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 اإلهداء                                              

 

 إلى سيد األولين واآلخرين محمد بن عبدهللا صلّى هللا عليه وسلّم حباً وتقديراً    

 

  إلى والدّي العزيزين اللذين تعبا كثيراً من أجلي                  

 

 إلى علمائنا الكرام الذين بذلوا جدهم في سبيل العلم ليالً ونهاراً وخلّد الدهر        

 

 ذكراهم  في قلوب تالميذهم                                  

 

 إلى كل من علّمني حرفاً وشجعني على الدراسة وساعدني على               

 

 ن والمدرسين واألساتذة  مواصلتها من المعلمي                      

 

 إلى مشرفي المحترم الدكتور سداد جمال الذي أفادني كثيراً بتوجيهاته ونصائحه                                

 

 المتواضع جهدي ثمرة أهدي                                
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 شكر وتقدير                                         1

ُر   ِلَ قَاَل َهََٰذا مِن فَۡضِل َرِّبِ  ﴿على لسان النبي سليمان عليه ىالسالم قال تعالى  ۡۡكُف 
َ
ۡۡم َأ

َ
ُر  َأ ۡۡشُك 

َ
 َوَمن  ۡۡبُل ََوٓيِِن  ََءَأ

ُر  ِلَ  َما يَۡشُك  ّٞ َكُرِيمّٞ  ُۡفِسهۦِ  َۡشَُكَُر فَإِنَّ  ال الرسول صلى هللا عليه وسلم )) من لم وق ﴾ َوَمن َۡكَُفَُر فَإِنَّ َرِّبِ َغِنِ

 ، الشكر عبادة ، وكفران النعمة نقمة وخسارة ، وفد أمر هللا تعالى 2يشكر الناس لم يشكر هللا (( 

 تقدم بالشكر ، كما أعباده بالشكر، لذلك أشكر هللا سبحانه وتعالى ثم أشكر الوالدين العزيزين 

 : الجزيل إلى

 داته النافعة.القيّمة وإرشامشرف على البحث الدكتور سداد جمال ، الذي أملى علّي بمالحظاته ال

 أعضاء لجنة المناقشة لهذا البحث ، أقدّر جهودهم وحرصهم ونقدهم البنّاء .

 .عمادة كلية العلوم اإلسالمية على حسن معاملتهم وتذليل العقبات إلكمال الدراسة 

 أساتذة الكلية ، وخصوصاً الهيئة التدريسية لقسم التربية الدينية .

 في الكلية ، أقدّر صداقتهم ومحبتهم .ميالتي أصدقائي وزمالئي وز

 مكتبة الكلية على حسن معاملتهم .

       

 جزاهم هللا خير الجزاء .                                 

 

 

     لباحث  ا                                                                                                

 

 

                                                             
 . 40سورة النمل /  1
الطبعة األولى ، ، ت: أحمد محمد شاكر وآخرون ، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلميسنن الترمذي ،  2

، 1955 رقم الحديث : ،من لم يشكر الناس ، باب  ( 329/ 4) هـ ، 1405 ،دار إحياء التراث العربي  -بيروت 

 صحيح . وقال هذا حديث حسن
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 المقدمة                                                  

 المشركون  ره ك ولو   كله الدين  ليظهره على   الحق ودين  الحمد هلل الذي أرسل رسوله بالهدى 

 المعلّم  -ليه وسلّم عصلّى هللا  -والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين سيّدنا ونبّينا محمد 

 بإحسان  لتابعين لهموعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغّر الميامين وا األّول والمربّي األّول 

 إلى يوم الدين أّما بعد :

 خطوط العريضة شعوب ورقيهما في سلّم الحضارة والعلم والمعرفة راجع إلى الفإّن تقدم األمم وال

 مجتمعات   ليهواإلجتماعي الذي يسير ع والعلمي  التي رسمها األحاديث الشريفة للمنهج التربوي 

 دقة تفكيره و تلك األمم والشعوب وعلى وفق وجهة نظرها الشمولية  عن الكون والحياة واإلنسان 

 الصحيح  لتوجيه ا طريق  إاّل عن  يتم  ال والإلنسانية ، وذلك  والخرافة  األسطورة  ن ع وبعدها 

 الشئوهذا عاتقه، المسؤولية اإلنسانية الملقاة علىوالتربية السليمة التي تجعل اإلنسان في مستوى 

 المباشرين المسؤولين وباألخص الوالدين ومجال عمله  حسب موقعه   ل  الجميع ك   مسؤولية   هي

  إّن قيام ،  (1) (( عن رعيتهة والسالم : )) كلكم راع  وكلكم مسؤول عليه الصال عن األسرة ، يقول

 في   إيجابية  جونتائ ثمار نافعة  له   ألنّ ، للطفل واجب ضروري جداً  األسرة بالتربية الصحيحة 

 د والعباد ، إاّل مختلف مجاالت الحياة ، كما ويلعب ذلك دورا مهماّ في إعداد جيل صالح يخدم البال

 مع ، وألهمية هذا للفرد والمجت وكارثية  سلبية  نتائج  لى سيؤدي  إ الواجب   أّن التقصير في هذا

 أذكر  علي لطفل ، لل األمر ، وخطورة التقصير فيه ، رأيت أن اكتب في عوائق التربية الصحيحة 

 في   لوم التربيةلإلنسان ، وع  المتواضع ، من المسيرة التربوية  جهدي  حسب  يسيراً  ولو شيئاً 

 لمجتمع اإلنساني لالعالم ، وبما أني أعتز باألحاديث النبوية المباركة، وأرى فيها الخير والصالح 

 هذا   يخدم بما   ئةملي الشريفة  النبوية ، ألن األحاديث النبوية  خالل األحاديث  فيها من   ، كتبت

 وجعلت  زائغ   إال  الذي ال يحيد عنها  المستقيم  ويجعلنا على الصراط   الجانب وينير الدرب لنا

 هللا عليه  للطفل في األسرة من خالل أحاديث الرسول صلى عنوانه : ) عوائق التربية الصحيحة 

 ية خاصة ، وكان اإلنسانية عامة واإلسالم حاديث النبوية من أثر كبير في الميسرة وسلم ( لما لأل

 منهجي هو إختيار النصوص المتعلقة بهذا الموضوع من األحاديث النبوية .

 

                                                             
صحيح و ، 853باب الجمعة في القرى والمدن ، رقم الحديث كتاب الجمعة، ( 304/  1صحيح البخاري: ) - 1

 . 20الحديث باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة الجائر، رقم كتاب اإلمارة، ( 1459/  3مسلم: )
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 أسباب إختيار البحث:

 . كثرة العوائق التي تعترض التربية الصحيحة للطفل والتي ظهرت في داخل األسرة – 1

 اآلثار الخطيرة للعوائق التي تعترض التربية الصحيحة للطفل . – 2

 جهل بعض األسر بالعوائق التي تعترض التربية الصحيحة للطفل . – 3

 ألن الموضوع يخص الطفل األسرة والمجتمع . – 4

 

 أهمية البحث :

 البحث يفيد الطفل واألسرة ومجتمعنا اإلسالمي . – 1

 ي تعترض التربية الصحيحة للطفل وبسلوك وأخالق الطفل .يهتم البحث بالعوائق الت – 2

 البحث يحث على اإلعتزاز بأهمية األحاديث النبوية الشريفة .– 3

 يحذرالبحث من خطورة العوائق التي تعترض التربية الصحيحة للطفل داخل األسرة . – 4

 أهداف البحث :

 طرق معالجتها .توضيح العوائق التي تعترض التربية الصحيحة للطفل و - 1

    التحذيرمن العواقب الوخيمة لبعض العوائق الموجودة في مجتمعنا المسلم والتي تعترض  – 2

 التربية الصحيحة للطفل.      

 عرض موقف اإلسالم من العوائق التي تعترض التربية الصحيحة للطفل - 3

 عالج الظواهرالفكرية واألخالقية المنحرفة . – 4

 تثبيت شعورالطفل بكرامتها ، والحرص عليها . – 5

 جعل البحث مرشداً لمن يحتاج اليها . – 6

 أهم الصعوبات : 

 الظروف التي نمّربها من النواحي المختلفة . – 1

 صعوبة الحصول على بعض المصادر . – 2

 التوفيق من جانب الوقت بين قراءة وتحضير دروسي وبين كتابة بحثي – 3

 منهج البحث :

 أسلك في بحثي المنهج الوصفي . 
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 خطة البحث :

 قمت بتقسيم بحثي إلى ثالثة مباحث  بعد جمع المصادر والمعلومات المتعلقة بموضوع بحثي

 :وهي كاآلتي

 :  التربية الصحيحة  ، ويتضمن خمسة مطالب المبحث األول    

 المطلب األول : تعريف التربية والعوائق والطفل .         

 المطلب الثاني : أهمية التربية الصحيحة .         

 المطلب الثالث : خصائص التربية الصحيحة .         

 . وظائف التربية الصحيحةالمطلب الرابع :          

 .  أهداف التربية الصحيحة المطلب الخامس :         

 : عوائق التربية الصحيحة للطفل ، ويتضمن خمسة مطالب المبحث الثاني  

 المطلب األول : إختيار الزوجة غير الصالحة .        

 المطلب الثاني : عدم إلتزام الوالدين ببعض اآلداب والسنن بعد والدة الطفل .        

 المطلب الثالث : إهمال الوالدين نصيحة أطفالهم .        

 ابع : الظواهر السلبية في المجتمع .المطلب الر        

 المطلب الخامس : وسائل اإلعالم الفاسدة واإلتصال والشبكات العالمية         

 ومواقع التواصل اإلجتماعي .                              

 معالجة العوائق ، وبتضمن هذا المبحث خمسة مطالب :  المبحث الثالث

     .ة األجواء المالئمة للتربية الصحيحة المطلب األول : تهيئ        

 المطلب الثاني : الحث على التأّسي بالقدوة الحسنة .        

 المطلب الثالث : إيجاد الصحبة الصالحة لألبناء .          

         المطلب الرابع : زرع  روح القيام بأنواع العبادات .            

  المطلب الخامس : إستعمال الترغيب والترهيب .         

 في الخاتمة أهم  وملخص الرسالة  والخاتمة وفيها أي ،  والمقدِمةهذا إضافة إلى اإلهداء ، 

 دعو هللا والمصادر ، وأخيراً أالمحتويات والتي توصلت اليها والتوصيات والمقترحات النتائج 

      .ا انه نعم المولى ونعم النصير يوفقنا ويبارك في عملن سبحانه وتعالى ان

 

 الباحث                                                                                      
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 المبحث األول                                           

 

 خمسة مطالب ويتضمن،  التربية الصحيحة                       

 

 المطلب األول : تعريف التربية والعوائق والطفل .                        

 

 المطلب الثاني : أهمية التربية الصحيحة .                        

 

 المطلب الثالث : خصائص التربية الصحيحة .                        

 

 . الصحيحةوظائف التربية المطلب الرابع :                         

 

 أهداف التربية الصحيحة . المطلب الخامس :                        
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 المطلب األول                                             

 تعريف التربية والعوائق والطفل .                            

  

 ذا قام  إته عيض   الن  ف   ب  ر   يقال   ، والمربي   صالح  ) اإلإ المعجمات هذه الكلمة تعني في  لغة: التربية

 .  (1)ها (صالحإ إعلى 

 امإ مالت   دّإ لى ح  إحاالً االً ف  ح   الشئإ  نشاء  إإ وهو  التربية   في االصلإ  ب  والرّ 
(2). 

بإ  ن وقيل : أل  المعنى هو أن  ، (3)من هوازن  جل  ر   ن  ربإ ي   ن ن أ  م  مإ  الى   ن قريش أحب  مإ   ل  ج  ر   ن  ير 

 ل  فّإ ك  ت  عالى الم  ت    هللطلقاً إاّل م(  ب  ) الر   قال  وال ي   للفاعلإ  ستعار  م   مصدر   ب  فالر  ، يصبح رئيساً عليهم

َورّٞ  ﴿. نحو قوله تعالى :  وجوداتإ الم   مصلحةإ بإ  ّٞ َطِيَِۡبةّٞ َوَربٌّ َغُف  ة  (4) ﴾ بَۡۡلَ

 ه ب  ب  ور    ه  د  ل  و   ب  ر   يقال  ف   دإ والواأل شأإ وجيه الن  ت   ، وقد تستخدم هذة اللفظة في مجالإ  وبون  رب  م   فالعباد  

 اه  ب  ر  و   ربية  وت  
 مس  ا ( الش  ب  ن ) ر  مإ   شتقة  م    فظة  الل    أن  إلى  هـ ( 711) ت  بن منظوراوذهب ،  (5)

ا م  و ن  أي زاد   باءً ر  و   اً بو  ر  
(6) ، 

 . من هذا البابإ  مشتقة   ي  معانإ  والتهذيب   والنشأة   الزيادة   ولعل  

ً وأي    واحداً   نحىً م   يتخذان  ا وهم  ب  ا أو ر  ب  من ر   ياللفظة تأت هفإن المعنى اللغوي لهذ كان االمر   ا

  اللفظة    اليه  تؤول   ا م، وهنا ما يتناغم وما يذهب اليه البحث من بيان  والنشأة   والزيادة   هوالعلو  و

 ً                                     .( 7) رتفاعإ واإل أنإ الش   وعلو   ن التغذيةإ مإ  ها،ولعل لغويا

                                                             

لتراث العربي ، دار إحياء ا -، بيروت  الطبعة األولىحمد بن زكريا ، أمعجم مقاييس اللغة ، أبي الحسين  -( 1)

 .378ص  هـ : 1422

 . 336ص :هـ  1423دار القلم ،  -، دمشق الطبعة الثالثة ي ، مفردات ألفاظ القرآن ، الراغب األصفهان -( 2)

 

 ، الطبعة األولىجدي بن منصور،عبدالرحمن بن عبدهللا بن أحمد السهيلي ،، تحقيق : مالروض اآلنف ،  -( 3)

 

 .124/  4  م : 2000 -هـ  1421، دار الكتب العلمية  -بيروت         

 

 . 15سورة سبأ /  -( 4)

 

 العربي ،ار إحياء التراث د -، بيروت  ىالطبعة األول ،أساس البالغة ، محمود بن عمرو الزمخشري  -( 5)

 .252ص   : 1422       

 

 م :  1997 ،دار الصادر -، بيروت  الطبعة األولىن ابن منظور ، لسان العرب ، ابن الفضل جمال الدي -( 6)

       14  /304 . 
 

