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تربیة األوالد وسائلھا 
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  المقدمة 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آلھ 
  :وصحبھ أجمعین وبعد

اھتمامًا بالغًا ومساحًة كبیرًة بین ) التربیة(فإن اإلسالم أعطى مسألة 
  .تشریعاتھ وأحكامھ

كانت وفق أحكام الشریعة اإلسالمیة، فإنما حیث إن تربیة األوالد إذا 
تعني تربیة جیل بأكملھ على منھاج صحیح، وھي أیضا تعني أن یعیش 
الولد بین أبناء مجتمعھ وأقرانھ وھو یحمل أخالقًا فاضلًة وصفات 

  .حسنة، وبالتالي ینشأ في مجتمع فاضل بعید عن الرزایا والخطایا
حانھ وتعالى في البشر، فنجد والتربیة غریزة أساسیة وضعھا اهللا سب

أن البشر بجمیع مستویاتھم یھتمون بجانب التربیة، ویقومون بتربیة 
أوالدھم بطریقة عفویة واعتباریة وحسب معتقداتھم ومیولھم والبیئة 

  . التي یعیشون فیھا
ھي تنشئتھم وتقویمھم : إن من أھم األھداف األساسیة من تربیة األوالد

الید، وغرس التعالیم والمعلومات التي من عن طریق العادات والتق
شأنھا أن تجعل األوالد قادرین على مواجھة الحیاة، وتربیة األوالد وفق 
الشریعة اإلسالمیة تكون ضمن ضوابط یحددھا الشرع، من حیث 

  .الثواب والعقاب ومن حیث تعلیمھم تعالیم ومقومات دیننا الحنیف
ر على تحمل مصاعب الحیاة إنشاء جیل قاد: ومن تلك األھداف أیضًا

وقادر على حمل الدین اإلسالمي وحفظھ من الضیاع، والسیما في وقتنا 
الحاضر الذي كثرت فیھ المفسدات والمغریات التي أبعدت أوالدنا عن 

  .اإلسالم وتعالیمھ وأحكامھ
ھو ما ینشره  الغرب من : إن من أخطر مفسدات عصرنا الحالي

االنترنت _ واقع التواصل االجتماعي مفسدات عبر وسائل االعالم وم
والحل الوحید لحفظ أوالدنا من الضیاع ھو تربیتھم على منھاج .... _

  .اإلسالم الصحیح
  : أھمیُة الموضوع

التربیُة عمٌل شاق، وجھٍد یحتاُج إلى وقت، وھي مھمٌة لیست جدیدة ، 
وتبرُز أھمیُة الكالم في ھذا الموضوع في النقاط . وھي عمٌل فاضل 

  :التالیة 
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 والصحابة ومن بعدھم من - صلى اهللا علیھ وسلم- االقتداُء بالرسول-١
السلف الصالح في تربیة أتباعھم، وبمعرفِة كیفیِة تربیتھم ألتباعھم یتُم 

  .التعرف على كیفیة تربیتنا ألوالدنا
فالناظُر لواقِع األمة یجُد وضعًا سیئًا لم یمر :  الوضُع الحالي لألمة -٢

واَل األزمنِة المتقدمة، لقد أوشكت أن تعدم كثیٌر من المبادِئ علیھا ط
اإلسالمیة في بعض البلدان اإلسالمیة، وبالتربیة یمكُن معالجُة ھذا 

  . الوضع
 بالتربیة یتُم إیجاُد الحصانة الذاتیة لدى الولد، فال یتأثُر بما یقابلُھ -٣

ك حرمات اهللا إذا من شھوات وشبھات؛ ألنَّھا تقوى مراقبتھ هللا فال ینتھ
خال بھا، وال یتأثُر بالشھوات التي تزینت في ھذا العصر تزینًا عظیمًا 
فأصبحت تأتي للمسلم ولو لم یأتھا، وال بالشبھات التي قد تطرأ على 

  .عقلھ 
 التربیُة مھمة لتحمل الشدائد والمصائب، والفتن التي قد یواجھھا -٤

  .الولد في مستقبل حیاتھ 
ئ الولد للقیام بدوره المنوط بھ ؛ دوره لنفع نفسھ ونفع  التربیة تھی-٥

  .مجتمعھ وأمتھ
 تتبین أھمیُة التربیِة من خالِل وجوِد الحملِة الشرسة، إلفساِد -٦

المجتمِع من قبل أعداء اإلسالم، فوجوُد ھذه الحملة البد أن ُیقابل 
  .بتربیٍة لألوالِد حتى یستطیعوا دفعھا عن أنفسھم ومجتمعھم 

لتربیُة تحقُق األمَن الفكري للولِد، فتبعدُه عن الغلو، وتحمیِھ من  ا-٧
  . األفكاِر المضادِة لإلسالم، كالعلمانیة وغیرھا

 التربیُة مھمٌة لتقصیِر المؤسساِت التربویِة األخرى، في أداء -٨
  .وظیفتھا التربویِة كالمدرسة والمسجد 

ِة سببُھ التقصیُر في  إن ُوجود بعُض األمراِض التي انتشرت في األم-٩
التربیة أو إھمالھا، فالسفوُر والتبرُج والمخدرات والمعاكسات وغیرھا 

  .انتشرت بسبب اإلھمال في التربیة أو التقصیر فیھا 
 التربیُة وسیلٌة للوصول بالولد إلى الُمثل العلیا، كاإلیثار والصبر -١٠

  .وحبِّ الخیر لآلخرین 
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ستشارة رأیت أنھ من الواجب أن یتطرق لذا وذاك وبعد االستخارة واال
الباحثون لمثل ھكذا مسائل من أجل توعیة الجیل على خطورة المرحلة 
التي نعیشھا، وال أقول إني أول من كتب ھذا الموضوع، فقد سبقني 
الكثیر من الباحثین والكاتبین والمؤلفین فكتبوا وألفوا، للكني أحببت أن 

 . یوم العرض على اهللا عز وجلأشاركھم ولو بجزٍء یسیر، ینفعني
  :خطة البحث

  :وقد اقتضت دراستنا ھذه أن تكون مقسمًة على مقدمة وأربعة مباحث
ذكرت فیھا أھمیة الموضوع وسبب االختیار والخطة التي : ففي المقدمة

  .سرت علیھا في كتابتي
  .تعریف التربیة وخصائصھا: المبحث األول
  .شریعة اإلسالمیة ووسائلھاأھداف التربیة في ال: المبحث الثاني
  .منھج القرآن الكریم في تربیة األوالد: المبحث الثالث
  .المنھج النبوي في تربیة األوالد: المبحث الرابع

  .وفي الختام فھذا جھد المقل فإن كنت قد أصبت فذلك فضل اهللا علي
وإن كنت أخطأت فذلك شأن البشر یخطئ ویصیب وحسبي أنني 

  . هللا رب العالمیناجتھدت وكتبت والحمد
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  املبحث األول

  تعريف الرتبية وخصائصها

  

  اطب اول

رف ار  

  :التربیة في اللغة
  .التربیة اسم مشتق من الرّب

یطلق في اللغة على المالك، والسید، والمدبر، والمربي، والقیم، : والرّب
ى والمنعم، وال یطلق غیر مضاف إال على اهللا تعالى، وإذا أطلق عل

وقد جاء في الشعر مطلقا على غیر اهللا . غیره أضیف، فیقال رب كذا
  .١تعالى، ولیس بالكثیر

المالك والسید والمدبر : في معنى رب أربعة أقوال: " یقول النووي
والمربي فاألوالن من صفات الذات واألخیران من صفات الفعل قال 

 تعالى وإن العلماء ومتى دخلت األلف والالم على لفظ رب اختصت باهللا
حذفتا كان مشتركا ومنھ رب الدار ورب المال ورب اإلبل ورب 

  .٢"الدابة
َأي یقوم بإصالحھ وتدبیر أمره َوِمْنھ الربیب ِلَأنَُّھ : َربَّھ ُیربِّھ: وُیقال

یقوم بَأْمره َویملك َعَلْیِھ َتْدبیره َولھ نْعَمة یربھا َأي یقوم بإصالحھا 
  .٣وتربیتھا

أي تحفظھا وتراعیھا » ألك نعمة تربھا«وفیھ : "یقول ابن األثیر
رب فالن ولده یربھ ربا ورببھ : یقال. وتربیھا كما یربي الرجل ولده

  .٤"ورباه، كلھ بمعنى واحد
  :إن لكلمة التربیة أصوًال لغویًة ثالثة ھي: من ھنا نستطیع القول

                                                           

 .٢/١٧٩: األثير ابن: واألثر الحديث غريب في النهاية: نظري ١

 .٦٣ / ص: النووي: التنبيه ألفاظ تحرير ٢

 أبي بن اهللا عبد أبو: ومسلم البخاري الصحيحين في ما غريب تفسير: ينظر ٣

 .١٦٣/ص: الحميدي نصر

 .٢/١٨٠: واألثر الحديث غريب في النهاية ٤
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َوَما ﴿ :ربا یربو بمعنى زاد ونما، وفي ھذا المعنى نزل قولھ تعالى: األول
 ، یقول ١﴾َآَتْیُتْم ِمْن ِرًبا ِلَیْرُبَو ِفي َأْمَواِل النَّاِس َفَلا َیْرُبو ِعْنَد اللَِّھ

  .٢"َنمَّاَھا وَزاَدَھا وَأَتمََّھا وَأْصَلَحَھا: وَربََّبَھا: "الزبیدي
ربَّى ُیربِّي، َربِّ، َتربیًة، فھو ُمَربٍّ، والمفعول ُمَربى، ربَّى األُب : الثاني

ھّذبھ ونّمى قواه الجسمّیة والعقلّیة والخلقّیة كي تبلغ كمالھا : ابَنھ
ال تنس من رّباك، ومنھ _ لوال المربِّي ما عرفت ربِّي _ ربَّى یتیًما "

: ، مرّبي األجیال٣﴾َوُقْل َربِّ اْرَحْمُھَما َكَما َربََّیاِني َصِغیًرا﴿قولھ تعالى 
  . ٤المعلم
، وتولى أمره، وساسھ وقام علیھ بمعنى أصلحھ: رب یرب: الثالث
  .ورعاه

  .٥"ُسْسُتُھْم، أي ُكْنُت فوقھم: وَرَبْبُت القوم: "قال الجوھري
أما مفھوم التربیة في االصطالح فقد اختلفت عبارات العلماء فیھا 
بحسب فھمھم لھا والظروف التي یعیشونھا وطبیعة الحیاة التي یمرون 

  .بھا
  :تيلذلك سأذكر قسمًا منھا فیما یأ

 .٦إن التربیة ھي إنشاء الشيء حاًال فحاًال إلى حد التمام:  قیل  -١
ھي الرعایة والعنایة في مراحل العمر األدنى، سواء :  وقیل -٢

كانت ھذه العنایة موجھة إلى الجانب الجسمي أم موجھة إلى 

                                                           

 .٣٠ / آية: الروم سورة ١

 ).ربب (مادة ٢/٤٦٢: الزبيدي مرتضى: روسالع تاج ٢

 .٢٤/ آية: االسراء سورة ٣

 مختار أحمد د: واإلذاعيين الكتّاب عند المعاصرة العربية اللغة أخطاء: ينظر ٤

 .٢/٨٥٢: الحميد عبد

 ).ربب (مادة ١/١٣٠: الجوهري: الصحاح ٥

 .٩٥ / ص: المناوي: التعاريف مهمات على التوقيف: ينظر ٦
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الجانب الُخلقي الذي یتمثل في إكساب الطفل أساسیات قواعد 
 .١ي ینتمي إلیھاالسلوك ومعاییر الجماعة الت

 ابنًا كان –ھي اإلصالح والتھذیب وتوجیھ میول الولد :  وقیل -٣
 وربطھ باألخالق الحمیدة، والعالقات اإلنسانیة الراقیة، -أو بنتًا 

 .٢وكبح جماح الشھوات، ورفع القوى نحو الخیر والصواب
ھي تغذیة الجسم وتربیتھ بما یحتاج إلیھ من مأكل :  وقیل -٤

 معافى قادرًا على مواجھة تكالیف الحیاة ومشرب لیّشب قویًا
فتغذیة اإلنسان والوصول بھ إلى حد الكمال ھو . ومشقاتھا

معنى التربیة، ویقصد بھذا المفھوم كّل ما ُیغذي في اإلنسان 
 .٣جسمًا وعقًال وروحًا وإحساسًا ووجدانًا وعاطفة

ھي رفع درجة وعي الفرد من مختلف األعمار بشتى :  وقیل -٥
المالبسات والنواحي المختلفة المرتبطة بحیاة الظروف و

األسرة من الجوانب االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة 
والسیاسیة والنفسیة، بغیة تحقیق السعادة واالستقرار لألسرة 

  .٤والمجتمع
إن التعریف األخیر ھو الذي : ومن خالل ھذه العبارات نستطیع القول
أنھ ال بد من أن ترتبط التربیة یفسر معنى التربیة بشكل جامع حیث 

بمفھوم التدریج، وذلك أن التثقیف یخضع لمراحل عدیدة، وكمیات 
متباینة من المعلومات، وكل مرحلة یمرُّ بھا الولد تحتاج إلى رعایٍة 

  .خاصة، ومعرفة بقدراتھ، ومدى استیعابھ للعلم والتربیة

                                                           

 لنيل رسالة حسين محمد أحمد،: اإلسالم في للعبادات التربوية هدافاأل: ينظر ١

 / ص: التربية أول قسم طنطا، جامعة التربية، كلية التربية، في الدكتوراه درجة

١٤. 

