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نظرية اإلسالم حول تربية األطفال )األطفال الباكستانية( 
 أنموذجا:

 دراسة نظرية تطبيقية 
Islamic Theory on Raising Children A theoretical 

and Empirical Study 
 ودراشد مسع 
  انس رضوانالدكتور  حممد 

Abstract  
Raising children in a better way is very important for the progress of a society, because today’s 

children are future leaders, but unfortunately, when we look at Pakistani society, we find that 

our society is full of moral morals, tricks and different myths. This paper mentions, that the 

reason for these bad morals in our homeland. The basic reason is lack of attention to the raising 

children in a better way, according to the Islamic theory. As well as it, refers to the Islamic 

theory of raising children and reaches that if we take the theory of Islam about raising children 

in our homeland then we will get rid of these poor morals in our society and become a great 

nation in the world 
. Keywords: Raising children, Pakistani children, Progress. 

 :املخلص
عندما ننظر يف  ولكن لألسف هم قادة املستقبل أطفال اليومن ؛ أللتقدم أي جمتمعإن تربية األطفال بطریق أحسن مهم جدا  

تذكر أن سبب فهذه الورقة  ،األساطري املختلفةابألخالق الرزیلة واخلدع و  مليءاجملتمع الباكستاين، جند أن اجملتمع الباكستاين 
، األخالق السيئة يف وطننا ابكستان هو عدم االهتمام برتبية األطفال بطریقة أفضل وفًقا لنظریة اإلسالم يف تربية األطفالهذه 

وتصل إىل أننا لو أخذان نظریة اإلسالم حول تربية األطفال يف وطننا شري إىل نظریة اإلسالم حول تربية األطفال وكذلك أهنا ت
 .ونصبح شعًبا عظيًما يف العاملق الرزیلة يف جمتمعنا فحينئذ نتخّلص عن هذه األخال

 تربية األطفال، األطفال الباكستانية، أساس التقدم.الكلمات املفتاحية: 
  :ةدقم امل

 احلمد هلل رب العاملني والصلوة والسالم علی أشرف األنبياء واملرسلني و عٰلی آله وصحبه أمجعني اما بعد!
الذهن ال یعلم شيئا فکلما یرتقی مراحل احلياة خيرج من الضعف إلی القوة ألن االنسان إذا ولد االنسان ولد خالی  و 

نَساُن َضِعيًفاخلق ضعيفا کما قال هللا تعاٰلی  ألجل عدم علمه ابألشياء وحتی حينما َخَلقَنا هللا تبارک و  1﴾ ﴿َوُخِلَق اإلإِ
ًئا َوَجَعَل َلُكُم َوالل   تعالی و اخرجنا من بطون امهاتنا کنا ال نعلم شيئا﴿ َرَجُكم مِّن ُبطُوِن أُم َهاِتُكمإ اَل تـَعإَلُموَن َشيـإ ـُه َأخإ

َفإِئَدةَ  َبإَصاَر َواألإ َع َواألإ ُكُرونَ  ۙ   الس مإ فالعلم حينما یتشکل لصورة العمل تطور وتستحکم غرائض البشریة  2﴾َلَعل ُكمإ َتشإ

                                                 
  الدكتوراه بقسم اللغة العربية، اجلامعة الوطنية للغات احلدیثة إبسالم آابدطالب. 

 األستا ذ املساعد، كلية الشریعة  و القانون، اجلامعة االسالمية العاملية، اسالم اابد، ابكستان. 
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االجيابية فله اخلري وان غلب عليه هواه وردت الی شهواته فيکون  ة او سلبية فان استحکمت العاداتيسواء کان اجياب
َفَل َساِفِلنَي  ﴿من أسفل السافلني  اَنُه َأسإ فالجل أن یهتدی البشر ویسلک الصراط املستقيم و یبلغ مقام 3﴾ُُث  َرَددإ

طِ  َوأَنـإزَلإَنا َمَعُهُم الإِكَتاَب َوالإِميزَاَن لِيَـُقومَ  املکرمني ارسل هللا رسله  .4الن اُس اِبلإِقسإ
 للناس والرجال والصغار والکبار فکان رسول هللا صلی هللا نيه وسلم معلما للناس أمجعيفکان رسول هللا صلی هللا عل

ة یاة البشر ياحل نو ئع شيلناس مکارم األخالق بذاته وقوله و فعله وکان هذه املکارم تفتح ابواب فی مجاعلم ی ه وسلميعل
 .اهتميهم الی اخر ساعات حمنذ نعومة أظفار 
کن ميوهذا ال  تعاتمحسن اجملأه واله وسلم وفنجعل جمتمعنا يصلی هللا عل ع هللا ورسولهي اُمران ان نطنيفنحن املسلم

ه واله وسلم والبلد الباكستان قد ي صلی هللا علمينا الکر يه نبيلإة التی هداان يالرتب سُ سُ ال ان نربی نفوسنا وأطفالنا وفق اُ إ
شد أفا ألطفال هم  سس جملتمعنا الباكستانيةاأل هف و نعرف هذنا أن نعرّ يفال بد علة اإلسالم حصلت على نظری

ذهاهنم من أة ية وعالیات الردلشهو لوهبم من اقهة یة ونز يئنفوسهم من العادات الش هنم طاهرة  ة ألية القيلی تربإا اجً ياحت
قواله الهم و بناهتم أبرثون اوإ یُ ف ي کنيهتم هبذا االمر وارشد املسلمإوسلم ه ي صلی هللا علميالنبی الکر فة ياالفکار اخلب

 .ع جمتمعات العاملي مرشدا اجلمنيکون جمتمع املسلمیاته حتی ية طلبة حميفعاله الکر أمة و يالعظ
مهنة عمل فی یطفال وکل من شؤن األلي ني واملهتميني واملربنيفنحن حناول فی هذا البحث أن نلفت انظار املعلم

د يفتحتی س  ه وسلميصلی هللا عل الرسل ري وهو خميلی منهج رسولنا الکر إمة و ية القیبو رت لی هذه االسس الإم يلتعال
 ونبّ رَ یُـ  صيواملصلحة ومن اهداف هذا البحث فهو ختل قحقتَ تَـ مة فی االمة املسلمة ، لِ يون الناشئة العظبّ رَ یُـ منها و 
 وهي ىل ثالثة مباحث إ املوضوع قّسمُت هذاد فق، لی النورإة من الظلمت یالبشر 

وعوامل الرتبية  وجماالت الرتبية واخلامتة و أهم النتائج  راء املفکرینوأسالمية خصائص الرتبية اإلة و معنی الرتبي
 والتوصيات.

