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  بسم اهللا الرمحن الرحيم                                 

: وبعد ،  براراألله وصحبه الطيبني ، وآاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على املصطفى املختار : املقدمة
، له من يشرف على هتذيبه وتعليمه  أبل هي، ومل يتركه سدى ، وعلمه البيان  اإلنسانإن اهللا تعاىل خلق 

بكل من حييط به ، ويعترب  تأثراًصدق ، وأفطرة  وأنقى، لني عريكة سيما يف مراحل الطفولة حيث يكون أال
  .بالرعاية واحلماية والتوجيه  وإحاطتهعن تنشئته  األوىلن مسؤولني بالدرجة الوالدا

عند بعض املربني  أضحتأهنا  ، غرياخلاصة والعامة جوانبها كافة وقد كانت هذه التربية شاملة حلياة الطفل يف 
 إذايف التربية  اإلسالماملربني عن منهجية  أكثراملعاصرة تقتصر على بعض اجلوانب فحسب ، وابتعد  األياميف 

  . الرهيب الذي يتلقاه الطفل من غري مراقبة وال توجيه  اإلعالميقورن ذلك بالضخ 

 واألخالقياملستوى التربوي  إىلوعجزت النظريات التربوية احلديثة املفسرة لسلوك الطفل عن الوصول به 
املتوقع منها ، وظهر من يتنطع بعبارات الغرب وجتاربه املؤقتة بدعوى التقدم واملدنية وحترير الطفل من سلطة 

  : ن ، فكان البد من الوالدي

  .، واملسؤولية امللقاة على عاتقهما يف ذلك  والتأديبعلى دور الوالدين يف التربية  التأكيد*  

  . الفرد الصاحل السوي  بإعدادمشولية التربية لكل اجلوانب الكفيلة  إيضاح*  

  . ي الثواب والعقاب املاد بأسلوبحصرها  مالتربوية ، وعد األساليباتساع دائرة *  

احلكمة يف استخدام وسائل الثواب والعقاب املادية واملعنوية وفق الضوابط الشرعية املنصوص عليها ، *  
  . السيما يف حال استخدام العقاب البدين 

  لسياسات التربوية اخلاطئة اليت يتبعها بعض املربني مع أوالدهم ، وبيان الرأي اإلسالمي فيها ا* 

   .  تباعه إلسالمي الذي ينبغي على املربني االتربوي ا عرض موجز ملزايا النهج*  
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   :يتضمن البحث مخسة مطالب هي  :خطة البحث                  

  : املقدمة                  

  : امللخص                  

 تعريف التربية وهدفها :  األولاملطلب                  

 التربية  أنواع: طلب الثاين امل   

  التربية  أساليب: املطلب الثالث   

  السياسات التربوية اخلاطئة ، ورأي التشريع اإلسالمي فيها: الرابع املطلب    

   مزايا النهج التربوي اإلسالمي :  خلامساملطلب ا  

  اخلامتة                             
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  امللخص                                          

 يف حياة الطفل ، مثوهدفها ، لية التربية مسؤوحول نظرة سريعة  يتضمن هذا البحث
املواطن الصاحل ، يليه  إلعدادهبا  اإلحاطةالتربية وجوانبها املختلفة اليت ينبغي  أنواععرض 

 وإثارةبالقدوة والوعظ والعادة  واليت تتجلى اإلسالمالتربوية يف  األساليبالكالم عن 
السياسات التربوية اخلاطئة يف تربية الطفل يف احلديث عن وينتهي ب العاطفة والتعليم ،

  . املنظور اإلسالمي ، ومزايا النهج التربوي اإلسالمي 

  :باللغة االنكليزية 

In this study a quick look on the responsibility of 
Education, the goal of a child's life, and then view what 
types of education and its various aspects, which should 
take for the preparation of a good citizen, followed by 
talk about the educational methods in Islam, which is 
reflected by example and preaching, customs and 
excitement and passion of education, and end up talking 
about the method of reward and punishment and 
controls the legitimate use of beatings. 
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  :  تعريف التربية وهدفها :  األولاملطلب 
حرصاً منهم األوىل يف مراحلهم العمرية السيما ،  أوالدهم وتوجيههم وتأديبهمتربية  مسؤولية الوالدينل الشارع احلكيم ّمح

ا من بيان ، وتنطوي هذه التنشئة على جوانب احلياة كافة ويتم ذلك بأساليب متنوعة ، البد قبل عرضهعلى التنشئة القومية 
  : ملفهوم التربية وهدفها 

  : تعريف التربية : أوالً 

  : يعود أصل االشتقاق اللغوي لكلمة تربية إىل  :لغة 

أي توىل أمره وملكه ، وهي هبذا املعىن صفة ذات يف حقه : ومنه ربَّ الصيب ، مبعىن رّباه حىت أدرك ، وَربَّه َرّباً : َربَّ  -١
  * )١( .تعاىل بصفته املالك والسيد 

، أي حتفظها وترعاها ، ورّباه تربيةً ، وترّباه ،  )٢(" لََك نِعَمة َتُربَُّها َعلَيَّ " رَبَبه تربيباً مبعىن رّباه ، ومنه احلديث :  رَبَب -٢
مل يكن ، وتطلق يف حقه تعاىل بصفته مدبراً  وأحسن القيام عليه ، ووليه حىت يفارق الطفولة  سواء كان ابناً له أ: أي 
  )٣(. قه ومرّبيهم خلل

   )٤(َرَبا الشيء يربو، مبعىن زاد ومنا ، ورّباه تربيةً أي غذََّاه ، ويطلق هذا على كل ما ُيَنمَّى ، كالولد ، والزرع وحنوه :  َرَبا -٣

   )٥(فشيئا  تنشئة الولد حىت يبلغ التمام والكمال شيئاً: يعّرف الفقهاء التربية بأهنا  :اصطالحا 

التربية بعض العلماء املعاصرين عّرف ة ، ويد وأن تكون ذات أبعاد أخالقية واجتماعية ونفسية وعقلية وجسديوهذه التنشئة الب
أحوال وظروف البيئة  يف بغية إحداث التغيري املرغوب يف سلوك األفراد، جمموعة العمليات واجلهود املوجهة : حديثاً بأهنا 

بطريق د إىل حتديد طبيعة التربية من حيث هي طرق ووسائل لتنشئة الطفل تتم وهذا التعريف يستن،  )٦(املادية واالجتماعية 
  )٧( .كما يراها ابن سينا  التدريس

                                                            

 )١٩٩٨-١٤١٩(٦بريوت ، ط - حممد نعيم العرقسوسي  ، مؤسسة الرسالة : ، القاموس احمليط ، حتقيق  الفريوز أباديحممد بن يعقوب  - ١
:  مصر -إلميان عبد اهللا املنشاوي ، مكتبة ا -حممد بيومي : ، حتقيق ، اجلامع ألحكام القرآن األنصاري القرطيب حممد بن أمحد ،  ١/٧٠:
١/١١١  

 ١٢٣/ ٢٥٦٧ر/ ١٦: صحيح مسلم ، كتاب الرب والصلة ، باب فضل احلب يف اهللا  - ٢

، تاج العروس من جواهر  لزبيديا حممد احلسيين - ٥/٩٤:  )١٩٩٠ - ١٤١٠(١، ط بريوت -ابن منظور ، لسان العرب  ، دار الفكر  - ٣
 ١/١١١: القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن  – ٢/٤٥٩: ) ١٩٦٦ - ١٣٨٦(علي هاليل ، ط  :القاموس ، حتقيق 

 ٥/١٢٨:  ابن منظور ، لسان العرب -  ٢٣١/بريوت  - دار الفيحاء ، حممد بن أيب بكر الرازي ، خمتار الصحاح  - ٤

 البيضاوي ، تفسري البيضاوي - ١/٤٣: ) ٢٠٠٦- ١٤٢٧(١بريوت، ط -، املكتبة العصرية شرح خمتصر خليل ،  حممد بن عبد اهللا اخلرشي - ٥
األسرة ،  وهبة الزحيلي - ١/١٣:  تفسري أيب السعود، حممد بن حممد العمادي   -  ١/٨: )١٩٩١-١٤١١(، ط تركيا –مكتبة حتقيقية 

 ٢٦/ )٢٠٠٠- ١٤٢٠(١دمشق، ط  -املسلمة يف العامل املعاصر  ، دار الفكر 

 - ١٤٢٧(ط   مصر -، دار السالم بوي اإلسالمي سعيد علي ، الفكر التر - ١٦٦/ ، الفكر التربوي العريب اإلسالمي حممد جواد رضا - ٦
 ١٤/ )٢٠٠٥ -١٤٢٦(، ط  عمان –، دار جرير أمحد القادري ، شاهر أبو شريخ ، الفكر التربوي اإلسالمي  - ٤٣/) ٢٠٠٦

  ٣٥/  ، نشر ميدياكومتدبري املنزل  ،ابن سينا  - ٧
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علم إعداد اإلنسان حسبما يريد دينه ، وجمتمعه ، : ميكن تعريفها بأهنا  لذلك  )١( كما يرها الغزايل وغريه بطريق االعتيادأو 
   )٢(. وأمته 

    : هدف التربية :ثانياً 

اخللق الكرمي ، والعزمية القوية ، القادر على التالؤم مع حياة اجملتمع الذي  عداد اإلنسان الّصاحل ، الفاضل ذيالتربية إىل إ هتدف
 اإلعدادينبغي أن يكون هذا لذلك   )٣(  األرض، وهو الذي يكون حبق خليفة اهللا يف هذه  ينتمي إليه ، وممارسة دوره النافع فيه

وال  اآلخرةاهللا الدار  آتاكوابتغ فيما : " تعاىل اهللا يقول ،  واآلخرةب حياته كافة ، اخلاصة والعامة ، يف الدنيا شامال جلوان
   )٤( . ]٧٧: القصص " [ إليكاهللا  أحسنكما  وأحسنتنس نصيبك يف الدنيا 

  :أنواع التربية  :املطلب الثاين 

 : التربية اإلميانية  -١

فاره بأصول اإلميان وأركانه ، وترسيخها يف خواجل نفسه ، ابتداء بوجود اهللا تعاىل وصفاته ، وهي ربط الولد منذ نعومة أظ
مروراً بعظمة كالم اهللا وإعجازه وبيانه بالسنة املشرفة ، وانتهاء باالعتياد على تطبيق أركان اإلسالم ، ومتثل مبادئ الشريعة 

فأقم وجهك للدين : " ، قال تعاىل  )٥( ادق ، ويقني ليس بعده كفرميان صالغراء حىت تتسامى روحه إىل األفق األعلى ، بإ
   *] . ٣٠: الروم "  [ حنيفاً فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين القيم 

والبقاء ، وخمالفته  وأول ما ينبغي للولد معرفته يف حق اهللا تعاىل أنه واجب الوجود ، فيستحيل عليه العدم ، ومن صفاته القدم ،
 للحوادث ، ليس كمثله شيء ، وهو سبحانه قائم بنفسه واحد يف ذاته ، وصفاته ، وأفعاله ، يتصف بالقدرة ، واإلرادة ،

   )٦(والعلم واحلياة ، والسمع ، والبصر ، والكالم ، ويستحيل عليه أضدادها ، كما جيوز يف حقه كل فعل أو ترك ممكن 

                                                            

 - حممد احلبيب اهليلة ، الدار التونسية : الصبيان وتدبريهم ، حتقيق سياسة القريواين ، ابن اجلزار ،  ٢/٨٩: الغزايل ، إحياء علوم الدين  - ١
: ، إميل ، ترمجة روسو جان جاك  - ٢٩٢/بريوت  - أمحد لطفي السيد ، دار الكاتب العريب : أرسطو ، السياسة ، ترمجة  -١٣٥/تونس

 ، ٢٧/)١٩٥٨(١ط، القاهرة  -نظمي لوقا ، الشركة العربية 

علم النفس احلديث ، وفيق العظمة  -  ٥٩/  ) ١٩٩٢-١٤١٢(١الرياض، ط -األخالقية اإلسالمية ، دار عامل الكتب ، التربية  مقداد ياجلن - ٢
 ٥٠٣/) ١٩٥٢(٣، ط دمشق -املطبعة اهلامشية 

وجذوره الفكر التربوي املعاصر ، حسن مجيل طه  - ١٠٥/، دار الفكر العريب  ٣، التربية اإلسالمية وفالسفتها ، طاألبراشي حممد عطية  - ٣
 ٣٢/ كتاب التربية : كانت  - ١٢٨/ ) ٢٠٠٧-١٤٢٨(١، ط عّمان - الفلسفية ، دار املسري 

 ١٦٤/حممد الزحيلي ، طرق تدريس التربية اإلسالمية  - ٤

تماعي األخالق والنظام االج عدنان زرزور -١/١٤٧: ، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية١٩٨٩، تربية األوالد يف اإلسالم ، طعبد اهللا ناصح  - ٥
 - ٧٧/ ) ١٩٩٧-١٤١٧(، ط كلمات يف مبادئ علم األخالق ، حممد دراز: ، والكالم مقتبس من كتاب  يف القرآن ، مطبعة االحتاد

 ٦/كتاب التربية : كانت 
  ٣١ -١/٣٠: ، الفواكه الدواين للنفراوي  ١/١٢٢: قليويب وعمرية  -  ١/٤٤: حاشية إعانة الطالبني للسيد البكري  - ٦



