،سالميةقصص اإلجب على الوالدين الت رغ لرواية اليف  سلوب القصصأ اَل  َ غْ ّليتَ  أنْ 
فرواية القصة من قبل  ،سالميةوال توحات اإل ،والتابعني ةوسرية الصحاب ،والسرية النبوية ،اءينباأل

ا استخدام يضي أوجيب على الوالدين ،هاو بلغ من أتثري شراء القصص لألوّلد ليقرؤ أالوالدين هلا أتثري 
 وجلَّ  ميان ابهلل ومراقبة هللا عزَّ ظ ارهم على اإلسلوب التعويد ويكون ذل  بتعويد أوّلدهم منذ نعومة أأ

هذه  ىل هللا فلو ّلزمتْ إوكذل  القيام ابلدعوة  ،احلميدةُ  خال  الكرمية والص اتُ والتعود على األ
فعل اخلري  العادات ال  ل كان هلا التأثري الكبري على حياة ال  ل. وعلى الوالدين ترغيب أوّلدهم يف

ا ترهيب أوّلدهم وختوي هم يضي أوعلى الوالدين  ،أو ابملكافأة ال يبةِ  والكلمةِ  لثناءِ ا ابفيكون الرتغيب أمَّ 
وّل يلجأ  يخرو أو  أينيو دئا بعقامَّ أمن ترك املعروف أو البعد عن طريق اخلري ويكون الرتهيب 

العقوبة  يقاعيد إالتخوي  والتهدي خرى ويلاأل ساليبُ األ ا فشلتِ ذَ إ ّلَّ إسلوب ىل هذا األإالوالدين 
خري ملعاجلة احلل األ يعى أن للعقوبة مراحل متعددة جيب اّللتزام هبا وتكون هاعلى ال  ل وير 

.ال  ل  

سلوب التدرج أيسلكوا  نْ أفيجب  هو تنشئتهم عليأألبنائهم  هتعليمالوالدان يريد  يءٍ ش وكلُّ 
 .تليها با يسهل على ال  ل القيام به مث يرتقون للمرحلة اليت الوالدانفيبدأ 

 نْ أو  ،وقاتمجيع األ يف اوّلدمهةأمالحظ افيجب عليهم ينِ دَ الِ وَ سلوك مسؤولية الْ ال ةومالحظ
 يكوان يقظني

                                                           

 .21(سورة األحزاب: اآلية 1)
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الدنيا  يف اخلريِ  ىل فعلِ إتصحيح أخ ائهم وتنبيههم  اوعليهم ،وّلدهمأقوال وأفعال أن اويالحظ
 واآلخرة. 

 رُ فتَّ وَ تتَ تتَ  صحيحةٍ  بيئةٍ  ئا يك ل للناشا سليمي تياري سينشأ فيها أبناهم اخ اختيار اآلابء للمدرسة اليت أنَّ  
 تتوفر فيها القدوةُ  نْ أّلبد  عاةي دُ  خترجَ  نْ أيرجى  فاملدرسة اليت ،ساليب الرتبية الصحيحةألُّ ل  افيها ك

 سِ راِ دَ أن سهم فاألكْب قدوة لألصغر.فبالنسبة للمُ  ةال لب دارة بل ويفواإل املعلمِ  يف يءٍ ش الصاحلة لكلاِ 
وقتها مع  على الصالة يف حيافظَ  سالم وتعاليمه وأنْ لتزامه ِبداب اإل ايف ةيكون قدوة عملي ه أنْ علي

خمال . وابلنسبة لإلدارة  يءأمور دينهم كلما ّلحظ ش يف هِ قُّ  َ بل ويساعدهم على التتَّ  ةأبناءه ال لب
دارية والقدوة قدرة اإلتكون على مستوى جيد من العلم واخللق واحلكمة واليقظة وال نْ أالقدوة فيجب 

 ا ابلنسبة للمدرسة ذاهتا فيجب أنْ أمَّ  ةحنو ال لب ،بوةوعاط ة األ املِِ عَ جتمع بني ص ات الْ  العلمية اليت
فال تْبج وّل اختلط مع مراعاة  وكبريةٍ  صغريةٍ كل اِ   ي ر  ن سه يف يسالم هو ال ابع العام الذاإل يكونَ 

وقات لتت ق مع مواقيت الصالة وتنظيم األوِء ان للصالة وللوضالتعامل وهتيئة مك يف يسالماآلداب اإل
 .(1)ىل اتساع املكان ونظافتهإ ابإلضافة

يدرسها وذل  من  يت ي قد انتباه واهتمام ال  ل بادته الحيرص على أّلَّ  وعلى املدرس أنْ 
 أنْ  ية خاصةي املواد الشرع سِ راِ دَ يعينه على ل ت انتباه ال الب وعلى مُ  يالذ ةسلوب القصأخالل 

 سلوب التعويد مهمٌ أا اء والصحابة.أمَّ ينبسلوب فيجب عليه ربط ال الب بقصص األيستخدم هذا األ
واملدرس  ،ام يظلون كذل  دائمي د تالميذه على احرتامه وتوقريه فأَّنَّ يعواِ  يللمدرسني فاملدرس الذ جداي 
فيجب  ،ي قد السي رة على تالميذه هُ نَّ إيعودهم على عدم اّللتزام ِبداب احلديث والسؤال ف يالذ

ط ال احرتام داب احلديث واألخال  الكرمية وتعويد األيعود تالميذه على اّللتزام ِب على املدرس أنْ 
 ةدارة املدرسيوجيب على اإل  ،تلقائياي  اي  يعتادوا ذل  ويصبح سلوكبعضهم ومراعاة شعور بعضهم حىتَّ 

أو إاثبته أمام  مناسبةٍ  ته وذل  من خالل مدحه بكلماتٍ على القيام بواجبال واملدرسني تشجيع ال  
أو  ةُ املدرسي دارةُ اإل ا رأتِ ذَ إا ال ريق الصحيح. أمَّ يف  وذل  ليستمر بسي ةٍ  ةٍ أصدقائه أو شراء هدي

وذل   والعقوبةِ  من الرتهيبِ  دَّ فالبُ  ،والتشجيعِ  و ّليستجيب للنصيحةِ اأري صاِ قَ حد ال الب مُ أاملدرسون 
من  للتهديد فالبدَّ  مل يستجيبْ  نْ إف ،نقاص درجاتهإخبار والديه أو إرمانه من الدرس أم بتهديده حب

ا على ال  ل مثل ه سيكون حريصي نَّ إف ،سالماإل بنهجِ  اي وملتزمكان صاحلاي   نْ إاملدرسَ  العقوبة حيث أنَّ 
                                                           

 .174-171، صالقدوة على طريق الدعوةمشهور، مص  ى،  (1)
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تعاملهم مع  ج يفدرُّ سلوب التَّ أواملدرسني مراعاة  املدرسيةِ  دارةِ اإل ىعل . وجيبهعلي هحرص والدي
كما جييب عليهم اّللتزام أبسلوب   ه،ون معه مع ما يتوافق مع عمر ؤ مور حيث يبدمجيع األ ال  ل يف
سلوب أوكذل  املدرس جيب مراعاة  ة،املعاقب معاقبة ال  ل فال يقدمون القسوة والب ش يف التدرج يف
خرى أىل إينتقل من نق ة  مثَّ با سبق شرحه و  رُ كاِ ذَ شرحه للمواد الدراسية فيبدأ من البداية ويُ  التدرج يف

لون و واملدرسون مسؤ  ةُ املدرسي دارةُ ىل عقل ال  ل. واإلإا أتكد من وصول املعلومات ذَ إ ّلَّ إشرحه  يف
 مَ ظاِ نَ تتُ  وتقدمي النصح ملن أخ اء وتشجيع من أصاب. وميكن أنْ  ةِ عن مالحظة ال  ل داخل املدرس

ط ال مع بعضهم ومع من هم أل يسهل مالحظة سلوك ادرسني حىتَّ مع امل لل البِ  رحالتٍ  ةُ املدرس
ىل إ. وجيب على املدرس مالحظة سلوك تالميذه داخل ال صل ومعرفة من حيتاجُ اَّ نمنهم سِ  كْبُ أ
 . وجيهِ والتَّ  صيحةِ النَّ 

ىل إم ذهاهب يكونوا قدوةيف ابء أنْ بناء فعلى اآلاأل ةِ تربي يف كبريةي   ةي مسامه يساهمُ  املسجدَ  أنَّ 
 وكذل  يف ،وّلدعلى تعليم األ واملشرفِ  والشيخِ  املسجدِ  امِ مِ يإف القدوةَ  ال  لُ  يرَ  نْ أوكذل   ،املسجد

 حىتَّ  يكونوا ودودين مع ال  لِ  وأنْ  ي،سالماإل املنهجِ  وفقَ  يتعاملوا مع ال  لِ  املصلني فيجب أنْ 
 أنْ  يفينبغ ةُ احلسن املوعظةُ  لل  لِ  املسجدُ  مُ داِ قَ يتُ  ما هماِ أنْ . ومِ هادو ر  نْ مِ  ويكونَ  ابملسجدِ  ال  لُ  قَ يتعلَّ 

 املوعظة وعلى الشيخِ  حتملَ  أنْ  املسجدِ  تدور يف اليت قاشُ الناِ  وحلقاتُ  والدروسُ  ةخ بة اجلمع تكونَ 
  ،هلم املوعظة والنصيحة با يناسب فهمهم مُ قداِ ط ال ويُ وجود األ يستغلَّ  نْ أو الدرسَ أاخل بةَ  يقِ لْ يتُ  يالذ

. وهذه املستقيمِ  وال ريقِ  ىل اخلريِ إيعظهم  نْ أو  ملسجدِ داابُ آأو  الصحيحُ  وءُ الوض هلم طريقةُ  حُ وضاِ يُ  كأنْ 
املوعظة القصة  لَ لَّ ا ختََ فإذَ  ،املوعظةِ  طولِ  نْ مِ  ال  لُ  لَّ تخللها القصصحىت ّلميََ ياملواعظ واخل ب جيب أنْ 

 املسجدِ  . كما جيب على الوالدين وإمامُ نشاطه ويستوعب أكثر ويتعلم سوف يستعيدُ  ال  لَ  نَّ إف
وا حُ يوضاِ  أنْ  دَّ ّلبُ  املسجد ولكنْ  ط ال يلعبون يفاحرتام بيوت هللا فال يرتكوا األ لىع ط الُ تعويد األ
 ابنتظامٍ  ىل املسجدِ هاإبُ الذَّ  ال  لُ  على الوالدين تعويدُ  داهبا. وكما جيبُ آبيوت هللا وهلا  املساجدَ  هلم أنَّ 
إىل عندما يكْب  فال حيتاجَ  الصغرِ  ذُ نْ مِ  ىل املسجدِ هاإبُ الذَّ  ال  لُ   يعتادَ حىتَّ  والدروسِ  الةِ الص حلضورِ 

 يبتسمَ  وذل  أبنْ   للمسجدِ  هابِ الذَّ  يف ط الَ األ بَ غاِ رَ يتُ  نْ هأاملسجد علي مامُ إ. و ىل اخلريِ إيدفعهُ  نْ مَ 
املسابقات بني  يمَ قِ يُ  وأنْ  ،تشجيعِ ال كلماتُ   يستخدمَ  عليهم عند اللقاء وأنْ  مُ وجوههم ويسلاِ  يف
 هكما أنَّ   ،نِ آوح ظ القر  الدروسِ  كثرةِ   نْ ط ال مِ ل األ ّل ميَ ط ال ويع يهم اجلوائز التشجيعية حىتَّ األ

 وّلد يفبني األ ةوذل  خبلق نوع من املنافس  ىل املسجدِ الذهاإبِ  وّلد يفاأل جيب على الوالدين ترغيبُ 
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مع ال  ل  الرتهيبِ  سلوبَ أاملسجد  الشيخ )املعلم( يف ن. ويستخدمُ آقر وح ظ ال ىل املسجدِ الذهاإبِ 
عند عدم  ئويستخدم الوالدين أسلوب الرتهيب لل  ل املخ  ،ومل يقم به حمدودٍ  يءٍ شب َ لاِ كُ ي  الذ
 جَ رَّ دَ تَ يتَ  نْ أاملسجد  خرة. وجيب على الشيخ )املعلم(يفالدنيا واآل طاعته ألوامر هللا ويهدد ابلعقاب يفإ
 ،وال هارة ضوءِ  ابلو وّلي أ أتعليمهم الصالة فيبد رادَ أا  إذَ فمثالي  ،ناِ فوار  الساِ  عِ ا ير  ط ال وأنْ تعليم األ يف
ا  ّل يصعب على ال  ل احل ظ وال هم. أمَّ حىتَّ  ورِ السُّ  بقصارِ  أن فيبدآبداء بتح يظهم القر  نْ إو 

واإلمام املعلمني حيث يراقبوا تصرفات ال  ل ابء اآل نْ فتكون مِ  املسجدِ  يف لِ  ْ ال اِ  ةِ ملالحظ ابلنسبةِ 
  َّ ا. ّل شَ ن  منه سِ  كْبِ هم أداب احلديث مع من آموه علاِ ويُ  أخ اءَ  نْ إويالحظوَّنا ويوجهوه للصواب 

لذل  جيب على الوالدين احلرص على  ،ال  ل يتأثر بشخصية أصدقائه وأخالقهم وسلوكهم أنَّ 
 هَ بَّ نتَ يتُ  أنْ  وكما جيبُ  ،الصاحلِ  وا أوّلدهم بص ات الصديقِ فُ راِ عَ يتُ  وأنْ  ،اختيار الصديق القدوة ألوّلدهم

حقو  عليهم ومن أمهها  للرفا ِ  ألصدقائهم ويعرفوَّنم أنَّ ة يكونوا قدوة حسن الوالدين أوّلدهم أنْ 
وا هلم املوعظة والتضحية. كما جيب على مقديُ  عن املنكر والتنبيه عن اخل أ وأنْ  يمر ابملعروف والنهاأل

 ،ط الن وس األ نصيحتهم لرفقائهم ملا هلا من األثر البالغ يف الوالدين تعليم أوّلدهم أسلوب القصة يف
 ،هذا خ أ ذهن ال  ألكثر من تقدمي نصيحة بكلمات حمدودة ))مثالي  يف خُ سَ رْ ما تتَ  فالقصة عادَتي 

 يقوم فمثالي  ،ضهم وتشجيع بعضهم البعنسلوب الرتغيب بيأوهذا صواب((. ميكن لألط ال استخدام 
فهذا  ،ربعني النووية أوّلي و من حي ظ مخسة من األ، أوّلي أه ملن حي ظ جزء معني من القرآن ذبشراء ه

سلوب الرتهيب أثبات ذاته. ويكمن لألط ال استخدام إىل إدٍ حخيلق التنافس بينهم ويسعى كل وا
  و حلضور الدرسأاجلماعة  ىل املسجد حلضور صالةإوا من يتأخر عن احلضور غُ لاِ بتَ يتُ  نْ بينهم أب

سلوب التدرج مع أوعدم اللعب معه وعدم احلديث معه. وهنا جيب استخدام  تهسيتم مقاطعأبَّنَّ 
وقعوا عليه أاستمر على اخل أ  نْ إوا منه عدم تكراره فبُ لُ  ْ وا له اخل أ ويَ حُ ضاِ وَ يتُ  نْ أوّلي أفيجب  ئاملخ 

ىل إساءته يءُإسِ يُ  نْ ضهم البعض ول ت انتباه مَ جيب على األط ال مالحظة سلوك بع ماالعقوبة. وك
 ى اخلري. لويساعد بعضهم البعض ع

عالم بصورة ل اإلئتربية ال  ل فيجب على الوالدين مراقبة وسا عالم دور خ ري يفلإل نَّ إ
 يسالمعالم اإله يت لب وجود اإليداوم ال  ل على متابعتها. كما أنَّ  مستمرة ودقيقهخاصة اليت

ة قدوة صاحل يسالمعالم اإلاإل العاملني يف يكونَ  وجيب أنْ ، يتوفر فيه أسلوب الرتبية يالصحيح الذ
  لإلنسانِ اّلي ثَ مِ  يكونَ  يكتب قصته أنْ  نْ مَ  يرَ   يكون لرسالتهم أتثري على ال  ل فال  ل جيب أنْ حىتَّ 
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ذل  سوف  كلُّ   ألنَّ  ُة احلسن واألخال ُ  القيمُ  ةي سالميةيإلييأو متث ةي له مسرحي  ُ رِ عْ يتَ  نْ مَ  يف وجيدُ  الصاحلِ 
سالميون استخدام أسلوب املوعظة عالمني اإلكما جيب على اإل   ،ال  لِ  ن سِ  يف ابلغٌ  يكون له أتثريٌ 

 نُّ ملا يناسب سِ  ةتكون موجه عى أنْ ار واملرئية ويُ  ةِ ذاعيخالل الْبامج اإل نْ مِ  توصيل املعلوماتِ  يف
  ل وي ضل أنْ  يقدموها لل ويتم ذل  ابختيار القصص اليت ةسلوب القصأاستخدامُ  ايضي أ. وجيبُ ال  لِ 

ى هللا عليه صلَّ  -وسرية الرسول  ةسالميتكون من ال توحات اإل عن اخليال وأنْ  ةبعيد ةتكون واقعي
يدخل ضمن األعمال  . أنْ يسالم يتعرف ال  ل على َترخينا اإلحىتَّ ة وسرية الصحاب -م وسلَّ 
  ل فعند له لؤو رتهيب وذل  من خالل ما يسمعه أو يشاهده أو يقر أسلوب الرتغيب وال ةعالمياإل

  ل وترغيب لعمل ما وترهيب من اقرتاف ليكون فيها موعظة ل جيب أنْ  ةلييأو متث ةعر  مسرحي
ط ال الذين يشاهدون أو عر  املواضيع ومراعاة أعمار األ التدرج يف عَ ا ير  وّلبد أنْ  ،عمل ما

 لكل عمر ما يناسبه ويتدرج هبم حسب عقوهلم وقدراهتم.  فيضع  يعالميسمعون العمل اإل
 قناع                                                                    احلرص على اإل-

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق ٹ ٹ ُّ 
  زن من نن ىن َّ)1( 

  ، ف ر  ووسائل اإلقناع على اختالفها  جيب أنْ  توظ  لتحقيق الغاية اليت من أجلها خلق هللا 
 اخللق، أَّل  وهي العبودية هلل تعاىل، ٹ ٹ ُّ   ّٰ  رئ زئ مئ نئ ىئ َّ )2(

هللا تعاىل، واّللتزام  اإلقناع يسعى إىل أتصيل العالقة بني اإلنسان وربه  بتأدية حقاِ  وهذا يعين أنَّ  ،  
ى إىل إقامة عالقات طيبة وأداء العبادات امل روضة، كتما يسع ،أبوامره سبحانه وتعاىل واجتناب نواهيه

من الرضا عن ذاته، يف عصر التمزقات الن سية  بينه وبني اآلخرين، وبينه وبني ن سه، كي يشعر بلونٍ 
 ابإلميان ابهلل وممارسة الشعائر وبذل  يتحقق له اخلري الذي هلا إّلَّ  والتوترات والعقد، اليت ّل حلَّ 

ان ّل ي عل فعله يف الن وس ّلستنهاضها جملرد كونه إميان اإلمي ننشده له، ومما ينبغي عدم إغ اله أنَّ 
آخر هو الكي ية اليت يكون هبا حتمله،  ا حيتاج يف ذل  إىل شرطٍ حيمل يف ذاته طاقة اّلستنها ، وإمنَّ 

حبيث يدفع اإلرادة إىل ال عل فيتم النهو  وهذا يقتضي ترشيد ال هم العقدي والت عيل اإلرادي 

                                                           

 .                      70( سورة اإلسراء: اآلية 1)
 .56( سورة الذار ت: اآلية 2)
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اإلقناع من أجل اإلميان ي ر  على أصحابه تقدمي م هوم األلوهية لإلنسان  للعقيدة يف الن س إنَّ 
 .ورمحة ه حب  على أنَّ 

اس إىل دين هللا من ركائز العمل اإلسالمي الذي يهدف إىل دعوة النَّ  مهمةٌ  يعتْب اإلقناع ركيزةٌ 
إذ  قد واملوق  والسلوكولدراسة املواق  أمهية ابلغة ملا يعتقد من وجود عالقة قوية بني كل من املعتَ 

ر واملوجه للسلوك فإذا است عنا ه هو املدباِ املوق  هو تلخيص جملموعة واسعة من املعتقدات كما أنَّ  أنَّ 
تصرفاته  سلوكه لتصبَّ  مثَّ  نْ تغيري معتقد إنسان ما جتاه قضية معينة نست يع عندها أن نغري موق ه ومِ 

أمهية معرفة األساليب وال ر  اليت تؤدي إىل اإلقناع  وهذا ما يزيد من ،له هيف اهلدف الذي رمسنا
على اختاذ موق   إنسانٍ  ه أيَّ رِ كْ نُ  ّل ميكننا أنْ  إذْ  ،ليتزود هبا كل العاملني يف حقل الدعوة اإلسالمية

 .على رفض اإلجبار والتمرد عليه ولو كل ه حياته ه جمبول ب بعهِ يتصرف ب ريقة معينة ألنَّ  ما أو أنْ 
ا با يعزز وفيهما كل خري ون ع قد جاءَ  ااملسلمني ودستورمهَ  ارمي والسنة امل هرة ومها نْباسَ القرآن الك

على قرية وهي خاوية على  فآ ت احملاججة والت كر كالذي مرَّ  منهج اإلقناع ويؤكد على اقت اء أثرهِ 
ا األحاديث فمن وكمناقشة مؤمن آل فرعون قومه. وأمَّ  ،هوكاملل  الذي حاج إبراهيم ي رباِ  ،عروشها

أشهرها حديث الشاب املستأذن يف الزان وحديث الصحايب الذي رز  بولد أسود وحديث األنصار 
بعد إع اء املؤل ة قلوهبم وتركهم  كل هذه النصوص مليئة ابلدروس والعْب اليت تص  اإلقناع وفنونه 

  مئ خئ حئ جئ يي ُّ ٹ ٹ  وطرائقه ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
 هئ جبحب خب مب هب جتحت َّ )1(

   ، وكذل  قوله تعاىل ُّ  جم حم خم ممجن حن خن من  هن جهمه َّ  )2(، ومنها كذل  قوله تعاىل:  ُّ  

خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى ٌّ  ٍَّّ ُّ ِّ ّٰ رئ زئ مئ َّ 
)3(.اّلقتناع إذاي  معرفة الشيء ابلعقل ومن مث قبوله ابلقلب أمَّ ا املعرفة العقلية دون القبول ابلقلب فهي 

 مم خمحم جم يل ىل مل خل  ُّ ه: عن فرعون وقوم  تعاىلجحود. ولذل  قال هللا
ىم  يم جن حن 4َّ( ، فهم عرفوا احلق لكن مل تنقد له قلوهبم ّل لضع  احلجَّة وّل خل اء 

                                                           

 .125 –اآلية  –( سورة النحل 1)
 . 256 –اآلية  –( سورة البقرة 2)
 .99(سورة يونس: اآلية 3)
 .14(سورة النمل: اآلية 4)
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الدليل بل ألَّنم لظلمهم وإرادهتم للعلو ما أرادوا اّلقتناع فلدينا اآلن جهل وتكذيب وجحود فاجلهل 
م ملانع عقلي وأمَّا اجلحود فهو القبول العقلي مع عدم العلم من األساس والتكذيب عدم قبول العل

رفض اّلنقياد والقبول القليب.وسبب هذا األخري يف الغالب الكْب ولذل  كان الكْب أكْب موانع قبول 
احلق وّل ميكن إزالته بخاطبة العقل فقط بل ّلبد من خماطبة القلب ابلرتغيب َترةي وابلرتهيب أخرى 

ب القران الكرمي.وهذا عند التأمل هو أسلو   

سلوب اّلقناع ّل أابء مع أبنائهم وكي  أَّنم يستخدمون سلوب اآلأن الكرمي يبني لنا كي  كان آوالقر 
 ىل مل خل  ُّ  ،فها هو يعقوب عليه السالم عندما نصح ابنه يوس  قال له.يسلوب القهر ال كر أ

يل جم حم خم مم ىم يمجن  حن خن من ىن ين َّ )1(.وعندما نصح بنيه 

 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  يف القرآن الكرمي ، كما جاء بعد ذل 

 يم جنحن خن من ىن ين جه مه ىه يه جي  َّ  )2(.

 جب هئ مئ خئ  ُّ  حيث قال،هاهو لقمان يعظ ابنه وينصحه خبري أسلوب وهو أسلوب اإلقناع  مثَّ 
 مس خس حس جسمخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب

حص َّ  )3(.بل إبراهيم عليه السالم أيضاي وهو خياطب ابنه أبفزعِ  خْب وهو خْب موته فقال له، قال 

 مه جههن من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل مك ُّ   سبحانه وتعاىل:
)4( 

  ٰه جي حي خيمي هي مئ هئ مب هب مت  َّ  

ونوح عليه السالم من قبل حمذراي ابنه، كما جاء يف القرآن الكرمي.                                                                                             

 حصمس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مثهت مت خت حت جت هب مب  ُّ ٹ ٹ 
 خص مص جض حض  خض مض َّ  )5(.

ا حقاي اآلابء كي  حياور أط اهلم وكي  نأتملنا هذا األسلوب القرآين ال ذ لتعلم فإننا إنْ 
 خياطبوَّنم خماطبة الكبري للصغري ّل خماطبة الكبري للكبري.

                                                           

 .5اآلية (سورة يوس : 1)
 .87سورة يوس : اآلية (2)
 .                     16(سورة لقمان: اآلية 3)
 .102(سورة الصافات: اآلية 4)
 .43(سورة هود: اآلية 5)
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ىل حتقيقه هو توليد الرغبة والدافع إسالم املربني أهم ما يدعو اإل نْ ))مِ  :يقول حممد حم وظ
 .(1)ابلتوبيخ (( ةواحللم وسعة الصدر وترك اجملاهر 

 ّل قناع حىتَّ بنائنا السلوك القومي ويكون هذا ابإلأمَ لاِ عَ نتُ  نْ أ))وجيب  :حد علماء الن سأويقول 
منهم ّل نريد  ةٍ م على مقربو األأاألب  يتعلم األبناء كي  يت ادون العقاب يعمل الصواب فقط ألنَّ 

 .(2)حد يكش   "أيكون شعارهم "ّل تدع  نْ أ
ذل   نَّ أل  عمل يقوم به ياِ يقتنع ال  ل أبمهية أ نْ أقناع مع ال  ل جيب سلوب اإلأوعند استخدامُ 

وجودمها أو عدم وجودمها.  الرتبية. وحت ظ ال  ل من اخل أ سواء يف يف كبرياي   يوفر على الوالدين جهداي 
و مشاهدة أمنها  ّل فائدةَ  و القصص اليتأعندما نوضح لل  ل حرمة الغناء وعدم قراءة اجملالت الي فمث

شياء خارج البيت ويشاهدها ه قد جيد هذه األنَّ إمل يقتنع ف نْ إف ،على شاشة التل زيون ةاملشاهد احملرم
 به. رَ مِ ا هو مل يقتنع با أُ ذَ إعن أعني والديهِ  أو يقرأها أو يسمعها بعيداي 

ليها إه سينظر نَّ إشياء خارج البيت فراء هذه األ  أنْ ه حىتَّ نَّ إف قناعهِ إالوالدين على  ا حرصَ ذَ إولكن 
 .ازدراء وعدم رضى وربا أيمر برتكها ويوضح للناس ضررها ةنظر 

أغلبيته أوامر  بنائهم طوال اليوم لوجدوا أنَّ أهل بتسجيل حوارهم مع ويف الواقع لو قام األ
سرع يف ارتداء ام إليهم ألداء واجباهتم اليومية ولن يزيد هذا احلوار عن هذه العبارات )صادرة منه
اذهب ومشط  ،اجلس ب ريقة صحيحة ،ه طعام إنَّ  ،قميص  متسخ اذهب وارتد غريه ،مالبس 

اذهب ، اذهب إىل النوم ،اترك أخت  ،ابدأ يف واجبات  املدرسية ،رتب ألعاب  ،شعرك املنكوش
 ،ها أوامر وّل يوجد حوار إقناعي واحدط ال كلَّ مجيع احلوار مع األ فإننا سنجد أنَّ . ي(قم صل ،توضأ

ولكننا نستخدم األسلوب الذي  ،ال  ل ّل يتعلم إّل ابإلقناع وّل يستجيب إّل ابإلقناع واحلقيقة أنَّ 
شاكل معقدة يف كان سهالي يف البداية فسوف يورث م  ه األسهل واألسرع ولكنه إنْ يف أن سنا أنَّ  نظنُّ 

 النهاية.
يكون مبادراي بذاته بل سوف ينمو يف  ع أنْ  ابألوامر لن يست يَ فهذا ال  ل الذي ّل يستجيب إّلَّ 

لذي يرتب ابإلقناع اا ال  ل ن سه نوعاي من اخلبث وحماوّلت التهرب مادام بعيداي عن الرقابة املباشرة أمَّ 

                                                           

 .187، صالتبية اإلسالمية للطفل واملراهق(حم وظ، حممد، 1)
 .31، صالنمو النفسي للطفل وعلم النفس الذي خيصنا(مزروع، طاهر، 2)
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خ اء وستكون ن سه نبيلة تظهر مثلما تب ن وتغري ه سوف يكون عنده مبادرة ذاتية لرتك األفإنَّ 
 (1)مل يكن هناك دافع خارجي من اآلابء أو غريهم. ن سها ومن حوهلاحىت وإنْ 

قناع من أجل العلم ابء من اخللط بني اإلقناع )فهو حيذر اآلمهية اإلأويقول حممد ق ب عن 
غاية األمهية فأنه  ية وجوبه وهو أمر يفأبمه مر بني تعليق استجابة ال  ل على اقتناعهِ ابحلكمة من األ

ا تعليق تن يذ هذا ب هذا العمل وأمهية القيام به. أمَّ بأو س ،ما احلكمة من تصرفٍ  يعلمَ  س من أنْ ّلأب
فهذا فيه م سدة شديدة لألط ال غري  ،ه جيب عليه عملهه مهم وأنَّ ا أبنَّ مر على اقتناعه هو شخصيي األ
هذا العمل خ أ فما  نَّ أا كان البشر قد استقروا على ذَ إ ق السليم فبسط مقتضيات املنيأه جيافنَّ أ

وراء شهواته  هفساد لل  ل وجريإذل  ما فيه  يف نَّ إا مل يكن ال  ل قد اقتنع خب أ العمل ؟ العمل إذَ 
مل تقتنع بعد أبمهية حجاهبا وفرضيته  يالتكلي  وه ذا بلغت ال تاة سنُّ :إوضياعه. فمثالي  هباتغور 

بعض من  ؟ وأنَّ يننتظرحىت تقتنع ه نْ أا مل تقتنع.وأننا جيب نقول أَّنَّ  فهل يصح لنا أنْ  ،عليها
هذه احلالة  يّلجيوز التهاون فيها ف  –خاصة  ةالشرعي –مور املسلمني يروان ذل  ولكن هذه األ

يقتنع  ا أنْ " ومجيل جدي  :مرهذا األ مل يقتنع. ويقول حممد ق ب يف نْ إ مر على ال  ل حىتَّ ي ر  األ
وأرجى للثمرة من  ذل  أيسر للتن يذ القليب نَّ إف ،ما ي عل اضج حبكمةِ نسان النَّ ال  ل والشاب أو اإل

فرد وفيهم الشخص  ىل اقتناع كلُّ إ –ه حق نعلمه أنَّ  يالذ -نكيل احلق  التن يذ بغري اقتناع ولكن أنْ 
ه أمر ص املتمرد على كل أمر جملرد أنَّ الضيق املدارك. وفيهم الشخص ذو ال بائع امللتوية. وفيهم الشخ

 ت مس  من س ه ن سه ب عل اجلاهلية املرتاكمة على قلبه حىتَّ ّلَّ إتيه مر ّلأيهذا األ حقا  م أنَّ ولو علِ 
 على الولدين احلرص على اقناع ال  ل فيما أيمرانه يه ينبغنَّ أ. ونست يع القول (2)بصريته"

هللا  ريته ونتيجة من يبعد عن ال ريق وّل يتبع ما أممن القيام به وأمه ةهب يوضحان له احلكم
ا تنهى عن ال حشاء واملنكر الوالدين فضل الصالة وأَّنَّ  يبنيَ  نْ أنمر ال  ل ابلصالة جيب  به. فعندما

وصلته ابلصالة  وءللصالة نبني له حكم الوض وءا نمره ابلوضم. وكذل  عندهوتصل ال رد برب
نسان املتواضع.وما قيل عن اجلوانب الناس حيبون اإل واضع نبني له كي  أنَّ وال هارة. وعندما نعلمه الت

ىل هللا إا اقتنع أبمهية القيام ابلدعوة ال  ل إذَ  حيث أنَّ  ين بق على الرتبية الدعوية أيضاي  ةعام ةالرتبوي
                                                           

 .التبية ابإلقناعم كرة اإلسالم،  (موقع1)
 .124، ص منهج التبية اإلسالمية(ق ب، حممد، 2)
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تاج بعد ذل  ملن بضرورهتا وفريضتها عليه فلن حيه قد اقتنع متاماي ألنَّ   وّلي أوجود والديه  سيقوم هبا يف
من  ةىل هللا نبني له احلكمإالدعوة  ةال  لبأمهي مُ لاِ عَ نتُ فعندما  ،به ةيقوم ابلواجبات املنوط ييدفعه لك

 عن املنكر. يمر ابملعروف والنهالقيام هبذا الواجب. وما سيكون عليه حال اجملتمع لو مل يقام فيه األ
ألمهية  يئة ال  ل ليكون داعية هو هتيئته ن سياي هت هم املراحل يفأمن  )أنَّ  :يقول عبدهللا علوان

" وذل  بتصوير الواقع املؤمل  :الن سية ةسلوب التهيئأقناع. فيقول عن ىل هللا عن طريق اإلإالدعوة 
املبادئ واألفكار. تصوير  قصاه. تصور الصراع يفأىل إقصاه أمن ي سالمليه العامل اإلإوصل  يالذ

تصوير الظاهرة اّلحناللية واإلابحية. تصوير املؤامرات الصليبية  .يواّلجتماع يالت كي  السياس
ىل غري ، إم على كثري من املسلمنيخيَّ  ية اّلستعمارية. تصوير اليأس والقنوط الذواليهودية والشيوعيَّ 

سالم.فهذا التصوير للواقع والوص  دنيا اإل دىن مسلم يفأّل خت ى على  ذل  من هذه التصورات اليت
بل نكون قد هيأانه  ي. واجلهاد التبليغييقتنع بضرورة العمل الدعو  ىل أنْ إا يدفع الولد للحاضر مم

 .(1)واندفاع ةمضمار الدعوة عن إميان وقناع ا لين لق يفن سيي 
استخدام أسلوب الرفق  ا ال  ل الدعوة يبينوا له السبب يفمَ لَّ ا ما عَ كما جيب على الوالدين إذَ 

نمره به  يمر الذمن األ ةنوضح له احلكم ه لل  ل أنْ مُ لاِ عَ ما نتُ  . وجيب كلُّ ىل هللاإقيامنا ابلدعوة  يف
 .بكل كيانه هُ بُ رَّ شَ تَ عقله وقلبه ووجدانه ويستوعبه ويتَ  يف  يرسخحىتَّ 
 

  

                                                           

 .820، ص2، جتربية الولد يف اإلسالم(علوان، عبد هللا، 1)
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 ب عليهاغلُّ عوائق تربية الوالدين الدعوية للطفل وسبل التَّ : املبحث الرابع
 

 ب عليها لُّ سبل التغعوائق تربية الوالدين الدعوية للطفل و 
 تمهيد:ال
أوّلدهم من العوائق اليت قد تواجه الوالدين ويكون هلا أتثري سليب على قيامهم برتبية  اك الكثريُ نَ هُ 

