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  :ملخص

، هـذا تربیة الطفـل يض علماء المسلمین فتهدف هذه الدراسة الى الكشف عن اسهامات بع
تبـین لـه أن هنـاك قـد ت الدراسـة و تسـاؤال عـنوقد استخدم الباحث المنهج التاریخى فى دراسته لإلجابة 

اســـهامات لعلمـــاء المســـلمین فـــى التنشـــئة اإلجتماعیـــة للطفـــل، واتضـــح كـــذلك أن هنـــاك أســـس عقدیـــة 
  .ها تربیة الطفل عند السلف الصالحعلی قامتواجتماعیة ونفسیة وصحیة وجسمیة وعقلیة وعلمیة 

ث العلم والمعرفـة للطفـل كما اسفرت الدراسة عن وجود مؤسسات تربویة واجتماعیة كانت تب  
  .المسلم وقد تربى فى أحضانها على هدى اإلسالم 

ــراً  أوصــت الدراســة بمجموعــة مــن التوصــیات والمقترحــات مــن أهمهــا ضــرورة العمــل علــى بنــاء  وأخی
  .نظریة تربویة اسالمیة رحمة بالطفولة وضمانًا لسعادة اإلنسانیة 

 
Abstract 

 The study aimed at exploring the contributions of Moslem scholars 
in child upbringing.  The researcher used the historical research 
methodology.  The research results showed that Moslem scholars have 
several contributions in relation to social upbringing of children as there is 
religious,  social, psychological physical, cognitive and scientific principals 
of child education among early Moslems.  Research results showed that 
there were educational and social institutions that education early Moslem 
children.  The study recommendations were several.  One of the 
recommendations emphasized the importance of formulating  an Islamic 
educational theory . 
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والذین یقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذریاتنا قرة "الحمد هللا رب العالمین القائل في محكم التنزیل 

مـن "على رسول اهللا الذي قال ، والصالة والسالم  ٧٤سورة الفرقان آیة  "إماماأعین واجعلنا للمتقین 
، وعلى آله وصـحبه ومـن وااله ) ٧/٤٧٧٦( أبو داود  "صغیرنا ویعرف حق كبیرنا فلیس منالم یرحم 
  أما بعد ،،

ـــره مـــن  ـــدم المجتمـــع وتحضـــره بـــین غی ـــاس بهـــا تق ـــة مـــن أهـــم المعـــاییر التـــى یق یعـــد اإلهتمـــام بالطفول
مجتمعات وذلك ألن اإلهتمام بالطفولة فـى أى أمـة هـو اهتمـام بمسـتقبلها ، فأطفـال الیـوم هـم شـباب ال

الغد وعدته ورجال المستقبل وقادته ، فمنهم یحصل المجتمع على ما یرید من كوادر بشریة، وقیـادات 
األطفــــال  متنوعــــة تــــدیر مؤسســــاته اإلجتماعیــــة واإلقتصــــادیة والتربویــــة والعســــكریة وغیرهــــا ، فرعایــــة

عدادهم للمستقبل حتمیة حضاریة یفرضها التطور العلمـى و التكنولـوجى المعاصـر، كمـا أن التغییـر  ٕ وا
جـل الطفـل ألاإلجتماعى نحو األفضل یتوقف على ما یكرسه المجتمع مـن مؤسسـات وبـرامج وقـوانین 

قـــد أد كـــت ، ولتقبل األمـــة هـــو فـــى مســـتقبل أطفالهـــاوتكوینـــه وبنـــاء شخصـــیته إیمانـــًا منـــه بـــأن مســـ
ــة واألمومــة  المجتمعــات المتقدمــة هــذه الحقــائق فخصصــت الجــزء األكبــر مــن میزانیتهــا لرعایــة الطفول

  ] .٢٣،ص١٩٨٣الفقى ،[ جسمیًا ونفسیًا واجتماعیًا كنوع من أنواع اإلستثمار 
ه غدًا فى صـور شـتى ، وموضـوع الطفولـة لـیس هـو بالجدیـد بـل لـه جـذور یجننما ننفقه على أطفالك 

خیة فى كتابات العلماء والباحثین عبر الحضارة اإلغریقیة ، ولقد ظهـر جلیـًا فـى كتابـات فالسـفتها تاری
الــذین اهتمــوا بدراســة الصــحة والمــرض والبحــث فــى طــرق ) وأرســطو  -أفالطــون –ســقراط ( :أمثــال

، ثـــم ظهـــر جلیـــًا فـــى عهـــد ] ١١، ١٩٧٤فهمـــى ، [ الوقایـــة والعـــالج لكـــل مـــا یعتـــرض حیـــاة الطفـــل 
الـذین اهتمـوا بالطفولـة ] وشـولفار  –ولمنـور  -جـایوس[ : ارة الرومانیة على ید مصلحیها أمثـالالحض

ـــــاب اهتمامـــــًا بالغـــــاً  ـــــذین ســـــیذودون عـــــن أمجـــــاد آب هم ویحمـــــون ئاعتبـــــار األطفـــــال جنـــــود المســـــتقبل ال
  .امبراطوریتهم 

بـدأوا یهتمـون بالطفولـة الـذین ) واإلسـالمیة  –المسـیحیة  –الیهودیـة ( ثم جاء دور الـدیانات السـماویة 
ــة الجوانــب النفســیة، واألمومــة مــن ك ــةاف ــه فــى ا) ...، والجســمیة واالجتماعی ــرغم مــن أن ــى ال لقــرن وعل

هربـارت ، ى ، بسـتالوز (صة فى مجـال الطفولـة مـن أمثـال دراسـات تخالعشرین بدأت تظهر دراسات م
بق كـان لعلمـاء المســلمین إال أن السـ) ....ون لـوك ، وجـون دیـوى ، فروبـل ، وجـان جـاك روسـو ، جـ

  ] ٨٣، ص١٩٩٢مخلد ،[  ...الذین قدموا 
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علمــاء المســلمین فقــدموا للبشــریة حصــیلة أفكــارهم وآرائهــم ومبــادئهم  تفكیــرفلقــد شــغلت تربیــة األطفــال 
ـــاتهم و  ـــبهم ومؤلف ـــى صـــفحات كت ـــى الجامعـــات ممســـطرة عل ـــي أرق ـــدرس ف ـــى لغـــات العـــالم لت ترجمـــة إل

األســاس للنظریــات الحدیثــة التــي تعلــم علیهــا الفالســفة والعلمــاء فــي  والمعاهــد الدولیــة فأصــبحت حجــر
فانتشــرت هـذه الــدرر الثمینــة فـي أرجــاء المعمـورة ، ولكننــا الیــوم  ،كـل فنــون العلـم وفــروع المعرفــة كافـة

 علـى ممـا أثـر سـلباً ي لتربیـة أطفالنـا ، غربي ، إلحادي ، وضعي أو مـاد :نتركها ونتعلق بكل مستورد
تحتـــاج الــى تهـــذیب ،   ً ضـــائعة ، وعــادات غیـــر ســویة ، وأخالقــ  ً تــرى عنـــد بعضــهم قیمــاتهم فیســلوك

 وآداب غیـر حمیــدة فهــذا وغیــره یجعلنــا نؤكــد علــى ضــرورة الرجــوع الــى األصــول التربویــة اإلســالمیة ،
ــة ف بــین أیــدینا جــواهر غالیــة تشــفي الغلیــل وتــداوي الســقیم ، فكتــاب اهللا العزیــز لــم یتــرك شــیئًا فــي تربی
ورسـولنا  ،٣٨سـورة األنعـام آیـة  "ومـا فرطنـا فـي الكتـاب مـن شـيء"دلنا علیه قال تعـالى ذات أكبادنا إال فل

ن ن وتـابع التـابعیو كـل مـا یصـلح لـدیننا ودنیانـا والصـحابة والتـابع إلـىالكریم لم یترك الدنیا إال وأرشدنا 
كـارهم صـافیة وشـافیة ، فلـو نا ترعرعـوا علـى هـذه الفضـائل والشـمائل فجـاءت أفؤ تربوا على ذلك وعلما

نـــا كثیـــرًا عـــن كـــل مـــا اجـــل مســـتقبل تربیـــة أطفالنـــا ألغنألودنـــا تضـــافرت لرصـــد مـــا تركـــوه لنـــا أن جه
  .هومنقول عن غیرنا 