 ؤسسة الرسالة،      م -، بيروت  ، الطبعة السابعة الدين محمد يعقوب الفيروزآبادي ، مجد القاموس المحيط -( 7)

 . 87ص  م 2003 -هـ  1424         
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  بما يحتاج    الطفل  زويد  ت عنيت   فهي الطفلإ  في ميدان تربيةإ  ا التربية  ستعملنإإذا  : ا  صطالحإ التربية  

  وء  س   ّلإ ن ك  مإ  فظهإ ، وحإ  ةإ يرورالض  من األغذيةإ  ليهإ يحتاج  بما   غذيتهإ ، وت   مّوإ والن   شأةإ من الن   يه إل

  ةإ يوالنفس  والعقليةإ    لروحيةإ وا   الجسميةإ   الناحية من    الً تكامإ م    هإ نمو   مرحلة  خالل  ،   هإ عايتإ ورإ 

 . (1) هإ ومإ ن ق  ريفاً مإ ش   ويكون   ه  منزلت   وترتفع   ه  أن  ش   حتى يعلو   خالقيةإ واأل واالجتماعيةإ 

 جتماعياً ، له إوحياً و طفياً ور  اقلياً وع  وع   سمياً جإ  د  يتعه    يربّإ الم   بمعنى أنّ  ، أي  مّو  ن   هي عملية و

  فهي التنقطع ،ستمرارباال ، وتتصف  متكامل   م بشكل  المتعلّإ  شخصيةإ  مّوإ ن  ، لإ  مهاراة   ويكسبه   معارف  

 من  كما تنتقل لى اللحد من المهد ا تمتد  التعليم ، بل  مراحل  معينة من  أو مرحلةإ  نة  عيّ م    ّن  في سإ 

 . واألمثلإ  األفضلإ  جيل آلخر انتقاالً نحو  

  .لها  مكن  م    كمال  و  جمال    كل    والنفسإ   ضفي على الجسمإ ت    أن: التربية هي  أنّ  فالطونأ ويرى 

 االسالم  ، وأولى علماء  بذارإ لل االرض   د  ع  كما ت   للتعليمإ  العقلإ  عداد  إهي  التربية   ن  إإ  :أرسطو ويقول  

 ) ت   الغزالي د أبو حام  ذهب  نظرهم ، وقد  وجهات التربية اهتماماً بالغاً على الرغم من تباين 

  يحترفها وان   ن أاالنسان   يستطيع  التي الصناعاتإ  هي أشرف   التعليمإ  صناعة   لى  أن  هـ ( إ 505

  أن تعمل   هي الى أن التربية (2)وذهب روسو ، الى هللا  ب  والتقرّ  الفضلية  هي  التربيةإ  أغراضإ  أهم  

  ، وكذلك هتماماته إو من ميوله  ته إنطالقاً كي ينمو الطفل على طبيع اإلنشائيةإ  الغرضإ  على تهيئةإ 

 ن أو  الفاضلإ   بالمجتمعإ  على ما يليق  الطفلإ  لق  خ    تبنى    انبأنّها  التربية  (3)يرى رفاعة الطهطاوي

 ع أقرانه على تمنى فيه جميع الفضائل التي تصونه من الرذائل وتمكنه من مجاوزة ذاته للتعاون م

   أو هي تبليغ   والزيادةإ   مّوإ الن   لى إي ؤدّ ت    نشأةً   وتنشئتهإ  الفردإ   صالح  إوالتربية هي   (4)( فعل الخير

 اضحة و وذات طرائق  ، وانسانّي   جتماعّي  إو ردّي  مو ف  ن   .فالتربية إذن هي عملية  الى كمالهإ  ئإ الشّ 

                                                             

 . 51ص : 1397مكتبة الخانجي ،  -، القاهرة  ىالطبعة األول ،التربية األخالقية ، د : مقداد يالجن ،  -( 1)

، م ( 1712) في عام  جنيف ولد في ، : هو كاتب وأديب وفيلسوف وعالم نبات سويسري جان جاك روسو -( 2)

العقد اإلجتماعي حجر الزاوية في الفكر السياسي واالجتماعي الحديث  ي عتبر كتابهرعصر التنوي يعد من أهم ك تّاب

وت وفي في ،  الثورة الفرنسية األحداث السياسية، حيث أثرت أعماله في التعليم واألدب والسياسة التي أدت إلى قيام

 م .  2022/  3/  29، ويكبيديا الموسوعة الحرة ، تاريح الزيارة : م  1778عام 

بالحسين السبط  نسبه  ل يتصو م ،(  1801 ) : ولد بمدينة طنطا المصرية عام رفاعة رافع الطهطاوي -( 3)

أهم   ية ، منتربو  مناصب في مصر، تولى عدة  العلمية النهضة  فرنسا ، من قادة   في األزهر وفي ، درس

، توفي بنات والبنينالمرشد األمين في تربية الو مناهج األلباب المصرية في مباهج اآلداب العصريةمؤلفاته : 

 . 1304/  1م :   2002للماليين،   ار  العلمد -، بيروت  15، ينظر االعالم : الزركلي ،  ط م  1873سنة 
 

 . 20-19ص  :م  2002لمسيرة للنشر، دارا - ،عمان1ط:مجموعة من المؤلفين، ،  مدخل الى التربية، -( 4)

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 لديه دوافع و، يملك عقال وعاطفة ، ألن المتعلم وتتأثر   وهي تأخذ وتعطي تؤثر   وأهداف محددة ،

 . (1) واهتمامات تجعله يتفاعل مع المواقف بحماس وحرية وذكاء

  والطبيعيةإ   جتماعيةإ اال  البيئةإ   مع    فإ التكيّ   ملية  هي ع  : بأن التربية  ونخلص من ذلك الى القول 

 مالهإ وج    يرهإ وخ    يلتهإ ضوف   خالقهإ أو المجتمعإ  في نظامإ  ير  تعني السّ  هإ ف هذكيّ الت   ، وعملية   المحيطةإ 

 مهإ مإ ي  وتقاليدهم وقإ  الناس وعادات وناسهإ  وأهلهإ 
(2) . 

 

 تعريف العوائق : 

 ،  (3) وعّوقه   واعتاقه    وعاقه  ،  هرإ الد   وائقإ ن ع  مإ  ائقة  تني ع  ر  ع و ق : أخّ ،  ائق  ع   مع  ج    : العوائق

َعَِوِقِيَ  ٱّللَّ  قَۡد َيۡعُلَم   ﴿قال تعالى  ۡم  ٱلۡم   .(4)﴾مِنك 

ق ه  في الكثرةإ عوق : ع  هـ ( :  174ويقول الفراهيدي ) ت   .ي عوق ه  ع ْوقاً  لمبالغةإ وا اقه فاعتاق ه  وعو 

 .  (5): عائقة ( والواحدة  العوائق   ه  ق  عإ إن لم ت   بلى خالد    رسل  م   الخويلدإ  هل إلى أّمإ  ق ال  أبو ذؤيب : )أال

  التيو  خارجيةإ الأو   ةإ يداخلال ات  العقبو  ائل  ووالح انع  ووالم جز  واالح هو  فأّما العوائق  إصطالحاً : 

 دون   حول  أو ت   دفإ اله تحقيق   تمنع  تربيِة الصحيحِة لألطفاِل وال ونكوِص  وتوقف   في ركود   ب  تتسب  

 (6) اكتمالهإ 

                                                             

 

 .49 - 48ص  :م  1963دار العلم للماليين ،  -روت ، بي الطبعة األولىمعالم التربية ، فاخر عاقل ، ،  -( 1)
 

 .93ص : م  2004-دار وائل للنشر والتوزيع  - ألردنا -عمان ، 2براهيم ناصر، طإفلسفات التربية ،  -( 2)

 

 التراثإحياء  دار -بيروت األولى ،  الطبعة   الزمخشري : بن عمرو   محمود أساس البالغة ، جارهللا  -( 3)

 

 .  141/  2:   هـ 1422، العربي         

 . 18 :سورة األحزاب  - (4)

 

 األولى السامرائي ، الطبعة   يموإبراه  : مهدي المخزوميحقيق ، ت الخليل  بن  أحمد الفراهيدي ،لعين ا -( 5)

 

 . 173/  2 : هـ 1424دار الكتب العلمية ،  -، بيروت        

 

 سامي بن  ،وسائط التربويةية في ضوء تعدد التصور مقترح لمواجهة معوقات التربية في األسرة السعود -( 6)

5tarbawiya.ahlamontada.com/thttps://madrasa-الموقع اإللكتروني : و ، 12، ص العتيبيغازي 

topic  : م . 2021/  11/  17، تاريخ الزيارة 

: ، تأريخ الزيارة/epistemologique.html-obstacle/2020/01https://www.taalimpress.infoو  

 .  م 2021/  11/  17

https://madrasa-tarbawiya.ahlamontada.com/t50-topic
https://madrasa-tarbawiya.ahlamontada.com/t50-topic
https://www.taalimpress.info/2020/01/obstacle-epistemologique.html
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 :  تعريف الطفل 

( وقد يكون  الطفل  واحداً وجمعاً ،ألنّه إسم  جنس   معه  )أطفال  الطفل في اللغة : الطفل  مفرد  ، وج 
(1)  

وِ  ﴿كقوله تعالى 
َ
ُۡفلِ َأ ِينَ  ٱلِطِ َٰ َعَۡوَرَِٰت  ٱَّلَّ واْ لََعَ  (2) ﴾ ٱلنَِِسا َءِ  لَۡم َيۡظَهُر 

للطفلإ في اللغة العربية معان  متعددة  ومختلفة  ، منها الصغير  من كل شئ 
(3) . 

هإ م  والطفولة  : هي الفترة  الزمنية  التي يمكن أن يستغرقها الطفل منذ  لحظةإ سقوطهإ   إلى  ن بطنإ أّمإ

أن ي حتلم  
ۡم ِطُۡفٗلا  ٖ﴿كما جاء في قوله تعالى (4)  ك  ُۡرِج   . ( 6)من أوالد الناس والدواب ،وهو الصغير5﴾ث مَّ ُي 

فل   817آبادي )ت  ويقول  الفيروز ن  بكسر هـ ( : الطإ : الصغير  مإ  .  (7)أو المولود   ش ئ   ك ّلإ  الطاءإ

 (8)الطفل في اإلصطالح الشرعي : الطفل : هو الصغير من وقت إنفصاله إلى سن البلوغ 

ن  البلوغإ أوإ اإلحتالمإ ، وهي المرحلة   ولود  ل م ي بلغ ب عد  سإ توصلت من خالل بحثي أّن الطفل  هو  ك ل  م 

ۡم ِطُۡفٗلا  ٖ﴿التي ت بد أ  باإلوالدةإ ، لقوله تعالى  ك  ُۡرِج  ِإَوَذا بَُلََغ ﴿وتنتهي باإلحتالم ، لقوله تعالى  (9)﴾ ث مَّ ُي 
ۡطَفَٰل  

َ
م   ٱۡۡل ُل مَ مِنك  1)﴾ ٱۡۡل  0 ) 

ل ة  (   شدإ ث ماني  ع شرة  س ن ة  ك امإ ن  الر  وجاء في القانون المدني العراقي ما يلي ) سإ
(11(  .                                 

                                                             

  

بعة األولى ، بيروت مكتبة ، الط 352 محمد بن أبي بكر الرازي ، ت : محمود خاطر: ،مختار الصحاح  -( 1)

 هـ .    1415لبنان ناشرون ، 

 . 31سورة النور / ( ـ 2)

 

 . 428/  7:  ، الفراهيديالعين ( ـ 3)

 

 ، الطبعة  348/  13: محمد بن أحمد بن األزهري الهروي ، ت: رياض زكي قاسم  ، تهذيب اللغة -( 4)

 م . 2001ار المعرفة ، د -األولى ، بيروت     

 

 .  67سورة غافر /  -( 5)

 

 دار الصادر  -، بيروت ألولى الطبعة ا،  401/  11: ابن الفضل جمال الدين ابن منظور  ،لسان العرب   -( 6)

 ـ .ه 1414الرسالة،  مؤسسة -الطبعة السابعة ، بيروت  ، 125/  3القاموس المحيط  : و،  1997  -

 

  125/  3: محمد يعقوب الفيروز آبادي القاموس المحيط  . -( 7)

 

 ه : يوسف الغوش ، ، إعتنى به وراجع 437/  3: محمد بن علي بن محمد الشوكاني  ،فتح القدير -( 8)

 .    هـ 1428ار المعرفة ، د -الطبعة األولى ، بيروت     

 

 . 31سورة النور /  -( 9)

 

 . 59سورة النور / ( ـ 10)

 

 المعدل . 1995( لسنة 40العراقي : رقم ) القانون المدني -( 11)
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 المطلب الثاني                                            

 أهمية التربية الصحيحة للطفل                             

  نواحيه  ميع ج  في  ؤدبمال مسلم الطفل ال  وتكوين على تنشئة  الصحيحة تعمل التربية االسالمية

 ضوء  ل نموه في في جميع مراح بداعية واإل واالدارية  واالخالقية  والعقائدية  الصحية والعقلية 

 بينها  التي ة  الصحيح وطرق التربية  ساليب أ وفي ضوء ، بها االسالم   المبادئ والقيم التي جاء

 لنامية على السواء ، هاماً في حياة الشعوب جميعها المتقدمة منها وا وتلعب التربية دوراً رئيسياً ، 

 دية وفي زيادة همية التربية وقيمتها في تطوير الشعوب وتنميتها االجتماعية واالقتصاأفقد برزت 

 الصحيحة وتبدو أهمية التربية ، ( 1)ى مواجهة التحديات الحضارية التي تواجهها قدرتها الذاتية عل

 في الجوانب اآلتية : 

 . صحيحةال بإرساء قواعد التربية المتقدمة إـ ال تقوم أي دولة عصرية  1

 جتماعى .حداث النمو اإلإدوراً مهماً في   صحيحةال ـ تلعب التربية  2

 .صحيحةة الال لمجتمع مسلح باخالقيات التربيإجتماعي إحداث وحدة وطنية وتماسك إـ اليمكن  3

 تفكير  ستوى م من  يرفع صحيحة ال ربية فالت ها عامل مهم في التنمية االقتصادية للشعوب نّ إـ  4

 وطموح الشخص وبالتالي ينعكس على إنجازاته وتطلعاته وآماله .