ق ابجملتمع. ومنهاما يتعلَّ  ،ق ابل  لومنها ما يتعلَّ ، من تل  العوائق ما يتعلق ابلوالدين دعو  ،
سرة يف األ ط الَ األ بل أنَّ ، خمتل ةي  م يواجهون ظروفاي َّنَّ  أّلش َّ  ةٍ خمتل  فاألط ال الذين يرتبون يف بيئاتٍ 

دون  حديثنا عن الرتبية الدعوية ّليكون مكتمالي  لذل  فإنَّ ، الواحدة قد ختتل  ظروفهم وطباعهم
هللا  إبذنِ –املعوقات اليت قد تق  يف طريق هذه الرتبية. ويف هذا ال صل سأتعر   التعر  ألهماِ 

ب عليها من أجل مساعدة الوالدين على تربية غلُّ هذه العوائق، ومع ذكر كي ية التَّ  ماِ أله -تعاىل
 .أوّلدهم دعو ي 

 املطلب األول:عوائق تربية الوالدين الدعوية للطفل
 عوائق خاصة ابلوالدين

 يف الزواج: ئختيار اخلاطاال
ختيارمها على أسس الذين مل يتم قضي على األسرة املسلمةاألب أو األم اسي اليت تُ آمن أكْب امل إنَّ 
وقد يسأل  ا، مجاهلا وحسبها وماهلّلَّ إسالمية سليمة.فبعض الرجال ّل يهمه من السؤال عن املرأة إ

ر أشد حذَّ  قدْ  -م هللا عليه وسلَّ  ىصلَّ  -الرسول  مع أنَّ ، لتزامها بشريعة رهبااوقدّليسأل عن مقدار 
هذه  ألنَّ   اواجملتمع املسلم أيضي ، وعلى األسرة املسلمةبل  ،التحذير من مغبةهذا األمرعلى الزوج

عليه  -ر الرسول وقد حذَّ ، ّل يع يه يءالش،ف اقد  صاحلةي أجياّلي  تريبَ  النوعية من النساء ّل ميكنها أنْ 
فعن عبد هللا بن  ،هتمام بدينهامن الزواج من املرأة ملاهلا أوجلماهلا فقط دون اّل - الصالة والسالم

، )ّل تتزوجوا النساء حلسنهنَّ  :مى هللا عليه وسلَّ صلَّ  -قال:قال رسول هللا  -ما ضي هللا عنهر  -عمرو 
ولكن تزوجوهن ، ت غينهن فعسى أمواهلن أنْ  وّل تزوجوهن ألمواهلنَّ ، يرديهن هلن فعسى حسنهن أنْ 

يهمهن  نَ حبعض ال تيات اليوم أصب كماأنَّ   ،(1)مة خرماء سوداء ذات دين أفضل(أ وّل، على الدين
 أخر.  يءٍ ش املركز اّلجتماعي واملستوى املادي للزوج أكثرمن أياِ 

                                                           

 343، ص 1، كتاب النكاح، ابب تزويج ذات الدين ، ج سنن ابن ماجة(1)
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يت ّل زواج الرجال املسلمني من األجنبيات الال، سالمي اليومومن األمور اليت بدأت تظهر يف العامل اإل
ليه مصري األسرة إدون الت كري فيما سيؤول ، نبهارهم بصورهنَّ اوذل  بسبب ة، وّل مل دين هلنَّ 

 واألوّلد فيما بعد.
املرأة مهما كانت متواضعة يف  مر حيث أنَّ من هذا األ - سبحانه وتعاىل -قد حذران هللا و 

كانت بذل  أفضل من األجنبية ذات الوجه احلسن والشكل ،  لتزام متنياشكلهاولكنها ذات دين و 
 اجلميل

 زب  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٹ ٹ  ولكن ّل خال  هلا 
 يث ىث نث مث زث رث يتىت  نت مت زت رت يبىب نب مب
 من زن رن  ممام يل ىل مل يك ىك مكلك اك يق  ىق يفىف

نن ىن َّ  )1(، فمثل هذه البيوَتت اليت تقوم على اختيار خاطئ يف الزواج ّل ينتظر 
ر . خترج دعاة قادرين على نشر دين هللا يف األ  عن أنَّ فضالي ، خترج أبناء مسلمني أسو ء منها أنْ   

 : عليهم ةلية الواقعو جهل الوالدين مبدى املسؤ 
جند ، قدم العصورأاليت حظيت ابهتمام اجملتمعات البشرية منذ املهمة ط ولة اإلنسان من املراحل تعد 

وأيخذ اإلمهال ، اهتمام اإلسالم احلني  الشموِل ابل  ولة كمرحلة هامة وحساسة من حياة اإلنسان
 :أشكاّلي عدة أبرزها

سوء التغذية واإلصابة ابلنحافة الشديدة  اإلمهال اجلسدي: وهو عبارة عن إصابة األط ال بشاكل.1
 .واألمرا  املزمنة

إمهال العناية ال بية: وهو عدم العناية ال بية الدورية والروتينية ل حص ال  ل أو إع ائه امل اعيم أو .2
 .عدم العناية أبسنانه

ملدرسة لغا ت إمهال التعليم: وهو عدم الوفاء ابحتياجات ال  ل التعليمية عن طريق عدم إحلاقه اب.3
 .تعليمه وتثقي ه

اإلمهال العاط ي: ويشري إىل ال شل يف تقدمي األمان واحلب واّلستقرار لل  ل بشكل يؤدي إىل  .4
ا ابلنبذ وقد أيخذ التعبري عن هذه املواق  صورة عدم اإلحساس بكانته، ويسبب له شعوري  فقدانه

                                                           

 .221( سورة البقرة: اآلية1)
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جتماعية السليمة وقد يتميز سلوكه في قد ال  ل القدرة على الت اعالت اّل ،الرضا والغضب
 (1)وشخصيته ابلالمباّلة بن حوله وعدم اّلكرتاث واّلن واء

 التبية وعلم النفس: ئجهل الوالدين أبصول دينهم ومبباد
وّلدهم أا من تربية ن يتمكسالمي احلني  حىتَّ ني أبساسيات الدين اإلميكوان مل الوالدين جيب أنْ  إنَّ 

الوالدين يف  إنحيث ، وّلدِ األ ايف ضاللِ مور قد يكون سببي الوالدين هبذه األ جهل نَّ أل  وتعليمهم
ّليكون عندهم القدر الكايف من العلم الشرعي الذي يصح به دينهم ويست يعون من  ةتل  احلال

 ّل يع يه.   ءوفاقد الشي، خالله تعليم أوّلدهم
، ت الرتبية وخصائص منو ال  لساسياأمهات ّليدركون أمهية معرفة ابءواألبعض اآل مث أنَّ 
مع  ئال  ل يتغري سلوكه اخلاط ويعللون ذل  أبنَّ ، يكْبَ  ىل أنْ إيؤخرون تربية ال  ل  :فنجدهم مثالي 

تل   مع أنَّ ، ط ال من أخ اء يف صغرهمغري مبالني با ي عله األ، ويعقلُ  مرورالوقت عندما يكْبُ 
هم األموراليت تعو  تربية األط ال تربية صحيحة عدم ومن أ ،ظافرتبدأمنذ نعومة األ الرتبية جيب أنْ 

وذل  ، ون سيتهوعدم معرفتهم كي ية التعامل مع ال  ل الصغري، فهم الوالدين لشخصية ال  ل
دراسة ال  ل ومعرفة  ستانبوِل"إنَّ جلهلهم ابملبادئ األولية لعلم الرتبية وعلم الن س. يقول حممد اإل

صاحل منها وتعديل ال احل ووسائل تربيته ،كل ذل  من القضا  اليت ميوله وغرائزه وطريقة تنمية ال
مهات من يتقن على الغالب هذه ابء واألبوان .ولكن لألس  ّل جند من اآلّل جيهلها األ جيب أنْ 
ٌ تربية األ فإنَّ ، أومن ي كر بلزومها، املباحث ٌ  ط ال يف بالدان عمل هنيَّ الكثريين أسهل  فِ رْ عُ   يفلنيِا

 نَّ أنعجب له هو  نْ أالذي جيب  يءوالش، بوان دون خشية اجلهل بهيقبل عليه األ ،خريءآش ياِ أمن 
 ا إىل أياِ جناب األبناء وتربيتهم ّل حيتاج منَّ يف حني أّنَّ  ،دون التدريب عليها ةمهن املرء ّل يزاول أيَّ 

ابء فقط اخل أ ّل يقع على اآل جند هنا إنَّ  ناعلا  بلْ  .من العلوم وال نون املتعلقة ابألط ال يءٍ إملام بش
من أمورحياهتم وّل ةٍ وواردةٍ شارد مهاته يف كلاِ أابء الغد و أدَّ عِ تُ  اليت جيب أنْ  ةبل على املناهج املدرسي
بوين ببادئ فلقد كان جلهل األ ،ء وأمهات ومواطننيآابليه يف معرتك احلياة كإتعلمهم ما حيتاجون 

 .(2)يف فساد اجليل اجلديد وميوعته وتشريده" ةضار  علم الن س عواقب سيئة ونتائجو الرتبية 
                                                           

، 34، العلوم الرتبوية،ماملسؤولية التبوية واالخالقية لألسرة جتاه أمناط اإلساءة إىل األطفاليسون،( الزيود حممد والعكروش م1)
 . 2ع

 
 .   36، ص حنو أسرة مسلمة )السبيل إىل أسرة أفضل((اإلستنبوِل، حممد مهدي، 2)
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 ألمهية دوره يف تربية األوالد:        جهل األب  
ذل  الدور احملوري  يوديحيث مل يعد  ،بب األاسر العربية اليوم من غييعاين العديد من األ

و خارج عتبة مهامه تقتصر على ما ه نَّ أمنه  ساسي داخلها ...فرتاجع دوره بشكل ملحوظ ظنا  ألاو 
... يف ظل توفر حمتماي  اي مر أ لياتهو ب من مسؤ املنزل انهي  عن وسائل احلياة العصرية جعلت تنصل األ

 ووسائل الرتفيه ورغد العيش. .حيااني أاحلياة املادية امليسورة 
تربة األوّلد ّل يعدو توفري املال الالزم لقضاء حاجاهتم  دورهم يف بعض اآلابء يعتقدون أنْ  إنَّ 

دور  فيه أنَّ  سؤولية األم وحدها. ومما ّلش َّ ي مالرتبية ه وأنَّ  ،ومسكنٍ  وملبسٍ  لضرورية من مأكلٍ ا
ولكن ذل   ،مرحلة ط ولته األوىل هبا خاصة يف ه يكون أكثر التصاقاي لل  ل حيث أنَّ  ديااألم مهم ج

األسرة دور ّل  له يف إنَّ ف ،امسؤول مثل األم متامي  وبل ه ،من األحوال مسؤولية األبا  حبالٍ   ِ نْ ّليتَ 
قضى معظم و ا شغلته متاعب احلياة عن أسرته إذَ  اي كثري   األبُّ   ئُ ولذل  خيُ ،عن دور األماِ  يقل أمهيةي 
ّل ،و ما إىل حدٍ  ّل خيتل  عن دوراألماِ  دور األباِ  وحدها. ذل  ألنَّ  األمر لألماِ  عنها َتركاي  وقته بعيداي 
 .(1)إمهال عنايتهم وينشأ عن تغيبه عنهم أ يلذتعو  أبناءها النقص ا أنْ  يتست يع ه

 ،على ال  ل من غياب األماِ  أتثرياي  قد يكون أشدُّ  غياب األباِ  وبعض علماء الن س يرون أنَّ 
ولكن القول  ،وهذا ليس تقليل من دور األما  ،ال  ولة الوس ى وما بعدها من مراحل مرحلةِ  يف خاصةي 
ال  ولة  يف يهو الرمز األساس بينما يكون األبُّ  ،ل  ولة األوىلا يف يالرمز األساسي ه األمَّ  أبنَّ 

 .  (2)بعدها الوس ى و 
جتارهتم أو  يف ،جار حول هذا املوضوع:" وكم رأينا من أابء شغلتهم احلياةالنَّ  يويقول فهم

 اسدة خال  الفنشؤا على األ ،إمهال البهائم همفأمهلو ،ألبنائهم ومل يلقوا ابّلي  ،زراعتهم أو صناعتهم
وألقوا  ،اآلابء يأيد األوّلد وكْبوا أسقط يف وعندما شبَّ  ،وابتعدوا عن دينهم،واألفكار املنحرفة

 .وّلي أاملسؤولية مسؤوليتهم هم  أو على اجملتمع وّل يدرون أنَّ  ،املسؤولية على الشارع أواملدرسة

                                                           

 .243، ص سيكولوجية النمو( حنني،رشدي عبده، 1)
 .312، ص يكولوجية الطفولة والفتوة والشبابمعامل من س(العظماوي، إبراهيم كاظم، 2)
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مث يرجع  اي،على لقمة أيكلها ظهر  أو ،خر الليليآ فوّل يرجع إّلَّ  خيرج من بيته صباحاي  وما رأيكم برجلٍ 
 ،ه األول ز دة رحبهما دام مهَّ  ،يههجومن تو  ،ومن تربيته ،إىل عمله؟ ماذا أع ى أهله وأوّلده من وقته

 .(1)وأهله " هه خسر أبناء ولكنَّ ماّلي  ة جتارته؟ فقد يكون ربحَ يوتنم
 والبطالةر الفق

وبتجنيبها البحث  ، الب بتوفري احلياة الكرمية لألسرةهو امل بُّ األ سبق وقلنا يف ال صل الثاين أبنَّ  
ال قر والب الة يف   غري مشروعة لتأمني احتياجاهتا حتت وطأة ال قر واحلرمان والب الة. ويعدُّ ال ر  العن 

كثري من اجملتمعات مسؤوّلن عن األزمات األسرية، إذ يؤد ن إىل عدم إشباع احلاجات ال سيولوجية 
إىل ممارسة بعض أشكال اّلحنرافات السلوكية كاإلدمان على  قد يدفعان األبُّ ألفراد األسرة، و 

الكحول أو املخدرات، هروابي من مواجهة املسؤولية، أو كاللجوء إىل مزاولة أعمال حيرمها القانون 
 جتار ابملخدرات وغريها.ويزج بصاحبها يف السجون، كالسرقة أو اإل

  لتأثرياته اّلقتصادية أو اّلجتماعية، وغريها من   وذلرقد تعاين اجملتمعات من ال ق 
هناك أتثريات خ رية لل قر قد تعدت ما دوَّنا من أتثريات  حيث يعود خ رها  ّل أنَّ التأثريات، إَّ 

 وهو أتثري ال قر على األط ال الذين يرتبون يف على مستقبل هذا اجملتمع الذي يعاين من ال قر، أَّل 
أحد أهم العوامل اليت هلا أتثرياهتا الكبرية واخل رية على  يعدُّ  -وبال ش   -ر ال ق ال قر، فإنَّ  أحضانِ 

ا تعدى ذل  إىل أتثريات سلوكية ون سية، قد حياة األط ال، ليست فقط فيما خيص قلة املال  وإمنَّ 
 جتعل ال  ل الذي تغيب عنه الرقابة األسرية من الوالدين نتيجة ال قر أيضيا، قد جتعله يتجه بشكل
قوي إىل طريق غري مرغوب فيه، مليء ابل ساد فيما يُعرف بعامل اجلرمية، وهنا يظهر دور الدولة يف 

 يركن اجملتمع إىل كونه جمتمعيا فقرييا، ويرتك هذه األجيال اليت تعد توجيه هؤّلء األط ال، فيجب أّلَّ 
جهودهم من أجل محاية هؤّلء  ون كلَّ سُ راِ كَ ا يُ بناة املستقبل، فال يرتكوَّنم هكذا دون توعية، وإمنَّ 

ها الكثري علىضرورة أْن تضمن الدولة حقو  األط ال امل روضة عليها، واليت أقلَّ  األط ال حيث أكدَّ 
يف التعليم، وتبادل املعرفة بشكل جيعل من أط ال اجملتمع نواة ت وير هذا اجملتمع  من خالل  احلقُّ 

على نسبة لل قر واملر  واجلوع يف   أنَّ أومن املؤمل ،(2)إخراج جيل متعلم قادر على اّلبتكار واإلبداع
 من اجلوع ين اعَ سالمية يتُ فال  ل املسلم يف كثري من البالد اإل، العامل توجد يف بالد املسلمني
                                                           

 .23، صاإلعالم والبيت املسلم(النَّجار، فهمي، 1)
 .أتثري الفقر على األطفال يفوق كل التأثريات(الشايب، أمحد، 2)
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ط ال املسلمينيشكون من سوء التغذية وميوتون جبوعهم أ اليني مناملّلف بل وهناك اآل، وال قرواملر 
ط ال واستغالهلم ابلتودد لتقاط هؤّلء األاسالم واملبشرين على عداء اإلأشجع مر الذي ياأل، ومرضهم

 (1)دوية.مدادهم ابلغذاء والكساء واألإهلهم و أىل إ
 مهاهلا أطفاهلا:  إم خارج املنزل و عمل األ

فهي تكون مصدر إىل امه ، احلاجة  مساِ أيكون يف  هوىل من عمر ال  ل خاصة يف السنتني األ إن
الالزمني  ةوهي اليت تع يه ما حيتاجه من اإلحساس ابألمن وال مأنين، ليهإمه الذي حيتاج حنانه وطعا

  مل يستوفهم يف فرتة ط ولته اض رب سلوكه وتعثرت حياته فيما بعد "والقول أبنَّ  إنْ  نِ يْ ذَ لَ والْ  ،لل  ل
نسان ميتاز فاإل، ىل مرتبة احليوانإنسان هو نزول اإل ،م بولدها تنحصر يف احلمل والوضعكل صلة األ

ة يَّ قِ لُ ها خُ لكنَّ  ،ليست غذائية فقط كما يف سائر احليواانت ةط اله وهي حضانب ول فرتة حضانته أل
 .(2)ا"يضي أوعقلية 

من عملها  ةمه وهي عائدأجنده يتله  لرؤية ، مه فرتات طويلة من اليومأوحنن نرى ال  ل الذي ترتكه 
ه من يف فرتة وجودها معه وكأنَّ حساس ابألإمن طعام وحنان و  ليهإيتناول منها ما حيتاج  نْ أوحياول 
ما يسبب  ،خرىأيشبع حاجته منها قبل خروجها مرة  نْ أه جيب عليه نَّ أو  ،خرىأا سترتكه مرة َّنَّ أيعلم 

 .(3)من واّلستقرار لدى ال  لاخلوف وعدم األ
 وحيتاج  ىل البيت متعباي إ عمن الوالدين يرج كالي   نَّ أبنائها يف أم وتركها وتكمن خ ورة عمل األ

ثر ذل  على ن سيته ؤ رهاقهما فسيإعايشاه بتعبهما و  نْ إو ، فيزداد بعدمها عن ال  ل، والراحة للنوم
ولعدم ت رغ ة، مرا  العصبية هي نتيجة اّلن عاّلت يف مرحلة ال  ولمن األ وكثريٌ  ،خالقهأوسلوكه و 

ىل ت تيت إفهو يؤدي ، ضرار كثريةأعدها عن بيتها لعمل املرأة وب نَّ .إ(4)بصورة خاصة للصغري مُّ األ
بنائها. وتقول فوزية أّل ميكنها التوفيق بني عملها وحسن تربية  ةاملرأة العامل ضنا أل  سريةالعالقات األ

يف السنوات  منهُ أساسية اليت تزلزل وان صاهلا املتكررعن ال  ل من العوامل األ ماِ غياب األ نَّ أ" :ذ ب
، دراك معىن الزمنإعن  قاصراي ،نئذ يكون حمدود اخلْبةحيال  ل  نَّ ذل  أل ،من حياته األوىلالثالث 
فغياب ، من الزمن ليه بعد مدةٍ إعنه ستعود  ا غابتْ ذَ إليه إشياء احلميمة األ نَّ أا عن التأكد من عاجزي 

                                                           

 .363 – 54، صاملؤثرات السلبية يف تربية الطفل وطرق عالجها(اجلالل، عائشة، 1)
 .483، صعواىلتجديد يف جمال األسرةاإلسالم ود(اجلريوي، عبد الرمحن، 2)
 .183، صاألمومة يف القرآن والسنة النبوية(الزعبالوي، حممد، 3)
 .229، صاملؤثرات السلبية يف تربية الطفل وطرق عالجها(اجلالل، عائشة، 4)



136 
 

، من والسندان األليه يعين فقدإابلنسبة  ما وغياب األ، يعين النبذواهلجران والنكران هليإم ابلنسبة األ
فالتناوب املتكرر ، م بديل عنهاحمل األ ا حلَّ ذَ  إوحىتَّ ، ولذل  يشعرابلضياع وال قدان والشقاء

 .(1)" والبلبلةِ  رتباكِ واّل ويغرس يف ن سه الشعور ابحلريةِ ، منم ي قد ال  ل شعورة ابأللبديالت عن األ
 : ةابخلادم م  استبدال األ

ا مَّ ،إخلروج املرأة من بيتها سالمية ظاهرة انتشار اخلادمات نظراي ول اإلمن الد لقد انتشرت يف كثريٍ 
 وموضوع اخلادمة ليس موضوعاي  ،خرٍ آسبب  ياِ و أل،أو للمناسبات اّلجتماعية،أو للسو ،أللعمل
من  ّلي بد اخلادمات حيللنَ  فأصبحنْ ، تنتبه له نْ أسرة املسلمة جيب على األ خ ريٌ  بل هو موضوعٌ ، هيناي 

غلب البيوت ّل هتتم أ نَّ أخ ر مر األواأل، هبا مما جيعل ال  ل مرتب اي ، مورحياة ال  لأمن  يف كثريٍ  ماِ ألا
سلوك  نَّ أوّلشكَّ ، و غري مسلمةأكانت مسلمة أبنائها والقيام عليهم سواء أبن تستجلب لرعاية 
 اليت محلتْ  ماِ تقوم بدور األ نْ أّل تست يع  ةاخلادم نَّ أمث ، ط العلى األ كبريٌ   اخلادمة سيكون له أتثريٌ 

 .جنبتْ أو 
يف علوم الرتبية  مٍ وتقدُّ  خلقٍ  وحسنُ  طبعٍ  يقول حممد الزعبالوي "ومهما يكون للمربية البديلة من هدوءِ 

 ،يف حياة ال  ل مُّ ال راغ الذي تركته األ دَّ سُ تَ  نْ أحوال ل من األا ّل تست يع حباٍ فأَّنَّ ، ط الِ والثقافة لأل
سبحانه  -فاهلل ، بديهيةٌ  وتل  قضيةٌ ، ف ري وع  ٍ  وٍ من حنُّ ، ماِ كون هلا مثل قلب األي فالبديلة لنْ 

ودع فيه دوام احلنو عليهم على الرغم مما أو  ،بناءِ األ مهات على حباِ قد ف ر قلوب األ - وتعاىل
 يتحملنه

 .(2)بنائهن "أثناء تربية أمن مشا  
على  اي بنائها يؤثر سلبأتركها  نَّ أكَ ِر دْ تُ  نْ أعليها بنائها للخادمة جيب أاليت تعمل وترتك  مُّ واأل
 :تقول عائشة اجلالل، ماِ يف األ توفرهُ  حدٍ أاحلرص على الكمال واّلخالص ّل يتوفر يف  نَّ أل ،ن سياهتم

                  م تقوم األ نَّ أل، شباع رغبات ال  لتقوم إب نْ أما األ غريُ  ىخر  أامرأةٍ  ياِ وأل ةِ "وّل ميكن لدور احلضان
  ا غريها فيؤدي ذل  كوظي ةٍ مَّ ة، أمومصيل هو دافع األأودافع ف ري ، حقيقيةٍ  شباع عن رغبةٍ ابإل

"(3). 

                                                           

 .93، صمنو الطفل وتنشيته بني األسرة ودور احلضانة( ذ ب، فوزية، 1)
 .184، صيف القرآن والسنة النبويةاألمومة ( الزعبالوي، حممد، 2)
 .229، صاملؤثرات السلبية يف تربية الطفل املسلم وطرق عالجها(اجلالل، عائشة، 3)
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 سرية والطالق: املشاكل األ

هناك أسٌر يسودها اّلنشقا  والتمز  والتناحر وعدم اّلنسجام، وت تقد إىل اّلحرتام املتبادل بني 
يتناسب مع جنسه وّل يتالءم معه، وغري مقبول اجتماعياي، ويف  الوالدين، وميارس أحدمها سلوكاي ّل

هذه احلال ي تقد األط ال القدوة الضرورية اليت يتعلم منها العادات والقيم والسلوكيات احلميدة، وقد 
هذه النماذج  يلجأ األط ال إىل البحث عن قرين هلذه القدوة غري ك ء من خارج األسرة، غري أنَّ 

 ، وّل ميكن التعرف عليها بن س الدرجة اليت يتعرف هبا األبناء على الوالدينالشخصيةِ  ت تقر إىل عمقُ 
.  
، وقد ي  و هذا الصراع على األسرةِ  داخلَ  حادٍ  عدم اّلنسجام بني الوالدين يؤدي إىل صراعٍ  إنَّ 

ائلية الس ح، وقد تشتعل حرب ابردة بني الوالدين، وقد يرتك األب الضعي  الشخصية املسؤولية الع
به، مما يؤدي إىل شعور األبناء بعدم  يءلألم، وقد حتاول األم تشويه صورة زوجها أمام األبناء وتستهز 

 واملسلوب اإلرادة. اّلحرتام ألبيهم الضعي 
وهناك الكثري من اآلابء املتسل ني على بقية أفراد العائلة، وجلوئهم إىل أساليب العن  

األبناء، وخاصة املدمنني منهم على الكحول أو املخدرات ولعب  والقسوة يف التعامل مع الزوجة ومع
القمار، مما حيوال احلياة داخل األسرة إىل جحيم ّل ي ا ، وقد يتوسع الصراع بني الوالدين ليشمل 
األبناء، حيث حياول كل طرف جتنيد األبناء يف صاحله، مما يسبب هلم عواقب وخيمة، حيث 

ويتعرضون للتوتر الدائم والغضب والقلق،واّلن واء، وحب  يصبحون كبش فداء لذل  الصراع
املشكالت األخالقية اليت يتعر  هلا األبناء غالباي ما  والسي رة،والعدوانية، ويت ق علماء الرتبيةعلى أنَّ 

 .(1)وعدم اّلنسجام، والصراع تكون لدى األسر اليت يسودها التوتر،
، ىل احنراف الولدإساسية اليت تؤدي العوامل األ"من  :- رمحه هللا -ويقول عبد هللا علوان 

فالولد حني ، عظم ساعات اّلجتماع واللقاءأيف  ما واأل با   بني األاواستمرار الشق ،احتدام النزاع
ويهرب من ، البيت القامت جوُّ  سيرتك حتماي ه، مام انظريةأي تح يف البيت عينه وجيد ظاهرة اخلصوم

، يف خمال تهم وقت فراغه فَ رِ سْ وقته ويُ  لَّ يقضي معهم جُ  رفا ٍ لي تش عن ، سرة املوبوءحميط األ
رذل أىل إويتدىن هبم ، ه سيدرج معهم على اّلحنراففإنَّ ،ورفقاء شراٍ  كانوا قرانء سوءٍ   نْ إفهؤّلء 

                                                           

 صاألسرة وأمهية دورها التبوي يف إعداد أجيالنا، (احلمداين، حامد، 1)
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على  وبالءٍ  خ رٍ  داةَ أسيتحقق ليصبح  جرامهُ ّنَّ إو   ،سيتأكد احنرافهُ  نَّ إبل ، قبح العاداتأو  ،خال األ
 .(1)والعباد " البالد

 وقبولٍ  حيصل ال  ل على ما يريد من حباٍ  نْ أ"ّل ميكن  :ويقول حممد مجال الدين حم وظ
بوي أوجود تكتل  نَّ إو ، احتاد الوالدين يعلم ال  ل التضامن نَّ ، إبني والديهِ  عميقٍ  حتادٍ اب ّلَّ ، إواستقرارٍ 

بوية أبناء دون كتلةٌ الدين واألبني الو  ةليس هناك عالقات ذات قيم، لنموه اجليد ةضرورة هام
-ا بينهمَ  رابط الوحدةِ  ا على تقويةِ ظَ افِ حيَُ  نْ أن يبو ولذل  كان من الضروري على األ ،غريمتصدعة

 ةا على هذه الوحدة العميقة الضروريظَ افِ حَ ليُ   املستحيلُ َّل ذُ بْ يتَ  نْ أا وجيب عليهمَ -قلِ على األ ظاهر ي 
 .(2)"على التوازن لل  ل الصغري  ةللمحافظ

حداث اّلض راب إ"اخلالفات واملشاحنات بني الوالدين من شأَّنا : ويقول عبد اجمليد منصور
يكون ، ط الواخلْبات الن سية الغري سليمة اليت يكتسبها األ، ط الِ سليم بني األالوالنمو الن سي الغري 

وقد يصحبه ، ألبناءوحيث يصاحب ذل  قلق وتوتربني ا، مبعثها انعدام الت اهم والود بني الوالدين
اّلتزان اّلن عاِل لكل من الوالدين من  نَّ أو ، بناء السلوك العدواين واملض رب يف اجملتمعاكتساب األ

سرة نتيجة العالقات بينما التوتر الذي قد يسود جو األ، الن سي عند ال  ل منُ األ ثَ دِ حْ يُ نتْ أشأنه 
 ،اننيةواأل ،الغرية: مثل، ط الِ ري سويةعند األمناط سلوكية غأقد حيدث  ،بوينِ الغري متوافقة بني األ

 .(3)وعدم القدرة على الضبط اّلن عاِل " ،والشجار ،واملشاغبة ،والغضب ،واخلوف
وكلُّ  هذه املشاكل األسرية قد تؤدي إىل ال ال ِ ، وال ال ُ  يعين إَّناء البناء اّلجتماعي لألسرة وزوال 
مقومات وجودها وهو يتُ عَ راِ  ُ  األبناء إىل الكثري من املشاكل الن سية واألخالقية، والعشرة بني الزوجني 

جيب أنْ  تكونَ  على أساسٍ  من تقوى هللا سبحانه وتعاىل، وقد أمر هللا حبسن معاشرة الزوجات، 
ٹ ٹ ُّ  حص خصمص َّ  )4(.كما أمر بذل  رسول هللا - صلَّ ى هللا عليه وسلَّ م - فعن 

أب هريرة رضي هللا عنه -قال: قالرسول هللا - صلَّ ى هللا عليه وسلَّ م-: "أكملُ  املؤمنني إميااني أحسنهم 

                                                           

 .123-122، صتربية األوالد يف اإلسالم(علوان، عبد هللا، 1)
 .43-42، صإلسالمية للطفل واملراهقالتبية ا(حم وظ، حممد، 2)
 .314ص ، الطفولة،( منصور، عبد اجمليد3)
 .19اآليةجزء ( سورة النساء:4)
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خُ لُ قاي   وخياركم لنسائهم")1(،ولكنْ  يف بعض احلاّلت يتعذر اّلستمرار يف احلياة الزوجية ويكون 
 استمرارها مع كثرة اخلالفات أسواء من ال ال .