 محمد وقاروط، يوسف بديوي: والسنة القرآن ضوء في األطفال تربية: ينظر ٢

 . ١٤/ ١ : محمد

 .١٥ / ص: محجوب عباس: سالماإل في التربوي الفكر أصول: ينظر ٣

 ص: عيادة صالح سارة. د: اإلرهاب من األبناء حماية في األسرية التربية دور ٤

 /٧. 
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ب اطا  

 رص اا  

 بجملٍة من الصفات والخصائص التي تمیزھا اإلسالمیة تتسم التربیة
عن غیرھا من المفاھیم الوضعیة لمصطلح التربیة، وتستمد التربیة 
اإلسالمیة خصائصھا وممیزاتھا من خصائص اإلسالم وممیزاتھ؛ ذلك 
ألن العالقة بین اإلسالم والتربیة اإلسالمیة عالقة وثیقة، فاإلسالم دین 

راسخة وعلى العبادة الخالصة هللا، وھو دین یدعو یقوم على العقیدة ال
  .إلى األخالق الكریمة

  :ومن أھم تلك الخصائص ھي
  :كونھا ربانیًة في مصدرھا ومنھجھا وغایتھا -١

وھي من أعظم مزایا القیم اإلسالمیة على اإلطالق، وذلك أن الوحي 
مِّن َتنِزیٌل ﴿اإللھي ھو الذي وضع أصًال لھا وحدد معالمھا، قال تعالى 

 .١﴾رَّبِّ اْلَعاَلِمیَن
  :لذلك فھي ربانیة المصدر والمنھج والغایة

  : ربانیة المصدراإلسالمیةفالتربیة 
، حیث یقول الحق عز وجل اإلسالمباعتبارھا جزًء من جمیع أحكام دین 

َوَنزَّْلَنا َعَلْیَك اْلِكَتاَب ِتْبَیاًنا لُِّكلِّ َشْيٍء َوُھًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى ﴿
  . ٢﴾ِلْلُمْسِلِمیَن

 قد أوضحھ اهللا عز اإلسالمألن منھج الدعوة في : وھي ربانیة المنھج
ُقْل َھـِذِه َسِبیِلي َأْدُعو ِإَلى الّلِھ َعَلى ﴿وجل في قولھ سبحانھ  وتعالى 

  . ٣﴾}َبِصیَرٍة َأَنْا َوَمِن اتََّبَعِني
  : ربانیة الھدف والغایةاإلسالميوالتربیة في دیننا 

ن اهللا عز وجل لم یخلق الخالئق إال لھدٍف ساٍم ورفیٍع ھو طاعتھ ذلك أل
َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإنَس ِإلَّا ﴿وعبادتھ، یقول اهللا سبحانھ وتعالى 

، وحیث إن من أھم صفات عباد اهللا أن یكونوا مربین متربین ٤﴾ِلَیْعُبُدوِن
  . الرفیعةاإلسالممتأدبین بآداب وأخالق 

                                                           

 .٨٠/آية: الواقعة سورة ١
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  :أن التربیة مصدرھا ربانٌي عدة أمور منھاویترتب على 
فالعدل في اإلسالم :  ومنھا التربیة تتصف بالعدلاإلسالم أن تعالیم -أ 

ِإنَّ الّلَھ َیْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّوْا ﴿مطلق وبعید عن أھواء البشر، قال تعالى 
ُكُموْا ِباْلَعْدِل ِإنَّ الّلَھ اَألَماَناِت ِإَلى َأْھِلَھا َوِإَذا َحَكْمُتم َبْیَن النَّاِس َأن َتْح

  .١﴾ِنِعمَّا َیِعُظُكم ِبِھ ِإنَّ الّلَھ َكاَن َسِمیًعا َبِصیًرا
 واحكامھ ُتحترم وُتطبَُّق؛ اإلسالمفتعالیم :   إنھا تتصف بالقدسیة-ب 

  . ألنھا تقوم على اإلیمان، وألنھا مستمدٌة من كتاب اهللا عز وجل
فمنھج الدین أن یثیب العابد : والعقاب إن التربیة مرتبطٌة بالثواب -ج 

المطیع ربھ ویعاقب ویحاسب المسيء البعید عن تعالیمھ وأحكامھ قال 
  .٢﴾َوَألَِّو اْسَتَقاُموا َعَلى الطَِّریَقِة َلَأْسَقْیَناُھم مَّاء َغَدًقا﴿تعالى 
  : كونھا واضحًة وبیِّنًة -٢

لقرآن الكریم ھو وذلك كما قلنا بأن مصدرھا األول القرآن الكریم، وأن ا
كتاٌب مبیٌن ونوٌر وھدى للعالمین، كما بین ذلك ربنا سبحانھ وتعالى في 

  .٣﴾َقْد َجاءُكم مَِّن الّلِھ ُنوٌر َوِكَتاٌب مُِّبیٌن﴿قولھ 
  

  :كونھا ثابتَة المبادئ -٣
فألنھا تستمد خصوصیتھا من المصدر التشریعي األول، فإنھا 

ة للتغییر، بخالف أي تكون ثابتة المبادئ والحقائق غیر قابل
تربیة وضعیة المصدر، وحتى ال یفھم من ھذا الثبات الجمود 
وعدم التطور، فإن المقصود بھ تلك األحكام القرآنیة والمبادئ 
السماویة الراسخة التي نصت علیھا آیات القرآن الكریم 
وأحادیث الرسول صلى اهللا علیھ وسلم على ثباتھا حتى تقوم 

  .٤الساعة
  :جًة ومستمرًةكونھا متدر -٤
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ومن بدیھیات دیننا الحنیف أن أحكامھ وتشریعاتھ لم تنزل 
جملة واحدة، وإنما تدرجت لفترة لم تزد عن ثالث وعشرین 
سنة، فقد كان التدرج في تحریم الخمر والمیسر والربا وفى 
فرض الصالة والصیام، وھو منھج االسالم في التعامل مع 

وامره متوافقًة ومتالئمًة أتباعھ؛ كي ال یرھقھم وحتى تكون أ
  .مع قابلیاتھم وقدراتھم الجسدیة والعقلیة

وتلك األحكام والتشریعات جاءت لتتالءم مع كل زمان ومكان، 
وبالتالي تكون مستمرًة في سیطرتھا على أفعال العباد 

  .وتصرفاتھم
   : كونھا إیجابیًة -٥

ًة؛ فإن التربیة اإلسالمیة لم تكن في یوم من األیام تربیًة نظری
ألنھا كما قلنا مقترنة بمصدري التشریع، وأحكامھما 
وتعالیمھما لیس مجرد نظریات أو تقرأ أو كتابات تمأل فراغ، 
وإنما تتعدى ذلك إلى التطبیق العملي؛ ألنھا أوامر وتوجیھات 
عملیة تطالب معتنقي ھذا الدین باألخذ بھا وتطبیقھا على واقع 

سلوك یمارسھ المسلم فیما الحیاة، وبالتالي فإنھا تتحول إلى 
بینھ وبین نفسھ أوًال، وفیما بینھ وبین الناس ثاینًا، وأخیرًا فإن 
التربیة سلوٌك ینتھجھ المسلم لیكون رابطًا بینھ وبین ربھ 

  .سبحانھ وتعالى
فلیس األمر مجرد نظریات وأفكار لیس لھا دخل في عمل 

 بني الفرد، وإنما ھي الخالفة التي جعلھا اهللا عز وجل في
البشر، حین ارتضى لھم أن یكونوا مستخلفین في األرض، 
لذلك فإن المسلم لن یبلغ شكر نعمة اهللا علیھ بالوجود، وال 
یطمع في النجاة من حساب اهللا وعذابھ، إال بأن یؤدي دوره 

     .  اإلیجابي في خالفة األرض
  : كونھا وسطیة ال تمیل إلى الغلو والتطرف -٦

الھا حال كل أحكامھ وتعلیماتھ ھي فالتربیة في االسالم ح
وسطیة المنھج والتطبیق واالسلوب، فال غلو فیھا وال تطرف 

  .وال إفراط وال تفریط
وھذه المعاني موجودة في كل أحكام دیننا وتشریعاتھ، ومن ذلك 

َواْبَتِغ ِفیَما آَتاَك اللَُّھ ﴿التوازن بین الدنیا واآلخرة، قال تعالى 
َلا َتنَس َنِصیَبَك ِمَن الدُّْنَیا َوَأْحِسن َكَما َأْحَسَن اللَُّھ الدَّاَر اْلآِخَرَة َو
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، ١﴾ِإَلْیَك َوَلا َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي اْلَأْرِض ِإنَّ اللََّھ َلا ُیِحبُّ اْلُمْفِسِدیَن
َوَال ﴿ومن ذلك أیضًا الوسطیة والتوسط في اإلنفاق، قال تعالى 

ُنِقَك َوَال َتْبُسْطَھا ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلوًما َتْجَعْل َیَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلى ُع
 .٢﴾مَّْحُسوًرا
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  املبحث الثاني

  أهداف الرتبية يف الشريعة اإلسالمية ووسائلها

  :أھداف التربیة االسالمیة: أوًال
إن تحدید األھداف ألي عمل من األعمال ُیَعدُّ أمرًا مھمًا إلنجازه 

یمة، وألن تحدید الھدف لھ تأثیٌر كبیٌر ومھٌم بالطریقة الصحیحة والسل
لمعرفة الطرق التي ینتھجھا صاحب العمل والوسائل التي یسلكھا في 

   .سبیل الوصول إلى الھدف المنشود
  : وقبل أن نتكلم عن أھداف التربیة في االسالم البد من القول

ثة إن مصادر الوصول إلى األھداف في التربیة اإلسالمیة ترتكز على ثال
  :أنواع ھي
القرآن الكریم :  المصدرین األساسیین لدین االسالم وھما -١

 .والسنة النبویة
الذي من الواجب معرفة متطلبات الحیاة التي :  المجتمع المسلم -٢

یعیشھا والظروف التي تحیط بھ والمتغیرات التي تنشأ، 
 .وبالتالي االحاطة باألھداف التي تتناسب مع طبیعة حیاتھ

فمن الضروري جدًا أن نتعرف على أحوال : لم الفرد المس -٣
وطبیعة الفرد المسلم ومیولھ ورغباتھ حتى نستطیع تحدید 

  .األھداف التي تخدمھ في وضع ھیكلیة التربیة لھ
وبناًء على ھذه المصادر یمكن أن نحدد أھم أھداف التربیة في دیننا 

  :االسالمي التي تنقسم إلى قسمین ھما
  .ف فرعیة متنوعةھدف عام وأساسي، وأھدا

یتمثل في تحقیق معنى العبودیة هللا تعالى، انطالًقا من : فالھدف العام
  . ١﴿َوَما َخَلْقُت الِجنَّ َواِإلْنَس ِإلَّا ِلَیْعُبُدوِن﴾: قولھ عز وجل

وھذا ھو أسمى ھدف وأنبل غایة یتوخاھا االنسان المسلم في حیاتھ، 
تھ ویعبده وحده ال یشرك بھ حیث یأتمر بأمر اهللا ع وجل ویمتثل لتعلیما

شیئًا، وعبادة اهللا سبحانھ وتعالى ال تكون فقط في أداء الفرائض من 
صالة وزكاة وصیام وحج وغیرھا من األمور التعبدیة األخرى، إنما 
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تتعدى ذلك لتشمل جمیع ما یوصل إلى مرضاة اهللا عز وجل ویبعد العبد 
  .عن غضبھ وعذابھ

لم من المؤكد أنھا تكون من أجل رضا والتربیة الصحیحة للفرد المس
اهللا سبحانھ وتعالى لتدخل ضمن تلك الغایة العظمى من خلق االنسان 

  .وھي العبادة
  

أما األھداف األخرى المتنوعة والتي تعد فرعیًة إذا ما قیست بالھدف 
  :الرئیس العام الذي ذكرناه آنفًا فھي كما یأتي

العقیدة السلیمة من دون  تنشئة مجتمٍع صالٍح یقوم أساسھ على -١
 .تطرٍف وال غلٍو وال إفراط وال تفریط

أن یكون الفرُد المسلُم ُمتَِّسمًا باألخالق الفاضلة والصفات الحسنة -٢
التي كان یتخلق بھا قدوتنا ومصطفانا سیدنا محمد علیھ الصالة 
والسالم كاألمانة والصدق والوفاء بالعھد واإلخالص في العمل 

ن وحب الخیر للجمیع والحفاظ على حقوق اآلخرین ومساعدة اآلخری
وغیرھا من الصفات التي جاء الرسول صلى اهللا ...وعدم التعدي علیھا

علیھ وسلم لیغرسھا بین أبناء المجتمع اإلسالمي، فقد صح عنھ علیھ 
، وقد وصفھ ١)إنما ُبِعثُت ألتمم مكارم األخالق: (الصالة والسالم أنھ قال

رآن الكریم بأعظم صفة وأرقى وصف حین قال ربنا اهللا عز وجل في الق
 .٢﴿َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظیٍم﴾: سبحانھ وتعالى

 ترسیخ معاني األخوة بین أفراد المجتمع، وتنمیة الشعور  -١
الجماعي لدى كل فرد من أفراده، بحیث یستشعر بتلك المعاني 

اعدة لتدفعھ نحو االھتمام بقضایا مجتمعھ ویمد ید العون والمس
بكل ما یملك من قوة وطاقة لحل المشكالت وإزاحة العقبات 

﴿ِإنََّما الُمْؤِمُنوَن : أمام تحقیق مصالح الجمیع عمًال بقولھ تعالى
المؤمن للمؤمن كالبنیان : ( وقلوه صلى اهللا علیھ وسلم٣ِإْخَوٌة﴾

مثل : (، وقولھ علیھ الصالة والسالم٤)یشد بعضھ بعًضا
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 وتراحمھم وتعاطفھم، مثل الجسد الواحد، المؤمنین في توادِّھم
 .١)إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمى

 تكوین الفرد الصحیح جسمیا وبدنیا، بحیث یستطیع القیام  -٢
في عمارة األرض واستثمار خیراتھا، والقیام  بدوره وواجبھ

زة بأعباء االستخالف في األرض الموكلة إلیھ م نقبل رب الع
: سبحانھ وتعالى؛ عمًال بقولھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم

؛ ٢)المؤمن القوي خیر وأحب إلى اهللا من المؤمن الضعیف(
كالرمي، : ولھذا شجع اإلسالم على أمور تقوي الجسم

والفروسیة، والسباحة، وكان الصحابة یتباَرْون ویتمرنون على 
 ركانة بن رمي النبل، وصارع الرسوُل صلى اهللا علیھ وسلم

عبد یزید فصرعھ صلى اهللا علیھ وسلم، وكان ذلك سبًبا في 
   .٣إسالمھ

ب اطا  

  ول ار  د اف

لقد اھتم اإلسالم بالوسائل التربویة أیما اھتمام، حیث ُتَعدُّ منطلقًا 
للوصول إلى أھداف التربیة الصحیحة والسلیمة، ولقد تعددت وسائل 

مي في التربیة تبعًا لطبیعة الحیاة التي یعیشھا بنو البشر دیننا االسال
والطاقات المختلفة التي تكمن في نفوسھم؛ كي تكون ھذه األسالیب 

  . متوافقًة مع قدراتھم لیتقبلوھا وینصاعوا لھا
  :وسنقتصر على أھم ھذه الوسائل فیما یأتي

  :القدوة الحسنة  - ١
ة التي ینعكس تأثیرھا على تعد القدوة من أھم األسالیب التربوی

شخصیة الفرد بشكل واضح، ولھا دوٌر بارٌز في تعدیل السلوك وفق 
القیم والفضائل الخلقیة، ویعود السبب في ذلك إلى میل الولد لمتابعة 
من یراه قدوًة لھ، لیطبق ما یراه من أقوالھ وأفعالھ وحركاتھ، وھذا 

وجمیع تصرفاتھ؛ كي یتطلب من المرّبي أن یكون مستقیمًا في سلوكھ 
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یكون قدوًة حسنًة لألوالد، وھذا موضع اتفاق بین علماء التربیة 
  . ١المسلمین وغیرھم

﴿َلَقد َكاَن َلُكم ِفي َرُسوِل اهللا ُأسوٌة : واألصل في ذلك قولھ تعالى
  .٢َحَسَنٌة﴾

وغالبًا ما ینتھي ھذا األسلوب بالممارسة العملیة للحیاة، والدروس 
 والقیم واألحكام الشرعیة، عند ذلك یستطیع الولد أن العملیة للفضیلة

  .٣یعتمد على نفسھ، ویستفید من تجاربھ
إن التربیة بالقدوة أبلغ وأكثر تأثیرًا من التربیة بالمقال، : ویمكن القول