بــل لنــا أن نــتلمس المعرفــة مــن كــل مكــان بشــرط   ً إن اســتفادتنا ممــا كتبــه غیــر المســلمین لــیس محــذور 
ـــا اإل ـــف ، عـــدم تعارضـــها مـــع عقیـــدتنا وتعـــالیم دینن ـــى ،ســـالمي الحنی هـــذه الدراســـة تســـلط الضـــوء عل

  .إسهامات بعض علماء المسلمین في تربیة الطفل وهي خطوة في طریق أسلمة تربیة الطفل 
 

 
مـر بهـا اإلنسـان ومـا نسـمعه الیـوم ونشـاهده أو نقـرأه ومـا ة الطفولة من أخطر المراحل التـي تعد مرحل

ـــا كتســـخیرهم فـــي أعمـــال مشـــبوهة واســـتخدامهم عشـــناه مـــن ظـــروف صـــع بة وســـیئة یمـــر بهـــا أطفالن
بممارســـات شـــبیهة بـــالرق مثـــل التجـــارة باألطفـــال وســـرقة أعضـــائهم واســـتخدامهم فـــي أعمـــال الـــدعارة 
جبــارهم علــى مزاولــة أنشــطة غیــر مشــروعة وال ســیما تجــارة المخــدرات واغتصــابهم واســتخدام العنــف  ٕ وا

امهم للسرقة والنشل نشأ عنه جیـوش اللقطـاء مـن األطفـال التـي تفتـرش بأشكال متعددة ضدهم واستخد
الشوارع وأطفال المقابر الذین أصبحوا لقمة صائغة فـي أفـواه عصـابات الجریمـة األمـر الـذي یزیـد مـن 

  .اإلنحراف والفاحشة واإلرهاب والعنف  في المجتمعات 
شـها األطفـال الیـوم ،یسـأل مـن هـو المسـئول ؟ إن الذي یفكر ملیًا في الحیاة القاسیة المتردیـة التـي یعی

األطفال ألنهم یسـتوردون  أولئكول عن نوع التربیة التي یتلقاها ئمجتمع بمؤسساته المتنوعة هو المسال
وال یفرقون بین ما یصلح لبیئتنا وما ال یوافق دیننا اإلسالمي الحنیف وما یتعـارض معـه  والمفیدالغث 
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القـــیم ، وســـیطرة المادیـــة والنفعیـــة علـــى مبادئنـــا وعاداتنـــا وتقالیـــدنا فترتـــب علـــى ذلـــك انهیـــار منظومـــة 
األصـیلة التـي ورثناهــا عـن ســلفنا الصـالح فـي تربیــة أجیالنـا الناشــئة والدراسـة الحالیـة هــي محاولـة مــن 

ن ، ویمكـن تحدیـد مشـكلة الدراسـة و م وفقًا لما تركـه علماؤنـا المسـلمالباحث لتأصیل تربیة الطفل المسل
  :  ةالتالیت بالتساؤال

  علیها تربیة الطفل كما وردت عند بعض علماء المسلمین ؟ قامتما األسس العقدیة التي  -١س
  ما أسس البناء الفكري والعلمي لتربیة الطفل كما وردت عند بعض علماء المسلمین ؟  -٢س
  ما المبادئ الخلقیة التي ركز بعض علماء المسلمین على ضرورتها لتربیة الطفل ؟  -٣س
  ما مظاهر التربیة الجسمیة والصحیة للطفل كما وردت عند بعض علماء المسلمین ؟-٤س
  ما األسس االجتماعیة والنفسیة التي تقوم علیها تربیة الطفل عند بعض  علماء المسلمین؟  – ٥س
مـــا أبـــرز اآلراء التـــي قـــدمها بعـــض علمـــاء المســـلمین فـــي مجـــال التنشـــئة االجتماعیـــة للطفـــل  – ٦س

   المسلم ؟
  ما المؤسسات التربویة التي أكد بعض  علماء المسلمین على ضرورتها ؟  -٧س

 
تتصــدر الطفولــة الیــوم األولویــة القصــوى فــي بــرامج التنمیــة فــي معظــم بلــدان العــالم  ، ومــا نلمســه مــن 

لحالیـة تعــد فرصـة فــي تقـدم وتطــور علمـي  واقتصــادي وتربـوي یــنعكس علـى أطفالنــا الیـوم ، والدراســة ا
إبــراز إســهامات علمائنــا فــي تربیــة األطفــال ، وبیــان الــدرر الكامنــة الموجــودة فــي تراثنــا اإلســالمي مــن 
مبادئ وقیم وعادات ونظریات في تربیتهم وتعلیمهم أن أسالفنا أفنوا زهـرة حیـاتهم فـي تألیفهـا فاسـتفادت 

ــة وقلــوب صــافیة وأیــدي متوضــئة منهــا أمــم وشــعوب فــي دهــور وعصــور ، ألنهــا حصــیلة نفــوس ذك ی
وبصائر ثاقبة بفضل إیمان رباني غمرها رفعت ألویة العلم والحق فـي شـتى بقـاع المعمـورة ، فكـان لهـم 

أصـبحت مقـررات تـدرس ثـم قصب السـبق فـي میـادین المعرفـة فترجمـت مؤلفـاتهم وتجـاربهم وخبـراتهم ، 
كـل مشـتاق وتـواق مـن أسـاتذة العلـم وطلبتـه ، في أغلب مـدارس العـالم ومعاهـده وكلیاتـه ، وباتـت زادًا ل

فاستفادتنا من تراث أجدادنا یغنینا كثیرًا عن كل دخیل ولقیط في تربیـة أطفالنـا ، وتكمـن أهمیـة الدراسـة 
  : في النقاط التالیة

  .هذه الدراسة مرحلة هامة في حیاة اإلنسان وعلى ضوئها تتحدد مالمح شخصیته  تناولت -١
وصت بالقیـام بحصـر المفـاهیم والمبـادئ التـي أًا لتوصیات مؤتمرات كثیرة هذه الدراسة تحقیق أتت -٢

 .نادى بها علماء المسلمین في تربیة الطفل 
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منهـــا األســـر  تســـتفیدالباحـــث مجموعـــة مـــن التوصـــیات والمقترحـــات التـــي مـــن المتوقـــع أن  تقــدیم -٣
 .ن بالتربیة اإلسالمیة للطفل و والمهتم

الباحثین للقیام بدراسات أخرى مشـابهة تسـاهم فـي دراسـة الفكـر قد تفتح هذه الدراسة المجال أمام  -٤
 .التربوي اإلسالمي 

 .تعد هذه الدراسة خطوة في طریق التأصیل اإلسالمي للعلوم التربویة  -٥
  

 
  .علیها تربیة الطفل كما وردت عند بعض علماء المسلمین  قامتمعرفة األسس العقدیة التي  - ١
  .البناء الفكري والعلمي لتربیة الطفل كما وردت عند بعض علماء المسلمین بیان أسس - ٢

 .توضیح المبادئ الخلقیة التي ركز بعض علماء المسلمین على ضرورتها لتربیة الطفل  -٣
 .الكشف عن مظاهر التربیة الجسمیة والصحیة للطفل كما وردت عند بعض علماء المسلمین  -٤

علیهـا تربیـة الطفـل عنـد بعـض علمـاء  قامـتلنفسـیة التـي التعرف على األسس االجتماعیة وا -٥
  المسلمین

الكشف عن بعض اآلراء التـي قـدمها بعـض علمـاء المسـلمین فـي مجـال التنشـئة االجتماعیـة  - ٦
  .للطفل المسلم 

  .بیان المؤسسات التربویة التي كان لها دور في تربیة الطفل زمن علماء المسلمین  -٧
 

  : المعـــارف والخبـــرات التـــى قـــدمها : یمكـــن للباحـــث أن یعرفهـــا إجرائیـــًا
 .ن فى خدمة قضایا تربیة الطفل و العلماء المسلم

٢-  :لنمــاء اإلیجــابي الشــامل للمجتمــع سلســلة مــن الجهــود والنشــاطات المخططــة لتحقیــق ا
 ) .٧٢،ص١٩٩٢الخوالدة ،(

  : ــة التــي یكتســبها الطفــل مــن خــالل البیــت والمجتمــع وال دخــل الثقاف
 .للمؤسسات الرسمیة فیها 

  :عبیــدات (اته تعنــي التوجهــات والمثــل التــي یحملهــا الفــرد والتــي توجــه ســلوكه وممارســ، 
٢١٥،١٩٩٢  ( 

٥  : ــام ــة التــي یــتعلم الفــرد مــن خاللهــا القی بــأدواره االجتماعیــة هــي العملی
 ١٩٨١المطلـق ،. ( بصورة كاملة وهي التي تنتقل من خاللها القیم والعـادات والتقالیـد مـن جیـل آلخـر 

  )  ١٣،ص
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٦- األطفـال  الولد حتى البلوغ ویستوي فیه المذكر والمؤنث والجمع أطفال والمقصود بمرحلـة
ذا بلـغ " ،٥: الحـج "ثـم تخـرجكم طفـال"طفولـة لقولـه تعـالى ، فمرحلة البدایة تبـدأ بالمن الوالدة إلى البلوغ ٕ وا

  ]٥٩:  الحج [  "ذنوا كما استأذن الذین من قبلهماألطفال منكم الحلم ، فلتستأ
٧ : هو الصغیر إلى حد االلتحاء.  