ريات الصراع والشقا  الزوجي أتث ويعتقد الباحثون الرتبيون، نتيجة الدراسات اليت أجروها، أنَّ 
من اّلن صال أو ال ال ، على الرغم من  األبناءِ  وتنشأةِ  أتثرياي على تربيةِ  املستمر غالباي ما يكون أشدُّ 

العداء والكراهية بني الوالدين، فقد ينتقل  يَ هِ نْ يتُ  اّلن صال أو ال ال  ليس ابلضرورة ميكن أنْ  أنَّ 
 ط ال،ون قة معيشتهم.الصراع بينهما إىل مسألة حضانة األ

حاّلت ال ال  ، ىل احنراف الولدإساسية اليت تؤدي "من العوامل األ :ويقول عبد هللا علوان
مور املعلومة اليت ّل خيتل  ومن األ، وت ر ٍ  وما يعقبها من تشتتٍ ، وضياعٍ  وما يصاحبها من تشردٍ 

ب الذي يقوم م اليت حتنو عليه وّل األاأل وّل جيد، الولد عندما ي تح عينيه على الدنيا نَّ ، أعليها اثنان
 .(2)وسيرتب على ال ساد واّلحنراف"، ه بال ش  سيندفع حنو اجلرميةِ فأنَّ   مره ويرعاهأعلى 

 عوائق خاصة ابلطفل
 الطفل والكسل: 

 ةٌ كبري   وطاقةٌ  قدرةٌ  لديهِ  الصغريَ  ال  لَ  فال بيعي أنَّ ، ا يف ال  ل الصغريا طبيعيي الكسل ليس شيئي  إنَّ 
واملشكلة تقع عندما ، ا ابلنشاط وحيب احلركةفال  ل ال بيعي يكون مليئي ، يصعب السي رة عليها

معاقبته  إىلفيتجهون ، ينظر الوالدان لل  ل الكسالن نظرة ازدراء واحتقار،ملقني عليه تبعة كسله
 ثبته العلم أنَّ أذي وال، جدوى واّلجتهاد دونَ  ا للجداِ ويدفعونه دفعي ، داء واجبهألكسله وأتخريه يف 

أو ، ن سياٍ  و مر ٍ عضوأياٍ  عن مر ٍ  فقد يكون كسله انجتاي اي، طبيعي الي ال  ل الكسالن ليس ط 
 مع ال  لِ  قاسياي  فقد يكون املعلمُ ، حوله على جذب وشد انتباهه وفهمهِ  نْ مَ  بسبب عدم قدرةُ 

 و دونه. أ هم العقلي لل  ل الوى فو  مست ةأو قد تكون املادة العلمي، ويبغض مادتهُ  ال  لُ  فيبغضهُ 
كثرة توجيه اّلنتقاد لل  ل   حيث أنَّ ، ن سهمأال  ل هم الوالدان  وقد يكون سبب كسلُ 

وقد يكون ، عنه الكبار ير َ  ه مهما فعل لنْ نَّ أ ه يشعرنَّ أل  أو واجبٍ  عملٍ  داء أيا أيف  ةالرغب هي قد
 وءأوجهل الوالدين وس، جلو الثقايف يف البيتو فقدان ا، أسرةنظام املعيشة لأل وءسبب الكسل هو س

مور اليت ومن األ، أو اخلالفات املنزلية اليت جتعل ال  ل مض رب وقلق وذهنه غريصايف، معاملتهم له
                                                           

 (، حديث حسن صحيح.1978، رقم )636، ص2، كتاب النكاح، ابب النكاح، جيف سننه( رواه الرتمذي، 1)
 .123، صتربية األوالد يف اإلسالم(علوان، عبد هللا، 2)
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مور قد هذه األ فكلُّ ، ا يف تشريد ذهنه وإمهالهِ فقد يكونون سببي وِء، تصيب ال  ل ابلكسل رفقة الس
 .(1)مهال والكسلا يف اتصاف ال  ل ابإلتكون سببي 

 وقت الفراغ عند الطفل: 
عن حاجته ينبغي تصري ها يف عمل  ةنسان يف سنوات ط ولته لديه طاقة جسمانية عظيمة فائضاإل

كْب مساعدعلى فساد أال راغ هو  نَّ أل  يعود عليه ابخلري والن ع ويساعد على البناء الن سي له
تن اذ طاقته ال بيعية فيما يعودعليه وعلى احملي ني اس إىلنسان وهو السبب الرئيسي يف دفع ال  ل اإل

يف احنراف  وىلهو السبب األ ال راغَ  من العلماء أنَّ  ويرى الكثريُ ، (2)ةبه ابلضرر ابملشاكل الكثري 
 ط ال عن ال ريقاأل

 من "إنَّ  :يقول إبراهيم سعادة، حيااني أالرذيلة  إىلجتاههم ابل و ، سلوكهم وءاملستقيم والسبب يف س
 املعو 

 .(3)وقات ال راغ "أوتنكبهم طريق الغواية هو عدم است ادهتم من ، بناء عن اجلادةاحنراف األ
من ي كر فيها أو يعريها مما تستحقه  قلَّ  خ ريةٌ  "أوقات ال راغ قضيةٌ :ستانبوِلويقول حممود اإل

 حضانِ أتهم ووقوعهم يف فكم كانت سبب تعاس، ط ال والشبابدى األتتتتل ةاصتتتتتتتتتتتتتتتتتوخ، هتمامامن 
 .(4)" ةِ الرذيل

ن مل يوفرا لل  ل م إْ َّنَّ أل  وقت ال راغ لدى ال  ل هم الوالدانِ  لِ غْ ول عن شَ واملسؤول األ
الشارع لكي يبحث فيه عن بغيته من رفقاء السوء  إىله سيهرب فإنَّ  ة،والعمل امل يد هوسائل الرتفي

 ابء.وي سدون ما يبنيه اآل
 الطفل اليتيم:

ه ي قد املصدر كما أنَّ   ،القوة واألمانر فقد أابه، يشعر ابلضع  وفقدان عناص اليتيم بعد أنْ  نَّ أ 
على إشباع هذا اجلانب لدى اليتيم من خالل األجر املرتتب  اإلسالمُ  ولذا حثَّ   احلقيقي للحنان

له كاجلهاد ىف ي املعروف إليه فجعدِ سْ من يُ  ورتب األجر العظيم لكلاِ  ،إليه يعلى اإلحسان العمل

                                                           

 .98-88، صحنو أسرة مسلمةحممود،(اإلستنبوِل، 1)
 .343، صاملؤثرات السلبية يف تربية الطفل وطرق عالجها(اجلالل، عائشة، 2)
 .169، صاإلسالم وتربية اإلنسان(سعادة، إبراهيم، 3)
 .48،صحنوأسرة مسلمة(اإلستنبوِل، حممود،4)
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 اعي على األرملةِ م:"السَّ ى هللا عليهوسلَّ صلَّ  -قال:قال  -ه هللا عن يرض-سبيل هللا، فعن أب هريرة 
 .(1)"سبيل هللا يف واملسكني كاجملاهدِ 

كما جاءت اآل ت الشري ة حتذر من القسوة عليه، يف قوله تعاىل:  ُّ  حب خب مب هب  َّ 
)2(،إنَّ ه درس بليغ يف التحذيرمن قهر اليتيم، فلماذا هذا التحذير، واآلية الكرمية ختاطب النيب - صلَّ ى 
هللا عليه وسلَّ م - وحاشاه أنْ  يقهرَ  يتيماي، أو يتُ قَ  اِ بَ  جبينهُ  فيوجههِ ؟إنَّ ه خِ  ابٌ  لألمةِ  أبسرهَ ا، يتجلى 

فيه ح ظ هللا تعاىل ملشاعر اليتيم حيث حيراج من قهره، وجيعل-يف آ ت أخرى-                 
التعامل الغليظ مع اليتيم قرين التكذيب ابليوم اآلخر،ٹ ٹ ُّ  حي خي مي ىي يي 

 ٰذ ٰر  ٰى ٌّ َّ  )3  

 توجيٌه ملن يرعاه أنْ  يكون اليدُ  الرقيقةُ  اليت حتنو عليه، ومتسح على رأسه لتزيل عنه غبار اليتم، وتض ي 
عليه هالةٌ  من الع  ، واحلنان، مث حيذر من قهره والقسوة عليه، مث يشنا ع على من ي عل ذل ، وجيعل 
قهر اليتيم عالمةٌ  على اخللل يف إميانه لأليتام الذين ما إن فتحوا عيوَّنم على الدنيا حىت هاهلم ما أملَّ  

 ونظراتُ  واليتم جيعلهم يف فل  البؤساء فالبؤس بذاقه املراِ  ف قد األبا  وحرمانُ  ثقيلةٍ  هبم من مهومٍ 
اس وقد يتعدى األمر ذل  إىل اعتداءات وجتاوزات غريهم من النَّ الناس اليت تعزز فيه أَّنم ليسوا ك

املال واحلال مما يضعهم يف طور الدفاع عن الذات بمارسة العديد من املشكالت اليت  ىحبقهم يتعد
مظاهر الظلم والقهر واإلمهال وكل اّلض راابت  إنَّ ،قد ّل ميارسوَّنا لو عاشوا الظروف ال بيعية

ن وس معظم األيتام، ّل عالقة هلا ابليتم أو ب قد النسب، بل هي من صناعة اجملتمع الن سية اليت حتتل 
 له فيما حصل له، بل اليتم قدرٌ  ه ّل دورَ ألنَّ   . وهلذا مل خياطب القرآن الكرمي اليتيمهُ مَ تْ الذي يهمل يتُ 

ة من ر الت ريط يف فئٍ ا انصرف خب ابه إىل اجملتمع مباشرة حيمله وز يريدها. وإمنَّ  من هللا تعاىل حلكمةٍ 
من موقعه.  ، كل  املسلمةِ على اجلماعةِ  ضمري اخل اب فيهما عائدٌ  كما يف اآليتني السال تني، ألنَّ   أبنائهِ 

ونظري ذل  قوله تعاىل  مغ ُّجف حف  خفمف َّ )4(.                                            
  وقوله تعاىل:                                                                                        

                                                           

 .59، صرايض الصاحلني(ابن عثيمني، 1)
 .9(سورة الضحى: اآلية 2)
 .2-1ملاعون: اآل ت (سورة ا3)
 .127(سورة النساء: اآلية 4)
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 ُّ جسحس خس مس حص خص َّ  )1(. واضعاي  بذل  أُ سسُ  املعامالت اليت حتمي اليتيم من كلاِ  أشكال 

.الظلم اّلجتماعي والقهر الن سي  

 مراض اليت يتعرض هلا الطفل  بعض الظواهر واأل
، م سلوكهأ ل سواء كانت تتعلق بصحة ال  ل مرا  اليت يتعر  هلا ال من الظواهر واأل هناك كثريٌ 

وتكوينه من أخر على منوه و أبأ وهي قد تؤثر بشكلٍ ، واليت قد يتعر  هلا يف فرتات خمتل ة من ط ولته
تعو  منوه  ةو عارضأةٍ يا قِ لْ وخَ ةأو وراثيةأمرا  مزمنأمرا  الصحية فد تكون ا األفأمَّ  ،مجيع اجلوانب

اس مما يؤثر على ن سية تن ر منه النَّ  مرا  قدْ بعض األ كما أنَّ ،  املستقلة من قدراتهِ  وحتدُّ ، وتؤثر عليه
 نْ أو  يف احلسبانِ  تؤخذَ  نْ أمرا  وغريها جيب هذه األ كلُّ ،ويعوقه عن ممارسة حياته ال بيعية،ال  ل

 يتعامل معها ابلشكل التأهيلي املناسب. 
ا من خ ري  ا وأعظمَ ت شيي  كثرُ أهي  مرِ األ ويف حقيقةِ ، مرا  السلوكية فهي كثرية ومتعددةا األأمَّ 

ا وهو معلل وقد يكون ال رد يف ظاهره سليمي ، األمرا  البدنية والعلة الن سية قد تكون ظاهرة جلية
، اننيةُ األ ،اخلوف، مرا :اخلجلُ تل  األ مثلةِ أومن ، والبصريةِ  ال  نةِ ذو  ىا سو هَ كَ ِر دْ ّل يُ ، ةٍ يخ  بعللٍ 

 ،وىلط ال تبدأمعهم منذ الشهوراألظاهرة اخلجل عند األ .إنَّ الكذبُ ، لسرقةُ ا، الصْبِ  عدمُ ، الغضبُ 
تتحكم البيئة يف ز دة هذه  مثَّ ة، وتستمر معه يف فرتة ال  ول ،وىلوتستمر معهم وتزداد بعد السنة األ

 ،(2)و عدم اختالطهمأخرين فيتأثر ال  ل ابختالط عائلته ابأل، ملحوظٍ  و تعديلها بشكلٍ أالظاهرة 
على اخلجل واّلن واء من  ه سيشبُّ على اخلجل من خماطبة الناس فأنَّ  ا نشأَ ذَ إ َ ال  ل أنَّ  ومن املعلومِ 
للقيام بواجبه الدعوي فيما بعد. واخلوف من الظواهر ال بيعية  ا يكون عائقاي ممَّ  ،ىل املدعوينإالتحدث 

ال بيعي وتسبب يف  اخلوف حدهُ  ا ما جتاوز هذاذَ إولكن املشكلة تكون ، عند الصغار والكبار معاي 
م األ منها ختوي ، وهناك عوامل كثرية تسبب ز دة اخلوف عنده، تكوين قلق ن سي عند ال  ل

، ط اهلم ومشاكساهتمأزعاج إابء للتخلص من ا ي عله اآلممَّ  .شباح وغريهاواألأط لهاوهتديده ابلظالم 
حتذره  َّنا دائماي أل  خوف ال  ل يف سبباي م امل رط ل  لها وخوفها عليه قد يكون وكذل  دّلل األ
 ال  لُ  حبسَ  نَّ أمث ، حوله يءٍ من كل ش خائ اي  و البعد عنها فيظل دائماي أو اخلروج أوختوفه من الوقوع 

 يف البيت وعدم احتكاكه بخلوقات هللا 
                                                           

 .17(سورة ال جر: اآلية 1)
 .203، صتربية األوالد يف اإلسالم(علوان، عبد هللا، 2)
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ىل إن وما اخليالية عن الع اريت واجل صسرد القص ها.وكذل  فإنَّ آذا ر إورؤيته هلا جيعله خياف منها 
يست يع  اخلائ  لنْ  لهذا ال   نَّ أشكَّ  وّل، ا يف ز دة ظاهرة اخلوف عند ال  لذل  قد يكون سببي 

اليت خييلها له األمور يواجه  نْ أوخياف  يءش بل سيهاب كلَّ ، يكون داعية قوي يواجه الصعاب نْ أ
 .(1)عقله

اجلهاز اّلن عاِل عنده  ينموَ  نْ أىل إا ال  ل تصيبه الكثريمن حاّلت الغضب واّلن عال يضي أو 
هذه  فإنَّ  ،وتوجيهٍ  مر وتركوا ال  ل دون هتذيبٍ ألهذا ا الوالدانِ  مل يراعِ  نْ إو ة، وتستقر حالته الن سي
وهذه الص ات ّل تتوافق مع ص ات الشخص الداعية الصاحل الذي ، يكْبَ  نْ أىل إالظاهرة تستمر معه 

 . املرجوِ  ىل هللا على الوجهِ إمكن من القيام ابلدعوة لكي يت انةِ واأل ابحللمِ  يتص َ  نْ أّلبد و 
 ىل الصْبِ إحتتاجُ  ىل هللاِ إالدعوةَ  نَّ أشكَّ  وّل، ط الِ ا ص ة عدم الصْب واّلستعجال عند األيضي أو 

ىل عدم استعجال إكما حتتاج ،و غريه للداعيةِ أن سي  يذاءٍ إعلى املدعوين وما قد يصدر عنهم من 
ا  ذَ إقرانه أو أال  ل يتجه للكذب على زمالئه  كذب فإنَّ الْ  بظاهرةِ  ما يتعلقُ  امَّ أدعوة. لاستجابتهم ل

 و تقصريٍ أالكذب ليعو  النقص عنده من عجزٍ  إىلفيلجأ  ،كان عنده بعض مشاعر النقص عنهم
ىل الكذب خوف من وقوع العقاب عليه فيكذب ليت ادى إقرانه. وقد يلجأ ال  ل أللتوافق مع 

 اليت تصاحبُ  الص اتِ  شنعِ أو  من أسوءِ  ةامنه. وكذل  داء السرقسن   كْبُ أهم  نْ و مَ أغضب والديه 
 ا مل تعاجل منذ البداية.ذَ ال  إُل 

، على توفريه هِ يْ دَ الِ وَ  ما قد يعجزَ  ليوفرَ  فهو قد يسر َ  ة،تدفع ال  ل للسرق ةكثري   وهناك أمورٌ 
خرين لعدم رقة هو اّلنتقام من األوقد يكون الدافع من الس ،من ال  ل لتوفري حاجاته ةفهي حماول
غري مباشر للسرقة  اي خرين سببوقد تكون الغرية من األ  ،وسيلةٍ  ياِ وجلذب انتباههم له أب ،اّلهتمام به

قران قد وسط األ الذاتِ  ثباتُ إأتكيد و  يضاي أو  ،هم امتالكهُ   يست يعونَ وقد يسرقون من ذويهم ماَّل 
ما  صدقائهِ لكي يشرتي أل يسر ُ  هُ نَّ ذل  أل، قص يدفعه للسرقةفشعور ال  ل ابلن ،للسرقةِ  تكون سبباي 

تل   كلُّ .(2)ةط ال للسرققد تدفع األ هذه بعض الدوافع اليت ،فيظهر بظهر الشخص الكرمي هُ يريدونَ 
غلبها أألَّنا يف   منو اجلانب الدعوي لدى ال  ل تعو ُ  ةُ املشين الن سيةُ  مرا ُ واأل ةُ السيئ خال ُ األ

                                                           

 .309-308، صتربية األوالد يف اإلسالم( علوان، عبد هللا،1)
 .65-62، صالتبية اإلسالمية للطفل واملراهقحم وظ، حممد،  (2)
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لذا فالبد ، يكونوا هم جمال دعوته نْ أضُ رتَ  ْ خرين الذين يتُ غري سوي لدى ال  ل جتاه األ تعكس توجهاي 
 ا. هَ اقتالعَ  ويصعبَ  ال  لِ  يف ن سِ  تتأصلَ  نْ أمرا  يف بدء ظهورها قبل تل  األ من معاجلةِ 

 ئق خاصة ابجملتمعاعو 
 دور احلضانة بدال من رعاية األم العاملة  

،  إىل دور احلضانة مبكرةٍ  إرسال أبنائهم يف سناٍ  هي اليت يقع فيها الوالدانِ  ةِ الرتبوي من األخ اءِ  إنَّ 
فريسلوَّنم إىل هذه ، خارج املنزل أو انشغاهلم عن أبنائهم الوالدينِ  عمل املرأة أو كأحد تداعيات

ة احلنون ورعاي ماِ األ العائلي وصدرُ  ىل اّلستقرارِ إما يكونوا فيها  حوجُ أهم  املؤسسات يف سناٍ 
والتعامل مع  املنظمةِ  والعاداتِ  السليمةِ  العاداتِ  ط ال بعضُ م األهذه الدور قد تعلاِ  نَّ أ رُ كِ نْ ّلنتُ ،و باأل
ا من عة دور احلضانة ا افرتضنَ ذَ إورعايتها ل  لها.و  ماِ ن األ عن حناِ يِن غْ هذا ّل يتُ  نَّ أّلَّ ،إقراَّنم يف احلضانةأ

ه، مامأهُ مَّ أحلنان والع   عند عودته من احلضانة عندما جيد أيخذ ا هُ نَّ إو  هُ ما أُ الذي ّل تعمل لل  ل ِ 
َّنكها التعب أقد  هُ مَّ أعندما يرجع وجيد  هُ مَّ أىل ضررها على ال  ل الذي تعمل إشريَ نُ  نْ أا جيب نَ فأنتَّ 

 يعوضنَ  نْ حواأِل من األ حبالٍ  واملربيات يف هذه الدور ّل ميكنهنَ  ،والشقا ومل تعد قادرة على الع اءِ 
حد القيام هبا غري أّل يست يع  ومهمةٌ  فهذه وظي ةٌ ، ىل احلباِ إحاجته  ويشبعنَ  هِ ماِ أُ ل عن حنان ال  
مهات من األ وكثريٌ .(1)أبوألدها والرمحةُ  يف قلبهااحلنُّ  -سبحانه وتعاىل -هللاَ  احلقيقية اليت ف رَ  ماِ األ
 ماِ األ رِ وْ ن دَ  عْ يِن غْ ّل تتُ  هذه الدورُ  أنَّ ، ورعايتهم أبن سهنَ  ط اهلنَّ أيف حياة  ضرورة وجودهنَّ  دركنَ ّليُ 

صبحت أ اليومَ  احلضانةَ  ورُ ا دُ يضي أمراحل منوه. و  وىل منْ يف السنوات األ يف حياة ال  ل ابلذاتِ 
 هُ حقَّ  لكل ط لٍ  تع يَ  نْ أصبح من الصعب على املربيةِ أ حىتَّ  وفصوهلا قد ملئتْ  ،ط الِ ابأل مكتظةٌ 

 الرتبيةُ  فأينَ ، ّل جيدون قدر من اّلهتمام مهملنيَ  ط الُ األ جندُ  ما لذل  غالباي  ،من اّلهتمام
ثريعلى أالت شدَّ أاحلضانة يكون له  يف سناِ  خاصةي  ط الَ عدم رعاية األ أنَّ  ،وهؤّلءأبني هؤّلء سالميةُ اإل

 حياة ال  ل بعد ذل .
الواقعية  إىل ا املناهج املدرسية فتحدثنا عنها يف ال صل الثالث فاملناهج اليوم ت تقرمَّ أ

ي صل بني الدين والعلم يف املناهج  سالميةِ اإل من البلدانِ  الكثريَ  نَّ أكما ،  واّلحتكاك بواقع اجملتمع
خلق تناقض  إىلالربط بينهما ّلزم وال صل بينهما ص ة املناهج العلمانية اليت هتدف  نَّ أاملدرسية مع 

                                                           

 .109-108، ص2، جج التبية اإلسالميةمنه(ق ب، حممد، 1)
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ضع  مكانة الدين يف  إىلمما يؤدي ، والدين حقائق علمية وبني حقائق الشرع هوتقابل بني ما يدعون
يف  يءاء حي ظها ال الب وّل يست يد منها شالدروس املنهجية صمَّ  نَّ أوكذل  جند ، ن وس ال الب
بنائهم أمام أمور اليت نالحظها كذل  مناقشة الوالدين لقصور املدرسة واملعلم ومن األ ،حياته العملية
يقول فيلكس توما "مىت ، بناءِ مام األأاّلحت اظ هبيبة املعلم واملدرسة ه ّلبد من نَّ أىل  إدون اّلنتباهُ 
 من املدرب احلصني بدّلي  هلم يف البيت والذي هو امللجأُ  نَّ أ سرع ما يالحظونأوّلد وما ّلحظ األ

فلم يعودوا يهابوا ، احلنان والرأفة متادوا يف غيهمه ملجأومدافع ملء صدر  ،احلكيم والقاضي النزيه
 .ف قدت بذل  املدرسة الدور الرتبوي الذي تقوم به(1)ه ذنب مغ ور هلم سل ا "نَّ أل  الذنب اقرتاف

 قران: األ
يكونوا مصدرا للتشرد  نْ أوكذل  ميكن  ،فضلللتغري إىل األ يكونوا مصدراي  نْ أميكن  صدقاءِ األ

رفا  السوء ، لولدىل احنراف اإ"ومن العوامل الكبرية اليت تؤدي : ويقول عبد هللا علوان، والضياع
فسرعان ما يتأثر ، ضعي  العقيدة متميع اخللق، الذكاءِ  كان الولد بليدُ وّلسيما أن ْ ، واخلل ة ال اسدة

بل يسري ، خال األ قبحَ أالعادات و  وسرعان ما يكتسب أحطَّ ، ومرافقة ال جار، شراربصاحبة األ
 متأصلةي  واّلحنراف عادةي ، من طباعهم طبعاي جرام  يصبح اإلحىتَّ ، سريعةي  اي  معهم يف طريق الشقاوة خِبُ 

 وهوةَ ، الضاللن نقاذه من وهاو  ،املستقيمةِ  ىل اجلادةِ هإويصعب بعد ذل  رد، من عاداهتم
مر ابملعروف والنهي ىل اخلري واألإلبعضهم البعض على الدعوة  يكونوا عواني  نْ أ من فبدّلي (2)،"الشقاءِ 

 .  شرٍ  عوانُ أيكونوا على العكس دعاة سوء و  ،والتقوى عن املنكروالتعاون على الْباِ 
 عالم:اإل
ىل إو ، أفرادهاأواصر الصلة بني أا وتقويةُ هَ كَ ومتاسُ  املسلمةِ  سرةِ األ ىل بناءِ إيسعى  نْ أا مَّ إعالم اإل

يف تشكيل سلوك  عالم له دور كبريٌ واإل ،وتشتتهم وهدم البناء سرةِ األ بناءِ أبني  الصلةِ  واصرَ أحت يمِ 
 سرة بدرجاتٍ فراد األأبيت وتؤثر على مجيع  املختل ة قد دخلت كلا  هوسائل نَّ إوخاصةي ، فرادِ األ

 .ةٍ مت اوت
فنقل أخال  ومنط حياة البيئات األخرى إىل جمتمعنا، ونقل قيم جديدة وتقاليد غريبة تؤدي 

األجنبية إىل التصادم بني القدمي واحلديث، وخلخلة نسق القيم يف عقول األط ال من خالل امل اهيم 
                                                           

ت الوالدين، حبث يف أ سس التبية قدمياً وحديثاً (توما، فيلكس، 1)  .93، ص1، طالتبية يف العائلة زالَّ
 .132، ص1، جتربية األوالد يف اإلسالم(علوان، عبد هللا، 2)
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 اليت شاهدها ال  ل العريب وأثرها السليب على األط ال اليت حتمل قيميا مغايرة للبيئة العربية، كما أنَّ 
إبراز جنوم ال ن والغناء والر ضة والرتكيز عليهم يكون على حساب العلماء واملعلمني. تصوير العالقة 

ثقافة متناقضة بني معايشة ومنع ومشاهدة بني املرأة والرجل على خالف ما نريب عليه أبناءان بناء 
مشاهدة العن  الشائع يف أفالم األط ال قد يثري العن  يف  ،آخر، وّل يدري ال  ل أيهما أصح

سلوك بعض األط ال، وتكرار املشاهد اليت تؤدي إىل تبلد اإلحساس ابخل ر وإىل قبول العن   
ة السلوك العني ،ويؤدي ذل  إىل ملواجهة بعض مواق  الصراعات، وممارس تهكوسيلة استجاب

تكرار أعمال العن  اجلسمانية واألدوار اليت تتصل  اكتساب األط السلوكيات عدوانية خمي ة، إذ إنَّ 
ومن سلبيات هذه الوسائل السهر وعدم  ،ابجلرمية، واألفعال ضد القانون يؤدي إىل احنراف األط ال

ابلوقت وأمهيته، مما له أثره على التحصيل الدراسي  النوم مبكريا واجللوس طويالي أمامها دون الشعور
، ابإلضافة على األضرار اجلسيمة والعقلية كاخلمول والكسل، والتأثري على املدرسيةُ  الواجباتُ  وأداءُ 

النظر واألعصاب وعالقة ذل  ابلصرع والسلبية، والسمنة أو البدانة اليت تصيب بعض األط ال لكثرة 
 إاثرةُ   ومن سلبيات وسائل اإلعالم أيضيا، مع قلة احلركة واللعب والر ضة األكل أمام هذه الوسائل

ه ابخل ر، والغر  يف دُ اليت تتهدَّ  واملواق ِ  الب لِ  عْب شخصيةِ  عند األط الِ  ابخلوفِ  والشعورُ  ال زعُ 
ويف  ا حقائقاألمور على أَّنَّ  ا كان ال  ل صغرييا ويتخيل كلُّ الظلمة والعواص  واألشباح خاصة إذَ 

ظل هذا الت ور والتقدم املذهل لوسائل اإلعالم وجدان أن سنا أمام هجمة شرسة م روضة من اإلعالم 
 . (1)وغزويا جيتاح عقول أط النا

هذا اجلهاز الذي  نَّ أسرة عاقل أب ورب كل أبذن كألُّ  مهسَ أَ  نْ أريدُ أ" :يقول فهمي النجار
 ثرها نشر الروائحُ أّل يتعدى ،ع رةٌ  وردٍ  وّل هو ابقةُ ، امدةِ اجل ةِ الزين دواتِ أمن  داةي أليس ، يضعه يف بيته

، براجمهِ  ا مراقبةَ فعلينا مجيعي ، خري وشر والقلوبِ  والن وسِ  يف العقولِ  رٌ ثاِ ومؤَ  فعالٌ  ه جهازٌ نَّ ، أالزكيةُ 
نندم على   ّلحىتَّ  ،خربت عقوهلم ون سهم وقلوهبم ّلَّ إو  ،زواجناأبنائنا وبناتنا و صلح منها ألواختيار األ

 .(2)"والعاداتِ  خال ِ واأل خيال وننا يف العقيدةِ  انسٍ أبنائنا عادات أعدم مباّلتنا جتاهه فيكتسب 
هذه  نَّ أيقال واحلق ُّ ، السينما ورُ وما يقال على التل زيون ين بق على ما يعر  على املسرح ودُ 

ة  عن تكوين داعيٍ لصاحل املستقيم فضالي ن املسلم ا لتكواِ بتاَتي  هجَّ وَ ّل تتُ  سالميةِ اإل الوسائل يف الدولِ 

                                                           

 م.2007، مقالتوسائل اإلعالم وأثرها على األطفالأبو محيد، تيسري، (1)
 .110-109ص اإلعالم والبيت املسلم،(النجار، فهمي، 2)
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ليها يد الغزو الثقايف احلضاري إتل  الوسائل قد امتدت  نَّ أا نلحظ نا نتَّ إبل ، ينشر دين هللا بني العاملني
 وعلتها مسحة من العلمانية البغيضة.  

 بناء املسلمني: أاملخططات العدوانية على 
 –عليه الصالة والسالم -عادى وحمارب منذ مبعث سيدان حممداإلسالم مُ  نَّ أمجيعاي  كَ رِ دْ نُ  نْ أو  دَّ ّلبُ 
، ن على حسب الوقت والزمن وما يتاح هلم من مواق ٍ عداء تتشكل وتتلو ووسائل األ، ىل يومنا هذاإو 

صبح الغزو ال كري والثقايف هو اهلدف للحد من  أالرائدةُ  ةُ هو السم العسكريُّ  كان العداءُ   نْ أفبعد 
يعلم  نْ ألذل  جيب ، خالقهاأة  وحتلل مَّ ألفساد فكراإىل إسعى  يضاي أو ، ودينهم نشر عقائد املسلمني

نتاج جيل إىل إووجود من يسعى ، يف وسط هذه التحد ت سهلٌ  يءٌ بناء مل تعد شتربية األ نَّ أءآلابا
 نَّ أىل إ ننوه نْ أ"ّلبد  :براهيم سعادةإليه.يقول إيدعو  نْ أىل  إسم فقط فضالي ّل اّلَّ إّل يعرف عن دينه 

بناء املسلمني وحت يم األسرة أفساد حلاد إلاألمة وسدنة اإل عداءُ أيضعها  ةهناك خم  ات خبيث
ومن بني تل   ،نقاذ أوّلدكم وح ظ أسركممركم ولتضاع وا اجلهد إلأمن  لتكونوا على بينةٍ ، املسلمة

بدهلا  والعنصريةِ  القوميةِ  لروابطِ ا اوإحاللُ ا َتمي املخ  ات ق ع الروابط الدينية  بني أبناء اإلسالم ق عي 
اإلسالم  نَّ أذهان والرتكيز يف األ، امللحدين وإع ائهم احلرية كلها يف مهامجة الدين ابُ تَّ كُ وتشجيع الْ 

وكذل  العمل على  ،والصالةِ  ،واحلجاِ  ،كالصومِ   الشكليةُ   العباداتُ ومل يبقى منه إّلَّ ، انتهى عصره
ويسريوا يف طريق  ،ليتحللوا من نظام اإلسالم، ال وق ع صلتهم ابهللجياأل تدمري ال كر اإلسالمي يف

 .(1)له التبشري البغيض منذ أن كان " لَ مَ له وعَ  طَ  َّ وهذا ما خَ  ،واإلابحيةِ  اإلحلادِ 
وهذه العراقيل ، دعويةٍ  سالميةٍ إبناء تربيةٍ سرة اليوم تواجه الكثري من العراقيل يف تربية األاأل نَّ إ

يف بعض املدارس وعن  ا عن طريق التنصريِ يضي أو  ،واملشاهد وءعالم املسموع واملقر اإلتكون عن طريق 
 وتقاليدٍ  جتعل من ت كري ال  ل متذبذب بني قيمٍ  شياءُ هذه األ نَّ أوّلشكَّ  ،طريق بعض املعلمني

ري ّليد اي فترتك ال  ل حائر ، حياته وفكره وعقله هاستقاها من والديه وبني ثقافة جديدة اقتحمت علي
 هتعددت طرق نْ أويكمن هذا اخل ر للغزو ال كري لل  ل يف ، املناهج يعتنق يُّ أوّل   َ لُ سْ ا يَ يهمَ أ

سر قد ختلت عن بعض األ نَّ أ  عنفضالي ط ل ٍ  ىل ال ساد يف متناول كلُّ إصبح الوصول أووسائله و 
يف التمشي مع  مالي أريةُ بنائهم احلوتركوا أل وملحوظٍ  كبريٍ   دورها الرتبوي يف مواجهة هذا الغزو بشكلٍ 

هلهم فأصبح احلديث عن أبناء فقدوا القدوة الصاحلة يف الكثري من األ يضاي أو ، الغرب يف حضارته
                                                           

 .174، صاإلسالم وتربية اإلنسان(سعادة، إبراهيم، 1)
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ومن ، ن سهم بعيدين عنهاأوامر يلقيها الوالدين وهم أخال  جمرد شعارات وكالم و الدين واأل
 .(1) ل عن هذا الوافد  ال ا عوا تُ  سالميةٍ إّليوجد بدائل  هُ نا أسباب ت شي هذا الغزو الثقايف رأخ أ

وا يف العملية الرتبوية لُ م تدخَّ َّنَّ أالرتبوية بل  املؤسساتِ  غلبِ أيف  سالمِ اإل عداءُ أوقد تغلغل 
 بناءُ أو عن طريق أجانبٍ أستعانة خبْباءَ وقد يكون ذل  ب ريق مباشر عن طريق اّل ،ووضع املناهج

وجهلوا ونسوا ثقافة  ةا َّنجه وشربوا ثقافته املعوجن سهم الذي تربوا يف اخلارج وَّنجو أاملسلمني 
 سالم.اإل

 ابتعاد املسجد عن أتدية دوره: 
عظيمة سبق احلديث عنها يف ال صل الثالث كوسيلة من  تهلقد كان للمسجد يف عهد الرسول مكان

املسجد يقوم  وعندما كان، لية اليت يقوم هبا يف خمتل  اجملاّلتِ و ا املسؤ وبينَّ ، وسائل الرتبية الدعوية
 من مهام الكثريُ  نقلُ  فقد متَّ  ا اليومَ مَّ ، أسالمية وعلى املسلمنياإل ةمعلى األ بدوره كان اخلرييعمُّ 

فكانت النتيجة ، من الكثري من املهام اليت يقوم هبا املسجدُ  دَ راِ وجُ ، يف اجملتمع ةٍ ن ردجهامتٍ إىل املسجد 
 ارفها حىتَّ خبعضها من بعض واّلهتمام هبا وبز  رتابُ واق املساجدِ  اليوم من كثرةِ  هاليوم مانشاهد

، ومظهر بال جوهر لقد ضع ت مكانة املساجد اليوم يف ن وس املسلمني بال مضمونٍ  شكالي  صبحتْ أ
سالم ودين احلق وعلى وذل  بسبب آتمر الصهاينة اليهود واملستعمرين والشيوعيني للقضاء على اإل

ابّلسم فقط.وكذل  ضع  ن وس املسلمني وجرييهم وراء  اي مسلم فيصبح املسلمُ ة، اللغة العربي
يف املساجدِ  رِ وْ سباب املهمة يف القضاء على دَ حد األأن اك،  مورِ األ م امعهم ومغر ت احلياة وتوافهِ 

صبح من حيمل أبل ، عداد اخل باء واملعلمني يف املساجدومل يعد هناك دور جيد إل، بناءِ األ تربيةِ 
 .(2)هلا يف الغالب الي هألية من ليس و املسؤ 

 
 
 
 
 

                                                           

 .168-165، صيف التبية اإلسالمية حبوث ودراسات(املرص ي، حممد، 1)
 .150-87، ص، املسجد وأثره يف اجملتمع اإلسالمي(حممود، علي2)
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 سبل التغلب على العوائق: املطلب الثاين
 التغلب على العوائق اخلاصة ابلوالدين

 الزواج االختيار يف ن  سْ ح  
حبكم الشرع وّل يصح جتاوز  هىل قسمني ما جيب مراعاتإسالم بني الزوجني تنقسم اإل الك اءة يف

 ،املصلحة يهِ ضوما تقت واخلاصةِ  ةِ روف العامظال ى يفتحسن مراعاته دون وجوب ويراعسْ وما يُ  ه،حدود
َ  ِة،ابملسلم الكافرُ  وزواجُ  ول يشمل زواج املسلم ابلكافرةِ والقسم األ كتابه   وتعاىل يف سبحانهُ  هللاُ  وبنيَّ
عجابن  ولو كان حمإلا حىتَّ  من الزواج من املشركاتِ  خريٌ  ةٍ مسلم ةٍ مملوك ةٍ مأالزواج من  نَّ العزيز أب

أرادالزواج مِ نْ  هُ نَّ )1(.ٹ ٹ ُّ  ِّ ّٰ رئ زئ مئنئ ىئ يئ رب  زب 
 يث ىث نث مث زث رث يتىت  نت مت زت رت يبىب نب مب
 من زن رن  ممام يل ىل مل يك ىك مكلك اك يق  ىق يفىف

 نن ىن َّ  )2(.

ىب النَّ  زوجاتُ  خماطباي  -وتعاىل  هسبحان -ن الكرمي عندما قال آالقر  وص  الزوجة الصاحلة يف وجاء يف
 جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّ ٹ ٹ :-م وسلَّ  هى هللا عليصلَّ  -

حت خت مت هت مث  حج مج َّ  )3(، فمن شورط الزوجة الصاحلة اإلسالم، 
  طاعة زوجها يفإ طاعة هللا يسهل عليهاإيسهل عليها يوالزوجة الت هاّلنقياد هلل سبحان سالم يعينواإل
ومن . ابهللِ  ميانُ اإل الكرميةِ  ةِ ياآل يفةُ الصاحل ومن شروط الزوجةُ  مرها بعصيةٍ ا ّل أيماأيمرها به مادامَ  كلاِ 

تتص   اليت فالزوجةُ  ة،ىل فعل ال اعهإواّلجتا على املعصيةِ  دمُ النَّ  ووه و القنوتُ أا التوبةُ يضي أالشروط 
 ما بني البشرِ  يوه العبادةُ  ص ةُ  يتأتت مثَّ  ،عتذار عنهاخ اءها فيسهل اّلأا تدرك الص ة دائمي  ههبذ

واخلالقِ  - عزَّ  وجلَّ  - فيجب على الزوجة أّلَّ  تتُ قَ صاِ رَ  يف العباداتِ  امل روضةِ وتكملها ابلسنن)4(. ولقد 
َ بَ  قال  -ه هللا عن يرض -ب هريرة أفعن  الصاحلةُ  الزوجةُ  ص اتُ  -م وسلَّ  هى هللا عليصلَّ  -سول الرا  نيَّ

نها.فاظ ر ا وحلسبها وجلماهلا ولدياهلَِ مَ لِ  ،ة ألربعٍ أاملر  )تنكح :- موسلَّ  هى هللا عليصلَّ  -قال رسول هللا 
                                                           

 .87، ص10مقال من جملة التضامن اإلسالمي(،العدد)الكفاءة بني الزوجني(اجلراح، عائدة، 1)
 .221(سورة البقرة: اآلية 2)
 .5(سورة التحرمي: اآلية 3)
 .131-130، صاألمومة يف القرآن والسنة النبوية(الزعبالوي، حممد، 4)
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بذات الدين تربتْ  يداك ()1(، وعن أبيأُ مامة- رضي هللا عنه - قال قال رسول هللا - صلَّ ى هللا عليه 
 نْ إو ُه، ا أطاعتهَ رَ مَ نْ ، إصاحلةٍ  ةٍ له من زوج اخريي  وجلَّ  ) ما است اد املؤمن بعد تقوى هللا عزَّ  :- موسلَّ 

نَ ظَ َرإليها سَ رَّ تُ هُ ، وأنْ قسمَ  عليها أبرته، و إنْ  غاب عنها نصحته يف ن سها وماله ()2(. وصالح األمُّ  له 
من مائة  خريٌ  صاحلةي  ام  نَُّ " إ للبيت ويقول جورج هربت: والرائدةُ  املعلمةُ  يفه سرةِ األ يف عظيمٌ  دورٌ 

معلم واألمُّ  يف البيت دليل القلب والعني والتشبه هبا دائما ")3(. وما ين بق على املر أةِ  ين بق على 
وهذا  هاختيار  نِ سْ حُ  من التدقيق يف الرجل ّلبدَّ  نَّ إ.فسرةِ ثري كبري على األالزوجة هلا أت رجل فكما أنَّ ال

الدين هو  وكما أنَّ  ،للزوج هاختيار  نِ سْ من حُ  كدَّ أيت نْ أبدَّ مرها فاليِاألو ما يقع على والد البنت أو 
 -ه هللا عن يرض -هريرة  زوج فعن أيبمعيار اختيار الزوجة فيجب ت بيق هذا املعيار عند اختيار ال

فزوجوه  هودين هُ قَ لْ َتكم من ترضون خُ أا ذَ إقال: ) :- موسلَّ  هى هللا عليصلَّ  -رسول هللا  نَّ إقال: 
 أّلَّ ت علوا تَ كُ نْ  فتنةٌ  يف األر ِ  وفسادٌ  عريضٌ  ()4(.