7 
 

فيتصف بالّصدق واألمانة ، والتبليغ ، والفطنة ، فيستحيل عليه الكذب ، واخليانة ، والبالدة ، وكتمان ، أما رسوله الكرمي 
مبعوث اهللا  واجلماع ، واملرض اخلفيف ، وهو جيوز للبشر من األكل ، والشرب  شيء من الرسالة ، وجيوز يف حقه ما

 . ريعته نسخت الشرائع ، واهللا فّضله على سائر اخلالئق تعاىل إىل اخللق كافة ، عرهبم وعجمهم ، إنسهم  وجنهم ، بش

 : التربية اخللقية  -٢

وهي تنشئة الفرد على املبادئ اخللقية والفضائل السلوكية والوجدانية اليت توجه سلوك الطفل من وقت متييزه ، حىت يعتاد 
كمال دينه ومروءته وشخصيته ، ومنها بّر  الّصالح وترسخ يف نفسه القيم ، فتكون دافعاً له إىل كل فضيلة وعوناً له على
وقد ،  )١( مبختلف املؤسسات االجتماعية  هاءالوالدين واحترامهم ، والتزام األدب يف التعامل مع الغري ابتداء باألسرة ، وانت

  *] . ٥: القلم " [نك لعلى خلق عظيم إو: " بذلك فقال  وصف اهللا تعاىل نبيه الكرمي 

 :  التربية البدنية -٣

، ويتم من خالهلا تنمية قدرات الفرد البدنية ، وزيادة كفاءته احلركية ، األمر الذي يعينه على حتمل أعباء احلياة ومتطلباهتا 
  )٣("اهللا من املؤمن الضعيف ، ويف كل خري  إىلاملؤمن القوي خري وأحب :"  وقد قال ،  )٢(فالعقل السليم يف اجلسم السليم 

األمر بالصيام هلية الداعية إىل حفظ الصحة البدنية ، والنهي عن اإلسراف يف الطعام والشراب ، ووقد تتابعت الوصايا اإل
   )٥(األمراض، وهنى عن كل ما يضّر باجلسم ويوهنه ، وأمر بالتداوي من   )٤( والنظافة والطهارة

 :التربية العقلية  -٤
مية من خالل توجيهه حنو اكتساب املعارف الشرعية والعل ، وذلكوهي تنمية املدارك الفكرية والقدرات العقلية لدى الطفل 

، وقد كثرت اآليات  )٦(هم يف حتقيق نضجه الفكري املدّعم باحلكمة واملنطق والسداد يف الرأي والثقافية واحلضارية اليت تس
   ]٣٠:الروم " [َك آلَياٍت ِلقَومٍ َيعِقلُونَ إِنَّ ِفي ذَِل" القرآنية الداعية إىل إعمال العقل والفكر ، واىل التبصر يف اخللق ، قال تعاىل 

  
                                                            

أسامة مشوط ،  -  ٧٧/عدنان زرزور ، األخالق  - ٣٠/وهبة الزحيلي ، األسرة املسلمة  -١/١٦٧:صح علوان ، تربية األوالدعبد اهللا نا - ١
 ٢٩٤/أرسطو ، السياسة   - ٤٢٢/الفكر التربوي العريب اإلسالمي 

 -  ٢/٩٠: ، إحياء علوم الدين الغزايل - ٢٨/، وهبة الزحيلي ، األسرة املسلمة  ٥٣٣/حممود أبو مسرة ، الفكر التربوي العريب اإلسالمي - ٢
، التربية العامة ، ترمجة عبد اهللا عبد رونيه أوبري  - ٢٨/) ١٩٨٦ -١٤٠٧(١، ط بريوت - دار احلضارة ، ، التربية يف العائلة فليكس توماس 

أرسطو ،  -٩٦/أفالطون مجهورية ، حنا خباز  - ٣٩٧/، ترمجة عبد اهللا عبد الدامي ) ١٩٦٧(١بريوت ، ط -دار العلم للماليني ، الدامي 
 ١٣/كتاب التربية : كانت  ٢٩٣/السياسة 

 ١٦/٣١٥: يف األمر بالقوة وترك العجز : مسلم  ، كتاب القدر ، باب  صحيح - ٣

املكتيب  ، فلسفة التربية يف القرآن الكرمي ، دارعمر أمحد عمر  - ٢/٧٦: ، إحياء علوم الدين الغزايل - ٣٣/وهبة الزحيلي ، األسرة املسلمة  - ٤
 ١٥١/) ٢٠٠٠ - ١٤٢٠(١سوريا ، ط -

 ١٥١/حممد الزحيلي ، طرق تدريس التربية اإلسالمية  - ٥

عدنان زرزور  ٣٣/سرة املسلمة وهبة الزحيلي ، األ -٢٥٠/) ٢٠٠٧- ١٤٢٨(٢، ط مصر -، التربية يف اإلسالم ، دار الدعوة حممد حسني  - ٦
، حنا خباز  - ٣٢/  ) ٢٠٠٠- ١٤٢١(١مصر، ط - لناشئني ، دار الكلمة ، رياض املتقني يف تربية افؤاد اهلجرسي   -٧٧/ألخالق 
  ١٣/كتاب التربية : كانت ، ٩٦/أفالطون مجهورية 
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 :  الوجدانيةالتربية  -٥

وهي تربية املشاعر اإلنسانية لدى الفرد من فرح وحزن وقلق واطمئنان ، وتوجيه األحاسيس الداخلية من لذة وأمل ، وضبط 
للطفل ، وإشعاره باحلّب والّرعاية  يف املعاملة الوديةهذا النوع العواطف واالنفعاالت الوجدانية من حب وكره ، ويتجلى 

 احلسن  قّبل رسول اهللا : قال   عن أيب هريرةف وقد جتلى ذلك يف سلوكه ومعاملته ، ) ١(والعطف واحترام الذات 
 فنظر إليه رسول اهللا. إنّ يل عشرة من الولد ما قّبلت منهم أحداً : جالساً ، فقال األقرع  وعنده األقرع بن حابس التميمي 

  إليه، أن يكون اهللا ورسوله أحب  اإلميانثالث من كن فيه وجد حالوة "  :وقال  )٢( . "َمن ال َيرَحم ال ُيرَحم : " وقال 
    )٣(" أن يقذف يف النار  كرهالكفر كما ي يفأن يعود  كرههللا ، وأن ي إالمما سوامها ، وأن حيب املرء ال حيبه 

 :  التربية االجتماعية -٦

منذ نعومة أظفاره على التكيف مع اجملتمع مبختلف مؤسساته ، وااللتزام باآلداب االجتماعية ، والفضائل اخللقية تربية الطفل 
حىت يتمكن من التعايش مع والقوانني والنظم السائدة فيه  اليت ترتئيها العناصر الراشدة فيه ، وتعريف الطفل حبقوق اجملتمع

، )٤( وة والتعاون ، دون أن خيل ذلك جبرأته يف إثبات ذاته ، بعيداً عن التردد أو اخلجل أفراده على أسس احملبة واالحترام واألخ
عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر اشتكى منه  إذامثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد : "  قال 

  * )٥( "واحلمى 

  :التربية املهنية  -٧

وغالباً ما ختضع  من أجل تأمني املتطلبات املادية للحياة )٦( عليمه الصنائع اليت تليق بهوتتدريب الطفل على الكسب الضروري 
وتعلم املعلوماتية  )٧(هذه الوسائل والطرق لتغري الزمان واملكان ، وتتراوح بني القدم واحلداثة  كالزراعة والصناعة والتجارة 

وقد أمر اهللا تعاىل بالسعي يف طلب )٨( .ستخدامه تدريباً له وتأديباً ، وجيوز للوالد إجارة ولده واواحلاسوب واللغات وغريها 
   ]١٥:  امللك[ "ليه النشور امشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه وإذلوال ف األرضهو الذي جعل لكم " : الرزق ، فقال 

                                                            

   ٣٢/وهبة الزحيلي ، األسرة املسلمة  - ٥٠٣/عبد البديع اخلويل ، الفكر التربوي العريب اإلسالمي  - ١

 ٥٩٩٧/١٠٧٨ر/٤: عانقته رمحة الولد و تقبيله و م: البخاري ، كتاب األدب ، باب  صحيح - ٢

  ٢/١٣: بيان خصال من اتصف هبن وجد حالوة اإلميان  : ، كتاب اإلميان ، باب  مسلم صحيح - ٣
فؤاد اهلجرسي ،  -  ٣١/وهبة الزحيلي ، األسرة املسلمة  -  ٧٧/عدنان زرزور ، األخالق  - ٣٥٧/حممد حسني ، تربية األوالد يف اإلسالم  - ٤

 ١٠/ ، التربية العامة رونيه أوبري - ٣٤/رياض املتقني 

 ١٦/١٤٠: تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم  : مسلم ، كتاب الرب والصلة ، باب  صحيح - ٥

 أبو – ٢/٢٥٤:)١٩٩٢ -١٤١٥(١بريوت، ط  -، بلغة السالك ألقرب املسالك على الشرح الصغري ، دار الكتب العلمية أمجد الصاوي  - ٦
، الشركة التونسية ، ) ١٩٨٦(١محد خالد ، طأ:  املتعلمني وأحكام املعلمني واملتعلمني ، حتقيقالرسالة املفصلة ألحوال احلسن القابسي ، 

املكتبة  ،، فيض اإلله املالك يف حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك البقاعي حممد أيب الدين بركات الشامي  - ٩٤/) ١٩٨٦(١ط
 ٢/٢٢٣: )١٩٥٥-١٣٧٤(ط مصر - التجارية الكربى 

  ٧٧/عدنان زرزور ، األخالق  -٤٢٠/ ، مقدمة ابن خلدون ، دار األرقم بن أيب األرقم بن خلدون بن حممد  عبد الرمحن - ٧
 ١/١٣٢: القاهرة  - حممود عبد املنعم ، دار الفضيلة  -أيب مصعب البدري : جامع أحكام الصغار، حتقيق حممد احلسني األسروشىن احلنفي ،  - ٨

   ٦٦/حترير املقال ، مي اهليت -  ٤٧-٨/٤٦: املغين، ن قدامة اب - ٧/٤٩٨: مواهب اجلليل ، حلطاب ا
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 : التربية األدبية  -٨

، ويعلم رواية الرجز والقصيد ، ومن الشعر ما انطوى  )١(تتجلى يف إتقان علوم اللغة العربية ، لتقومي لسانه ، وإصالح بيانه 
وحبفظ ،  )٢( لغة ، والنحو ، والبيان ، واألدبعلى فضل األدب ومكارم األخالق ، وأركان علوم اللسان العريب تتمثل يف ال

وبالغته وتناسقه ، قال  يف فصاحته القرآن الكرمي حفظت اللغة العربية ، ولواله الندثرت منذ زمن بعيد ، وهو معجزة النيب 
  *] ٨٢:النساء " .[ يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا  أفال:" تعاىل 

  : التربية اجلمالية -٩

ويتذوق اجلمال فيه الشعور  باالرتياح والسرور الفرد جبمال الكون ، والتعبري عن ذلك بإحساس مرهف ، يبعث إيقاظ شعور 
قد و،  )٣(ى للحفاظ عليه والعناية به ، فريتقي وجدانه وتتهذب انفعاالته ، لتنعكس على نفسه مبتعة ذات طابع خاص ويسع

دليالً على  تكون حىت وإبداعمن مجال وروعة وفن  الكونيف  ما إىل اإلنسانحتدث القرآن عن الزينة واجلمال، ولفت نظر 
يابين آدم خذوا زينتكم عند كل "  :قال بالتجمل ف اإلنسانمال وقد أمر ، فهو سبحانه مجيل حيب اجل قدرة اهللا وعظمته

   ]٣١:األعراف[). مسجد

  :التربية اجلنسية  -١٠

وتعين تعليم الولد وتوعيته ومصارحته بالقضايا املتعلقة باجلنس واملتصلة بالزواج حىت يكون على بينة من احلالل واحلرام ، ومن 
كم بذاته ويضبط نوازعه  بعيداً عن االنسياق وراء الشهوات ، والتخبط يف سبل الغواية كل ما قد يؤدي إليهما ، فيتح

  )٤(. واالحنالل 

وهذا النوع من التربية يتم بشكل تدرجيي مرحلي ، فيبدأ باجملاز إىل التلميح ، كلما توسعت مدارك الطفل وظهرت نباهته ، 
  . ه ، وبلوغه مرحلة التكليف لكن ال ينتقل إىل التصريح إال بعد مؤانسة الرشد من

الغرية واحلياء ، والعفة يف االستئذان ، وغض البصر ، والتفريق يف املضاجع واملبادئ اإلسالمية على التزام الطفل  وينبغي تدريب
  .  على احملارم

العلمية والثقافية ومن الضروري يف هذا الصدد إبعاد الطفل عن املثريات اجلنسية ، وإشغاله مبا هو نافع له من األنشطة 
   )٥(. والرياضية على اختالف أنواعها 

                                                            

 ٢٩/، وهبة الزحيلي ، األسرة املسلمة  ٧٧/عدنان زرزور ، األخالق  - ١

 ٣٥/ ، ابن سينا ، كتاب التدبري  ٦٢٤/ بن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ا - ٢