 قبل أن نذكر أبن خصائص الرتبية اإلسالمية ال بد لنا أن نعرف معىن الرتبية أّوال، وهو كالتايل
 : راء املفکرينوأسال ية خصائص الرتبية اإلة و :  عنی الرتبياألولاملبحث 

 لغة: الرتبيةاملطلب األّول:  عنی 

ل تانّه مع "تفعلة "  وزن مصدره علی خالف القياس علی ءولکن جا 5الرتبية مصدر للفعل ) َرّب یَربّی ( من ابب
فهو  اهمعن ة، إمامصدر فعل زکّی تزکي جاءکما "فعلة "تعلی وزن  همصدر  جاءجل هذا ل فألع  انقص علی وزن فَـ 

 .ا قواه اجلسمية واخللقيةمنّ ه فالان یعنی غّذاه و ابّ ال ر ، كما یق6اهمنمية فنقول راّبه یعنی نالت

 اصطالحا: الرتبيةاملطلب الثاين:  عنی 

 هناك عّدة تعریفات للرتبية، ولكن نذكر أمهها فقط، فهي كالتايل:

، وكذلك 7الح والتهذیب، حيث تُبذل جهود  كبرية ومستمرة لرعایة الطفل، وإصالح أحوالهاإلصوهو  معاين الرتبية
 .8اة الفرد واجلماعة يا فی حيقة کليؤدی الی اعتناق االسالم وتطبیم النفسی واالجتماعی الذی يالرتبية هی التنظ

 إيل رياآلیة تشهذه فالرتبية فی ، 9(اريً ِنی َصغِ يٰ َما َکَما َربـ  َوُقلإ ر بِّ ارإََحإهُ ) فی قوله تعاٰلی : ميفی القرآن الکر  معاين الرتبية
 .ن فی الرعایة والرتبية فی مراحل الطفولةیمسؤولية الوالد
هذه فالرتبية فی ، 10(نيَ َنا ِمنإ ُعُمرَِک ِسنِ يًدا و  لَِبثإَت فِ يَنا َولِ يملَإ نـَُربَِّک فِ ىل:  )فی قوله تعافی اآلّیة الثانية  معاين الرتبية
 . ه السالميا علی موسی علضا کما أشار فرعون ممتنً یالرتبية فی الصغر )الطفولة( أ إيل رياآلیة فتش
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أما املقصود ابلرتبية األسریة: " فتعين رفع درجة وعي الفرد من خمتلف األعمار بشىت الظروف واملالبسات والنواحي 
االجتماعية والثقافية واالقتصادیة والسياسية والنفسية، بغية حتقيق السعادة  املختلفة املرتبطة حبياة األسرة من اجلوانب

 .11واالستقرار لألسرة واجملتمع"

و مبادئه، و  ومفاهيمهسالم ، م اإليه علی تعاليقوم کل جانب فیمتکامل  تربوي: هی نظام اإلسالميةفالرتبية 
بها و يو مبادئها و مؤسساهتا وأسال وأهدافهامصادرها  ثينظمة الرتبویة من حع األيمقاصده، لذا فهی ختتلف عن مج

  .خصائصها
 املهمة كالتايل:ومن أهدافها 

  متکامل إنسانبناء 
 مؤمنة أخرجت للناس  أمةريبناء خ 
 ةيسالمإة يبناء حضارة انسان 

علينا أثر ابرز جملتمع قبل استقالل الباكستان كانت اجملتمع الباكستانية جمتمع خمتلطة ابجملتمع اهلندیة فلهدا السبب 
 .اهلندیة .فالرتبية االسالمية امر ضروري ألطفالنا لكي حنصل أهدافنا السابقة

 :سال يةخصائص الرتبية اإلاملطلب الثالث: 

ع جوانب يط من مجي، وكذلك حياملسلم بقلبه ولسانه وعمله اإلنساناتما لبناء  اهتماماسالمية اهتمت تربية اإل إن
ة واجلانب يواجلانب النفس الفكریةة واجلانب يهذه اجلوانب اجلانب اجلسم أهمومن  اإلسالمية للمجتمع األخالقية

 اآلتية:حنصرها اخلصائص  إنکن مي اإلسالميةة ية فالرتبية واالجتماعيالروح
  ۔ة يعة االسالمیهنا تستضی ء بنور الشر أای  -ة:يرابن الرتبية .1
 ۔حوالالبشر والعصور واألبناء أع بی تصلح جلمأ -:ةيعامل الرتبية .2
 ضةیی ضرورة لکل مسلم و مسلمة وهی فر أ -:ةيز الال الرتبية .3
 نتقل مع الناس من طور الی طور ومن مرحلة الی مرحلةی وفق ترتبی منظم ريی تسأ -تستمر::امل الرتبية .4
  ۔ةيو جوانب الشخ ةايع جوانب احليهنا تشمل مجأمبنی   -:شا لةال الرتبية .5
 ة الفرديطغی جانب علی اخر من جوانب شخصیث ال بحب  -:تاازنةامل الرتبية .6
 ۔مبعنی متکاملة و متازرة -:رتابطةامل الرتبية .7
  ۔ة ياليست خيی لأق ، يسرة فی التطبيمبنعی م -:ةيااقعال الرتبية .8
 ۔ث هو عضو فی مجاعة يث هو فرد  ومن حيللفرد من ح -:ةيفطر ال الرتبية .9
 حمافظة علی فطرة االنسان املسلم ) الناشیء-:مد:اجملاة ة و احمل الرتبية .11
  ۔ست متناقضة ي،  ول تناسدقةامل الرتبية .11
 ۔فی الفهم ااضحةال الرتبية .12
 ۔مبعنی تقتضی خططا متدرجة بعضها علی بعض -:تمرةةامل الرتبية .13
 هايهم عليفهی تدرب الناس علی احلکمة و ترب -:ةيکيماحل الرتبية .14
 ه فطرة الطفل ومواهبه يمبعنی توج -:هيتاةال الرتبية .15
 مبعنی تنمية مواهب واستعدادات الطفل -:تنميةال الرتبية .16
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 واألحوال األطوارر متجدد یر الزمن وتسایتسا -:تطار:امل الرتبية .17
ع جوانبه ) اجلانب الصحی ، والعقلی والروحی ، والنفسی ياملسلم بناء متکامال من مج اإلنسانفقد اهتمت ببناء 