ار الزوج والزوجة اختي سالم يفعلى تقوى هللا ومراعاة شروط اإل تْ سَ ساِ يأالبيوت الت هومثل هذ
 جيالٌ ألتخرجي أمور احلياة وتكون معاملُ  كلاِ   سالم يفتمع وت بق تعاليم اإلاجمل يف صاحلةٍ  اتٍ نَ بتَ تكون لَ 
 .ىل دينهةإرهبا وحتمل تبعة الدعو  تعرف حقَّ  مسلمةٌ 

 تعريف الوالدين أبصول دينهم واساسيات التبية وعلم النفس
 وعلى علمٍ  هوقواعد يسالماإل الدينِ  صولِ يكوان ملمني أب نْ بأجي الدينِ الو  نَّ أهبا  مِ لَّ سَ مُ مور الْ من األ

صول أُ وّلدهم أ  ويعلمواوّلي أ تصح عبادهتم حياته حىتَّ  املسلم يف هاحيتاجُ  ال قهية اليت حكامِ األ همِ أب
 ساسات الرتبية وعلم الن س من الضرور ت اليتأمعرفة  نَّ أكما   اي،اثني حةٍ يصح سٍ سُ أُ لى عالدين 

 نْ مِ براهيم سعادة:"إويقول  ،مراحلهم العمرية املختل ة وّلدهم يفأتساعد الوالدين على فهم ن سية 
  أنْ  ياملرب ينبغ أنَّ ، ّلخيتل  عنها اثنان مور اليتاأل

ي
 اي حمي  ،سالميةِ اإل الرتبيةِ  صولِ أُ  ا يفيكون عامل

  نَّ أل  سالمِ إلا اعدِ و لق اي خال  مت همألائبباد ملماي  ،مور احلالل واحلرامأب
ي
ا هذا كله جيعل منه عامل

فال  جاهالي  ا كان املرب مهمالي ذَ إا صوهلا. أمَّ أُ لى ءعالنش ويريب ،مواضعها شياء يفيضع األاي، حكيم
                                                           

 .51، ص10، كتاب الرضاع، ابب استحباب نكاح ذات الدين،جصحيح مسلم بشرح النووي(رواه النووي، 1)
 (. حديث حسن.7811، رقم)483، ص2، جاجلامع الصغري للسيوطياه ابن ماجه، (رو 2)
 .165، صألمومة يف القرآن والسنة النبوية(الزعبالوي، حممد، ا3)
(، حديث 270، رقم)112، ص1، جصحيح اجلامع الصغري وزايدته لأللباين(رواه الرتمذي وابن ماجة واحلاكم والبيهقي، 4)

 حسن.
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  له وّل اعتبار ّلوزنَ  ضعي اي  ،السلوكِ  مض ربَ  ،قِ لُ منحرف اخلُْ  ،الولد سيصبح مهزوم ن سياي  أنَّ  ش َّ 
ذل  كان  جلِ أومنْ  ِه،على غري  ي يضَ  واحلو  ال ارغ من املاء ّلميكن أنْ  ،يهّل يع  يءفاقد الش نَّ أل

ني وبناة املبناؤها رجال عألينشأ  ،والتزود منه ،على العلمِ  مةِ األ حضاِ  اهتمام هذا الدين يف
مهتدين")1(،                                                                              

 ٹ ٹ ُّ  مف حق مق جك حك خك  لك مكجل حل خل مل هل َّ  )2(.

 الدراسةِ  مراحلِ  يف مبكرةٍ  ناٍ قبل الزواج بسِ  أتبد نْ أجيب  الن سِ  وعلمُ  الرتبيةِ  ساسياتِ فَةأمعر  أنَّ 
على  اي ال الب قادر  يكونُ  املرحلةِ  ههذ ه يفنَّ أواملرحلة الثانوية حيث  ،املتوس ةِ  واخراملرحلةِ يأّل سيما ف

 .بلَ قاملست وزوجاتُ  زواجُ أالعلم وهذا العلم مهم للولد والبنت فهم فهم هذا املستوى من 
تسبق الزواج  حياهتم اليت مراحلِ  هذا اجلانب من العلم يف مفاهت لذينمهات اابء واألواآل

 )تربية األوّلد يف: كتاب  مثالي  ،سالمية ومنهاساسيات الرتبية اإلأتبني هلم  فيمكن هلم قراءة الكتب اليت
 ةوغريها من الكتب املعروف، مد ق ب(، حملسالماإل يف ةوكتاب)منهج الرتبي ،بدهللا علوان(ع،لسالماإل

بناء. كما ميكن هلم قراءة كتب علم الن س ذات تعليم وتربية األ ابهتمامها جبميع اجلوانب الرتبوية يف
 .يمسالّلتت ق مع املنهج اإل اليت ةعلم الن س فيه نظر ت غريب نَّ أل هاإلسالمي اّلجتا

 الواقعة عليهم ةتعريف الوالدين مبدى املسؤولي
ه سالمية على وجإبنائهم تربية أال صل األول األدلة الشرعية على وجوب تربية الوالدين  لقد ذكران يف

فمن ، مرهذا األ الواقعة على الوالدين يف ةااملسؤولينَ وبيتَّ  ،العموم وتربية دعوية على وجه اخلصوص
هللا على تربية  مامَ م حماسبونَ وّلدهم وأَّنَّ أدين مسؤوليتهم عن تربية يعرف الوال نْ أيالضرور

 هشعور  وتتصل يف اي،جيد يدركها املريب نْ أجيب  موراليتبراهيم سعادة:"ومن األإيقول ،و وّلدهمأ
، ون سياي  وتكوينه جسمياي  كاي،وسلو  ميااني ، إبناءِ تربية األ الكْبى يف همسؤوليت هواستشعار  ،ووجدانه

لية الرتبية و ابء واألمهات واملربني مسؤ اآل لَ سالم قد محَّ جند اإل ههلذا كلاي  واجتماعي اي عقلي هدعداإو 
 :وجلَّ  عزَّ  يقول يوهو الذ ،هللا سائلهم عنها أنَّ  ،نذرهمأوحذرهم و  ،وسع مراميهاأبعدحدودها و يأف

ٹ ٹ ُّ  حم خم  مم ىم يم جن حن َّ  )3(. وان القاي  من هذا األمر القر آين، 

                                                           

 .173، صاإلسالم وتربية اإلنسان، ( سعادة، إبراهيم1)
 .9(سورة الزمر: جزء من اآلية 2)
 .93-92(سورة احلجر: اآل ت 3)
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نصب عينيه غضب  اي عضِ او ه وأمت هكمل وجأاملسؤولية على  هينهض هبذ مرب مؤمن أنْ  كلاِ   وجب على
 ،عسرية ةاملسؤولية يوم العر  األكْب ثقيلة احملاسب نَّ أل  ا قصرذَ إوعذاب جهنم  ،هذا ط يفذا فرَّ إهللا 

 واهلول العظيم ")1(.
 تربية األبناء يف هبواجب تعريف األب  

بل  ،عن رعيته ومسؤولٌ  راعٍ  وفه ،امثل األم متامي  هعن تربية األبناء مثل ه مسؤولٌ عرف األب أنَّ ينْ أجيب 
كد من حسن تربيتها أويت هألوّلد هُ مُ لاِ عَ على ماتتُ  شرافُ اإل هفيجب علي ،ذاهتا من ضمن رعيته واألمُّ 

طوال  وأهله دون رعاية دهالعمل خارج البيت ويرتك أوّل يف هيغر  ن س ّلَّ هأفيجب علي ،لألط ال
تربيتهم ورعايتهم.ومن  نِ سْ  أيخذ األوّلد حقهم املشروع من حُ تنظيم وقته حىتَّ  هبل علي ،ساعات اليوم
 ة يفأمن الرجل واملر  املنزل معرفتهم لواجب كلاٍ  يدركها األبناء نتيجة لوجود األب يف األمور اليت

كمايقوم   ،انثاجملتمع عن اإل ر يفمتيز الذكو  اليت يمناط السلوك اّلجتماعأف األبناء فيعرَّ  ،األسرة
 ييقتد الصاحلة اليت والقدوةِ  رشادِ واإل صحِ عن طريق النُّ  هتكوين املثل األعلى لدى أبنائ يف األب جبهدٍ 
وهو  ،لِ  ال  مامَ اأمنوذجيي  عمالي  يا ما يؤدغالبي  البيتِ  يف نتظامٍ ألب املت هم املوجود ابفإانَّ  ،هبا ال  ل

، من الوالد وكذل  التشجيع االتهديد ابلعقاب يكون مؤثري  به. كما أنَّ  ىقتدأعلى يُ  بذل  ي رح مثلٌ 
 .(2)هأبنائ ىال موح لد ىيرفع مستو  فمن السهل على الوالد أنْ 

 حماربة الفقر
فقد  ه،سس الك يلة حملاربتووضع األ ،العادل هاجملتمع بتشريع لقد عاجل اّلسالم مشكلة ال قر يف

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ُّ ٹ ٹ ه،ليإا سالم على العمل ودعاإلحثَّ 
.)3(  َّ  ِّ ُّ ٍَّّ 

ووضع من التشريعات ما يؤمن لكل فرد  ،احلياة الكرمية لكل إنسانٍ  سالم حقَّ كما قرر اإل
  ،اورسم للمجتمع املسلم مناهج عملية للقضاء على ال قر َّنائيي  ،وكساءٍ  م عمٍ و احلد األدىن من مسكنٍ 

قوانني  وسنَّ  ،ع اء مرتبات شهرية من بيت املال لكل عاجزٍ إو  ،مينسبل العمل لكل مواطنٍ أكت
حي ظ هلم كرامتهم  بشكلٍ  ،اليتامى واألرامل ةوأمر برعاي ِه،وأوّلد أسرةٍ  لكل رباِ  يلتعويض العائل

                                                           

 .174-173، صاإلسالم وتربية اإلنسان(سعادة، إبراهيم، 1)
 .243، صسيكولوجية النمو(حنني، رشدي، 2)
 .15(سورة املل : اآلية 3)
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صرف يُ  تستحق أنْ  وجعل ال قراء من ال ئة اليت ،وحيققلهم العيش األفضل ،نسانيةاإل
 خئ  حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ُّ ٹ ٹ هلاالزكاة
 .(1)   َّ مج حج مث هتمت خت حت  جتهب مب خب حب جب هئ مئ

 -ه هللا عن يرض -يسعيد اخلدر  فعن أيب ،سعاف اجلائع واحملروم من أوجب الواجباتإكما جعل 
 ه،على من ّل ظهر ل هفضل ظهر فليعد ب هقال:) من كان مع - موسلَّ  هى هللا عليصلَّ  -رسول هللا أنَّ 

م من وسلَّ  هى هللا عليصلَّ  -. فذكر رسول هللا هن ّل زاد لعلى م هفضل زاد فليعد ب هومن كان مع
 .(2)( فضلٍ  ا يفمنَّ  حدٍ ّلحق أل ه رأينا أنَّ املال ما ذكر حىتَّ  صنافِ أ

جتتاح الد ر  واجب املسلمني اليوم حيتم عليهم إواء حمنة اجلوع وال قر واملر  اليت أنَّ 
والعمل  ،فيهتموا إبخراج الزكاة والصدقة، بيق شرع هللاويتأزروا ويتعاونوا على ت  ايتكافؤ  سالمية أنْ اإل

 .(3)سالميةسائل وال ر  اإلو اجلاد من أجل حتسني الظروف اّلقتصادية والصحية بشىت ال
 يف يبقَ  لنْ  وّل ش َّ  هفإنَّ  ،ال قرِ  مشكلةِ  حلاِ  د يفومع األفراِ  مع اجملتمعِ  الدولةُ  فإذا تعاونتِ 

وحي ظ األبناء من  ،ستقرارسالمية األمن والتكافل واّلة اإللألما  حققُ ويت ،وّلحمتاج فقريٌ  اجملتمعِ 
بل املعيشة عن تعليمهم وواجبهم حنو نشغال بتوفري سُ  روا لالض ّل يحىتَّ   حنرافشردواّلعواماللتا 

 .أن سهم وحنو اجملتمع
 معاجلة قضية عمل املرأة

 نئ  مئ  ُّ ٹ ٹ  :وتعاىل هها فقال سبحانبيت لقرار يفاباملرأة  - وتعاىل هسبحان -هللا  رَ مَ لقد أَ 
ىئ َّ )4(،كما بنيَّ  رسول هللا - صلَّ ى هللا عليه وسلَّ م - أنَّ  وظي ة املرأة األساسية هي بيت 

زوجها فقال: )........واملرأةُ  راعيةٌ  يف بيتِ  زوجها ومسؤولة عن رعيتها ........احلديث ()5(فهذا 
.واجبها رت يفقصَّ  يه نْ إ مام هللاأل أسْ منها وسوف تُ  مسؤولٌ  البيتُ   

 حدودِ  ولكن يف ،رورةُ الضا  ذا دعتِ إاملرأة من العمل خارج منزهلا  سالم ّل مينعُ ومع ذل  اإل

                                                           

 .60(سورة التوبة: اآلية 1)
 .22، ص12، ج6كتاب اللق ة، ابب استحباب املواساة ب ضول املال، م  سلم بشرح النووي،صحيح م(رواه النووي، 2)
 .365، صاملؤثرات السلبية يف تربية الطفل املسلم وطرق عالجها(اجلالل، عائشة، 3)
 .33(سورة األحزاب: جزء من اآلية 4)
 (.7138، رقم)111، ص13، كتاب األحكام، جصحيح البخاري املطبوع مع فتح الباري(5)
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 اهذ ساء يفالناِ  بعضُ  ها ما قد اتبعتأمَّ  ،ة القصوى عندما ّل جتد من يعوهلا أو يعول أوّلدهار رو الضا 
ّلتعمل تكون كق عة  اليت املرأةَ  نَّ أو  ،عن ن سها ةُ فاِ رَ هتا وتتُ ذا قُ قاِ عمل املرأة جيعلها حتَُ  من أنَّ  العصرُ 

مالء هبا الغزو الثقايف  ثاء اجلاهلية احلديثة اليتذل  من غُ  فكلُّ  ا،أاثث وتعتْب عاطلة وعالة على زوجه
ى تربية أوّلدها ورعاية بيتها علهتا رَ دْ قُ  ة يتمثل يفأات ابلنسبة للمر نا. فتحقيق الذَّ ائنس عقول

مايتصل هبا من  ط اهلا بكلاِ أمومة أبيتها تباشر يف يوه مَّ األ وجها.حممد السيد: "هل صحيح أنَّ وز 
؟ وهل تكون عالة على وّل تقدم للمجتمع شيئاي  ةتعتْب عاطل، ون سية ،وتربوية ة،جمالت عضوي

فهي  بداي أةليتها يف بيت زوجها ّل تكون عاطلو وهيا تباشر مسؤ  مُّ ذل  حمض افرتاء فاأل نَّ إزوجها؟ 
مومة لية األو على مباشرة مسؤ  ةابلقدر  صاحلات مزوداتٌ  ونساءٌ  ،صاحلنيَ  م لألسرة واجملتمع رجالٌ تقداِ 

عنده  يا همنَّ ،إالبيتِ  سقط متاعُ  ا بعضُ َّنَّ أعلى  ماِ ىل األإسالم ّل ينظر يف بيت الزوج ....... واإل
 إىلدهتم ائوّلدها ور أومعلمةُ  وهي مربيةُ  ،لناطقولسانه ا ،ابضُ وهي قلبه النَّ  ،عن بيتها ةٌ لو ومسؤ  ةٌ راعي

 .(1)"ةاخلري ابلقول والقدو 
 ، ريغها هلاصلية وتَ سالتها األأداء رِ  هو معاونتها يف ماِ لأل عونٍ  خريَ  من العلماء أنَّ  ويرى كثريٌ 

 ،تهاحَّ على ص ليب  س أثرٌ  هتكلي ها با يتعدى حدود اّلعتدال ل فإنَّ  ،تها وسالمتهاعلى صحَّ  اي  اظحِ 
 .بناءتربية األ ىل عدم قدرهتا على القيام بدورها يفإذل   يوسيؤد

م جمتمع يتكون من يتقدَّ  ّلميكن أنْ ،و وبدنياي  ن سياي   ُ عْ يعرتيها الضُّ  قدم للمجتمع أجيالي وستُ 
ع زَ نتْ يتُ  أنْ  يغ. كما ينبالساميةِ  مومةِ ملباشرة وظي ة األ ماِ األ غِ ت رُّ  يف اخلريُ  كلُّ   أفراد هذا شأَّنم. فاخلريُ 

 ،تقوم برتبية أوّلدها ّل تقدم للمجتمع شيئاي  اليت مَّ األ تعتقد أنَّ  ذهان اليتذل  التصور اخلاطئ من األ
 خارج البيت. ونشاطاي  عمالي  يما مل تؤد
 ،أيضاي  يواقتصاد يون س يوتربو  يل اجتماعمحعلى  لُ مِ تَ شْ تَ حقيقتها لَ  مومةيفاأل وظي ةَ  نَّ إف

له هالثقة وطمأنينة القلب با حتقق همتنح اليت هيو  ،ط لها يف يالسلوك اّلجتماعتغرس أمناط  يفه
 .(2)اإلميان ابهلل تعاىل قلبه مبادئُ  يف ثبتُ تُ  اليت يوه ،ّل يقدر عليها سواها شباعاتٍ إمن 

ء السبيل القومي لرعاية وتربية ال  ل هو بقا نَّ أاإلسالمية ترى  الرتبيةَ  وتقول عائشة اجلالل:"إنَّ 

                                                           

 .178-167، صألمومة يف القرآن والسنة النبوية(الزعبالوي، حممد، ا1)
 181، ص األمومة يف القرآن والسنة النبوية(الزعبالوي، حممد، 2)
 287ص  املؤثرات السلبية يف تربية الطفل املسلم وطرق عالجها،( اجلالل، عائشة،2)
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 ة اليت ابإلضافة إىل الوظي ،من أجلها تْ قَ لِ خُ  فتل  وظي تها اليت ،واحتضان صغارها ،منزهلايف ماِ األ
 .(1)" - وتعاىل هسبحان -العبادة اخلالصة هلل  يلتأديتها وه وإاناثي  أمجع ذكوراي  رُ شَ بَ الْ  قَ لِ خُ 

ت كري  لوصحَّ  ه،خارج هت سدُ  ابيتها أكثر مم يف جَ تِ نْ تتُ  ويقول عمارة جنيب: "واملرأة تست يع أنْ 
 ،م وربة البيتسرة واحرتامها ألبرعايتها لأل ةُ مَّ األ هجيب أن ترعا جيال أكْب عبءٍ ة األعفصنا ما األ

 .(2)ّلتوفرهم دور احلضانة وّل اخلادمات" ة أجيالي مَّ ولتنتج لأل ،تتعلم فلتتعلم ما شاء هلا أنْ 
ة من الزوج ها هو البيت بن فإمنَّ  ،ليس اجملتمع يقيقميدان املرأة احل ة صابر: "إنَّ وتقول خريياِ 

وطاملا   ،له ب بيعتها أيضاي  دُّ عَ مل تتُ  يوللميدان اجلديد الذ هتركها هذا امليدان ختريب ل فإنَّ  ،ط الواأل
 .(3)ه"لغري  ههذا امليدان وّل يرتك يعمل يف منهما أنْ  على كلاٍ  املرأة والرجل ميدان فإنَّ  منكان لكلاٍ 
 املنزل االستعانة ابخلادمة يفترشيد 

 ،سرة ومتاسكهاوذل  ملصلحة األ ،البيت من وجودها يف خريٌ  تغناء عن اخلادمةِ ساّل أنَّ  هفي ا ّلش َّ ممَّ 
تقوم على تربية ال  ل  حوال أنْ من األ فاخلادمة ّل ميكنها حبالٍ  ه،وملصلحة ال  ل وحسن رعايت

حسب  يبِا رَ وتتُ  هُ توجاِ  خادمةٍ  فكلُّ  ه،على خري وج -وتنظي ه  هقامت إبطعام  وإنْ حىتَّ  -هوتوجيه
ار حالة اض ر  يف هلذل  فإن  أوّلدان هعلي يبِاَ رَ نتُ  أنْ  خالف ما نريدُ  ما تكونُ  عادةي  واليت يتنشئتها ه

حبيث تكون أعماهلا بعيدة  ،مهام اخلادمة حتديدُ  يَ اعِ رَ تتُ  نْ إفالبد و  ،املنزل لالستعانة ابخلادمة يف ما األ
تتوىل   جيب أنْ  اليت يوه ،هم وليس من اخلادمةوّلد مسؤولون من أما فاأل،ط ال وتنشئتهمبية األعن تر 
 عمال املنزلية اليتولكن مسؤولية اخلادمة قاصرة على بغض األ ،مهُ جاِ وَ وتتُ  حاجاهتم يبِا لا وتتُ ، شؤوَّنم كلَّ 

 دها.وهو تربية أوّل يساسها لتت رغ لعملها األيم إىل املساعدة فقد حتتاج األ
خال  ختيار اخلادمة ذات السلوك القومي واألا نُ سُ هوحُ  إليه أيضاي  هنتباجيب اّل ذيال نَ ومِ  
وّلد اخلادمة تتحدث مع األ تربية أوّلدها   فإنَّ  نِ سُ على حُ  مُّ ألا مهما حافظت اَّنَّ أل  احلميدة

 سد  ّل تُ حىتَّ   متدين ابإلسال خال  الكرمية واليتاأل لذل  جيب احلرص على ذاتِ  ،وتتعامل معهم
 ىل البيوت لضروراتٍ إ:"قد يلجأ الكثريون إىل إدخال اخلدم ستنبوِل. ويقول حممود اّلدأكثر مما تساع

 ،طلب الثقافةِ  يف نا نرى لزوم وجود من يساعد ربة البيت إذا كان هلا رغبةٌ نَّ فنحن ّل نلومهم أل، ماسةٍ 
                                                           

 .287، صاألسرة يف ضوء القرآن والسنة(جنيب، عمارة، 3)
 .43، ص دور األم  يف تربية الطفل املسلم(صابر، خريية، 1)
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م فإَّنَّ ، وّلد ومالحظتهم ون ابإلشراف على تربية األكلَّ هؤّلء اخلدم فال يُ  د أعمالُ حتدَّ  نْ إنا غري أنَّ 
 .(1)وّلد"مصري األ يف النتائجِ  اءِ إىل أسو  يتؤد ةٍ لَّ خمُِ  هم وقلة ع  هم قد يقومون أبعمالٍ لبسبب جه

سرة من األ يه ينبغفإنَّ ، مظلمٍ  لل  ل من مستقبلٍ  اي هلذا الضياع وإنقاذ وتقول عائشة اجلالل:"ت اد ي 
 .(2)"طيبةٍ  وبيئةٍ  إىل أسرةٍ  يتنتم ختتار اخلادمة املسلمة اليت خيدمها أنْ  ملنْ  حاجةٍ  كانت يفن ْ املسلمة إ

 ل عند الطالقصوالف ة  اخلالفات الزوجية واملودَّ  حلُّ 
ولكن  ،تقريباي  أسرةٍ  كلاِ   حتدث يف ية اليتعمور ال بيمن األ حدوث اخلالف بني الزوجني أحيااني  إنَّ 

عن  اي وبعيد اسِ النَّ  نيِ عُ ن أَ ايعبعيد همها اللذان يعرفان كي  يت امهان فيما اختل ا فيالزوجني العاقلني 
 .مان واّلستقرارألوّلد وعلى شعورهم ابوذل  للمحافظة على مشاعر األ،أوّلدهم انِ ذَ أَ 

الوالدين  لذل  جيب على ،اخلالفات الزوجية يزيدها سوءاي  يف غريبٌ  فٌ رَ طَ  لَ خُّ دَ تَ  أنَّ  هفي ا ّلش َّ وممَّ 
وكان الت اهم غري ممكن.  مرُّ ر األ إذا تعذَّ اختالفهم إّلَّ  مناقشاهتم ويف يف داي  أحاَل خِ دْ ّل يُ  احلكيمني أنْ 

 رت يب ىب ُّ ٹ ٹ ، لح بينهماالصُّ  ا حملاولةِ من أهلهمَ  ابحلكمةِ  رفُ عْ بن يتُ  فعليهم اّلستعانةُ 

 اك يقىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت 
(2)  َّ  يك ىك مك لك  

 فإذا كانتِ  ،ط الاأل ةِ ئتنش يف سويةٍ  أفضل وعالقاتٍ  اي وس  يءبني الوالدين يه يسر األ التوافقَ  إنَّ 
وعندما تكون  ،سرةراد األفبني مجيع أ جيابياي إيسرذل  سيجعل املناخ األ فإنَّ   سرة وحدة متماسكةألا

 .(3)بناءاألا تعمل على تكامل واتزان منو شخصيات فإَّنَّ  ،العالقة بني الوالدين منسجمة
 وانسجامٍ  َتمٍ  على وفا ٍ  هج ال  ل إىل احلياة الدنيا ووجد والدير ة صابر: "وإذا خوتقول خرييَّ 

على حياة ال  ل ّل سيما إذا  اإلجيايب هكان لذل  أتثري ،و وال مأنينةِ  اهلدوءِ  أحضانِ  نشأ يف متكاملٍ 
. ويقول حممود (4)"نظام البيت ريِاُ سَ تُ  اليت ياإلسالم وتشريعاته ه أحكامَ  وجد هذا ال  ل أنَّ 

منهما عن  أوّلدمها ويتنازل كالي  راقبا هللا تعاىل يفيُ  ضمري الزوجني أنْ  استصرخُ  اإلستانبوىل: "إيناِ 
بر ء الذين يتعرضون من جراء هذا اخلالف وّلد األسبيل هؤّلء األ ح ببعض مصاحله يفضاِ و ولي ،أاننيته

                                                           

 .69، ص، حنو أسرة مسلمة(اّلستانبوِل، حممد1)
 .235، صاملؤثرات السلبية يف تربية الطفل املسلم وطرق عالجها(اجلالل، عائشة، 2)
 35( ورة النساء : اآلية 2)
 .314-313، صالطفولة(منصور، عبد اجمليد، 3)
 .105، صدور األم يف تربية الطفل املسلمية، (صابر، خري 4)
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من  إنَّ  .(1)"وافرتا ٍ  وخصامٍ  ملا قد ينتج عن هذا من نزاعٍ  ،واملصرييةِ  لعقليةِ وا ةِ يَّ قِ لُ م اهلزات اخلُْ ظإىل أع
وذل   ،حياة أفرادها سرة ويفاأل يفمن واّلستقرار من األ حنو أبنائهما توفري جواٍ  با األو ما واجب األ

ما عند منه كانة كالي بفهذا يشعر الزوجني  ،شؤوَّنم كلاِ   شاور بني الزوجني يفيتحقق من خالل التَّ 
 .(2)واحملبة بينهما ل ةِ خر ويزيد من األُ األ

مهما كانت  أبداي  يتعجله أّلَّ  هعلي،و سرةلقواعد األ   هدمٌ ال ال يف يعلم أنَّ  وجيب على الزوج أنْ 
 املشاكل واليت حلاِ  يف ساعدُ تُ   إذا استن ذ مجيع ال ر  والوسائل اليته إّلَّ تق زوج لاِ فال يُ  ،الظروف

 ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي ٹ ٹ ُّ  وجلَّ  ذكرها هللا عزَّ 

 مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ
 ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب

 يث ىف يف ىقيق اك لك مك ىك يك  َّ  )3(.

 يالذ يط ال من الصراع الن سإلنقاذ األ حالة الزوجني غري املتوافقني حلُّ  يف ال ال ُ  ويعتْبُ 
  سرة من أتثري املشاحناتيتعرضون له داخل األهلم مما  فهو إنقادٌ  ،ينشأ من دوام اخلالف بني الزوجني

هللا  يبن عمر رضافعن  -م وسلَّ  هى هللا عليصلَّ  -هو أبغض احلالل كما قال رسول هللا  وال ال ُ 
عنهما عن النيب- صلَّ ى هللا عليه وسلَّ م - قال: ) أبغضُ  احلاللَ  إىل هللا عزَّ  وجلَّ  ال ال  ()4(، 

ما  وّلد عادةي فاأل ،ياعِ والضَّ  شردِ من التَّ   لُ به ال اِ  يحيم شرع نظاماي  ال ال ُ  سالمُ وعندما أابح اإل
 على الوالدين أنْ فَ عني ةٍ  وماديةٍ  ن سيةٍ  املتضررين عند ال ال . فهم يتعرضون هلزاتٍ  يكونوا هم أكثرُ 

على  ضغطٍ  كعاملِ   األط الُ  مُ دَ خْ تَ سْ ّل يُ  فمثالي  ،تل  اهلزاتِ  ط الِ األ بِ جتنُّ  هدمها يفج قصارى َّل ذُ بْ يتَ 
من  وّل حياول كل   ه،ل إىل احملكمة ليشهد على أحدمها أو ل ال  ىعَ دْ تَ سْ يُ  كأنْ   ،اآلخر ضدَّ  طرفٍ 
 األط الِ  عن انغماسِ  وبعيداي  هدوءٍ  ال را  يف يتمَّ  لى أنْ عحتييز ال  ل إىل ص ه ويعملون  واألماِ  األباِ 
 هيف  ابخلري وباعن اآلخر أمام األط ال إّلَّ  احلديثُ  من األبوين واحدٍ  وبعد ال ال  يتجنب كلُّ  ،فيه

                                                           

 .415، صحتفة العروس(اّلستانبوِل، حممود، 1)
 .57-56ص صورة الطفولة يف التبية اإلسالمية،(اهلندي، صاحل، 2)
 .35واآلية34(سورة النساء: جزء من اآلية3)
 (.53م)، رق12، ص1، جاجلامع الصغري للسيوطي(رواه أبو داوود وابن ماجه واحلاكم، 4)
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 هلمل خل حل جل ُّ ٹ ٹ ، ّلدو لأل وفيه من عةٌ  على ال ضل والعشرةِ  للحرمة وح اظاي  اةٌ مراع

 َّ )1(، واإلسالم قد أوجب على الزوج ن قةَ  مُ تتْ عَ ةٍ  لزوجته ون قةٌ  للعدةِ ،ون قةٌ  لألوّلد حىتَّ  ّل تشقى 

 مث هت مت خت حت  جت هب مب ُّ ٹ ٹ  ،عها أوّلدهاوّل يشقى م ةُ قَ  لَّ مُ الْ 

ُ  على  حجمج جح مح جخ  َّ 2(، ويف حالة فقر الزوج، وعدم مقدرته على الن قة، يتعنيَّ
 ماديةٍ  هم بكل ما حيتاجون إليه من أسبابٍ ومتدُّ  ،ترعى هؤّلء األط ال ابإلن ا  عليهم أنْ  الدولةِ 

حنرافهم. هذا عدا ما اعنهم أسباب شقاوهتم و  وبذل  متنع ،وايكْبوا ويشبُّ  لتعليمهم ورعايتهم إىل أنْ 
 يوجبه اإلسالم على من يعلم أبحواهلم من تقدميِ  العون واملؤازرة والتكافل)3(

 التغلب على العوائق اخلاصة ابلطفل
 طفالمعاجلة الكسل عند األ

 ّل ابلقسوةِ ، فهم الكسالن جيب معاملته حبسنِ  ال  لَ  نَّ إو ، ط العند األ طبيعياي  مراي  أليسَ  الكسلَ 
ّل يعاين من  عاين من الكسلال  ل الذي يُ  نَّ إد منه جيب على الوالدين التأكُّ  يءٍ ل شوَّ أواّلندفاع.و 

فإذا ، عضوياٍ  مر ٍ  ياِ أمن  وَ ه ّل يشكنَّ ألنتأكد  صاٍ تَ خمُْ  من عرضه على طبيبٍ  دَّ فالبُ ، عضوياٍ  مر ٍ 
يضايق ال  ل  دٌ دَّ حمَُ  يءٌ ذا كان هناك شإوما  درسةِ يف امل ان من سالمته من هذا حبثنا عن معلميهِ دْ أتكَّ 
 انسٍ أُ وبني  من املرحِ   يف جواٍ ّلَّ إيعمل  نْ أّل يست يع  للغايةِ  اسٌ حسَّ  نسانٌ إ  لُ فال اِ ، و يشغل ابلهأ
 نْ أوحياولوا  ستمرارٍ واب وّلدهم دائماي أالوالدان على عدم تكبيت  حيرصَ  نْ أهم وحيبونه.كما جيب بُّ حيُ 

حياولوا توفري  نْ أدَّ وّلبُ ، على ال  ل ةوالقسو  التأنيبِ  من تضخيمها بكلماتِ  سبب املشكلة بدّلي يعرفوا 
 فكلُّ ، بناءمام األأعالن اخلالفات اليت تدور بينهم إيبتعدوا عن  نْ أو ، املناسب لل  ل يف البيت اجلوَّ 

كما جيب على الوالدين ،    لعند ال ر َ واأل والقلقَ  وابلتاِل الكسلَ  هنِ الذاِ  ذل  قد يسبب انشغالَ 
، ط ال حياهتموء الذين قد ي سدون على األالسُّ  صدقاءُ أمعرفة  هو نتيجةُ  كان الكسلُ   ذاَ إمعرفة ما 
يقوم  نْ أ  يست يعمر عند ال  ل حىتَّ هذا األ معاجلةُ  انِ كَ مْ ط اهلم ذل  وحياولون بقدر اإلأفيجنبون 

 .(4)اسلٍ و تكو ملأٍل أحسن وجه دون تعبٍ أبواجباته على 

                                                           

 .237(سورة البقرة: جزء من اآلية 1)
 .236(سورة البقرة: جزء من اآلية 2)
 .179، صتربية األوالد يف اإلسالم(علوان، عبد هللا، 3)
 .89-88، صحنو أسرة مسلمة(اّلستانبوِل، حممود، 4)
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 وقت الفراغ عند الطفل:  ل  غْ ش  
ابل راغ ويستغله فيما  رَ عُ شْ  ّل يَ حىتَّ ، ط العلى الوالدين اّلهتمام حبسن تنظيم الوقت عند األ جيبُ 