 ٣٤/وهبة الزحيلي ، األسرة املسلمة  - ٧٧/عدنان زرزور ، األخالق  -  ٩٠٦/شحاتة حسن ، الفكر التربوي العريب اإلسالمي  - ٣

 دمشق، -أصول التربية اإلسالمية وأساليبها ، دار الفكر ،  عبد الرمحن النحالوي - ١/٤٩٩: عبد اهللا ناصح علوان ، تربية األوالد  - ٤
: كانت  -٢٣/) ١٩٦٣-١٣٨٣(دمشق ، ط  -تربية الولد عند الغزايل ، مطبعة الترقي ، حممد عز الدين  -  ٢٥٦/)  ١٩٨٣- ١٤٠٣(٢ط

 ١٠٠/كتاب التربية 

  ١٠٠/كتاب التربية : كانت ،  ٣٢/وهبة الزحيلي ، األسرة املسلمة  - ٥
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   : أساليب التربية : ث لاملطلب الثا

   :تتنوع األساليب التربوية لتحقيق اهلدف العام للتربية ، وميكن إمجاهلا فيما يأيت 

  :القدوة احلسنة  - ١
رد بشكل واضح ، وهلا دور بارز يف تعديل تعترب القدوة من أهم األساليب التربوية اليت ينعكس تأثريها على شخصية الف

السلوك وفق القيم والفضائل اخللقية ، ويعود السبب يف ذلك إىل ميل الطفل حنو تقليد اآلخرين ، وحماكاهتم يف أقواهلم وأفعاهلم 
أعمق انطباعا يف حىت يكون أبلغ أثرا و سلوكه ، وترمجة قوله إىل فعل وحركاهتم ، وهذا يتطلب من املرّبي متثل االستقامة يف

لَقَد كَانَ لَكُم ِفي َرُسول : " قوله تعاىل  واألصل يف ذلك )١(النفس ، وهذا موضع اتفاق بني علماء التربية املسلمني وغريهم 
  ]  ٢١:األحزاب " [ِاِهللا أُسوةٌ َحَسَنةٌ 

الطفل  يعتمدف والقيم واألحكام الشرعية ينتهي هذا األسلوب باملمارسة العملية للحياة ، والدروس العملية للفضيلة وغالباً ما
 *. على نفسه ، ويستفيد من جتاربه 

 : الوعظ واإلرشاد  - ٢

يعترب النصح والتوجيه املباشر أسلوبا هاماً يف التربية ، وخيتلف تأثريه باختالف حال النفوس يف اإلقبال والنفور، والسهولة 
لني عريكة وأسرع اعتياداً من الكبري ، فكان تعاهده بالتربية والتأديب والعناد ، ومن املعلوم أن نفس الطفل أكثر مرونة ، وأ

  ) ٢(. واجب كل من يتوىل أمره  
وعلى املريب حتّين الوقت املناسب يف توجيهه وإرشاده ، لئال تتسلل السآمة إىل نفسه ، ويراعي اللطف يف النصح والرفق يف 

 كان رسول اهللا :" أنه قال  قد روي عن عبد اهللا بن مسعود ف،   )٣(القول وخفض الصوت ، وستر احلال ما أمكن 
  .   )٤(" كراهة السآمة  األياميتخولنا املوعظة يف 

   :العادة  -٣

تكرير الشيء دائماً أو غالباً على هنج واحد من غري عالقة عقلية ، وقد تأخذ طابعاً اجتماعياً ، فترتضيها عقول الناس ، وهي 
   )٥(. خرى ويعودون إليها مرة بعد أ

، والصغري أسلس قيادة ، وأحسن مواتاة وقبوالً ،  واإلنسان يف الغالب يكون إىل ما اعتاد أميل وعليه أحرص وبه أشد متسكاً
وأقل عزمية يف االنصراف عما يؤمر به من املذاهب اجلميلة والطرق املثلى ، وهذا يرتب على املريب تعويد الطفل على التزام 

                                                            

جون ديوي ، الدميقراطية والتربية  - ٢٥٦/أصول التربية اإلسالمية وأساليبها  ، عبد الرمحن النحالوي - ٢/٩٣:  ، إحياء علوم الدين الغزايل -١
  ٣٧/توماس ، التربية يف العائلة  فليكس - ٦١/كتاب التربية : كانت ،  ١٩/

 -  ١٠٣/)  ٢٠٠٥- ١٤٢٦(١، ط عّمان -، تربية األطفال يف اإلسالم دار جرير باسم حوا مده - ٢/٩٣:  ، إحياء علوم الدين الغزايل -٢
 ٦١/كتاب التربية : كانت 

 ٣١/ابن سينا ، كتاب التدبري  -٣

 ١٧/١٦٣:  االقتصاد يف املوعظة : مسلم ، كتاب صفة القيامة واجلنة والنار ، باب  صحيح -٤

   ٢٢/  مصر - ، اللؤلؤ النظيم يف روم التعليم والتعلم ، مطبعة املوسوعات أبو حيىي زكريا األنصاري  - ٨/٤٤٣: الزبيدي ، تاج العروس  -٥
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) ١( .اإلسالمية حىت ينساق وراء أدائها بشكل آيل ودون جتريدها من حقيقة كوهنا عبادة يف اهلدف واملغزى القواعد واملبادئ 

هبدف  إال، وليس ذلك  )٢(" ُمُروا أوالَدكُم بِالصَّالِة ، َوُهم أبَناُء َسبع ، َواضرُِبوُهم َعلَيَها ، َوُهم أبَناُء َعشر: "  وقد قال 
  .  ة واجتناب املعصية تعويدهم على التزام الطاع

  :إثارة العاطفة  -٤

للفرد حنو االلتزام  رديفاً وذلك من خالل إيقاظ املشاعر الوجدانية ، وحتريك العواطف الداخلية جتاه الشيء املتعلم حبيث يكون
صة وضرب األمثال وتتنوع الوسائل املستخدمة يف الترغيب باألمر وإثارة االهتمام به ، كاحلوار والق،   )٣(به والثبات عليه 

" فاقصص القصص لعلهم يتفكرون : " يف هتذيب النفس وتوجيهها ، قال تعاىل  األثرقرآين بليغ  أسلوبوهذا ،  وغريها
  * .] ١٧٦:  األعراف[

 : التربية بالتعليم  -٥

هان املنطقي ، ويراعى فيه يعترب التعليم وسيلة خادمة للتربية ، وجزءاً هاماً منها ، وهو يف الغالب يقترن بالدليل العقلي والرب
 )٤(. التدّرج مع استخدام الوسائل احلديثة واحلسية بغية تقريب املعىن وتزويد الفرد بأرضية علمية وثقافية واسعة 

أما علماء التربية فإهنم جيعلون من التعليم مرحلة الحقة ملرحلة التهذيب والتأديب ، واليت بدورها تتبع مرحلة احلضانة ، فمن 
   )٥(. دون تأديب ، مل ينفعه التعليم تعلم 

  : الترغيب والترهيب  - ٦

فهو وعيد : وعد يصاحبه حتبيب اإلنسان وإغراؤه باجناز عمل ما ، جيين من ورائه مصلحة وخرياً ، أما الترهيب : الترغيب 
   )٦(. اإلنسان بالعقوبة ، وحتذيره من األعمال احملرمة 

لوب له أمهيته ، السيما يف مراحل الطفولة األوىل ، وهو مستقى من الفطرة اإلنسانية ، وما من شك أن استخدام مثل هذا األس
حيث يرى املرّبون املسلمون أن لدى الطفل ميالً طبيعياً حنو حب الثناء واملديح ، والرغبة يف كل ما جيلب له اللذة والسرور ، 

   )٧(. لب له الشعور باألمل دون التفكري يف العاقبة ، وهو أيضاً يبغض اللوم ، وكلّ ما جي

                                                            

 ٤٩/الدميقراطية والتربية جون ديوي ،  - ٢/٨٩:  ، إحياء علوم الدين الغزايل - ١٣٦، ١٣٥، ١٣٤/ابن اجلزار القريواين ، سياسة الصبيان  - ١
 ١٩/برسيس ، تدبري الرجل منزله  - ٢٩٢/أرسطو ، السياسة  - ٢٧/روسو ، إميل 

 حديث حسن صحيح  : ، وقال  ٤٠٧/١٢٦ر/٢: مىت يؤمر الصيب بالصالة : الترمذي ، كتاب الصالة ، باب  سنن - ٢

 ١٣٣/ جون ديوي ، الدميقراطية والتربية  - ٣

، تربية الطفل ، حممد العطاران ٤٤١/) ٢٠٠٢- ١٤٢٣(١ط ، القاهرة - وي اإلسالمي ، دار الفكر العريب أصول الفقه الترب،  سعيد علي - ٤
 ٧٥/ )٢٠٠١-١٤٢٢(١ط ، بريوت - اإلسالمية، الدار  ابن سينا والغزايل والطوسي  آلراءوفقا 

يثة يف التربية ، دار إحياء الكتب العربية ، الجتاهات احلدا، حممد عطية اإلبراشي  - ١١٠/األبراشي ، التربية اإلسالمية حممد عطية  - ٥
  ١١/كتاب التربية : كانت  -  ٣٥/ ابن سينا ، كتاب التدبري   -  ٣٦٢/)  ٩٤٣ - ١٣٦٢(٧ط

  ١١/كتاب التربية : كانت  - ٣٥/ ابن سينا ، كتاب التدبري  - ٦
  ٣٥/) ١٤١٦(١ط -لرياض ا -دار القاسم عبد الرمحن البابطني ، أساليب التربية اإلسالمية يف تربية الطفل ،  - ٧
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  ) ١(املديح ، والثناء ، واالبتسام ، والتقبيل ، والتربيت على الكتفني والرأس  واملعانقة  : ومن صور الترغيب 

، فها هو ذا رسول اهللا  )٢(حماسن الطفل والثناء عليه أمام اآلخرين من غري مراء وال تبجيل  وكذلك الدعاء له  إظهارومنه 

 ٣(  "ماله وولده وبارك له فيما أعطيته  أكثراللهم : " ادمه أنس بقوله يدعو خل( *  

فما ورد ،  )٥(وليس له الشتم أو اللعن أو التحقري )٤(. أما الترهيب فهو كالتغافل والتأنيب والتعنيف والتهديد واحلرمان واهلجر 

لى اهللا عليه وسلم سّباباً ، وال فحاشاً وال مل يكن رسول اهللا ص"  أنه كان كذلك ، جاء يف حديث أنس  عن النيب 

، وال تدعوا  أنفسكمعلى  اال تدعو: "  له ، قال  إفساداوعليه جتنب الدعاء على ولده ، ألن يف الدعاء عليه ،  )٦(" لّعاناً 
   )٧("يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم توافقوا من اهللا ساعة  ، ال أموالكم، وال تدعوا على  أوالدكمعلى 

وإصراراً على  إال جسارةوال ينبغي هتك ستر الطفل أو مكاشفته ، السيما إذا ستره واجتهد يف إخفائه ، ألن هذا قد ال يزيده 
   )٨(. اخلطأ دون املباالة بأحد 

   :الثواب والعقاب - ٧

تكرار السلوك يرتبط (دأ اللذة حظي هذا اجلانب باهتمام علماء التربية املسلمني كما اعتمده علماء النفس يف الغرب ، ابتداء مبب
، وانتهاء مببدأ التعزيز الذي تبناه السلوكيون ، حيث جعلوا  وهربرت سبنسر ، والذي قال به فرويد) باللذة احلاصلة منه 

املنبهات اخلارجية اليت ترافق السلوك من ثواب ، أو عقاب بواعث له خبالف احلافز الذي يعرب عن حاجة فيزيولوجية داخلية يف 
    )٩(. الغالب 

                                                            

 -٢/١٧٦ ) ١٩٩٩-١٤١٩(٣، ط :بريوت - عمر القيام ، مؤسسة الرسالة  -شعيب ارناؤوط : اآلداب الشرعية ، حتقيق ، املقدسي  -١
 ١/٦٩ابن اخلطاب ، مكتبة الثقافة الدينية ، ط: حتقيق  هتذيب األخالق وتطهري األعراق ،، ابن مسكويه  -١٣٣/القابسي ، الرسالة املفصلة 

  ٢٧٤/) ١٩٨٢(٧تارخيها ، مكتبة النهضة املصرية ، ط، فلسفتها ، نظمها ، التربية اإلسالمية ،  أمحد شليب -
 ١/١٤٦: حممد سويد ، منهج التربية النبوية للطفل -٢

 ٦٣٤٤/١١٣١ر/٤: دعوة النيب صلى اهللا عليه وسلم خلادمه : كتاب الدعوات ، باب : البخاري  صحيح -٣

، وهبامشه الوسيلة األمحدية  بريقة حمموديةحممد بن حممد اخلادمي  -  ١٢٩/القابسي ، الرسالة املفصلة  - ٢٧/بري ابن سينا ، كتاب التد -٤
 ٦٩/ابن مسكويه ، هتذيب األخالق  –٤/١٥١: ) ١٣٤٨(مصر ، ط -والذريعة السرمدية يف شرح الطريقة احملمدية ، مطبعة مصطفى البايب 