 رفة قدرته بغض نسان ومعإك  االنسان حترام إ دور كبير في   صحيحةال االسالمية  للتربية  - 5

 به ،  حتذى ي مثالّ  يضرب   الشريف النبوي  والحديث  ، والعقدي  ي قالعر ائه منتإ النظر عن 

 فقيل  قاما ف عن ابن أبى ليلى أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف كانا بالقادسية فمرت بهما جنازة ف

 فقيل  نازة فقام ج مرت به  (صلى هللا عليه وسلم -أهل األرض. فقاال إن رسول هللا  لهما إنها من

ً ))  :يهودى. فقال إنّه   . (2) (( أليست نفسا

 

                                                             

 

 ار د -الطبعة األولى ، بيروت  ، 36ص: حان، مصطفى محمد الطالتربية ودورها في تشكيل السلوك  -(1)

 م .  2006 -هـ 1427المعرفة للطباعة ،  

 ديب  مصطفى :  تحقيق وتعليق ،هـ (  256أبوعبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري ) ت  صحيح البخاري ، -(2)

باب من قام كتاب الجنائز، ،  441/  1:  هـ 1407كثير ،  بن إبيروت  دار  -اليمامة ، بعة األولىالط، البغا 

 : حقيقهـ ( ت 261مسلم بن الحجاج النيسابوري ) ت ، وصحيح مسلم ،  1250الحديث  رقم ،لجنازة يهودي

 ولى ، األ الطبعة   ، 81الحديث  رقم  للجنازة ،  م االقي باب كتاب الجنائز، ،  661/  2: محمد فؤاد عبدالباقي 

 .هـ  1392 ،العربي  التراث   إحياء دار  - بيروت 
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 ـ تزرع التربية االسالمية روح التسامع وسالمة الجانب لدى الفرد . 6

 

 تألف والتوادد بالحث على ال، ح الجماعية والتماسك االجتماعي وـ تعمق التربية االسالمية للر 7

 ب حي ما لألخر ك ب كل واحد منهم حبحيث ي، بينهم  ونشر صفات االيثار والمساعدة والمعونة 

 ) ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ) هللا عليه وسلم: ىقاله النبي صلّ  ، ويظهر ذلك فيما ( 1)لنفسه 

  .( 2)( (ما يحب لنفسه 

  عليه هللا ىثر باألخر بقوله صلّ آشدة تماسك المجتمع والتالحديث السريف  بينوفي حديث آخر ب

  ضو تداعي الجسد اذا اشتكى منه عمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل  ))وسلم :

 . ( 3)( (سائر الجسد بالسهر والحمى له 

                          

 

 

 

         

                                           

                                                             

 األولى ،  ، الطبعة  34 – 33 ص :، د: محمد الطيطي ، د: عون خصاونة وآخرون مدخل إلى التربية  -( 1)

 م . 2002لنشر، دار المسيرة ل -ألردن ا -عمان 

 

 رقم الحديث: ،باب من اإليمان أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه كتاب اإليمان، ( 13/  1) :صحيح البخاري  -( 2)

 . 107باب أخذ الحالل وترك الشبهات ، رقم الحديث: كتاب المساقاة، ( 1219/  3)وصحيح مسلم : ، 13

 

عاطفهم وتعاضدهم ، رقم المؤمنين وتباب تراحم كتاب البر والصلة واآلداب، ( 1998/  4) :صحيح مسلم -( 3)

 . 66الحديث: 
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 المطلب الثالث                                       

 خصائص التربية الصحيحة                                  

 

 يقوم المفهوم الحضاري الشامل للتربية الصحيحة على عدة خصائص وهي :

 الصحيحة عملية شمولية تكاملية ، التقتصر على جانب واحد من جوانب شخصية  إّن التربية - 1

 يره وخلقه ، بل تكون شاملة لجميع جوانب اإلنسان،فهي تربية لجسمه وعقله ونفسه وضماإلنسان 

 ، جاء عن (1)الروح وتثقيف العقل وتقوية الجسم  ، وهي تجمع بين تأديب النفس وتصفية وعواطفه

  - سلميه وعلصلى هللا  -أنس بن مالك رضي هللا عنه يقول جاء ثالث رهط إلى بيوت أزواج النبي

 -ين نحن من النبي أيسألون عن عبادة النبي صلى هللا عليه و سلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا 

 أصلي   فإني أنا  ا أم  أحدهم  صلى هللا عليه و سلم ؟ قد غفر هللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال

 فجاء   أتزوج أبداً  فال النساء  أعتزل   الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر وال أفطر وقال آخر أنا

 ي ألخشاكم هلل وأتقاكم وهللا أتأنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما  )سلم فقال )رسول هللا صلى هللا عليه و

 .(2) ((مني  فليس  سنتي   رغب عن فمن   النساء وأتزوج   وأرقد  له لكني أصوم وأفطر وأصلي

 مع ، الصحيحة عملية فردية وإجتماعية تنظر لإلنسان بإعتباره فرداّ يعيش في مجت إّن التربية - 2

 اإلجتماعي في   أ طر إجتماعية ، لكي يكتسب الطابع ضمن  والعقلية  الجسمية   إمكانياته  وتنّمي

 ن لم يهتم بأمر م: ))  صلى هللا عليه و سلم عن حذيفة قال قال رسول هللايعيش فيه ،المجتمع الذي 

 . ( 3)((  المسلمين فليس منهم

 باختالف الزمان والمكان ، فهي تختلف من عصر لعصر ومن  تختلف  إّن التربية الصحيحة - 3

 . ( 4)مجتمع آلخر ، وهكذا فإّن التربية الصحيحة تتأثر بظروف الزمان والمكان 

                                                             

 األردن  –ألولى ، عمان ا ، الطبعة 36 المعايطة : د: عبدالعزيز خل إلى أصول التربية  اإلسالمية ، المد -( 1)

 

 م 2006افة للنشر والتوزيع ، دارالثق -     

 
 .  4776، رقم الحديث: باب الترغيب في النكاح كتاب النكاح،  (1929/  4صحيح البخاري ) -( 2)

 
 حمد ت : طارق بن عوض هللا بن م ،أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ،المعجم األوسط  -( 3)

  ، 7473 رقم الحديث:،  270/  7 :، باب الجزء السابع  عبد المحسن بن إبراهيم الحسينيو     

 هـ . 1415الحرمين ، دار  -القاهرة ، الطبعة األولى ،     

 
           الكتاب اإلسالمي .                     ايران ، دار -قم  الطبعة األولى ، ، 22: ، محمد قطب منهج التربية اإلسالمية -( 4)
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الصحيحة عملية إنسانية عامة ، فهي تنظر لإلنسان باعتباره مستخلفاً على األرض  إّن التربية - 4

 من  ي حدثن أبي نضرة   عنالكمال البشري ،  ، وتسعى للوصول باإلنسان إلى التقرب من مرتبة 

 ا أيها الناس أال ي: )) فقال   التشريق في وسط أيام  -صلى هللا عليه وسلم  - خطبة رسول هللاسمع 

 .( 1) (( واحد وإن أباكم واحدإن ربكم 

 

 عينة من عمر اإلنسان ، وال م بفترة  مستمرة ، فهي ال تنتهي  عملية  الصحيحة   التربية إّن  - 5

 فاقها وأبعادها .آتتسع  عمر اإلنسان ، وكذا  مع  إمتداد  لها   معينة ، وإنما دراسية  بمرحلة       

 وال ، واألصدقاء  كاألهل  ، فهي ال تقتصر على شريحة معينة  حة شموليةإّن التربية الصحي - 6

 دور   لهم على مؤسسة معينة كالبيت والمدرسة ، بل تشمل جميع الشرائح والمؤسسات ، فالجميع 

 ) أال كلكم ) لعمر رضي هللا عنهما : أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قا عن عبد هللا بنفيها ، 

 رجل وال رعيته  وهو مسؤول عن  الناس راع   فاإلمام الذي على راع وكلكم مسؤول عن رعيته 

 هي و وولده  بيت زوجها  راعية على أهل  والمرأة  رعيته   راع على أهل بيته وهو مسؤول عن

 سؤول مأال فكلكم راع وكلكم  سيده وهو مسؤول عنه   عبد الرجل راع على مالو عنهم  مسؤولة 

 .(  2) ((عن رعيته 

 هو  الثاني  هو المربي ، والقطب  األول  قطب قطبين ، ال ذات  الصحيحة عملية  إّن التربية  - 7

 ) أحب) : - سلمصلى هللا عليه و  -قال رسول هللا ، ( 3)في المتربي  المتربي ، حيث يؤثر المربي 

 .     ( 4)((  إلى هللا تعالى أنفعهم للناسالناس 

                                                             
 

  الرسالةمؤسسة  -يروت ، ب الطبعة الثانية،  474/  38:  شعيب األرنؤوط وآخرون، ت : مسند أحمد  -( 1)

 . م1999هـ ، 1420    

 ( 1تقدم تخريجه في الصفحة )  -( 2)

 

 . 22 ص :، محمد قطب منهج التربية اإلسالمية  -( 3)

 

     ، باب  453/  12: ، مجيد السلفيحمدي بن عبدال ، ت سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ،المعجم الكبير -( 4)

 . هـ 1404 ،مكتبة العلوم والحكم  -الموصل ، الطبعة الثانية ،  13646عبدهللا بن عمر ، رقم الحديث: 
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 المطلب الرابع                                      

 . وظائف التربية الصحيحة                              

 

 وظائف التربية هي  نّ إ

 ي من االجيال السابقة للفرد فى المجتمع وكذلك نقل التراث الثقاف السلوكية  نقل االنماط  - 1

 .لالجيال الالحقة 

 

 تقاليد وسلوك وتابعة من قيم ومعتقدات ونظم وعادات  جتماعية إساب الفرد خبرات تاك - 2

 .الجماعة التي يعيش بينها 

 

 الفنية لكوادرااته من المجتمع بحاج داإمدالفرد بالمعلومات الحديثة والمساعدة على تنوير - 3

 .قتصاد البالد إوالمهنية والتي تساهم في رفع مستوى 

 

 ، الصحيحة  ةظمنواأل  النبيلة والقيم  مبادئ بال  الملتزم  القويّ الصالح  االنسان   تكوين – 4

 القوي خير وأحب   ؤمنالم: ))  -صلى هللا عليه وسلم  -عن أبي هريرة قال : قال رسول هللا 

 . (1) (( المؤمن الضعيف وفي كل خيرمن إلى هللا 

 

 منهجية التفكير ريق التخصص وتحسين الكفاية وتطوياالبداعي وتعموالتفكير نماء الذكاءإ -5

      ن العبد إذا عمل عمال أحب هللا إ )) : - وسلم صلى هللا عليه  - النبي  قال،  (2) وتقنيات العمل

       .(3)(( يتقنهأن 

                                                             
 

،  يض المقادير هللباب في األمر بالقوة وترك العجز واالستعانة باهلل وتفوكتاب القدر، ، (2050/  4) صحيح مسلم -( 1)

 34رقم الحديث :

  

 . 28ص  :د: محمد الطيطي ، د: عون خصاونة وآخرونمدخل إلى التربية  -( 2)

 
 

 . 776، باب سيرين أخت مارية ، رقم الحديث:  306/  24 : ، الطبرانيالمعجم الكبير -( 3)
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 المطلب الخامس                                            

 أهداف التربية الصحيحة                                 

 عيدة عن بعلم وـ تكوين عقيدة شمولية للفرد عن الكون واالنسان والحياة قائمة على التوحيد وال1

  .(1)(( ال إله إال هللا تفلحوايا أيّها الناس قولوا )) : عليه الصالة والسالم  لقا، سطورةالخرافة واأل

 -قال النبي ،  من العقيدة الصحيحة ـ تقويم السلوك الفردى واالجتماعي وفق المبادئ المستقاة  2

 .(2)((ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه  ))هللا عليه وسلم :  ىصلّ 

:  - صلى هللا عليه وسلم - النبي قال،  االيمانية  االخوةبرابطة  نتماء الى األمة ـ الشعور باإل 3

 . (3) (( المؤمن أخو المؤمن)) 

 المادية القائمة  عمار األرض من الناحيةإه عن تبمسؤلي التي يشعر فيها  ـ  تنشئة الفرد النشأة  4

 .(4)((رعيتهأال كلكم راع وكلكم مسؤول عن )):صلى هللا عليه وسلم النبي قال، على التقدم العلمي

 ببصيرة  واالوهام ومواجهة الواقع ـ الشعور بقوة الشخصية والتخلص من االمراض النفسية  5

      حرص إ)) :  - سلموصلى هللا عليه  - النبي قال، العقلي والعلمي  الجانب  بتنمية  نافذة ، وذلك 

  .( 5)(( ينفعك واستعن باهلل وال تعجزما 

 على كيفية  بكالتدريالعملية وذلك بتدريبه،  تهيستطيع ممارسة حيا بحيث ـ تهيئة الفرد تهيئة 6

 يا أيها )) :  - صلى هللا عليه وسلم - النبي قال،  (6)التصرف مع األخرين على صورة مرضية 

                                                              (7)( (بسالم   تدخلوا الجنة نيام  والناس  بالليل   وصلوا الطعام  السالم وأطعموا  أفشواالناس 

                                                             
 

 

 . 16654( ، باب حديث شيخ من بني مالك بن كنانة ، رقم الحديث: 63/  4سند أحمد بن حنبل )م -( 1)

 ( 10تقدم تخريجه في الصفحة )  -( 2)

( ، 1032/  2)هـ ( تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ،  261مسلم بن الحجاج النيسابوري ) ت ، صحيح مسلم  -( 3)

دارإحياء  -بيروت ،  56باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ، رقم الحديث: كتاب النكاح، 

 هـ ( .1392التراث العربي  )

 ( 1تقدم تخريجه في الصفحة )  -( 4)

هلل وتفويض باب في األمر بالقوة وترك العجز واالستعانة باكتاب القدر، ( ، 2050/  4صحيح مسلم ) -( 5)

 . 34المقادير هلل ، رقم الحديث: 

 . 11 ص :، محمد قطبمنهج التربية اإلسالمية  -( 6)

كتاب إقامة ( 423/  1): محمد فؤاد عبد الباقي، ت :  يمحمد بن يزيد أبو عبدهللا القزوين -سنن ابن ماجه  -( 7)

، دار الفكر - بيروت الطبعة األولى ،،  1334باب ما جاء في قيام الليل ، رقم الحديث الصالة والسنة فيها، 

 . 23835( حديث عبدهللا بن سالم ، رقم الحديث 451/  5ومسند أحمد بن حنبل ) م . 2008
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 المبحث الثاني                                         

 

 :عوائق التربية الصحيحة للطفل ، ويتضمن خمسة مطالب          

 

 

 .المطلب األول : إختيار الزوجة غير الصالحة           

 

 . لطفل: عدم إلتزام الوالدين ببعض اآلداب والسنن بعد والدة االمطلب الثاني          

 

 . المطلب الثالث : إهمال الوالدين نصيحة أطفالهم         

 

 . المطلب الرابع : الظواهر السلبية في المجتمع         

 

 واصل مواقع التالمطلب الخامس : وسائل اإلعالم الفاسدة واإلتصال والشبكات العالمية و         

 . اإلجتماعي                              
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 المطلب األول                                                 

 ختيار الزوجة غير الصالحةا                                 

 

 األطفال  أصل األسرة ، واألسرة هي أصل المجتمع ، وهي األساس في تربية  ال شك أّن الزواج

سن إخ تربية صحيحة وصالحة ، ولكي تكون التربية صحيحة وصالحة يجب أن تقوم على   تيار ح 

 رة ، وتكوين األس نجاح وسعادة  لتكون أم أطفاله ، وعلى هذا اإلختيار يتوقف  الزوجة الصالحة 

 عن أبي فقد روي  ،ويؤكد الحديث الشريف هذا األساس ،( 1)مجتمع صالح وتنشئة الطفل الصالح 

 تنكح المرأة ألربع لمالها  )) : قال –سلم و عليه   هللا  صلى – النبي أنّ  -رضي هللا عنه  - ةهرير

    (2)( (ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك 

 

 لذي يرضون منه اأولياء المرأة بأن يوافقوا على الرجل  سلمصلى هللا عليه ووبالمقابل حّث النبي 

ل ق ، ليقوم بواجبه على أحسن وجه في رعاية األسرة ، وأداء حقوق الز  وجية ، وتربية الدين والخ 

 بالبذل  لبيت األطفال تربية سليمة ، والقوامة الصحيحة في الغيرة على الشرف ، وتأمين حاجات ا

  بن مسلم بن حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد هللاواإلنفاق ، 

  لى هللا عليه ص -المزني قال : قال رسول هللا   أبي حاتم محمد و سعيد ابني عبيد عن  هرمز عن 

   (3)((فتنة في األرض وفساد إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إال تفعلوا تكن: ))-سلم و