٨ :قسمها علمـاء هي الفترة التي تقع بین مرحلة الرضاعة وبین مرحلة المراهقة و 
ــنفس إلــى ثــالث مراحــل هــي  طفولــة مبكــرة تبــدأ مــن نهایــة الرضــاعة إلــى ســن السادســة، طفولــة : ال

  .متوسطة من السادسة حتى العاشرة وطفولة متأخرة من العاشرة إلى الثانیة عشرة
 

  : تتحدد الدراسة بالحدود التالیة 
١-   : مراحلهـا الـثالث الطفولـة المبكـرة ة الطفولـة بتقتصـر  هـذه الدراسـة علـى فتـر 

  .والطفولة الوسطى ، والطفولة المتأخرة وهي المرحلة التي تقع بین مرحلة الرضاعة ومرحلة المراهقة 
٢-  : الغزالـي،  ابـن الجـوزي بعض علماء المسلمین وهـم  آراءتتناول هذه الدراسة

 *وغیرهم  ... ، ابن قیم الجوزیةاعة الجاحظقابسي، ابن جمال ،ابن سینا، الزرنوجي، ابن مسكویة

-------------------------------  
صــفوة  -ذم اله وى-هــ ، مــن أشـهر مؤلفاتـه صــید الخـاطر ٥٩٧هـــ المتـوفى ٥١٠أبـو الفــرج عبـد الـرحمن بــن علـى المولـود : ابـن الجـوزى  -

  الصفوة 
  رسالة أیها الولد  –هـ ، من مؤلفاته إحیاء علوم الدین ٥٠٥ -هـ٤٥٠إلسالم ، عاش محمد بن محمد الطوسى المعروف بحجة ا: الغزالى  -
  القانون فى الطب  –هـ ، من مؤلفاته السیاسة  ٤٢٨ -٣٧٠أبو على الحسین بن عبداهللا عاش عام : ابن سینا  -
  طریق التعلم  هـ من أشهر مؤلفاته تعلیم المتعلم٥٩١المتوفى عام برهان الدین الزرنوجى : الزرنوجى  -
  مؤلفاته تهذیب األخالق وتطهیر األعراق هـ ، من أشهر ٣٢٠أبو على أحمد بن محمد عاش : ابن مسكویه  -
هــــ ، مــن أشـــهر مؤلفاتـــه الرســـالة المفصـــلة ألحـــوال  ٣٢٤أبـــو الحســـن علـــى بـــن محمـــد بــن خلـــف المعـــافرى  القیروانـــى عـــاش : القابســى  -

  المتعلمین وأحكام المعلمین 
  هـ ، من أشهر مؤلفاته فى التربیة آداب المعلمین ٢٥٦ -٢٠٢محمد أبو عبد اهللا بن أبى سعید التنوخى عاش عام : نون ابن سح -
  .هـ من أشهر مؤلفاته ، تذكرة السامع والمتكلم فى آداب العالم والمتعلم ٦٣٩بدر الدین بن أبى اسحق محمد الكنانى عاش عام : ابن جماعة -
  الفوائد  –هـ من أشهر مؤلفاته تحفة المودود فى أحكام المولود ٦٩١مس الدین بن محمد الزرعى الدمشقى عاش عام ش: ابن قیم الجوزیة  -
  هـ من أشهر مؤلفاته مقدمة ابن خلدون ٧٣٢عبد الرحمن بن الحسن عاش عام : ابن خلدون  -
والحیوان  –البیان والتبیین  -ا البخالءهـ وله العدید من المؤلفات من أشهره١٥٩عثمان بن بحر المولود عام : الجاحظ - 
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  : هو الطریق الذي یتبعه الباحث في جمـع معلوماتـه عـن األحـداث

التأكـد مـن صـحتها واسـتخالص التعمیمـات والنتـائج ثـم حلیلهـا فتوالحقائق الماضیة ، وفحصها ونقـدها 
تقف فائدتها عند فهم أحداث الماضـي ، بـل تتعـداه الـى أخـذ العبـرة مـن الماضـي  العامة منها والتي ال

  )  ٩٦٠٠،  ١٩٩٨بوحوش وزمیله (    .ولفهم الحاضر والتخطیط للمستقبل 
  اســتخراج ثــم تحلیلهــا فهــو الــذى یعتمــد علــى جمــع البیانــات

  )  ١٤٩،  ١٩٨٨عبد الجبار، ( نسبة للمشكلة المطروحة اإلستنتاجات منها ذات الداللة والمغزى بال
ــة مــن  ــاهیم وآراء تربوی ــه علمــاء المســلمین مــن مف حــاول الباحــث مــن خــالل هــذا المــنهج دراســة مــا كتب
خالل كتبهم وروایاتهم ، وحصرها ، إللقاء الضوء علـى مالمـح تربیـة الطفـل المسـلم ومـدى اإلفـادة مـن 

  .ماننا ومستقبلنا القریب بإذن اهللا تعالى ذلك في تربیة الطفل المسلم في ز 
 

علمـاء المسـلمین لیسـتفید مـن طرائقهـا فـي معالجـة  لـى مجموعـة مـن الدراسـات فـي آراءاطلع الباحـث ع
  :موضوع الدراسة من بین هذه الدراسات 

١-  
ــة لكشــف عــن العنایــة بالطفــل و هــدفت الدراســة ل  ــاهیم تربی ــة أهــم مف ــد ابــن ســینا وكــذلك معرف تربیتــه عن

نجازاتــه فــي هــذا مــع الطفــل والعنایــة بــه كمــا وردت فــي مؤلفــات ابــن ســینا  ٕ إظهــار مــدى مســاهماته وا
، وقـد تناولـت الدراســة مـا كتبـه ابـن ســینا عنـد تـدبیر المولــود واسـتخدم الباحـث المــنهج التـاریخي المجـال

ث عــن  تــدبیر األوضــاع والنقــل واألمــراض التــي تعــرض للصــبیان كمــا یولــد إلــى أن یــنهض ، ثــم تحــد
وعالجاتها وكذلك األحالم ، وكذلك تدبیر األطفال إذا انتقلوا إلى سـن الصـبا ، ثـم تنـاول آراء ابـن سـینا 
في التربیة من حیث البدء بتعلم القرآن وحرف الهجاء ومعالم الدین والشـعر  مبتـدئًا بـالرمز ثـم القصـیدة 

ــى  ــاول موضــوع ، وحــث عل ــدین واختیــار التخصــص حســب المیــول واالســتعدادات ، وكــذلك تن ــر الوال ب
نـه یعـد إالصفات السلوكیة والخلقیة التي البد أن یتمتع بها المعلم ، وتنـاول موضـوع العقـاب مـن حیـث 

  .ضرورة تربویة یلجأ إلیها في بعض الحاالت 
 
ــى اهــدفت الدراســة ل  ــد اســتعان لتعــرف عل ألخــالق التربویــة للعــالم والمــتعلم عنــد أبــي بكــر اآلجــري ولق