  ١٣٥/)  ١٩٨٨(ة والتدابري االحترازية بني الشريعة والقانون ، اهليئة املصرية العامة للكتاب، طالنظرية العامة للعقوب، عزت حسني 

التربية يف السرية ، أبو لبابه حسني  - ٨/٤٢٤: اجملموع ، لنووي ا -١٢٩/ القابسي ، الرسالة املفصلة  -  ٢/٢٥٤: بلغة السالك : الصاوي  -٥
   ٢٠٥/ياإلرشاد النفس، حممد شحيمي  -٦٢/النبوية 

  ١٠٨٤/ ٦٠٤٦ر/٤: كتاب األدب ، باب ما ينهى من السباب واللعن : البخاري  صحيح -٦
 ١٨/١٣٩: حديث جابر الطويل : مسلم ، كتاب الزهد والرقاق ، باب  صحيح -٧

ياء علوم إحالغزايل ،  – ١٥٩/هتذيب األخالق ، ابن مسكويه  - ٤/١١٥:  ريقة حمموديةباخلادمي ،  – ٤/٢٩٧: ابن احلاج ، املدخل  -٨
  ٤٦/ ابن حزم ، األخالق والسري – ٢/٩٠:  لدينا
عدنان  - ٤٣٢/ ، أصول الفقه التربوي اإلسالميسعيد علي  - ٤٤/القابسي ، الرسالة املفصلة : ، وينظر  ٨٨/توجيه املعلم ، مقداد ياجلن  -٩

دار التربية ودورها يف تشكيل السلوك ، ، ن مصطفى الطحا - ٢٢٦/) ٢٠٠٠-١٤٢٠(١، دار النحوي، ط ، التربية يف اإلسالمعلي النحوي 
   ١٧٣/) ١٩٩٥(١، ط مصر -مكتبة مدبويل ملوسوعة النفسية ، ا، حممد احلنفي -  ٢٦٨/) ٢٠٠٦- ١٤٢٧(١ط بريوت ، -املعرفة 
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تقدمي ما له قيمة مادية يف ظاهره ، وهو معنوي يف تأثريه أيضاً   وذلك كاملكافآت املالية واجلوائز : ومن صور الثواب املادي 
حنو الدمى ، والكتب ، واألدوات املدرسية والرياضية والفنية واأللعاب ، واهلدايا املختلفة ، وقد تكون معززاً غذائياً ، وفق ما 

  *) ١(. ر عنه علماء النفس عّب

أيضاً ، مث يبدأ  إىل أن املعززات املادية يتعاظم تأثريها يف مراحل الطفولة األوىل ، وعند املعوقني احلديثةوقد أشارت الدراسات 
ثواب كلما واالتفاق مطرد عند علماء التربية على أن ال،  )٢( باالحنسار حىت يصبح شبه معدوم يف املرحلة اإلعدادية والثانوية

   )٣(. خرج عن املضمون املادي إىل املعنوي كان أثبت يف تعديل السلوك وتوجيهه 

اتفق علماء التربية من املسلمني وغريهم  فقد،  وهو إنزال العقوبة الفعلية باإلنسان املقصر أو املسيء لألدب: أما العقاب 
، نظراً خلطورته ، وما قد خيلفه من آثار جسدية أو رارية ، كوسيلة اضط )٤(على اعتماد العقاب يف سياسة الطفل وتوجيهه 

نفسية سلبية ، والبد أن يكون تربوياً يف مآله ، ويتم إيقاعه بشكل تدرجيي من األخف إىل األشد ، وال يلجأ إىل وسيلة مع 
   )٥(. جدوى ما دوهنا 

لية لديه ، شرط أال يكون تلقائياً متكرراً حبيث والعقاب ضروري يف بعض األحيان لتقومي سلوك الطفل وتنمية الشعور باملسؤو
يصبغ عالقة الولد بأبويه أو معلميه ، ألن التعنيف املتكرر يفقد تأثريه شيئاً فشيئاً ، بل وقد ينتج عنه أشكال من السلوك 

   )٦(. اخلاطئ ، كاالستهزاء مثالً 

 يتصل بالبدن ، أو استعمال آلة التأديب يف حمل قابل والضرب وهو اسم لفعل مؤمل األذنالصفع وشد : ومن العقوبات البدنية 
   )٧(. للتأديب واإليالم 

   :ضوابط الضرب وشروطه 

إن استخدام الضرب ليس على إطالقه ، بل هو يف الشرع اإلسالمي مضبوط بضوابط وشروط البد من مراعاهتا ، حىت يكون 
  .جمدياً ، وحيقق اهلدف املرجو منه يف اإلصالح 

  )٨(. الضرب مربحاً ، فال يكسر عظماً ، وال جيرح حلماً ، وال يريق دماً أال يكون  -١

                                                            

 ١٧١/ ملوسوعة النفسية ا، حممد احلنفي -  ١١/النظام الداخلي  - ١

  - ٢٧٤/ ، التربية اإلسالميةأمحد شليب  -١٣٠/علم النفس العقايب ، كمال الدسوقي  - ٢٣/حممد العمايرة ، املشكالت الصفية - ٢
 ١٠/ ) ٢٠٠٤ -١٤٢٥(١القاهرة، ط - ، مكتبة الثقافة الدينية  ، األسرة واملدرسة واملعلم كلري فهيم - ٣

  ٦٩/ القاهرةخليل إبراهيم ، مؤسسة فرانكلني للطباعة ، : ، ترمجة  الشعور باملسؤولية عند األطفال تربية، كونستاين فوستر  - ٤
   ٣١٥/اجتاهات حديثة يف التربية األبراشي  - ٥

 ٣٥/لتدبري  ، ابن سينا  ، ا ١٣٨/سياسة الصبيان ، ابن اجلزار : ، وينظر  ٦٤/، أساليب التربية عبد الرمحن البابطني  - ٦

، مصر  -، املطبعة الكربى األمريية تبني احلقائق ، لزيلعي ا - ٤/٩٩:  بريوت  -، دار إحياء التراث العريب شرح فتح القدير ، ابن مهام  - ٧
  ٣٦/حممد العمايرة ، املشكالت الصفية  -٣/١٧٥:  ) ١٣١٥(١ط

اهليتمي ، حترير   - ٣٦٣/ ٥: ابن عابدين ، رد احملتار  – ١/٤٠٧: أمحد الصاوي ، بلغة السالك : وينظر  -١٨/١٣٨: النووي ، اجملموع  - ٨
 ٩/٧٤٤: ابن قدامة ، املغين  – ٧٣/املقال 
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جتنب ضرب الوجه تكرمياً له ، خشية تشويهه ، ويتجنب الرأس واملقاتل ، واملواضع املخوفة ، كالفرج والبطن ، وثغرة  -٢
  )١(. النحر ، وحتت األذن 

  )  ٢(. تدلة الرطوبة واحلجم أال يكون الضرب بالسوط أو العصا ، ولكن بدّرة مأمونة مع -٣

اعتبار حال الصيب وعمره وطاقته وذنبه ، فال تنبغي الزيادة على الثالث ، إال إذا عظم الذنب أو تكرر ، فتجوز الزيادة  -٤
  )٣(. على الثالث إىل العشر ، لكن بإذن الويل  

  )٤(.  أن يكون الصيب مستأهالً له -٥

 )٥(. ترف التناسب بني مقدار العقوبة والذنب املق -٦

  )٦(. أن يغلب على الظن إفادته حبيث يؤدي إىل حتقيق األغراض املتوخاة منه يف ردع الولد وإصالحه  -٧

  )٧(. أال ميس كرامة الطفل ، وأال ينطوي على إهانة له ، فال يضرب باحلذاء مثالً  -٨
ما انتقم " : رضي اهللا عنها  أهنا قالت  منني، فعن عائشة أم املؤ )٨(، أو بدافع االنتقام أال يتم إيقاعه يف حال الغضب  -٩

  )٩(" . لنفسه يف شيء قط إال أن تنتهك حرمة اهللا فينتقم هبا هللا  رسول اهللا 

  
  
  
  
* 

                                                            

يف فقه اإلمام الشافعي ، دار  املهذبأيب اسحق الشريازي ،  – ٥/٣٦٣: ابن عابدين ، رد احملتار  – ٤/٣٥٤: ن عرفة ، حاشية الدسوقي اب - ١
: شرح النووي بصحيح مسلم  -  ٤/١٨٤: كشاف القناع البهويت ،  – ٢/٨٩:  )١٩٩٤-١٤١٤(١ط، بريوت  -إحياء التراث العريب 

هناية الرتبة يف طلب الشيزري ،  عبد الرمحن بن نصر -  ١٧١،  ١٧٠/الرسالة املفصلة ، لقابسي ا  - ٧٣/املقالاهليتمي ، حترير  – ١٦/١٦٥
، التربية يف اإلسالم ، دار  أمحد فؤاد األهواين - ١٠٤/)  ١٩٨١ – ١٤٠١(٢ط، بريوت  - احلسبة ، حتقيق السيد الباز العريين ، دار الثقافة 

   ١/٣٢١: مصر  -املعارف 

 هناية الرتبةالشيزري ،  - ٧٣/ اهليتمي ، حترير املقال  -  ٤/١٨٥:كشاف القناعالبهويت ،  -  ١٧١،  ١٧٠/الرسالة املفصلة ، ابسي لقا - ٢
  ١/٣٢١: ، التربية يف اإلسالم محد فؤاد األهواين أ - ١٠٤/

 ٧٦/اهليتمي ، حترير املقال   - ١٣٠،  ١٢٩،  ١٢٨: القابسي ، الرسالة املفصلة  - ٣

تربية الطفل ، ، حممد العطاران  - ٥٠/علم النفس العقايب، كمال الدسوقي  -١٢٨/القابسي ، الرسالة املفصلة  - ٧٢/، حترير املقال  اهليتمي - ٤
 ١١/فن تربية األوالد  ، حممد مرسي   -  ٩٦/

  ٣٥/القابسي ، الرسالة املفصلة  -١١٣/فن تربية األوالد  ، حممد مرسي  - ٧٢/اهليتمي ، حترير املقال  - ٥
اهليتمي ، حترير  -  ٣/٢٦٠: مغين احملتاج للشربيين  -  ٣/٤٢٨: حاشية إعانة الطالبنيالسيد البكري ،  – ١/٤٠٧:بلغة السالك للصاوي  - ٦

 ١١٤/فن تربية األوالد  ، حممد مرسي  - ١٤٢/ ، التربية اإلسالمية األبراشي - ١٠٥/علم النفس العقايب ، كمال الدسوقي  - ٧٢/املقال 

، دار  أطفال املسلمني، مجال عبد الرمحن  - ٣٥/القابسي ، الرسالة املفصلة  - ٩/٧٤٤:  املغينابن قدامة ،  -١٨/١٣٨: موع اجملالنووي ،  - ٧
  ١٤٦/التربية اإلسالمية وفالسفتها األبراشي ،  – ٩٥/)  ٢٠٠٤ - ١٤٢٥(٧ط،  مكة - طيبة اخلضراء 

حممد مرسي  -٦٣/  ،  التربية يف السنة النبويةأبو لبانة حسني - ٩٩/ال املسلمنيأطف، مجال عبد الرمحن  -  ٣٣/القابسي ، الرسالة املفصلة  - ٨
  ١١٤/فن تربية األوالد  

  ٦١٢٦/١٠٩٦ر/٤" : يسِّروا وال تعسروا " قول النيب صلى اهللا عليه وسلم : البخاري ، كتاب األدب ، باب  صحيح - ٩
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  : نشئة الطفل ورأي الشرع فيها التربوية اخلاطئة يف ت السياسات: املطلب الثاين 

أوالدهم وتربيتهم ، وميكن إمجاهلا يف األساليب خيطئ كثري من املربني يف حتري السياسة اليت يتبعوهنا يف تنشئة 
  : اآلتية 

 : األسلوب التسلطي   -١
وأقواله ، والتحكم برغباته بطريق اجلرب و اإلكراه ، وتوجيه سلوك الطفل أفعال يف  الوالدينحتكم يقوم هذا األسلوب على و

  . الطفل مبا يتوافق مع رغباهتم الشخصية
مستقبالً يف مصلحة الطفل يصب ن ذلك أمن الوالدين  ظناً،  وإمكانياته فوق قدراتهمبا يالقيام  ويترافق يف الغالب بإلزام الطفل

  .كما يكون عرياً عن الشرح والتفسري واإلقناع العقلي 
 ومن أمثلته إجبار الوالد طفله على ارتداء لباس معني ، أو تناول ما يكره ، ومنه التحكم بنوع الدراسة أو العمل أو اللعب أو

  .ما شابه 
وقد أثبتت التجارب والدراسات أن ملثل هذا األسلوب آثاره السلبية على شخصية الطفل إذ يقتل فيه روح اإلبداع واالبتكار ، 
ويفقده القدرة على إبداء الرأي واملناقشة واختاذ القرار ، والشعور الدائم باخلجل والقلق والتوتر ، وقد يؤدي به إىل العناد 

  *. )١(والعدوانية 
توجب على الوالد االهتمام بأوالده ، ومتابعتهم يف دراستهم ومشاكلهم ، ونصحهم اإلسالمية وإن كانت  تكما أن التشريعا