  .فلسان الحال أبلغ من لسان المقال
 :األسرة -٢

حة التي ینشأ  لتفعیل التربیة الصحیاإلسالميلألسرة دوٌر مھٌم في دیننا 
  . اإلسالمیةمن خاللھا مجتمع فاضل، فھي ُتَعدُّ من أھم وسائل التربیة 

وإذا كان الفرد ھو اللَِّبنة األساسیة في بناء المجتمع، فإن اُألسرة ھي 
الخلیَّة الحیَّة في كیانھ، یأخذ خصائَصھ اُألولى منھا، وینطبع بطابعھا، 

  . ٤یًَّة َبْعُضَھا ِمْن َبْعٍض﴾﴿ُذرِّ: ویتأثَّر بتركیبتھا؛ قال تعالى
وتعتبر األسرة المكوَّنة من األبوین أقدم مؤسَّسة اجتماعیة للتربیة 
عرفھا اإلنسان، وال زاَلت األسرُة في المجتمعات المختلفة ھي مصدر 

  .التربیة والمعرفة بالنسبة ألبنائھا
فإذا صَلَحت األسرة صلح الفرد، وإذا صلح الفرد صلحت اُألسرة، 

لح المجتمع؛ فاألسرة ھي التي یتعلم منھا الفرُد أخالقھ وكیفیة وص
  .تعاملھ مع اآلخرین وُیَنمِّي أفكاره ومعتقده

َقاَل َرُسوُل اِهللا : ( فقد روي عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ َأنَُّھ َكاَن َیُقوُل
اْلِفْطَرِة، َفَأَبَواُه َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإلَّا ُیوَلُد َعَلى : َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم

ُیَھوَِّداِنِھ َوُیَنصَِّراِنِھ َوُیَمجَِّساِنِھ، َكَما ُتْنَتُج اْلَبِھیَمُة َبِھیَمًة َجْمَعاَء، َھْل 

                                                           

 وأساليبها اإلسالمية التربية وأصول ،٢/٩٣: للغزالي الدين علوم إحياء: ينظر ١

 .٢٥٦ / ص: النحالوي الرحمن لعبد
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: َأُبو ُھَرْیَرَة َواْقَرُءوا ِإْن ِشْئُتْم: ُثمَّ َیُقوُل. ١)ُتِحسُّوَن ِفیَھا ِمْن َجْدَعاَء؟
  . ٢﴾النَّاَس َعَلْیَھا َلا َتْبِدیَل ِلَخْلِق اِهللاِفْطَرَة اِهللا الَِّتي َفَطَر ﴿
    :الوعظ واإلرشاد- ٣

یعتبر النصح والتوجیھ المباشر أسلوبًا ھامًا في التربیة، ویختلف تأثیره 
باختالف حال النفوس في القبول وعدمھ، لذلك على من یتصدى 

لى لمسؤولیة التربیة أن یكون ذا أسلوٍب مقنٍع لكل فئات المجتمع ع
اختالف مستویاتھم وتفاوت أفكارھم ودرجات فھمھم واستیعابھم لما 

  .٣یقولھ
وعلى المربي أن یتحّین الوقت المناسب في توجیھھ وإرشاده؛ لئال 
تتسلل السآمة إلى نفسھ، ویراعي اللطف في النصح والرفق في القول 

  .٤وخفض الصوت، وستر حال المقابل ما أمكن
  :وقد قال الشافعي رحمھ اهللا

  وجنِّبني النصیحَة في الجماعْھ*****  َتَعمَّدني ِبُنْصِحَك في اْنِفَراِدي
  من التوبیِخ ال أرضى استماعھ*****  َفِإنَّ النُّْصَح َبْیَن النَّاِس َنْوٌع 

  َفَال َتْجَزْع إَذا َلْم ُتْعَط َطاَعھ***** َوإْن َخاَلْفتِني َوَعَصْیَت َقْوِلي 
كان السَّلُف إذا أرادوا نصیحَة أحٍد، : "وقال ابن رجب رحمھ اهللا 

َمْن وعظ أخاه فیما بینھ وبیَنھ فھي : وعظوه سرًا، حّتى قال بعضھم
: وقال الفضیل. نصیحة، ومن وعظھ على رؤوس الناس فإنَّما وبخھ

  . ٥"المؤمن َیْسُتُر وَیْنَصُح، والفاجُر یھتك وُیعیُِّر
قیقة الھادئة، یوعظ بھا فقد ینفع مع البعض أسلوب الكلمة الر: لذلك

القلب فینفتح وتنفتح أساریره وتتفاعل مشاعره فینعكس على جوارحھ 
  .وسلوكھ في الحیاة

ویطلبون لھا شاھدًا من الواقع . وقد ال یكتفي البعض بالموعظة الحسنة
یریدون قدوة یحفزھم ھمتھم ویشحذونھا حتى تتحرك . أمامھم

  . وسلوكھم في الحیاةالموعظة في قلوبھم وتنعكس على جوارحھم

                                                           

 ).٢٦٥٨ (الحديث رقم  ٤/٢٠٤٧: مسلم صحيح ١

 .٣٠/آية: الروم سورة ٢

 .٢/٩٣: للغزالي الدين علوم إحياء: ينظر ٣
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 .١/٢٢٥: رجب البن والحكم العلوم جامع ٥
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 : الترغیب والترھیب-٤
ما من شك أن استخدام مثل ھذا األسلوب لھ أھمیتھ، حیث یرى 
المرّبون المسلمون أن لدى الولد في صغره میًال طبیعیًا نحو حب الثناء 
والمدیح، كالرغبة في كل ما یجلب لھ اللذة والسرور، دون التفكیر في 

  .١، وكّل ما یجلب لھ الشعور باأللمالعاقبة، وھو أیضًا یبغض اللوم
لقد استخدم اإلسالم الترغیب والترھیب كوسیلة تربویة استخدامًا ال 
یمكن أن یصل إلیھ منھج من مناھج البشر؛ ألنھ توجھ ینبني على 
حاجة النفس الفطریة وما ترغبھ النفس وترھبھ، وھذا أمر خفي على 

ھ وینفر منھ وفیھ في ذات بني اإلنسان، فقد یتوھم اإلنسان أمرًا یخاف
الوقت مصلحة قد ال یدركھا في نظره القریب، وقد یتوھم أمرًا یرغبھ 

  .ویتقرب منھ وفیھ في ذات الوقت مضرة قد ال یدركھا في نظره القریب
ومن ھنا احتاج توجیھ اإلنسان بالترغیب والترھیب إلى درایة أولى 

  . ٢بدخیلة ھذه النفس وفطرتھا
دم اإلسالم من خالل القرآن والسنة أسلوب وعلى ذلك فقد استخ

  .الترغیب والترھیب بمعنى خاص
  : ویمكن أن نقف على معنى كل منھما

ھو التشویق للحمل على فعل أو اعتقاد أو تصور ما وترك : فالترغیب
كل ما یشوق المدعو إلي االستجابة ، وقبول الحق :  خالفھ، أو ھو
  .٣والثبات علیھ

  .٤ للحمل على ترك فعل أو اعتقاد أو تصور ماھو التخویف: والترھیب
وقد ربط اإلسالم الترغیب والترھیب كأسلوب مزدوج مع ھدفھ التربوي 
السامي وھو إیجاد اإلنسان الصالح المصلح بما یحقق رضاء اهللا عز 

ھذه ھي . ٥وجل، ویكون سببًا في قربھ من الجنة فیھا، َوُبْعَدُه عن النار
یننا االسالمي الحنیف، وال یخفى على الجمیع أھم وسائل التربیة في د

                                                           

/ ص: البابطين الرحمن لعبد الطفل تربية في اإلسالمية التربية أساليب: ينظر ١

٣٥. 

 .٣٧/ص: النشمي جاسم عجيل. د.أ: اإلسالمية التربية وسائل: ينظر ٢

 .٤٣٧/ ص: زيدان الكريم عبد: د الدعوة، أصول: ينظر ٣

 .نفسه المصدر: ينظر ٤

 .٣٧/ص: النشمي جاسم عجيل. د.أ: اإلسالمية التربية وسائل :ينظر ٥
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أن المسجد والمدرسة والجامعة ھي أیضًا من الوسائل المھمة للتربیة 
االسالمیة، ولم نذكرھا باعتبار أن الوسائل المذكورة یكون تطبیقھا في 

  .المسجد أو المدرسة أو الجامعة، فال داعي إلعادة ذكرھا
  

  املبحث الثالث

  م يف تربية األوالدمنهج القرآن الكري

إن أكثر من اھتم بھذا الجانب من التربیة ھو القرآن الكریم، من خالل 
أحكامھ وتعالیمھ والطرق السلیمة للتربیة الصحیحة، والتي ذكرھا اهللا 

  . سبحانھ وتعالى في كتابھ المجید
ولذلك كان اْلِإسالم ھو المصدر األساسي اَلذي یستمد منھ المجتمع فكره 

 وأھدافھ التربویة، وأسَس مناھجھ وأسالیَب تدریسھ وَساِئَر التربوي،
عناصرِه العلمیة والتعلیمیة، وال یخفى أن القرآن الكریم ھو المشرع 
األول لدین االسالم، وھو المنھج الكفیل بتربیة الفرد تربیًة شاملًة، 

  .وبالتالي فإنھ بتربیتھ للفرد ُیَربِّي األسرَة والمجتمع
 على منھج القرآن الكریم في التربیة فإننا سنجده تارًة وإذا ما اطلعنا

ُمَرغِّبًا، وتارًة ُمّرھِّبًا، وأخرى واعظًا، ومراٍت یكون منھجھ التربوي 
  .عن طریق القدوة

  :وفیما یأتي ذكر منھج القرآن في التربیة

  اطب اول

 ار رب

الدین الحنیف، إن الھدف من الترغیب ھو تحبیب األوالد باإلسالم و
 أي عمل –على أن نذكرھم في كل مناسبٍة أن اهللا یحب ھذا العمل 

﴿َوَبشِِّر الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا :  ویحب فاعلھ؛ لقولھ تعالى-صالح 
الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُھْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَھا اْلَأْنَھاُر ُكلََّما ُرِزُقوا ِمْنَھا ِمْن 

 ِرْزًقا َقاُلوا َھَذا الَِّذي ُرِزْقَنا ِمْن َقْبُل َوُأُتوا ِبِھ ُمَتَشاِبًھا َوَلُھْم ِفیَھا َثَمَرٍة
  . ١َأْزَواٌج ُمَطھََّرٌة َوُھْم ِفیَھا َخاِلُدوَن﴾

  
أخبرھم : أي} وبشر الذین آمنوا{: "یقول الواحدي في تفسیر ھذه اآلیة

: َأي} ا الصالحاتوعملو{خبرًا یظھر بھ أثر السُّرور على بشرتھم 
                                                           

 .٢٥/آية: البقرة سورة ١
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: }أنَّ لھم{یعني الطَّاعات فیما بینھم وبین ربِّھم : األعمال الصَّالحات
من تحت } تجري من تحتھا{حدائق ذات الشِّجر : }جناٍت{بأنَّ لھم 

ُأطعموا من تلك الجنَّات : }كلما رزقوا} {األنھار{أشجارھا ومساكنھا 
ھذا : لتشابھ ما ُیؤتون بھ وأرادوا} َقْبُلَقاُلوا َھَذا الَِّذي ُرِزْقَنا ِمْن {ثمرًة 

في اللَّون والصُّورة } وأتوا بھ متشابھًا{من نوع ما ُرزقنا من قبل 
من : }ولھم فیھا أزواٌج{مختلفًا في الطَّعم وذلك أبلغ في باب اِإلعجاب 

عن كلِّ أذًى وقذٍر ممَّا في نساء الدُّنیا } مطھرٌة{الحور العین واآلدمیات 
ألنَّ } وھم ِفیھا خالدون{ األخالق وآفات الشَّیب والھرم ومن مساوئ

  .١"تمام النِّعمة بالخلود
من خالل ھذه اآلیة الكریمة تبین لنا أن التغریب ھو إحدى : إذن

  .الوسائل المھمة للتربیة في دیننا االسالمي
  

ب اطا  

 ار رب

والد من عذاب اهللا للترھیب أھمیٌة بالغٌة في التربیة؛ لتخویف األ
وعقابھ؛ من أجل أن یستمروا على المنھاج الصحیح، وال ینحرفوا 

﴿ِإنَّ الَِّذیَن َكَفُروا ِبآَیاِتَنا َسْوَف ُنْصِلیِھْم َناًرا : عنھ، كما في قولھ تعالى
 اللََّھ َكاَن ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُھْم َبدَّْلَناُھْم ُجُلوًدا َغْیَرَھا ِلَیُذوُقوا اْلَعَذاَب ِإنَّ

  . ٢َعِزیًزا َحِكیًما﴾
  :یقول البیضاوي في معرض تفسیره لھذه اآلیة

بأن یعاد ذلك الجلد : }ُكلَّما َنِضَجْت ُجُلوُدُھْم َبدَّْلناُھْم ُجُلودًا َغْیَرھا{"
بدلت الخاتم قرطًا، أو بأن یزال عنھ : بعینھ على صورة أخرى كقولك

أي : }ِلَیُذوُقوا اْلَعذاَب{: ب كما قالأثر اِإلحراق لیعود إحساسھ للعذا
وقیل یخلق لھم مكانھ جلد آخر، والعذاب في الحقیقة . لیدوم لھم ذوقھ

                                                           

 علي بن محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو: العزيز الكتاب تفسير في الوجيز ١

 .٩٦ / ص: الواحدي

 .٥٦/آية: النساء سورة ٢
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ِإنَّ اللََّھ كاَن {. للنفس العاصیة المدركة، ال آللة إدراكھا فال محذور
  .١"یعاقب على وفق حكمتھ: }َحِكیمًا{. ال یمتنع علیھ ما یریده: }َعِزیزًا

ین لنا أن الترغیب وسیلة من وسائل المنھج القرآني في وھكذا فكما تب
التربیة، فإن الترغیب بالمقابل ھو أیضًا ُیَعدُّ من تلك الوسائل المھمة 

  .في تربیة األوالد وتنشئتھم على وفق ما یریده اهللا ویرضاه

  اطب اث

 برب وارا  را 

ریم ان یجمع بین الترغیب وھذا منھٌج آخر من مناھج القرآن الك
والترھیب في أمٍر واحٍد ومسألٍة واحدٍة؛ لكي یبعث في النفس البشریة 
األمل في الوصول إلى مرضاة اهللا عز وجل، وبنفس الوقت یشعره أن 
ترك ما یأمر بھ سبحانھ وتعالى واقتراف ما یغضبھ سیؤدي بھ إلى 

  .الھالك والعذاب
﴿َوِإْذ َتَأذََّن :  بین الترغیب والترھیبیقول اهللا سبحانھ وتعالى وھو یجمع

  .٢َربُُّكْم َلِئن َشَكْرُتْم َألِزیَدنَُّكْم َوَلِئن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعَذاِبي َلَشِدیٌد﴾
  : یقول ابن عطیة في تفسیر ھذه اآلیة