 واالجتماعی
 :اخلصائص املميز: ملفهام الرتبيةأهم 

أي أهنا ال تقتصر على جانب واحد من جوانب شخصية الفرد، بل تتناول مجيع جوانبه  :أهنا عملية تكا لية" 
اجلسمية و العقلية و النفسية و اخللقية، و أیضا فهي تربية لضمريه و تسخري لعواطفه يف جمال اخلري و االبتعاد عن 

 .فأعمال الشر و االحنرا
فهي تنمي أفراد  ،:  فهي ال تقتصر على تنمية الفرد وحده، بل تتعداه إىل اجملتمع ككلأهنا عملية ةردية اةتماعية

وابلتايل فهي عملية تطبيع اجتماعي،  ،اجملتمع و جتعل منهم  مواطنني صاحلني یعملون لرقي اجملتمع الذي ینتمون إليه
 .12"طریق التنشئة االجتماعية و التفاعل و التطبيع االجتماعيیكتسب الفرد من خالهلا صفته إلنسانية، عن 

 :ةي ةی الرتبنين املتسلميقال املفکر أ املطلب الرابع:

ابت الوادة فی  ةاري بتفس اإلسالميجملتمع اة لبنا ية اجليل فی موضوع الرتبية لرتبري ة کبین عناو لقد اعنت املفکرون املسلم
  نيع املسلميع النبی اخلامت فی اصطالح مجي والتوضنيجمال الرتبوی الطفان املسلم

 يم اجلوز يالغزالی وابن الق أراء اإلمامنذکر فی هذا البحث 
سة ساذجة خالية يه وقلبه الطاهر جوهرة نفیالصبی أمانة عند والد" :نیعلوم الد إحياء( فی ھ۵۰۵الغزالی ) ت  اإلمامقول ی

ا يه ، وسعد فی الدني وعلمه نش  علري، فان عود اخلإليهال به ميُ من کل نقش وصورة وهو قابل کل ما نقش ومائل الی کل ما 
واآلخرة و شارکه فی ثوابه أبواه و کل معلم له و مؤدب ان عود الشر وأمهل امهال البهائم شقی وهلک و کان الوزر فی رقبة 

 .14"ُکمإ  اَنرًا﴾يَن  ٰاَمُنوا قـُۤوا  اَنُفَسُکمإ َو اَهلِ یَها  ال ذِ یـ  يَۤ ﴿ وقد قال هللا عزوجل13"ی له ه والواليم عليالق
ه الطفل غایة االحتياج يتاج الحيأبحکام املولود ومما " :حتفة املودود: ( فی کتابه  ھ ۷۵۱م اجلوزي ) ت يقول ابن القی

وذلک من قبل  أخالقهمنشا علی ما عوده املربی فی صغره و هلذا جتد اکثر الناس منحرفة یاالعتناء ابمر خلقه ، فانه 
 "ت عامته من قبل اآلابءیرأ األوالداعتربت الفساد فی  وإذاالرتبية التی نشا عليها 

 ۔ث أهنا  عملية هادفة هی فن مرن متطور له أصوله وقواعده التی تطبق حبکمة و درایة ودرب يفالرتبية من ح
ه فهمة الن املوضوعات الصبعة تؤدی الی يسهل علیعلم الطفل ما یان واجبات املربی أن ـضا : یقول الغزالی أیو 

 .15"ارتباکه وتنفره من العلم
يف اجلملة حصل لنا من هذا الكالم أن خصائص الرتبية اإلسالمية اليت ال بد لنا أن هنتمها يف اجملمتع الباكستاين ولكن مع 

 دما ننظر إىل اجملتمع الباكستاين یظهر لنا أننا قد تركناها حىت انتشرت األخالق الرزیلة يف اجملتمع الباكستاين.األسف أننا عن
 ةيرتبالعاا ل  :ينالثابحث امل

 أساسيني: ركننية تکون علی يالرتب
 ابلاارثةالرتبية  الول:ا ملطلبا

رثها وهی ترثه ومن اهم یها فهو يست له القدرة علية التی لیعلی ذات البشراالجبار  املؤثرةع االمور ية ابلوراثة هی تعنی جلمياما ترب
لة التی التی يوالقب العائلةها يرفهما و فیع فی االنسان یه صورته لسر ی ث من ابو ري ها االنسان فيلد فیة التی ري هذه االمور هی االس

 .احد من العامل الت ثريشذ من هذا یسطة وال وثر علی االنسان بوایالذی  اجملتمعها يهما جزورة وفيتنسی ال
 كالتايل:  ة ابلوراثةيعوامل ترب
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 يةاالسال  يةا ةی الرتبهواثر  :سر األ الول :لفرع اا
ن دورها ت املسلم أليم املسلمة هی نواة البفاأل، ةين مفطوران علی حمبة الولد ، وبوجوده تتم هلما الراحة النفسابو األ