هذه ال اقات  ذا اختزنتْ إمن كيان و  ءٌ زْ هي جُ  تعددةٍ مُ  ب اقاتٍ  مزودٌ  نسانُ فاإل، يعود عليه ابلضرر
نسان ابإل يضاي أغريطبيعيأضرت  ا متت تصري ها يف مسارٍ ذَ إو ، ن سيةٌ  وسببت له عقدٌ  ابإلنسان،أضرت 

 .(1)وابجملتمع الذي يعيش فيه
 ، بنائهم والعمل على شغلها با يعود عليهم ابل ائدةِ أال راغ لدى  وقاتُ أعلى الوالدين مراعاة  لذا جيبُ 

ّل  ال  ولة اليت من مساتِ  مسةٌ  اللعب فهو :ط املنهالشغل وقت ال راغ لدى األ ةٌ دَّ اك وسائل عِ نَ وهُ 
ال  ل لتصري  طاقته عن طريق اللعب اهلادف الذي  على الوالدين تشجيعُ  فيجبُ ، عنها لل  لِ  غىن
و مع مجاعة الرفا . وهناك وسائل عملية عاجل هبا أفرد ي  سواء كان لعباي ، التهذيب والتوجيه وسيلةَ ذُ خَ تَّ يتُ 
منها تعويدهم على العبادات ، خالقهمأم قوا جسامهم وتُ أتصح هبا ا ممَّ ، ط الِ سالم ال راغ عند األاإل
ىل إكما دعا   ،ون سيةٍ  ةٍ يَّ قِ لُ خُ ٍر اثأو  جسميةٍ  ومنافعٍ  روحيةٍ  ملا هلا من فوائدِ  ريٍ غِ صَ  ناٍ الصالة منذ سِ  :مثل

قت ال راغ مور شغل و ىل هذه األإضافة وميكن للوالدين ابإل، مايةتعليمهم فنون ال روسية والسباحة والراِ 
 ،لماي وعِ  وقوةي  كسبوا النشء صحةي ابء ذل  ألفلو فعل اآل، الْبيئة ةعند ال  ل ابمل العة اهلادفة والنزه

وهم عدا وأل ،خرهتمأفراغهم با ين عهم يف دينهم ودنياهم و  الؤاومل ،وا بينهم وبني تشردهم وضياعهمالُ وحلََ 
"تسلية ال  ل  :ستانبوِل. يقول حممود اإل(2)لنيسالم ودعاته الراشدين وشبابه العامليكونوا جيل اإل

ال  ل ينمو يف  نَّ أذل   هعلى تربيته وتثقي  عالوةي  ،بوينهم واجبات األأىل قلبه من إدخال ال رح إو 
 ليهِ إة حتبب مَّ أتسلية ال  ل من قبل  نَّ أزد على ذل   ،حضان السروروالغب ة كما ينمو بتأثري الغذاءأ

على  هُ ثَّ وإىل جانب ذل  ميكن تصري  طاقة ال  ل الصغري عن طريق حَ ،(3)ارع "يف الشَّ  هار وتزهدالدَّ 
و تكلي ه ، أعمال املنزلية اليت يقدر عليهاللمشاركة يف بعض األ ودعوتهِ أحوائجهِ  وترتيبِ  تنظي ِ 

 .(4)على ذل  كان قادراي   إبحضار بعض ال لبات املنزلية من اخلارج إنْ 
 

 رعاية الطفل اليتيم:
                                                           

 .234، صاملؤثرات السلبية يف تربية الطفل املسلم وطرق عالجها(اجلالل، عائشة، 1)
 .70، صاإلسالم وتربية اإلنسانادة، إبراهيم، ( سع2)
 .84، ص، حنو أسرة مسلمة(اّلستانبوِل، حممود3)
 .234ص املؤثرات السلبية يف تربية الطفل املسلم وطرق عالجها،(اجلالل، عائشة، 4)
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 العون هلم، ورتبَّ  على رعاية األيتام وعلى ضرورة الوقوف معهم ومناصرهتم ومدِا يدِ  اإلسالمُ  قد حثَّ 
حيث اعتىن اإلسالم  اإلسالميةِ  يف الشريعةِ  متميزةي  مكانةي  ، كما انل اليتيمُ عظيماي  على ذل  أجراي 

على ذل ،   كتابه الكرمي حتثُّ أنزهلا هللا تعاىل يف عديدةٌ  ابأليتام عناية كبرية،ويف القرآن الكرمي آ تٌ 
منها ٹ ٹ ُّ  يل جم حم خممم ىم يم جن  حنخن َّ)1(  ، وقوله أيضاي ٹ ٹ ُّ  

جه مه ىه يه جي  حي خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ  َّ  )2(،  

 هب مب خب ُّ ٹ ٹ  ،القيامةِ  يومِ  من عذابِ  إىل اليتيم سبيالي للنجاةِ  كما جعل هللا اإلحسانُ 
 حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت

 خض مض حط َّ  )3(، كما وَّنى عن قهرِ  اليتيم وإهانتهِ ، ٹ ٹ ُّ  حب خب مب هب  َّ 

  )4(، كما وأَ مَ رَ  سبحانه و تعاىل ابإلن ا  على اليتيم، وجعل ذل  من وجوه اإلن ا  قال هللا تعاىل: ُّ  

  َّ حنجن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل  مك لكخك حك جك

 .)5(  

 وهو يف مبتكرِ  ال  لُ  ه حيرمُ ألنَّ  سٌ ؤْ هو بتُ …ةٌ عَ وْ ورَ  سٌ ؤْ بتُ  مِ ، فاليتسِ  ْ يف الناِ  هلا أثرٌ  كلمةٌ   ليتيمُ وا
 ، وخامتُ هِ قِ لْ خَ  خلريِ  اختارهُ  وجلَّ  هللا عزَّ  ألنَّ  أكْب القلوب ع  اي عليه، وحنيناي له..،وهو رائعٌ  حياتهِ 

عليه -أيديهم كان له مهداي، وحني كان أترابه يلوذون ِبابء هلم، وميرحون بني  .فقد جعل هللا اليتمَ هُ لُ سْ رُ 
يدعوه، فقد توىف أبوه  ه مل يكن له وقتئذ أب  يقلب وجهه، مل يقل قط   أيب، ألنَّ  -الصالة والسالم

ه وهو يف الثامنة من عمره، جدُّ  ، وتويفاي صغري  اي وهو ما زال جنيناي يف ب ن أمه ، وتوفيت أمه وهو فت
 إذا بلغ أشده أوحى هللا ينشأ ويرتعرع حىتَّ  -م ى هللا عليه وسلَّ صلَّ  -وك له عمه أبو طالب، وما زال

إليه، وشرفه حبمل خامت الرساّلت، هذه الرسالة اليت أخرجت البشرية من الظلمات إىل النور، 
 .فصلوات هللا وسالمه عليه

                                                           

 .220(سورة البقرة: جزء من اآلية 1)
 .9-8(سورةاإلنسان: اآل ت 2)
 .16-11(سورةالبلد: اآل ت 3)
 .9سورة الضحى: اآلية (4)
 .215(سورة البقرة: اآلية 5)
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، رحامِ واأل تِ اابَ صَ عَ على عاتق ذوي القرب من الْ  ساساي أومسؤولية رعاية ال  ل اليتيم تقع 
 .عليه ةمر ال  ل لعجزهم املادي على تربيته والن قأمن هؤّلء القيام على  حدٌ أيست ع مل  اذَ إولكن 

فضل نظام لرعاية ال  ل اليتيم يتضمن التعاليم الدينية أسالم "وقد وضع اإل :يقوحلامد زهران
يقوم الوصي  فإنَّ  ،بويه شيئاي أفإذا كان ال  ل اليتيم قد ورث عن  ،خالقية والقانونية اخلاصة بهواأل

 من املال الذي ورثه ال  ل. ومسكنٍ  ولباسٍ  ليه من طعامٍ إبتهيئة ما حيتاج 
اليتيم  لوقد تتك ل ابل   ،عنه شرعاي  ةالدولة هي املسؤول فإنَّ  ا مل يرث ال  ل اليتيم شيئاي ا إذَ مَّ أ  
سرة يف األ ط المعاملة بقية األ ةسرة احلاضنألتعامله ا ويف هذه احلالة جيب أنْ ، سرة عندها أط الأ

تربية ال  ل اليتيم يف  نَّ أيقوم الرجال والنساء مقام الوالدين يف رعاية اليتيم.وتدل البحوث على وأنْ 
 واحلنانِ  مكانيات احلباِ إما تكون أقل من حيث  يتام اليت غالباي يف دار رعاية األ هسرة أفضل من تربيتأ

 .(1)كانتأغىن من حيث اّلمكانيات املادية"  نْ إ و حىتَّ 
فعاله أعلى  ةمن حيث تربيته وتقوميه دون ز دةالضغط عليه وقسو  "ويعامل اليتيم كاّلبن متاماي 

مساء بن عبيد قالت ّلبن نَّ أفروى البخاري ، (2)خ ائه"أو تساهل زائد على أوبال ت ريط يف دّلل 
شأة وهكذا ينشأن .(3)أصنع به ما تصنع بولدك أضربه ما تضرب ولدك" :سريين:عندي يتيم.قال

يدرك دوره جتاه ، عوجاجاي اوّل  ّل يرتك اليتم يف ن سه أثراي ، السلوك بُ ياِ طَ  ،طبيعية عادية مستقيم الن س
 .دركوا هم دورهم جتاه تعهد رعايتهأخرين وهدايتهم كما دعوة األ

 عالج الظواهراملرضية اليت قد تصيب الطفل: 
ىل إوهذه حتتاج ، يف جوانب الرتبية املختل ةمرا  البدنية اليت تعيق منوه قد يصاب ال  ل ببعض األ 
منهما  فيجب على الوالدين حسن اختيار كلاٍ ا،  قبل زواجهمحىتَّ ،  لِ رعاية الوالدين لل اِ  نِ سْ حُ 
قالت  - رضي هللا عنها -فعن عائشة ، مرا  املعدية أو الوراثيةوالتأكد من خلومها من األ، خرلآل

 . (4)ليهم (إوانكحوا ، ك اءانكحوا اإل  مْ كُ  ُ  َ وا لنُ )ختريَُّ : -وسلم هللا عليه  ىصلَّ  -:قال رسول هللا 

                                                           

 .284، ص علم النفس النموحامد، زهران، (1)
 .194، صالتبية النبوية للطفل( سويد، حممد، منهج 2)
 .224، ص1( البخاري، حممد، ، ج3)

 

 
 (، حديث صحيح.2928)، رقم564، ص1، جصحيح اجلامع الصغري وزايدته لأللباين(رواه ابن ماجه واحلاكم والبيهقي، 4)
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 تتغذَ  نْ أعلى اجلنني و  مُّ حتافظ األ وبعد الزواج تستمر مسؤولية الوالدين عن اجلنني فيجب أنْ 
بعد الوّلدة  مُثَّ  ،ىل ال  لإ ّلتنتقل العدوى ا مرضت حىتَّ ذَ إوتتابع عند ال بيب وتراعي صحتها  جيداي 

له احلليب  رَ فاِ وَ  تتُ حىتَّ  جيداي  تتغذَ  نْ أصغريها و  عَ ضِ رْ تتُ  نْ أماِ يت مرحلة الرضاعة ال بيعية فيجب على األأت
 يشب ويقوى ويتعدى مر  وهكذا تستم الرعاية لل  ل حىتَّ  هأصاب حتافظ على صحته إنْ  نْ أو 

ممارسة الر ضة  جيب على الوالدين تعويد ال  ل على يضاي أو . مرحلة اخل ر لضع ه يف ذل  السن
، مرا  السلوكيةابأل قُ ا فيما يتعلَّ مَّ أوتناول ال عام اجليد وامل يد وتعليمه العادات الصحية السليمة. 

اننية والغضب واليأس ط ال كاخلوف واألبعض الظواهر السلوكية اليت تنتشر بني األ نَّ أفكما ذكران 
 .وعدم الصْب وظاهرة السرقة والكذب

 ةٍ يَّ رِ سَ يف ز راأتٍُ  هومقابلتهم وأبخذ اسِ تكون بتعويد ال  ل على اّلجتماع ابلنَّ  وعالج ظاهرة اخلجل
وهذا التعويد يكسبهم الثقة ، مام الكبار والصغارأو تردد وبرفق أدون خجل  هبداء رأيإوتعويده على 

لومة  احلقاِ  خيشوا يف ّل نْ أوا رأيهم ويهروا ابحلق و دُ بْ يتُ  نْ أيتكلموا و  نْ أيف الن س ويدفعهمدائماي 
 مور جتعله يبتعد عن اخلجل ورهبة خمال ة الناس حىتَّ استشارة ال  ل يف بعض األ نَّ أكما ،ّلئم

 جريئاي  داعيةي  نُ واِ كَ من خماطبة الناس. ولكي نُ  خجلٍ  ىل هللا دونَ إيقوم ابلدعوة  نْ أت يع فيما بعد سي
ميان ابهلل وعبادته والتسليم على اإل هظافر أللوالدين من تنشئة ال  ل منذ نعومة  دَّ فالبُ  شجاعاي  قو ي 
 -فكل ذل  أبمر هللا ، جلها ورزقها أ تستويفَ ىتَّ حن س لن متوت  كلَّ   نَّ إو ، مره كله بيد هللاأبنَّ 

ع اء ال  ل حرية التصرف وحتمل إيضاي أب وجي ، إبذن هللاّلَّ إفيه  يدٌ  وليس ألحدٍ  -سبحانه وتعاىل 
 ،شباحخافة الولد خاصة عند بكائه ابلع ريت واألإعدم  يضاي أب كما جي  ،املسؤولية على قدر سنه

 .(1)هم ومناصرهتم للحقمقداإميكن سرد ب وّلت الصحابة لل  ل وتوضيح له مدشجاعتهم و  يضاي أو 
، الغري ن ابنهم منذ الصغر على الع اء وحبُّ ايعود الوالد نْ أالذات جيب  اننية وحبُّ وحملاربة ص ة األ

هذه الص ة  اجلَُ عَ  تتُ صدقائه حىتَّ أو أخوته إوت لب منه توزيعه على  ابنها شيئاي  متع ي األ فمثالي 
 نْ أاخلري للناس وحيب  ه حيبُّ نَّ ألىل هللا دون جهد إ يكون قادر على القيام ابلدعوة ىتَّ حو  ةالذميم

 يراهم على ال ريق املستقيم. 
من الغضب  صِ لُّ خَ طريقة التَّ  -م هللا عليه وسلَّ  ىصلَّ  -وضح لنا رسولنا احلبيب أيضاي أو 
ا هنعود ال  ل علي نْ أمور جيب فهذه األ، لتعوذ من الشي ان وكظم الغيظ وضبط الن سواابلوضوء 

                                                           

 .311-309، ص1، جتربية األوالد يف اإلسالم(علوان، عبد هللا، 1)
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امع عدم است زازه أبمور نعلم  ذل  جيعله يتمادى  نَّ جيب عدم تدليله ومتييعه أل يضاي أو  ،غضبه ريُ ثِ تُ  أَّنَّ
 يف غضبه وعناده. 

من تقوية اميانه وصلته ابهلل  دَّ ل  لعلى الصْب وعدم اليأس والت اؤل فالبُ ا فيما خيص بتعويد امَّ أ
 ،ما كتب هللا لهّلَّ إنسان ّل يصيبه اإل أبنَّ  هوتعري  ،وتعليمه التجلد والصْب على ال اعة والعبادة

دم وتعويده على الصْب بع ،موراأل وطلب معاونته يف كلاِ ، ىل هللا عند الشدائدإوتعويده على اللجوء 
 .تلبية احتياجاته على ال ور

يف  صد ِ ا ابلاِ يَ لَّ حَ تَ يتَ  نْ عليهما أجيب  هنَّ أالوالدين  مَ لَ عْ يتَ  نْ أا خبصوص ظاهرة الكذب فيجب مَّ أ
بنائها  أل مُّ األ ترويَ  نْ أو  . يكتسب ال  ل منهم هذه الص ةحىتَّ  ،م ووعودهمفعاهلم وتصرفاهتأقواهلم و أ

ابء ا حدث وّلحظ اآلذَ إو . مني من قبل ك ار قريشابلصاد  األ بُ قَّ لَ كي  كان رسولنا الكرمي يتُ 
له  نِ انَ ياِ بتَ ويتُ  ةمانىل الصد  واألإوتوجيهه ، ا على سبب ذل يتعرفَ  نْ أبنائهم بدأيكذب فعليهم أحدَ نَّ أ

 وهي أنَّ ، ابء والكبار احملي ني ابل  ليعيها اآل نْ أومثة حقيقة ينبغي  ،خرةعاقبة ذل  يف الدنيا واأل
 حالمِ أىل إما يلجأُ  ه كثرياي نَّ أو ، واخليالِ  بني احلقيقةِ   َ راِ  َ يتُ  يست يع أنْ  نْ أ  ل مير ب رتة طويلة قبل ال

 ، يف عامل اخليالّلَّ إعنها  حَ صِ  ْ يتُ  نْ أّل يست يع  ورغباتٍ  مالٍ آعن ما جييش يف ن سه من  ْبِاَ عَ ليتُ  ةاليقظ
 نْ أله ال رص اليت يست يع فيها  يأَ َّن نْ أو  ،من الت كري  مننعه من ذل  النوعّلَّ ةأمن احلكم نَّ أوهنا جند 

، بني عامل اخليال والواقع  ُ راِ  َ كي  يتُ   هُ مَ لاِ عَ نتُ  نْ أىل جانب ذل  جيب إولكن  ،فيها عن ن سه حَ صِ  ْ يتُ 
 .(1)يف حياهتم اليومية ويف مكانتهم اّلجتماعية " مهيةٍ أيدرك ما للحقيقة من  نْ أو 

بناء موق  األ بتْبير  يقومواّلَّ أابء فيجب على اآل، ط الِ عند األ رقةِ ا ابلنسبة لظاهرة السمَّ أ
ما  نَّ أوي وهتم  ،ط الٍ أو  ناِ ر الساِ م مازالوا صغاَ َّنَّ أعلى اعتبار ، خرينالذين ّل حي لون حبقو  األ

 ىل اجملتمع.إسرة سوف ينقلوه يتعلمونه من األ
خال  والدين  ال  ل بقواعد األساعدان على تربية ال  ل هو تبصريمور اليت تُ ومن األ

الوالدين  يستأذنَ  نْ أوجيب ، أبمانته فَ رِ بنائهم سرية النيب وكي  عُ الوالدين أل حيكيَ  نْ أو  ،سالمياإل
ليتعلم هو كي  حيرتم حقو  غريه وّل   ذنهّل إبإوعدم التصرف فيها  ،خذ حاجتهأمن ال  ل عند 

 معرفة سبب قيام ابنهم هبذا التصرف والغاية اليت اوَّل حي نْ أعلى حاجاهتم. وجيب على الوالدين  يعتدَ 
عالية با  هذه الرغبة اّلن شباعِ إاجلهد ملعاونة ال  ل على   كلَّ يبذَّل  نْ أو ، حيققها من هذا السلوك

                                                           

 .66ص التبية اإلسالمية للطفل واملراهق،(حم وظ، حممد، 1)
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 خ ائه محايةي إ و حياوّلأ من الذنبان يهو ّلَّ أوجيب على الوالدين ، اا وعاداتنَ مع تعاليم ديننَ  ىيتماش
بل جيب على الوالدين  ةو املهانأشعار ال  ل ابإلذّلل إومع ذل  فال ينبغِ ِه، هلأسمعةِ ول أِل لل اِ 

 .(1)وموضوعيةٍ  على مواجهة املشكلة يف صراحةٍ  هتشجيع
 التغلب على العوائق اخلاصة ابجملتمع

عن  فال شيء يغين، هي احملضن األساسي واألول يف تربية ال  ل مَّ األ سبق وذكران أنَّ :ةاحلضان ور  د  
ولكن  ،ور احلضانة براحلتياجه لدُ احفهو حيتاج ألمه أكثر من ، ل  لها  وحناَّنا عليه تربية األماِ 

رسال ألّنَّ   بدورها يف تربية ط لها بقية اليوم ور احلضانة لألسرة مع قيام األمُّ ّلأبس من معاونة دُ 
ومن ، عليه كبرياي يؤثر أتثريا ي  هُ ائه حقَّ ع إه غري قادرة على أمَّ  انة مث يرجع جيد أنَّ ضور احلىل دُ إال  ل 

 ةور مدارس احلضانابء وتنشئتهم يف دُ األط ال عن اآل بعادُ إفكرةُ  تْ نَّ بتَ روسيا عندما تتَ  اجلدير ابلذكر أنَّ 
يف  ص دمت بتل  احلقيقة وبدأت هتتم ابألسرة وبتنشئة األط ال أوّلي اأبفكار واجتاهات معينة 

املرأة  وا حنن ننظر اليوم الذي تتحسن فيه اقتصاد ت البالد وتستغىنوقال ،ابء واألمهاتحضانة اآل
 .(2)وّلدها ورعايتهم ّلسيما يف املرحلة األوىل من حياهتمأوتت رغ لرتبية  البيت عن العمل خارج

لكي ترعى ط لها يف فرتة  من األحيان للجوء إىل دور احلضانةِ  العاملة تض ر يف كثريٍ  واألمُّ 
يف ال  ل  يبِا رَ فهي تتُ  جوانبٍ  ور احلضانة م يدة لل  ل من عدةِ دُ  فيه أنَّ  ا ّلش َّ وممَّ  ،تغياهبا عن البي

ست الع  فرتة  وعلى الت كري املن قي وتنمي اّل شباع غريزة حبُّ إعلى  هوتساعد ،الشخصية املستقلة
على ميول  فِ رُّ عَ كما ميكن من خالل دار احلضانة التتَّ   ،كما تعوده على النظام،خْباته ومعلوماته

كما   ،واجتاهات ال  ل عن طريق مالحظته ومراقبته أثناء لعبه وتعامله مع األط ال يف مثل سنه
ختالط ال  ل ابألط ال داخل الروضة يساعده على الثقة بن سه ويزيل عنه مشاعر اخلجل وتعلمه أانَّ 

 ولكن جيب على الوالدين أّلَّ ،(3)الذات قيمة الع اء وكي ية الت اهم مع األخرين بدون األاننية وحبُّ 
ما  ىل حداٍ إ املناسب اليت يكونون فيها قد أصبحوا  يف السناِ ّلَّ إ أوّلدهم إىل دور احلضانة اَل سِ رْ يتُ 

 قبل األوانِ  مِ لُّ عَ ىل التتَّ إىل عدم دفع ال  ل إفيجب تنبيههم ،أخر جبانب األسرة تربوياٍ  ىل مصدرٍ إحباجةٍ 
ذا كان إ ّلَّ إمكانياته وّل نبدأ معه إعاة قدراته و اة ال  ل فيجب مر بن سي ذل  يضرُّ  نَّ أل  املناسب

                                                           

 .63-60، صالتبية اإلسالمية للطفل واملراهق(حم وظ، حممد، 1)
 .40، صأهداف التبية اإلسالمية وغايتها( جن، مقداد، 2)
 .196-195، صاملؤثرات السلبية يف تربية الطفل املسلم وطرق عالجهاعائشة،  (اجلالل،3)
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فيتعرفون على ، يتأكدوا من الدار اليت سريسلون هلا ط لهم . كما عليهم أنْ (1)ةُ نتقالهلذه اإل مستعداي 
  ة. لكي تقوم هبذه الوظي ةا مؤهلوالتأكد من أَّنَّ  ،وعلى املربية اليت ستقوم برتبية ال  ل ،العاملني هبا

تعتْب املدرسة املؤسسة التعليمية اهلامة يف اجملتمع بعد األسرة فال  ل خيرج من جمتمع املدرسة: 
األسرة املتجانس إىل اجملتمع الكبري األقل جتانساي وهو املدرسة، وهذا اّلتساع يف اجملال اّلجتماعي 

وتدعم إحساسه ابحلقو  وتباين الشخصيات اليت يتعامل معها ال  ل تزيد من جتاربه اّلجتماعية 
ا ابلنسبة للمدارس األجنبية مَّ . أ(2)والواجبات وتقدير املسؤولية، وتعلمه آداب التعامل مع الغري

ابألساليب الرتبوية  والتنوعِ  والتجددِ  أبوّلدهمِ  عن اّلهتمامِ  بنائهم حبثاي أابء واخلاصة اليت يرسل هلا اآل
 ،ةِ يَّ وِ يَ نتْ دُ بنائهم بعلوم ٍ أوا دين لُ داِ بَ  يتُ ّلَّ أحيذروا تل  املدارس و  نْ ابء أفعلى اآل ،جنبيةواّلهتمام ابللغة األ

ىل تل  املدارس إجتاه  ّل يض ر أولياء األموراّل يف املدارس احلكومية حىتَّ جيب توفري تل  املزا َ  يضاي أو 
، (3) سالميةُ اإل هويتهُ  وت قدهُ  منحرفاي   ل تشكيالي فكر ال اِ  لُ كاِ شَ اليت تنه  كاهل الوالدين بتكالي ها وتُ 

أو نوع من التعليم أهدافه اليت تت ق مع احتياجات اجملتمع من  تعليميةٍ  مرحلةٍ  لكلاِ  يكونَ  وجيب أنْ 
وجمموعة املعارف واملعلومات واملهارات اليت حيتاج املتعلم  ى،ىل قدرات املتعلم من جهة أخر إجهة و 

تت لبه احتياجات املرحلة التعليمية اليت جيتازها من  التعليمي الذي ىىل املستو إىل اكتساهبا كي يصل إ
 .أنش ة وخدمات صحية وغذائية وترفيهية ون سية واجتماعية

 ل شخصية املدرس فهو العوامل املدرسية اليت تؤثر يف التنشئة اّلجتماعية لل اِ  ومن أهماِ 
 أنْ  دَّ املعرفة، لذا ّلبُ مصدر السل ة اليت جيب طاعتها واملثل األعلى الذي يتمثل به ال  ل ومصدر 

كبري يف بناء   أتثريهُ  حاي ابلتكوين املعريف، وال ضائل األخالقية، واّلجتماعية ألنَّ تسلاِ مُ  سُ املدراِ  يكونَ 
حياول املعلم إيصال املعلومات واملعارف واخلْبات التعليمية للمتعلم  وجيب أنْ ، ال  ل اجتماعياي ون سياي 

التنشئة اّلجتماعية ومشكالت  .(4)ة حتقق اّلتصالفنيَّ وذل  ابستخدام وسائل وأساليب 
بل عليهم مساندة املعلم ، مام ال  لأدارة املدرسية ىل عدم نقد اإلإ.وجيب على الوالدين التنبه ولة ُ ال ُّ 

املعاتبة  فلتكنُ ، ذل  ّل يستحقُ  ال  لَ  أنَّ  ارأو  نْ إ حىتَّ ، ما مرٍ ا ما قام بعاقبة ال  ل ألإذَ  خاصةي 

                                                           

 .248-247، صاملؤثرات السلبية يف تربية الطفل املسلم وطرق عالجها(اجلالل، عائشة، 1)
 ، جامعة أم القرى بكة.مقال(املشريف، انشراح،2)
 .95، صحنو أسرة مسلمة(اّلستانبوِل، حممود، 3)
 ، جامعة أم القرى بكة.مقالراح، ( املشريف، انش4)
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يقول ،  ّل ي قد املعلم هيبته أمام ال  لحىتَّ ، مسمع ال  ل نع واملعلم بعيداي  اقشة بني األباِ واملن
 .(1)"يضاي أالولد حيتاج إىل احلماية ليس من املعتدي عليه فقط بل من ن سه  أنَّ  فيلكس توما "ّل ننسَ 

 األقران:
 ُل بني األط ال بعيداي عن الُعْزَلِة ال اِ  أَ شَ نْ يتَ  على أنْ  - مى هللا عليه وسلَّ صلَّ -رسول هللا  حَرصَ 
َفَسلَّم عليهم، فعن أنس قال: )انتهى  يلعبونَ  بصبيانٍ  -م ى هللا عليه وسلَّ صلَّ  - فقد مرَّ  ،ن واءواإل
 .(2)ا(م علينَ لَّ سَ ، فَ مع الغلمانِ   غالمٌ ا رسول هللا وأانَ إلينَ 

  ل ابّلتصال ابألط الِ ماح لل اِ على السَّ  -م ى هللا عليه وسلَّ صلَّ  -منه  ويف هذا تنبيهٌ 
لذا فاألط ال الذين   يف شخصيته خرين، وخصوصاي يف زمن ال  ولة األوىل اليت ترتك آاثراي دائمةي األ

 إنَّ  إذْ  ،واِنوا شخصياٍت إنسانيةكَ يُ  ، ّل يست يعون أنْ خرٍ أو أل لسببٍ  عن مجاعاهتماإلنسانيةِ  يُعزَلونَ 
 .(3)آخرين يت اعلون معهم له من أشخاص دَّ هذا التكوين ّلبُ 
َُربُّون اختياَر الصُّْحَبة  حُيِسنَ  أنْ  دَّ فالبُ  ،فيها املرغوبُ  الرتبويةُ  ؤيت هذا اّلختالُط مثاَرهُ ولكن لكي يُ 

امل
 حياته اختياَر صحبتهُ  من مراحلِ  مرحلةٍ  ال رُد يف كلاِ  حيسنَ  أنْ  دَّ اليت خيتلط هبا ال  ل، وكذل  ّلبُ 

  من زن رن مم ام يل ُّ  : بقوله - سبحانه وتعاىل- عليه احلقُّ  هَ ، وهو ما نبَّ ورفاقهُ 
نن ىن ين ٰى ري زي مي ني ىي يي  جئ حئ َّ   )4(.كما نتَ بَّ هَ  النَّ يب  -

م: )املرُء على ى هللا عليه وسلَّ صلَّ -على أمهية اختيار الصاحب والرفيق، فقال  -مى هللا عليه وسلَّ صلَّ 
دين خليله  فلينظْر َأَحدُُكم من خُيَاِلل()5(.ويقول أيضاي : )َمَثُل اجْلَِليِس الصاحلُ  واجلليسُ  السَّوءِ   كحاملِ  

َتاَع منه، وإمَّ  ا أنْ حُيِْذَيَ ، وإمَّ  ا أنْ إمَّ    فحامُل املس ُ اْلِكريُ  َواَنِفخُ  املس ُ  ، جتد منه رحياي طيِابةي  ا أنْ تَتبتْ
 َواَنِفُخ اْلِكرِي إمَّ ا أنْ  حُيرِ َ  ثياَب ، وإمَّ ا أنْ  جتد منه رحياي خبيثة()6(.

                                                           

 .95، ص، التبية يف العائلة زال ت الوالدين( توما، فيلكس1)
 ( رواه أبو داوود وابن ماجه، يف ابب السالم على الصبيان، صححه الباين.2)
 .508، ص2، طالطفل يف الشريعة اإلسالمية(الصاحل، حممد، 3)
 .28-27(سورة ال رقان: اآل ت 4)
 و داوود والرتمذي يف كتاب الزهد، وأمحد يف املسند، واحلاكم يف املستدرك(أخرجه أب5)
 (أخرجه ابن عساكر من حديث أنس بن مال ، كتاب الْب والصلة، ابب استحباب جمالسة الصاحلني.6)
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-يعل مامُ لُ  الصاحل دوَر الرفا  واألصدقاء وأتثريَهم يف ال رد  فيقول اإلوكذل  أدرك السَّ 
 .(1)السَِّ لة ّل تؤدي إلىخري( السَِّ لة  فإنَّ  وخمال ةُ  كَ إ َّ ) :-ه م هللا وجهكرَّ 
 .(2)( ت رقةٍ مُ  ومٍ سُ جُ  يف واحدةٌ  ن سٌ  )األصدقاءُ  :ويقول أيضاي   

يُتَرغِابوُهم يف  وأنْ  يبادروا بتوجيه الصغار إىل أمهية الصحبة الصاحلة، ابء واملربني أنْ وعلى اآل
يُتنَت ِاُروُهم من ُرفَقِة َذِوي النُّ وس اخلبيثة واألخال  الذميمة منذ  مرافقة ذوي األخال  احلسنة، وأنْ 
ابء يف اختيار اآل ابل  ل َيكره تدخلُ  ه مع تَتَقدُّم العمر  ألنَّ َتليةٍ  الصِاَغر، وّل يهملوا ذل  إىل مراحلَ 

رَاِهقُ  خيتارُ  هو ابختياره  وّل سيما يف مرحلة املراهقة، إذْ  ين ردَ  رفاقه وأصدقائِِه، ويَتْرَغُب يف أنْ 
ُ
من  امل

يريد من أصدقائه بن سه، ويرفُض أيَّ َتَدخُّل من والديه يف ذل  املوضوع، خبالف ال  ل، الذي ّل 
من والديه يف  ال  لُ  موق َ  ، ومعىن ذل  أنَّ هلالوالدان بعَض األصدقاءِ  خيتارَ  ميانُع م لقاي يف أنْ 
 .(3)ا هو موقٌ  سليب  اختيار األصدقاء إمنَّ 

 عالم:اإل
لذل  جيب عدم اّلستهانة بوسائل ، لُ  ْ ال اِ  على اجملتمع وخاصةي  اخل ريةِ  من املؤثراتِ  عالمَ اإل أنَّ 
عالمية ومسئولية ما يبث وما ينشر يف هذه الوسائل اإل، ومساءي  باحاي عالم اليت يتعر  هلا ال  ل صاإل

 ثُّ بَ ال  ل ومشاهدته وقراءته ملا يتُ   ِ ا مسئولية تعرُّ أمَّ  ،مرمن احلكام واملسئولنياأل اءُ واقع على أولي
ما  لَّ ا كبَ اقِ رَ يتُ  ول فيجب عليهم أنْ واقع على الوالدين يف املستوى األ يف تل  الوسائل فهو رُ شَ نْ ويتُ 
 عالمِ املهمة العظمى لإل ما يضره وي سد عقله. أنَّ  كلاِ   ه عنْ اعلى ال  ل فيرتكا له اجليد ويبعد  ُ رَ عْ يتُ 
ه سبحانه وأنَّ  ،يعبدوههم عليهم أنْ  هلم إهلاي  أنَّ  اسُ النَّ  عالمُ إىل هللا و إسالمي هي نشر الدين والدعوة اإل

ولكي ، عدادهمإيف تكوين الدعاة و  اي جد عالم مهمٌ اإل كما إنَّ ،  يسلكوهُ  عليهم أنْ  شرع هلم منهاجاي 
ولية ؤ من وضع برامج معينة وخ ط مدروسة لتؤدي اهلدف. وهذه مس دَّ بُ ّل جيداي  عالم دورهُ يؤدي اإل

ما سيقدمونه يف تل  الوسائل  وسيحاسبهم هللا على كلاِ ، القائمني على تل  الوسائل واملسئولني عنها
  ُ رَ عْ ما يتُ  حكم يف كلاِ احلديثة ّل ميكن التَّ  تصاّلتُ ّلن تاح العلمي وثورة اّلو غريه.ومع هذا اأمن خريٍ 

م صمام األمان فأَّنَّ ، دور الوالدين يف هذا األمرخ ري جداي  فإنَّ  ،عالم املختل ةيف وسائل اإل الُ قَ ويتُ 

                                                           

 ، منظمة اإلعالم اإلسالمي، بريوت.حممد، األخالق عند اإلمام الصادق(زين الدين، 1)
 ، ص حلكمةميزان ا(شهري، حممد، 2)
 .186، ص3، طتربية املراهق يب اإلسالم وعلم النفس(الزعبالوي، حممد، 3)
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فال ، ائهمألبن يكوان قدوةٌ  أنْ  وّلي اأعليهم فيجبُ ،رُ عالم املدماِ إلالذي حيمي ال  ل من عواص  ا
كما جيب على الوالدين انتقاء ما يناسب   ا،نه مهَُ المث ي ع يءٍ ينهوهم عن مشاهدة ومساع  وقراءة ش