 الحقيقية ،  دة السعا  للزوجين  يحقق ما   أهم  يعتبر من واألخالق   الدين فاإلختيار على أساس 

                                                      (4) ولألطفال التربية الصحيحة والفاضلة

                                                             

المة ، د: محمد الشناوي ، الطبعة األولى ، عبدالحافظ سد: سميع أبومعلى ، د: تربية الطفل في اإلسالم  -( 1)

 .                      ،16 ص :م 2001ي ، دار اليازور -األردن  -عمان 

 

،  وصحيح  4802في الدين ، رقم الحديث  باب األكفاءكتاب النكاح، ( ، 1956/  5صحيح البخاري: ) -( 2)

 ، 53نكاح ذات الدين، رقم الحديث  باب استحبابكتاب النكاح، ( 1086/  2مسلم: )

طبعة ال، ت: أحمد محمد شاكر وآخرون ، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي ،سنن الترمذي -( 3)

جاء إذا جاءكم من  باب ماكتاب النكاح، ( ، 394/  3) هـ ، 1405 ،دار إحياء التراث العربي  -بيروت األولى ، 

  ، ، وقال هذا حديث حسن غريب 1085: تضرون دينه فزوجوه ،رقم الحديث 

 

 ارالسالم ، د -الطبعة الثالثون ، القاهرة ،  31/  1:  ناصح علوان عبدهللا،تربية األوالد في اإلسالم  -( 4)

 م .    1996 -هـ  1417ار الفكر، د -بيروت     
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 المطلب الثاني                                     

 

 عدم إلتزام الوالدين ببعض اآلداب والسنن بعد والدة الطفل          

جديد ، لما لها  بها بعد أن يرزقهم هللا بمولود داب وسنن ينبغي على الوالدين اإللتزام وهناك عدة آ

 :، وهي ثمار نافعة ونتائج إيجابية كثيرةمن 

 يهنئ أخاه المسلم ويبشره عندما يهبهم هللا تعالى ولداً ، لم أنيستحب للمسالبشارة والتهنئة :  - 1

 نشر المحبة األواصر و قلوب ابويه ، ولتقوية  السرور على  إلدخال  أنثى ، وذلك  كان أم  ذكراً 

َلٍَٰم  ﴿ واأللفة بين العوائل المسلمة ،قال تعالى َك بِغ  ا  إِنَّا ن بَِّشِ  ه  َيََٰزَكُرِيَّ ا ۥََنَۡعل ّلَّ  ََيََۡيَٰ لَۡم ٱۡسم  1)﴾ مِن َقۡۡبل  َسِمِيا )  

ۥوَ ﴿وقال تعالى ت ه 
َ
َوَب  ٱۡمَُرأ َنََٰها بِإِۡسَحََٰق َومِن َوَرا َِء إِۡسَحََٰق َيۡعق  ۡ 2) ﴾قَا ئَِمةّٞ فََضِحَُكۡت فَبَّشَّ )  

لد   لّما -صلّى هللا عليه وسلم  -أّن النبي  وردو  ا لهب ، وكان موالها ، أب ثويبة عّمه  بّشرت به  و 

 فلم يضيع هللا ذلك له وسقاه  ، (3)قد ولد الليلة لعبدهللا إبن ، فأعتقها أبولهب سروراً بوالدته وقالت 

 . (4) أصل إبهامه موته في النقرة التي فيبعد 

 التهنئة دعاء له وفان فاتته البشارة استحب له تهنئته والفرق بينهما إن البشارة إعالم له بما يسره  

 ة والسالم : النبي عليه الصالقال قال  عنه رضي هللا  عن أنس بن مالك، علم به بالخير فيه بعد أن

ً عزوجل إليها ملكا يزف البركة زف هللابعث إذا ولدت الجارية ))   ن ميقول ضعيفة خرجت  ا

  لسماء فقبل بينالقيامة وإذا ولد الغالم بعث هللا إليه ملكان من ا يومضعيف القيم عليها معان إلى 

                .(5)(( وقال هللا يقرئك السالم عينيه

                                                             
 

 7سورة مريم /  -( 1)
 
 71سورة الكهف /  -( 2)
 
 .4813حديث: ، رقم ال وأمهاتكم الالتي أرضعنكم :باب كتاب النكاح، ،  (1960/  5): صحيح البخاري -( 3)
 
 . 143 :تحفة المودود بأحكام المولود  -( 4)

 
 . 3101، باب من اسمه بكر ، رقم الحديث:  265/  3 للطبراني :المعجم األوسط  -( 5)
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 جل قد رروينا عن الحسن البصري أن رجال جاء إليه وعنده : بن المنذر في األوسط وقال أبوبكر

 كيف نقول ف فارس هو أو حمار قال  يهنك الفارس فقال له الحسن ما يدريك  ولد له غالم فقال له 

 .(  1) الواهب وبلغ رشده ورزقت برهقال قل بورك لك في الموهوب وشكرت 

  يدعوا للمولود بالبركة ، أو أن يدعو للمولود بأن ينبته هللا على الوالدين أنالدعاء والشكر :  - 2

 ، وأن يكون من  سلم صلى هللا عليه ونباتاً حسناً ، وأن يجعله هللا قرة عين لوالديه ، وللنبي محمد 

 .( 2)الصالحين ، ومن أهل العلم العاملين ، ومن سعداء الدنيا واآلخرة 

 نعمة   نعم هللا على عبدما أ: )) -رسول هللا صلى هللا عليه و سلم   - قال :  عن انس بن مالك قال

َولََۡوََل  إِۡذ ﴿ وقرأ( 3) (( ولد فقال ما شاء هللا ال قوة اال باهلل فيرى فيه أفة دون الموتمال أوفي اهل او
ِ  ٱّللَّ  َدَخُلَۡت َجنََّتَك ق ُلَۡت َما َۡشا ََء  ةَ إَِلَّ ب ِه ََل ق َوَّ ا ٱّللَّ قَلَّ مِنَك َماَلا َوَوََلا

َ
نَا۠ َأ

َ
     (4) ﴾إِن تََُرِن أ

  جعل مكة  -يه وسلم صلى هللا عل -لما فتح نبى هللا  :عن عبد هللا الهمدانى عن الوليد بن عقبة قال

 نا مخلق فلم ىء بى إليه وأفيدعو لهم بالبركة ويمسح رءوسهم قال فج مكة يأتونه بصبيانهم أهل 

 .( 5) من أجل الخلوقيمسنى 

 للمولود ، إستحباب   الحنيف دين اإلسالمي ال شرعها  التي   والسنن من اآلداب التحنيك :  - 3

 ه في فمعلى األصبع وإدخال ، والتحنيك : هو مضغ حبة من التمر ووضعهاتحنيكه عقب الوالدة

 ، وإن لم يتيسر وةيشمل الفم جميعه بالمادة الحل المولود وتحريكه يميناً وشماالً بحركة لطيفة حتى

 .- وسلم عليه   هللا  صلى –بفعله  وإقتداًء  للسنة  تطبيقاً   أخرى ،  حلوة مادة  التمر فليكن بأية 

 ردة عن أبي بعن أبي  :األحاديث النبوية المباركة ومنهاواستدل الفقهاء على إستحباب التحنيك ب

 سماه إبراهيم ف -صلى هللا عليه و سلم  -: ولد لي غالم فأتيت به النبي موسى رضي هللا عنه قال

 .( 6) فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى

                                                             
 دسة الطبعة السا ،142: صشمس الدين أبي عبدهللا محمد ابن القيم الجوزية تحفة المودود بأحكام المولود :  -( 1)

 م . 1999 -هـ  1419كتبة دار البيان ، م –، دمشق     

 ،دار السالم  -، الطبعة األولى ، مصر  58: صاشهداية هللا أحمد الشموسوعة التربية العلمية للطفل :  -( 2)

 م . 2006 -هـ  1427

 4261، باب من إسمه العباس ، رقم الحديث :  ( 301/  4: )، الطبراني المعجم األوسط  -( 3)

 

 39سورة الكهف /  -( 4)

 

/  2) عبدالحميد حمد محيي الدينمسليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي ، ت : ، سنن أبي داود  -( 5)

 -هـ  1416دار الفكر،  -، دمشق  . 4181الحديث: باب في الخلوق للرجال ، رقم كتاب الترجل، ، ( 480

 م .  1996
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 فقبض طلحة يشتكي فخرج أبو  ي طلحةألبقال : كان ابن  -رضي هللا عنه  -عن أنس بن مالك 

 العشاء  ليهإقالت أم سليم هو أسكن ما كان فقربت  الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني 

  صلى  - أتى رسول هللا أبو طلحة  فلما أصبح الصبي ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وار فتعشى 

 قال  فولدت غالما  اللهم بارك لهما قال  نعم  ال الليلة  ق ) أعرستم )فقال   فأخبره –سلم و عليه 

 سلم  عليه ولي أبو طلحة احفظه حتى تأتي به النبي صلى هللا عليه و سلم فأتى به النبي صلى هللا

 تمرات  الوا نعم ق شيء  فقال  أمعه  - عليه و سلم صلى هللا -وأرسلت معه بتمرات فأخذه النبي 

إ   فمضغها ثم أخذ من فيه فجعلها في -صلى هللا عليه و سلم  -فأخذها النبي   الصبي وحنكه به  فّي

 .(1) (( عبد هللاوسماه  

 ف العلم الحديث حيث إكتشي علمي، للمولود إعجاز نبو - صلى هللا عليه وسلم -إّن تحنيك النبي 

  ن الموت مالجسم ، ما يقي الطفل  التحنيك يمنع نقص السكر في الدم وإنخفاض درجة حرارةأّن 

 . (2)الفم بحركة اللسان مع الفكين   عديدة ، منها تقوية عضالت  صحية  فوائد  كما أّن للتحنيك، 

 

 مستحبة وهذه أيضاً من األمور الآلذان في أذنه اليمنى وإقامة الصالة في أذنه اليسرى : ا - 4

 ذنه اليسرى أفي  في الشريعة اإلسالمية ، ويكون اآلذان في أذن المولود اليمنى وإقامة الصالة 

 صلى - قال : رأيت رسول هللا منخفض ، والدليل على ذلك ما ورد عن أبي رافع أنّه  بصوت 

 بن   مروان  عن،  (3)فاطمة   ولدته  حين علي   بن  الحسن أ ذن  في   أذّن – سلمو عليه  هللا  

  :  -سلم و ليه ع هللا  صلى  -هللا   رسول  قال : قال  حسين  عن عبيد هللا  بن  سالم عن طلحة 

 .(4)((  أم الصبيان لم تضره   اليسرى  أذنه  في وأقام  اليمنى  أذنه   في  فأذن  له  ولد  من)) 

                                                             

،  5150: باب من سمي بأسماء األنبياء ، رقم الحديثكتاب األدب، ،  2081/  5صحيح البخاري :  -( 6)

 . 2145: باب استحباب تحنيك المولود عند والدته ، رقم الحديثكتاب اآلداب، ،  1690 /3وصحيح مسلم : 
 

م يعق عنه وتحنيكه ، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لكتاب العقيقة، ( ،  2082/  5صحيح البخاري : )  -( 1)

ند وال دته باب استحباب تحنيك المولود عكتاب اآلداب، ،  1689/  3و صحيح مسلم :  ، 5153رقم الحديث : 

ر أسماء األنبياء بعبدهللا وإبراهيم وسائتسميته يوم وال دته واستحباب التسمية  وحمله إلى صالح يحنكه وجواز

 . 23الحديث :  عليهم السالم ، رقم

 61: ناصح علوان عبدهللا، تربية األوالد في اإلسالم  -( 2)

صلى هللا عليه وسلم ، رقم الحديث:  ( ، باب أبو رافع مولى رسول هللا311/  1) ، الطبراني:المعجم الكبير -( 3)

918 . 

 

/  12) سليم أسد تحقيق : حسين ، أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي، مسند أبي يعلى  -( 4)

دار المأمون  - دمشق، الطبعة األولى،  . 6780( ، باب مسند الحسين بن علي بن أبي طالب ، رقم الحديث:150

 م .1984 - هـ1404للتراث 
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 ياء الرب لكبر  المتضمنةوسر التأذين وهللا أعلم أن يكون أول ما يقرع سمع اإلنسان كلماته 

 سالم عنداإلسالم فكان ذلك كالتلقين له شعاروعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في اإل

 لتأذين وصول أثرا خروجه منها وغير مستنكردخوله إلى الدنيا كما يلقن كلمة التوحيد عند  

 ن منالشيطا وهي هروب  فائدة أخرى  مع ما في ذلك من وتأثيره به وان لم يشعر قلبهإلى 

 فيسمع  ا وشاءه هللا  ها قدر  للمحنة التي األذان وهو كان يرصده حتى يولد فيقارنه كلمات 

 . يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه بهما شيطانه

 ابقة على س اإلسالم وإلى عبادته  وإلى دينه  دعوته إلى هللا   تكون وفيه معنى آخر وهو أن 

 نقله عنها الشيطان لها وعليها سابقة على تغيير كانت فطرة هللا التي فطرطان كما الشيدعوة 

 .(1) من الحكمولغير

 بعقيدة  سلمو صلى هللا عليهدليل على إهتمام النبي ان واإلقامة في أذن المولود أكبروهذا اآلذ

 . (2)الطفلللتكوين الفكري السليم لدى التوحيد واأليمان وبمطاردة الشيطان والهوى ، وكذلك 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                 

                                      

                                                             
 

 . 143ابن القيم الجوزية: ص تحفة المودود بأحكام المولود ،  -( 1)

 

 . 60بدهللا ناصح علوان: صعتربية األوالد في اإلسالم ،  -(2)
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 المطلب الثالث                                       

 إهمال الوالدين نصيحة أطفالهم                              

 وشقاًء  كداً وعنتاً بالًء ون وتوجيههم الوجهة الصالحة كانوا  إذا أهمل الوالدان عن تربية االواالد 

 واصباً ، وراءه السهر في الليل والتعب في النهار .