لصق الناس به و خاصة فی املرحلة أاته وهی يخطر سنی حأهنا تالزمه  فی ب : ألدور األة الولد اکرب من يفی ترب
ار زوجته ، قال يسن الرجل اختحين أب جيسرة هو الزواج لذا ن األیول مدخل لتکو أته ، و يفيها شخص تتشكلالتی 

َنُكم م َود ًة َوَرَحإًَة   زإَواًجا لِّتَ أَ نُفِسُكمإ أَ نإ َخَلَق َلُكم مِّنإ أَ تعاٰلی: ﴿َوِمنإ آَيتِِه  َها َوَجَعَل بـَيـإ ُكُنوا إِلَيـإ ِلَك اَلآَيٍت  سإ ِإن  يف ذَٰ
لَِّقوإٍم یـَتَـَفك ُرونَ 

ار الزوجة اقتباسا من قول عمر يورد املاوردی فی اختأنتقی امه فقد ین أه يبأفمن حق الولد علی ،  16﴾
ولكن مع ، ینتقی أمه ویتخري اجلميلة الشریفة الدینة العفيفة العاقلةبن اخلطاب رضی هللا عنه:"فمن أول حق الولد أن 

يف جمتمعنا ابكستان یظهر لنا أن هذه األخالق قد تركت حىت انتشرت احلضارة الغربية وصفاهتا   األسف عندما ننظر
 .القبيحة يف أطفالنا

 :اجملتمع: الثانیالفرع 
تعلم من أسرة و مدرسة من سلوك و ممارسات ، وقد یکون  هو الوسط الذی یطبق فيه الناشیء کل مااجملتمع 

الطفل ة وال یستطيع أحد أن یفصل الناشئ كسلو  يعلي فللمجتمع أتثري قو التطبيق  الطفل سلبيا وقد یکون اجيابيا. 
 ه فال بد أن یکون اجملتمع أجيابيا اسالميا يف عقيدته وسلوکياته.عن جمتمع

 ه:ياتواةبات اجملتمع االسال ی و  تسؤول
 ۔االسالمية  اآلدابصيانة فطرة الناشئة وَحایتها و منعه من الوقوع فی الرذیلة واخلروج عن  .1
  ۔حتویل املبادیء الرتبویة االسالمية الی واقع عملی وحی یراه ویلمسه الناشیء  .2
، والرتابط واحرتام تربية الناشیء اجتماعيا و تنشئته علی املبادی االجتماعية احلقة مثل : االیثار واحملبة والرفق .3

َوانِ  ۙ   َوتـََعاَونُوا َعَلى الإربِّ َوالتـ قإَوىٰ  : ﴿تعاىلحقوق االخرین قال هللا  ُثِإ َوالإُعدإ ِإن  ۙ   َواتـ ُقوا الل ـهَ  ۙ   َواَل تـََعاَونُوا َعَلى اإلإِ
 ، 17 الل ـَه َشِدیُد الإِعَقاِب﴾

واحملبة واالحرتام والرفق كما هده األخالق موجودة  اإلیثارأن هنتم  رتبية االطفال املتكامل يف اجملتمع الباكستانية جيبل
 .يف اجملتمعات املتقدمة الغربية

 ة:البيئي الثالث:الفرع 
فهو من العوامل الطبيعية فله أثر علی جسم االنسان  ۔یقصد ابلعوامل البيئية العوامل املادیة أو الطبيعية مثل اجلو .1

وعقله فاألطفال ُسکان املنافق احلارة أسرع فی النضج من أطفال املناطق الباردة أو املعتدلة، لکنهم أميل الی 
فی املزاج واالنفعاالت )الوجدانية( فسکان املناطق احلارة سریعو الغضب واالنفعال  كالکسل واخلمول : کذل

للمکان أتثرياته علی  كنی واالتزان کذل سکان املناطق الباردة حيث یغلب عليهم الصرب واالحتمال والتخبالف 
وهم أکثر جرأة وقدرة علی مواجهة  ,سکانه فسکان اجلبال أکثر صحة وأکثر نشاطًاوقوة من سکان الودين

لتقاليد وأشد ریبة من األجانب لکن سکان اجلزر بسبب عزلتهم أکثر حمافظه علی ا، األخطار من سکان والدين
ولسکان الصحاری خصائص متيزهم عن سکان اجلبال والدين واجلزر ، خصائص جسمية وعقلية و خلقية ، 

علی التحمل ) اجلوع والعطش ، واحلر والربد( وخياهلم أکثر سعة وخصوبة من اآلخرین  ىهم أصح وأقو دف جسا
 .جغرافية هلا أتثرياهتا االقتصادیة والسياسية واالجتماعيةهذه املؤثرات البيئة من موقع و مناخ وطبيعة 
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العوامل االجتماعية ویقصد هبا النظم االقتصادیة والقضائية والدینية واالداریة فکل نظام أتثرياته فی تکوین اجملتمع  .2
 .وتربية أطفاله

 :ابلمراسة : الرتبيةالثانیاملطلب 
ها يعل لبتحصيوال  یكسبهالها وهو يوثر علی االنسان ولة قدرة علی تفصة ابلدراسة فهی تعنی ابالمور التی تياما ترب

ة ابلدراسة تکون افعب من هذه االمور يمة کان الرتبيم وکلما کان املطلوب عظياال بعد کد وجد وبعد جهد عظ
ربة االخرٰی  امل ذلک واملسائل ريم وغية والتعظيل االرشاد والرتبحياالستاذ املرشد واسلوب االرشاد ومطلوب االرشاد 

، والدراسة(  ) الوارثةنيتي الرتبنيم فنحن نذکر العوامل التی توجب هاتيتجمل االنسان علی قلب سلیالتی بتوسلها 
 كالتايل:  عوامل تربية الدراسة

 ة واملتسجم واثرمها ةی الرتبية االسال ية :املمرس
ة والتلقني ، هواالعادة واملشاف والتكراروالتقليد  احملاكاةأول ما یتعلم الطفل فی أسرة من أبویه و جمتمعه من خالل 