التميز ما بني  إىلوتوجيهه ه، ويسمع هال  ل ويشاهد هما يقرأ عالم ومتابعة كلُّ ال  ل من وسائل اإل
ما  ليميزَ  داخلي   مع الوقت شعورٌ   يتكون عندهحىتَّ ، عالمالل واحلرام واخلري والشر يف وسائل اإلاحل

 ارِ لضَّ ابداخل ال  ل  فيصبح بذل  هناك رقيبٌ ، بني ما جيب قرأته ومساعه ومشاهدته وما ّل جيب
الدينية  مْ هُ وضُ رُ عالم عن أتدية فتُ  تصرفهم وسائل اإلّلَّ أراعاة جيب مُ  يضاي .وأعالميف وسائل اإل افعِ والنَّ 

لكيتتخلص من  ماِ وّل جيوز لأل، فروضهم املنزلية وواجباهتم املدرسيةوكذل  ، ومتابعة صالهتم يف وقتها
 .(1)مْ فراغهم با ين عهُ  وقاتُ أتشغل  بل عليها أنْ ، ل زيونِ ىل التاِ إتلجأَ  نْ أبنائها أزعاجِ إ

 ين ذون سالمُ اإل أعداءَ  وأنَّ  ،وا من مشاهدتهعُ نِ ما مُ  وّلدهم ضررُ ا أِلَ نَ ياِ بتَ يتُ  على الوالدين أنْ  وجيبُ 
سالمية املتاحة اليت وكذل  جيب على الوالدين توفري البدائل اإل، خم  اهتم من خالل تل  الوسائل

 ال  ل عن تل  الوسائل الضارة وتشغل وقته با ين عه.  ُ تعواِ 
 مواجهة املخططات العدوانية

هذا الزمن  دت يفقد زا محاية أوّلدهم من املخ  ات العدوانية والغزو الثقايف مسؤولية الوالدين يف إنَّ 
احلاجة إىل توضيح الرؤي له  أمساِ  فال  ل أصبح يف ،صبحت فيه احلرب على ال كر واضحةأيالذ

 يتخلص من هذا يسري فيه حىتَّ  يإىل حتديد معامل ال ريق الذ فهو حباجةٍ  ،وت هيمه وتوعيته با يدور
 .امللوث ابلتيارات اهلدامة وال كر املختلط يالغزو ال كر 

ّلعتصام به او  يابلدين اإلسالم  ِ سُّ مَ التَّ  تكمن يف يفاقن للغزو الثيالوالد مواجهةُ  وأساليبُ 
  حيتضن ال  ل اإلسالم قوّلي حىتَّ  يوذل  من خالل تربية ال  ل على املنهج اإلسالم،من هذا الغزو

هذا ه ّل خوف على ال  ل من نقول أنَّ  فحينئذ ميكن أنْ  ،عروقه يف يجير  مِ ويصبح كالدَّ ، وعمالي 
املرحلة األوىل من حياة ال  ل  فالرتبية يف ،الرتبية الصحيحة منذ الصغر ها بدأت هذإذَ  الغزو وخاصةي 

األمان  امُ هو صمَّ  يفاّلعتصام ابلدين اإلسالم ،وت كريه وتوجيهه عقلهِ  تشكيلِ  يف كبرياي   تؤثر أتثرياي 
 .ذه املواجهةُ هل

ضع  أحد  ألنَّ   محايتها من هذا الغزو الثقايف يف كبريٌ   له جهدٌ  سرةِ ألل الصحيحُ  البناءَ  كما أنَّ 

                                                           

 .36، ص  أخطاء تربوية شائعة( احللو، أُمُّ حسَّان ، 1)
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من املالحظة  دَّ لذل  فالبُ  ،هذا الغزوِ  أحضانِ  يف ابل  لِ  يقديرم أو عقلياي  أو ن سياي  الوالدين إميانيا  
 ضلَّ  يوجه إىل الصواب إنْ ،و ومراقبة السلوك من الوالدين لل  ل فيعدل له ما احنرف من سلوكه

ملدى أتثري هذا الغزو على  نْيِ مَ هَّ  َ تتَ مُ  ا كاان إذَ إّلَّ  الدين هبذه املهمةُ و يقوم ال نْ وّل ميكن أ، ال ريق
 فبالكلمةِ  يف،الغزو الثقا مواجهةِ  يف الوسائلِ  من خريِ  واإلرشادُ  صحُ التوجيه الدائم والنُّ و أوّلدهم. 
جيب توفري  ،من ظهرية الصوابوأخرياي  يهِ رِ عْ وتتُ  احلقيقيةِ  الوافد من األوهامِ  ال كرُ  دَ راِ جتُ  أنْ  األسرةُ  تست يعُ 

وذل  عن طريق  ،والثقايف يعن مصادر هذا الغزو ال كر  ل يستغين جتعل ال  البدائل اإلسالمية اليت
وعن طريق  ،اململوءة ابل كر الناضج واألسلوب اجليد ،ةببني ثنا  الكتب املشوقة اجلذا لقاةالكلمة امل

يعني على تكوين الشخصية املتكاملة  يوالذ يلقة من املنهج اإلسالمالْبامج املرئية واملسموعة املن 
ومن البدائل  ،هذه البدائل إجادة وحتسني سبل أدائها بشكل حمبب لل  ل تتضمنَ  على أنْ  ،املتزنة
 من األمرا ِ  اخلاِل ،الصحيح السليماجلسمِ  إىل بناءِ  يهدفُ   ضية بنهجٍ الْبامج الراِ  اثُ دَ حْ تِ اسْ  أيضاي 
 .(1) سية والبدنية والروحيةالنَّ 

 عودة املسجد إىل أتدية دوره
ما  صح اخلالص لكلاِ مركز إشعاع وتوجيه وتربية للمسلمني وتقدمي النُّ  يكونَ  أنْ  ياملسجد ه وظي ةَ  إنَّ 
 .(2)حياهتم من مشاكل  ُ رتَِ عْ يتَ 

 ه،ساسية هذاأل تهِ إىل وظي  يعودَ  للمسجد من أنْ  دَّ فالبُ  ،اجلديد للجيلِ  أفضلُ  ومن أجل تربيةٍ 
ا عدادهم مثلمَ اعلى تربية األط ال و  قادرٌ  املسجدَ  بية وإصالح النشء كما كان من قبل. إنَّ رت ويقوم ب

 كلُّ   يبدأَ  أنْ  يهو رسالة املسجد  إلعادةِ  السليمةَ  ال ريقةَ  وإنَّ  ،من خري الرجال قام من قبل برتية زمرةٌ 
 هللا من واقع ال هم الشامل لرسالة املسجد يف بيوتِ  ارتيادِ  يف -الوالدين  وخاصةي  -ا بن سه منَّ  واحدٍ 

يبدؤوا بتنظيم  ضل وأئمة املساجد أنْ افا األنَ لمائتُ وعلى عُ ، تعويد أط النا على ذل  اِلوابلت، اإلسالم
ال ال عَّ  هوحلقات الذكر واإلميان ليعود للمسجد دور  ،احلوارو حلقات العلم وال كر وحلقات النقاش 

ه ا رسالتُ نَ مْ ا فهِ  إذَ إّلَّ  عهدهُ  سابقِ  يعود للمسجدِ  ولنْ  ،جيال وتكوين اجملتمعات ال اضلةاأل بناءِ  يف
 .(3)ساحاته وجنباته بدأان بت بيق مبادئه كلها يف مُثَّ  ،شامالي  عميقاي  فهماي  احلقيقيةُ 

                                                           

 .172-169، صيف التبية اإلسالمية(املرص ي، حممد، 1)
 .174-173، صاملسجد وأثره يف اجملتمع اإلسالمي(حممود، علي، 2)
 .151-150، صاألمر ابملعروف والنهي عن املنكرن، (احلقيل، سليما3)
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ر  ل لوالده وهو يذهب إىل املسجد فو فرؤية ال اِ  ،املسجد كثرية  ل يفال اِ  ووسائل حتبيبُ 
املساجد ويشوقه   ل حبُّ ال اِ  ن سِ   يفبِا رَ يتُ  ،بسه عند اخلروج للصالةِ مال مساعه لآلذان وتزينه يف

والثناء  ،ب إليهاوفضل الذه، وحديث الوالدين عن املسجد ،والذهاب معه للمسجد لتقليد األبُّ 
هلم  هللا من عقابٍ  هُ وما أعدَّ  ،فيه ةِ عن الصال نيَ  ِ لاِ خَ تَ مُ الْ  وذمُّ  ،هللا هلم من ثوابٍ  ما أعدَّ و على املصلني 

املسجد من قبل  ال  ل يف لةُ امَ عَ مُ  نُ سْ حُ  كما أنَّ   ،املسجدِ  ال  ل يف بُ غاِ رَ تتُ  اليت من األشياءِ  أيضاي 
 املصلني وحيبُّ  ومالط ته جيعله أيل ُ  ،واملصلون ،املسجد والعاملون يف ،واملؤذن ،أهله وإمام املسجد

 .(1)الرتدد معهم على املسجد
 
 
 
 
 

 
 اثنياً: الدراسات السابقة 

هتمام اّل ومل ينلْ  ،كثريةٌ   مل تتعر  له دراساتٌ  هُ أنَّ ّلَّ إ ل لل اِ  ةُ عويَّ الدَّ  بيةُ الرتَّ  ى ملوضوعِ ْبَْ كُ الْ  األمهيةُ  مَ غْ رَ 
 ،ةومت لبات الدعو  تتحدث عن الداعيةِ  واليت عوةِ حميط الدَّ  يف اليت الكتاابتُ  بُ فأغلَّ  ،يستحقهُ  يالذ

  .عوية لل  ل وهذه بعض البحوث والرسائل حول هذا املوضوعمل هتتم بقضية الرتبية الدَّ 
 ومت تقسيمها اىل حمورين اّلول ويشمل الرتبية اّلسرية واحملور الثاين ويشمل اّلجتاهات الدعوية 

 : دراسات تناولت تربية الطفلاحملور األول 
التشريع اإلسالمي   ل وأساليبها يفان تربية ال اِ م بعنو  2011سنة (2)دراسة سناء حسن هدلة -1

شريع التَّ  إىل التأكيد على دور الوالدين يف الرتبية والتأديب وأساليب الرتبية يف الدراسةُ  وهدفتِ 

                                                           

، ندوة دور املسجد يف التبية والتعليم وعالج احنراف األحداث وصلته ابملؤسسات التبوية األخرى(قادري، عبد هللا، 1)
 .322-321علمية، الر  ، ص

لة جامعة النجاح لألحباث ، العلوم اإلنسانية ، جمتربية الطفل وأساليبها يف التشريع اإلسالمي((هدله، سناء، رسالة ماجستري)2)
 . 2011، 8اإلصدار  -25، اجمللد 
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ستنباطي التحليلي  املنهجاّل الباحثةُ  تبعتِ ا ل. ولتحقيق هذا اهلدف وهدفها يف حياة ال اِ  ياإلسالم
 لتالية:  إىل النتائج ا وتوصلتْ 

، ّل ةي كافَّ   احل يف جوانب حياتهِ الصَّ  ال واملواطنُ الرتبية يف اإلسالم هي عملية إعداد ال رد ال عَّ 
إىل التوجيه النظري والعملي، واحلوار  تقتصر الرتبية على أسلوب الثواب والعقاب، فال  ل حباجةٍ 

 واملمارسة العملية لألمور وغريها.
ابء مع أبنائهم إىل املصداقية الشرعية، ضرورة بوية اليت يتبعها اآلت تقر كثري من السياسات الرت 

ابء واألمهات، وإحاطتهم خبصائص منو األط ال ودوافع السلوك لديهم وحماولة التوعية الرتبوية لآل
إجياد العالج للمشكالت السلوكية املتوقعة منهم يف املواق  املتعددة، وّل ينبغي اّلقتصار يف تنشئته 

 .واحدٍ  وبٍ على أسل
نتقاء األسلوب ايف  ستخدام األساليب الرتبوية مع احلرص على توخي احلكمةُ ايف  جُ رُّ دَ التَّ 

 املناسب ومراعاة اخلصائص الن سية واجلسدية لدى ال  ل.
ا  إذَ ، ّل ميال إليها إّلَّ استثنائيةٌ  على أناه حالةٌ  دُ إحاطة العقاب البدين بشروط وضوابط تؤكاِ 

 مع وجوب مراعاة ضواب ه الشرعية. ن األساليبِ تعذارت غريها م
متابعة ال  ل، ومراقبته وتوجيهه ّلسيما فيما يتعلق بشلة األقران ووسائل اإلعالم، وشغل 

 اس ويصلحهم.ما ين ع النَّ  فراغه ابلقراءة والر ضة وبكلاِ 
 ل  ل يفم  بعنوان تربية ا2005سنة (1)يمساعيل الشندإدراسة حممد عبد الفتاح شاهني و  -2
ىل إبراز املقومات الرتبوية اإلسالمية النابعة من السنة إالدراسة  السنة النبوية الشري ة وهدفتِ  وءض

 ولياء األمور واملربني.ي أأيد النبوية املشرفة. لوضعها يف
ىل النتائج إ.وقد توصلوا ياّلستنباط يتبع الباحثان املنهج التحليلاولتحقيق هذا اهلدف 

 التالية: 
 يا أ من غري املمكن فصلُ  وابلتاِل ،مول والرتابطوالشُّ  كاملِ بوية تتص  ابلتَّ النَّ  ة اإلسالميةَ بيَ الرتَّ  إنَّ 

 جانب

                                                           

(كلية تربية الطفل يف ضوء السنة النبوية الشريفة(شاهني، حممد، والشندي، إمساعيل، حبث مقدم إىل املؤمتر الرتبوي الثاين )1)
 م. 2005 /11/  23 – 22الرتبية يف اجلامعة اإلسالمية يف ال رتة من 
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تربية ذات أبعاد بناءة ووقائية وعالجية جلميع مشاكل  ية النبوية همنها. والرتبية النابعة من السنَّ 
 ل وحتصينه من قوى النبوية على تربية ال اِ  اإلسالميةُ  الرتبيةُ  ال  ل يف خمتل  املراحل وكذل  حرصتِ 

على مقومات وأساليب  النبويةُ  الرتبيةُ  دتِ كما أكَّ ،له حقوقاي إنسانيةي  الشر من اإلنس واجلن.وحددتْ 
شخصية ال  ل  تشكيل شخصية ال رد. والرتبية النبوية متيزُ  الرعاية اإلسالمية بعد الوّلدة ودورها يف

 ورب تِ  ،السنة النبوية من دور الوالدين واملربني وعززتِ  ،اآلخرين ط الِ أللاملسلم وجتعل منه قدوةٌ 
تربية  يف جِ رُّ دَ الرتبية النبوية على التَّ  وحرصتِ  ةُ الرتبية النبوية بني صالح ال رد واألسرة واجملتمع واألمَّ 

 ما هو انفع.  ال  ل إىل كلاِ  هوكذل  توجي ،ال  ل
.بعنوان مبادئ تربوية مستنب ة من أوائل 2008سنة  .(1)حلسينادراسة نوال حممد عبدهللا  -3

( . يوسائل اإلعالم )يف اجملتمع السعود -املدرسة  -املسجد  -سورة العلق وت بيقاهتا يف األسرة 
عرف على املبادئ الرتبوية املستنب ة من أوائل سورة العلق با فيها من املبادئ وهدفت الدراسة إىل التَّ 

عرف على مدى ت بيق املبادئ الرتبوية والتَّ  ،وجانب العلم وتكرمي اإلنسان ة،عقيداملتعلقة جبانب ال
تبعت الباحثة املنهج اعلى األسرة املسلمة واملسجد واملدرسة ووسائل اإلعالم. ولتحقيق هذا اهلدف 

 : التاليةِ  ىل النتائجِ إالباحثةُ  .وتوصلتِ يج الوص هواملن يستنباطاّل
 كلُّ   مُ وتقدُّ  ترابطٍ  لُّ كُ   ادُ مَ ى عِ وَ قْ والتتَّ  فاإلميانُ  ،صالحٍ  كلُّ   ومنبعُ  خريٍ  لُّ كُ   أساسُ  العقيدةَ  أنَّ 

اإلعالم  ووسائلِ  واملسجدِ  واملدرسةِ  واألسرةِ  من ال ردِ  وقيام كل   ،حياة فاضلة كلُّ   . والعلم نبعُ ت ورٍ 
 ة.حلسنا ةسيعود ابخلري وال الح والنشأ هُ بدوره املناط إليه من هذه املبادئ فإنَّ 

تربية  املسلم يف هتتت بعنوان مسؤولية األبُّ 1409. سنه (2)دراسة عدانن حسن صاحل ابحارث -4
وأساليب املمارسة العلمية مل اهيم  ر ِ ب ُ  إىل تبصري األبُّ  الدراسةِ  مرحلة ال  ولة. وهدفتِ  الولد يف

وتوضيح  ،مرحلة ال  ولة كر يفالذَّ  لدِ وال كرية واجلسمية للو  ةِ يَّ قِ لُ يف جانب الرتبية اخلُْ  ةالكتاب والسن

                                                           

مبادئ تربوية مستنبطة من أوائل سورة العلق وتطبيقاهتا يف األسرة، املسجد، املدرسة، ) –(احلسين، نوال، رسالة ماجستري 1)
 2008، جامعة أم القرى،كلية الرتبية اإلسالمية ، قسم الرتبية اإلسالمية . لعام وسائل اإلعالم )يف اجملتمع السعودي(

 –جامعة أم القرى  –(  بعنوان مسؤولية األب  املسلم يف تربية الولد يف مرحلة الطفولة)(اب حارث، عدانن، رسالة ماجستري 2)
 هتتت 1409 /11 /11 -مية قسم الرتبية اإلسال –كلية الرتبية اإلسالمية   –مكة املكرمة 

     غزة  -كلية الرتبية-مية )الدورى الرتبوى لألسرة ىف ضؤ املعايرياإلسالمية( اجلامعه اإلسال –(علي، عزيزة ،رساللة ماجستري 2)
م 2003لعام     
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طريق  يف ألهم العقبات اليت تواجه األبُّ  وعر ٌ  ،األسرةِ  املسلم ومكانته يف اإلسالم إىل األباِ  نظرةُ 
املنهج اّلستنباطي واملنهج  الباحثُ  عَ بَ تتَّ االتنشئة اإلسالمية وسبل التغلب عليها. ولتحقيق هذا اهلدف 

 النتائج التالية:  الوص ي. وتوصل الباحث إىل
وعدم  ،ا اإلسالمهَ يدُ رِ كما يُ الرتبوية ِ  يف األسرة أو عدم قيامه بواجباتهِ  عدم وجود األبُّ  نَّ إ

 واحلبَّ  ةَ القدو  منو الولد اخللقي وال كري واجلسمي. وأنَّ  يقُ عِ مرحلة ال  ولة يُ  ل بيعة الولد يف مهِ ت هُّ 
.ومن النتائج أيضاي الْبامج ةال  ول ةمرحل األوّلد يف من أعظم دعائم تربية بني األوّلدِ  والع  َّ 

 العقبات اليت وأعظمِ  من أخ رِ  ،عتماد على اخلادماتواّل ،وال راغ ،واملخدرات ،التل زيونية املنحرفة
 .عتقاداي وت بيقاي ااإلسالم  لتزام منهجُ  ابإّلَّ  من هذه العقباتُ  حنراف األوّلد.وليس هناك خمرجُ ابُ باِ سَ تُ 
( بعنوان الدور الرتبوي لألسرة يف ضوء املعايري  2003) (2)راسة عزيزة عبد العزيز عليد - -5

هدفت الدراسة إىل التعرف على الدور الرتبوي لألسرة والكش  عن درجة العزوف بني .اإلسالمية 
حجم األسرة ((وقد استخدمت –املستوى التعليمي لألبناء  –السكن  -متغريات الدراسة ))اجلنس

 ثة  املنهج الوص ي التحليلي ، وتوصلت إىل النتائج التالية الباح

حجم األسرة  (مع  –السكن –وجود عدة فرو  يف دور األسرة الرتبوي وفقا ملتغري اجلنس 
 عدم وجود فرو  وفقا ملتغري املستوى التعليمي

 : دراسات تناولت أساليب تربية الطفلاحملور الثاين 
ضوء القرآن   ل يفهتتت بعنوان ال اِ  1432 – 1431سنة (1)يشدراسة غالية حممد حسن البي -6

وبيان أمهية مرحلة ال  ولة  ، ل املسلمإىل إبراز عناية القرآن الكرمي ابل اِ  ةالدراس الكرمي. وهدفتِ 
ودراسة  ،القرآن الكرمي وتوضيح أطوار خلق اجلنني ووجوده وإعجازه يف ،ابلنسبة لغريها من املراحل

قامة اجملتمع إتؤدي إىل  العلمية اليت الوسائلُ  وبيانُ  ،ماي يالقرآن الكرمي جنيناي ووليداي ويت يف لُ  ْ حقو  ال اِ 
على التعامل األمثل مع ال  ل وتربيته.ولتحقيق هذا اهلدف  ةال اضل وتكوين اجليل املثاِل والقدر 

 لتالية: إىل النتائج ا .وتوصلتُ ياملوضع يالتحليل يستقرائاملنهج اّل الباحثةُ  تبعتِ ا

                                                           

(، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، كلية أصول  الطفل يف ضوء القرآن الكرمي(البيشي، غالية، رسالة ماجستري )1)
 هتتتت. 1432 -1431الدين، قسم القرآن وعلومه ،
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رت ع اص الح بن هو دون البلوغ،فإذا بلغ ه قيد يف اّلله معناه الواسع لكنَّ   ل يف اللغةِ ال اِ 
 م هوم ال  ولة عنه.

ا هللا ملن يشاء،وكانت دعوة الرسل هَ مينحُ  رابنيةٌ  براحل متتابعة،واألط ال هبةٌ  هِ قِ خالل ختلُّ   ل ميرُّ ال اِ 
 .الصاحلةُ  ةُ م الذريَّ مينحه إىل هللا سبحانه وتعاىل أنْ 
نعمة الولد وشكرها يكون برتبيتهم الرتبية  مُ عِ هو شكرها،ومن هذه الناِ  مُ عِ الواجب جتاه الناِ 

 ارين.الصاحلة العائد ن عها على الوالدين يف الدَّ 
واملراحل كما قام بتهيئة األساليب  يمجيع النواح القرآن الكرمي حقو  ال  ل يف نَ مَّ ضَ  

 تربية األط ال. ني يفدين واملربَّ املناسبة للوال
عليه من حقو  وواجبات وأثره  بُ وما يرتتَّ  األسرةُ  يقوم عليه بناءُ  يالزواج هو األساس الذ

 حياة ال  ل. البالغ األمهية يف
إجياد وبناء   يفكبري   ن تربية جيل صاحل سوي مما يسهم إىل حدٍ يضمَّ  ةختيار الزوجاحسن  إنَّ 

 نشود.اجملتمع اإلسالمي امل
، علىاألبناءِ  وبركتهُ  هُ تربيتهم،وصالح اآلابء له فضل اإلسالم يساوي بني الذكور واإلانث يف

 وتكوين وتنشئة شخصية ال  ل. بناءِ  واإلسالم يعتْب مرحلة ال  ولة حجراألساس يف
بعنوان التوجيهات  2009 /2008. سنة (1)ل بشرآدراسة عبدالرمحن بن انصر بن إبراهيم  -7

من خالل الصحيحني ودور األسرة املسلمة  ي،ة النبوية يف التعامل مع ال  ل يف اجلانب التعبدالرتبوي
راسة إىل بيان التوجيهات النبوية يف التعامل مع ال  ل من خالل الصحيحني الداِ  يف ت بيقها.وهدفتِ 

 ودور األسرة املسلمة يف ت بيقها.

                                                           

التوجيهات التبوية النبوية يف التعامل مع الطفل يف اجلانب ، )( آل بشر،عبد الرمحن، بن انصر بن إبرهيم ،رسالة ماجستري 1)
.وهدفت الدراسة إىل بيان التوجيهات النبوية يف التعامل  التعبدي من خالل الصحيحني ودور األسرة املسلمة يف تطبيقها

بية ، قسم الرتبية اإلسالمية مع ال ِا ل من خالل الصحيحني ودور األسرة املسلمة يف ت بيقها( ، جامعة أم القرى ، كلية الرت 
 .2009- 2008واملقارنة لعام 

( اساليب الرتبية العالجية ألخ اء ال  ل ىف السنه النبوية وت بيقاهتا ال امدي، علي، رسالة ماجستري   - (  (2) 
م2009كلية الرتبية لعام   –جامعة أم القرى   
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إىل  ةالباحث تِ لستنباطي، وتوصَّ واّل ي،املنهج الوص  ةُ الباحث تِ تبعاولتحقيق هذا اهلدف 
 النتائج التالية: 
الراسخة  اإلميانيةِ  الرتبيةِ  من مثراتِ  مثرةٌ  يلألط ال بثابة األساس للبناء وه ةُ يَّ دِ بُ عَ التتَّ  الرتبيةُ 
ين الداِ  ن سه روحُ  ما يغرس يف ال  ل بكلاِ  اطَ حيَُ  أنْ  ي. فينبغلِ  ْ ال اِ  ةالبالغ يف حيا لألسرة واألثرُ 

موهم العبادات الصغرليعلاِ  األبوان منهاجاي تربو ي ألبنائهم منذُ  مَ سُ رْ يتَ  أنْ  يومن الضرور   .وال ضيلة
وأداء  ،ق بهعلُّ عني تربية األوّلد من خالل القدوة بتعويدهم على ذكر هللا والتَّ ا يُ وامل اهيم اإلسالمية. وممَّ 

 ةال علي ةملناس  اإلسالمية من خالل املمارسص حاهبم إىل املساجد وتعري هم اباالصالة أمامهم و 
 أمامهم.

بعنوان  أساليب الرتبية العالجية   2009. سنة   (2)دراسة علي بن عثمان بن علي الغامدي -8
ألخ اء ال  ل يف السنة النبوية وت بيقاهتا .هدفت الدراسة إىل بيان بعض األساليب يف معاجلة 

ها النيب صل هللا عليه وسلم مع األط ال .واعتمد الباحث على أخ اء األط ال واألساليب اليت مارس
 املنهج الوص ي من خالل استقراء األحاديث النبوية الشري ة وأستنباط بعض األساليب الرتبوية منها .

توصل إىل النتائج التالية :و   

حتديد  تعدد جوانب معاجلة أخ اء األط ال ومعاجلة أخ اء األط ال متر بعدد من اخل وات منها
وأساليب معاجلة أخ اء األط ال تنوعت إىل عدة أساليب  السلوك اخلاطئ ،وتعزيز السلوك اإلجيايب .

منها التوجيه املباشر والتوبيخ والرتهيب وإن هذه األساليب النبوية يف معاجلة أخ اء األط ال متثل 
.منوذجا تربو  متكامال   

رتبية الوجدانية لل  ل وت بيقاهتا الرتبوية .(ال2008) (1)دراسة حممد على أمحد  الشهري -9  

هدفت الدراسة إىل بيان الرتبية الوجدانية لل  ل على األسس الرتبوية يف اإلسالم وبعض العوامل 
 املؤثرة فيها ، وتوضيح بعض الت بيقات الرتبوية وقد أعتمد الباحث على املنهج الوص ي وتوصل إىل 



176 
 

( معامل الرتبية يف القران الكرمي والسنة 2009) (2)فىدراسة علي الدين موسى أبو مصط -10
النبوية .هدفت الدراسة إىل الكش  عن م هوم الرتبية يف القران والسنة ، واستخدم الباحث املنهج 

 الوص ي الذي أعتمد على أسلوب حتليل احملتوى ، وتوصل إىل النتائج التالية :

والسنة وتوجيهاهتا حيقق أهداف الرتبية اإلسالمية  إن الرتبية على األسس واملبادئ يف ضوء القران
 وحتقيق األتزان و إحالل العقيدة السليمة يف ن س ال  ل .

 

 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
–كلية الرتبية –)الرتبية الوجدانيه لل  ل وت بيقاهتا الرتبوية ( جامعة أم القرى  –الشهرى ، حممد، رسالة ماجستري  (1) 

م  2008مكه املكرمة لعام   

           غزة  –)معامل الرتبية ىف القران والسنه النبوية (اجلامعة اإلسالمية كلية الرتبية -( أبومص  ي ،على ،رسالة ماجستري2)
م  2009لعام   

 

 

 

 

 

 النتائج التالية :

إن مرحلة ال  ولة ّل تقل أمهية عن أمهية عن بقية مراحل اإلنسان بل ربا تكون أهم مرحلة حيث 
 فيها تتشكل شخصية ال  ل ،وإن لل  ل حاجات جيب على األابء واملربني واملعلمني إشباعها .
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ب ة من سرية الرسول صل هللا عليه وسلم يف تعامله مع وإن تربية ال  ل تكون على أسس تربوية مستن
 األط ال  .

 تعقيب على الدراسات السابقة :
قد ات قت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة ىف اّلهتمام برتبية ال  ل ىف ضوء مصادر التشريع 

ن البيشى ودراسة غالية حممد حس دراسة سناء حسن هدلةاّلسالمى واهتمت بدور األسرة كما ىف 
 ودراسة حممد عبدال تاح شاهني وإمساعيل الشندي ودر اسة عبدالرمحن بن انصر بن أبراهيم آل بشر 

ة الدراسات ذولكنها اختل ت عنها ىف كي ية الرتكيز علي خلق شخصية ال  ل الداعيه وأيضا كون ه
 .أخذت جانب واحد من وسائل وأساليب تكوين ال  ل الداعيه 

سة مع دراسة على بن عثمان و أمحد الشهرى ىف بعض اساليب الرتبية ىف السنة وكذل  ات قت الدرا
 النبوية ولكنها اختل ت عنها أن الدراسة احلالية تناولت هذة اّلساليب ىف ضؤ القرآن والسنة .

من حيث التعرف ما هبا من مبادى وقد كانت أوجه اإلست ادة من هذة الدراسات السابقة 
ىف إعداد إّلستبانة وكذل  ىف دراسة بعض املباحث ت العالقة ابلدراسة و واسس وأساليب ترية ذا

 وفتح مباحث جديدة هلذة الدراسة .
وقد متيزت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة ذات العالقة أَّنا تناولت تقييم دور و فاعلية  

وية . وبينت م هوم الرتبية األسرة ىف تربية ال  ل ىف ضؤ املعايري املستمده من القرآن والسنة النب
و َتثري األسرة ىف بناء شخصية ال  ل الدعوية ودور األسرة الرتبوى ىف وضع وأهدافها لدعوية ا

 األسس والقواعد الىت تقوم عليها شخصية ال  ل . 
 