أكرم وتكرم، وأوعد وتوعد، : أي أعلم، وھو مثل. وَتَأذََّن بمعنى آذن" 
وقال بعض .... بإنفاذ وقضاء قد سبقھ وھذا اإلعالم منھ مقترن 

الزیادة على الشكر لیست في الدنیا وإنما ھي من نعم اآلخرة، : العلماء
  .والدنیا أھون من ذلك
وصحیح جائز أن یكون ذلك، وأن یزید اهللا أیضا : قال القاضي أبو محمد

المؤمن على شكره من نعم الدنیا وأن یزیده أیضا منھما جمیعا، وفي 
ة ترجیة وتخویف، ومما یقضي بأن الشكر متضمن اإلیمان أنھ ھذه اآلی

عادلھ بالكفر، وقد یحتمل أن یكون الكفر كفر النعم ال كفر الجحد، وحكى 
َلِئْن َشَكْرُتْم : معنى اآلیة: الطبري عن سفیان وعن الحسن أنھما قاال

بل ھو قوي : َلَأِزیَدنَُّكْم من طاعتي وضعفھ الطبري، ولیس كما قال
  .، فتأملھحسن

                                                           

 محمد بن عمر بن اهللا عبد سعيد أبو الدين ناصر: التأويل وأسرار نزيلالت أنوار ١
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َلِئْن َشَكْرُتْم ھو جواب قسم یتضمنھ : وقولھ: قال القاضي أبو محمد
  .الكالم
 بشرط -َوقاَل ُموسى اآلیة، في ھذه اآلیة تحقیر للمخاطبین: وقولھ
 وتوبیخ، وذلك بین من الصفتین اللتین وصف بھما نفسھ تعالى -كفرھم

تھ، إذ لھ الكمال َلَغِنيٌّ یتضمن تحقیرھم وعظم: في آخر اآلیة، وقولھ
َحِمیٌد یتضمن توبیخھم، وذلك أنھ صفة : التام على اإلطالق، وقولھ

یستوجب المحامد كلھا، دائم كذلك في ذاتھ لم یزل وال یزال، فكفركم 
َحِمیٌد ما : أنتم بإلھ ھذه حالھ غایة التخلف والخذالن، وفي قولھ أیضا

توجب بھا حمدكم، یتضمن أنھ ذو آالء علیكم أیھا الكافرون بھ كان یس
  .١"فكفركم بھ مع ذلك أذھب في الضالل، وھذا توبیخ بین

راب اطا  

ودا و را 

حین نطالع نصوص القرآن الكریم تبین لنا أن العقوبة أسلوب للتربیة 
فیما یلحق أمور الدنیا أو أمور اآلخرة؛ ولذا فإن العقوبة في اإلسالم 

یا واآلخرة، ویشمل مستحُقھا عقوبًة مزدوجًة، وسیلة تحقق مقاصدالدن
إال أن یتوب في الدنیا، أو تقع علیھ العقوبة فیھا وُیوَكُل أمُرُه إلى ربھ 

 - خصوصا في الزنى -ویالحظ أن العقوبات في اإلسالم . في اآلخرة
إنما وقعت على بعض أفراد المجتمع المسلم ممن اعترف بجریرتھ، بعد 

یت رقابتھ هللا عز وجل، فخاف عقوبة ربھ في أن استیقظ ضمیره وقو
اآلخرة، وقدم جسده لُیقضى منھ في الدنیا، عسى اهللا أن یستره یوم 

  .القیامة
تخویفھم من عقاب اهللا في الدنیا : وتكون تربیة األوالد بوسیلة العقوبة

والخوف من مكر اهللا؛ ألن اهللا مھما أعطانا من النعم إنما ھو اختبار لنا 
  . نكفر، ثم تذكیرھم بأن عقوبتھ في االخرة ستكون أشد وأعظمأنشكر أم 

﴿ِإنََّما َجَزاُء الَِّذیَن ُیَحاِرُبوَن اللََّھ َوَرُسوَلُھ : یقول اهللا سبحانھ تعالى
َوَیْسَعْوَن ِفي اْلَأْرِض َفَساًدا َأْن ُیَقتَُّلوا َأْو ُیَصلَُّبوا َأْو ُتَقطََّع َأْیِدیِھْم 

 ِخَلاٍف َأْو ُیْنَفْوا ِمَن اْلَأْرِض َذِلَك َلُھْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَیا َوَلُھْم َوَأْرُجُلُھْم ِمْن
  .٢ِفي اْلآِخَرِة َعَذاٌب َعِظیٌم﴾
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  :یقول العز بن عبد السالم في تفسیره لھذه اآلیة
نزلت في قوم من أھل الكتاب نقضوا عھدًا كان } الَِّذیَن ُیَحاِرُبوَن اللََّھ{"

ول صلى اهللا علیھ وسلم فأفسدوا في األرض، أو في بینھم وبین الرس
الزنا : والمحاربة. العرنیین المرتّدین، أو فیمن حارب وسعى بالفساد

والمكابرة باللصوصیة في . والقتل والسرقة، أو المجاھرة بقطع الطریق
المصر وغیره، أو المجاھرة بقطع الطریق دون المكابر في المصر 

لقتل والصلب والقطع والنفي، أو یعاقبھم على فیتخیر اإلمام فیھم بین ا
قدر جنایاتھم، فیقتل إن قتلوا، أو یصلب إن قتلوا وأخذوا المال، ویقطع 

 رضي اهللا -من خالف إذا اقتصروا على أخذ المال قالھ ابن عباس 
 -إنھ سأل جبریل "  وعن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم -تعالى عنھما 
من سرق وأخاف السبیل : ارب فقال عن قصاص المح-علیھ السالم 

فاقطع یده لسرقتھ ورجلھ إلخافتھ، ومن قتل فاقتلھ، ومن قتل وأخاف 
من بالد اإلسالم إلى } َأْو ُینَفْوْا{" السبیل واستحل الفرج الحرام فاصلبھ 

أرض الشرك أو من مدینة إلى مدینة، أو بالحبس، أو بطلبھم إلقامة 
  .١"الحد حتى یبعدوا

ب اطسا  

روا و را 

وھذا األسلوب القرآني في التربیة یكون عن طریق تخویف األوالد من 
عقاب اهللا في االخرة لكي یثبتوا على الطریق الصحیح الذي یریده اهللا 

  .عز وجل
﴿َوُقِل اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم َفَمْن َشاَء : وفي ذلك یقول اهللا سبحانھ وتعالى

َمْن َشاَء َفْلَیْكُفْر ِإنَّا َأْعَتْدَنا ِللظَّاِلِمیَن َناًرا َأَحاَط ِبِھْم ُسَراِدُقَھا َفْلُیْؤِمْن َو
َوِإْن َیْسَتِغیُثوا ُیَغاُثوا ِبَماٍء َكاْلُمْھِل َیْشِوي اْلُوُجوَه ِبْئَس الشََّراُب َوَساَءْت 

  .٢ُمْرَتَفًقا﴾
  :    یقول ابن قیم الجوزیة في تفسیره لھذه اآلیة

إذا أراد العبد أن یقتدي برجل فلینظر ھل ھو من أھل الذكر أو من ف"
الغافلین؟ وھل الحاكم علیھ الھوى أو الوحي؟ فإن كان الحاكم علیھ ھو 

  .كان أمره فرطا. الھوى وھو من أھل الغفلة
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ومعنى الفرط قد فسر بالتضییع، أي أمره الذي یجب أن یلزمھ ویقوم 
  . فرط فیھضائع، قد: بھ، وبھ رشده وفالحھ

وفسر بالخالف للحق،وكلھا . وفسر باإلسراف، أي قد أفرط باإلھالك
  .أقوال متقاربة

أن اهللا سبحانھ وتعالى نھي عن طاعة من جمع ھذه : والمقصود
فإن وجده . فینبغي للرجل أن ینظر في شیخھ وقدوتھ ومتبوعھ. الصفات

ز وجل كذلك فلیبعد منھ وإن وجده ممن غلب علیھ ذكر اهللا تعالى ع
واتباع السنة، وأمره غیر مفروط علیھ، بل ھو حازم في أمره 

  .فلیستمسك بغرزه
: َأْغَفْلنا َقْلَبُھ َعْن ِذْكِرنا فقال: وقد سئل أبو العباس ثعلب عن قولھ تعالى

ووجدتھ : أغفلتھ، سمیتھ غافال: ویكون في الكالم: قال. جعلناه غافال
  .غافال
التي ال عالمة بھا، والكتاب : رض الغفلالغفل الشيء الفارغ، واأل: قلت

. تركناه غافال عن الذكر فارغا منھ: فأغفلناه. الذي ال شكل علیھ: الغفل
فھو إبقاء لھ على العدم األصلي، ألنھ سبحانھ لم یشأ لھ الذكر، فبقي 

واإلغفال فعل اهللا فیھ بمشیئتھ، وعدم مشیئتھ . غافال، فالغفلة وصفھ
فإذا لم یشأ لھ التذكر لم یتذكر، وإذا .  لغفلتھفكل منھما مقتض. لتذكرة

  .شاء غفلتھ امتنع منھ الذكر
فھل تضاف الغفلة والكفر واألعراض ونحوھا إلى عدم مشیئة : فإن قیل

  الرب ألضدادھا، أم إلى عدم مشیئتھ لوقوعھا؟   
لَُّھ َأْن ﴿ُأولِئَك الَِّذیَن َلْم ُیِرِد ال: القرآن قد نطق بھذا وبھذا، قال تعالى: قیل

﴿َوَمْن ُیِرِد اللَُّھ ِفْتَنَتُھ َفَلْن َتْمِلَك َلُھ ِمَن اللَِّھ : ، وقال١ُیَطھَِّر ُقُلوَبُھْم﴾
َوَمْن ُیِرْد . ﴿َفَمْن ُیِرِد اللَُّھ َأْن َیْھِدَیُھ َیْشَرْح َصْدَرُه ِلْلِإْسالِم: ، وقال٢َشْیئًا﴾

  .٣َرجًا َكَأنَّما َیصَّعَُّد ِفي السَّماِء﴾َأْن ُیِضلَُّھ َیْجَعْل َصْدَرُه َضیِّقًا َح
  فكیف یكون عدم السبب المقتضي موجبا لألثر؟: فإن قیل

األثر إن كان وجودیا فال بد من مؤثر وجودي، وأما العدم فیكفى : قیل
فإذا أضیف إلیھ، . فیبقى على العدم األصلي. فیھ عدم سببھ وموجبھ
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م السبب دلیل على عدم فعد. كان من باب إضافة الشيء إلى دلیلھ
  .المسبب

وإذا سمي موجبا ومقتضیا بھذا االعتبار فال مشاّحة في ذلك وإما أن 
  .١"یكون العدم أثرا ومؤثرا فال

  اطب ادس

 ار وار

لقد امتاز الحوار في القرآن الكریم بالسھولة والیسر، وتضمن أنواعًا 
 ومقتضیات الناس مختلفة من األسالیب التربویة، وبحسب عقول

  . االجتماعیة
َفُقوَلا َلُھ َقْوًلا * ﴿اْذَھَبا ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَُّھ َطَغى : یقول اهللا عز وجل تعالى
  .٢َلیًِّنا َلَعلَُّھ َیَتَذكَُّر َأْو َیْخَشى﴾

  :    یقول القشیري في تفسیره لھذه اآلیة
 دعوه إلى إنما أمرھما بالمالینة معھ في الخطاب ألنھ كان أول من"

الّدین، وفى حال الدعوة یجب الّلین فإنھ وقت المھلة، فال بّد من اإلمھال 
َوجاِدْلُھْم ِبالَِّتي ِھَي «: ریثما ینظر، قال اهللا لنبینا صلى اهللا علیھ وسلم

ُقْل ِإنَّما «: وھو اإلمھال حتى ینظروا ویستدلوا، وكذلك قال: »َأْحَسُن
وُموا ِللَِّھ َمْثنى َوُفرادى ُثمَّ َتَتَفكَُّروا ما ِبصاِحِبُكْم ِمْن َأِعُظُكْم ِبواِحَدٍة َأْن َتُق

، ثم إذا ظھر من الخصم التمّرد واإلباء فحینئذ یقابل بالغلظة »ِجنٍَّة
  .والحتف

 إال - وإن كان كافرا-ویقال عّلمھما خطاب األكابر ذوى الحشمة ففرعون
  .أنھ كان سلطان وقتھ، والمتسّلط على عباد اهللا

فكیف مع .. ویقال إذا كان األمر في مخاطبة األعداء بالّرفق والمالینة
  المؤمن في السؤال؟

  .ویقال في ھذا إشارة إلى سھولة سؤال الملكین في القبر للمؤمن
  ویقال إذا كان رفقھ بمن جحده فكیف رفقھ بمن وحده؟

  ویقال إذا كان رفقھ بالكّفار فكیف رفقھ باألبرار؟
  أنت؟: فكیف رفقھ بمن قال.. أنا: قھ بمن قالویقال إذا كان رف
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ویقال إنھ أحسن تربیة موسى علیھ السالم فأراده أن یرفق بھ الیوم في 
  .الدنیا على جھة المكافأة

  »َفُقْل َھْل َلَك ِإلى َأْن َتَزكَّى«وقیل تفسیر ھذا ما قال في آیة أخرى 
ولم . على رجاء أن یؤمنأي كونا : »َلَعلَُّھ َیَتَذكَُّر َأْو َیْخشى«: وقولھ

یخبرھما أنھ ال یؤمن لئال تتداخلھما فترة في تبلیغ الرسالة علما منھ 
  .١"بأنھ ال یؤمن وال یقبل

وبالتأمل في ھذا النص القرآني الحواري نجد إن الحوار أسلوب مھم 
في دعوة الناس الى األیمان باهللا تعالى وإیصال الفكر الى األوالد وحل 

  .یة بین اھل التوحید وغیرھمالقضایا األخالق

ب اطا  

 را 

إن األسلوب القصصي ھو أفضل وسیلة لتربیة األوالد على القیم الدینیة 
والخلقیة، والتوجیھات السلوكیة واالجتماعیة، والقرآن الكریم كان 
سباقًا إلى مثل ھذه األسالیب التربویة؛ حیث أثار التعلم لدى المسلم 

  .   األسلوب القصصيباستخدام
﴿َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِھْم ِعْبَرٌة ِلُأوِلي اْلَأْلَباِب َما َكاَن : یقول اهللا عز وجل

َحِدیًثا ُیْفَتَرى َوَلِكْن َتْصِدیَق الَِّذي َبْیَن َیَدْیِھ َوَتْفِصیَل ُكلِّ َشْيٍء َوُھًدى 
  .      ٢َوَرْحَمًة ِلَقْوٍم ُیْؤِمُنوَن﴾

  : في تفسیره لھذه اآلیةیقول الماوردي
یعني في } لقد كان في قصصھم عبرة ألولي األلباب{: قولھ عز وجل"

قصص یوسف وإخوتھ اعتبار لذوي العقول، بأن من نقل یوسف من 
الجب والسجن، وعن الذل والرق، إلى أن جعلھ ملكًا مطاعًا ونبیًا 