هــذا وقـــد تناولــت الدراســـة موضــوع الســـمات الخلقیــة للعلمـــاء . الباحــث فــي دراســـته بــالمنهج التـــاریخي 
شملت أخالقیـات المعلـم والمـتعلم تجـاه  ماواألخالق المتعلقة بمهنة التعلیم وك )اآلجري(والمتعلمین عند 
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ــه وزمالئــه ، وتوصــلت الدراســة الــى مجموعــة  ربــه وعلمــه ــه تجــاه مجتمعــه وتجــاه أقران ونفســه وأخالقیات
أن البیئة العامة التي یعـیش فیهـا المـتعلم والعالقـات االجتماعیـة التـي تسـود هـذه : توصیات من أهمها 

  .البیئة لهما أثر كبیر في نجاح التربیة األخالقیة 
 
لتعرف على الفكر التربوي عند برهان الدین الزرنوجي ، والتعـرف علـى مـدى مالئمـة راسة لهدف  الد 

ـــد  ـــوجي ، هـــذا وق ـــدین الزرن ـــوي لبرهـــان ال ـــبعض التربـــویین المحـــدثین مـــع الفكـــر الترب ـــوي ل الفكـــر الترب
استخدمت الباحثة في دراستها المنهج التحلیلي االسـتداللي الـذي یعتمـد علـى قـراءة النصـوص وتحلیـل 

، كمـا اسـتخدمت تـه بـآراء بعـض التربـویین المحـدثینما جاء فیهـا ، وابـراز الفكـر الـذي تضـمنته ومقارن
تخـــتص بـــالمعلم ، وآداب تخـــتص بـــالمتعلم ،   ً تناولـــت الدراســـة آدابـــكمـــا الباحثـــة المـــنهج التـــاریخي ، 

ین آداء وتحـــدثت عـــن األســـباب المعینـــة علـــى الحفـــظ واألســـباب المؤدیـــة للنســـیان ، وكـــذلك مقارنـــة بـــ
ــى عــدة توصــیات منهــا ربــط الفكــر  ــد توصــلت الدراســة إل ــآراء الزرنــوجي ، وق ــة الحدیثــة ب علمــاء التربی

 .التربوي اإلسالمي باألصول اإلسالمیة للتربیة التي تشكل القاعدة السلیمة لبناء الشخصیة المسلمة 
 
لتربویــة التــي تضـــمنتها دعــوة الشــیخ محمـــد بــن عبـــد الدراســة إلـــى إبــراز األصــول والمبـــادئ اهــدفت  

تنـاول الباحـث بالدراسـة التعلـیم فـي كمـا الوهاب السلفیة ، هـذا وقـد اسـتخدم الباحـث المـنهج التـاریخي، 
نجد قبیل دعوة الشیخ محمد وحیاته ، وتناول كذلك التربیة واألسالیب التربویة ومبادئ التعلیم وأخـالق 

  .التربویة التي صاحبت دعوته المربي ثم تناول األنشطة 
ومــن أهـــم التوصــیات التـــي توصــلت إلیهـــا الدراســة ضـــرورة االهتمــام بدراســـة رجــال اإلصـــالح وعلـــم  

المسـلمین لإلسـهام فـي بلـورة األصـول التاریخیـة للمبـادئ والـنظم التربویـة التـي تجـد فـي بلورتهـا التربیــة 
 .المعاصرة في األقطار العربیة واإلسالمیة 

 
ـــوي عنـــد الراغـــب األصـــفهاني وكـــذلك الكشـــف عـــن ه ــدفت ا  لدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى الفكـــر الترب

اسـتخدم الباحـث المـنهج قـد اإلسهامات التربویة التي تسـاعد فـي بلـورة األسـس التربویـة لمهنـة التعلـیم و 
ــة  ــه الموضــوعات التالی ــاول بالدراســة عــن طریق ــي الــذي تن ــده دور كــل مــن مفهــوم الترب: التحلیل یــة عن

المعرفــة واألخـــالق والمجتمـــع فـــي صـــوغ المفـــاهیم التربویـــة وتوجیههـــا ، كمـــا تنـــاول موضـــوع واجبـــات 
المتعلمــین والمعلمــین واإلســـهامات التربویــة لــدیهم ، ومـــن أهــم التوصــیات التـــي أوصــت بهــا الدراســـة 

  .االهتمام ببیئة المتعلم لما لها من أثر على تعلمه 
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مــن خــالل اإلطــالع علــى مــا تقــدم عرضــه مــن دراســات ســابقة وجــد الباحــث أن موضــوع آراء علمــاء 
المسلمین فى تربیة الطفل قد تناولها الباحثون بطریقة جمع جهود كل عالم من علمـاء المسـلمین علـى 

، هـذا وقـد اسـتفاد الباحـث مـن تلـك حدة ، أما الدراسة الحالیة فقد قدمت أراء علماء مجتمعیة ومقارنـة 
ثـــم الدراســـات الســـابقة فـــى معرفـــة منـــاهج البحـــث المســـتخدمة ، وكـــذلك فـــى صـــوغ تســـاؤالت الدراســـة 

  .اإلجابة علیها 
 

 
ور فحات المتقدمـة یـأتي دبعد أن قام الباحث باستعراض خطة دراسته وأهم الدراسات السابقة في الصـ

  :تساؤالت دراسته وهي على النحو التالي  نإجابته ع
      

 
ســالمیة تهـتم التربیــة ببنــاء اإلنسـان علــى مــا یحقـق الهــدف الســامي مـن خلقــه ومــن أغـراض التربیــة اإل

ـــي إطـــار  ـــة ف ـــة إرادی ـــة ، إذن فهـــي عملی ـــق الخالف ـــة ، وتحقی ـــه لحمـــل األمان تطـــویر اإلنســـان ، وتهذیب
اإلیمان باهللا لتوجیـه الفـرد والجماعـة إلـى النـافع والتحـذیر مـن الضـار ، والعقیـدة هـي أصـول الـدین إذا 

هــداف، وبتحققهــا القاعــدة الصــلبة والمرتكــز األساســي الــذي تبنــى علیــه األ هــيتأصــلت فــي النفــوس 
ضمان استجابة الجوارح وانقیاد الهوى إلى األمور كلهـا التـي یرشـد إلیهـا الهـادي البشـیر علیـه الصـالة 

 وما ینطق عـن الهـوى إن هـو"والسالم الذي ال ینطق عن الهوى ، كما أخبر  تعالى عن ذلك بقولـه 
  .٥-٣سورة النجم،آیات  "إال وحي یوحى، علمه شدید القوى

سـورة األنفـال ( "فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بیـنكم وأطیعـوا اهللا ورسـوله إن كنـتم مـؤمنین" ىویقول تعال
، فاإلیمان باالنقیاد الظاهر والطمأنینـة الباطنـة ألمـر اهللا تعـالى وحكمـه والعمـل بحسـب األمـر ) ١آیة 

لخلـق السـعادة هو اإلیمان الحق الذي تتربى علیه األمـة ویعمـر الكـون وبـه یبلـغ ا ،والنهي رغبة ورهبة
، هـذا وقـد حـث علمـاء المسـلمین علـى االهتمـام ) ٢٩،ص١٩٩٠الحمـد ،. ( في الحیاة الدنیا واآلخرة 

اعلــم أن مــا ذكرنــاه فــي "لیهــا ، ومــن ذلــك مــا ذكــره الغزالــي بعقیــدة الطفــل وتلقینهــا منــذ صــغره لینشــأ ع
ــى الصــبي فــي أول نشــوئه لیحفظــه حفظــا ،  ــدة ینبغــي أن یقــوم إل ثــم ال یــزال ینكشــف لــه ترجمــة العقی

ذلــك ممــا ،معنــاه فــي كبــره شــیئًا فشــیئًا ، فابتــداؤه الحفــظ ثــم الفهــم ، ثــم االعتقــاد واإلیقــان ، والتصــدیق 
یحصــل فــي الصــبي  بغیــر برهــان ، فمــن فضــل اهللا ســبحانه علــى قلــب اإلنســان أن شــرحه فــي أول 