  )٢(برفق ولني ، وتأديبهم على حماسن األخالق والّشيم ، إال أهنا جتعل ذلك بطريق التجربة والتدريب والتوجيه ال اجلرب واإلكراه
 الكبت ،وف وبعيداً عن اخل هوآرائيعرب عن أفكاره حىت  لهتيح الفرصة تو،  طفلرم حقوق التحتأيضاً والتشريعات اإلسالمية 

أتأذن يل أن :" أتى بشراب فشرب منه وعن ميينه غالم وعن يساره أشياخ ، فقال للغالم  فعن سهل بن سعد أن رسول اهللا 
    )٤(" يف يده  رسول اهللا  )٣(ك أحدا ، فتلهال ، واهللا ال أوثر بنصييب من: أعطي هؤالء ؟ فقال الغالم 

   )٥(فال ينبغي إجبار ولده على علم ال رغبة له فيه ، ألنه إن محل على غري ما هو مستعد له مل يفلح فيه
  
 :  اإلمهــــــال -٢

من السخرية اليت لك ذ عما قد يرافق بعيداً عن اإلشراف والتوجيه لسلوكه ترغيباً وترهيباً ، فضالًالوالدين الطفل  وهو جتاهل
وقد يكون هذا التجاهل مقصوداً أو غري مقصود ، مادياً أو عاطفياً ، كما يف حال ، تؤدي إىل إصابة الطفل باإلحباط 

  .االنشغال عن الطفل بالعمل أو امللهيات وحنو ها 

                                                            

  ٢٦/جناح حمرز ، أساليب املعاملة الوالدية  -١
  ١/١٤٢: بريوت  -، دار ابن كثري ) ٢٠٠١-١٤٢٢(٢هج التربية النبوية للطفل ،  طحممد سويد ، من - ٢

 . تله مبعىن وضعه  - ٣

 ٢٤٣٠/١٣٥ر/١١: هبة الواحد للجماعة : البخاري ، كتاب اهلبة ، باب  صحيح - ٤

  ١٩٦/ ٢، دار البشائر اإلسالمية ط، حتفة املولود ابن القيم  - ١٣٦/أطفال املسلمني مجال عبد الرمحن ،  - ٥
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طفل السيما يف مراحله العمرية يشكل خطراً على اليولوجية والنفسية زالفالطفل حاجات  من املالحظ أن التقصري يف إشباعو
  *.األوىل 

وعدم االكتراث باألوامر والنواهي ، التبلد االنفعايل ولعل هذا ما يفسر أشكال السلوك السلبية اليت قد تصدر عن الطفل ، ك
منه من ، واالحنراف األخالقي ، والبحث عن املواطن اليت تشبع ما حرم االعتداء على اآلخرين ، ون االوالد اليت يصدرها

  )١(.  حاجات 

، البدنية ، وإشعاره باحلّب  هتنمية قدراتوالعمل على ،  - كما سبق _الطفل وقد تتابعت الوصايا اإلهلية الداعية إىل حفظ 
  . اخللقية  االهتمام بتنشئتهالّرعاية والعطف ، إحاطته بو

والوقاية تكون باملالحظة ] ٦: التحرمي " [ ناس واحلجارةيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها ال: " قال تعاىل 
على مسؤولية الوالد عن ولده  )٣(" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته "  كما يدل عموم قوله ،  )٢(واملراقبة والتوجيه 

  . يوم القيامة 
لكذب ، كثري احلقد واحلسد ، كثري السرقة ويرى املرّبون أن الطفل إذا أمهل يف بدء حياته صار يف الغالب فاسد اخللق ، كثري ا

والنميمة واإلحلاح ، فضولياً يتدخل فيما ال يعنيه ، ويكيد لغريه من زمالئه ، ذا جمون ، ال يبايل مبا يصنع ، وال يكترث ملا 
  )٤(. يفعل 

  : اإلفراط يف احلماية  -٣

لسلوك دون مراعاة الضوابط الدينية أو اخللقية أو ، وممارسة أشكال ارغباته تكون بالتساهل مع الطفل وتشجيعه على إشباع و
 .وهذه احلماية قد تتعدى حدود اآلخرين ، وذلك يف حال تعرضهم لإليذاء من الطفل نفسياً أو جسدياً ، االجتماعية 

رص على من املعلوم أن هلذا األسلوب آثاره السلبية على شخصية الطفل ، حيث ينشأ أنانياً غري آبه بأحد ، حريصاً كل احلو
تلبية رغباته واحلصول على كل ما يريد ، ويصبح عاجزاً عن االعتماد على نفسه حمتاجاً إىل معونة الغري ، ويعاين يف الغالب من 

  . سوء التكيف 
موضع اتفاق عند علماء وإذا كان التعنيف املستمر والعقاب املتكرر يساعد على تكوين اجتاهات سلبية لدى الطفل ، وهو 

 فيغرق يف الفوضى ، بعيداً عن االنضباط واالتزان ، فهذا ال يعين أن يترك الطفل جلنون أهوائه وسيطرة نزواته )٥(طبة لنفس قاا
   )٦( وكما أمر اإلسالم بالتعامل مع الطفل على أساس الرأفة واحلنان ، فقد هنى عن اإلفراط والغلو يف ذلك

                                                            

 ٩٥/جناح حمرز ، أساليب املعاملة الوالدية  - ١

 ٨/٢٨٧) : ١٩٩٣- ١٤١٣(١بريوت ، ط –ابن حيان األندلسي ، تفسري البحر احمليط ، دار الكتب العلمية  - ٢

 ٩٥٥/  ٥٢٠٠ر/ ٣: املرأة راعية يف بيت زوجها : البخاري ، كتاب النكاح ، باب  صحيح - ٣

 ٢٥٨/األبراشي ، التربية اإلسالمية  - ٤

خليل إبراهيم ، مؤسسة : ، ترمجة الشعور باملسؤولية عند األطفال تربية  ، كونستاين فوستري ، ٢/٣٥٦: مقدمة ابن خلدون  ابن خلدون ، - ٥
، ) ١٩٤٦- ١٣٦٥(زكريا ميخائيل ، ط  -مىن العقراوي : الدميقراطية والتربية ، ترمجة  ، جون ديوي-٦٦،٧٠/فرانكلني للطباعة ، القاهرة 

 ٥٤/، القاهرة  جلنة التأليف والترمجة

  ١٠٠/مجال عبد الرمحن ، أطفال املسلمني  - ٦
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تنتهي باالنضباط الذايت ، وقد نصت اتفاقية منظمة العمل الدولية الطفل حباجة إىل سلطة ضابطة ، تبدأ باألسرة وألن 
على احترام حرية اآلباء أو األوصياء عند وجودهم يف تربية أوالدهم دينياً وخلقياً ، وفق قناعاهتم اخلاصة ، لكن هذا  ١٢٣/٦٥

ري التشريعية واإلدارية واالجتماعية ال يعين أن يترك هلم احلبل على الغارب بل جيب أن يترافق ذلك مع اختاذ مجيع التداب
إلمهال أو املعاملة املنطوية على والتعليمية املالئمة حلماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية والعقلية أو ا

  )١(. االستغالل مبا يف ذلك اإلساءة اجلنسية 

  : اإلفراط يف الشدة  -٤

إزاء ما يصدر عنه من أنواع السلوك املختلف ، ويرافق ذلك يف الغالب عدم التناسب بني  تعريض الطفل للعقاب املستمرعين تو
 . الذنب والعقاب الذي يتم إيقاعه 

هذا أسلوب يقوم عليه النظام التربوي القدمي ، وقد أضحى من تداعيات احلياة القهقرية ، بعد أن أثبتت الدراسات احلديثة و
مي سلوكه ، وأن غرمه يفوق غنمه ، بل وقد يشكل خطورة عليه بالنظر إىل آثاره النفسية عدم جدواه يف إصالح الطفل وتقو

  * )٢(. واجلسدية اليت يعترب من أمهها التمرد والعدوانية 
كثرت اجلمعيات الراعية للطفل ، واليت تنادي حبقوقه ، و ١٩٧٢منذ عام  وقد شغل موضوع العنف ضد الطفل حمور االهتمام

الصادرة عن الطفل ،  وجاءت النظريات الفلسفية رديفاً لذلك ففسرت أنواع السلوك ستخدام الشدة معه ، وتطالب مبنع ا
وحذرت من خطر استخدام العقاب ضده ، وأرفق ذلك بعدد من الصور الواقعية الستخدام العنف حقيقة جتاه الطفل ، نتيجة 

  )٣(. نفعالاجلهل بالشرع وضوابطه ، أو نتيجة استحكام الغضب وسرعة اال
ومن املعلوم أن املمارسات العنيفة جتاه الطفل أمر مناف لتعاليم الشرع اإلسالمي مجلة وتفصيالً ، وعلى النقيض من ذلك ، 

  ) ٤(" . كَبَِريَنا م َيرَحم َصِغَريَنا َوُيَوقِّر لَيَس ِمنَّا َمن لَ: " بالرفق باألطفال والرمحة هبم ، فقال    فقد أمر النيب
إن : احلسن رضي اهللا عنه وعنده األقرع بن حابس التميمي  جالساً ، فقال األقرع    قّبل رسول اهللا:  هريرة قال وعن أيب

   ) ٥(" .  َمن ال َيرَحم ال ُيرَحم : " وقال   يل عشرة من الولد ما قّبلت منهم أحداً فنظر إليه رسول اهللا 
 رفق باعتباره مثرة حسن اخللق ، وذّم العنف ألنه نتيجة الغضبوقد وردت نصوص الشرع اإلسالمي احلنيف يف مدح ال

  ] .١٥٩:آل عمران" [َولَو كُنَت فظّاً غَِليظَ القَلبِ النفَضُّوا ِمن َحوِلَك "   والفظاظة ، قال تعاىل يف وصف املصطفى
    )٦( "َق ، َوُيْعِطيِ َعلَْيِه َماْ ال ُيعِطي َعلَى الُعْنِف إنَّ اهللا َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّفْ: " على الرفق وبالغ فيه ، فقال   وقد أثىن النيب 

                                                            

 ٢٥، ١٤/ غادة مراد ، الطفل السوري والقانون  - ١

حسام خزعل - ٨٧/ توجيه املعلم  مقداد ياجلن ، -  ١٢٦/ كمال دسوقي ، علم النفس العقايب – ٩٥/مجال عبد الرمحن ، أطفال املسلمني  - ٢
 ٤٨/الب املرحلة اإلعدادية يف حتصيلهم الدراسي أثر أساليب التنشئة االجتماعية األسرية لط

إساءة معاملة األطفال ، ترمجة أمحد رمو ، وزارة الثقافة ،  إيلي بيوبرغر - ٧/)١٩٩٩(إجالل حلمي ، العنف األسري ،  دار قباء ، ط  -٣
لفكر العريب املعاصر ، دمشق ، ألخالق وإشكاليتا الدميقراطية والعدالة االجتماعية يف ا، ا، ماال برهوم ٢٠٦)/ ١٩٩٧(دمشق ، ط 

 ١٤٠)/٢٠٠٢(ط

أيب داود ، كتاب  -حديث غريب : ، وقال  ١٩١٩/٣٢١ر/٤: ما جاء يف رمحة الصبيان : الترمذي ، كتاب الرب والصلة ، باب  سنن - ٤
 ٤٩٤٣/١٤٧ر/٥: األدب ، باب يف الرمحة 

 ٥٩٩٧/١٠٧٨ر/٤: رمحة الولد و تقبيله و معانقته : البخاري ، كتاب األدب ، باب  صحيح - ٥

   ١٦/١٤٦: فضل الرفق : مسلم ، كتاب الرب والصلة ، باب  صحيح - ٦
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َمن أُعِطَي َحظَُّه ِمَن الرِّفقِ فَقَد أُعِطَي َحظَُّه ِمَن اخلَري َوَمن ُحرَِم َحظَُّه ِمَن الرِّفقِ فقد ُحرَِم : "    ويف الرفق مجاع اخلري ، قال
   )٢(" نَّ الرِّفَق ال يكونُ يف َشيٍء إال َزاَنه ، َوال ُينَزُع ِمن َشيٍء إال َشاَنه إِ: " ، وقال أيضاً  )١(" َحظَُّه ِمَن اخلَري 

وقد أرجع ، ) ٣(  وإذا كانت الطباع أميل إىل العنف واحلدة ، منها إىل الرفق واحللم ، غري أن اللني أبلغ تأثرياً من الشّدة والعنف
نَّ الغضب قوة يف القلب ، تتوجه عند ثوراهنا إىل دفع املؤذيات قبل الفالسفة املسلمون العنف إىل الغضب والفظاظة ، أل

وقوعها ، وهي طبع لدى اإلنسان ، ال سبيل لقمعها حبال ، واستخدامها مستحسن يف موضعه من غري إفراط وال تفريط ، 
تكون ألسباب غريزية ، أو  وبذلك يظهر دور التهذيب وجماهدة النفس يف التحكم هبا ، واحلّد من آثارها ، أما دوافعها فقد
ة وال فكر وال نظر وال اختيار اعتيادية مكتسبة ، وهي إن خرجت عن سياسة العقل والدين ، حبيث ال يبقى للمرء معها بصري