 را مسؤوليتها أن يستشع الصحيحة ،  وعليهما  التربية  للوالدين دؤر كبير في مهمة  وال شك أّن 

 عن كل مايتعلق والعظيمة والثقيلة أمام هللا عن رعايتها لألسرة وأنهما مسؤوالن عن كل فرد فيها 

 لتربية الصحيحة  به بدينا وروحياً وعقلياً وأساسها وأهمها الجانب الروحي أي مايتصل بالعقيدة وا

 -عن ابن عمر ف، كاملة  لدين مسؤولية تربية األبناء مسؤولية والحديث النبوي الشريف يحمل الوا

 مأال كلكم راع  ، وكلك )):  يقول –لى هللا عليه وسلم ص -رسول هللا  : سمعتالق -رضي هللا عنه 

 اع  على ر ، والرجل اس راع  وهو مسؤول عن رعيتهمسؤول  عن رعيته ، فاإلمام الذي على الن 

 سؤولة م وهي   زوجها وولده  أهل بيت  عيته ، والمرأة راعية علىأهل بيته وهو مسؤول عن ر

 سؤول عن م فكلكم راع  وكلكم  وهو مسؤول عنه ، أال  عنهم ، وعبد الرجل راع  على مال سيده 

 . (1)(( رعيته 

 دين يشب على  البن أّن ا  مفادها أساسية   قاعدة يضع  - هللا عليه وسلم ىصل -رسول هللا وإّن  

 - هللاقال : قال رسول  -ضي هللا عنه ر -، عن أبي هريرة  المؤثران القويان عليه والديه ، وهما 

  رانه أو يمجسانه هودانه أو ينصي  فأبواه  ما من مولود  إال يولد على الفطرة)) عليه وسلم :  ىصل

 .(2)تنتج البهيمة بهيمةً جمعاء هل تحسون فيها جدعاء كما 

 

 كل  من  الية خويقول اإلمام الغزالي ) الصبي أمانة عند والديه ، وقلبه الطاهر جوهرة ساذجة ، 

 لشر ، وأهمل اليه ، فإن عود ا نقش وصورة ، وهو قابل لكل ما نقش ، ومائل الى كل ما يمال به 

 . ( 3) ( إهمال البهائم ، شقي هلك ، وكان الوزر في رقبة القيم عليه ،والوالى له

                                                             

 

 ( . 1تقدم تخريجه في الصفحة )  -( 1)

 

لصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على اباب إذا أسلم كتاب الجنائز، ،  456/  1صحيح البخاري :  -( 2)

 . 1292الحديث: الصبي اإلسالم ، رقم 

 

 ؤسسة البالغ .م -، الطبعة األولى ، بيروت  2/  1وسف محمد الحسن: ي -الوجيز في التربية  -( 3)
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 متابعة مهتدين في قد كان كان اهتمام السلف الصالح جلياً بتربية أوالدهم قوالً وعمالً وممارسة ول

 كرم  -مام علي ذلك بسيرة خير الناس جميعاً سيدنا محمد رسول هللا صل هللا عليه وسلم ،  فعن اإل

 رض لهم ما وا هللا وجهه في وصيته لمحمد الحنيفة ) وأحسن الى الناس كما تحي أن يحسن إليك ،

 حنوا  نهم ترضاه لنفسك ، واستقبح لهم ما يستقبحه غيرك ، حسن مع الناس خلقك حتى إذا غبت ع

 .( 1)اليك ، وإذا مت بكوا عليك ( 

 عنهفإنك مسؤول  للوالدين قائالً : ) أدب إبنك  داءه ن فكان يوجه  -رضي هللا عنه  -أما إبن عمر 

 .( 2) ( مسؤول عن برك وطواعيته لكماذا أدبته وماذا علمته ، وهو 

  

                                                             

 طبعة األولى ،  ، ال227/  2: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشيعة ، محمد بن الحسن الحر العاملي  -( 1)

 هـ . 1414عات ، األعلمي للمطبو -بيروت 

 

  . 144 ص : ، ابن القيم الجوزيةتحفة المودود بأحكام المولود  -( 2)
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 المطلب الرابع                                          

    الظواهر السلبية في المجتمع                              

 

 لمجتمع هو نظيف ، فا مسلم  وداخل مجتمع  إن التربية الصحيحة ال تتم إاّل في إطار إجتماعي 

 او بإطار  وره بتص تتأثر بالمجتمع  الوعاء الذي يحتوي التربية في داخله ، ومن ثم فإن التربية 

 اتهم يتأثرون بكل   حياته ، وأن التأثير متبادل بين التربية والمجتمع ، ألن األفراد هم نتاج مجتمع

ً   نتصور  أن  يمكن ال مؤثرات ، حيث  من   فيها ما    .( 1)مجتمعه   عن الً منعز  يعيش    إنسانا

 طفال وإلى التي تؤدي إلى إنحراف األ  إن أهم عائق للتربية الصحيحة وأكثر العوامل واألسباب

 نة والتشبه والغش والخيا وأصدقاء السوء   كاكذب الظواهر السلبية  أخالقهم هي  زيغهم وفساد 

 الموجودة  لفاسدة ابالكافرين في عقائدهم او عباداتهم او عاداتهم والعادات والتقاليد واألخالقيات 

 المربّون  يكن   باألطفال ، لذا فإن لم في المجتمع ، وكذا نوازع الشر وبواعث الفساد التي تحيط 

 سيكونون   لاألطفاالظواهر السلبية فإن  على مستوى المسؤولية واألمانة بطرق الوقاية من تلك 

 . (2)جيل الضياع وأعضاء الفساد والجريمة 

 اً ونافعاً إن الواجب يقتضي أن يكون كل منّا حسب موقعه في المجتمع ومجال عمله عنصراً مفيد

 .ي المجتمعف الموجودة  للظواهر السلبية  في المجتمع ومحاوالً قدر اإلمكان عامل خير ومصلحاً 

 كان عنصراً  - سلموهللا عليه  ىصلّ  -إّن الحديث النبوي الشريف بيّن لنا أّن الرسول الكريم محمد 

 محمد كريم ال  نافعاً في المجتمع  وعامل خير ، حيث نرى في لحديث النبوي الشريف أّن الرسول

 رسول والقائد لهللا عليه وسلم كان يلعب في طفولته مع األطفال ويعاونهم ويمرعليهم  وهو ا ىصلّ 

 يدعو لهم وفيسلم عليهم واليعنف عليهم وهويراهم يلعبون بشكل جماعي واليطردهم بل يرفق بهم 

 .( 3)بان ينزل عليهم سالم من هللا ورحمته 

                                                             

 

 عالم  -األردن  -، الطبعة األولى ، أربد  304: صعباس محجوبأصول الفكر التربوي في االسالم  -( 1)

 

 م . 2006الكتب الحديث للنشر والتوزيع ، 

 

 89: ، عبدهللا ناصح علوانتربية االوالد في االسالم  -( 2)

 

 . 278: محمد نور عبدالحفيظ ، منهج التربية النبوية للطفل -( 3)
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 -ينننننننه وسنننننننلم رسنننننننول هللا صنننننننلى هللا عل -خننننننندمت : قنننننننال،  عنننننننن أننننننننس رضننننننني هللا عننننننننه

صنننننلى هللا -فرغنننننت منننننن خدمتنننننه قلنننننت يقينننننل رسنننننول هللا قننننند يومنننننا حتنننننى إذا رأينننننت أنننننني 

فجئننننت أنظننننر إلننننى لعننننبهم قننننال فجنننناء قننننال  فخرجننننت إلننننى صننننبيان يلعبننننون - عليننننه وسننننلم

فنننننندعاني يلعبننننننون لم علننننننى الصننننننبيان وهننننننم فسنننننن -صننننننلى هللا عليننننننه وسننننننلم  -رسننننننول هللا 

فنننننذهبت فيهنننننا وجلنننننس  لنننننه  فبعثنننننني إلنننننى حاجنننننة  -صنننننلى هللا علينننننه وسنننننلم  -رسنننننول هللا 

 واحتبسننننت عنننننن أمننننني عنننننن  فنننني فنننننيء حتنننننى أتيتنننننه  -هللا علينننننه وسنننننلم صنننننلى  - هللارسننننول 

رسنننننول هللا   قلنننننت بعثنننننني قالنننننت منننننا حبسنننننك  آتيهنننننا فينننننه فلمنننننا أتيتهنننننا كننننننت اإلتينننننان النننننذي 

نننننوقلنننننت   هننننني   ومنننننا قالنننننت  لنننننه حاجنننننة   فننننني - صنننننلى هللا علينننننه وسنننننلم -  لرسنننننول   ر  سإ

هللا  لى صنننننننن -هللا   رسننننننننولعلننننننننى   فنننننننناحفظ  قالننننننننت  -وسننننننننلم   عليننننننننه  هللا  صننننننننلى –هللا 

نننن -وسننننلم عليننننه  أو لننننو الننننناس  مننننن  أحننننداً  لنننني أنننننس لننننو حنننندثت بننننه  قننننالثابننننت قننننال   ه  رّ سإ

 .   ( 1)((  كنت محدثا به لحدثتك به يا ثابت

                                               

 

                                             

 

 

                                                             

 . 13045( ، باب مسند أنس بن مالك رضي هللا عنه ، رقم الحديث: 324/  20) -مسند أحمد  -( 1)
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 المطلب الخامس                                        

 

 ماعيوسائل اإلعالم الفاسدة واإلتصال والشبكات العالمية ومواقع التواصل اإلجت 

 وتشمل هذه النقطة مايأتي 

 الصناعية االقمار طريق  عن  مباشرة  وتثبت برامجها على الهواء الفضائيات :   - 1

            جون  )واصوات عن بعد واّسسه  :  جهاز لبث واستقبال صور متحركة التلفزيون - 2 

 بيرد ( لوجي       

 من مستخدمي الحاسوب ية اتصال تربط الماليين من البشروسلو : هو نظاماالنترنت ـ 3

 بسرعة  وهما شبكتان للتواصل االجتماعي انتشرنا حول العالم فيس بوك و تويتر :  ـ4

 ي رسائل البريد اليكترون بخدمات البحث على االنترنت وارسال  مرتبط جوجل :   - 5

 : هو موقع متخصص بمشاهدة ومشاركة الفيديو  يوتيوب - 6

 ال الالسلكيمن ادوات االتصال الحديثة ويعتمد على االتصلهاتف النقال : )الموبايل( ا - 7

 بقاً مما هور الوسائل التي ذكرناها ساوقد تراجعت انتشارها بعد ظ:  الصحف والمجالت - 8

 .( 1)ادى الى اغالق بعض منها 

 اس فهي وحكم استخدام وسائل االعالم بين االباحة والحرمة فما كان لنشر االسالم وافادة الن

 ونشر الفساد والرذيلة فهي محرمة .مباحة وما كان لمحاربة االسالم 

 القيات تزام بالضوابط واالخلاإليجب عليه االعالم  إنّ  ونشر الفساد والفواحش فهي محرمة ثم

 حة تنشئة صالوخاصة األطفال والمساهمة في حل مشكالت المجتمع وتنشئة االفراد اإلسالمية 

 .( 2)وصحيحة 

  صل اإلجتماعيومواقع التوا العالمية  والشبكات  واإلتصال  االعالم  لوسائل  االثار السلبية 

      .لتأثير على الزيارات االجتماعية وصلة الرحم ا - 1

 .ترك اثار صحية سيئة على الجانب الجسدي ي  - 2

 تكوين و ـ تعلم الظواهر السلبية كالسرقة واالنتحار واالغتصاب وانشاء العالقات المنحرفة  3

 . العصابات االحرامية

                                                             

(1 )- com   .mawdw3// https:   : 2021 12/  8، تأريخ الزيارة . 

 

  . 2021 12/  8فهد بن عبدالرجمن ، موقع إسالم ويب : تأريخ الزيارة :  التربية االعالمية : -( 2)
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 .النحراف االخالقي بسبب االفالم الفاسدة ا - 4

 . اهدار الوقت لساعات و ساعات بالجلوس أمام وسائل االعالم - 5

 كالشجار ضاعة المال بشراء وسائل المتطورة والكارتات كثرة المشاكل االجتماعية ا - 6

 .  بايلفي االمتحانات كثرة الحوادث المرورية بسبب انشغال بالمووالطالق و زيادة الغش  

 : منهاو  البسطاءالشباب و خاصة على  كبيرة  آثار سلبية   نسبة للجانب الفكري فلهاالوب 

 . قل األفكار الهدامة لالسالم والمسلمين وتشويه سمعتهان -1

 . ياة الغربيالترويح لنمط الح -2

 .بادة الملكات الفكرية واالبداعية و خاصة عند االطفال إ -3

 .( 1) انخفاض المستوى التعليمي للطالب - 4

 آلثار الخطيرةتلك ا للوقاية من   هامة إلى عدة خطوات  أرشدنا األحاديث النبوية الشريفة  وقد 

 والهدامة .

  أبي هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و.عن  التمسك بالكتاب والسنة  -1

  وسنتي ولن اب هللاسلم : أني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كت

     . (2)يفترقا حتى يردا على الحوض 

 قال يا  بن سفيان الثقفي عن أبيه أن رجالً   ن عبد هللاع ،صراط المستقيم الواالستقامة على   -2

 حدا بعدك قال وقد قال هشيم قلت يا رسول هللا مرني في اإلسالم بأمر ال أسأل عنه أ رسول هللا 

             .( 3) استقم قال قلت فما أتقي فأومأ إلى لسانهقل آمنت باهلل ثم 

 قال  -سلم و صلى هللا عليه -أوس: عن النبي  عن شداد بن، رهايومحاسبة النفس على تقص - 3

  .((لى هللا عالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى : )) 

  . (4)فسه يقول حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة ومعنى قوله من دان ن: قال  

                                                             

(1 )- net.annajah .www   //  https : 

 ت : محمد ،  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي،  سنن البيهقي الكبرى -( 2)

قم الحديث: رباب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي، كتاب آداب القاضي، ( ، 113/  10): عبدالقادر عطا

 .م  1994 -هـ   1414مكتبة دار الباز ،  - مكة المكرمة ، الطبعة األولى ، 20124

 

  19450ديث: ( باب حديث سفيان الثقفي رضي هللا عنه ، رقم الح170/  32): مسند أحمد  -( 3)

 

/  4)،  رونوآخ شاكر  : أحمد محمد ت ، السلمي الترمذي  بن عيسى   محمد أبو عيسى سنن الترمذي ،  -( 4)

ة األولى ، ، الطبع 2459باب الخامس والعشرون ، رقم الحديث: كتاب أبواب صفة يوم القيامة و...، ( ، 638

  . 1405   ،دار إحياء التراث العربي  -بيروت 
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 صلى هللا  -أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه : عن النبي  عن، غض البصر وحفظ الفرج   -4

 سنا نتحدث فيها بد إنما هي مجالفقالوا ما لنا  ) إياكم والجلوس في الطرقات ) : عليه و سلم قال

 بصر وكفالغض  المجالس فأعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق؟ قالإال فإذا أبيتم  قال

 .( 1)( (األذى ورد السالم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر 

 

 قريش  ر شباب معش اي) ):  -سلم و  عليه هللا  صلى  -هللا  قال رسول : قال  عن ابن عباس و

   .( 2)( (حفظ فرجه فله الجنة التزنوا من 

   

  صلى هللا عليه  - : قال رسول هللا أنس قالعن  ، الحسن والصديق  الحسنة   اختيار االسوة -5

 لمؤمن اوطعمها طيب ومثل مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل األترجة ريحها طيب )) –سلم و

 ن يقرأ القرآ  الذيلها ومثل الفاجر  وال ريح   طيب يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها الذي ال  ال

  طعمها  لةل الحنظريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي ال يقرأ القرآن كمثكمثل الريحانة 

 ك من أصابئ منه ش  صبكلم ي  ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك إنوال ريح لها  رّ م  

 -ات جلد غليظ ذو حافكير الحداد وهو رق أو  -ريحه ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير 

 .( 3)من سواده أصابك من دخانه إن لم يصبك 

 فيان  سحدثنا وكيع بن  حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة  ،ضع حد و قانون يعاقب المتجاوزين و  -6 

 ن طارق عوحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كالهما عن لقيس بن مسلم 

 ان فقام إليه بن شهاب وهذا حديث أبي بكر قال : أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصالة مرو

 ضى ما عليه ق فقال قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد أما هذا فقد   رجل فقال الصالة قبل الخطبة

 بيده فإن لم  ره فليغي من رأى منكم منكرا : )) يقول  -سلم صلى هللا عليه و -سمعت رسول هللا 

  .( 4) (( نفبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمايستطع 

                                                             
 

فنية الدور والجلوس فيها والجلوس على باب أكتاب المظالم والغصب، ( ، 870/  2صحيح البخاري: ) -( 1)

 . 2333الصعدات رقم الحديث: 

 

اس بن عبد المطلب ، رقم الحديث: ( ، باب أحاديث عبدهللا بن العب165/  12) ، الطبراني:المعجم الكبير -( 2)

12776 . 