لیب العقیـدة فـي نفـس األطفـال نشوئه لإلیمان مـن غیـر حاجـة إلـى حجـة وبرهـان ، وثـم یبـین لنـا األسـا
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فیقول ولیس الطریق في تقویته واثباته أن یعلم صنعة الجدل والكالم بـل یشـتغل بـتالوة القـرآن وتفسـیره 
وقـراءة الحـدیث ومعانیـه ، ویشـتغل بوظـائف العبـادات فـال یـزال اعتقـاده یـزداد رسـوخًا بمـا یقـرع ســمعه 

األحادیــث وفوائــدها وبمــا یســطع علیــه مــن أنــوار مــن أدلــة القــرآن وحججــه وبمــا یــرد علیــه مــن شــواهد 
ــدان للقــرآن شــعار مــن "ابــن خلــدون  فــي حــین رأى، )١٩٩٥،٩٤الغزالــي ، ( ت ووظائفهــا العبــادا أن تعلــیم الوال

شعائر الدین ، أخذ به أهل الملة ، ودرجوا علیه في جمیع أمصارهم ، لما یسبق فیـه إلـى القلـوب مـن 
م الــ ي القــرآن وبعــض متــون األحادیــث، وصــار القــرآن أصــل التعلــیرســوخ اإلیمــان وعقائــده مــن آیــات 

، إن الغایة من ذلك هي الوصول بالولیـد إلـى رسـوخ العقائـد اإلیمانیـة فـي ..یبنى علیه غیره من العلوم
نفسه وغرس أصـول األخـالق الكریمـة عـن طریـق الـدین ، الـذي جـاء مهـذبًا للنفـوس ومقومـًا لألخـالق 

  ) ٥٣٨، ص-ت-ن خلدون ، داب(."باعثًا على الخیر
ن كـل علـم وأدب ال یــؤدي صـاحبه إلـى طلـب اآلخـرة وال یعینـه علــى إ") ١٩٧٥(یقـول إخـوان الصـفاء 

، وحـدد ابـن قـیم الجوزیـة  ٣٤٩الوصول إلیها فهو ، وبال على صاحبه وحجة علیه یـوم القیامـة ، ص
ال صــوم وال صــالة فــي (  بدایــة ســنوات تكلیــف الطفــل ومســئولیته الشــرعیة واالجتماعیــة قــائالً  ١٩٧٩

سنوات عمره األولى ویبـدأ مـن سـن السـابعة بـالتمرن علـى أداء الصـالة وال یجبـر علـى الصـوم إال فـي 
الخلــو مــن  طالســن التـي یقــوى فیهــا بــدنیًا ویـدرك فیهــا عقلیــًا فریضــة الصـوم بشــر  ألنهــاالثالثـة عشــرة ، 

ال رفع عنه ٕ وال یؤاخـذ الصـبي شـرعًا بـالتكلیف  ...كـل تكلیـف الموانع الجسمیة أو الفیزیقیة أو العقلیة وا
  ) ٢٣١،ص١٩٧٩ابن قیم الجوزیة ،) .( ، واقامة الحدود إال عند البلوغ 
هم مـــن صـــغرهم لتكــون لهـــم أداة فاعلـــة فــي تنشـــیط عقـــولهم ءأبنــا ونولقــد كـــان ســلفنا الصـــالح یحفظـــ

ت القـرآن وأنـا ابـن سـبع سـنین حفظـ": وتحریكها للتغذي بهذا المنهل العذب ، یقول الشـافعي رحمـه اهللا
اهللا فتعلمــت فمضـیت إلــى كتــاب "ســهل بــن عبــد اهللا التســتري : ویقـول "وحفظـت الموطــأ وأنــا ابــن عشــر

مـن عمــره كـان قـد أتقــن القـرآن وحفظتـه وأنـا ابـن ســت سـنین أو سـبع سـنین، ولمــا بلـغ ابـن سـینا عشــر سـنین 
ــاریخ أن المســاجد ضــاقت بالصــبی الضــحاك بــن مــزاحم معلــم ان حتــى اضــطر القــرآن العزیــز، یحــدثنا الت

ــغ عــددهم ثالثــة آالف الصــبیان ومــؤدبهم إلــى أن یطــوف علــى حمــار لیشــرف علــى طــالب  مكتبــه الــذین بل
، مـا أحـوج الطفـل المسـلم الیـوم إلــى )١١٣،ص١٩٩٠سـوید ، .("، وكـان ال یأخـذ أجـرًا علـى عملـهصـبي

ة ومـؤامرات مخططـة ومبرمجـة تحـاك األسـاس العقـدي خاصـة وأننـا نواجـه تحـدیات معاصـرة كثیـر  ذلك
ضده لكي تحرفه عن دینـه ومنهـاج ربـه فهـل شـمرنا عـن سـواعد الجـد لنعیـد لـه كرامتـه وسـعادته علـى 

  .!؟درب أجداده الذین تركوا لنا درر كامنة في تربیة الطفل المسلم 
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حرص السلف الصالح على البناء الفكري والعلمي ألطفالهم تهیئة لهم لحیاة كریمة في المجتمع الذي 
یعیشون فیه ، وتنمیة قابلیتهم التربویة ، لقد كان كثیر من اآلباء یحملون أطفالهم على أكتافهم 

تنطبع في نفوس صغارهم صور محببة عن  كيالمساجد  وغیرها  بهم إلى حلقات العلم في ایذهبو ل
العلم وأهله بل وجد من المسلمین رجال أكرهوا أوالدهم على سماع العلم ، وبعضهم كانوا یشجعون 

العادة في تكییف الصغار وتعویدهم  تلكالصغار على سماع األحادیث وحفظها بالدراهم ، وقد أثرت 
رة ، والتردد معهم إلى تلقي الدروس وتحصیل العلم ، وكانوا یتحایلون االختالط بالكبار في سن مبك
، ) ٣٧٨،ص١٩٨٥قمبر ، . ( مستعارة تخفي ورائها غضاضة السن في حاالت رفضهم بوضع لحى

لقد أجمع المربون المسلمون على أهمیة التعلیم في الصغر حیث تتشكل شخصیة الصغار تبعًا 
التعلیم في الصغر كالنقش  إن"الجاحظ یقول  فذاكشئون فیه ، لمؤثرات الوسط االجتماعي الذي ین

على الحجر وأن التعلیم في الكبر كالنقش على الماء ذلك ألن الصغیر یكون أكثر استعدادًا وتهیؤًا 
  ) ٢٧٧،ص١٩٩٥قزاز ، (     . "ذا فإن قلبه یكون أكثر انشغاالً وألن الكبیر أكثر عقًال ل

تعلیم األطفال قبل اعتراض األشغال "الصغر أكثر رسوخًا فیقول یحلل الجاحظ لماذا التعلیم في 
، واألذهان فارغة لم تنقسم واإلرادة وافرة لم تتشعب ، والطینة لكون الغایة في التعلیم تامة لم تنقص..

ویؤكد الجاحظ على أهمیة التعلیم في  )٤،ص١٩٦٥الجاحظ ( ."..لینة فهي أقبل ما تكون الطبائع
حیث یكون التعلیم له آثار باقیة كالنقش على الحجر البد ان یكون "ة الذي یقول الصغر ابن مسكوی

األوالد  إن تعلیم"وینقل القابیسي عن ابن مسعود قوله ، ) ٦٤،ص١٩٦٦ابن مسكویة ، (."في الصغر
اعلم أخي بأن الطفل إنما ینال صور "ویقول أخوان الصفاء ) ٣٥٠،ص١٩٧٢( "... وضرورة حیاة وتقدم 

، واألخرى طریق البرهان ، واألخیرة طریق الفكر طریق الحواس: طرقات ثالث إحداهامات من المعلو 
التقلید داء یحتاج إلي عالج طویل األمد وأنه واعتبر الجاحظ، ) ٤٢٥،ص١٩٧٥أخوان الصفاء، (."والرویة

والصبیان .. قد الحفظ كذلك الحفظ یكون مقلداً مرض یصیب العقیدة ، ویشل العقل عن التفكیر، وانت
من لو لقنته وسددته أو كتب له أغض المعاني وألطفها ثم أخذت بدرسه وحفظه لحفظه حفظًا 

، فأما معرفة صحیحه من سقیمه، وحقه من باطله ، فلی س یعرف فروق النظر واختالف عجیبًا
غایة  ان من أهمل تعلیم ولده ما ینفعه وتركه سدى ، فقد أساء إلیه"، ) ٢٧٣:٢٧٤القزاز ، ص(. البحث