ھ قادر، مبعوثًا، فھو قادٌر على نصر رسولھ وإعزاز دینھ وإھالك أعدائ
أن یختلف } ما كان حدیثًا یفتري{. وإنما اإلمھال إنذار وإعذار

ما : الثاني. یعني القرآن، قالھ قتادة: أحدھما: ویتخّرص، وفیھ وجھان
فیھ } ولكن تصدیق الذي بین یدیھ{. تقدم من القصص، قالھ ابن إسحاق

تب أنھ مصدَّق لما قبلھ من التوراة واإلنجیل وسائر ك: أحدھما: وجھان
یعني ولكن یصّدقھ : الثاني. اهللا تعالى، وھذا تأویل من زعم أنھ القرآن
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وھدى {. ما قبلھ من كتب اهللا تعالى، وھذا قول من زعم أنھ القصص
تمت سورة یوسف بحمد اهللا وعونھ . واهللا أعلم} ورحمة لقوم یؤمنون

  .١"وحسن توفیقھ
صابھ كدٌر أو وتشیر اآلیة إلى أن على االنسان أن ال ییأس إذا ما أ

ضیٌق أو ابتالٌء، فإن اهللا قادٌر على تحویل ذلك الحال إلى فرح وسعادة 
  .وفرج

  اطب ان

 را 

من طبیعة االنسان حب المخالطة ومعاشرة الناس، بل إنھا ضرورة 
ملحة وحاجة بشریة ال یستطیع االنسان العیش بدونھا، فاإلنسان 

 یستطیع العیش وحیدًا في معزل عن بطبیعتھ یحب المخالطة وال
  .المجتمع

﴿َیا َأیَُّھا النَّاُس ِإنَّا : وقد أشار القرآن الكریم إلى ذلك في قولھ تعالى
َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد 

  . ٢اللََّھ َعِلیٌم َخِبیٌر﴾اللَِّھ َأْتَقاُكْم ِإنَّ 
وإن للصحبة أثر كبیر في شخصیة األوالد وأخالقھم وسلوكھم، 
والصاحب یكتسب صفات صاحبة بالتأثر الروحي واالقتداء العلمي، وإذا 
اختار صحبة اإلیمان وأھل التقوى واالصالح والمعرفة باهللا تعالى 

 عن أصحاب فسیكتسب منھم الخلق القویم والصفات الرفیعة، ویبتعد
السوء وأصحاب الملذات والمغریات، وبالتالي فإنھ یكسب رضا اهللا 

﴿َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّھ : سبحانھ وتعالى، مصداق ذلك قولھ تعالى
  . ٣َوُكوُنوا َمَع الصَّاِدِقیَن﴾

  :    یقول ابن عطیة في تفسیره آلیة الحجرات
إنا : فكأنھ قال. َوُأْنثى یحتمل أن یرید آدم وحواءِمْن َذَكٍر : قولھ تعالى"

ویحتمل أن یرید الذكر واألنثى اسم . خلقنا جمیعكم من آدم وحواء
. إنا خلقنا كل واحد منكم من ماء ذكر وماء أنثى: فكأنھ قال. الجنس

َوَجَعْلناُكْم ُشُعوبًا : ثم قال تعالى. وقصد ھذه اآلیة التسویة بین الناس

                                                           

 .٣/٩٠: والعيون النكت ١

 .١٣  / آية: الحجرات سورة ٢
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َتعاَرُفوا أي لئال تفاخروا ویرید بعضكم أن یكون أكرم من َوَقباِئَل ِل
ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّھ َأْتقاُكْم : فإن الطریق إلى الكرم غیر ھذا. بعض

من طال «: من خیر الناس؟ قال: قیل یا رسول اهللا: وروى أبو بكرة
آمرھم «: وفي حدیث آخر من خیر الناس؟ قال. » عمره وحسن عملھ

  .»وأوصلھم للرحم وأتقاھم. وأنھاھم عن المنكر. معروفبال
وحكى الزھراوي أن سبب ھذه اآلیة غضب الحارث بن ھشام وعتاب 
بن أسید حین أذن بالل یوم فتح مكة على الكعبة، وحكى الثعلبي عن 
ابن عباس أن سببھا قول ثابت بن قیس لرجل لم یفسح عند النبي صلى 

، فوبخھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم، وقال یا ابن فالنة: اهللا علیھ وسلم
، فنزلت ھذه اآلیة » إنك ال تفضل أحدا إال في الدین والتقوى«: لھ

  .١"ونزل األمر بالتفسح في ذلك أیضا

ب اطا  

ظو را 

 من أسالیب الرسل - أسلوب الموعظة الحسنة -كان ھذا األسلوب
  .واألنبیاء في تبلیغ دعوتھم إلى اهللا

﴿ُقْل ِإنََّما َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن َتُقوُموا ِللَِّھ َمْثَنى : یقول اهللا سبحانھ وتعالى
َوُفَراَدى ُثمَّ َتَتَفكَُّروا َما ِبَصاِحِبُكْم ِمْن ِجنٍَّة ِإْن ُھَو ِإلَّا َنِذیٌر َلُكْم َبْیَن َیَدْي 

  .٢َعَذاٍب َشِدیٍد﴾
ولھذا أكد القرآن الكریم على أھمیة الموعظة في أكثر من موطن؛ لما 
لھا من تأثیر كبیر على الفرد إذا وجدت لھا نفسًا صافیة، وقلبًا واعیًا، 

﴿ذلكم : ، وقال تعالى٣﴿وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنین﴾: قال تعالى
  . ٤یوعظ بھ من كان یؤمن باهللا والیوم اآلخر﴾

                                                           

 .١٥٣ – ٥/١٥٢: العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر ١
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 .٢/آية: الطالق سورة ٤
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بیق أسلوب الموعظة الحسنة وآدابھا فیما ویمكن بیان شروط تط
  : ١یأتي

وذلك أمر یستمده الواعظ من قوة :  التحلي بالتقوى وإخالص النیة-١
ومن علمھ بأن , اإلیمان بأن اهللا یعلم ما یسر الناس وما یعلنون

ومن تیقنھ بأن دعوتھ إلى فعل شيء ھو , اإلخالص علیھ مدار العمل
بل قد ,  التتجاوز اآلذان إلى القلوب-ھتاركھ أو إلى ترك شيء ھو یفعل

 .تذھب كما یذھب الزبد جفاءا
إذ ال بد للواعظ أن یكون على بصیرة فیما یدعو :  العلم بما یقول-٢

  .إلیھ من فعل أو ترك
 صلى اهللا علیھ -وأن یكون عالمًا بحال المدعو، ولھذا لما بعث الرسول

نك تأتي قوما من أھل إ: " إلى الیمن قال- رضي اهللا عنھ- معاذا-وسلم
  ".الكتاب

 . أن تقترن الموعظة بالشعور بالمحبة والعطف علیھم-٣
 . یختار لھا الوقت المناسب الذي تكون النفوس فیھ ھادئة-٤
 .عدم التطویل الممل في الموعظة أو التكرار الزائد-٥
 .المبادرة بالموعظة عندما یلحظون انحرافا في سلوك األوالد-٦
نصیحتھ وموعظتھ على األھم  ثم یأتي بالمھم، فإذا  أن یركز في -٧

 - مثًال -كان ھناك واجبان أحدھما فرض عین، واألخر فرض كفایة 
  .ففي ھذه الحالة یوعظ األوالد بالواجب األول ثم الثاني

وھذه التذكرة والنصیحة إذا وجدت نفسًا صافیًة فإنھا أسرع في 
  .لد على الفطرة وقلبھ طاھر؟االستجابة، وأبلغ في التأثیر، فكیف بمن و

والنصیحة ال تكون بالطریقة الصعبة والتشدد، وإنما تكون باللین 
﴿َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّھ ِلْنَت َلُھْم : واللطف وحسن األسلوب؛ لقولھ تعالى

ْغِفْر َلُھْم َوَلْو ُكْنَت َفظا َغِلیَظ اْلَقْلِب َلاْنَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُھْم َواْسَت
َوَشاِوْرُھْم ِفي اْلَأْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَلى اللَِّھ ِإنَّ اللََّھ ُیِحبُّ 

  . ٢اْلُمَتَوكِِّلیَن﴾
  :یقول الواحدي في تفسیره لھذه اآلیة

                                                           

 / ص: الحمد إبراهيم بن محمد: الموعظة أدب: من نقلتها واآلداب الشروط هذه ١

 .بعدها وما ١١

 .١٥٩/آية: عمران آل سورة ٢
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فبنعمٍة من اهللا وإحساٍن منھ : َفِبَرْحمٍة َأْي: َأْي} فبما رحمة من اهللا{"
ولو {سھلت أخالقك لھم وكثر احتمالك : محمد َأْيیا } ِلنت لھم{إلیك 

لتفرَّقوا } الْنَفضُّوا{في الفعل } غلیظ القلب{غلیظًا في القول } كنت فظًا
حتى } واستغفر لھم{فیما فعلوا یوَم ُأحٍد } من حولك فاعف عنھم{

تطییبًا لنفوسھم ورفعًا من أقدارھم } وشاورھم في األمر{أشفعك فیھم 
ال } فتوكل على اهللا{على ما ترید إمضاءه } فإذا عزمت{ولتصیر سنًَّة 
  .١"على المشاورة

ومن خالل المواعظ القرآنیة نالحظ أسلوبًا تربویا رائعًا، یرید كمال 
اإلنسان؛ ألنھا صادرة من حكمة وموعظة بلیغة، ومن مصدر ال یخطأ، 

  . وھو اهللا سبحانھ وتعالى

  اطب ار

 ار دوة

القدوة ھي من أعظم أسالیب القرآن الكریم، فلھا آثار إیجابیة التربیة ب
بالغة، وإن أفضل قدوة لنا ھو نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم، لقولھ 

﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّھ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َیْرُجو اللََّھ : تعالى
  . ٢َكِثیًرا﴾َواْلَیْوَم اْلآِخَر َوَذَكَر اللََّھ 

  :یقول الماوردي في تفسیره لھذه اآلیة
: الثاني. قالھ السدي, أي مواساة عند القتال: أحدھما: فیھ وجھان"

واألسوة الحسنة المشاركة في األمر یقال ھو , قدوة حسنة یتبع فیھا
: أحدھما: وفي المراد بذلك وجھان. مواسیھ بمالھ إذا جعل لھ نصیبًا

: الثاني. نبي صلى اهللا علیھ وسلم في حروبھالحث على الصبر مع ال
التسلیة لھم فیما أصابھم فإن النبي صلى اهللا علیھ وسلم ُشج وُكِسَرت 

فیھ } ِلَمن َكاَن َیْرُجوْا اللََّھ َواْلَیْوَم اآلِخر{. رباعیتھ وقتل عمھ حمزة
لمن كان یرجو ثواب اهللا في الیوم اآلخر قالھ ابن : أحدھما: وجھان
لمن كان یرجوا اهللا بإیمانھ ویصدق بالبعث الذي فیھ : انيالث. عیسى

: یحتمل وجھین} َوَذَكَر اللََّھ َكِثیرًا{. قالھ ابن جبیر, جزاء األعمال 
أي : الثاني. أي استكثر من العمل بطاعتھ تذكرًا ألوامره: أحدھما

استكثر من ذكر اهللا خوفًا من عقابھ ورجاء لثوابھ واختلف فیمن أرید 
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المنافقون عطفًا عل ما تقدم من : أحدھما: لخطاب على قولینبھذا ا
. }ِلَمن َكاَن َیْرُجوْا اللََّھ َواْلَیْوَم اآلِخَر{: المؤمنون لقولھ: الثاني. خطابھم

واختلف في ھذه األسوة بالرسول ھل ھي على اِإلیجاب أو على 
على اإلیجاب حتى یقوم دلیل على : أحدھما: االستحباب على قولین

. على االستحباب حتى یقول دلیل على اإلیجاب: الثاني. ستحباباال
وعلى االستحباب في , ویحتمل أن یحمل على اإلیجاب في أمور الدین 

  . ١"أمور الدنیا
وإن خیر قدوة بعد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ھم أصحابھ رضوان 

ذا تعلمھا اهللا علیھم، والمسلم في ھذه الحالة ال یفھم معنى القدوة إال إ
من مربیھ؛ ألن مربیھ ھو قدوتھ في جمیع تصرفاتھ، فیفعل ما یفعلھ 
مربیھ، ویسمع ما یقولھ لھ، فإن اختار قدوة في األخالق، فلن یجد خیرًا 

﴿َوِإنََّك َلَعَلى : من النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم؛ مصداقًا لقولھ تعالى
  . ٢ُخُلٍق َعِظیٍم﴾

﴿ُقْل ِإْن ُكْنُتْم : كان الولد صالحًا؛ لقولھ تعالىوكلما كانت القدوة صالحًة 
ُتِحبُّوَن اللََّھ َفاتَِّبُعوِني ُیْحِبْبُكُم اللَُّھ َوَیْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواللَُّھ َغُفوٌر 

  . ٣َرِحیٌم﴾

  اطب ادي ر

 ار ل

 تعلُمُھ؛ إن ضرب األمثال َیْغِرُس في ذھن المتلقي صورَة الشيء المراِد
: فقد استخدم القرآن الكریم ھذه الطریقة في التربیة؛ كقولھ تعالى

  . ٤﴿َواْضِرْب َلُھْم َمَثًلا َأْصَحاَب اْلَقْرَیِة ِإْذ َجاَءَھا اْلُمْرَسُلوَن﴾
﴿ِإنَّ اللََّھ َلا َیْسَتْحِیي َأْن َیْضِرَب َمَثًلا َما َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَھا : وقولھ تعالى

ا الَِّذیَن آَمُنوا َفَیْعَلُموَن َأنَُّھ اْلَحقُّ ِمْن َربِِّھْم َوَأمَّا الَِّذیَن َكَفُروا َفَیُقوُلوَن َفَأمَّ
َماَذا َأَراَد اللَُّھ ِبَھَذا َمَثًلا ُیِضلُّ ِبِھ َكِثیًرا َوَیْھِدي ِبِھ َكِثیًرا َوَما ُیِضلُّ ِبِھ ِإلَّا 

  . ٥اْلَفاِسِقیَن﴾
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  :تفسیره لآلیةیقول ابن الجوزي في 
في سبب نزولھا . ِإنَّ اللََّھ ال َیْسَتْحِیي َأْن َیْضِرَب َمَثًلا: وقولھ تعالى"

ُضِرَب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا َلُھ ِإنَّ : أنھ لما نزل قولھ تعالى: أحدھما: قوالن
ُھ، ونزل الَِّذیَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّھ َلْن َیْخُلُقوا ُذبابًا َوَلِو اْجَتَمُعوا َل

! وما ھذا من األمثال؟: قالت الیھود. َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت اتََّخَذْت َبْیتا: قولھ
. فنزلت ھذه اآلیة، قالھ ابن عباس والحسن وقتادة ومقاتل والفراء