 . 4831يجالس ، رقم الحديث: باب من يؤمر ان كتاب األدب، ( 406/  4سنن أبى داود: ) -( 3)

 

المنكر من اإليمان وأن اإليمان يزيد  باب بيان كون النهي عنكتاب اإليمان، ( ، 69/  1صحيح مسلم ) -( 4)

 . 78وينقص وأن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان ، رقم الحديث: 
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هللا  قلللللال : قلللللال رسلللللول  علللللن ابلللللن عبلللللاس ، مللللللء أوقلللللات الفلللللراع بالنلللللافع المفيلللللد  -7 

نعمتلللللللان مغبلللللللون فيهملللللللا كثيلللللللر ملللللللن النلللللللاس الصلللللللحة وسللللللللم : )) هللا عليللللللله  صللللللللى  -

 .( 1)(( والفراغ 

ي عبلللللد اللللللرحمن علللللن علللللن أبللللل، انشلللللاء مواقلللللع الكترونيلللللة خاصلللللة بلللللالقرآن الكلللللريم   -8

 خيللللللركم مللللللن تعلللللللم القللللللرآن)) :  قللللللال -سلللللللم صلللللللى هللا عليلللللله و -عثمللللللان عللللللن النبللللللي 

 .( 2) القرآن وعلمهتعلم  من  أفضلكم : وقال سفيان (( وعلمه 

صلللللللى هللا  -قللللللال : قلللللال رسللللللول هللا  عللللللن أبللللللي هريلللللرة  ة ،دينيللللل تأسللللليس مللللللدارس   -9

  كربلللللة ملللللن كلللللرب اللللللدنيا نفلللللس هللا عنللللله علللللن ملللللؤمن  نفلللللس: )) ملللللن  -عليللللله و سللللللم 

يسلللللر هللا عليللللله فلللللي اللللللدنيا عللللللى معسلللللر ر ّسلللللي   كربلللللة ملللللن كلللللرب يلللللوم القياملللللة وملللللن 

ملللللا وهللا فلللللي علللللون العبلللللد نيا واآلخلللللرة واآلخلللللرة وملللللن سلللللتر مسللللللما سلللللتره هللا فلللللي اللللللد

بللللله  لللللله  ل هللا هّ يللللللتمس فيللللله علملللللا س لللللقلللللا كلللللان العبلللللد فلللللي علللللون أخيللللله وملللللن سللللللك طري

 ن كتللللللاب هللا يتلللللللو اجتمللللللع قللللللوم فللللللي بيللللللت مللللللن بيللللللوت هللا طريقللللللا إلللللللى الجنللللللة ومللللللا 

غشلللللليتهم الرحمللللللة وحفللللللتهم المالئكللللللة ونزلللللللت عللللللليهم السللللللكينة إاّل بيللللللنهم  ويتدارسللللللونه 

 . ( 3)((  عمله لم يسرع به نسبهبه ومن بطأ  فيمن عنده  ذكرهم هللا و

صننننننننلّى هللا  -عننننننننن عائشننننننننة أن رسننننننننول هللا ، وسللللللللائل االعللللللللالم حسللللللللن اسللللللللتخدام  - 10

عننننننننز و جننننننننل يحننننننننب إذا عمننننننننل أحنننننننندكم عمننننننننال أن )) أّن هللا  قننننننننال :   -عليننننننننه وسننننننننلم 

 .( 4)((  يتقنه

                        

                                                             
 

رقم  نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ، باب الصحة والفراغكتاب الزهد، ( ، 550/  4) -سنن الترمذي  -( 1)

 . 2304الحديث: 

 

، وسنن  2907باب تعليم القران ، رقم الحديث: كتاب فضائل القرآن، ( ، 173/  5) -سنن الترمذي  -( 2)

 . 8037باب فضل من تعلم القران، رقم الحديث: اب فضائل القرآن، كت( ، 19/  5) -النسائي الكبرى 

 

باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى كتاب الذكر والدعاء والتوبة، ( ، 71/  8) -صحيح مسلم  -( 3)

 .  7028الذكر رقم الحديث : 

 

 . 897( ، باب أول الكتاب ، رقم الحديث : 275/  1) -المعجم األوسط  -( 4)
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 المبحث الثالث                                   

 المبحث خمسة مطالبمعالجة العوائق ، وبتضمن هذا          

 

          

 تهيئة األجواء المالئمة للتربية الصحيحة .المطلب األول :            

            

 المطلب الثاني : الحث على التأّسي بالقدوة الحسنة .           

           

 المطلب الثالث : إيجاد الصحبة الصالحة لألبناء .             

        

 المطلب الرابع : زرع  روح القيام بأنواع العبادات .            

                   

 إستعمال الترغيب والترهيب . المطلب الخامس :            
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 المطلب األول                                    

 ألجواء المالئمة للتربية الصحيحةتهيئة ا                    

 النواحي المكونة  مما ال شك فيه أن البناء المتوازن لشخصية الطفل يتطلب إهتماماً متكامالً بجميع

 لى الحياة من علها بمنهجية علمية مدروسة ، فهو كما يحتاج الى الطعام والشراب اللذين ال يقوى 

 لى  نفسه  في عدونهما ، فإنه يحتاج الى األمان والمحبة لكي ينضح ويصبح رجالً  راشداً  يعتمد 

 داد حاجةتصريف شؤون حياته ، فعلى سبيل المثال نرى الطفل يبكي ليحظى باهتمام  أمه ، وتز

 ة لى مرحلالطفل الى الحب والحنان عندما يصدر عنه  فعل  سيئ حتى  يستعيد  توازنه  ويصل ا

 ، ويجب أوالً وقبل كل شيء التعرف على الطفل لفهم  دوافعه ، وتعليل كل ما يصدر( 1)االستقرار

 حسن  باألسرة  أن عنه من ردود أفعال ، كما أّن هناك  العديد  من  الممارسات  االيجابية  التي  ي

 بهم أذًى كبيراً، تلحقتمارسها في أثناء ترتيبها ألطفالها ، وأخرى سلبية يجب اجتنابها ، ألنها قد 

 ل نموه وجدانياً فإن إّن الطفل منذ والدته يحتاج الى األجواء المالئمة للتربية السليمة، ولكي يتكام

 ، فهو يتأثر ببيئته من المهم أاّل ينشأ عصبياً، والعصبية يكتسبها الطفل من أبويه أحدهما أو كليهما

 لطفل، ألنه والصراع على  مرأى  أو مسمع  من ا، ومن هنا يجب على الوالدين أن يجتنبا الحدة 

 ما سمعه صوتاً  وإن كان ما زال طفالً إاّل أنّه يتفاعل مع نبرات الصوت التي  يسمعها ، فإن كان

 األمان  والطمأنينة، لذا حاداً مزعجاً  تأثر به الطفل  سلباً ، وإن  كان  حنوناً هادئاً ، فإنه  يشعر ب

 تربية إيمانية   االجؤاء المالئمة للطفل جسدياً وروحياً من أجل أن  ينشأ يجب على األسرة تهيئة 

 ضطهاد والبغض صحيحة بحيث يخلقان جواً مليئاً   بالعطف  والمحبة  والطمأنينة  بعيداً عن  اإل

 كرته حولهما انهماوالقلق، بما أن الطفل متعلق بأسرته كثيراً وملتصق بوالديه التصاقاً شديداً، وف

 اآلداب  الدينية  ل شئ  في حياته ، وتوجه  السنة  النبوية  الوالدين الى  أهمية  اكساب  الطف  أهم

 أالوالد منذ ق كبرى في تأديب أوالدهم على الخير، إّن تخلي مسؤولية  عليهم  واالجتماعية، وإنّ 

 الضعيف، ام الكبير، إكر والصدق واالمانة  واالستقامة  واإليثار واحترام   الصغر على الصالة

 سبع  هم  أبناء بالصالة  و مروا  أوالدكم ))  :واإلحسان ، يقول  النبي  عليه  الصالة  والسالم 

 ، ( 2)سنين

                                                             

 

 عرفة         ار المد -الطبعة األولى ، بيروت ،  صطفى محمد الطحانالتربية ودورها في تشكيل السلوك، م -( 1)

  

  . 63 ص ، ومنهج التربية اإلسالمية ، محمد قطب: 231 ص: م  2006 -هـ 1427للطباعة ،        

  

 .  495قم الحديث رباب متى يؤمر الغالم بالصالة، كتاب الصالة، (  187/  1)  : سنن أبي داود -( 2)
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سنننباب   :وسنننلم علينننه  قنننال النبننني صنننلى هللا ، ( 1) وعنننن تنزينننه  ألسننننتهم منننن السنننباب والشنننتائم

ل االجنننننواء المالئمنننننة  تقومنننننت نفسنننننه ، فنننننإذا هيأننننننا  للطفننننن(2) ((المسنننننلم فسنننننوق وقتالنننننه كفنننننر

ويكتسنننب سنننجايا حسننننة راسنننخة فننني اعماقنننه بشنننكل  يكبنننر علينننه ألن الطفنننل علنننى  منننا عنننوده 

 في  صغره .  عليه  والداه 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             

 

 ،  133 ص م، عبدهللا ناصح علوان:تربية األوالد في اإلسالو،  187: الجوزية  القيمتحفة المودود، ابن  -( 1)

 

 -انية ، بيروت ، الطبعة الث 108ص  التربية اإلسالمية لألوالد منهجاً وهدفاً وأسلوباً، عبدالمجيد طعمة حلبي:و

 

 م . 2004 - هـ  1425 دار المعرفة للطباعة ،

 

 

 ال ترجعوا بعدي  )) - سلم صلى هللا عليه و -باب قول النبي كتاب الفتن، ( 2592/  6) :صحيح البخاري -( 2)

  –النبي   قول ( باب  57/  1) : مسلم   ، وصحيح 6665: ( رقم الحديث (رقاب بعض  كفارا يضرب بعضكم

  . 230 :) ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ( رقم الحديث) -سلم وعليه  هللا   صلى
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 الثاني  المطلب                                          

 الحث على التأّسي بالقدوة الحسنة                           

 

 لسهل تأليف ابالقدوة ) من   ويجب أن يكون الوالدين قدوة لألبناء ويقول محمد قطب في التربية

 

 شمول ،و وبراعة  حاجة  إحاطة   في  كان منهج ، وإن  تخيل   ومن السهل، كتاب في التربية

  

 اقعة قيقة وولكن هذا المنهج يظل حبرا على ورق ، يظل معلقاً في الفضاء ، ما لم يتحول الى ح

 

 أفكاره سلوكه وتصرفاته ومشاعره و بسر يترجم  يتحول الى  تتحرك في واقع األرض ، ما لم 

 

 لى تاريخ، ا، عندئذ فقط يتحول المنهج حقيقة، يتحول الى حركة ، يتحول مبادئ المنهج ومعانيه

 

 الحياة ،  لوتحفي عيشه ، بهم  ، وبهجته في عمره ، وأنسه قرة عين اإلنسان في حياته واألوالد 

 

 جر، بيد األ ويضاعف  اآلمال، وببركتهم يستجلب الرزق  وتتزل الرحمة  وعليهم بعد هللا تعلق

 

 ناصر خير، ع، وتنشئتهم النشأة الصالحة التي تجعل منهم هذا كله منوط بحسن تربية األوالدأن 

 

 الحياة  ينة ز انوا بحق ك  كله سعادة ، فإن توافر لإلنسان في أوالده هذا بر، ومصادر وعوامل 

 

 أما إذاغفل الولدان عن تربية األوالد وتوجيههم الوجة الصالحة كانوا بالًء ونكداً وعنتاً ،(1)الدنيا 

 

 الخطاب  ر بن عم سيدنا  في النهار ، ويقول  والتعب  السهر في الليل  واصباً ، وراءه  وشقاًء 

 

 شريفة الدينية : ) فمن أول حق الولد على والده أن ينتقي أمه، ويتخير منهن ال-هللا عنه رضي  -

 

 لزوجها   مواتيةفي أخالقها، المجربة بحسن العقل وكماله ، ال العفيفة العاقلة ألمورها المرضية 

 

 ممارسة ومتابعة و، لقد كان إهتمام السلف الصالح جليا بتربية أوالدهم قوالً وعمالً في أحوالها (

 

 في  الناظر إنّ و -هللا عليه وسلم  ىصل -رالناس جميعاً سيدنا رسول هللا مهتدين في ذلك بسيرة خي

 

 الممثلين أو  و ميةاألوساط التربوية اليوم ليلحظ قلة القدوة الصالحة المؤثرة في المجتمعات اإلسال

 

 رسول المصطفى فلذلك يجب على كل مسلم و مسلمة االقتداء بال الالعبين، وما تراهم إال استبدلوا

                                                             

 تربية و، 32، منهج التربية النبوية للطفل، محمد نور: ص180ومنهج التربية اإلسالمية، محمد قطب: ص -( 1)

 

 .  61األوالد في اإلسالم، عبدهللا ناصح علوان: ص
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ً أ لمهما  من، وفاالقتداء اساس االهتداء  بالصحابة إلقتداء ا على  بتعويد أطفالهم  مربينالقيام   يضا

 

 الذين  يل، وهم ، فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل، وعرفوا التفسير والتأومرضي هللا عنهالكرام 

 

 قد وار حقه، دينه، وإظه اختارهم هللا عز وجل لصحبة نبيه صلى هللا عليه وسلم ون صرته وإقامة 

 

جوا ا مدرسة   من  تخر    - لى هللا عليه وسلمص - طريًّا من رسول هللا   النبوة، وتعلموا القرآن غضًّ

 

 .لى هللا عليه وسلمص -وكانوا أشد الخلق هيبة له، وأكثرهم تأدبًا معه، وأفضلهم إجالاًل وتوقيًرا له 

  

يهم له صحابةً، وجعلهم لنا أعالًما وقدوة، فحفإظوا عنه صلى هللا عليه وسلم  ما بلغهم عن هللا  فرضإ

 

 فعليكم  )):يقول عليه الصالة والسالم  ،(1)فضلهم، وتحفظ لهم قدرهم ومكانتهم وتعرف عز وجل،

 

 . (2) (بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ

 

 مسؤول  فإنك   بنكإ ب للوالدين قائالً :  أدّ  يوجه نداءه  -رضي هللا عنه  -بن عمر كان عبدهللا إو

 .  (3)عنه ماذا أدبته وماذا علمته وهو مسؤول عن برك ، وطواعيته لك 

 

                                                 

                                                             

 -الكويت الماوردي ، ت : خضر محمد خضر ،  حبيب  بن محمد بن  أبو الحسن علي  ، نصيحة الملوك -( 1)

 

 شخصية المسلم كما يصوغها اإلسالم في الكتاب والسنة ، ، و 162: صم  1983 -هـ  1403مكتبة الفالح ،   

 

  -هـ  1423دار البشائر اإلسالمية للنشر والتوزيع ،  -، الطبعة األولى ، بيروت  91محمد علي الهاشمي ، ص 

 

 .  180، ومنهج التربية اإلسالمية، محمد قطب: ص91ص م . 2002

 

 باب ما جاء في االخذ بالسنة واجتناب البدع ، رقم الحديث ،  كتاب أبواب العلم ، (44/  5) -سنن الترمذي  -( 2)

 

رقم الحديث  ،، باب ما يقضي القاضي ويفتيكتاب آداب القاضي ،114/  1، والسنن الكبرى للبيهقي ، 676

20835 . 
   