وقد  )٤(. فسوف تسفر عن مظاهر متعددة من العنف ، وإن متَّ كظمها لعجز عن التشفي ، احتقنت يف القلب وصارت حقداً 
َوالكاِظِمَني الغيظ َوالَعاِفَني َعنِ  النَّاسِ  " هات اإلهلية حنو كظم الغيظ والبعد عن التوتر والغضب ، قال تعاىل تعاقبت التوجي

ليَس الشَّديُد بالصُّرَعِة إنََّما الشَّديُد الذي َيمِلُك َنفَسُه : " أنه قال  ، وورد عن النيب :] آل عمران " [َواهللا ُيِحبُّ املُحِسنَِني 
   )٥( " .الغَضبِ  ِعنَد

فإذا جلأ املرّبي إىل العقاب البدين يف بعض األحيان لتقومي سلوك الطفل وتنمية الشعور باملسؤولية لديه فهذا ال يعين أن جيعل من 
اطئ ، الشدة طابعاً يطبع عالقته بولده ، ألن التعنيف املتكرر يفقد تأثريه شيئاً فشيئاً ، بل وقد ينتج عنه أشكال من السلوك اخل

* )٦(. كاالستهزاء واملكر والكذب مثالً 
 

 : والتمييز  التفرقة -٥

كثري من اآلباء واألمهات عندما يفاضلون بني أبنائهم ، ويعمدون إىل التمييز بينهم يف املعاملة أو اإلنفاق أو غريه ، خيطئ 
    . ألوالد ، صفاته اخللقية أو اخللقية ويكون ذلك العتبارات عدة شخصية أو متعلقة بالطفل املميز ، جنسه ، ترتيبه بني ا

وأيا كان سبب التمييز فال مربر له ، إذ الضرر املترتب عليه يفوق نفعه ، ومن أهم آثاره التفكك األسري ، وزرع بذور 
: قال ف بالعدل بني األوالد األحقاد والضغائن يف قلوب األوالد جتاه بعضهم البعض وجتاه والديهم ، وقد أوصى رسول اهللا 

  . ، وهذا حديث عام يف اإلنفاق وغريه  )٧(" اتقوا اهللا واعدلوا يف أوالدكم " 
                                                            

وأخرج حنوه مسلم يف  -حديث حسن صحيح : ، وقال  ٢٠١٣/٣٦٧ر/٤: ما جاء يف الرفق : الترمذي ، كتاب الرب والصلة ، باب سنن  - ١
 ١٦/١٤٦: فضل الرفق : صحيحه ، كتاب الرب والصلة ، باب 

 ١٦/١٤٦: فضل الرفق : والصلة ، باب  مسلم ، كتاب الرب صحيح - ٢

 ١/٣٥: الفواكه الدواينالنفراوي ، ،  ٢٥٣/ ٣:  اخلادمي ، بريقة حممودية: ، وينظر  ٣/٢٣٤: الغزايل ، إحياء علوم الدين  - ٣

التعليم والتعلم للؤلؤ النظيم يف روم ، أبو حيىي زكريا األنصاري  ا: ، وينظر  ٢٣٢- ٢٢٧-٢١٣- ٢١٠-٣/٢٠٩:الغزايل ، إحياء علوم الدين - ٤
 ٢٣/العنف ضد الزوجة  ، أمل العواودة - ١/٤٦١:بدائع السلك ،ابن األزرق ، ٢٣/

 ٤/٦١١٤/١٠٩٤: احلذر من الغضب : البخاري ، كتاب األدب ، باب  صحيح - ٥

   ٣١٥/براشي ، اجتاهات حديثة يف التربية األ - ٦

  ١١/٦٥: هلبة كراهية تفضيل بعض األوالد يف ا: مسلم ، كتاب اهلبات ، باب  صحيح - ٧
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إين أعطيت ابين : فقال  وأمر رسول اهللا أيضا بالتسوية بينهم يف العطاء ، فقد ورد أن النعمان بن بشري جاء إىل رسول اهللا 
ال ، : ، قال " أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ : "  ل من عمرة بنت رواحة عطية ، فأمرتين أن أشهدك يا رسول اهللا ، فقا

فاحلديث يدل بظاهره على ذم تفضيل بعض األوالد على بعض يف ،  )١( "تشهدين إذن فإين ال أشهد على جور : "  قال 
  )٢(. العطايا ملا يف ذلك من الظلم 

  : التوبيخ املستمر  -٦

        .عريضه للنقد املستمر ، وتتبع أخطائه واإلكثار من لومه بشكل دائم ، وذلك من خالل تالطفل بالذنب  هو إشعارو
 )٣(وقد جياوز ذلك إىل الشتم أو اللعن أو التحقري وقد يكون التوبيخ شديداً ، فيغلّظ له بالقول ، أو ينعت بالقبيح من النعوت ،

، وقد ينشئ لدى واخلوف إزاء أي أمر  وهذا األسلوب من شأنه أن جيعل الطفل انطوائيا متقوقعاً حول ذاته ، كثري التردد
وقد يدفع به إىل املعاندة والنكاية السيما عند  القبائح  بسماع املالمة وركوب الطفل ردود فعل خمتلفة كاالستهزاء والالمباالة

  )٤(. املكاشفة 

عشر سنني  ل اهللا خدمت رسو:" أنه قال رضي اهللا عنه أبعد الناس عن ذلك ، فقد ورد عن أنس  وقد كان رسول اهللا 
وأخرج البخاري عن عمر بن سلمة رضي اهللا عنه قال  )٥(" أال صنعت ؟ :" ، وال " مل صنعت ؟ " وال " أف " واهللا ما قال 

يا غالم سم اهللا وكل بيمينك وكل مما : فكانت يدي تطيش يف الصفحة فقال يل  كنت غالما يف حجر رسول اهللا :" 
  *  )٦(" يليك ، فما زالت طعميت بعد 

 : لة يف املعام التذبذب -٧
يف تعامل األبوين مع الطفل ، السيما يف استخدام أسلوب الثواب والعقاب ، فيعاقب على القيام ستقرار االعدم التقلب وويعين 

 ه بسلوك معني أحيانا ، ويثاب على السلوك ذاته أحيانا أخرى ، مما جيعل الطفل يف حرية من أمره يف صحة ما ارتكب أو خطئ
   )٧( .بشكل مزدوج تعامل مع اآلخرين تشخصية متقلبة ينشأ عن استخدام هذا األسلوب يف الغالب و

هو : واحلزم عموماً ، .سياسة مستقرة يف تعامله مع أوالده  حازماً ذاإلسالمي ، فينبغي أن يكون املريب أما يف التشريع ا
وتوقّي املهالك قبل الوقوع فيها ، وتدبري األمور على أحسن ما تكون  االحتياط يف األخذ باألمور ، والنظر فيها قبل نزوهلا ،

                                                            

 ١١/٦٧: كراهية تفضيل بعض األوالد يف اهلبة : مسلم ، كتاب اهلبات ، باب  صحيح - ١

 ١١/٦٧: النووي ، شرح صحيح مسلم  - ٢

، التربية يف السرية أبو لبابه حسني  - ٨/٤٢٤: اجملموع للنووي  -١٢٩/ الرسالة املفصلة للقابسي  -  ٢/٢٥٤: بلغة السالك للصاوي  - ٣
 ٢٠٥/شاد النفسي ، حممد شحيمي اإلر -٦٢/ النبوية 

  ٦٤/، التربية يف العائلة فيلكس توماس  -  ٦٩/هتذيب األخالق مسكويه ،  - ٤
 ٦٠٣٨/١٨٣٠ر/٤:صحيح البخاري ، كتاب األدب ، باب حسن اخللق والسخاء  - ٥

البخاري يف  أخرجهديث واحل-٧٦/دمشق -، دار الفجر) ٢٠٠١ - ١٤٢٢(١، طالد والناشئة يف زمننا املعاصر تربية األو، يوسف بديوي  - ٦
 ٥٣٧٦/٩٨٥ر/٣: باليمني  واألكلالتسمية للطعام : ، باب  األطعمةصحيحه ، كتاب 

 ٥٤/أمحد بديوي ، الثواب والعقاب واشره يف تربية األوالد  – ١٤٢/جناح حمرز ، أساليب املعاملة الوالدية  - ٧
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ويف التربية تعبري عن درجة السيطرة والضبط اليت ميارسها األب على طفله ملنافعه ، بعيداً عن اإلذالل ،  )١(من وجوهها 
  ) ٢(. واإلهانة 

ة والتجّرد عن النوازع ة وراءه ينبغي أن متتاز بالنزاهعن العنف ، والدوافع الكامناً بالشدة ، عارياً واحلزم يكون مترافق
  .والرغبات االنتقامية ، منصوبة لتحقيق مصلحة الطفل ، بدافع احلّب واحلرص يف الغالب الشخصية 

  : مزايا األسلوب التربوي يف التشريع اإلسالمي 

دف إىل إعداد الفرد الصاحل السوي الذي يسعى النظام التربوي اإلسالمي مستقى من تعاليم الشرع اإلسالمي القومي ، وهو يه
  : إىل الكمال يف جوانب حياته كافة ، كما ميتاز عن غريه من األنظمة بعدة مزايا ، ميكن إمجاهلا فيما يأيت 

 :  املريب قدوة  -١

املرّبي متثل االستقامة  على يرتبوحماكاهتم يف أقواهلم وأفعاهلم وحركاهتم ، وهذا ميالً فطرياً حنو تقليد اآلخرين لدى الطفل إنَّ 

  . رياً ، وأعمق انطباعاً يف النفس يف سلوكه ، وترمجة قوله إىل فعل حىت يكون أبلغ تأث

  *  )٣(أما إذا افتقد القدوة فيمن يربيه فل يفلح معه وعظ وال ثواب وال عقاب 

 : الوسطية واالعتدال  -٢

وهو يعتمد ،  فهو ينبذ الشدة املفرطة ، كما ينايف التساهل املبالغ فيهميتاز النظام التربوي يف اإلسالم بالوسطية واالعتدال ، 
  )٤( .أمامه إلصالح اخلطأ  الفرصة احلزم يف التعامل مع الطفل ، وخياطبه على قدر عقله ، كما يتيح

 

 : احلوار البناء اعتماد  -٣

 ويعتمد، بعيداً عن اجلرب واإلكراه ، عن رأيه ويتيح الفرصة لكل فرد ليعرب ع ، حقوق اجلمياألسلوب التربوي اإلسالمي حيترم 
  . الختالف حال النفوس يف اإلقبال والنفور، والسهولة والعناد  وغري املباشر ، وذلك تبعاً النصح والتوجيه املباشر

ل من يتوىل ومن املعلوم أن نفس الطفل أكثر مرونة ، وألني عريكة وأسرع اعتياداً من الكبري ، فكان تعاهده بالتربية واجب ك
  )٥(. أمره  

                                                            

: لبنان  -، الدار العربية للموسوعات ) ٢٠٠٦-١٤٢٧(١علي النشار ، ط: ، حتقيق ، بدائع السلك يف طبائع امللك  أيب عبد اهللا بن األزرق - ١
، دار إحياء التراث ) ١٩٩٨-١٤١٨(١لفتوحات املكية يف معرفة األسرار املالكية وامللكية ،  ط، حمي الدين ابن عريب  ا: ، وينظر  ١/١٢٥

     ٨٨٢/ ١:بريوت  -العريب 

 ٣٩/، كتاب التربية كانت  -  ٥٦/القاهرة  -، اجمللس األعلى للثقافة ) ٢٠٠٥(١يوسف ، طاإلساءة للطفل ،  ترمجة مجعة ، ديفيد وولف  - ٢

 ٢/١٩٩: حممد مرسي ، فن تربية األوالد  - ٣

 ٦٧/)  ٢٠٠٤ -١٤٢٥(٧ط،  مكة -، دار طيبة اخلضراء  ، أطفال املسلمني كيف رباهم النيب صلى اهللا عليه وسلم مجال عبد الرمحن  - ٤

،  عّمان -، تربية األطفال يف اإلسالم دار جرير باسم حوا مده  - ٦١/كتاب التربية : كانت ،  ٢/٩٣:  دين، إحياء علوم ال الغزايل - ٥
   ١٠٣/)  ٢٠٠٥- ١٤٢٦(١ط
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وضرب األمثال وغريها ، وهذه من األساليب القرآنية ذات األثر البالغ لك ، كاحلوار والقصة وتتنوع الوسائل املستخدمة يف ذ
 .يف هتذيب النفس وتوجيهها 

 : التشجيع والتحفيز للطفل سياسة  -٤

لتنفري ، واإلنذار والتبشري والترغيب والترهيب ، والثواب ترتبط األوامر والنواهي يف التربية اإلسالمية بسياسة التشجيع وا

  *.والعقاب ، واإلقبال واإلحجام 

، حيث يرى املرّبون املسلمون أن  وهلذا األسلوب أمهيته ، السيما يف مراحل الطفولة األوىل ، وهو مستقى من الفطرة اإلنسانية

بة يف كل ما جيلب له اللذة والسرور دون التفكري يف العاقبة ، وهو أيضاً لدى الطفل ميالً طبيعياً حنو حب الثناء واملديح ، والرغ

وقد جتلّى هذا األسلوب بشكل واضح يف كتاب اهللا عز وجل من خالل  )١(يبغض اللوم وكلّ ما جيلب له الشعور باألمل 