َكَمَثِل الَِّذي : أنھ لما ضرب اهللا المثلین، وھما قولھ تعالى: والثاني
اهللا أجل : یٍِّب ِمَن السَّماِء، قال المنافقونَأْو َكَص: اْسَتْوَقَد نارًا، وقولھ

وأعلى من أن یضرب ھذه األمثال، فنزلت ھذه اآلیة، رواه السدي عن 
  .وروي عن الحسن ومجاھد نحوه. أشیاخھ

االنقباض واالحتشام، غیر أن صفات الحق عّز وجّل ال : والحیاء بالمد
نبّي صّلى اهللا وقد قال ال. یطلع لھا على ماھیة وإنما تمر كما جاءت

ال یترك، : معنى ال یستحیي: ، وقیل»إن ربكم حیّي كریم«: علیھ وسّلم
ألن كل ما یستحیى منھ یترك، وحكى ابن جریر الطبري عن بعض 

  .ال یخشى: اللغویین أن معنى ال یستحیي
أن یذكر شبھًا، واعلم أن : قال ابن عباس. َأْن َیْضِرَب َمَثًلا: وقولھ تعالى
 أن یبین للمضروب لھ األمر الذي ضرب ألجلھ، فینجلي فائدة المثل

زائدة، وھذا اختیار أبي عبیدة » ما«. ما َبُعوَضًة: قولھ تعالى. غامضھ
: َفما َفْوَقھا، فیھ قوالن: وفي قولھ تعالى..... والزجاج والبصریین

أن معناه فما فوقھا في الكبر، قالھ ابن عباس، وقتادة، وابن : أحدھما
فما : فما فوقھا في الصغر، فیكون معناه: والثاني. راءجریج، والف

دون، : وقد یكون الفوق بمعنى: قال ابن قتیبة. دونھا، قالھ أبو عبیدة
: والصریم. الجون یقال لألسود واألبیض: وھو من األضداد، ومثلھ

ُیِضلُّ : واختلفوا في قولھ.... الظلمة والضوء: والّسدفة. الصبح واللیل
  : َوَیْھِدي ِبِھ َكِثیرًا، ھل ھو من تمام قول الذین قالواِبِھ َكِثیرًا

ماذا َأراَد اللَُّھ ِبھذا َمَثًلا، أو ھو مبتدأ من كالم اهللا عّز وجّل؟ على 
قال . أنھ تمام الكالم الذي قبلھ، قالھ الفراء، وابن قتیبة: أحدھما: قولین
حد، یضل بھ ھذا، ماذا اراد اهللا بمثل ال یعرفھ كل أ: كأنھم قالوا: الفراء

َوما ُیِضلُّ : فقال اهللا. ثم استؤنف الكالم والخبر عن اهللا! ویھدي بھ ھذا؟
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أنھ مبتدأ من قول اهللا تعالى، قالھ الّسّدّي : والثاني. ِبِھ ِإلَّا اْلفاِسِقیَن
  .١"ومقاتل

  اطب ا ر

 ار ظ واظر

ر باآلخرین ومشاعرھم إن االنسان اجتماعٌي بطبیعتھ، فھو یتأث
وتصرفاتھم وسلوكھم، ویستطیع التعلم منھم نماذج سلوكیة عن طریق 

  . المالحظة
وقد اھتم القرآن الكریم بھذه القضیة، وأشار إلیھا في كتابھ المجید 

﴿ُثمَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َفاْسُلِكي ُسُبَل َربِِّك ُذُلًلا َیْخُرُج ِمْن : بقولھ تعالى
وِنَھا َشَراٌب ُمْخَتِلٌف َأْلَواُنُھ ِفیِھ ِشَفاٌء ِللنَّاِس ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآَیًة ِلَقْوٍم ُبُط

  . ٢َیَتَفكَُّروَن﴾
  : یقول النسفي في تفسیره لھذه اآلیة

أي ابني البیوت ثم كلى كل ثمرة تشتھیھا } ُثمَّ ُكِلي ِمن ُكلِّ الثمرات{"
فادخلي الطرق التي ألھمك وأفھمك في } فاسلكى ُسُبَل َربِِّك{فإذا أكلتھا 

عمل العسل أو إذا أكلت الثمار في المواضع البعیدة من بیوتك فاسلكي 
جمع ذلول وھي حال } ُذُلًال{إلى بیوتك راجعة سبل ربك ال تضلین فیھا 

من السبل ألن اهللا تعالى ذللھا وسھلھا أو من الضمیر في فاسلكي أي 
} َیْخُرُج ِمن ُبُطوِنَھا َشَراٌب{غیر ممتنعة وأنت ذلل منقادة لما أمرت بھ 

منھ أبیض } مُّْخَتِلٌف َأْلَواُنُھ{یرید العسل ألنھ مما یشرب تلقیھ من فیھا 
وأصفر وأحمر من الشباب والكھول والشیب أو على ألوان أغذیتھا 

ألنھ من جملة األدویة النافعة وقل معجون من } ِفیِھ ِشَفآء ِللنَّاِس{
یذكر األطباء فیھ العسل ولیس الغرض أنھ شفاء لكل المعاجین لم 

.... مریض كما أن كل دواء كذلك وتنكیره لتعظیم الشفاء الذي فیھ 
وشكا رجل استطالق بطن أخیھ فقال علیھ السالم إسقھ عسًال فجاءه 
وقال زاده شرًا، فقال علیھ السالم صدق اهللا وكذب بطن أخیك، إسقھ 

سعود رضي اهللا عنھ العسل شفاء من عسًال فسقاه فصح، وعن ابن م
كل داء والقرآن شفاء لما في الصدور فعلیكم بالشفاءین القرآن والعسل 

                                                           

 .٤٨ -  ١/٤٦: الجوزي ابن: التفسير علم في المسير زاد ١

 .٦٩ / ةآي: النحل سورة ٢
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في عجب أمرھا فیعلمون أن اهللا } ِإنَّ ِفى َذِلَك آلَیًة لَِّقْوٍم َیَتَفكَُّروَن{.... 
  .١"أودعھا علمًا بذلك وفطنھا كما أعطى أولي العقول عقولھم

  . ٢ا َیْنُظُروَن ِإَلى اْلِإِبِل َكْیَف ُخِلَقْت﴾﴿َأَفَل: وقال تعالى
  :یقول البیضاوي في تفسیره لھذه اآلیة

ِإَلى اْلِإِبِل َكْیَف ُخِلَقْت خلقًا داًال على كمال . َأَفال َیْنُظُروَن نظر اعتبار" 
قدرتھ وحسن تدبیره حیث خلقھا لجر األثقال إلى البالد النائیة، فجعلھا 

ل ناھضة بالحمل منقادة لمن اقتادھا طوال األعناق عظیمة باركة للحم
لینوء باألوقار، ترعى كل نابت وتحتمل العطش إلى عشر فصاعدًا 
لیتأتى لھا قطع البوادي والمفاوز، مع مالھا من منافع أخرى ولذلك 
خصت بالذكر لبیان اآلیات المنبثة في الحیوانات التي ھي أشرف 

. أعجب ما عند العرب من ھذا النوعالمركبات وأكثرھا صنعًا، وألنھا 
  .٣"وقیل المراد بھا السحاب على االستعارة

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .٢٢٣ – ٢/٢٢٢):التأويل وحقائق التنزيل مدارك (النسفي تفسير ١

 .١٧ / آية: الغاشية سورة ٢

 .٥/٣٠٨: التأويل وأسرار التنزيل أنوار ٣
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  املبحث الرابع

  املنهج النبوي يف تربية األوالد

  . ١ھي الطریقة واألسلوب والنھج: في اللغة" السنة"
ھي ما ثبت عن النبي صلى اهللا علیھ : " وفي المعنى االصطالحي ھي
قریر، وھي حجة في دین اهللا باإلجماع؛ وسلم من قول أو فعل أو ت

  .٣" ٢﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا﴾: لقولھ تعالى
  :وقد جاءت السنة في األصل لتحقیق ھدفین

  : تفصیل وبیان ما جاء في القرآن الكریم-أ
ْكَر َأْنَزْلَنا ِإَلْیَك الذِّ: ﴿وإلى ھذا المعنى أشار القرآن الكریم في قولھ تعالى

  .    ٤ِلُتَبیَِّن ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَلْیِھْم﴾
 : بیان تشریعات وآداب أخرى-ب

كما : أي السنة. ٥﴾}﴿َوُیَعلُِّمُھُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة: كما ورد في قولھ تعالى
، وكما ورد في قول الرسول صلى اهللا علیھ ٦فسرھا اإلمام الشافعي

  .٧)ومثلھ معھأال إني أوتیت الكتاب : (وسلم
  :ھذا وإن للسنة في المجال التربوي فائدتین ھما

إیضاح المنھج التربوي اإلسالمي المتكامل الوارد في القرآن الكریم، -أ
  . وبیان التفاصیل التي لم ترد فیھ

إستنباط أسلوب تربوي من حیاة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم مع -ب
یمان في النفوس؛ فإن أصحابھ، وكیفیة معاملتھ األوالد، وغرسھ اإل

  .شخصیة الرسول علیھ الصالة والسالم نموذج تربوي كامل لإلنسان
وفیما یأتي أھم الجوانب التي أكدت علیھا السنة النبویة في مجال تربیة 
األوالد وتنشئتھم النشأة اإلسالمیة التي تقوم على أساس األخالق 

                                                           

 .١/٤٧٨: الزمخشري: البالغة أساس: ينظر ١

 .٧ /آية: الحشر سورة ٢

 .٢٧ / ص: الصنهاجي باديس بن محمد الحميد عبد: األصول مبادئ ٣

 .٤٤ \آية: النحل رةسو ٤

 .٢\آية: الجمعة سورة ٥

 .٧٣ / ص: الشافعي االمام: الرسالة: ينظر ٦

 .صحيح حديث وهو) ٤٦٠٤ (الحديث رقم ٢٠٠ / ٤: دواد أبي سنن ٧
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ي في التربیة یمر بكل الفاضل والمثل العلیا، وسیتبین لنا أن النھج النبو
مراحل الولد منذ أن یولد إلى أن ینشأ ویترعرع على ھذا المنھج 

  :القویم

  اطب اول

دن و وم اا  ودوا  

األفضل والسنة أن ُیسمَّى المولود في الیوم السابع من والدتھ؛ لحدیث 
: وسلم أنھ قالسمرة بن جندب رضي اهللا عنھ عن النبي صلى اهللا علیھ 

  . ١)الُغَلاُم ُمْرَتَھٌن ِبَعِقیَقِتِھ ُیْذَبُح َعْنُھ َیْوَم السَّاِبِع، َوُیَسمَّى، َوُیْحَلُق َرْأُسُھ(
وإن سماه قبل السابع فال بأس؛ لحدیث أنس بن مالٍك رضي اهللا عنھ 

ُوِلَد لي اللیلَة غالٌم فسمیتھ : (قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: قال
؛ ولحدیث أبي موسى رضي اهللا عنھ ٢)م أبي إبراھیم علیھ السالمباس
ُولد لي غالٌم فأتیت بھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم، فسماه : (قال

 .٣...)إبراھیم، فحنَّكھ بتمرٍة، ودعا لھ بالبركة، ودفعھ إليَّ 

ب اطا  

 اذان  إذن اوود

أنثى؛ فعن أبي رافع رضي واألذان مسنون للمولود سواء كان ذكرًا أو 
رأیت رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم أذَّن في ُأذن : (اهللا عنھ قال

  . ٤)الحسن بن علي حین ولدتھ فاطمة بالصالة
وقد ذكر العالمة ابن القیم رحمھ اهللا اآلثار االیجابیة على المولود جراء 

ما یقرع وسر التأذین واهللا أعلم أن یكون أول : " األذان في أذنھ فقال

                                                           

 حسن حديث وهذا: عنه وقال) ١٥٢٢ (الحديث رقم ٤/١٠١: الترمذي سنن ١

 العقيقة الغالم عن يذبح أن يستحبون العلم أهل عند هذا على والعمل  صحيح،

 عنه عق يتهيأ لم فإن عشر، الرابع فيوم السابع يوم يتهيأ لم فإن السابع، يوم

 .وعشرين حاد يوم

 ).٢٣١٥ (الحديث رقم ١٨٠٧ / ٤: مسلم صحيح ٢

 ).٥٤٦٧ (الحديث رقم ٨٣ / ٧: البخاري صحيح ٣

 حديث هذا: الترمذي عنه وقال) ١٥١٤ (الحديث رقم ٤/٩٧: الترمذي سنن ٤

 .صحيح حسن
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سمع اإلنسان كلماتھ المتضمنة لكبریاء الرب وعظمتھ والشھادة التي 
أول ما یدخل بھا في اإلسالم فكان ذلك كالتلقین لھ شعار اإلسالم عند 
دخولھ إلى الدنیا كما یلقن كلمة التوحید عند خروجھ منھا وغیر 

في مستنكر وصول أثر التأذین إلى قلبھ وتأثیره بھ وان لم یشعر مع ما 
ذلك من فائدة أخرى وھي ھروب الشیطان من كلمات األذان وھو كان 
یرصده حتى یولد فیقارنھ للمحنة التي قدرھا اهللا وشاءھا فیسمع 

  شیطانھ ما یضعفھ ویغیظھ أول أوقات تعلقھ بھ
وفیھ معنى آخر وھو أن تكون دعوتھ إلى اهللا وإلى دینھ اإلسالم وإلى 

 كما كانت فطرة اهللا التي فطر علیھا عبادتھ سابقة على دعوة الشیطان
  .١"سابقة على تغییر الشیطان لھا ونقلھ عنھا ولغیر ذلك من الحكم

  

  اطب اث

رورا روم ام ا 

والتعلیم المقصود لألوالد یبدأ من أول مراحل وجوده في ھذه الحیاة، 
ھ وتعالى، قال والعلم ھو الذي یھدي اإلنسان إلى معرفة خالقھ سبحان

﴿َشِھَد اُهللا َأنَُّھ َال ِإَلَھ ِإالَّ ُھَو َواْلَمَالِئَكُة َوُأْوُلوْا اْلِعْلِم َقآِئَمًا : اهللا عز وجل
  ﴿   ﴾.       ٢ِباْلِقْسِط َال ِإَلَھ ِإالَّ ُھَو اْلَعِزیُز اْلَحِكیم﴾

راب اطا  

 دا اود

مثل األعلى في الرفق في تربیة لقد ضرب النبي صلى اهللا علیھ وسلم ال
األوالد، وعالج أخطائھم، بروح الشفقة والرأفة، والعطف، والرحمة، 
ومعرفة البواعث التي أدت إلى ھفواتھم، والعمل على تداركھا ولم یقر 
النبي صلى اهللا علیھ وسلم الشدة والعنف في معاملة األوالد، واعتبر 

 من فقد الرحمة في القلب، الغلظة والجفاء في معاملة األوالد نوعًا
وھدد المتصف بھا، بأنھ عرضة لعدم حصولھ على الرحمة؛ فعن أبي 

قبَّل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم الحسَن : ھریرة رضي اهللا عنھ قال
إن لي : بَن علي وعنده األقرع بن حابس التمیمي جالسًا، فقال األقرع

                                                           