 :ويشمل دراسة ،ال ة  الفصل الثالث: منهجيَّ 
 

  :دراسة إجراءات ال -
 الدراسة جُمَْتَمعُ   -
  اسة در حدود ال -
   الدراسة َعيتََّنةُ  -
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 العينة اختيار طريقة -
 أدوات الدراسة . -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 قدمة: امل
 من خالله جمتمعُ  حُ يف دراستها، ونوضاِ  ا الباحثةُ هَ تتَ عَ بتَ املنهجية اليت اتتَّ  هذا ال صل اإلجراءاتُ  نُ مَّ ضَ تَ يتَ 

يف هذه  عُ بَ تتَّ مُ الْ   اختيارها، وكذل  املنهجُ يف عُ بَ تتَّ مُ الْ  الدراسة الذي سحبت منه العينة، واألسلوبُ 
إعدادها وتصحيحها،  املستخدمة يف مجع البياانت، وكي يةُ  الدراسةِ  الدراسة، ابإلضافة إىل أداةِ 

 وذل  على النحو التاِل:  بياانت، يف حتليل ال املستخدمةُ  اإلحصائيةُ  وكذل  الوسائلُ 
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  منهج الدراسة 
: االستقرائى الوصفى املنهج  
 اإلحصائي الوص ي واملنهج اّلستقرائي، الوص ي املنهج  بني اجلمع على البحث سيعتمد هللا إبذن
 والرجوع ابملوضوع، املتصلة الشري ة النبوية واألحاديث الكرمية، القرآنية اآل ت استقراء سيتم حيث
 تربية الناشئة تربية يف الصحابة ِسري وقراءة النصوص، تل  فهم يف املعتمدة والشروح الت اسري إىل

  على خالهلا من لنتعرف مباشراي  اعتماداي  هللا إىل الدعوة كتب  استقراء على البحث ويعتمد دعوية،
 ليكون العلوم من به ملماي  يكون أنْ  جيب وما ص اته خالهلا من وحندد املسلم، الداعية تكوين كي ية
 الدعوة نشر على قادراي  ليكون ل  لل الدعوية الشخصية تكوين وسائل أيضاي  وحندد. انجح داعية

 . اّلستبانة خالل من الواقع استقراء يتم مث.  هللا شاء إنْ  املستقبل يف الناس بني اإلسالمية
                                                                                      :الدراسة حدود

 لدى الدَّعوية اّلجتاهات تنمية يف األسريَّةُ  الرتبيةُ  فاعليةُ  دىم تقومي يف تكون:)موضوعيَّةٌ  حدودٌ   
 هبذه للقيام الوالدينِ  موص اتُ  هي وما األسرِة، ِقَبلِ  من الدَّاعية ال ِا لُ  وتنشئةُ  كي يُةإعدادُ   ال  ل،أي

                                 م 2016-2015 من مبدئي بشكلٍ  وتكون: زمنيةٌ  حدودٌ .   املهمة
                                                                                                  

الدراسة حَمَلُّ  ليكونوا اأُلسر من عينة اختيار على تتمحور:بشريةٌ  حدودٌ    
كواّلملبور  املاليزية العاصمة يف املقيمني الليبية األسر: مكانية حدود  
صدفية َعْشَوائِيَّةٌ  ةٌ عين :الدراسة عينة  

 
 
 

 : دراسةال ة  ن  ي ِّ جمتمع وع  
يف مدينة كواّلملبور بدولة ماليز ، وكان حجم العينة  قيمةِ مُ الْ  الليبيةِ  من اجلاليةِ  الدراسةُ  جمتمعُ  نَ وَّ كَ تَ 
 (.1)كما ابجلدول رقم  نيَ عِ زَّ وَ (، مُ 65(، وعدد اإلانث)135حيث كان عدد الذكور) ،( فرداي 200)

 توزيع أفراد العينة حسب النوعيبني  (1)رقمجدول 
 اجملموع عدد أفراد العينة
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 النسبة   إانث النسبة ذكور
135 67% 65 33% 200 

 
حيث كان عدد  ،من اإلانث عدد الذكورأكثرُ  (، نالحظ أنَّ 1من اجلدول السابق رقم)

 (. %33(، بنسبة )65عدد اإلانث ) (، وقد كان%67(، بنسبة )135الذكور)
 

 توزيع أفراد العينة حسب العمريبني   (2جدول رقم )
 

 العمر
 عدد أفراد العينة

 النسبة العدد
 %28 56 34أقل من 

35- 44 55 27% 
45- 54 88 44% 
فما -55
 فوق

1 1% 

 %100 200 اجملموع
 

 العمريةُ  ا ال ئةُ تليه (، هي األكثرُ 54 -45العمرية ) ةَ ئَ ال ِ  أنَّ  الحظُ (، نُ 2ابق رقم )من اجلدول السَّ 
 سبةُ الناِ  فمافو (، وكانتِ  -55العمرية ) (، وأخرياي ال ئةُ 44 -35العمرية ) ئةُ ال ِ  (، مُثَّ 34من  )أقلُّ 

 (. %1، %44، %27،  %28)  :على التواِل كما يلي
 أفراد العينة حسب عدد أفراد األسرة يبني   توزيع(3) :جدول رقم

 
عدد أفراد 

 األسرة 
 نةعدد أفراد العي

 النسبة العدد
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 %35 70 5أقل من 
6 – 10 118 59% 

 %6 12 فمافوق-11
 %100 200 اجملموع

 
(، هي األكثر تليها 10 -6اليت عدد أفرادها من ) األسرةَ  (، نالحظ أنَّ 3من اجلدول السابق رقم: )

 سبةُ الناِ  ا فو (، وكانتِ فم - 11اليت عدد أفرادها ) سرُ األُ  (، مُثَّ 5من  سر اليت عدد أفرادها )أقلُّ األُ 
 (. %6، %59،  %35) :على التواِل كما يلي

 توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمييبني   (4جدول رقم )
 

املستوى 
 التعليمي

 عدد أفراد العينة
 النسبة العدد

أقلمن 
 اجلامعي

26 13% 

 %33 66 جامعي
 %54 108 دراسات عليا

 %100 200 اجملموع
 

وقدكان  فئةٍ  العلمي)دراسات عليا(، هي أكثرُ  املؤهلُ  ةَ لَ محََ  أنَّ  ظُ الحِ (، نُ 4دول السابق رقم)من اجل
املستوى أقل  مُثَّ  ،( م ردةي 66املستوى األكادميي) اجلامعي(، وكان العدد)  مُثَّ  ،( م ردةي 108) هاعدد

 (54، 33 ،%13(،  وكانت النسبة على التواِل كما يلي ) 26من اجلامعي وكان العدد) 
 

 (5توزيع أفراد العينة حسب احلالة االجتماعية جدول رقم )
 فراد العينةأعدد  احلالة االجتماعية 
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 النسبة  العدد 

 -- -- أعزب 

 %100 200 متزوج 

 -- -- مطلق 

 %100 200 اجملموع 

 
الدراسة : أدوات   
راسة أداةُ  تَتَتَمثَّلُ   بوضوع املتعلقةُ  األدبياتِ  إىل استناداي  إبعدادهِ  حثةُ البا قامتِ  وقد ، اّلستبانة يف الدِا

 بناءِ  على األسرة أتثريُ  حول معلومات جتميع منها اهلدف وكان.السابقة الدراسات وكذل  الدراسة،
يين الواعز ، ال ِا ل شخصيةِ   خالل من عبارهتا على احلصول ومت.  ال  ل سلوك ، احلياة ومنط الدِا
 . احملكمني وأراء األمور أولياء خالل و امليدانية راسةوالد السابقة الدراسات

 
 
 

 أسلوب البحث املستخدم: 
من   لِ لل اِ  ةِ عويَّ الدَّ  يف الرتبيةِ  الليبيةُ  األسرةُ  هذه الدراسة إىل معرفة دورُ  من خاللِ  تسعى الباحثةُ 
 ملثلِ  األنسبُ  ابعتبارهِ  البحث الوص ي أسلوبُ  الباحثةُ  هلذا الغر ، ولقد اتبعتِ  دَّ أُعِ  انةخالل استب

 هذه الدراسات.
 مُ لَّ سُّ الفقرة من فقرات اّلستبيان توزيعاي وفق  لكلاِ  ي ِ عْ (، فقرة، وأُ 66على ) األداةُ  واشتملتِ 

 1-3)نعم، ّل، أحيااني(، وأع يت هذه البدائل درجات من  :الثي لتقدير درجة املوافقة كالتاِلالثُّ 
 كاآليت:   رٍ وَ حِمْ  ال قرة لكلاِ  ، وكان عددُ رئيسيةٍ  حماورٍ  ثالثةُ  هذه ال قراتُ  تْ  َّ وقد غَ 

 توزيع فقرات االستبيان على احملاور الثالثةيبني   (6جدول رقم )
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 الفقرات احملاور ت
 14-1  ل.ال اِ  شخصيةِ  األسرة على بناءِ  أتثريُ  -1
 44-15 يين ومنط احلياة.الواعز الداِ  -2
 66-45 سلوك ال  ل. -3

 
 النهائية لألداة:  الصيغة •

ا وثباهتا أُعدا هَ قتَ دْ بعد اّلنتهاء من إجراءات تصميم األداة، واخل وات اليت اتبعت ّلستخراج صِ 
هي)أتثري  أساسيةٍ  حماورٍ  على ثالثِ  ةٌ عَ زَّ وَ ، مُ ( فقرةي 66، حيث أحتوى على )النهائيةِ  اّلستبيان بصيغتهِ 

 . ومنط احلياة، وسلوك ال  ل( ييناألسرة على بناء شخصية ال  ل، والواعز الداِ 
 الصيغة األولية )امللحق رقم واحد( 

وكان أراء احملكمني ىف األداة يشمل على أن جيب تغ ي مجيع حمور الدراسة وإتساع دائرة بنود 
ون ل بعض ال قرات من حمور إِل إخر نة  تبااإلستبانة ووضع مجيع اجلوانب املتعلقة ابلدراسة ىف اإلس

 سئلة وعدم التكال  .والبساطة ىف ال
  Reliabilityالصدق الداخلي لإلستبانة

عدة أنواع من الثبات من أجل إستخراج معامل الثبات للمقياس املستخدم  هالباحث تإستخدم
 يف الدارسة على النحو التايل: 

 مرة نم أكثر اإلستبانة توزيع إعادة مت لو النتيجة ن س اإلستبانة هذه تع ي أن اإلستبانة بثبات يقصد
 اإلستبانة نتائج يف ستقراراإل يعين اإلستبانة ثبات أن أخرى بعبارة أو والشروط، الظروف ن س حتت
 زمنية خالل فرتات مرات عدة العينة أفراد على توزيعها إعادة مت لو فيما كبري بشكل تغيريها وعدم
 .معينة

ات للقياس املستخدم يف عدة أنواع من الثبات من أجل إستخراج معامل الثب هالباحث تإستخدم
 الدراسة على النحو التاِل: 

ختبار حيث مت ت بيق أداة الدراسة على عينة إست العية مكونة من طريقة إعادة اإل -1
مل يتم تضمينهم يف عني  يف ماليز ذات العالقة  أولياء أمور األط ال( على بعض 30)

ل إرتباط سبريمان والدّللة يوماي مث مت إحتساب معام 20الدراسة األصلية وب ار  زمين 
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رتباط املبينة دالة عند .  والذي يوضح  أن معامالت  اإل0.05عند مستوى معنوية 
 وبذل   بعتْب اجملال صاد  ملا وضع لقياسه. 0.05مستوى معنوية 

 رتباط جلميع احملاور( يوضح معامالت األ7جلدول رقم )
 ( للمتغرياتSigالقيمة االحتمالية )و  اإلستبانة جماالت من جمال كل درجة بني رتباطاأل معامل يوضح   (7رقم ) جدول

 
َتثري األسرة  اجملال  

على بناء 
شخصية 

 ال  ل

اجلانب الديين 
 ومنط احلياة

سلوك  
 ال  ل

أتثري األسرة على 
بناء شخصية 

 ال  ل

1.00   

اجلانب الديين ومنط 
 احلياة لل  ل

.484** 1.00  

 1.00 **653. **327. سلوك الك ل

 
 a= 0.05  دّللة مستوي عند إحصائياي  ةدال رتباطاأل

 ستبانةاإل وثبات صدق
املني يف جامعة الع األساتذة من جمموعة على عرضها مت فقد الظاهري، ستبانةاإل صد  من للتأكد

 وقد ،املدينه واجلامعة اإلسالمية
 ختبارإ ستخدامإ مت وقد .قرتاحاهتمأو  مالحظاهتم على بناء ستبانةاإل وتصويب تعديل مت

 وأظهرت اّلستبانة، ل قرات الداخلي اّلتسا  مدى لقياسCronbach Alpha  )أل ا كرونباخ(
 % جتاوزت الدراسة متغريات جلميع الثبات معامل قيمة أن  7رقم     اجلدول يف املوضحة النتائج
 الدراسة نتائج ّلعتماد املقبولة النسبة وهي 60
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لثبات )كرنباخ أل ا( ملتغريات الدراسة( قيم معامل ا8جدول رقم )  

 الثبات معامل كورنباخ ألفا اجملال   

 0.887 0.786 أتثري األسرة على بناء شخصية ال  ل 1

 0.796 0.634  اجلانب الديين ومنط حياة  ال  ل 2

 0.812 0.656 سلوك ال  ل 3

 
 كرونباخ أل ا ملعامل املوجب الرتبيعي اجلذر = الثبات

 
 ) بني وترتاوح جمال لكل مرت عة كانت أل ا كرونباخ   معامل قيمة نإ ( 8) جدول يف املوضحة النتائج من واضح

  اإلستبانة فقرات جلميع أل ا معامل قيمة كانت كذل  .اإلستبانة جماّلت من جمال لكل 0.786  و 0.634
 من جمال لكل  0.887و  0.796بني وترتاوح جمال لكل مرت عة كانت الثبات قيمة وكذل 0.932   

من خالل اجلدول ايضأ يتبني اإن معامل كورنباخ ال ا ومعامل الثبات جلميع العوامل جتاوز  .اإلستبانة جماّلت
 (اإلستبانة ( فقرات جلميع الثبات قيمة كانت كذل .الدراسة نتائج عتمادأل املقبولة النسبة وهي   60%

 قابلة  امللحق يف هي كما النهائية صورهتا يف اإلستبانة كونوت مرت ع، الثبات معامل أن يعىن وهذا ( 767.)
 اإلستبانة بصحة َتمة ثقة على جيعله مما الدراسة إستبانة ثبات من أتكد قد الباحث يكون وبذل  للتوزيع،

 .الدراسة أسئلة على واإلجابة النتائج لتحليل وصالحيتها
 الوسائل اإلحصائية: 

 الدراسة يف املستخدمة اإلحصائية األساليب
 ستخدامإب اإلحصائية املؤشرات بعض عتمادأ مت فقد الدراسة، حددهتا اليت ال رضيات ختبارأو  التحليل ألغرا 
 مت حيث ((StaticalPackage For Social Sciences ()SPSS اّلجتماعية للعلوم اإلحصائية احلزمة

 إجابة مستوى ملعرفة احلسايب والوسط دراسة،ال عينة م ردات خصائص لبيان املئوية والنسب التكرارات استخدام
 وس ها عن اإلجاابت وتشتت تركز مدى ملعرفة املعياري حنرافواإل .الدراسة متغريات فقرات على العينة أفراد

 .احلسايب
 لتحليل البياانت الوسائل اإلحصائية اآلتية: ايضاي  الباحثة وقد استخدمتِ   
 معامل ثبات األداة. معادلة كرومباخ أل ا إلجياد قيمة  -1
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ستجاابت عينة الدراسة )اجلالية إبني  ا كانت هناك عالقةٌ معامل ارتباط بريسون ملعرفة ما إذَ  -2
 ل مع متغري عدد أفراد األسرة وكذل  متغري عوية لل اِ الليبية(، على مقياس دور األسرة يف الرتبية الدَّ 

 اجلنس.
ستجابة إدّللة إحصائية يف ا ذاتُ  ناك فرو ٌ هُ  ا كانتْ (، ملعرفة ما إذَ T-testاّلختبارالتائي ) -3

 . وعدد أط ال األسرة  ي ملتغري )اجلنس(زَ عْ الليبية تتُ  األسر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة ومناقشتها 

 مقدمة
القيام ابملعروف والنهى عن املنكر حىت يشبوا  علىالصغر  انقش موضوع الدراسة اعداد الدعاة منذ

.ودور وَتثري األسرة ىف بناء رين على القيام ابلدعوة إىل هللا ىف أى جمال من جماّلت احلياة قاد
 شخصية ال  ل وكذل  تقومي دور اّلسرة ىف الرتبية الدعوية 

 وهذا ما تشري الية جممل النتائج الىت توصلت اليها الباحثة واملتمثلة ىف 
 

 ل  ل الدعوية ؟  ما دور األسرة يف بناء شخصية ا السؤال األول
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 خالل استقراء وحتليل النصوص الشرعية وكتاابت م كرين يف الرتبية اإلسالمية مت التوصل إىل :من 
الرتبية الدعوية اثبتة يف كتاب هللا عزَّ وجلَّ بل هي من الواجبات األساسية وأَّنا واجبة أساساي  -1

 ة أط اهلم وتربيتهم. على الوالدين حيث أَّنم هم املسؤولون األساسيُّون عن تنشئ
الداعي ّليكون انجحايإّلَّإذا مت إعداده من الصغر منذ مرحلة ال  ولةوذل  حىت ترسخ يف ن سه  - 2

سبل الدعوة وتكون عادة ّلحتتاج إىل أي جمهود يف الكْب. والوالدان. فإذا مها الشخصان األكثر َتُثري 
 يف ن س ال  ل. 

بيته كما أنه مكل  هبداية ن سه وإصالح قلبه، إنَّ اإلسالم املؤمن مكل  هبداية أهله وإصالح  -3
 دين أسرة، ومن مت يقرر تبعة املؤمن يف أسرته وواجبه حنو 

بيته، ويتعني على اآلابء املؤمنني الذين يريدون البعث اإلسالمي أنَّ اخلال  احلية هلذا البعث أمانة  
 لرتبية والدعوة واإلعداد قبل أي فرد أخرفيأيديهم وأنَّ عليهم أْن يتوجهوا إليهن وإليهم اب

 ما اّلساليب اليت ميكن للوالدين استخدامها يف تربية ال  ل دعو ؟  السؤال الثاين
 :الرتبية اإلسالمية مت التوصل إىلمن خالل استقراء وحتليل النصوص الشرعية وكتاابت م كرين يف 

 وانب لكي يكون إنسااني صاحليا،كما أَّنا تشملإعداد ال  ل دعو ي يتضمن تربيته تربية متكاملة اجل
 تربيته ليكون داعية صاحلا يف مستقبل حياته، وهذا يت لب تدريب ال  ل على عديد من املهارات 

 تدريب ال  ل على حسن التعبري عن أفكاره.
 تنمية مهارة اإللقاء ومواجهة اجلمهور.

 يزاي حريصاي على كل جانب من جوانب ّلبد أْن يتعلَم ال  ل تنظيم الوقت ليكون داعيةي متم
 احلياة.

أْن يُتْعَط ال  ل فرصة إلبداء رايه قبل كبار السن يف املشاورات األسرية  وهذا يت لب أن يع ى 
ألنه يف حالة تكلم الكبار وأع وا رأيهم يف أي موضوع احتقر ال  ل رأيه وفكرته وحبس رأيه 

 فتضع  شخصيته وتنهار قدرته.
 يكوَن هناك عدٌل بني األوّلد عدٌل ماديُّ واّلجتهاد يف العدل العاط ي.و أْن         
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القدوة من أهم أساليب الرتبية وأكثرها أتثرياي، فالبد للوالدين أْن يتحلوا ابلص ات والسمات اليت 
جتعلهم قدوة ألبنائهم، وتعينهم على تربيه أبنائهم لكي يصبحوا رجاّلي ونساءي صاحلني يف أن سهم، 

 ين على إصالح ودعوة غريهم.قادر 
اص حاب اّلوّلد اِل املساجد وجمالس العلم وحلقات التح يظ و ضمهم اىل برامج تربوية -

 جتمع بني الرتبية الروحية والتزكية اّلخالقية والتثقي  الواعي

 الدقة يف اختيار احسن املدارس لألوّلد وحماولة توفري مناخ لصحبه صاحلة لألوّلد والسكن يف–
 طق راقية اخالقيا وليس ماديمنا

 السؤال الثالث: مامدى إدراك األسرة لألبعاد التبوية للطفل
 املتوسطات احلسابية واألحنرافات املعيارية 

 حول العينة أفراد إلدراك الكلية املعيارية واألحنرافات احلسابية املتوس ات أيضا 9رقم  اجلدول ويبني
كانت  فقد بية األسرية يف تنمية اإلجتاهات الدعوية لدى األط العلى فعالية الرت    ال قرات املتعلقة

وهذا يعزوا إىل  رؤية وأجتاهات أفراد   2املتوس ات احلسابية جلميع احملاور أكثر من الوسط اإلفرتاضي 
العينة  من أولياء أمور األط ال  كانت جيده حول  مجيع حماور الدراسة  )أتثري األسرة على بناء 

ذل   هعزو الباحثتل، اجلانب الديين والنمط احليايت لل  ل، سلوك ال  ل وإدراكه(   و شخصية ال  
إن األابء راضني وموافقني على أن الرتبية األسرية هلا دور وأثر كبري على اإلجتاهات الدعوية لدى 

 األط ال،
 ومنط احلياة األكثر أثراي وفعالية هو اجلانب الديىن احملور من خالل نتائج الدراسة تبني أنو   

  معياري وإبحنراف%85 بنسبة    2.553املتغري  هلذا الكلي احلسايب املتوسط بلغ إذ لدى األط ال
 ونسبة )2.361  حسايب بتوسط مث أتثري األسرة على بناء شخصية الطفل الدعوية ، .393
حسايب  مبتوسط   ويف املرتبة األخرية  إدراك سلوك ال  ل ،. 243 معياري   وإحنراف 78%

ينب املتوسطات  9. جدول رقم  286وإحنراف معياري    %66بنسبة مقدارها  2.002
 احلسابيةواإلحنرافات املعيارية حملاور الدراسة.

 املتوس ات احلسابية و اإلحنراف املعياري للمتغريات)حملاور الدراسة( (9)جدول رقم
 الرتبةنسبة اإلحنراف املتوسط  احملاور الرقم
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 لثقةا املعياري احلسايب

.243 2.364 أتثري األسرة على بناء شخصية ال  ل 1  66% 3 

.393 2.553 اجلانب الديين ومنط حياة ال  ل 2  85% 1 

.284 2.002 سلوك الطفل 3  78% 2 

املتوسط العام للمحاور                           5
                   

2.305 76%    

 
 تغري النوع على إدراك لالسرة ألبعاد الرتبية الدعوية لل  ل ما أتثري م:  السؤال الرابع

إلكتشاف ال رو  ذات الدّللة  One Way Anovaمت إستخدام حتليل التباين األحادي 
 اإلحصائية يف أراء عينة الدراسة وفقا هلذا املتغري اجلنس

تمع الدراسة طبقاي للتعرف على ما إذا كانت هناك فرو  ذات دّللة إحصائية يف إجاابت أفراد جم
انثي(، لتوضيح دّللة ال رو  يف إجاابت جمتمع الدراسة، كانت    -إىل إختالف   اجلنس ) ذكر

 النتائج موضحه يف اجلدول اّليت
 
 
 
 
 

( حتليل التباين األحادي للفروق يف متوسطات إجاابت جمتمع الدراسة وفقاً  10جدول رقم )  
 ملتغري اجلنس

مصدر  املتوسط النوع احملاور
 التباين

جمموع 
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

  قيمة 
 (F 

الداللة 
 اإلحصائية

.2 ذكرأتثري   787. 074. 004. 1 004.بني  357
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أسرة 
على 
بناء 

شخصية 
 ال  ل

 اجملموعات
 أنثي

2.367 

داخل 
 اجملموعات

11.757 197 .060 

  198 11.761 اجملموع

اجلانب 
الديين 
ومنط 
حياة 
 ال  ل

 ذكر
2.588 

بني 
 اجملموعات

.112 1 .112 
.720 

 
.397 

 أنثي 
2.537 

 

داخل 
 اجملموعات

30.588 197 .155 

  198 30.966 اجملموع
سلوك 
 الطفل

 ذكر
2.011 

بني 
 اجملموعات

.015 1 .015 
 

.187 
 

.673 
 أنثي 

1.996 
 

داخل 
 اجملموعات

16.028 197 .0.81 

  198 16.042 اجملموع
 

 0.05يتضح من خالل اجلدول أعاله عدم وجود فرو  ذات دّللة إحصائية عند مستوى معنوية 
فأقل يف إجتاهات أفراد جمتمع الدراسة يف مجيع احملاور)دور األسرة يف بناء شخصية ال  ل الدعوية، 

 اجلانب الديين ومنط حياة ال  ل  و سلوك ال  ل (  
جة  إىل أن غالبية أفراد عينة الدراسة ذكوراي وإاناثي  كانوا متجانسني و وتعزو الباحثة هذه التني

بية  ةفاعليا  مت قني يف اإلجابة  و لديهم رؤيه واجتاهات موحده على أتثري العوامل السابقة على الرتا
ملتغري اجلنس حيث يتضح إن املتوس ات   األسرياة يف تنمية اّلجتاهات الداعوياة لدى األط ال

كانت متشابه   واإلحنرافات املعيارية للمحاور السابقة  ألجاابت أفراد العينة ذكورا وإاناث يةاحلساب
 ( يبني ال رو  اإلحصائية ألفراد العينه طبقاي ملتغري اجلنس. 10ومتقاربه القيم. اجلدول رقم  ) 

 عوية لل  لرة ألبعاد الرتبية الدسأل333ءءاما أتثري متغري العدد على إدراك :  السؤال اخلامس
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إلكتشاف ال رو  ذات الدّللة  One Way Anovaمت إستخدام حتليل التباين األحادي 
اإلحصائية يف أراء عينة الدراسة وفقا ملتغري عدد أط ال األسرة.اجلدول رقم  )  ( يبني ال رو  

 اإلحصائية ألراد العينه طبقاي ملتغري عدد أط ال األسرة.
فرو  ذات دّللة إحصائية يف إجاابت أفراد جمتمع الدراسة طبقاي للتعرف على ما إذا كانت هناك 

أط ال وأكثر(، لتوضيح دّللة ال رو   5---- 5إىل إختالف   عدد أط ال األسرة )أقل من 
 يف إجاابت جمتمع الدراسة، كانت النتائج موضحة يف اجلدول األيت

إجاابت جمتمع الدراسة وفقاً ( حتليل التباين األحادي للفروق يف متوسطات  11جدول رقم )  
 ملتغري عدد األطفال

مصدر  املتوسط النوع احملاور
 التباين

جمموع 
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

   قيمة 
(F 

الداللة 
 اإلحصائية

أتثري 
األسرةعلى 

بناء 
شخصية 

 ال  ل

أقل 
 5من 

 أطفال
2. 358 

بني 
 006. 1 006. اجملموعات

.109 .742 
5 

 2.357 وأكثر
داخل 

 اجملموعات
11.755 197 .060 

  198 11.761 اجملموع
اجلانب 
الديين 

ومنط حياة 
 ال  ل

أقل 
 5من 

 أطفال
2.655 

بني 
 597. 1 597. اجملموعات

4.242 
 

.040 
 5 

 2.493 وأكثر
 

داخل 
 اجملموعات

30.202 197 .253 

  198 30.699 اجملموع
سلوك 
 الطفل

أقل 
 5من 

2.013 
بني 

 اجملموعات
.035 1 .035 429.  

 
.512 
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 أطفال
5 

 1.986 وأكثر
 

داخل 
 اجملموعات

16.007 197 .0.81 

  198 16.042 اجملموع
 
 

 0.05يتضح من خالل اجلدول أعاله عدم وجود فرو  ذات دّللة إحصائية عند مستوى معنوية 
األسرة يف بناء شخصية ال  ل الدعوية و فأقل يف إجتاهات أفراد جمتمع الدراسة يف احملورين)دور 

 سلوك ال  ل (  بينما توجد فرو  ذات دّللة إحصائية يف حمور اجلانب الديين ومنط حياة ال  ل 
ويعزو الباحث هذه النتيجة  إىل أن غالبية أفراد عينة الدراسة الذين لديهم أط ال كثري أو 

م رؤيه وإجتاهات موحده على أمهية العاملني قليل كانوا متجانسني و مت قني يف اإلجابة  و لديه
بية األسرياة يف  ة اعليا السابقني )دور األسرة يف بناء شخصية ال  ل الدعوية و سلوك ال  ل( على الرتا

ملتغري عدد األط ال يف األسرة حيث تبني  يتضح إن   تنميةاإلجتاهات الداعوياة لدى األط ال
يارية للمحاور السابقة  ألجاابت أفراد العينة  كانت متشابه املتوس ات احلسابية واإلحنرافات املع

ومتقاربة القيم للمحورين بينما إختل ت نوعا ما يف احملور اجلانب الديين ومنط حياة ال  ل لصاحل 
أط ال و تعزو الباحثة ذل  إىل أن األسر الذين لديهم أط ال قليل ميكن توجيهم  5العدد األقل من 

يف اإللتزام الديين ومنط حياهتم من قبل األابء  وأكثر من األسرة ذات العدد  وأرشادهم ومتابعتهم
 األكْب . 
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 اخلامتـــــــــــــة الفصل اخلامس: 
 

 ويشتمل على:
 ملخص الدراسة 
 نتائج الدراسة 

 وصياتلتا ا
 املقرتحات 
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 ـــــــــــــــــــــةملخــــــــــــــــــــــــــص الدراســـــــــــــ
 تستند على الكتاب والسنة واليت يتم غرسها يف ن وس نْ أسرية لل  ل جيب الرتبية الدعوية األ

الناشئة بختل   حشو مخاِ  ّل تعنِ  ةسالمياإل ةالرتبي نَّ ، إهلا حبيث يكون سلوكهم م ابقاي ،الناشئة
لتصري ملكة اخلري ،يهلائق العلم اإليتكي  ال  ل حبق نْ أعلى شهادة بل  أجل احلصول من ،العلوم

وبذل  يتحقق مقصود  -وجلَّ  عزَّ  - ميان ابهللىل اإلإداي نِ تَ سْ فعال اخلري مُ أطبيعته اليت تصدر عنها 
 سالم ..  اإل الرتبية يف

وتكمن مشكلة الدراسة ىف قصور وجهل الوالدين ىف اجلوانب الدينية وأن اّلهتمام ضعي  
مي مدى فاعلية الرتبية األسرية يف تنمية األجتاهات الدعوية لدى األط ال .                                  للتوضيح لألسرة كي ية تقو 

هذه الدراسة اإلجابه على السؤال الرئيسي )مامدى فاعلية ودور الرتبية األسريه يف تنمية وقد حاولت 
 رع من السؤال الرئيسي األسئلة الدعويه لدى اّلط ال من وجهة نظر اولياء األمور ويت اّلجتاهات

 :ال رعية التاليه
 مامدى أتثري األسرة يف بناء شخصية ال  ل الدعوية ؟ - 1

 ما أتثري السلوكيات املتعلقة ابل  ل يف اجلانب الديين ومنط حياته ؟ -2
 مامدى ادراك األسرة لألبعاد الرتبوية الدعوية لل  ل ؟ -3
 ّلسرة ألبعاد الرتبية الدعوية لل  ل ؟ما أتثري متغري النوع علي إدراك ا -4
 ما أتثري متغري العدد على إدراك اّلسرة ألبعاد الرتبية الدعوية لل  ل ؟ -5
مدى  فاعلية ودور الرتبية األسرية الدراسة إىل حتقيق أهدفها من خالل اهلدف الرئيسى يف التعرف على  سعت

 أولياء األمور( من وجهة نظريف تنمية األجتاهات الدعوية لدى اّلط ال

 يت رع من هذا اهلدف األهداف  ال رعية التالية:
 التعرف على أتثري األسرة يف بناء شخصية ال  ل الدعوية . -1
 حتديدالسلوكيات املتعلقه ابل  ل يف اجلانب الديين ومنط حياته .- 2
 التعرف على ادراك األسرة لألبعاد الرتبوية الدعوية لل  ل. - 3
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يم ال رو  ذات الدّللة اإلحصائية يف أراء عينة الدراسة إبجتاه ادراك األسرة حتليل وتقي - 4
لألبعاد الرتبوية الدعوية حملاور الدراسة) أتثري األسرة يف بناء شخصية ال  ل، اجلانب الديين ومنط 

 حياته، سلوكيات ال  ل( تبعاي  ملتغري اجلنس.
 أراء عينة الدراسة إبجتاه ادراك األسرة  حتليل وتقييم ال رو  ذات الدّللة اإلحصائية يف -5

لألبعاد الرتبوية الدعويةحملاور الدراسة) أتثري األسرة يف بناء شخصية ال  ل، اجلانب الديين ومنط 
 حياته، سلوكيات ال  ل( تبعاي  ملتغري عدد أفراد األسرة.

 األحصائي .وقد اعتمدت الباحثه على اجلمع بني املنهج األستقرائى واملنهج الوصقي   
راسة أداةُ  مَتَثَّلُ و   بوضوع املتعلقةُ  األدبياتِ  إىل استناداي  إبعدادهِ  الباحثةُ  قامتِ  وقد ، اّلستبانة يف الدِا

 بناءِ  على األسرة أتثريُ  حول معلومات جتميع منها اهلدف وكان.السابقة الدراسات وكذل  الدراسة،
يين الواعز ، ال ِا ل شخصيةِ   خالل من عبارهتا على احلصول ومت.  ال  ل سلوك ، احلياة ومنط الدِا
 احملكمني وأراء األمور أولياء خالل و امليدانية والدراسة السابقة الدراسات

 ميكن إبراز أمهية البحث فيما يلي:
 األمهية النظريه للدراسة 

، وحتاول لدى األط ال تناول جمال حيوي ومهم وهو جمال الرتبية الدعويةتكمن أمهية الدراسة يف 
هذه الدراسة اإلسهام يف إثراء املكتبات العلمية عامة وسد ماهبا من فراغ يف هذا اجملال واملكتبات 

 دراسة عن الرتبية الدعوية لل  ل الليبية خاصة من خالل تقدمي
 األمهية التطبيقية للدراسة 

ل  تل الدعويتة متن وجهتتة تكمتن األمهيتة الت بيقيتة يف فحتص وإختبتار العوامتل املتتؤثرة يف بنتاء شخصتية ا
وهي )أتثري األسرة يف بناء شخصية ال  ل دعو ي، اجلانتب التديين ومنتط حيتاة  نظر أولياء أمور األط ال

يف أراء عينتتة الدراستتة  ال  تتل، ستتلوكيات ال  تتل(. إضتتافة اىل ذلتت  معرفتتة وحتليتتل ال تترو  اإلحصتتائية 
الدراستتة ) أتثتتري األستترة يف بنتتاء شخصتتية ال  تتل، إبجتتتاه ادراك األستترة لألبعتتاد الرتبويتتة الدعويتتة حملتتاور 

 اجلانب الديين ومنط حياته، سلوكيات ال  ل( تبعاي  ملتغري اجلنس وكذل  متغري عدد أفراد األسرة.



196 
 

لتقتومي وحتديتد مستتوى  SPSSكما تكمن األمهية الت بيقية يف إستخدام الْبانمج اإلحصتائي 
حلسابية و اّلحنرافات املعيارية وكذل  معرفة ال ترو  ذات تل  العوامل السابقة إبستخدام املتوس ات ا

 الدّللة اإلحصائية للعوامل السابقة ملتغري اجلنس وعدد أفراد األسرة .
 اثنيا : نتائج الدراسة 

 وقد بينت النتائج 
 خالل استقراء وحتليل النصوص الشرعية وكتاابت م كرين يف الرتبية اإلسالمية مت التوصل إىل :

الدعوية اثبتة يف كتاب هللا عزَّ وجلَّ بل هي من الواجبات األساسية وأَّنا واجبة أساساي على  الرتبية
وذل  حىت ترسخ  لداعي ّليكون انجحايإّلَّإذا مت إعداده من الصغر منذ مرحلة ال  ولةو ا . الوالدين

ب لكي يكون إنسااني إعداد ال  ل دعو ي يتضمن تربيته تربية متكاملة اجلوان.و  يف ن سه سبل الدعوة
 صاحليا،

 ل  ل على حسن التعبري عن أفكاره.تدريب او وهذا يت لب تدريب ال  ل على عديد من املهارات  
 تنمية مهارة اإللقاء ومواجهة اجلمهور.و 

األكثر أثراي وفعالية هو اجلانب الديىن ومنط احلياة لدى  ومن خالل نتائج الدراسة تبني أان احملور
 . األط ال

غالبية أفراد عينة الدراسة ذكوراي وإاناثي  كانوا متجانسني و مت قني يف اإلجابة  و لديهم رؤيه  أن
واجتاهات موحده على أتثري العوامل )دور األسرة يف بناء شخصية ال  ل الدعوية، اجلانب الديين 

ة لدى عويا اهات الدا اّلجتة تنمي يف ةسريا األ ةبيالرتا  ةفاعليا ومنط حياة ال  ل  و سلوك ال  ل ( على 
 ..  ط الاأل

أن غالبية أفراد عينة الدراسة الذين لديهم أط ال كثري أو قليل كانوا متجانسني و مت قني يف اإلجابة  
و لديهم رؤيه وإجتاهات موحده على أمهية العاملني )دور األسرة يف بناء شخصية ال  ل الدعوية و 

ملتغري عدد   ط الة لدى األعويا جتاهات الدا اإلةتنمي يف ةسريا األ ةبيالرتا  ةفاعليا سلوك ال  ل( على 
 األط ال

تعزو الباحثة ذل  إىل أن األسر الذين لديهم أط ال قليل ميكن توجيهم وأرشادهم ومتابعتهم يف 
 اإللتزام الديين ومنط حياهتم من قبل األابء  وأكثر من األسرة ذات العدد األكْب
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 وصيات:التَّ اثلثا: 

 
 بايلي: وصي الباحثةُ تُ  ةِ سَ ارَ الداِ  تائجِ ن من خاللِ 

 تقوم بنشر ثقافة الرتبية الدعوية لل  ل. عن األوقاف أنْ  لةِ ؤو املس على اجلهاتِ  -1
 تقوم بنشر ثقافة الرتبية الدعوية لل  ل. أنْ  الشؤون اّلجتماعيةعن  لةِ ؤو املس على اجلهاتِ  -2
 الرتبية الدعوية لل  ل. تقوم بنشر ثقافة املدارس أنْ عن  لةِ ؤو املس على اجلهاتِ  -3
 . لِ لل اِ  عويةِ الدَّ  ابلرتبيةِ  مُّ تَ املدين اليت هتَْ  اجملتمعُ  منظماتُ  دعمُ  -4
 عوية لل  ل.على الوسائل احلديثة يف الرتبية الدَّ  فِ رُّ عَ للتتَّ  اتٌ رَ متََ ؤْ ومُ  ندواتٌ  عملُ  -5

 

 املقتحات:رابعا : 
 عن: ستقبليةٍ مُ  القيام بدراساتٍ  الباحثةُ  تقرتحُ 

 .هباعوية اليت جيب على األسرة القيام بوية الدَّ على الوظائ  الرتَّ  فِ رُّ عَ لتتَّ ا. 1
 .سالميف اإل ةُ عوية اليت تدعم الوس يَّ الدَّ  . األساليبُ 2
 عوية ألبنائها.يف الرتبية الدَّ  الليبيةُ  األسرةُ  اليت تواجهُ  حد تُ . التَّ 3
   سهم واشراكهم ىف القيام أبدوار أجتماعية انفعهفهم ن سيه األوّلد وأع اهم الثقه ىف أن .4
 الرتبية األخالقيه واملثل ال يبه وتنميه الوعى .. 5
 

 التوفيق وهللا ويلُّ 
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 .ه،د.ط852-773دار الر   للرتاث ،13،جصحيحه املطبوع مع فتح الباريالبحاري،  -
 .،د.ط،د.تعتصامدار اّل :مصر ،مذكرات الدعوة والداعية، حسنالبنأ،  -
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 د.م.م1988،دار السالم ،3،طمناهج التبية الصاحلةالبيانوين، أمحد،  -
 م1995،، مؤسسة الرسالة3، طملدخل إىل علم الدعوةاالبيانوين، حممد أبو ال تح،  -
 .1971، 1،دار الكتاب العلمية ،ط4، جسننهالرتمذي،  -
 م .1991،دار األصالة :الر  ، 1ط ،الدعوة إىل هللا، حممدالتوجيري،  -
 :جدة، 1ط ،املؤثرات السلبية يف تربية الطفل وطرق عالجها ،عائشةعبد الرمحن سعداجلالل،  -

 . م1991 /ه1412،تمعدار اجمل
 ه.1407،،بريوت4، طحالعلم للماليني الصحا ،مساعيل بن محاداجلوهري، إ -
 .1،1991،مطابع الشريف الرايض،طالتبية اإلسالميةاحلقيل، سليمان،  -
 م .1994، 1،ط بن حزمادارالنشر ، أخطاء تربوية شائعة، أم حساناحللو،  –
الدار العلمية  ،دار الثقافة: عمان ،1، طفل يف اإلسالمتربية الط،عيد ،زهديو إبراهيم  اخل يب، -