 ۔وبعدها ینتقل التعليم الی املسجد فقد کان األنبياء هم الدعاة وهم املعلمون األوائل 
وقد کان مسجد الرسول صلی هللا عليه وسلم فی املدینة املنورة هو أول مدرسة فی االسالم زمن الرسول صلی هللا عليه وسلم ُث 

لألطفال ( یتعلمون فيها ، وبعد ذلک تطور األمر الی أن تولت  كتاتيبشا عمر بن اخلطاب الی جانب املسجد زواي )  أن
التعليم مؤسسات خاصة یقوم عليها أشخاص یدیروهنا جبهود شخصية ویتعاطون عليها أجرا زهيدا یقيمون به أنفسهم  مسؤولية
 .وعياهلم 

تعليم واالنفاق عليه الن احلياة تغري أسلوهبا واتسعت رقعة کل دولة وأصحبت وبعد ذلک تولت الدولة مسؤولية ال 
 .الدولة هي املهيمنة علی کل أمور الناس 

، واقتصادي ، واجتماعيا ، وأمنيا ، تشيدت املدارس علی خمتلف مستويهتا ، ووفرت هلا املعلمني ،  وعسكريسياسيا، 
الرتبية االسالمية من حيث تنمية قدراته وتشجيع مواهبه و  يش بية النحرصا منها علی تر  كکل ذل واالاث ث والکتب

 .ره ليخدم نفسه وأمته والبشریة مجعاءكتنمية ف
 انت وظائف املدرسة جليلة منها:كف
 آفاق الناشئة وزيدة خرباهتم: .1

خبربات احلياة العلمية :   عقيدة التوحيد اوال ، ُث اغنائهم, من مهمام املدرسة امناء خربات الناشئة بتعاليم االسالم 
 .اخل  ۔۔، واجلغرافيا ، واحلساب  كيمياء ، والفلكالفيزيء ، والك
 ميل دور االسرة واملنزل :كت .2

حتقيقا ملبدأ ) التواصی ابحلق ( من أجل غرس العقيدة الصافية فی  كالبد أن یتم تعاون بني املدرسة والبيت ، وذل
االمور والقائمني علي تربية الناشئة فعلی  ألولياءعاليم دینهم ُث تقدمي النصح نفوس الناشئة اوال وربطهم خبالقهم و ت

املدرسة اال تکون مبعزل عن احلياة االجتماعية ال تشعر حباجات اجملتمع وال تلبی طلباته و عليها ان تضع مناهجها و 
 .مقرراهتا من صميم االمة و اترخيها لتحقق آماهلا وأهدافها

 اعداد الطفل وتنمية مواهبة وقواه ، اعدادا فردي واعدادا اجتماعيا ، ومناملدرسة تعمل علی  .3
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ونستطيع  هنا نستطيع أن نقول : ان الرتبية هی عملية اشرتاک الفرد مع بقية افراد اجلتمع اشرتاکا عن وعی وقصد
للرتبية الدميقراطية ، حيث یعيش القول هنا : ان املدرسة هی االداة التی تعمل مع االسرة علی تربية الطفل فهی وسيلة 

 .اجلميع فی بناء واحد
 :اآلن أن نلخص وظائف املدرسة فيما یلی املمكنمن 
 .نقل ترا ث األمة الی االجيال القادمة .1
أی تبسيط احلضارة املعقدة الرتکيب وجعلها سهلة ، یستطيع الطفل مواجهتها وتلقيها ابلتدریج  التبسيط: .2

 .والتکليف معها
االجتماعية ، فکل طفل أيتی من بيئة خمتلفة التقاليد والطباع واالخالق  ةعناصر البيئزن بني خمتلف اقرار التوا .3

واملستوی العلمی ، تعمل املدرسة علی اجياد التوازن بني هؤالء االطفال القادمني من بيئات اجتماعية خمتلفة 
 .واجياد التجانس بينهم

 .الضارة بهتطهري اجملتمع من اخلرافات واالابطيل  .4
 .أی ختليص اجملتمع من التقاليد العقيمة واخلرافات والتقاليد الفاسد ونقله من التنافس البغيض الی التنافس الشرف

 ية:جماالت الرتباملبحث الثالث: 
اتة لتکامل ذاته فاالنسان فی کل هذه اجملاالت حيتاج يرة جماالت التی دائما تواجهه االنسان فی حشان الرتبية له ع

من حيث انه الدین الکامل عند هللا وهو یکفی جلميع جماالت احليات  فاإلسالمعنها  یستغينسس الرتبية وال لی اُ إ
 :الی کربهم فنحن نذکر ممنذ صغرهالبشریة ارشد الناس الی االصول التی یر ث الناس 

  لعامل النبی صلی هللا عليه وسلم مع االطفال

 هللا عليه وسلم اسس الرتبویة عند النبی الکرمي صلی

 النبویة علی صاحبها الصالة والسالم الرتبویةنظام 
  :التی هی هتدی الناس خصوصا املسلمني الی بناء اجملتمع العظيم فنقول األساسيةفيما ٔيتی اجملاالت 

 :الرتبية الروحية 1.
وحدة متکاملة غري جمزأة فال انفصال بني املادة والرح و  ، فاإلنساناالنسان مکون من مادة وروح ، واالثنان مرتبطان متفاعالن

، ئلتعنی الرتبية الروحية ابلروح ، وَحایتها مما یشومها و َحایتها من االمراض وأسباهبا اوال و اثنيا تنميتها ابلعباد و حتليتها ابلفضا
ه و بني خالقة دوما وفی کل حلطة و کل عمل ، لذا جيب علی الفرد املسلم أن یتزود روحيا ابلتقوی واالميان أبن یعقد صلة بين

 .فان الطاقة الروحية هی أکرب طاقة فی االنسان ، واعظم صلة بني االنسان و بني هللا تعاٰلی
 :هذا اجملال تسؤوليات املربی ةی  هموأ