 .٣١/ ص: المولود بأحكام المودود تحفة ١

 .١٨| آية: عمران آل سورة ٢
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ھ رسول اهللا صلى اهللا عشرة من الولد ما قبلت أحدًا منھم، فنظر إلی
  .١)من ال َیْرَحْم ال ُیرَحْم: (علیھ وسلم وقال

وعن أبي قتادة األنصاري رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ 
وسلم كان یصلي وھو حامل ُأمامة بنت زینب بنت رسول اهللا صلى اهللا 

  . ٢علیھ وسلم فإذا سجد وضعھا، وإذا قام حملھا
، وشفقتھ على - صلى اهللا علیھ وسلم -واضعھ وفیھ ت: "قال ابن حجر

  .٣"األطفال وإكرامھ لھم جبرًا لھم ولوالدیھم
كان صلى اهللا علیھ وسلم ُیْؤَتى : (وعن عائشة رضي اهللا عنھا قالت

بالصِّبیان فیبارك علیھم ویحنِّكھم، فُأِتي بصبيٍّ فبال علیھ، فدعا بماٍء 
  .٤)فأتبعھ بولھ، ولم یغسلھ

تبیَّن مدى عنایة المصطفى صلى :  النصوص وغیرھاومن مجموع ھذه
اهللا علیھ وسلم باألوالد، وشفقتھ علیھم، وحرصھ على إدخال السرور 
علیھم، وھذا بال شك یترك آثارًا حسنة في نفوسھم، ویعود علیھم 
بالخیر والبركة، ویعوِّدھم على الثقة باهللا ثم بالنفس، ویربِّي فیھم حب 

  . الخیر والتآخي

طساب ا  

 ون ر ر م 

على والد األب أن یعلم إبنھ حرفة شریفة یكتسب منھا، بعد أن یعلمھ ما 
یجب علیھ من العلم الشرعي والتربیة الحسنة المستمدة من الكتاب 
والسنة، ولقد ورد في ھذا الموضوع نصوص شرعیة كثیرة، تحث 

أطیب ما أكل المسلم من عمل اإلنسان على أن یكون كسبھ بیده؛ ألن 
  .یده

: ولقد حث النبي صلى اهللا علیھ وسلم على ھذا في كثیر من األحادیث
َما أَكَل : (فعن المقدام رضي اهللا عنھ عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال

  . ٥...)أَحٌد َطَعامًا َقّط َخْیرًا ِمْن أْن َیأُكَل ِمْن َعَمِل َیِدِه 
                                                           

 ).٥٩٩٧ (الحديث رقم ٧ / ٨: البخاري صحيح ١

 ).٥١٦ (الحديث رقم ١٠٩ / ١: البخاري صحيح ٢

 .٥٩٢ / ١: البخاري صحيح شرح الباري فتح ٣

 ).٢٨٦ (الحديث رقم ١/٢٣٧: مسلم صحيح ٤

 ).٢٠٧٢ (الحديث رقم ٣/٥٧: البخاري صحيح ٥



 
- ٧٩٣ -

 الرحمن بن عوف أنھ سمع أبا ھریرة رضي وعن أبي عبیدة مولى عبد
ألْن َیْحَتِطَب : (قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: اهللا  عنھ یقول

  .١)أَحَدُكم حْزَمًة َعَلى َظْھِرِه َخْیٌر ِمْن أْن َیْسأَل أَحدًا َفُیعِطیِھ أْو َیْمَنعھ
 :قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: وعن عقبة بن عامر الجھني قال

إنَّ اهللا عز وجل ُیْدخُل الثَّالَثَة بالسَّْھِم الَواِحِد الَجنََّة، َصاِنُعُھ َیحَتِسَب في (
  .٢)َصْنَعِتِھ الَخیر، والممّد بھ، والرَّاِمي ِبِھ

وھكذا نجد السنة المطھرة تحث على طلب الرزق، كما حث على ذلك 
زق عبادة القرآن الكریم، واألدلة من القرآن والسنة على أن طلب الر

كثیرة جدًا، ولكن الفرق بین ھذه األعمال والتي تتحول إلى عبادة وبین 
أعمال الذین یكدحون من غیر المسلمین أن ھذه األعمال تتحول بنیة 

  .المؤمن الصادق واحتسابھ إلى عبادة
إذًا نأخذ مما تقدم أنھ یجب على األب أن یعلم ابنھ حرفة شریفة یكتسب 

  .لحالل، ویبتعد عن الحرام والشبھاتمنھا، لكي یعیش على ا

  اطب ادس

ق اا  مدو 

لقد دعانا نبي الرحمة صلى اهللا علیھ وسلم إلى تأدیب أطفالنا، وغرس 
األخالق الكریمة في نفوسھم، وتعویدھم على حسن السمت والتحلِّي 

  .بالصدق، واألمانة، واحترام الكبیر
ي اهللا عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ فعن عبادة بن الصامت رض

لیس منا من لم یرحم صغیرنا، ویوقر كبیرنا، ویأمر : (وسلم قال
  .٣)بالمعروف وینھ عن المنكر

: وعن أنس بن مالك َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم
  .٤)أْكِرموا أْوالَدُكم، وأحِسُنوا أَدَبھم(

                                                           

 ).٢٠٧٤ (الحديث رقم ٥٧/ ٣: البخاري صحيح ١

 ).١٧٣٠٠ (الحديث رقم ٢٨/٥٣٢: أحمد االمام مسند ٢

 ).١٩٢١ (الحديث رقم ٤/٣٢٢: الترمذي سنن ٣

 فؤاد محمد الكتاب محقق قال) ٣٦٧١ (الحديث رقم ٢/١٢١١: ماجة إبن سنن ٤

 في حبان ابن ذكره وإن. عمانالن بن الحارث إسناده في الزوائد في: الباقي عبد

 .حاتم أبو لينه فقد الثقات
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واِلَدْین یستطیعان بتوفیق اهللا لھما العمل على ومما ال شك فیھ أن ال
حسن تربیة الولد، عن طریق القدوة الحسنة أوًال، ثم تلقینھ اآلداب 
الفاضلة، والعمل على غرس الخصال الكریمة في نفسھ، وتقویة صلتھ 
باهللا عن طریق حفظھ للقرآن، وأداء والده ووالدتھ العبادات، وتعلیمھ 

  .إیَّاھا وتعویده علیھا

ب اطا  

 دم دب اوي

  .على الوالد أن ُیؤدِّب أوالده، باألدب النبوي، في جمیع شؤون حیاتھم
  : ومن ذلك

تعلیمھم آداب قراءة القرآن الكریم، بحیث یستعیذ باهللا من الشیطان -أ
 . الرجیم عند القراءة، وأن یكون على طھارة

عن عبد اهللا بن عمرو بن تعلیمھم آداب دخول المساجد؛ فقد ثبت -ب
أنھ كان إذا : العاص َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم

أُعوُذ باهللا الَعظیِم، وِبَوْجِھِھ الَكریم، وِبُسلطاِنِھ الَقدیم : (دخل المسجد قال
اِئَر حفَظ ِمنِّي س: فإذا َقاَل َذلك قال الشَّیطان: (قال). ِمَن الشَّْیطاِن الرَِّجیم

 . ١)الَیوِم
َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ : وَعْن َأِبي ُحَمْیٍد، َأو َعْن َأِبي ُأَسْیٍد، َقاَل

اللُھمَّ اْفَتْح ِلي َأْبَواَب َرْحَمِتَك، : ِإَذا َدَخَل َأَحُدُكُم اْلَمْسِجَد، َفْلَیُقْل: (َوَسلََّم
  .٢)نِّي َأْسَأُلَك ِمْن َفْضِلَكاللُھمَّ ِإ: َوِإَذا َخَرَج، َفْلَیُقْل

یعلم األب إبنھ آداب دخول المنزل، بأن یقول دعاء الدخول والخروج -ج
وآداب االستئذان وغیره من اآلداب اإلسالمیة، فیقول عند دخولھ 

َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ : فَعْن َأِبي َماِلٍك اْلَأْشَعِريِّ، َقاَل: المنزل
اللَُّھمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك َخْیَر اْلَمْوَلِج، َوَخْیَر : ِإَذا َوَلَج الرَُّجُل َبْیَتُھ، َفْلَیُقْل: (لََّمَوَس

اْلَمْخَرِج، ِبْسِم اللَِّھ َوَلْجَنا، َوِبْسِم اللَِّھ َخَرْجَنا، َوَعَلى اللَِّھ َربَِّنا َتَوكَّْلَنا، ُثمَّ 
 . ٣)ِلُیَسلِّْم َعَلى َأْھِلِھ

                                                           

 .صحيح حديث وهو) ٤٦٦ (الحديث رقم ١/١٢٧: داود أبي سنن ١

 ).٧١٣ (الحديث رقم ١/٤٩٤: مسلم صحيح ٢

 ).٥٠٩٦ (الحديث رقم ٤/٣٢٥: داود أبي سسن ٣
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بسم اهللا، توكَّلُت على اهللا، وال َحْوَل : (قول عند الخروج من المنزلوی
وال ُقوََّة إال باهللا، اللھمَّ إنِّي أُعوُذ ِبَك أن أِضلَّ أو ُأَضل، أو أِزلَّ أو ُأَزّل، 

 .١)أو أْظِلم أو ُأْظَلم، أو َأْجَھَل أو ُیْجَھل عليَّ
یسردھا دفعة واحدة وھذه اآلداب النبویة الشریفة ینبغي لألب أن ال 

على الولد فیمل، ولكن یطبق أمامھ، ویعلمھ شیئًا فشیئًا، لتصبح آداب 
الرسول صلى اهللا علیھ وسلم خلقًا لھذا الولد، فیكون من الذاكرین اهللا 
كثیرًا؛ ألنھ مربوط بآداب الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، لیكون موفقًا 

  .في دنیاه وأخراه

  اطب ان

م اب اس وار ا 

إن الشریعة اإلسالمیة أرشدت معتنقیھا إلى كل فضیلة تعود بالخیر 
علیھم في دنیاھم وأخراھم، فال نجد أمرًا من أمور البشریة یھمھا 
ویسعدھا إال وقد جاء اإلسالم بحكم واضح فیھ، ویكون ھذا الحكم شافیًا 

الح، واختیار الرفقة التي كافیًا، فقد شرع اإلسالم اختیار الجلیس الص
تدلھ على الطریق الصحیح الذي اختطھ دین االسالم لكي ینقذنا من 

  .الویالت والثبور
یجب على اآلباء إرشاد أبنائھم إلى مرافقة الصالحین والتزام : ومن ھنا

مجالسھم؛ فإن الصالح ال یأتي إال بخیر، كما قال الرسول صلى اهللا 
  .علیھ وسلم

: رة رضي اهللا عنھ أن النبي علیھ الصالة والسالم قالفقد روى أبو ھری
  .٢)المرُء َعلى ِدیِن َخِلْیِلِھ، َفْلَینُظر أَحَدُكْم َمْن ُیَخالل(

وینبغي للوالدین أن یلحقا أوالدھما برفقة صالحة وإبعادھم عن رفقاء 
  .السوء

قال صلى اهللا علیھ : فعن أبي موسى األشعري رضي اهللا عنھ قال
َثُل اْلَجِلیِس الصَّاِلِح َواْلَجِلیِس السُّْوِء َكَمَثِل َصاِحِب اْلِمْسِك َم: ((وسلم

                                                           

 ).٥٠٩٤ (الحديث رقم ٤/٣٢٥: داود أبي سنن ١

 الطيالسي الجارود بن داود بن سليمان داود أبو: الطيالسي داود أبي مسند ٢

 ).٢٦٩٦ (الحديث رقم ٤/٢٩٩: البصرى
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َوِكیِر اْلَحدَّاِد، َلا َیْعَدُمَك من َصاِحِب اْلِمْسِك ِإمَّا َتْشَتِریِھ أو َتِجُد ِریَحُھ، 
  .١)َوِكیُر اْلَحدَّاِد ُیْحِرُق َبَدَنَك أو َثْوَبَك أو َتِجُد منھ ِریًحا َخِبیَثًة

تظھر معالم : بعد ھذا الذي ذكرناه عن المنھج النبوي في تربیة األوالد
األھداف االجتماعیة التي حرص علیھا النبي صلى اهللا علیھ وسلم 

  :وأبرزھا
 بناء العالقة الحمیمة بین افراد االسرة المسلمة على أساس  -١

  .تقوى اهللا من الحب والمودة والعطف والتسامح
  .اإلحسان الیھما  الحث على بر الوالدین و -٢
 الحث على العمل واالسھام في تطویر الفرد والمجتمع من  -٣

  .خالل العمل الشریف
 تنمیھ اإلحساس بروح المسؤولیة الفردیة واالجتماعیة  -٤

  .والتأكید علیھما في بناء االمة 
 العمل على اعداد االنسان اعدادًا متوازنًا یشمل كل جوانب  -٥

 .نفعالیة دون افراط او تفریطحیاتھ العقلیة واالجتماعیة واال
صلى اهللا علیة ( بناء بیت المسلم بناء صحیحًا فبھدیھ  -٦

كان بیت المسلم الذي إقامة األساس األول قد جعل ) وسلم
منھجھ اإلسالم قوال وعملنا وصبغ حیاتھ بنور االیمان واالخذ 
من اخالق القرآن فتخرج من اكانفھ نماذج إسالمیة فریده كتبت 

التأریخ واشدھا سطوعًا فالبیت نعمھ ال یعرف أروع صفحات 
قیمتھ وفضلھ اال من فقده فعاش في ملجأ موحوش او ظلمات 

  سجن او تائھ في شارع 
َواللَُّھ َجَعَل َلُكْم ِمْن ُبُیوِتُكْم َسَكًنا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن {لقولھ تعالى 

ِنُكْم َوَیْوَم ِإَقاَمِتُكْم َوِمْن ُجُلوِد اْلَأْنَعاِم ُبُیوًتا َتْسَتِخفُّوَنَھا َیْوَم َظْع
  .٢}َأْصَواِفَھا َوَأْوَباِرَھا َوَأْشَعاِرَھا َأَثاًثا َوَمَتاًعا ِإَلى ِحیٍن

  
  
  

                                                           

١  

 .٨٠/ آية: النحل سورة ٢
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  اخلامتة والتوصيات

أن التربیة في دیننا اإلسالمي لھا منھٌج معیٌن : إتضح في ھذه الدراسة
لیھا بالتأثیر یمیزه عن المناھج الوضعیة، بل یفوقھا تنظیمًا ویتغلب ع

  .على المخاطبین
فمن خالل ھذه الورقات والكتابة في موضوع منھج القرآن الكریم 

تبین أنھ یركز بشكل أساسي على : والسنة النبویة المطھرة في التربیة
اإلیمان الصادق باهللا تعالى وبصفاتھ، وھي تشكل النواة التي تبنى 

 نظرة اإلنسان إلى الحیاة علیھا كلُّ المفاھیم والمناھج واألسالیب؛ ألن
تنطلق من ھذه النواة، وتحدد أھدافھ ومھامھ فیھا، وتنظم كل العالقات 