همالهم لهم وترك تعلیمهم فرائض الدین وسننه ،  ٕ اإلساءة وأكثر األوالد انما جاء من قبل اآلباء وا
یؤكد ، ) ١٨٠،ص ١٩٧٩ابن قیم الجوزیة ، ( . "عوا بأنفسهم ولم ینفعوا آبائهمفأضاعوهم صغارًا فلم ینتف
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سمونها ن في قدراتهم العقلیة ویقأخوان الصفاء وجود الفروق الفردیة بین األطفال فیقولون إنهم یختلفو 
قدرة على اإلدراك الحسي ، وقدرة على التأمل الفكري ، وقدرة على : (إلى ثالث قدرات رئیسیة هي

، متهورون في كثر شجعان القلوب وأسخیاء النفوسالتخیل  فتكلمون المحروري الطباع وهم األ
و الحركة، شدیدو الغضب، سریعو األمور المخیفة، قلیلو الثبات والتأني في األمور، مستعجل

أخوان الصفاء، ( س، حادو الخواطر، جیدو التصویرالمراجعة، قلیلو الحقد، أذكیاء النفو 
وینبغي ( ، وتحدث علماء المسلمین عن االستعدادات والقدرات بشفافیة فمن ذلك )٢٩٩،ص١٩٧٥

یعلم أنه مخلوق له فال منها ، ف هعمال ومهیأ لأن  یعتمد حال الصبي  وما هو مستعد له من األ
لم یفلح فیه یحمله على غیره ما كان مأذونًا فیه شرعًا فإنه ان حمله على غیر ما هو مستعد له 

، فإذا وجده حسن الفهم صحیح اإلدراك جید الحفظ واعیًا فهذه من عالمات وفاته ما هو مهیأ له
، وان وجده كن فیه ویستقر ویزكو معهفإنه یتمقبوله وتهیؤه للعمل لینقشه في لوح قلبه ما دام خالیًا 

نه  ٕ ال نفاذ له بخالف ذلك من كل وجه وهو مستعد للفروسیة وأسبابها من الركوب واللعب بالرمح ، وا
، وان .، مكنه من أسباب الفروسیة والتمرن علیها فإنها أنفع له وللمسلمین في العلم ولم یخلق له

ینه مفتحة إلى صنعة من الصنائع مستعدًا لها قابًال وراءه بخالف ذلك وانه لم یخلق لذلك ، ورأى ع
لها ، وهي صناعة نافعة للناس فلیمكنه منها هذا كله بعد تعلیمه له ما یحتاج إلیه في دینه ، فإن 

، وهذه ) ١٩٠، ص١٩٧٩ابن قیم الجوزیة ، ...). ( ذلك میسر على أحد لتقوم حجة اهللا على العبد 
وجامعاتنا وبیوتنا فالبد أن نسایر المیول والرغبات والقدراتقاعدة نحتاج إلیها في مدارسنا 

واالستعدادات ومستوى ذكاء الطفل عند توجیهه لتخصص أو مهنة ، وعلینا أن نضع نصب أعیننا 
ن اهللا استخلفنا في هذه األرض لنكون عونًا لبعضنا البعض فكل تخصص  وكل أفي نهایة المطاف 

  ) .وكل میسر لما خلق له ( ي عبادة صنعة ومهنة تحقق نفعًا للناس فه
               

 
 فـذلكنصـحوا األمـة بـه فوعي السلف الصالح أهمیة الخلق ومقداره وسمو رفعته فأیقظوا أطفالهم علیه 

لـهـم  واضــعاً ل عبــد اهللا بــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا وجــه نــداء للوالــدین بخطــاب رقیــق الصــحابي الجلیــ
ــه ؟ وهــو " :قــائالً معادلــة أو مســألة حســابیة  ــه مــاذا أدبتــه ؟ أو مــاذا علمت أدب ابنــك فإنــك مســؤول عن

ك وطواعیتـه لـكئمس ّ طبـائعهم مـن أربعـة وتختلـف أخـالق النـاس و ، ) ١٦٠،ص١٩٩٣سـوید ، ( . "ول عن بر
مـن جهـة أخــالط أجسـادهم ومـزاج أخالطهـا ، والثـاني مــن جهـة تربیـة بلـدانهم واخــتالف : ولهـا، أوجـوه

ــائهم ومعلمــیهم وأســاتذتهم ومــن  ــات آب ــى دیان ــاهم وأدبهــمأهویتهــا ، والثالــث مــن جهــة نشــوئهما عل ، رب
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ل ابـن ویقـو ، ) ٢٩٩،ص ١٩٧٥إخـوان الصـفاء ، ( ."أحكـام النجـوم فـي أصـول موالیـدهم والرابع مـن جهـة موجبـات
ه، وذلك أننـا أنه لیس شیئًا من األخالق طبیعیًا لإلنسان وال هو غیر طبیعي ل") ٣١، ص١٩٦٦( مسكویة

مـاوانما ینتقل بالتأدیب والمواعظ وامـا سـریعًا ... مطبوعون على قبوله ٕ لـى بطیئـًا وقـد ینتقـل الشـریر إ وا
  ."الخیر ولكن لیس على اإلطالق

یقصــد طبقــة ( رأیــت عامــة مــن لــه ولــد ( نــاس عــادتهم فیقــول ابــن الجــوزي منكــرا علــى عامــة ال وذكــر
ابـن الجـوزي ، ) یشغله ببعض هذه طلبًا للكسب قبل أن یعرف ما یجب علیه وما یتأدب بـه ) التجار 
ــر الوحشــي )  ٩٣،ص١٩٧١ ــى منزلــة الخنزی ویصــف ابــن خلــدون مــن فاتــه زمــن التأدیــب وینحطــوا ال

، واألطفـال ینقلـون عـن بعضـهم ) ٥٤٨ص –ت  –ج  ابـن خلـدون ،).( الذي ال یطمـع فـي ریاضـته 
ـــبعض األخـــرق فهـــم  ـــك أســـباب ( .. ال ـــوق وكـــل ذل ـــارة ، ویتعاوضـــون الحق ـــون ویتعارضـــون الزی یترافق

المباراة والمباهاة ، والمساجلة ، والمحاكاة ، وفـي ذلـك تهـذیب ألخالقهـم ، وتحریـك لهممهـم ، وتمـرین 
ألن ( ضـوع األخــالق والتأدیـب وجهــان لعملـة واحــدة ، ومو ) ١٠٤،ص١٩٨٢ابـن ســینا ، ( لعـاداتهم  

ــاء ، وحــب الكرامــة ،  ــة فــي مجتمــع إنســاني فاضــل كالحی ــیم اإلنســانیة مرغوب ــیم المتشــربة بحــب الق الق
یثــار الغیــر ، والصــدق ، واألمانــة ، وحــب النــاس  ٕ ) .( واالعتــدال فــي المأكــل والمشــرب ، والتــزین ، وا

مجـالس ( عـا علمـاء المسـلمین إلـى تجنیـب األطفـال عـن ، هـذا وقـد د) ٦٠،ص١٩٦٦ابن مسكویة  ،
ابــن قــیم .( اللهــو ، وســماع الفحــش ، ولــبس الحریــر ألنــه مخنــث لطبیعــة الطفــل كمــا یخنثــه اللــواط 

ــال البنــات والبنــین ) ١٨٨،ص١٩٧٩الجوزیــة،  وال یخلطهــن ( ، وكــره علمــاء المســلمین اخــتالط األطف
نقــــل ، و ) ١٦٢،ص١٩٧٧ابــــن ســــحنون ،).( م لهــــ مــــع الغلمــــان كمــــا كانــــت العــــادة ألن ذلــــك فســــاد

ومن حسن النظر إلـیهم أال :( حول هذا الموضوع قائالً ) عن القابسى ٣١٢ت ، ص –األهوانى ، د (
ویربـي اإلسـالم أبنـاءه علـى الخلـق الكـریم إذ بـه ": أمـا الجـاحظ فیقـول ).  یخلط بـین الـذكران واإلنـاث 

القبیل فاسقهم وكان زعیم القوم أرذلهم ، وأكـرم الرجـل اتقـاء  ساد( تتم السیادة وبعكسه ال تتم حتى إذا 
ــبالء ، وهــذا أمــر عــادل شــره ، ف ن ســوء الخلــق یفســد أللینظــروا ال ٕ ن الســیادة لألفضــل واألكــرم خلقــًا وا