 

 .  144تحفة المودود بأحكام المولود، ابن القيم الجوزية: ص -( 3)
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 المطلب الثالث                                 

 إيجاد الصحبة الصالحة لألبناء                        

  

 تخالط  أن  شرية ومن السنن االجتماعية الثابتة بين الناس المحبة والصداقة، فمن طبيعة النفس الب

 وبما المحبة، وتعيش معهم حياة األخوة و تقترب منهم  يهم  وتتخذ من بينهم ثلةوتتعرف عل الناس

 وإّن  ، ألفرادافي نفوس  من أهمية و أثر عميق  لها  لما  أّن الصداقة هي من أهم روابط المجتمع 

   وتوجيه  النفس  أوامر هللا  طاعة  ، فهي تقوي الدافع  نحو الصحبة الصالحة لها العديد من الفوائد

 ساعدونك ي الخير، وهم  ، وتدفعك  نحو حب  بنفسك  تهذيبها، والصحبة  الصالحة  تعزز  ثقتك و

 يساعدونك   والعاطفي لك وهم االجتماعي  الدعم  بتقديم  على جعل حياتك ذات مغزى، و يقوموا 

 فإذا  ، اةالحي  عن بالسعادة و الرضاعلى التخفيف من شعورك بالوحدة  ويساعدونك على الشعور 

 هذا  إصالح    في  اً تربوي  فتحا  باباً  فقد   ،  لطفلهم  الصالح   الصديق  ختيارإ   الولدان  أحسن

 ن نعاكس الفطرة،الطفل، وتنميته، وإذا علمنا أن الطفل سيختار طفالً ما صديقاً ، ألننا ال نستطيع أ

 لصالح ، الذيالمساعدة لهذا الطفل ، في عملية اختيار الطفل ، والصديق افإذا كان من األولى بذل 

 هللا  صلى سيساعده على  طاعة  هللا ، وزيادة  السلوك  اإلسالمي  الصحيح ، ولهذا وجدنا  رسول

 لعبون، فيسلم هللا عليه وسلم  يلعب في طفولته مع األطفال، ويمر عليهم وهو رسول القائد ، وهم  ي

 أن ينزل بوال يعنف عليهم، وهو يراهم  يلعبون بشكل جماعي، وال يطردهم، بل يدعو لهم، عليهم، 

 رضي هللا  -نس البناني عن أ ثابت   أحمد، عن أخرح اإلمام  ورحمته ، كما  هللا   عليهم سالم من

 صلى هللا  - لعبهم  فجاء رسول هللا أنظر إلى    ، قال فجئت رجت إلى صبيان يلعبونفخ)) عنه .. 

 . (1) (( فسلم على الصبيان وهم يلعبون ... إلخ -سلم عليه و

 أن  ينشأ    ىعل  وحرصه  -هللا عليه وسلم  ىصل -مام الرسول يدل على  إهتالحديث المبارك فهذا 

 أن  نحذر من   جماعي  بين األطفال ، بعيداً عن  االنزواء  والعزلة ، ولكن  يجبالطفل  في  جو 

 ناصر  إيجابية ، عالمجتمع هذه األيام ، الذي  يعج  بالمنكرات  ورفاق السوء ، فإّن  في المجتمع  

 رة القدم الذي كالمسجد، وفريق   تجذب الفتى وتؤثر فيه ، فهناك زمالء ملتزمين  بالدين ، وزمالء

 لمسجد لى ا، ويهرعون ا يضم  عناصر مؤدبة ، وشلة الحارة الذين يغضون طرفهم عن المنكرات

  عندما يسمعون النداء

                                                             

 . 13045( مسند أنس بن مالك، رقم الحديث 195/  3مسند أحمد بن حنبل ) -( 1)
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 فسه  واالرتقاء نالفتى  وتدفعه  إلى  تزكية   وزمالء النادي ، هذه  العناصر االيجابية  تستهوي 

 ، فإذا  أهماله  البنبمجتمعه وإعادة  بناء أمته ، في  هذه المرحلة  ينبغي أن  ينتبه  األبوان الى ا

 لكتاب الذي ، أو اتوجيهه  نحو الرفيق الذي  يصاحبه ق ضاع، وإذا سدداه  أشداه ، وتدخال  برف

 في  وضع   سهما أيقرأه ، أو المدرسة التي يختارها ، أو المسجد الذي يؤمه ، إذا فعال ذلك  فقد  

 . (1)فتاهم  في اإلطار االجتماعي المأمون 

  كمثل  السوء  الجليسو  الصالح الجليس  مثل )) :  - وسلم  عليه هللا   صلى - رسول هللا يقول 

  لحداد إما تشتريه أو تجد ريحه وكير ا الحداد ال يعدمك من صاحب المسك صاحب المسك وكير

 ففي هذا الحديث الشريف حث على مالزمة   (2) (( ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثةبدنك أو  يحرق 

 السة  من  تأثير للرفقة  والمج الفاسدين ، وذلك  لما والتحذير من  الجلساء   الصالحين الجلساء 

 عليه، خير وتدله فإنها  تقوده  إلى ال على  الفرد في  حياته وسلوكه، فإذا كانت  الرفقة  صالحة 

 .     ( 3) وإذا  كانت  سيئة  فإنها ستقوده إلى الشر وتدله عليه 

 

 

 

                           

  

                                                             

 ص منهج التربية النبوية للطفل، محمد نور سويد: و،  89ناصح علوان:  تربية األوالد في اإلسالم، عبدهللا -( 1)

 

 . 156ماذا خسرالعالم بانحطاط المسلمين، أبي الحسن الندوي: و،  278

   
 

 صحيح مسلم: و، 1995، رقم الحديث  ( باب السهولة والسماحة في الشراء741/  2صحيح البخاري: ) -( 2)

 

   .146( باب إستحباب مجالسة الصالحين، رقم الحديث 2026/  4)

 

 ، تحقيق  هـ ( 852) ت  حجر العسقالني أحمد بن بنأبو الفضل أحمد بن علي بن محمد  ، فتح الباري -( 3)

 ، محمد عبد الرؤوف فيض القدير، و 324/  4 :هـ  1415دار الفكر،  -عبدالعزيزبن عبدهللا بن باز، بيروت 

    . ( 507/  5 ):  م 2001 -  هـ 1422العلمية ،  دار الكتب  -السالم ، بيروت  تحقيق : أحمد عبد، المناوي 
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 المطلب الرابع                                           

 زرع روح القيام بأنواع العبادات فى نفس الطفل                   

 

 لي مك عنفسي ، وهي كذلك سلو العبادة غذاء روحي ، وزاد عاطفي ، وتفكر عقلي ، واطمئنان 

 الحياة ،  يشمل   لذيا الواسع   بمعناها العبادة والروح ،  لتربية  الفعالة  هي الوسيلة   ، والعبادة

 ة الواقعة بها المفروضة كلها قد قصد بها تربية الروح ، وسند النفس وهي تواجه الحيا اتالعبادف

 إن لم تتحول الى  ودفعة الشهوات، فالعبادة  الجسم  (1) وعقبات ، وتواجه ثقلة من مشكالت  فيها 

 عبادة  ا هيصاحبها، فالعبادة االسالمية إنم سلوك عملي، تكون كالخرفة البالية يضرب بها وجه

 . (2)الدين النصيحة ، وإنما الدين المعاملة  المعاملة ، فإنما  سالمة في  النافعة  جابية يبنتائجها اال

 ناية اإلسالم عفالصالة مثالً هي الركن الركين من أركان اإلسالم وهي جوهر العبادة ، لذا كانت 

 ا تهذيباً لخلقه تعويد أطفالهم عليها حتى تصبح جزءاً من كيانه ويجد فيهبها شديدة وعلى المربين 

  عليه و هللا صلى هللا قال : قال رسول  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وتطهيراً لروحه ،

 ناء عشر سنين واضربوهم عليها وهم أب سنين  سبع  أبناء  وهم  بالصالة   أوالدكم  مروا ) سلم 

  (3)( وفرقوا بينهم في المضاجع 

                                                             

 

 ين في مجمع اللغة ، مجموعة من المؤلف) الثقلة ( الثقل والفتور في الجسم واألمتعة، المعجم الوسيط   -( 1)

 م . 2011ق الدولية ، مكتبة الشرو -، الطبعة الخامسة ، القاهرة  (98/  1) العربية بالقاهرة

ل   -والثقإل ة : أثقال  الق ْوم  د ه من الثّإق ل على ف  ، واْحت م  م   الق ْوم  بإثإْقل تإهم . والث ق ل ة  : ما ت جإ أة  ث ق ال  : ذات  مأكإ ك . واْمر   ؤادإ

 ، الطبعة  (380/  5)، إسماعيل بن عباد الصاحب ، نحقيق : محمد حسن آل ياسين وك ف ل، المحيط في اللغة 

 

 م .  1994 -هـ  1414الم الكتب ، ع -األولى ، بيروت 

 

، تاج العروس من ج ست ثْق ل  في الك ّلإ  محمد بن محمد بن  ،واهر القاموس وقد أثْق له الم رض  والن وم والل ْؤم  ، فهو م 

إحياء ر بيروت دا –، الطبعة األولى  (158/  28) عبدالرزاق المرتضى الزبيدي ، تحقيق : مصطفى حجازي 

 م . 1984التراث العربي ، 

 

 بوية ، ومنهج التربية الن 231نظر التربية ودورها في في تشكيل السلوك ، مصطفى محمد الطلحان : ي -( 2)

 

 ، د: محمد ، ومدخل إلى التربية 63/  1، ومنهج التربية اإلسالمية ، محمد قطب : 61للطفل ، محمد نور:ص

 .56الطيطي : ص 

 

 . 495رقم الحديث ، باب متى يؤمر الغالم بالصالة تاب الصالة، ك( ، 187/  1) -سنن أبي داود  -(3)
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 عن الفحشاء طفالي األتنه ون تعليماً مؤثراً ومقنعاً  بشكلينبغي أن تك  لصالةتعليمهم  ل  كما أنّ 

 ر، فعن ابن ال قيمة لصالة ال تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكو، عندما يكبرونوالبغي والمنكر

 صالته عن  من لم تنهه) صلى هللا عليه وسلم عباس رضي هللا تعالى عنهما، قال: قال رسول هللا

ّب  (1) ( بعداً يزدد من هللا إاّل   الفحشاء والمنكر، لم  ، ومنهج  الصالة  في األسرة هو أن يراقب  ر 

 عة ويكن األسرة أداءها من الجميع وفي وقتها من دون تأخير ، واألفضل بال شك أن تصلى جما

 .( 2)و األمام رب البيت أو  أقرأ  أفراد األسرة  ه

 س ومستشفى فالصوم مدرسة للنف ،كما أّن تعويد األطفال على الصيام بصورة تدريجية مهمة جداً 

 (3)للبدن يتلقى الصائم فيه دروساً عملية في الصبر وتحمل المشاق وقوة اإلرادة وتحصيل التقوى

 باإلمتناع عن  وع تتط  التي الطاعة ، الطاعة  من  تنشأ  الصيام، التقوى التي  التقوى هلل غاية  -

 

 هي بن آدمشهوات النفس وشهوات الحسد، ويرى الغزالي رحمه هللا تعالى أّن أعظم المهلكات ال

 

 بحيث   التقوى هي الغاية من فرض الصيام، ولكن يجب أن يؤدى حسب أصوله ف - البطن شهوة 

 

 ر، وال يكون إلى  هللا  تعالى  بقلب  سليم  متطه يستشعر حكم  الصيام  ويروض  نفسه  ويتوجه 

 

 م لوإذا  رب صائم ليس له من صيامه اال الجوع والعطش،ف متناع عن الطعام والشراب،مجرد ا

 

 وعن أبي هريرة ، ( 4) طعامه وشرابه يدع الصائم قول الزور والعمل به فليس هلل حاجة أن يدع 

 

  قول الزورمن لم يدع  ): ) -سلم و عليه  صلى هللا  -هللا   رسول قال : قال  - رضي هللا عنه -

 

 . ( 5) (( فليس هلل حاجة في أن يدع طعامه وشرابهبه والعمل 

                                                             

 

 .بد هللا بن عباس بن عبد المطلب ع( أحاديث 53 / 11) -للطبراني المعجم الكبير ،  -( 1)

المجيد طعمة: ، والتربية اإلسالمية لألوالد، عبد 105 - 104منهج أسرة، د: وجيه زين العابدين : ص  -( 2)

 .  56ص

 

 . 65ية اإلسالمية، محمد قطب ، ص ومنهج الترب ، 88/  3ينظر إحياء علوم الدين، الغزالي:  -( 3)

 

  ، أصول الفكر التربوي في االسالم ، عباس 63/  1نظرمنهج التربية اإلسالمية ، محمد قطب : ي -( 4)

 

 صطفى مالتربية ودورها في تشكيل السلوك، و، 198فلسفات التربية ، إبراهيم ناصر صو، 106محجوب : ص 

 .  67ص ، ومنهج التربية النبوية للطفل ، محمد نور: 295 ، ص مد الطحانحم

 

رقم  ،باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصومكتاب الصوم،  (673/  2صحيح البخاري ) -( 5)

 . 2364لحديثرقم اباب الغيبة للصائم كتاب الصوم، ( 279/  2ى داود: )، ، وسنن أب1804الحديث
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 المطلب الخامس                                                    

 

 إستعمال الترغيب والترهيب                                

 
 

 ات نتائج التربية بالترغيب والترهيب وسيلة تربوية نبوية ناجحة وفعالة في إصالح الطفل، ذ

 

 لدوافع إيجابية وأثر بالغ في نفس وسلوك الطفل حيث تربي الضمير عند الطفل معتمدة على ا

 

 الطريقة  أن يتعرف على هذه  الخيرة ، وما على المربي إاّل   والعواطف الفطرية  والبواعث 

 

 الشر زع نوا  عن  ويبعده  ويعطيها حقها في التطبيق فيثير في الطفل كوامن الخير والوجدان

 

 ؤدي إلى يما  والكفران ختى يختار السلوك القويم المؤدي إلى العواقب السليمة ، ويتجنب كل 

 

 كثير  في  ل، وقد إستخدم النبي صلى هللا عليه وسلم هذا األسلوب مع األطفا العواقب الوخيمة

 

 ك إاّل وما ذا، ا وأرهب  في عقوقهما مفرغب في بره ،الحاالت وفي مقدمتها بر الوالدينمن 

 

 (1)ليستجيب الطفل ويتأثر بهما ويصلح  نفسه وسلوكه 

  