فإنھ سیضبط عملھ وفق قیٍم : مع اهللا ومع نفسھ ومع المجتمع، وبالتالي
ومعاییَر معینٍة من أجل أن یبدأ بعمارة األرض التي جعلھ اهللا مستخلفًا 

  . فیھا
تنتاجھا من نصوص القرآن الكریم وھناك بعض التوصیات یمكن اس

  :والسنة النبویة ینبغي على كل مربي أن یتبعھا
 أن یركز المربي على العقیدة الصحیحة ویبثھا في روح الولد،  -١

 .ویجعلھا المبدأ الذي ُتبنى علیھ كل األفكار والقیم واألسالیب
 أن یجعل القرآن الكریم والسنة النبویة مصدرین أساسیین، بل  -٢

 على غیرھما؛ من أجل أن یستمد منھما الفكر والقیم ال یعتمد
والوسائل واألسالیب لتربیة جیل صالح مؤمن باهللا تعالى 

 .متمسك باألخالق الفاضلة
 . أن یؤكد على الجانب الروحي والقیمي -٣
 أن یركز على دور اإلیمان بالیوم اآلخر لما لھ من أثر بالغ في  -٤

 .تربیة النفوس وضبط السلوك
ربي على استخدام وسائل متنوعھ على مثل ما جاء  تحفیز الم -٥

في القرآن الكریم والسنة النبویة؛ لمناسبة طبیعة النفس 
  .اإلنسانیة وقدرتھا على تحفیز المتعلم على التعلم

 
وصلى اهللا وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ .. والحمد هللا أوال وآخرا 

  ...وصحبھ أجمعین
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  المصادر والمراجع
  كریمالقرآن ال

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي : إحیاء علوم الدین .١
  . بیروت–دار المعرفة :  الناشر-) ھـ٥٠٥: المتوفى(
د أحمد مختار : أخطاء اللغة العربیة المعاصرة عند الكّتاب واإلذاعیین .٢

  .عالم الكتب:  الناشر-عبد الحمید عمر 
مؤسسة الحرمین :  الناشر-محمد بن إبراھیم الحمد : أدب الموعظة .٣

  .ھـ١٤٢٤األولى :  الطبعة-الخیریة 
أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري : أساس البالغة .٤

 -محمد باسل عیون السود : تحقیق) ھـ٥٣٨: المتوفى(جار اهللا 
 ١٤١٩األولى، :  الطبعة- لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر

 .. م١٩٩٨ -ھـ 
: سالمیة في تربیة الطفل لعبد الرحمن البابطینأسالیب التربیة اإل .٥

 .م٢٠٠٠-١٤٢١. تاریخ النشر. دار القاسم: الناشر
: أصول التربیة اإلسالمیة وأسالیبھا في البیت والمدرسة والمجتمع .٦

الخامسة :  الطبعة-دار الفكر :  الناشر-عبد الرحمن النحالوي 
  .م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨والعشرون 

مؤسسة الرسالة، بیروت، : م زیدانعبد الكری: أصول الدعوة، د .٧
  .م١٩٩٣ -ھـ١٤١٤لبنان، الطبعة الثالثة، 

محجوب، عباس، ، دمشق، دار : أصول الفكر التربوي في اإلسالم .٨
  .م١٩٧٨/ ھـ١٣٩٨ابن كثیر، 

ناصر الدین أبو سعید عبد اهللا بن : أنوار التنزیل وأسرار التأویل .٩
: المحقق) ـھ٦٨٥: المتوفى(عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي 

 - بیروت –دار إحیاء التراث العربي : محمد عبد الرحمن المرعشلي
   ھـ١٤١٨ -األولى : الطبعة
أحمد، محمد حسین رسالة : األھداف التربویة للعبادات في اإلسالم .١٠

لنیل درجة الدكتوراه في التربیة، كلیة التربیة، جامعة طنطا، قسم أول 
  .التربیة
محّمد بن محّمد بن عبد : وستاج العروس من جواھر القام .١١

: المتوفى(الرّزاق الحسیني، أبو الفیض، الملّقب بمرتضى، الزَّبیدي 
  .دار الھدایة:  الناشر-مجموعة من المحققین :  المحقق-) ھـ١٢٠٥
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أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف : تحریر ألفاظ التنبیھ .١٢
دار : الناشر -عبد الغني الدقر :  المحقق-) ھـ٦٧٦: المتوفى(النووي 

  .١٤٠٨األولى، :  الطبعة- دمشق –القلم 
محمد بن أبي بكر بن أیوب بن : تحفة المودود بأحكام المولود .١٣

عبد : المحقق) ھـ٧٥١: المتوفى(سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة 
:  الطبعة- دمشق –مكتبة دار البیان :  الناشر-القادر األرناؤوط 

  .م١٩٧١ – ١٣٩١األولى، 
بدیوي یوسف وقاروط، : طفال في ضوء القرآن والسنةتربیة األ .١٤

  .م٢٠٠٣/ ھـ١٤٢٣، ٢محمد محمد ، دمشق، دار المكتبي، ط
محمد بن فتوح : تفسیر غریب ما في الصحیحین البخاري ومسلم .١٥

بن عبد اهللا بن فتوح بن حمید األزدي المیورقي الَحِمیدي أبو عبد اهللا 
زبیدة محمد : لدكتورةا:  المحقق-) ھـ٤٨٨: المتوفى(بن أبي نصر 

:  الطبعة- مصر – القاھرة -مكتبة السنة :  الناشر-سعید عبد العزیز 
  .١٩٩٥ – ١٤١٥األولى، 

أبو محمد عز ): وھو اختصار لتفسیر الماوردي(تفسیر القرآن  .١٦
الدین عبد العزیز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي 

: المحقق) ھـ٦٦٠: توفىالم(الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء 
 - بیروت – دار ابن حزم -الدكتور عبد اهللا بن إبراھیم الوھبي 

  .م١٩٩٦/ ھـ١٤١٦األولى، : الطبعة
محمد بن أبي بكر بن أیوب بن ): ابن القیم(تفسیر القرآن الكریم  .١٧

مكتب : المحقق) ھـ٧٥١: المتوفى(سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة 
واإلسالمیة بإشراف الشیخ إبراھیم الدراسات والبحوث العربیة 

  . ھـ١٤١٠ -األولى :  الطبعة- بیروت –دار ومكتبة الھالل : رمضان
أبو البركات عبد ): مدارك التنزیل وحقائق التأویل(تفسیر النسفي  .١٨

حققھ ) ھـ٧١٠: المتوفى(اهللا بن أحمد بن محمود حافظ الدین النسفي 
محیي الدین : م لھ راجعھ وقد-یوسف علي بدیوي : وخرج أحادیثھ

األولى، :  الطبعة-دار الكلم الطیب، بیروت :  الناشر-دیب مستو 
  . م١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩

زین الدین محمد المدعو بعبد : التوقیف على مھمات التعاریف .١٩
الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم 

 عبد ٣٨الكتب عالم :  الناشر-) ھـ١٠٣١: المتوفى(المناوي القاھري 
  .م١٩٩٠-ھـ١٤١٠األولى، :  الطبعة-القاھرة -الخالق ثروت
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: جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثًا من جوامع الكلم .٢٠
زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي، 

الدكتور : تحقیق) ھـ٧٩٥: المتوفى(البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 
دار السالم للطباعة والنشر :  الناشر-لنور محمد األحمدي أبو ا

 . م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤الثانیة، :  الطبعة-والتوزیع 
سارة . د: دور التربیة األسریة في حمایة األبناء من اإلرھاب .٢١

صالح عیادة، أستاذ مساعد في قسم التخطیط االجتماعي، كلیة الخدمة 
  .االجتماعیة، المملكة العربیة السعودیة

افعي أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن الش: الرسالة .٢٢
عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 

مكتبھ الحلبي، :  الناشر-أحمد شاكر : المحقق) ھـ٢٠٤: المتوفى(
 .م١٩٤٠/ھـ١٣٥٨األولى، :  الطبعة-مصر 
حمن جمال الدین أبو الفرج عبد الر: زاد المسیر في علم التفسیر .٢٣

عبد الرزاق : المحقق) ھـ٥٩٧: المتوفى(بن علي بن محمد الجوزي 
  . ھـ١٤٢٢ -األولى :  الطبعة- بیروت –دار الكتاب العربي : المھدي

محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن : سنن الترمذي .٢٤
:  تحقیق وتعلیق) ھـ٢٧٩: المتوفى(الضحاك، الترمذي، أبو عیسى 

وإبراھیم ) ٣جـ (حمد فؤاد عبد الباقي وم) ٢، ١جـ (أحمد محمد شاكر 
شركة : الناشر) ٥، ٤جـ (عطوة عوض المدرس في األزھر الشریف 

الثانیة، :  الطبعة- مصر –مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
 . م١٩٧٥ - ھـ ١٣٩٥

أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر : سنن أبي داود .٢٥
: المحقق) ھـ٢٧٥: المتوفى(تاني بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْس

 –المكتبة العصریة، صیدا :  الناشر-محمد محیي الدین عبد الحمید 
  .بیروت
أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي : السنن الكبرى .٢٦

:  حققھ وخرج أحادیثھ-) ھـ٣٠٣: المتوفى(الخراساني، النسائي 
: دم لھ ق-شعیب األرناؤوط :  أشرف علیھ-حسن عبد المنعم شلبي 

 بیروت –مؤسسة الرسالة :  الناشر-عبد اهللا بن عبد المحسن التركي 
  . م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١األولى، :  الطبعة-
ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني، : سنن ابن ماجھ .٢٧

محمد فؤاد عبد :  تحقیق-) ھـ٢٧٣: المتوفى(وماجة اسم أبیھ یزید 
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 فیصل عیسى البابي - العربیة دار إحیاء الكتب:  الناشر-الباقي 
  .الحلبي
أبو نصر إسماعیل بن حماد : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة .٢٨

أحمد عبد الغفور :  تحقیق-) ھـ٣٩٣: المتوفى(الجوھري الفارابي 
 ١٤٠٧الرابعة :  الطبعة- بیروت –دار العلم للمالیین :  الناشر-عطار 

  .م ھـ
 المختصر من أمور الجامع المسند الصحیح(صحیح البخاري  .٢٩

محمد بن إسماعیل ) : رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وسننھ وأیامھ
محمد زھیر بن ناصر الناصر :  المحقق-أبو عبداهللا البخاري الجعفي 

مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم (دار طوق النجاة :  الناشر-
 .ھـ١٤٢٢األولى، : الطبعة) ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل (سلم صحیح م .٣٠
مسلم بن الحجاج أبو الحسن ): إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

محمد فؤاد عبد :  المحقق-) ھـ٢٦١: المتوفى(القشیري النیسابوري 
  . بیروت–دار إحیاء التراث العربي :  الناشر-الباقي 
ي بن حجر أبو أحمد بن عل: فتح الباري شرح صحیح البخاري .٣١

 - ١٣٧٩ بیروت، -دار المعرفة :  الناشر-الفضل العسقالني الشافعي 
 قام بإخراجھ -محمد فؤاد عبد الباقي : رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ

 علیھ تعلیقات -محب الدین الخطیب : وصححھ وأشرف على طبعھ
 .عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز: العالمة

زین الدین عبد الرحمن بن أحمد : رالفرق بین النصیحة والتعیی .٣٢
بن رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 

علي حسن علي عبد :  علق علیھ وخرج أحادیثھ-) ھـ٧٩٥: المتوفى(
 - ھـ ١٤٠٩الثانیة، :  الطبعة-دار عمار، عمان :  الناشر-الحمید 
  . م١٩٨٨

یم بن ھوازن بن عبد الكر: تفسیر القشیري= لطائف اإلشارات  .٣٣
 -إبراھیم البسیوني : المحقق) ھـ٤٦٥: المتوفى(عبد الملك القشیري 

  .الثالثة:  الطبعة- مصر –الھیئة المصریة العامة للكتاب : الناشر
عبد الحمید محمد بن بادیس الصنھاجي : مبادئ األصول .٣٤
:  الناشر-الدكتور عمار الطالبي : المحقق)  ھـ١٣٥٩: المتوفى(

 .م١٩٨٨الثانیة، :  الطبعة-نیة للكتاب الشركة الوط
أبو محمد عبد الحق بن : المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز .٣٥

غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة األندلسي المحاربي 
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دار الكتب : عبد السالم عبد الشافي محمد: المحقق) ھـ٥٤٢: المتوفى(
  . ھـ١٤٢٢ -األولى :  الطبعة- بیروت –العلمیة 

محمد عبد الرحمن فھد . د: مدخل إلى أصول التربیة اإلسالمیة  .٣٦
  .  ھـ١٤١٨:  مركز طیبة للطباعة سنة-  الطبعة األولى –الدخیل 

أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا : المستدرك على الصحیحین .٣٧
بن محمد بن حمدویھ بن ُنعیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري 

مصطفى عبد القادر :  تحقیق-) ھـ٤٠٥: المتوفى (المعروف بابن البیع
 ١٤١١األولى، :  الطبعة- بیروت –دار الكتب العلمیة :  الناشر-عطا 

– ١٩٩٠. 
أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل : مسند اإلمام أحمد بن حنبل .٣٨

أحمد محمد :  المحقق-) ھـ٢٤١: المتوفى(بن ھالل بن أسد الشیباني 
 - ھـ ١٤١٦األولى، :  الطبعة- القاھرة –لحدیث دار ا:  الناشر-شاكر 

  . م١٩٩٥
أبو داود سلیمان بن داود بن الجارود :   مسند أبي داود الطیالسي .٣٩

الدكتور محمد بن عبد : المحقق) ھـ٢٠٤: المتوفى(الطیالسي البصرى 
 ١٤١٩األولى، :  الطبعة- مصر –دار ھجر :  الناشر-المحسن التركي 

 . م١٩٩٩ -ھـ 
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب : لعیونالنكت وا .٤٠

: المحقق) ھـ٤٥٠: المتوفى(البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي 
/  بیروت -دار الكتب العلمیة : السید ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم

 .لبنان
مجد الدین أبو السعادات : النھایة في غریب الحدیث واألثر .٤١

 محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري المبارك بن محمد بن محمد بن
 محمود -طاھر أحمد الزاوى :  تحقیق-) ھـ٦٠٦: المتوفى(ابن األثیر 

 -ھـ ١٣٩٩ بیروت، -المكتبة العلمیة :  الناشر-محمد الطناحي  
 .م ١٩٧٩

أبو الحسن علي بن أحمد بن : الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز .٤٢
) ھـ٤٦٨: المتوفى(شافعي محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، ال

الدار الشامیة , دار القلم :  دار النشر-صفوان عدنان داوودي : تحقیق
 . ھـ١٤١٥األولى، :  الطبعة- دمشق، بیروت -
طبعة خاصة : عجیل جاسم النشمي. د.أ: وسائل التربیة اإلسالمیة .٤٣

 - ھـ ١٤١٦:   سنة- جامعة الكویت –باللجنة االستشاریة العلیا 
 .م١٩٩٥