لتحفيز على الفعل والترك ويقتصر االستطراد يف ذكر اجلنة والنار ، واعتمده علماء التربية على إطالقهم كأسلوب ناجع يف ا

   )٢(وإثارة املخاوف من سلوك سبيل ما ، أو القيام بعمل ما ، ففي ذلك تقليل الدافعية إليه األسلوب على التهديد بالعقوبة  هذا

 :  التربوي العقابالثواب و -٥

ف إىل إصالح الطفل وتقومي سلوكه ، ، وهو يهدإن الثواب والعقاب يف التربية هو التجسيد املادي لسياسة الترغيب والترهيب 
  .ويتم ذلك وفق ضوابط وشروط حددها الشرع اإلسالمي 

وال خالف بني علماء التربية املسلمني يف اعتماد الثواب كأسلوب أويل يف هتذيب السلوك وتوجيهه على املدى البعيد ، وذلك 
  .التعلم والعمل اجلاد من خالل تنمية احلوافز اإلميانية لدى الفرد ، وزيادة دوافعه حنو 

والثواب يترافق مع السرور الذي يداخل نفس الطفل عقب فعله فضيلة من الفضائل ، أو بعد جناحه يف القيام بعمل أو أداء 
   )٣(. مهمة ما 

                                                            

 ٣٥/أساليب التربية اإلسالمية عبد الرمحن البابطني ،  - ١

عبد الرمحن  - ٤٣٢/التربوي اإلسالمي سعيد علي ، أصول الفقه  -١٣٨/ابن اجلزار ، سياسة الصبيان  -٣٥/ابن سينا ، كتاب التدبري  - ٢
  ٧١/حممد حسني ، تربية األوالد  -٤٠/البابطني ، أساليب التربية 

 - ٧٥/حممد حسني ، تربية األوالد يف اإلسالم  -  ٤٣٢/سعيد علي ، أصول الفقه التربوي اإلسالمي -  ٤٤/القابسي ، الرسالة املفصلة  - ٣
التربية ودورها يف تشكيل ، مصطفى الطحان  - ٢٢٦/) ٢٠٠٠-١٤٢٠(١، دار النحوي، ط لتربية يف اإلسالم اعدنان علي النحوي ، 

) ١٩٩٥(١، ط مصر -املوسوعة النفسية ، مكتبة مدبويل ، حممد احلنفي  -  ٢٦٨/) ٢٠٠٦-١٤٢٧(١ط بريوت ، -السلوك ، دار املعرفة 
  ٩٤/) ٢٠٠٨- ١٤٢٩(١، ط بريوت - عربية ، ترمجة زينة إدريس ،الدار ال تأديب األوالد املشاغبني، سوكويل  - ١٧٣/
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هم يف تكرار السلوك يكون عند االستحقاق من جهة ، ويسحّدين ،  ره ، باعتباره سالحاً ذاوالثواب يفوق العقاب يف أث
وختتلف أساليبه ،  )١(رغوب فيه من جهة أخرى ، مما جعل منه أسلوباً تربوياً ناجعاً السيما يف املراحل األوىل من حياة الطفل امل

 *    )٢(. تبعاً الختالف العمر وامليول واالجتاهات عند الطفل 

ب ، إصالحاً ألخطائه ، وتوجيهاً ملا لديه أما العقاب التربوي فهو يهدف إىل إجياد صلة لدى الطفل بني سوء السلوك وأمل العقا
   )٣(. من نوازع وميولٍ سيئة ، وتعويداً له على ما حسن من األخالق وأنواع السلوك 

واستخدام هذا األسلوب منوط حبكمة املرّبي ، وحسن تقديره للظروف ، وتقّصيه لتبعيات املوقف ، وتأكده من استئهال 
   .الطفل لإلجراء املتخذ جتاهه 

لعقاب التربوي حلٌ أخري ، ومالذ اضطراري يلجأ إليه املرّيب عند عجز وسائل الثواب عن حتقيق اهلدف املرجو منها يف وا
 )٤(. تعديل السلوك أو توجيهه 

 : استخدام التقنيات التربوية احلديثة  -٦

طفل ، وتوجيهه حنو اكتساب املعارف هتدف التربية يف التشريع اإلسالمي إىل تنمية املدارك الفكرية والقدرات العقلية لدى ال
   )٥(. الشرعية والعلمية والثقافية واحلضارية اليت تساهم يف حتقيق نضجه الفكري املدّعم باحلكمة واملنطق والسداد يف الرأي 

لك بغية ، وذالكمبيوتر وغريه ك متطورة ويةأدوات تربويترافق ذلك يف الغالب باستخدام الوسائل احلديثة واحلسية ، واعتماد 
   )٦(. تقريب املعىن وتزويد الفرد بأرضية علمية وثقافية واسعة 

  
  :  التكامل والشمول -٧

إمنا تشمل جانب حياته كافة ، وال تقتصر على جانب حمدد من حياة الفرد ، وقد تبني مما سبق أن التربية يف التشريع اإلسالمي 
  .العامة واخلاصة 

ومتثل مبادئ ه ، تطبيقوصوال إىل ،  بأصول اإلميان وأركانهوجيه عقيدة الفرد ، وربطه تتوجه التربية بادئ ذي بدء إىل تفهي 
مداركه والفرد البدنية  هتنمية قدراتو، تنشئة الفرد على املبادئ اخللقية والفضائل السلوكية والوجدانية ، كما هتتم ب الشريعة

                                                            

 - ، املشكالت الصفية ، دار املسرية حممد العمايرة  -١٢٦/ مصر -علم النفس العقايب أصوله وتطبيقاته ، دار املعارف كمال الدسوقي ،  - ١
 ٢٢٦/لتربية يف اإلسالم اعدنان علي النحوي ،  - ٢٢/) ١٤٢٣-٢٠٠٢(١، ط األردن

 مد عبد الرحيم عدسحم  - ١٨٢/)  ١٩٨٧- ١٤٠٧(١الكويت ، ط -اإلسالمي العام والتربوي ، دار القلم علم النفس ، حممد رشاد خليل  - ٢
 ٢٤٩/ )٢٠٠٠-١٤٢١(١ط عمان، -، دار الفكر  املعلم الفاعل والتدريس الفعال

 ٦٩/ اعة ، القاهرةخليل إبراهيم ، مؤسسة فرانكلني للطب: تربية الشعور باملسؤولية عند األطفال ، ترمجة كونستاين فوستر ،  - ٣

اهليتمي ، حترير   - ٣٦٣/ ٥: ابن عابدين ، رد احملتار  – ١/٤٠٧: أمحد الصاوي ، بلغة السالك : وينظر  -١٨/١٣٨: النووي ، اجملموع  - ٤
 ٩/٧٤٤: ابن قدامة ، املغين  – ٧٣/املقال 

 ٧٥/ ، تربية الطفل، حممد العطاران ٤٤١/أصول الفقه التربوي اإلسالمي ،  سعيد علي - ٥

 - ٢٧/وهبة الزحيلي ، األسرة املسلمة  - ١/١٤٧: ، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية١٩٨٩، تربية األوالد يف اإلسالم ، طعبد اهللا ناصح  - ٦
  ٧٧/األخالق ،  عدنان زرزور
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حقوق اجملتمع ، كما تعرف الطفل على  هانفعاالته وعواطفلديه ، وتعمل على ضبط وتوجيه األحاسيس الداخلية ،  الفكرية
 دورالسة ومماروالقوانني والنظم السائدة فيه حىت يتمكن من التعايش مع أفراده على أسس احملبة واالحترام واألخوة والتعاون ، 

  . بينة من احلالل واحلرام ومصارحته بالقضايا املتعلقة بالزواج حىت يكون على  وال تغفل توعيته،  الذي يناسبه املهين 
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  : اخلامتة                                      

  : احلمد هللا الذي تتم بفضله النعم ، والصالة والسالم على حممد خري العرب والعجم ، وبعد 

يف تربية  اإلسالميةنهجية ، وبيانا للم اإلسالمالتربية يف  ألساليبفقد انتهى هذا البحث بعد أن تضمن عرضاً 
  :  الطفل ، وفيما يلي بعض النتائج والتوصيات 

  الفرد الفعال واملواطن الصاحل يف جوانب حياته كافة  إعدادهي عملية  اإلسالمإن التربية يف . 

 املمارسة ، واحلوار و والعمليالتوجيه النظري  إىلالثواب والعقاب ، فالطفل حباجة  أسلوبى ن التربية ال تقتصر علإ
 .العملية لألمور وغريه 

 إن كثرياً من السياسات التربوية اليت يتبعها اآلباء مع أبنائهم تفتقر إىل املصداقية الشرعية 

  التوعية التربوية لآلباء واألمهات ، وإحاطتهم خبصائص منو األطفال ودوافع السلوك لديهم وحماولة إجياد ضرورة
 .ة منهم يف املواقف املتعددة العالج للمشكالت السلوكية املتوقع

  إن الطفل حباجة إىل التوجيه النظري والعملي ، واحلوار واملمارسة العملية لألمور وغريه ، وال ينبغي االقتصار يف
 .تنشئته على أسلوب واحد 

  خلصائص املناسب ومراعاة ا األسلوبالتربوية مع احلرص على توخي احلكمة يف انتقاء  األساليبالتدرج يف استخدام
 .النفسية واجلسدية لدى الطفل 

 يف حاالت الضرورة ، ومع مراعاة الضوابط الشرعية يف ذلك  إالالعقاب البدين مع التقنني يف استخدامه  إباحة . 

  الرياضة و ةبالقراء، وشغل فراغه  اإلعالمووسائل  األقرانمتابعة الطفل ، ومراقبته وتوجيهه السيما فيما يتعلق بشلة
  . هم صلحويينفع الناس ما وبكل 

واهللا تعاىل أسال أن يعني اآلباء واألمهات على محل هذه املسؤولية العظيمة ، وأن حيفظ هذه األمة من املكائد اليت حتاك  هلا ، 
وأن حيفظ أطفال هذه األمة وشباهبا ويوفقهم لنشر دينه وإعالء كلمته ، وأسأله سبحانه أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه 

  . واحلمد هللا يف كل حني . رمي الك
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  : فهرس املصادر واملراجع 

 ، دار الفكر العريب  ٣حممد عطية ، التربية اإلسالمية وفالسفتها ، ط: األبراشي  - ١

 ، دار إحياء الكتب العربية )  ٩٤٣ - ١٣٦٢(٧االجتاهات احلديثة يف التربية ، حممد عطية اإلبراشي ، ط - ٢

 لعبدري ، املدخل ، دار التراث ابن احلاج ، حممد بن حممد ا - ٣

 بريوت  - ، دار ابن حزم ) ٢٠٠٠-١٤٢١(١ايفا رياض ، ط: أيب علي بن امحد ، األخالق والسري ، حتقيق : ابن حزم  - ٤

 تونس -حممد احلبيب اهليلة ، الدار التونسية : سياسة الصبيان وتدبريهم ، حتقيق : ابن اجلزار  - ٥

 دمة ابن خلدون ، دار األرقم بن أيب األرقم عبد الرمحن بن حممد ، مق: ابن خلدون  - ٦

  ، نشر ميدياكومتدبري املنزل : ابن سينا  - ٧

 بريوت  - ، دار إحياء التراث العريب ) ١٩٩٨- ١٤١٩(١حممد أمني ، رد احملتار على الدر املختار ، ط: ابن عابدين  - ٨

 القاهرة  -، دار هجر) ١٩٩٠- ١٤١٠(١عبد الفتاح احللو ، ط -عبد اهللا التركي : املغين ، حتقيق : ابن قدامة  - ٩

 ، مكتبة الثقافة الدينية ١ابن اخلطاب ، ط: حتقيق  هتذيب األخالق وتطهري األعراق ،: ابن مسكويه  -١٠

 بريوت  -، دار الفكر ) ١٩٩٠ - ١٤١٠(١أيب الفضل حممد بن مكرم ، لسان العرب ، ط: ابن منظور  -١١

 بريوت   -رح فتح القدير ، دار إحياء التراث العريب حممد بن عبد الواحد ، شرح فتح القدير ش: ابن مهام  -١٢

 بريوت -دار إحياء التراث العريب ، تفسري أيب السعود ، حممد بن حممد العمادي : أيب السعود  -١٣

 تونس -، املنظمة العربية للتربية ١٩٨٧عدد من املؤلفني ، ط الفكر التربوي العريب اإلسالمي ،،  حممود :أبو مسرة  -١٤

 عمان -، دار جرير ) ٢٠٠٥ - ١٤٢٦(اهر ، الفكر التربوي اإلسالمي ، ط ش: أبو شريخ  -١٥

 عّمان -، دار جرير ) ٢٠٠٥ - ١٤٢٦(١تربية األطفال يف اإلسالم ، ط -١٦

  بريوت - ترمجة حنا خباز ، دار القلم أفالطون مجهورية ،  -١٧

 مصر  -سوعات أبو حيىي زكريا ، اللؤلؤ النظيم يف روم التعليم والتعلم ، مطبعة املو: األنصاري  -١٨

 مصر  -عبد اهللا املنشاوي ، مكتبة اإلميان  - حممد بيومي : حممد بن أمحد ، تفسري القرطيب ، حتقيق : األنصاري  -١٩