االميان ففی احملافظة علی فطرة الطفل وعقيدته ، فالطفل یولد ، کما هو معروف ، علی فطرة التوحيد و علی عقيدة 
ُلوٍد یُوَلُد َعَلى الإِفطإَرِة، فَ َبـََواُه یـَُهوَِّدانِِه أَوإ    "  حدیث أبی هریرة رضی هللا عنه ـ َقاَل قَاَل الن ِب  صلى هللا عليه وسلم  ُكل  َموإ

َتُج الإَبِهيَمَة، َهلإ تـََرى  َسانِِه، َكَمَثِل الإَبِهيَمِة تـُنـإ رَانِِه َأوإ مُيَجِّ َعاَء یـَُنصِّ  18" ِفيَها َجدإ
  ۔

 وتتجسد هذه املسؤوليات من خالل :
فالطفل یتلقی العقيدة  واإلماتةوالقدر وقدرة هللا وفی اخللق والرزق واالحياء  ءتلقني الطفل عقيدة االميان ابلقضا .1

  ۔غالباً  واحملاكاةویتعلمها ابلتلقني 
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الی اجملرد ومن السهل الی  سال حمسو فی خلق السماوات واألرض ولکن ذلک ابلتدرج من  والتفكريالت مل  .2
 .الصعب ومن البسيط الی املرکب

هللا  كربيءاالذان واالقامة فی أذنی الطفل عند والدته مباشرة حتی یکون أول ما یقر مسعه کلمات تدل علی   .3
 .وعظمته ، فيستقر ذلک فی قلبه و نفسه آخر حياته

الصالة والصوم ، وحفظ القران وتالوته دوما وتلقينه سري الرسول صلی هللا عليه  ابلعبادة مثل: أمره .4
الصاحل رضوان هللا عليهم وترغيبه فی اجلنائز و حتذیره من النار ، وتربيته علی مراقبة هللا و  فوأخبار السلوسلم 

  .خمافته دوما
 الرتبية االميانية:۔2

مبعنی تعریف الطفل ابلعبادات  ۔ة ربط الطفل بعقيدته االسالمية واصوله  االميان ربطا روحيا املقصود ابلرتبية االمياني
رِو بإِن ُشَعيإٍب، َعنإ أَِبيِه، َعنإ َجدِِّه، قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّلل ِ صلى هللا  وهو فی سن السابعة ، فقد روی أبوداؤد ، َعنإ َعمإ

نـَُهمإ يف ُمُروا أَوإاَلدَُكمإ اِبل  " وسلم عليه ِر ِسِننَي َوفـَّرُِقوا بـَيـإ َناُء َعشإ َها َوُهمإ أَبـإ رِبُوُهمإ َعَليـإ ص اَلِة َوُهمإ أَبـإَناُء َسبإِع ِسِننَي َواضإ
 ومنة، مهخالق املواأل ةواالعمال الصاحلو علی کل العبادات ویقاس علی الصالة الصوم ، واحلج ،   19" الإَمَضاِجعِ 

الطفل منذ نعومة أظفاره أصول   تلقنيكان  صلی هللا عليه وسلم هللا رسول جمنه أن لنا یتنب  ةالنبوی األحادیث ههذ
الشریعة وتالوة القرآن، وحب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم و آل بيته ، وحب  وأحكامالدین ، وأرکان االسالم ، 

فی نفوس األطفال  والتقوىشوع فهذه تربية اميانية وکذلک حيرص املنهج النبوی علی غرس روح اخل ۔صحابته 
 ۔) الناشئة ( وترویضهم علی مراقبة هللا تعاٰلی فی کل تصرفاهتم

 الرتبية اخللدقية:۔3
ویقصد هبا جمموع املبادی اخللقية والسلوکيات الشرعية التی یتحلی هبا الطفل وخيلق ، وخاصة بعد حترس الفضائل 

 ۔واملکارم فی نفوس الناشئة و تقویة جان
هللا فی حياهتم واخلشية من واالعتماد عليه ، حبيث یبقون فی حالة وفاق مع انفسهم واتزان فال اخالق بال دین مراقبة 

وقد روی الرتمذی عن أیوب بن ، وال تفرتق االخالق عن الدین فهی روح الدین والدین یغذی االخالق وینميها
 20" َما حَنََل َواِلد  َوَلًدا ِمنإ حَنإٍل أَفإَضَل ِمنإ أََدٍب َحَسنٍ  " وسلم قَالَ َأن  َرُسوَل اَّلل ِ صلى هللا عليه موسی عن أبيه عن جده 

 ۔علموا أوالدکم و أهليکم اخلري وأدبوهم ۔وأخرج عبدالرزاق وسعيد بن منصور و غريمها من حدیث علی رضی هللا عنه 
 الرتبية العدقلية:۔4

فی تربية الناشئة من خالل احلوار الواعی ، والقدرة   عليه وسلمصلی هللاعلی اآلابء واملعلمني أن ینهجوا منهج الرسول 
أی االرتباط مبرشد خملص صاحل واع وفاهم ووالدین واعيني حریصني ،  ۔والواعية ، والرفقة والواعية واالطالع الواعی 

الصاحب ساحب ، علی تعليم طفلهم وان یضعوا امامه مکتبة اسالمية صغرية وان خيتاروا له صحبة صاحلة م مونة ف
صلی وقال أهل املعرفة: ال تقل لی: من أان ؟ بل قل لی: من أصاحب ؟ فتعرف من أان وما أصدق حدیث الرسول 

ثـََنا ابإُن َبش اٍر،  هللا عليه وسلم ثـََنا أَبُو َعاِمر،      حيث قال: َحد  ُر بإنُ "    قَااَل:      َوأَبُو َداُوَد،      َحد  ثـََنا ُزَهيـإ َثيِن      َقاَل:      حُمَم ٍد،  َحد  َحد 
الر ُجُل َعَلى ِدیِن َخِليِلِه فـَلإيَـنإُظرإ َأَحدُُكمإ َمنإ      قَاَل:      ،َأّن الن ِب  َصل ى اَّلل ُ َعَليإِه َوَسل َم،  َعنإ َأِب ُهَریـإَرةَ       ُموَسى بإُن َورإَداَن، 