 م .2002ه/1423، الدولية
 .م2005،9دار عمار ،عمان ،ط ،خمتار الصحاح،حممد بن أيب بكر بن عبد القادرالرازي،  -
، حتقيق حممد عبده، الدار اإلسالمية للنشر هنج البالغةالرضي، الشري ،  -

 .ه1419،1،طوالتوزيع
، ةمؤسسة الرسال: بريوت، 2ط ،يف القرآن والسنة ةاألموم، مد السيدحمالزعبالوي، -

 م .1985ه/1406
، بريوت: مؤسسة الكتب 3، طتربية املراهق بني اإلسالم وعلم النفسالزعبالوي، حممد السيد، -

 م .1997،الثقافية
اب ليبيا ،الدار العربية للكتأسس التبية يف السنة النبويةالزنتاين، عبد احلميد الصيد،  -
 .م،د.ط1984،
 .م1994، الرايض دار بلنسة ،1،طاملساجد ودورها التبويالسدّلن، صاحل،  -
 .ه1401،بريوت دار ال كر ،1،ط1ج اجلامع الصغري يف أحاديث البشري النذير،السيوطي،  -
 .ه1403،د.ن،2، طالطفل يف الشريعة اإلسالميةالصاحل، حممد بن أمحد،  -
 .،د.ط،د.تعتصامدار اّل :مصر، الدعوة والدعاة –لقرآن وإىل القرآن من ا، حممدالصواف،  -
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يف التبية  - مهللا عليه وسلَّ  ىصلَّ  -أساليب الرسول ،يوس  خاطر حسنالصوري،  -
 .م2014،د.ط،د.م،والدعوة

 .،دار ابن خزمية ،د.ط،د.تأصول التبية اإلسالميةالعصيمي، فهد،  -
،دار الشؤون 1،طمن سيكولوجية الطفولة والفتوة والشبابمعامل ،إبراهيم كاظمالعظماوي،  -

 .م1988الثقافية العامة ،
،دار املعرفة القرآن والسنة وءتربية األبناء والبنات يف ض، خالد عبد الرمحنالع ،  -
 .م،د.ط2009،
 .م2005،1دار ابن حزم ،ط، 3، جحياء علوم الدينإ،أبو حامدالغزاِل،  -
 .1909، : دار الكتب العلميةبريوت، 2ط ،املنرياملصباح ،أمحدال يومي،  -
 ه . 1413،م بعة س ري ، الر  :2ط، كمة يف الدعوة إىل هللااحل،سعيد بن عليالقح اين،  -
 .  م2006،مؤسسة الرساله ،1،طتفسريه اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  -
مكتبة النهضة اهرة: ، الق7، طعلم النفس التبوي وتطبيقاتهم،1970،عبد العزيزالقوصي،  -

 .املصرية
 .ه1397،مركز شؤون الدعوة،1،طدور املدرسة يف التبية اإلسالميةاللبدي، عبد الرؤوف،  -
مكتبة  ،1، طمستلزمات الدعوة يف العصر احلاضر، علي بن صاحلاملرشد،  -
 م .1989ه/1409،لينه
 .م1987،1تاث العريب،ط،دار اليف التبية اإلسالمية حبوث ودراساتاملرص ي، حممد علي،  -
،مطابع دار التاث العريب 1،طسالماإل ضوء األوالد وتربيتهم يف، حممداملقبل، -

 .م1987،القاهرة،
الص اة شركة الشعاع  :الكويت ،1، طاإلعالم والبيت املسلم،ق ب الدين يفهمالنَّجار،  -

 م.1985ه/1405،للنشر
،سور : دار 2، طبها يف البيت واملدرسة واجملتمعصول التبية وأساليأ، عبد الرمحنالناحالوي،  -

 م .1983ه/1403،ال كر
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، الر  : دار 1، طعلم النفس الدعوي دراسات نفسية تربويةالنغيمشي، عبد العزيز حممد، -
 ه .1415، املسلم

 ه1409،.467،جملة املنهل، العددإىل هللا دعوةدور املدرسة يف ال،السيد حممد عليالنامر،  -
دار ال كر والنشر  :عمان ،1ط ،يف التبية اإلسالمية ةصورة الطفول،صاحل ذ بي، اهلند -

 م .1990، والتوزيع
دار الكتب  :بريوت ،7، ججممع الزوائد ومنبع الفوائد،علي بن أيب بكراهليثمي،  -

 .ه1408،د.ط،العلمية
، ةدار اهلجر  :اململكة العربية لسعودية ،2ط ،بصمات على ولدي،طيبةاليحىي،  -

 م.1989ه/1409
، الر  : م ابع دار الثقافة 1، طهبجة الناظرين فيما يصلح الدنيا والدين،آل جار هللا، عبد هللا -

 . ه1404، العربية
: جدة، 1ط، مسؤولية األب املسلم يف تربية الولد يف مرحلة الطفولة،عداننابحارث،  -

 م.1999ه/1410،  داراجملتمع
 .م1990،مكتبة ابن القيم املدينة ،3،طابء يف تربية األبناءمشاكل اآلبنجامني، سبوك،  -
، 1، طالتبية يف العائلة زالت الوالدين حبث يف أسس التبية قدميًا وحديثاً توما، فيلكس، -

 م .1968ه/1407،  بريوت: دار احلضارة
،املكتبة الطفل يف الشريعة اإلسالمية ومنهج التبية النبويةجبار، سهام مهدي،  -
 .م 1997صرية،بريوت، الع
 .م1986،املنصورة،دار الوفاء للطباعةوالنشر،1،طمناهج الدعوة وأساليبهاجريشة، علي،  -
 م . 2007،  2،ط، مصر: دار الدعوةتربية األوالد يف اإلسالمحسني، حممد،  -
 م.1980، ، اإلسكندرية: اهليئة املصرية للكتاب1، طسيكولوجية النموحنني، رشدي عبده،  -
 م.1994، 108بريوت،دار اخلري،ج، منهج اإلسالم يف تربية عقيدة الناشئري، فاطمة حممد، خ -
، القاهرة: مكتبة النهضة 2، طمنو الطفل وتنشئته بني األسرة ود ور احلضانة ذ ب، فوزية، -

 م.1980املصرية.
 م . 1970،د.ط،، بريوت: دار ومكتبة اهلاللقاموس الطفل الطيبرفعت، حممد،  -
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 ، د.ط ،د.ت1، جفقه األسرة أمهية األسرة وعناية اإلسالم هبان، أمحد علي طه، ر  -
 م.1979.،دار ال كر،2، طمعجم مقاييس اللغةزكر ، أيب احلسني بن فارس،  -
 .م1981،بريوت دار العودة،5،طعلم نفس النموزهران، حامد عبد السالم،  -
 م .2001، رسالة، مؤسسة ال9، طأصول الدعوةزيدان، عبد الكرمي،  -
، بريوت: قسم األخالق عند اإلمام الصادق منظمة اإلعالم اإلسالميزين الدين، حممد أمني،  -

 . م1983ه/1403،د.ط، العالقات الدولية
 م .1985ه/1405، ، األردن: مكتبة املنار1، طاإلسالم وتربية اإلنسانسعادة، إبراهيم،  -
،د.ط، ، القاهرة: دار الشرو ملاضي واحلاضرتربية الطفل بني اسليمان، فتحية حسن،  -

 م .1979ه/1399
،  ، الكويت: مكتبة املنار اإلسالمية2طمنهج التبية النبوية للطفل، سويد، حممد نور،  -

 م.1988
،د.ط، ، بريوت: الدار اإلسالمية لل باعة والنشرميزان احلكمةشهري، حممد الري،  -

 م. 1985ه/1405
 .م1988،جدة دار اجملتمع،3،طر األم يف تربية الطفل املسلمدو صابر، خريية حسني،  -
 م1980،.1، طعالقة اآلابء ابألبناء يف الشريعة اإلسالميةصاحل، سعاد إبراهيم،  -
 .ه1429،د.ط،د.م،وصية علمية يف حقوق األبناء على اآلابء 60صالح، سل ان، ،  -
 م2010،.2وت،طدار إحياء الرتاث العريب بري . صحيح مسلم بشرح النووي -
، دار املختار التبية اإلسالمية لألوالد منهجًا وهدفًا وأسلوابً طعمة، حلىب عبد اجمليد،  -

 . م2001،اإلسالمية
،مطبعة 2،طالرؤية اإلسالمية إلعالم الطفل املسلمعبد احلليم، حمي الدين،  -

 .م،1984املدين،القاهرة،
 ه1409، القاهرة: مكتبة وهبة.1، طإلسالميةاخلدمة االجتماعية ا عبد اهلادي، حممد أمحد، -
 .م1983،دارهتامة د.م ،1،طاجلانب التطبيقي يف التبية اإلسالميةع ار، ليلى،  -
 م1995د.م ، ، دار العلم للماليني1، طعلم النفس التبويعقل، فاخر، ،  -
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الم ،القاهرةدار الس9،ط78/1، جتربية األوالد يف اإلسالمعلوان، عبد هللا انصح،  -
 .م1985لل باعة،

 .م2014،موقع طريق اإلسالم ،د.ط،د.م،التبية بني الشدة واللنيعيسى، أبو مال  حممد،  -
 .ه1432،د.ط،د.م،إعجاز القرآن يف )ويعلم ما يف األرحام(غريب، حممود حممد،  -
 .م1987،، دار الكتاب املصري2، طالدعوة اإلسالمية وأصوهلا ووسائلهاغلوش، أمحد،  -
 ح الباري يف شرح صحيح البخاري.فت -
معهد البحوث العاملية وإحياء .الطفل بني التبية األسرية واملدرسةفرج، عبد الل ي  بن حسني،  -

 الرتاث اإلسالمي ،د.ط،د.ت
 م .1982ه/1402، ، بريوت: دار الشر 6، ج10، طيف ظالل القرآنق ب، سيد،   -

 . ه1403هرةدارالشروق،،القا5،طمنهج التبية اإلسالميةق ب، حممد، 
 م1995.،د.ط، مكتبة النهضة املصريةالعالج النفسي اجلماعي للطفلكاميليا، عبد ال تاح،    -
 م1988القاهرة ،د.ط ،  ، دار املختار اإلسالميبناء األسرة املسلمةكش ، عبد احلميد،   -
 .،د.ط،د.تدار النصر، القاهرة: التبية اإلسالمية للطفل واملراهقحم وظ، حممد مجال الدين،  -
،دار اإلعتصام 9بريوت دار املعرفة ،طهِّداية املرشدين إىل طريق الوعظ واخلطابةحم وظ، علي،  -
 .م1979،
 .ه1402،مكة املكرمه،د.ط،دور املسجد يف اإلسالمخمتار، علي حممد،  -
 .د.ت،مكتبة النهضة املصرية ،د.ط،النمو النفسي للطفل وعلم النفس ختصنامزروع، طاهر،  -
 .،د.ط،د.ت، القاهرة: دار املعارفاملسجد وأثره يف اجملتمع اإلسالميمسعود، علي عبد احلليم،  -
 .،د.ت1،ط، القاهرة: دار التوزيع والنشر اإلسالميةالقدوة على طريق الدعوةمشهور، مص  ى،  -
 .،دار الدعوة ،القاهرة ،د.ط،د.ت املعجم الوسيطمص  ى، إبراهيم وآخرون،  -
، ، مكتبة الرشيد1، م1ط،التنشئة االجتماعية وأثرها يف تكوين الشخصيةأمحد خمتار،  مكي، -

 م .2007
 . ه1409اتألسس والرعاية النفسية واإلجتماعية ،د.ط،د.م،لطفولةمنصور، عبد اجمليد سيد، ا -
 .م1986،مكتبة املعارف الرايض ،2،طاألسرة يف ضوء القرآن والسنةجنيب، عمارة،  -
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، ، الر  : م ابع القصيم1ط أهداف التبية اإلسالمية وغاايهتا،قداد، جلن، م -
 م .19986ه/1406

، بريوت: مؤسسة أبنائنا بني وسائل اإلعالم وأخالق اإلسالميكن، مىن حداد، ،  -
 .ه1402،د.ط،الرسالة

، 1ط، مية مفهومها وحاجة اجملتمعات إليهاالدعوة اإلسال، ، حممد خري رمضانيوس ،  -
 .م1986،م ابع ال رزد :  الر 

 مراجع اجملالت وشبكة املعلومات
 موقع املقاّلت. إطاللة على األسرة عرب التاريخ، -
 ، موقع املسلم.االستفادة من األطفال يف الدعوة إىل هللا -
 ويكيبيد  لإلخوان املسلمني. -دعامة اجملتمع وأساس النهضة -األسرة يف اإلسالم -
 ، موقع صيد ال وائد.ب شخصية الفردالتبية وتنمية جوان -
 موقع م كرة اإلسالم. التبية ابإلقناع، -
 .موقع صيد ال وائد ، أطباء احلرمني، الدعوة إىل هللا يف السلوك اليوميةالرتكي، يوس  عبد هللا،  -

 ، موقع صيد ال وائد.دور األم يف رعاية األوالداحلسني، عبد ال ي  إبراهيم، 
 م . 2008، ألسرة وأمهية دورها التبوي يف إعداد أجيالناااحلمداين، حامد، 

 م.1987ه/1408، ، جملة التضامن اإلسالمي10، العدد: الكفاءة بني الزوجنيئدة،اجلراح، عا -
جامعة حممد بن سعود اإلسالم ودعوى التجديد يف جمال األسرة،  اجلريوي، عبد الرمحن،  -

 .ه1409، لثقافة اإلسالمية السعوديةاإلسالمية، وزارة التعليم العلي: قسم ا
 . م1999ديسمْب/، جملة ولدي الكويت، 13عظماء اشتهروا أبمهاهتم، العدد: احلسني، حيىي، -
، وزارة األوقاف اجمللس األعلى 18، العدد:الدعوة اإلسالمية علمًا وعمالً الدسوقي، إبراهيم، -

 م .1987، للشؤون اإلسالمية
 النسخة اإللكرتونية.ة، ، السرية احملمديالسحايت -
، اجلمعية العلمية السعودية أثر املسجد يف تربية األطفال وتكوينهمالشامسي ، سامل سعيد ، -

 للسنة وعلومها.
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، حبث مقدم إىل تربية الطفل يف ضوء السنة النبوية الشريفةالشندي، إمساعيل وشاهني، حممد،  -
 م .23/11/2005-22، اإلسالميةاملؤمتر الرتبوي الثاين، كلية الرتبية اجلامعة 

املسؤولية التبوية واألخالقية لألسرة جتاه أمناط اإلساءة إىل العكروش، ميسون وصايل، حممد،  -
 م .2007، ، العلوم الرتبوية2، العدد: 24، اجمللد:األطفال

، دور التبية اإلسالمية يف بناء شخصية الطفل ابملرحلة االبتدائيةالعالوي، حممد وفائي، -
، ، حبث منشور ضمن املؤمتر الدوِل ال  ولة يف اإلسالم، القاهرة: جامعة األزهر2اجلزء:

 . م1990ه/1411
 ، موقع املسلم.ثقافة داعيةالقرضاوي، يوس ،  -
 ، انشراح إبراهيم، جامعة أم القرى، كلية الرتبية.مقال.ملشريفا -
 .وابة الشرق األلكتونية ،بالفقه اإلسالمي العبادات الشعائريةالنابلسي، حممد،  -
مؤسسة (، 27- 001، أحاديث مت رقة، )الدرسشرح احلديث الشريفالنابلسي، حممد،  -

 .النابلسي للعلوم اإلسالمية 
 .مؤسسة النابلسي للعلوم اإلسالمية(، 101-025، )الدرس رايض الصاحلنيالنابلسي، حممد،  -
 .سسة النابلسي للعلوم اإلسالميةمؤ (، 9)الدرس  خواطر إميانية،النابلسي، حممد،  -
، حم ات إميانية أثر أدب األطفال اإلسالمي وتربيتهم العقيدة الصحيحةالنحوي، عدانن علي،  -

 يف تربية ال  ل.
 ، موقع صيد ال وائد.أهداف التبية اإلسالمية لألطفال -
ثقافية بتونس، عنوان ، منشورات احلياة الثقافية: وزارة لشؤون الالطفل والدينابحلاج، الصاد ، -

 م . 1977فْباير//28-25، الندوة الدين واجملتمع
 .موقع اإلسالم اليومبكار، عبد الكرمي،  -
 .املوسوعة احلرةبالل، اببل،  -
 م .2011ه/1433، كانون أول/20، السنة السابعة، العدد:رسالة النجفجابر، حسن،  -
 ، موقع مقاّلت.خصائص اإلعالم اإلسالمي -
 م .  2014، ، لكلية الرتبية السياسيةلنمو ومظاهره املختلفةاسجى، -
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دور املسجد يف التبية والتعليم وعالج احنراف األحداث وصلته بن أمحد،قادري، عبد هللا  -
، الندوة العلمية السابعة ملعاجلة الشريعة اإلسالمية ملشاكل احنراف ابملؤسسات التبوية األخرى

 ه .1407 ، لعريب للدراسات األمنية والتدريباّلحداث، الر  : املركز ا
 منتدى صدى ال جر . .دور املرأة يف تنشئة األجيالقاطرجي، َّنى،  -
 ليلى اجلربيه نكي  تريب ولدك ،موقع اإلسالم .-
 رؤية إسالمية.مفاهيم اجلودة الشاملة يف التبية، حممد ، أشرف السعيد ، -
 ه .1429، ، موقع املسلمفل املسلمالقصة وأثرها يف تربية الطمكي، أمحد، -
 .موقع اإلسالم الدعوي واإلرشاديمنال، املنصور،  -
 ، منتدى تربوي.ميدان اإلدارة املدرسية وأساليبها وخصائصها -
، جملة النجاح 8اّلصدار 25، تربية الطفل وأساليبها يف التشريع اإلسالميهدلة، سناء حسن،  -

 م .2011، ألحباث العلوم اإلنسانية
 مراجع الرسائل

التوجيهات التبوية النبوية يف التعامل مع الطفل يف اجلانب التعبدي ابن إبراهيم، عبد الرمحن،  -
، ، رسالة ماجستري،جامعة أم القرىمن خالل الصحيحني ودور األسرة املسلمة يف تطبيقها

 م .2009م/2008
اجستري، جامعة اإلمام حممد بن ، رسالة مالطفل يف ضوء القرآن الكرميالبشيت، غالية حممد، -

 ه .1432ه/1431، سعود اإلسالمية
،اجلوانب الوعظية يف وصااي لقمان البنه رسالة ماجستري،جامعة اإلمام جلار هللا ،عبد الرمحن ا-

 ه.1405حممد بن سعود اإلسالمية ،كلية الدعوة ،
 -يقها يف األسرةمبادئ تربوية منبسطة من أوائل سورة العلق وتطباحلسين، نوال حممد، -

، ، رسالة ماجستري، جامعة أم القرىوسائل اإلعالم يف اجملتمع السعودي -املدرسة -املسجد
 م.2008

رسالة ماجستري، السودان:  املنهج احلسي وأثره يف الدعوة من خالل السنة،الريح، أحالم اببكر، -
 . م2004، جامعة أم درمان اإلسالمية
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، رسالة األب املسلم يف تربية الولد يف مرحلة الطفولةمسؤولية ابحارث، عدانن حسن، -
 ه .11/11/1409، ماجستري، جامعة أم القرى

بعض أساليب املعاملة الوالدية يف التنشئة االجتماعية وعالقتها عثمان، أمحد عبد الرمحن، -
 م .1986، ، رسالة ماجستري،مصر: جامعة الزقازيقمبوضوع الضبط لدى األبناء

 ه .1412 ، ، جامعة أم القرىالطفل بني التبية األسرية واملدرسةلل ي  حسني،فرج، عبد ا -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املـــــــــــالحـــــــــــــــــــــــــــق 
 

 الصورة األولية لألستبانة        1امللحق 
 عزيزي األب /عزيزيت األم 

هللا وبركاته السالم عليكم ورمحة  
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غر  إجراء دراسة علمية حول موضوع تقومي دور األسرة يف الرتبية الدعوية جتري الباحثة أستبيااني ب
لل  ل ،ويت لب البحث إجراء أستبيان للتحقق من مدى جناح األسرة وقيامها ابلرتبية الدعوية وتنشئة 

ال  ل على القيم الدينية ،هذا وإن مشاركتكم يف تعبئة هذا األستبيان سوف تسهم يف معرفة مدى 
ألسرة يف الرتبية الدعوية لل  ل.اأتثري دور   

  هذه البياانت سريه ولن تستعمل يف غري أغرا  البحث العلمي .

 أوّل :بياانت عامة : 

اجلنس   ) ذكر /أنثى  (    -1  

العمرابلسنوات   -2  

دراسات عليا(  –جامعي –اثنوي  –إعدادي –املستوى التعليمي  )إبتدائي -3  

أعمال حرة ( -عد  متقا -موظ  –املهنة )طالب  -4  

الدخل الشهري   -5  

سكن حكومي (  –متلي   –نوع السكن ) إجيار -6  

أرمل ( –م لق  –احلالة اإلجتماعية )متزوج  -7  

عدد أفراد األسرة  -8  

عمر ال  ل وجنسه  -9  
 

 

أتثري اثنيا : بنود األستبان السيد الوالد السيدة الوالدة أرجو أختيار إجابة واحدة لكل سؤال ملعرفة 
 اّلسرة على بناء شخصية ال  ل الداعية 

 ت البند مقياس األستجاابت                  
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   أحياان  غالبا  اندرا  دائما  ّل ادرى
لدى أحد الوالدين أو كليهما أجتاهات      

 دعوية؟
1-  

-2 أنتما حريصان على احملافظة على الصالة        
وية ؟أفعالكم ت ابق نصائحكم الدع       3-  
أص حاب أبن  مع  حلضور الدروس      

 الدينية ؟
4-  

-5 تعلمان أبنكما الصد  ؟       
-6 يكافأ ال  ل عندما يصد  ؟       
-7 تعاقبة عندما يكذب ؟       
-8 تكافأ ال  ل عند انظباطه ؟       
-9 يتم معاقبة ال  ل عند عدم انظباطه ؟       
لتزامه ؟يكافأ ال  ل ماد  أل       10-  
-11 تتابع أبن  يف اجلوانب املدرسية ؟       
تشغل أبن  أبمور األسرة على حساب      

 دراستة ؟
12-  

تشجع أبن  على قرأة القصص والكتب      
 الدينية ؟

13-  

-14 تشجع أبن  على إدارة أموره اخلاصة ؟       
-15 السلوك اجليد لل  ل ميدح ؟       

رة متعلقة ابل  ل يف اجلانب الديين ومنط حياته اثلثا :هذه ال ق  

 ت البند مقياس األستجاابت
ّل 
 ادرى

   أحياان  غالبا اندرا دائما 
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-1 أبن  مداوم على الصالة ؟       
-2 أبن  مداوم غلى صالة اجلماعة ؟       
-3 أبن  مدرك لعقوبة َترك الصالة ؟       
-4 للصالة أتثري يف سلوك أبن ؟       
-5 أبن  يعرف أوقات الصالة ؟       
-6 يدعو أخوانه إِل الصالة ؟       
-7 أبن  يعرف كيقية الوضؤ ويتقنه ؟       
-8 أبن  مدرك ألهتمام األسالم ابلصد ؟       
-9 أبن  يدرك أثر الصد  يف ال رد واجملتمع ؟       
-10 أبن  يتعامل بصد  مع الناس ؟       
الصد  يف القول وال عل ؟أبن  يتحرى        11-  
-12 مدرك لعقبة الكذب عند هللا ؟       
-13 يدعو أخوانه ملمارسة الصد  ؟       
-14 يستنكر األقوال واألفعال املنافية للصد  ؟       
سبق أن حضر أبن  أو مسع حماضرة عن حياة      

 وتعامل النيب صل هللا عليه وسلم ؟
15-  

  كتاب عن حياة النيب صل هللا سبق وقرأت ألبن     
 عليه وسلم ؟

16-  

لو رأى أبن  أشخاصا متخاصمني هل يذكرهم      
بكتم الغيظ وأتباع هدى النيب صل هللا عليه وسلم 

 ؟

17-  

-18 أبن  مدرك ألهتمام األسالم بْب الوالدين ؟       
-19 هل يرفع أبن  صوته علي  وعلى والدته ؟       
كما وين ذها ؟يهتم أبوامر        20-  
-21 هل يرفض ما تقدمانه له ؟       
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-22 هل يدرك أبن  أن اإلسالم نظام حياة؟       
-23 هل يدرك أبن  أن اإلسالم منهج حضاري ؟       
-24 هل يدرك أبن  أمهية القرآن ؟       
-25 هل يدرك أمهية السنة املشرفة ؟       
بوية ؟هل أبن  له دراية ابلسرية الن       26-  
-27 هل يؤدي العبادة على أكمل وجه ؟       
-28 هل يعتز أبن  برسولنا الكرمي ؟       
-29 هل يثور عندما تنته  حرمات هللا ؟       
 

بعا :هذه ال قرة متعلقة بسلوك ال  ل آر   

 ت البند مقياس األستجاابت
ّل 
 أدرى

   أحياان غالبا اندرا   دائما

مدى أهتمام األسلم  هل يدرك أبن      
 ابلتعاون؟

1-  

هل ميد يد العون ألخوته وأصدقائه عندما      
 حيتاجونه ؟

2-  

هل يدرك أبن  أهتمام األسالم ابلعلم      
 واملعلم ؟

3-  

-4 هل يدرك أبن  أمهية العلم ؟       
-5 ابن  مدرك ألمهية أحرتام املعلم ؟       
ملعلم ؟يدعو أخوانه ألحرتام العلم وا       6-  
-7 أبن  منظم ومنضبط يف البيت؟       
-8 هل يدعو إخوانه للنظام واإلنضباط ؟       
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-9 هل أبن  عني  ويتشاجر مع األخرين ؟       
-10 هل يشتم ويعتدي على األخرين ؟       
-11 هل أبن  ينظم وقته ؟       
-12 هل يدرك أبن  عقاب هللا على الغش ؟       
عاين أبن  من مشكلة وقت ال راغ ؟هل ي       13-  
ما مقدار ال راغ الذي يتوفر ألبن  يف      

 اليوم ؟
14-  

هل أبن  لديه أنش ة ألستتمار وقت      
 ال راغ ؟

15-  

-16 هل يستخدم أبن  احلاسوب واإلنرتنت ؟       
هل يتابع أبن  برامج معينة على اإلنرتنت      

 ؟
17-  

رات دينية يف اإلنرتنت ؟هل يتابع حماض       18-  
 
 
 
 
 
 
 

  2ملحق رقم 

ستبانةألالصورة النهائية ل  
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                                                                               بسم هللا الرمحن الرحيم
                                                                                                       

ية ىف دور األسرة يف الرتبية الدعوية لل  لدراسة  ميدان       

سنه 13سنوات اىل  6دراسة ميدانية على  األط ال من العمر   

   -أخوتى أولياء األمور :

ّلش  إن مشاركتكم ىف األجابة عن فقرات هذا األستبيان سوف تسهم ب اعليه ىف تقييم دور األسرة 
خصية ال  ل الداعية ولكى نعمل معا ىف صقل هذة الشخصية ومراعاهتا  . وحنن نقدر خللق ش

مشاركتكم هذة تقديراي كبرياي . وىف الوقت ن سه فإننا نؤكد لكم إلتزامنا ابحل اظ على السرية التامة 
  للمعلومات واألجوبة الىت تقومون بتقدميها ىف هذا األستبيان ولن نستعملها اّل ىف هذا البحث

 شكراي جزيالاي على حسن تعاونكم

 تعليمات عامة  

جيب األجابة عن مجيع األسئلة   -  

((6عدد ص حات هذا األستبيان ))  -  

اسب لكم حول اخليار املن ))صح((يكون األختيار بوضع عالمة   -  

 

 أوآل : بياانت عامة

 هذه البياانت سرية ولن تستعمل يف غري أغرا  البحث العلمي 

ذكر .........                         أنثى  ..............        اجلنس – 1  
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فما فو (-55() 54-45() 44-35() 34-25العمر :     ) -2  

 

اثنوى ( )  جامعى ( )دراسات عليا (  -إعدادى    -املستوى التعليمى : ) إبتدائى   -3  

 

احلالة اّلجتماعية  : )متزوج(  )م لق ( )أرمل( . -4  

 

فما فو  ( – 11() 10 – 6() 5عدد أفراد األسرة )اقل من  – 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

بنود األستبيان" السيد الوالد السيدة الوالدة "أرجو  أختيار أجابة واحدة لكل سؤال ملعرفة  -اثنيآ :
 مدى أتثري األسرة على بناء شخصة ال  ل الداعية  )دور اّلسرة (
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 ت الستتتتتتتتتتتتؤال نعم  ّل أحياان

 1 هل لدى أحد الوالدين أو كالمها أجتاهات دعوية ؟   

 2 هل أنتما حريصان على احملافظة على الصالة ؟   

 3 هل أفعالكم ت ابق نصائحكم الدعوية ؟   

 4 هل تص حب ابن  مع  إىل املسجد للصالة ؟   

 5 هل تص حب ابن  مع  حلضور الدروس الدينية ؟   

؟ هل تعلمان أبنكما الصد       6 

 7 هل تكافئه عندما يصد  ؟    

 8 هل تعاقبه عندما يكذب ؟   

 9 هل تكافئة على إنضباطة مثالي ىف صالته ؟   

 10 هل تعافبة على عدم إنضباطة ؟   

 11 هل تتابع ابن  ىف اجلوانب املدرسية؟   

 12 هل تشغل ابن  أبمور األسرة على حساب دراستة ؟   

ى قراءة القصص والكتب الدينية ؟هل تشجع ابن  عل     13 

هل تشجع ابن  على إدارة أموره اخلاصة مثل تنظيم اوقات    
 الدراسة ؟

14 
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هذة ال قرة متعلقة ابل  ل ىف اجلانب الديىن ومنط حياته            )الواعز الديين ( -: اثلثا  

 ت الستتتتتتتتتؤال نعم ّل أحياان 

وم على الصالة ؟هل ابن  مدا     1 
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 2 هل ابن  مداوم على صالة اجلماعة ؟   

 3 هل ابن  مدرك لعقوبة َترك الصالة ؟   

 4 هل يذهب ابن  للصالة ىف املسجد مع أصدقائة ؟   

 5 هل للصالة أتثري ىف سلوك أبن  ؟   

 6 هل يعرف ابن  أوقات الصالة ؟   

 7 هل يدعو إخوانه اىل الصالة ؟   

ل ابن  يعرف كي ية الوضوء ويتقنة ؟ه     8 

 9 هل ابن  مدرك ألهتمام اإلسالم ابلنظافة ؟   

 10 هل يدعو إخوانه ملمارسة النظافة ؟   

 11 هل ابن  مدرك ألهتمام اإلسالم ابلصد  ؟   

 12 هل ابن  يدرك أثر الصد  يف ال رد واجملتمع ؟   

 13 هل ابن  يتعامل بصد  مع الناس ؟   

 14 هل يتحرى الصد  ىف القول وال عل ؟   

 15 هل مدرك لعقوبة الكذب عند هللا ؟   

 16 هل يدعو إخوانه ملمارسة الصد  ؟   

هل سبق أن حضر ابن  أو مسع حماضره عن حياة النىب و     17 
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 تعاملة صلى هللا عليه وسلم ؟

هل سبق وقرأت ّلبن  كتاب عن حياة النىب صلى هللا    
وسلم ؟عليه   

18 

 19 هل ابن  مدرك ألهتمام اإلسالم بْب الوالدين ؟   

 20 هل يدرك ابن  أبن اإلسالم نظام حياة ؟   

 21 هل يدرك ابن  أبن اإلسالم منهج حضاري؟   

 22 هل يدرك ابن  أمهية القرآن ؟   

 23 هل يدرك ابن  أمهية السنة املشرفة؟   

نبوية ؟هل ابن  له دراية ابلسرية ال     24 

 25 هل يعتز ابن  ابلرسول صلي هللا عليه وسلم ؟   

 26 هل له دراية بسري الصحابة والتابعني ؟   

 27 هل يؤدى العبادة على أكمل وجه ؟   

 28 هل يثور عندما تنته  حرمات هللا ؟   

 29 هل أسهم  خ باء املساجد ىف التوعية من رفقاء السوء ؟   

دور ىف تنبيه ال الب عن خ ورة رفقاء  أكان للمدرسة   
 السوء ؟

30 

 



219 
 

هذة ال قرة متعلقة بسلوك ال  ل )ما مدى ادراك ال  ل ( -: رابعاً   

 ت  الستتتتتتتتتؤال نعم ّل احياآن

 1 هل يدرك ابن  مدى إهتمام اإلسالم ابلتعاون ؟   

 2 هل ميد يد العون إلخوته وأصدقائه عندما حيتاجونه؟   

رك ابن  إهتمام اإلسالم ابلعلم واملعلم؟هل يد     3 

 4 هل يدرك ابن  أمهية العلم ؟   

 5 هل يدرك ألمهية احرتام معلمه ؟   

 6 هل يدعو إخوانه ألحرتام العلم واملعلم ؟   

 7 هل ابن  منظم ومنظبط ىف البيت ؟   

 8 هل يدعو إخوانه للنظام واألنضباط ؟   

مع األخرين ؟ هل ابن  عني  ويتشاجر     9 

 10 هل يشتم ويعتدي على األخرين ؟   

 11 هل ابن  ينظم وقته ؟   

 12 هل يدرك ابن  عقاب هللا على الغش ؟   

 13 هل يعاىن ابن  من مشكلة وقت ال راغ ؟   

 14 هل ابن  لديه أنش ه ألستثمار وقت ال راغ ؟   
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 15 هل يستخدم ابن  احلاسوب واإلنرتنت ؟   

 16 هل يتابع برامج معينه على اإلنرتنت ؟   

 17 هل يتابع حماضرات دينيه ىف اإلنرتنت ؟   

 18 هل يستنكر األقوال واألفعال املنافية للصد  ؟   

لو رأى ابن  إخوانه أو أقاربه متخاصمني هل يذكرهم    
 بكتم الغيظ وإتباع هدي النىب صلى هللا عليه وسلم ؟

19 

صوته علي  وعلى والدته ؟هل يرفع ابن       20 

 21 هل يهتم آلوامركما وين ذها ؟   

 22 هل ينتقد ما تقدمان له مثل املال أو اهلدا  ؟   

 

 

 

 

 

  ( أمساء السادة احملكمني 3ملحق رقم )

  

 ت اْلســــــــــــــــــــــــــــــم  الوظيقة  جهة العمل 
جامعة المدينة 

 العالمية ماليزيا 
مساعد  استاذ   1 الدكتورة أمل محمود على  
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جامعة الجبل 
  ليبيا/الغربي

عضو /استاذ مشارك 
 هيئة تدريس

  2 دكتور التومي الرماح اكريم 

أستاذ مشارك /عضو   ليبيا/جامعة طرابلس
 هيئة تدريس

 3 دكتور نصر الدين محمد بركة 

ليبيا/جامعة طرابلس  أستاذ دكتور /عضو هيئة  
 تدريس

فة محمد الساكت دكتور خلي  4 

ليبيا/جامعة طرابلس  أستاذ مشارك /عضو  
 هيئة تدريس

  5 دكتور حسين محمد كشالف 

ليبيا/جامعة المرج   6 دكتور مصطفي حسين محمد عضو هيئة تدريس  

الجامعة العالمية 
ماليزيا اإلسالمية   

 7 دكتور نبيل الفهيم  
 

ى خميس دكتورالمنشاو عضو هيئة تدريس  جامعة بنغازي 
المنشاوى                       
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 9 دكتور خالد صابر الشلماني  عضو هيئة تدريس  جامعة بنغازي 
عمر المختار جامعة محمد عبدالسالم محمد دكتور  عضو هيئة تدريس  

l 
1
0 
 

 