 أمحد فؤاد ، التربية يف اإلسالم ، دار املعارف مصر : األهواين  -٢٠

 بريوت  -م للماليني دار العل) ١٩٦٧(١رونيه ، التربية العامة ، ترمجة عبد اهللا عبد الدامي ، ط: أوبري  -٢١

 الرياض  - ، دار القاسم ) ١٤١٦(١ط - عبد الرمحن ، أساليب التربية اإلسالمية يف تربية الطفل : البابطني  -٢٢

 بريوت  -، دار صادر ) ٢٠٠٤-١٤٢٥(١أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل ، صحيح البخاري ، طالبخاري  -٢٣

ـ املكتبة )  ١٩٥٥- ١٣٧٤(املالك يف حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك طحممد أيب الدين بركات الشامي ، فيض اإلله : البقاعي  -٢٤
 التجارية الكربى ـ مصر 

 بريوت - عامل الكتب  - ) ١٩٩٧- ١٤١٧(١حممد الضناوي ، ط: كشاف القناع  ، منصور البهويت ، حتقيق :  لبهويتا -٢٥

 تركيا  -، مكتبة حتقيقية ) ١٩٩١-١٤١١(البيضاوي ، تفسري البيضاوي ، ط -٢٦

 بريوت  -دار احلضارة ) ١٩٨٦ - ١٤٠٧(١فليكس ، التربية يف العائلة ، ط: وماس ت -٢٧

 شحاتة ، الفكر التربوي العريب اإلسالمي : حسن  -٢٨

 الرياض  -السنة النبوية ، دار اللواء  التربية يفأبو لبانة ، : حسني  -٢٩

 ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ) ١٩٨٨(قانون ، طعزت ، النظرية العامة للعقوبة والتدابري االحترازية بني الشريعة وال: حسني  -٣٠

 مصر - ، دار الدعوة ) ٢٠٠٧- ١٤٢٨(٢حممد ، التربية يف اإلسالم ، ط: حسني  -٣١

 بريوت  -، مؤسسة الرسالة ) ٢٠٠٥-١٤٢٦(١٠أيب بكر بن حممد ، كفاية األخيار ، ط: احلسيين  -٣٢
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 مصر - ، مكتبة مدبويل ) ١٩٩٥(١املوسوعة النفسية ، املوسوعة النفسية ، ط، حممد : احلنفي  -٣٣

 عّمان  -دار جرير )  ٢٠٠٥-١٤٢٦(١تربية األطفال ، تربية األطفال يف اإلسالم ، ط، باسم : حوا مده  -٣٤

، وهبامشه الوسيلة األمحدية والذريعة السرمدية يف شرح الطريقة احملمدية ، مطبعة  بريقة حممودية بريقة حمموديةحممد بن حممد ، : اخلادمي  -٣٥
 ) ١٣٤٨(مصر ، ط -البايب  مصطفى

 بريوت   -، املكتبة العصرية ) ٢٠٠٦- ١٤٢٧(١، طشرح خمتصر خليل ، حممد بن عبد اهللا :  اخلرشي -٣٦

 الكويت   - ، دار القلم ) ١٩٨٧-١٤٠٧(١علم النفس اإلسالمي العام والتربوي ، ط، حممد رشاد : خليل  -٣٧

 عبد البديع ، الفكر التربوي العريب اإلسالمي : اخلويل  -٣٨

 القاهرة  -أركان يبثون ، مكتبة التراث اإلسالمي  -رغد اسكندر : بيري ، الطباع اإلنسانية والتربية ، ترمجة : داكو  -٣٩

 مصر - كمال ، علم النفس العقايب أصوله وتطبيقاته ، دار املعارف : الدسوقي  -٤٠

 بريوت  - ، دار الفكر ) ١٩٩٨ -١٤١٩(١حممد بن عرفة ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدردير ، ط : الدسوقي -٤١

 ، جلنة التأليف والترمجة ، القاهرة ) ١٩٤٦-١٣٦٥(زكريا ميخائيل ، ط  - مىن العقراوي : جون ، الدميقراطية والتربية ، ترمجة : ديوي  -٤٢

 بريوت  -حممد بن أيب بكر ، خمتار الصحاح ، دار الفيحاء : الرازي  -٤٣

 سالمي حممد جواد ، الفكر التربوي العريب اإل: رضا  -٤٤

 بريوت -، دار ابن كثري ) ٢٠٠١- ١٤٢٢(٢منهج التربية النبوية للطفل ، ط، حممد : سويد  -٤٥

 القاهرة  - ، الشركة العربية ) ١٩٥٨(١نظمي لوقا ، ط: جان جاك ، إميل ، ترمجة : روسو  -٤٦

  )١٩٦٦ -١٣٨٦(علي هاليل ، ط :، تاج العروس من جواهر القاموس ، حتقيق  حممد احلسيين: الزبيدي  -٤٧

 دمشق -، دار الفكر ) ٢٠٠٠-١٤٢٠(١األسرة املسلمة يف العامل املعاصر ، ط، وهبة :  الزحيلي -٤٨

، ) ١٣١٥(١تبني احلقائق تبني احلقائق يف شرح كنز الدقائق ، وهبامشه حاشية شهاب الدين أمحد الشليب ط، عثمان بن علي : لزيلعي ا -٤٩
 مصر -املطبعة الكربى األمريية 

 ، مطبعة االحتاد) ١٩٩٧- ١٤١٧(خالق والنظام االجتماعي يف القرآن ، ط عدنان ، األ: زرزور  -٥٠

، دار ) ١٩٩٣-١٤١٤(حاشية إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني لشرح قرة العني مبهمات الدين ، طر ، أيب بك: لسيد البكري ا -٥١
 بريوت -الكتب العلمية 

 بريوت –،الدار العربية )  ٢٠٠٨- ١٤٢٩(١س ، ط، ترمجة زينة إدري تأديب األوالد املشاغبني، سوكويل  -٥٢

 بريوت  -، دار الفكر اللبناين ) ١٩٩٧(١التربوي واالجتماعي لدى األطفال ، ط اإلرشاد النفسي، حممد : شحيمي  -٥٣

 دار الفكر -حممد اخلطيب ، مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج على منت منهاج الطالبني للنووي : الشربيين  -٥٤

 ، مكتبة النهضة املصرية ) ١٩٨٢(٧تارخيها ، ط، فلسفتها ، نظمها ، التربية اإلسالمية ، محد أ: شليب  -٥٥

 طرابلس –، املنشأة العامة )  ١٩٨٥ - ١٣٩٤(١عمر ، الفكر التربوي بني النظرية والتطبيق ، ط: الشيباين  -٥٦

، دار الثقافة )  ١٩٨١ – ١٤٠١(٢قيق السيد الباز العريين طهناية الرتبة هناية الرتبة يف طلب احلسبة ، حت، عبد الرمحن بن نصر : لشيزري ا -٥٧
 بريوت  -

 ، دار إحياء التراث العريب بريوت) ١٩٩٤- ١٤١٤(١يف فقه اإلمام الشافعي ، ط املهذب، أبو اسحق : لشريازي ا -٥٨

 بريوت - لمية ، دار الكتب الع) ١٩٩٢ -١٤١٥(١أمحد ، بلغة السالك ألقرب املسالك على الشرح الصغري ، ط : الصاوي  -٥٩

 بريوت  -أمحد لطفي السيد ، دار الكاتب العريب : أرسطو ، السياسة ، ترمجة : طاليس  -٦٠

 بريوت  - ، دار املعرفة ) ٢٠٠٦- ١٤٢٧(١ط التربية ودورها يف تشكيل السلوك ،، مصطفى : الطحان  -٦١

 عّمان -سري ، دار امل) ٢٠٠٧-١٤٢٨(١الفكر التربوي املعاصر وجذوره الفلسفية ، ط، حسن مجيل :طه  -٦٢

 مكة - ، دار طيبة اخلضراء )  ٢٠٠٤ -١٤٢٥(٧مجال ، أطفال املسلمني كيف رباهم النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ط: عبد الرمحن  -٦٣

  عمان -، دار الفكر ) ٢٠٠٠-١٤٢١(١ط ،املعلم الفاعل والتدريس الفعال ، حممد عبد الرحيم :  عدس -٦٤
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 دمشق  -، مطبعة الترقي ) ١٩٦٣- ١٣٨٣( ، ط تربية الولد عند الغزايل، حممد : عز الدين  -٦٥

 ٤٤١/القاهرة  –، دار الفكر العريب ) ٢٠٠٢-١٤٢٣(١ط أصول الفقه التربوي اإلسالمي ،، سعيد : علي  -٦٦

 دمشق -، املطبعة اهلامشية ) ١٩٥٢(٣علم النفس احلديث ، ط، وفيق : العظمة  -٦٧

 ، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية١٩٨٩عبد اهللا ناصح ، تربية األوالد يف اإلسالم ، ط: علوان  -٦٨

 مصر -، دار السالم ) ٢٠٠٦ - ١٤٢٧(سعيد ، الفكر التربوي اإلسالمي وحتديات املستقبل ، ط : علي  -٦٩

 بريوت  - اإلسالمية، الدار ) ٢٠٠١-١٤٢٢(١ط ابن سينا والغزايل والطوسي ، آلراءحممد ، تربية الطفل وفقا : العطاران  -٧٠

 األردن -، دار املسرية ) ١٤٢٣- ٢٠٠٢(١شكالت الصفية ، طحممد ، امل: العمايرة  -٧١

 سوريا  -، دار املكتيب ) ٢٠٠٠ -١٤٢٠(١عمر أمحد ، فلسفة التربية يف القرآن الكرمي ، ط: عمر  -٧٢

  بريوت -، مؤسسة الرسالة ) ١٩٩٨-١٤١٩(٦حممد نعيم العرقسوسي ، ط: حممد بن يعقوب ، القاموس احمليط ، حتقيق : الفريوز أبادي  -٧٣

 ، مكتبة مصر ) ١٩٩٨(١أبو حامد ، إحياء علوم الدين ، ط: الغزايل  -٧٤

 القاهرة  - ، مكتبة الثقافة الدينية ) ٢٠٠٤ -١٤٢٥(١فهيم ، كلري ، األسرة واملدرسة واملعلم وحتقيق النجاح لألوالد ، ط -٧٥

  ؤسسة فرانكلني للطباعة ، القاهرةخليل إبراهيم ، م: فوستري ، كونستاين تربية الشعور باملسؤولية عند األطفال ، ترمجة  -٧٦

 القائمي ، علي ، األسرة وأطفال املدارس  -٧٧

، الشركة التونسية ) ١٩٨٦(١امحد خالد ، ط: أيب احلسن ، الرسالة املفصلة ألحوال املتعلمني وأحكام املعلمني واملتعلمني ، حتقيق : القابسي  -٧٨
 تونس -

 القاهرة –، املطبعة السلفية ) ١٣٥٥(هري ، ط طنطاوي جو: كتاب التربية ، كانت ، ترمجة : كانت  -٧٩

 القاهرة  - ، دار الطباعة والنشر ) ١٩٩٨(١حممد ، فن تربية األوالد يف اإلسالم ، ط: مرسي  -٨٠

 ، مكتبة اإلرشاد ـ جدةاملطيعي ، تكملة اجملموع  -٨١

 بريوت - ، مؤسسة الرسالة ) ١٩٩٩-١٤١٩(٣عمر القيام ، ط -شعيب ارناؤوط : ابن مفلح اآلداب الشرعية ، حتقيق :  املقدسي -٨٢

 دمشق  -، دار الفكر ) ١٩٨٣-١٤٠٣(٢ط أصول التربية اإلسالمية وأساليبها ،، عبد الرمحن : النحالوي  -٨٣

  دار البشري ـ جدة، ) ١٩٨٩ -١٤١٠(٢ط حنني خملوف ،: هداية الراغب لشرح عمد ة الطالب ـ حتقيق ، أمحد : لنجدي ا -٨٤
  بريوت -لرسالة ابن أيب زيد القريواين ، املكتبة الثقافية شرح ، الفواكه الدواين  النفراوي -٨٥

 ، دار النحوي ) ٢٠٠٠-١٤٢٠(١التربية يف اإلسالم ، طلتربية يف اإلسالم ، ، اعدنان : النحوي  -٨٦

 حممد جنيب املطيعي ، مكتبة اإلرشاد ـ جدة: أيب زكريا حيىي بن شرف ، اجملموع ، حتقيق : النووي  -٨٧

 بريوت - علي حممد معوض ، دار الكتب العلمية  -عبد املوجود  عادل: ، حتقيق  لنووي روضة الطالبنيا -٨٨

 –جمد السيد إبراهيم ، مكتبة القرآن : حممد بن حممد ، حترير املقال يف أحكام وآداب وفوائد حيتاج إليها مؤدبو األطفال ، حتقيق : اهليتمي  -٨٩
 القاهرة

 مصر -، دار الكلمة ) ٢٠٠٠-١٤٢١(١ ، طفؤاد ، رياض املتقني يف تربية الناشئني: اهلجرسي  -٩٠

  الرياض - ، دار عامل الكتب ) ١٩٩٢- ١٤١٢(١مقداد ، التربية األخالقية اإلسالمية ، ط: ياجلن  -٩١
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