 21.  خُيَاِللُ 
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املرء واملعلمني أبساليب فلينظر احدکم من خيالل ، ویلزم التدخل املبکر الرتشيد اآلابء واملعلمني أبساليب تربویة سليمة وخاصة  
ببيئة الطفل وغزائه فی جماالت احلياة االقتصادیة واالجتماعية والعلمية ،  واالهتمامللطفل ،  يواجلسم يفرتة البناء العقل

تنب فی  واالبتكارألن بذور الذکاء ؛ فاختالف البيئات االجتماعية واالقتصادیة والعلمية یؤثر فی ذکاء الطفل وحتصلية العلمی 
الثقافية فی الوقت املناسب لذا اهتم الرتبویون وعلماء طفل من خالل تقدمي املثريات تالطفولة املبکرة وأثناء اللعب التلقائی لل

  ۔برامج تربویة مرنة تتناسب مع مرحلة السنوات الثال ث األولی من عمر الطفل  إبعدادالنفس 
  الرتبية اجلتسمية :۔5

ذ من مسؤوليات الوالدین واملعلمني تربية الطفل جسميا، أی احملافظة علی سالمة البدن ليکون صحيحا نشيطا من
وعليهم الوزر  ۔والدة وقبل والدته وقد قيل والعقل السليم فی اجلسم السليم، عليهم مسؤولية عظيمة وهلم األجر املثوبة 

فی احلدیث  صلی هللا عليه وسلمضيعوا اوالدهم فقد قال رسول هللا  وأمسكواقرتوا  ۔واالُث اذا فرطوا فی هذه املسؤولية 
ثـََنا حُمَم ُد بإُن َكِثريٍ  ثـََنا َحد  َياُن َحد  بَـَراَن ُسفإ َواِنِّ َعنإ َعبإِد اَّلل ِ  َأخإ َيـإ ِب بإِن َجاِبٍر اخلإ َحاَق َعنإ َوهإ رٍو َقاَل قَاَل  أَبُو ِإسإ بإِن َعمإ

ًا َأنإ ُیَضيَِّع َمنإ یـَُقوُت  َكَفى"َرُسوُل اَّلل ِ صلى هللا عليه وسلم   .22" اِبلإَمرإِء ِإْثإ
دینار أنفقته فی سبيل هللا و دینار أنفقته فی رقبة و دینار تصدقت  صلی هللا عليه وسلم، وعن أبی هریرة عن النبی  

 23 ۔أعظمهما أجرا الذی أنفقته علی أهلک  ۔۔به علی مسکني و دینار أنفقته علی أهلک 
لناشئة فيا لشرب واألکل وفی النوم وفی فی تربية ا صلی هللا عليه وسلموعلی الوالدین واملعلمني اتباع منهج النبی 

َعنإ  صلی هللا عليه وسلمالتداوی وفی تعویده الريضة والعاب القوة والشجاعة کالفروسية فقد روی مسلم عن النبی 
ر  َوَأَحب  ِإىَل َاَّلل ِ ِمنإ اَلإُمؤإِمِن اَلإُمؤإِمُن اَلإَقِوي  َخيـإ  " صلى هللا عليه وسلم  - رضى هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّلل ِ  َأِب ُهَریـإَرَة 

, َوِإنإ َأَصاَبَك َشيإ  َتِعنإ ابََِّلل ِ, َواَل تـَعإَجزإ َفُعَك, َواسإ ِرصإ َعَلى َما یـَنـإ , ِاحإ ء  َفاَل تـَُقلإ: َلوإ َأيّنِ فـََعلإُت  اَلض ِعيِف, َويف ُكلٍّ َخيـإر 
َر اَ  يإطَانِ َكاَن َكَذا وََكَذا, َوَلِكنإ ُقلإ: َقد  َتُح َعَمَل اَلش  ُ َوَما َشاَء فـََعَل; َفِإن  َلوإ تـَفإ  . 24 "َّلل 

 ة :ية النفتسالرتبي۔6

املقصود ابلرتبية النفسية تربية الطفل علی حب اخلري وضبط النفس عند الغضب ، وکتم الغيظ والتحرر من اخلوف 
الطفل وتکاملها ، فيجب علی والوالدین واخلجل و مقاومة احلسد ، وکل هذه الفضائل تدخل فی تکوین شخصية 

واملعلمني تربية أوالدهم علی تلک الفضائل ، ألن هذا هو منهج الرسول صلی هللا عليه وسلم وحری بنا ان تربيتی 
اوالدان علی هذا ملنهج اجلرأة فی القول وکسر ظاهرة اخلوف فی نفوسهم و ضطب انفسهم عند الغضب و مقاومة 

ِسِننَي ظاهرة اخلجل و ظاهرة  الشعور ابلنقص : قال تعالٰی ﴿َوالإٰکِظِمنَي الإَغيَظ َوالإَعاِفنَي َعِن الن اِس  َوهللا حِيب  الإُمحإ
ِإن  ِمَن الش َجِر َشَجَرًة اَل »وقد روی البخاری عن عبدهللا َعِن ابإِن ُعَمَر، َعِن الن ِبِّ َصل ى هللُا َعَليإِه َوَسل َم قَاَل:  25﴾

ُقطُ  ِلِم، َحدِّثُوين َما ِهيَ  َیسإ ُسإ
قَاَل: فـََوَقَع الن اُس يف َشَجِر البَـَواِدي قَاَل َعبإُد اَّلل ِ: فَـَوَقَع يف نـَفإِسي « َوَرقـَُها، َوِإنـ َها َمَثُل امل