 ل ظهر من ويعتبر الغزالي الحفز والتوجيه وسيلتين ناجحتين من وسائل تربية النفس ، ففي حا

 

 فرح به يبين أظهر الناس وأن يكرم عليه بما  الطفل خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يمدح 

 

 ازى حيث يقول : ثم مهما ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه ويج

 

 فينبغي   عليه بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس فإن خالف ذلك في بعض األحوال مرة واحدة

 

 د على مثله تغافل عنه وال يهتك ستره وال يكاشفه وال يظهر له أنه يتصور أن يتجاسروا أحيأن 

 

 سارة حتى ال  ج إظهار ذلك عليه ربما يفيده   فإنّ ، سيما إذا ستره الصبي واجتهد في إخفائه وال

 

                                                             

 

 

 ة بالترغيب والترهيب، عبدالرحمن ، التربي 352صمد نور عبدالحفيظ: منهج التربية النبوية للطفل، مح -( 1)

  . 10ص  النحالوي:
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بالمكاشنننفة فعنننند ذلنننك إن عننناد ثانينننا فينبغننني أن يعاتنننب سنننرا ويعظنننم األمنننر فينننه ويقنننال لنننه يبنننالي 

  النننناس وال بننين  فتفتضننح  يطلننع عليننك فنني مثننل هننذا  بعنند ذلننك لمثننل هننذا وأن تعننود إينناك أن 

 . (1) في كل حينبالعتاب تكثر القول عليه 

أسنننننلوب الترغينننننب  - صنننننلى هللا علينننننه وسنننننلم -وهننننناك أمثلنننننة كثينننننرة علنننننى إسنننننتعمال النبنننني 

ليتوضنننأ  صنننلى هللا علينننه وسنننلم، فقننند أحضنننر عبننندهللا بنننن عبننناس المننناء لرسنننول هللا والترهينننب

عليننننه الصنننالة والسننننالم بنننأن دعننننا لننننه فشننننجعه النبننني  عليننننه وسنننلمصنننلى هللا  - رسننننول هللابنننه 

دخننننل الخننننالء فوضننننعت لننننه  -سننننلم هللا عليننننه وصننننلى  -النبنننني  عننننن ابننننن عبنننناس أنّ  بخيننننر،

، وبالنسننننبة  (2)((فنننني النننندين اللهننننم فقهننننه ))  فننننأخبر فقننننال ؟ضننننع هننننذا مننننن و :وضننننوءا قننننال

وردع   معلمنننناً األب ترهيننننب  علينننه الصننننالة والسنننالمللترهينننب جنننناءت الوصنننية عننننن الرسننننول 

صنننلى  هللا  علينننه  -عنننن رسنننول هللا  -هللا  تعنننالى عنهمنننا   رضننني –الولننند ، عنننن  ابنننن عبننناس 

 . ( 3) (( البيت ، فإنه أدب لهمعلقوا السوط حيث يراه أهل )) قال :  -وسلم 

 

 

 

 

                                                             

 

 (73/  3): إحياء علوم الدين ، الغزالي  -( 1)

   

 ، وفي رواية  143يث باب وضع الماء عند الخالء ، رقم الحدكتاب الوضوء، ( 66/  1): صحيح البخاري  -( 2)

 

 مسند باب ( 266/  1): والطبراني زيادة ) اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ( مسند أحمد بن حنبل اإلمام أحمد 

 

 أحاديث عبدهللا بن عباس باب ( 263/  10): الطبراني  ،، والمعجم الكبير 2397عباس ، رقم الحديث عبدهللا بن 

 

 . 10614: الحديث، رقم 

  

 ،  10671( باب أحاديث عبدهللا بن عباس ، رقم الحديث  248/  10) : المعجم الكبير، الطبراني  -( 3)

 

 : أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان  ومنبع الفوائدمجمع الزوائد  ، ينظروالحديث : حسن إسناده 

 

 هـ،  1414مكتبة القدسي ،  -القاهرة ،  106/  8، ق: حسام الدين القدسي يحقتهـ( 807الهيثمي )المتوفى: 

 

 . م 1994
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  الخاتمة                                             

 يحة للطفل في ) عوائق التربية الصحبعنوان  الحمد هلل الذي أعانني على إتمام هذا البحث الذي 

 حثيثة ،  وذلك بعد مشقة كبيرة وجهوداألسرة من خالل أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم ( 

 صادر قيّمة وم مفيدة جداً   وقد أستفدت كثيراً من كتابة هذا البحث ألنني إطلعت على معلومات

 حسان األساتذة متعلقة بموضوع بحثي ، ندعوا هللا سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً وأن ينال إست

 الكرام . 

 

 النتائج                                             

 وقد توصلت بعد كتابتي للبحث الى عدة نتائج وهي :

 صة وخا نواحي الحياة  وشامل لجميع  كامل   ألحاديث النبوية الشريفة تحتوي على منهجا - 1

 لناحية تربية األطفال .

 عالى جعله  تيث النبوية الشريفة باإلنسان من النطفة والطفولة إلى اللحد ، ألّن هللاتهتم األحاد - 2

 خليفة في األرض وكّرمه وفّضله على كثير مما خلق تفضيالً .      

 تهتم األحاديث النبوية الشريفة بتربية األطفال كثيراً . - 3

 للطفل واألسرة والمجتمع . تربية األطفال بشكل صحيح مهمة و ضرورية جداً  - 4

 إهمال عالج عوائق التربية الصحيحة للطفل يؤدي إلى آثار سلبية وعواقب وخيمة .  - 5
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 التوصيات                                           

 

 توصية الدارسين والباحثين باإلهتمام بدراسة كل ما يتعلق بتربية األطفال نظراً ألهميتها . - 1

 

 واألمهات تخصيص وقت أكثر لتربية أطفالهم تربية صحيحة .توصية اآلباء  - 2

 

 توصية الجميع كل حسب موقعه بالتمسك بالقيم والمبادئ النبيلة التي أتى بها اآلحاديث النبوية  - 3

 في مجال تربية األطفال .     

 

 ض توصية الحكومات والجهات المنفذة وأرباب األسر بضرورة معالجة العوائق التي تعتر - 4

 تربية األطفال تربية صحيحة .     
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 ملخص البحث                                          

 

   األسرة هي أصل المجتمع وهي األساس في تنشئة وتربية الطفل تربية صالحةوالتربية الصحيحة

 واإلجتماعي  والنمو الفردي  الزيادة  إلى   به تؤدي  تنشئة  وتنشئته  إصالحه  للطفل هي عملية 

 المحيطة بها والسير في نظام المجتمع  واإلنساني ، وهي التكيف مع البيئة اإلجتماعية والطبيعية 

 وتقاليدهم ، وهذه  وعاداتهم  قيمهم  إلى  إضافة   وأهله وناسه وجماله  وأخالقه وفضيلته وخيره 

 يملك  المتعلم  وتتأثر، ألّن  تؤثر   وتعطي  ذتأخ وهي   محددة ، وأهداف   طرائق  ذات التربية 

 روحاً وجسداً وعاطفة ولديه دوافع وإهتمامات تجعله يتفاعل مع المواقف بحماس وحرية وذكاء،

 وقلبه الطاهر جوهرة ساذجة خالية من كل نقش وصورة وهو ، حيث أّن الطفل أمانة عند والديه 

ه نشأ عليه وسعد في   قابل لكل ما ينقش عليه ومائل إلى كل ما يمال به إليه ، فإن ع ّود  الخيروع لّإم 

 الدنيا واآلخرة أبواه وكل معلم ومؤدب ، وإن ع ّود  الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك ، وكان 

 كبيراً أمام  تقف حاجزاً  خطيرة   والوالي عليه ، ولكّن هناك عوائق عليه  القيّم  الوزر في رقبة 

 إلى آثار   معالجة سريعة  إن لم تعالج  هذه العوائق ألهدافها ، وتؤدي  وصول التربية الصحيحة 

 لتربية  ديث النبوية الشريفة في هذا العص، إّن حاجة التمسك بهدي األحاخطيرة وعواقب وخيمة

 الصحيحة  ي تعترض عملية التربية الطفل تربية صحيحة وسليمة ولمعالجة العوائق المتعددة الت

 فاألحاديث النبوية الشريفة تمتلك أسلوب تربوي رائع هي أشد وألّح من العصور الماضية، للطفل

 والمصلحون .    المحسنون   فيها دائمة يتخرج  يراعي حاجات الطفولة وطبيعتها ، وهي مدرسة 
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 المصادر                                                

 بعد القرآن الكريم

 إحياء علوم الدين ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، تخريج : زين الدين ، أبي الفضل  - 1

 هـ . 1432المكتبة العصرية ،  -بيروت  -،  صيدا  3العراقي ، ط

 دارإحياء  -بيروت مخشري ، الطبعة األولى ، أساس البالغة ، جارهللا محمود بن عمرو الز - 2

  م .  2001 -هـ  1422، التراث العربي      

 عالم  -األردن  -، الطبعة األولى ، أربد أصول الفكر التربوي في االسالم ، عباس محجوب  - 3

 م . 2006الكتب الحديث للنشر والتوزيع ،      

        فارس الزركلي الدمشقي ، الطبعة    بن علي بن محمود بن محمد   الدين بن  ، خيراالعالم  - 4

 .م  2002العلم  للماليين ، دار -، بيروت الخامسة عشر     

 الزبيدي ،  المرتضى  بن عبدالرزاق  بن محمد  تاج العروس من جواهر القاموس : محمد  - 5

 م . 1984العربي ،   التراث  بيروت دار إحياء –األولى   تحقيق : مصطفى حجازي ، الطبعة 

 . 1397الخانجي ،  مكتبة  -، القاهرة الطبعة األولى التربية األخالقية ، د : مقداد يالجن ،  - 6

 ،      دارالفكر -، الطبعة األولى ، دمشق  التربية بالترغيب والترهيب، عبدالرحمن النحالوي - 7

 هـ . 1427      

 دار  -ة  الثانية ،  بيروت حلبي ، الطبع  طعمة  ، عبد المجيد لألوالد  اإلسالمية  التربية - 8

 م . 2004 -هـ  1425 للطباعة ،المعرفة     

                                    ،، الطبعة السادسةابن القيم الجوزيةشمس الدين أبي عبدهللا محمد تحفة المودود بأحكام المولود،  - 9

 م . 1999 -هـ  1419مكتبة دار البيان ،  –دمشق    ،

   -، الطبعة األولى ، بيروت مد الطحان حودورها في تشكيل السلوك، مصطفى مالتربية  -10

 م . 2006 -هـ 1427المعرفة للطباعة ، دار      

 ، د: محمد الشناوي ، يع أبومعلى، د: عبدالحافظ سالمة، د: سمتربية الطفل في اإلسالم - 11

 م .  2001دار اليازوري ،  -األردن  -الطبعة األولى ، عمان        

 دارالسالم ،  -الطبعة الثالثون ، القاهرة ،  ناصح علوان ، عبدهللا تربية األوالد في اإلسالم - 12

 م .   1996 -هـ  1417دار الفكر،  -بيروت        

 قاسم ، الطبعة  زكي  : رياض  أحمد بن األزهري الهروي ، ت، محمد بن تهذيب اللغة  - 13

 م . 2001دار المعرفة ،  -األولى ، بيروت        
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 ، تحقيق : مجدي بن منصور ، حمن بن عبدهللا بن أحمد السهيليالروض اآلنف ، عبدالر - 14

 . م  2000 -هـ  1421إحياء التراث العربي ، دار  -، بيروت الطبعة األولى        

 محمد محيي الدين : ت، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي، سنن أبي داود -15

 م .  1996 -هـ  1416، دار الفكر -، دمشق  عبدالحميد      

      -بيروت  ،محمد فؤاد عبد الباقي ت: محمد بن يزيد أبو عبدهللا القزويني ،سنن ابن ماجه -16

 م . 2003 -هـ  1424، الفكردار       

 ت : محمد ،  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي،  سنن البيهقي الكبرى -17

 م .1994 -هـ   1414، مكتبة دارالباز - مكة المكرمة ، الطبعة األولى ، عبدالقادر عطا      

 شاكر  محمد  ت: أحمد  ، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي ، سنن الترمذي - 18

 . 1405 ،دار إحياء التراث العربي  -بيروت ، الطبعة األولى ، وآخرون       

 الطبعة  ، غدةت:عبدالفتاح أبو ،أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ،النسائي سنن -19

 م . 1986 - هـ 1406مكتب المطبوعات اإلسالمية ،  - حلبـ  الثانية      

 ، الطبعة علي الهاشمي ، محمديصوغها اإلسالم في الكتاب والسنةشخصية المسلم كما  -20

 م .   2002 - هـ  1423  للنشر والتوزيع ، دار البشائر اإلسالمية   -بيروت  األولى ،      

                               :تحقيق  ،هـ ( 256لبخاري ) ت ا محمد بن إسماعيل  أبوعبد هللا ، صحيح البخاري  - 21

          هـ ( . 1407بيروت ، دار إبن كثير ، )  -مصطفى ديب البغا ، اليمامة 

        هـ ( تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ،  261صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج النيسابوري ) ت  -22

 هـ ( .1392دارإحياء التراث العربي  ) -بيروت 

 ، الخليل بن أحمد الفراهيدي ، ت: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي ، الطبعة العين  - 23

 م . 2003 -هـ  1424دار الكتب العلمية ،  –األولى ، بيروت       

  ،( هـ 852) ت  العسقالنيحجر ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بنتح الباريف -24

 . هـ 1415دار الفكر ،  -تحقيق :عبدالعزيز بن عبدهللا بن باز ، بيروت 

 وراجعه : يوسف الغوش ،  بن علي بن محمد الشوكاني ، إعتنى به  القدير، محمد  فتح  - 25

 م .  2007 -هـ  1428دار المعرفة ،  -الطبعة األولى ، بيروت       

 دار وائل للنشر  -األردن  -عمان ، الطبعة الثانية فلسفات التربية ، د : ابراهيم ناصر ،   - 26

 م . 2004 -والتوزيع        
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   دار الكتب   -، محمد عبد الرؤوف المناوي ، تحقيق : أحمد عبد السالم ، بيروت فيض القدير - 27

 . م 2001 -هـ   1422العلمية ، 

 مؤسسة  -السابعة ، بيروت  ، الطبعة  يعقوب الفيروز آبادي ، محمد  القاموس المحيط - 28

 هـ . 1414الرسالة،        

 المعدل . 1995( لسنة 40ي : رقم )القانون المدني العراق - 29

 مؤسسة الريان  -، بيروت ة األولى، الطبعالمولوي سعيد محمد ولده، المسلم يربي كيف -30

  م . 1998للطباعة النشر ،       

 صادر دار -، بيروت الطبعة األولى ، ابن الفضل جمال الدين ابن منظور لسان العرب ، -31

       - 1997 . 

 ، الطبعة الرابعة ،  الندويعلي الحسني ماذا خسرالعالم بانحطاط المسلمين، أبي الحسن  -32

 . م 2006 -هـ  1426دار ابن كثير ،  -دمشق        

 بي بكر بن سليمان ومنبع الفوائد المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أمجمع الزوائد  - 33

 هـ، 1414مكتبة القدسي،  -القاهرة ، ق: حسام الدين القدسي يحقتهـ( 807الهيثمي )المتوفى: 
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