دوا علـیهم مـن فسـد عملـه لسـوء خلقـه  ّ ) ( العمل ، كما یفسد الخل العسل فكیف یكـون البقـاء لقـوم سـو
ـــــوم بـــــین تحـــــدیات الواقـــــع  )١٦٣،ص١٩٩٥القـــــزاز ،  ، إن الواقـــــع الـــــذي یعیشـــــه الطفـــــل المســـــلم الی

وطموحات المستقبل تفرض علینا االستفادة مما تركه سـلفنا الصـالح فـي التربیـة الخلقیـة خاصـة ونحـن 
الیــوم نعــیش أزمــة ضــیاع القــیم وفســاد الخلــق وضــیاع العــادات وفقــدان األعــراف والتقالیــد التــي كانــت 

  .لمسلمة تتحلى بها األسرة ا
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ن تعـــــدوا نعمـــــت اهللا ال ( نعــــم اهللا علـــــى اإلنســـــان كثیـــــرة وأكثـــــر مـــــن أن تحصـــــى ، قـــــال تعـــــالى  ٕ وا
، ومنها نعمة الجسد ، فلقد من اهللا تعالى على ابـن آدم بجسـد سـوي ) ٣٤سورة إبراهیم آیة )(تحصوها

یا أیها اإلنسان ما غـرك بربـك الكـریم الـذي "معتدل مختلف عن سائر أجساد المخلوقات شكًال فقال 
، فبنعمــة )  ٨-٦سـورة االنفطـار ، اآلیـات .(  "كفعـدلك فــي أي صـورة مـا شـاء ركــب خلقـك فسـواك

العبودیـة مـن د یتحرك ویمـارس نشـاطه ، ویـؤدي دوره فـي هـذه الحیـاة یـؤدي بـه أعظـم دور وهـو الجس
ــة الجســدیة ) ١٩٩٥،٣٩موســى ،). (صــالة وصــوم وحــج وجهــاد ــد اهــتم علمــاء المســلمین بالتربی ، وق

والصحیة للطفل ، فهذا ابن سـینا یحـدثنا عـن تربیـة الطفـل والعنایـة بـه حركیـًا وجسـمیًا وغـذائیًا ، حتـى 
ینمـو فـي صـحة وسـالمه فیفصــل فـي وضـوح مـا یتصـل بنومــه ومراعـاة الجـو المعتـدل والنـور الخافــت 

، نـــوم( والتهویــة المناســبة وذلـــك لترقیــق المــزاج واراحـــة أعصــاب الطفـــل ویقســم أوقــات األطفـــال إلــى 
، كمـا ) ١٥٧: ١٥٤،ص ١٩٨٠ابـن سـینا ،). (ذاء ،واسـتحمام وال شـيء سـوى ذلـكوراحة، ولعب،وغـ

ـــى نمـــوهم الجســـمي والحركـــي اهـــتم عل مـــاء المســـلمین بالریاضـــة واللعـــب لمـــا لهـــا مـــن أثـــر كبیـــر عل
وانعكاساته على نموهم العقلي والنفسي ، فاللعب یتعلم أو یكتسب منه الطفل عادات وتقالید ومهـارات 
كثیـرة وینمــي لــدیهم االتجاهــات اإلیجابیـة والصــفات الخلقیــة ، مــن علمـاء المســلمین الــذین تحــدثوا عــن 
ــیم للعــب ، الجــاحظ الــذي اعتبــر أن الریاضــات تــدخل الســرور علــى النفــوس والفرحــة علــى  دور التعل

( فـي عصـره  القلب ، ویكتسب اإلنسان من خاللها تعلمه ، وقد عدد أشهر األلعاب التي كانت سائدة
ــــــرة، والــــــدارة ــــــق ولعبــــــة الضــــــب ،البقیــــــري ، وعظــــــیم وضــــــاح، والخطی الجــــــاحظ ( ) والشــــــحمة، والحل

، هـذا وقــد شــرح هــذه األلعـاب مفصــلة كــل واحــدة علـى حــدة ، ولــم یــذكرها الباحــث )١٣٦ص،١٩٦٥،
حتــى ال یطیــل وال یخــرج البحــث عـــن إطــاره ، ویحــدثنا ابــن ســینا عـــن أصــناف األلعــاب التــي كانـــت 

ومن أصناف الریاضـة اللطیفـة اللینـة ، التـرجح بـین األراجـیح ، (متداولة بین األطفال في زمانه فیقول 
ــزوارق ، والســماریات ، وأقــوى مــن ذلــك ركــوب الخیــل  والمهــور قائمــًا وقاعــدًا ومضــطجعًا ، وركــوب ال

ــة  ــة المیدانی ــات ، وركــوب العــول ، ومــن الریاضــات القوی ومنهــا مجاهــدة ، ) الشــد ( والجمــال والعماری
ـــالكرة الكبیـــرة والصـــغیرة ، واللعـــب بالصـــولجان ، واللعـــ ـــر والـــزج واللعـــب ب ب والتصـــفیق بـــالكفین والظف

ابـن . ( بالطبطاب ، والمصارعة ، واشـالة الحجـر ، وركـض والخیـل واسـتعطافها والمباطشـة بأنواعهـا 
رهاقــه بــالتعلیم یمیــت قلبــه ( ، ویقــول الغزالــي ) ١٥٩،ص١٩٨٠ســینا ،  ٕ إن منــع الصــبي مــن اللعــب وا

وطالـــب ابـــن مســـكویة بتربیـــة ) ٦٦٣،ص١٩٩٥الغزالـــي ،). ( ویبطـــل ذكـــاءه ویـــنغص علیـــه العـــیش 
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المشــي والحركــة والركــوب والریاضــة مهمــة للطفــل حتــى ال ( فــل عقلیــًا وخلقیــًا وجســمیًا واعتبــر ان الط
،ویؤكــد الجــاحظ علــى تعلــیم الســباحة والفروســیة ) ٦٠،ص١٩٦٦ابــن ســكویة ،) . ( یتعــود أضــدادها 

مـن  علـم ولـدي السـباحة قبـل الكتابـة فـإنهم یصـیبون( فینقل قول الحاج بن یوسف أنه قال لمعلم ولـده 
، وینقل ما كتبـه عمـر بـن الخطـاب رضـي اهللا عنـه إلـى ) یكتب عنهم ، وال یصیبون من یسبح عنهم 

فعلمــوا أوالدكــم الســباحة والفروســیة ورووهــم مــا ســار مــن المثــل وحســن ( ســاكني األمصــار أمــا بعــد 
یـر ، وقد تحدث ابن قیم الجوزیة إلى أهمیة رضـاع المولـود مـن غ) ١٩٨٢،٢٠٤الجاحظ ،) ( الشعر 

أمه بعد وضعه بیومین أو ثالثة وهـو األجـود لمـا فـي لبنهـا ذلـك الوقـت مـن الغلـظ واالخـالط ، وحـذر 
من حمل األطفال والتطوف بهم قبل ثالثة أشهر لقـرب عهـدهم ببطـون األمهـات ، وضـعف أبـدانهم ، 

ن یهمـل وینبغي تدریجهم في الغذاء ، وینبغي أن یشق على األبوین بكـاء الطفـل وصـراخه ، وینبغـي أ
( أمر قماطه ورباطـه ولـو یشـق علیـه إلـى أن یصـلب بدنـه وتقـوى أعضـائه ، ویجلـس علـى األرض ، 

ـــة ،  ـــى ) ٩١،ص١٩٧٩ابـــن قـــیم الجوزی ـــم یقتصـــر اهتمـــام الجـــاحظ علـــى األلعـــاب وانمـــا یمتـــد إل ، ول
راح ، یســتمتع األطفــال بحكایــات اآلبــاء والعجــائز ومظــاهر الترفیــه فــي األعیــاد واألفــ( الحكایــات فقــال 

  .وفي اصطحابهم الكبار لهم لمشاهدة سباق الحمام والمحارثة أو الممثلین لألدوار الهزلیة المضحكة 
،مــــن خـــالل اإلجابــــة علـــى التســــاؤل الســـابق یتضــــح للباحـــث أن علمــــاء )  ٣٦٥،ص١٩٨٥قمبـــر ( 