يَـيإُت، ُُث  قَاُلوا: َحدِّثـإَنا َما ِهَي َي َرُسوَل اَّلل ِ، قَاَل: َتحإ َلُة، فَاسإ َلةُ » أَنـ َها الن خإ فعلی اآلابء واملعلمني أن یربوا ، 26 «ِهَي الن خإ
وهذه الطریقة هی طریقة رسول هللا صلی هللا عليه  ۔الناشئة علی هذه القواعد فی ادب وحيا و مراعاة شعور اآّلخرین 

ومن احلقد  وسلم فاتبعوها ي ایها االابء وي ایها املعلمون حرروا ابناءکم من العقد النفسية و من مرکبات النقص
 .واحلسد
 الرتبية االةتماعية :۔7

  ۔املقصود ابلرتبية االجتماعية التزام اآلداب االجتماعية العامة ومراقبة حقوق اآلخرین والرتبط الوثيق بني أفراد اجلتمع
  ۔واول حقوق االخرین هی حقوق الوالدین ، وحقوق األرحام 
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 .قوق الناس: حقوق الرفقاء واملعلمني ، واثلثها : حواثنيها
 واآلداب االجتماعية العامة تکون فی اآلتی و حنوه:

  ۔آداب الطعام والشراب  .1
 أدب االستئذان  .2
 أدب اجمللس .3
 أدب احلدیث .4
 أدب عيادة املریض .5
 أدب العطاس والتثاؤب .6
 أدب املزاح .7

 :نتائج البحث

 توصلت من خالل هذا البحث إىل النتائج اآلتية:
  الصغر.إن التغریس ميكن لألطفال يف 
 اإلسالم یهدینا اهلدایة الكاملة لرتبية اطفالنا إن. 
  ة مؤثرة يف تربية الطفلیاحلياة األسر إن. 
 تكون من كل جوانب الشخصية اليت تتناول اجلانب اجلسمي والعقلي والنفسي واألخالقيت تكاملةاملرتبية إن ال. 
  تربية األطفال.على  ابرزأثر  فلهما اجملتمع والبيئة أهم عوامل املادیة والطبيعيةإن 
  من اخلرافات ال بد لألبوین أن یربيا تربية حسنة لألطفال حسب نظریة اإلسالم لكي یتخلص اجملتمع الباكستاين

 .واالابطيل الضارة
 :التاصيات

 اخلصائصحسب نظریة اإلسالم حول تربية األطفال لكي یظهر فيهم  يف الصغرال بد لنا أن نرِب أطفالنا تربية حسنة 
 يف الكرب حىت یتخلص اجملتمع الباكستاين عن األخالق الرزیلة. احلسنة

 :واملصادر اهلاا ش
 

 28النساء/  1 -
 78النحل/ - 2

 5التني /  3 -
 25احلدید/  -  4
 451، ص م1981، دار الشروق جدة ، 2حتقيق: عبد الفتاح سليم شلِب، ط معاين احلروف، علي بن عيسى ،5
هـ، عدد 1414هـ، دار صادر، بريوت، الطبعة الثالثة، 711لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األفریقي املصري,املتويف/ 6

 .399، ص/ 1، ج/ 15األجزاء/ 

 .14 /1م، 2003هـ/ 1423، 2تربية األطفال يف ضوء القرآن والسنة، بدیوي یوسف وقاروط، دمشق، دار املكتب، ، ط 7
 ۱۲ص   م ، ۱۹۹۹ ، دار الكتب األصلية ،   النحالویمعجم املؤلفني ، حممد 8
 24االسراء /9
  18الشعراء/10
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اخلمشي ، أستاذ مساعد يف قسم التخطيط االجتماعي،   رة صاحل عيادةد. سا ، دور الرتبية األسریة يف َحایة األبناء من اإلرهاب 11
 . 7 ص:  كلية اخلدمة االجتماعية، اململكة العربية السعودیة،

 .21و  5، ص 1985يف أصول الرتبية، األصول الثقافية للرتبية، حممد اهلادي عفيفي،  12

الغزاىل )املتوىف: ( دار یطلب من مكتبة عبد الوكيل الدروِب ، دمشق درویشية احياء علوم الدین، امام أِب حامد بن حممد بن حممد بن حممد  13
 .62، ص/ 3، ج/ 4، عدد األجزاء/ 

 6التحرمي/ 14

احياء علوم الدین، امام أِب حامد بن حممد بن حممد بن حممد الغزاىل )املتوىف: ( دار یطلب من مكتبة عبد الوكيل الدروِب ،  15
 .63، ص/ 3، ج/ 4اء/ دمشق درویشية ، عدد األجز 

 ۔21الروم / 16
 2املائدة :  17

، رقم  القدردار صادر، بريوت،  کتاب  هـ(،256-194صحيح البخاري، اإلمام أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري ) 18
 1385احلدیث 

، دار صادر، بريوت،   275سنن أِب داؤد، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري األزدي السجستاين )املتوىف: 19
 495رقم احلدیث  ةکتاب الصلوٰ 

    1952هـ(، دار صادر، بريوت،  رقم احلدیث279سنن الرتمذي، حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي )املتوىف: 20

، دار صادر، بريوت، کتاب 275أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري األزدي السجستاين املتوىف:سنن أِب داؤد،  21
 4833األداب رقم احلدیث 

، دار صادر، بريوت،   275سنن أِب داؤد، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري األزدي السجستاين املتوىف: 22
 1692رقم احلدیث  ةکتاب الزکوٰ 

 ۔9131دار صادر، بريوت،  رقم احلدیث أَحد بن شعيب نسائي،  سسن النسائی الکربٰی ، 23

هـ(، دار صادر، بريوت،  رقم 261-206صحيح مسلم، اإلمام أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري ) 24
 .6774احلدیث

 ۔134ل عمران آ 25
 61ن إمساعيل البخاري ، رقم احلدیثصحيح البخاري، اإلمام أبو عبد هللا حممد ب 26