احـة أوالغـذاء أو المسلمین اهتموا بالتربیة الجسمیة والصحیة من كافة جوانبها ، ولم یتركوا النـوم أو الر 
  .اللعب إال وقد تحدثوا عنه واللتزام الباحث بتعلیمات النشر اقتصر على ما تم ذكره واهللا أعلم 


 

المربـون أهمیة كبیرة بالجوانب النفسیة واالجتماعیة لتربیـة األطفـال، وقـد اجتهـد  تولي التربیة اإلسالمیة
 العطـف والحنـان والحـببینـوا دور فطفي وأثره على سمات شخصـیة الطفـل المسلمون في دراسة المجال العا

لـرحم إن الطفـل إذا خـرج مـن ا":قالوارة سیكولوجیة واضحة لنموه فواالحترام والحنو علیه وقدموا لنا صو 
ــالقوة  :فإنــه فــي الوقــت والســاعة تــدرك حواســه محسوســاتها فــیحس بــالقوة الالمســة الخشــونة واللــین، وب

الباصرة النور والضیاء وبالقوة الذائقة طعم اللبن، وبـالقوة الشـامة الـروائح، وبـالقوة السـامعة األصـوات، 
للمس فیتــألم ألن حاســة ، فـأول شــيء یحــس بـاني الكلمــات واألصــوات إال بعـد حــینولكنـه ال یعلــم معـا

اللمس أعم الحواس، ثم یحس بالطعم ویمیز لـبن أمـه مـن غیـره ثـم یمیـز بـین الـروائح فیعـرف الشـم ثـم 
  ) ٤١٤،ص١٩٧٥أخوان الصفاء، ( ."یمیز بین الصوت بالجهر
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ـــاظر الفظیعـــة ، (  ـــل كـــل أمـــر یفزعـــه مـــن األصـــوات الشـــدیة الشـــنیعة ، والمن ـــوقى الطف وینبغـــي أن ی
) ...ة لضـعفها فـال ینتفـع بهـا بعـد كبـرهعجة ، فإن ذلـك ربمـا أدى إلـى فسـاد قوتـه العاقلـوالحركات المز 

، إن اختیار الوسط االجتماعي الجید للطفل عن طریـق اختیـار زمـالء )١٧٤،ص١٩٧٩ابن قیم الجوزیة، .(
صـبي ، ومرضـیة عـاداتهم ألن الصـبي فـي مكتبـه ، صـبیة حسـنة آدابهـمویكون مـع ال:الطفل في التعلم فقال 

  ) ١٠٤، ١٩٨٢ابن سینا ،(.  :عن الصبي ألقن ، وهو عنه آخذ وبه آنس
الكسل والبطالة والدعـة والراحـة بـل یأخـذه بأضـدادها ، وال یریحـه : (والبد للمربي أن یجنب الطفل

إال بما یحم نفسه وبدنه للشغل ، فـأرواح النـاس أتعـب النـاس ، وأتعـب النـاس أروحهـم ، فالسـیادة 
ـــدنیا ، وا ـــى جســـر التعـــبفـــي ال ـــى ال یوصـــل إلیهـــا إال عل ابـــن قـــیم الجوزیـــة ، .()لســـعادة فـــي العقب

ــــاء األمــــور المــــربین فیقــــول ویوصــــي ابــــن خلــــدو  ،) ١٩٠،ص١٩٧٩ مــــن كــــان مــــرب ... (ن أولی
بالعسف والقهر من المتعلمین أو بالحزم سطا به القهـر وضـیق عـن الـنفس فـي انبسـاطها وذهـب 

لـــى الكــذب والخبــث ، وهـــو فــي التظــاهر بغیـــر مــا فـــي بنشــاطها ودعــاه إلـــى الكســل ، وحملــه ع
ضــمیره ، خوفــًا مــن انبســاط األیــدي بــالقهر علیــه ، وعلمــه المكــر ، والخدیعــة لــذلك صــارت هــذه 

ـــًا ، وفســـدت معـــاني اإلنســـانیة  ـــه ، وخلق ـــدون ، د. ( عـــادة ل ،ویعـــد الضـــحك ) ٥٤ت، -ابـــن خل
دعـا وقـد به السرور والبهجـة ، نه یجلب لصاحألوالفكاهة ضرب من ضروب التسریة عن النفس 

لو كان الضحك قبیحًا من الضـاحك وقبیحـًا مـن ": فه تربویًا  مع األطفال فقال الجاحظ إلى توظی
المضحك  ، لما قیل للزهرة والحبرة والقصـر المبنـي ، كأنـه یضـحك ضـحكًا  ، ولمـا قـال اهللا جـل 

ویوصــي الجــاحظ  ،)٤٣،٤٤جم اآلیتــان سـورة الـن.(  "وأنــه هــو أضــحك وأبكــى وأنــه هــو أمــات وأحیــا"ذكـره 
ال یبقـى الطفـل  كـيالمربي أن یستخدم مع الطفل الجد والهزل ، وهي طریقـة مفیـدة فـي التـدریس 

ــل  ــه ولیشــعرفــي كــرب ومل ــالتغییر فــي األســلوب ممــا یجعل ــى التلقــي مــن معلمــه أكثــر  ب ینشــد ال
القـارئ ولیزیـد ذلـك  خلطت لك جد بهزل ، وقرنـت لـك حجـة بملحـة ، لتخـف مئونـة الكتـاب علـى"

ســتراحاً  نشــاط المســتمع ، فجعلــت الهــزل بعــد الجــدّ جمامــاً  ُ القــزاز ، .(  "، والملحــة بعــد الحجــة م
  )١٩٩،ص١٩٩٦

 تحـدث علمـاء المسـلمین عـن سـمات الشخصـیة
:الفارقة بین الناس  

الــذهن غلیظــي الطبــاع ثقیلــي األرواح  بكیــدي: واألكثــر أن یكونــوا)المبــرودین (  فتكلمــوا عــن -
  ،غیر نضیبي األخالق 
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ویكونـــون فـــي أكثـــر األمـــر ذوي طبـــاع بلیـــدة ، وقلـــة ثبـــات فـــي ) المرطـــوبین (وتكلمـــوا عـــن  -
األمور لیني الجانب ، سمحاء نفوسهم ، طیبـي األخـالق ، سـهلي القبـول ، سـریعي النسـیان 

  .، مع كثرة تهور في األمور الطبیعیة 
ویكونــون فــي أكثــر األمــور صــابرین فــي األعمــال ، ثــابتي ) الیابســي المــزاج ( وتكلمــوا عــن  -

أخـوان . (سـاك والحفـظ الرأي ، عسیري القبـول ، الغالـب علـیهم الصـبر والحقـد والبخـل واالم
، هــذا وكــان لعلمــاء المســلمین الســبق فــي االهتمــام بالجوانــب ) ٢٩٩،ص١٩٧٥الصــفاء ، 

اثنا الستغنینا عن مـا قدمـه علمـاء الغـرب عـن بیئـتهم التـي النفسیة للطفل ، فلو أننا درسنا تر 
  .تختلف عن بیئتنا اختالفًا كثیرًا ، من حیث السلوك والعادات والتقالید واألعراف والدین 

 یقــول الغزالــي علــى المربــي أن یصــون شخصــیة
ــ ــاب اهللا وســنة نبی ــه وفــق مــا جــاء فــي كت ــاء الســوء ویلزمــه القــدوة الطفــل یؤدب ه ویحصــنه مــن قرن

، ویؤكــد ) ٢١،ص١٩٩٦أبـو رزیـرة ، ( . الحسـنة ویدفعـه الـى األعمــال الصـالحة ومجاهدتـه لهــوى نفسـه
ابن سینا على دور المربي في القیـاس والتقـویم واالرشـاد والتوجیـه فـي قـول وینبغـي مـدیر الصـبي 

بي ویسـیر قریحتـه ویختبـر ذكـاءه فیختـار لـه اذا لزم األمر اختیار صـناعة أن یـزن أوال طبـع الصـ
ــه  ــإن اختــار لــه احــدى الصــناعات تعــرف قــدر میلــه إلیهــا ، وهــل أدوات الصــناعات بحســب ذلــك ف

ویــرى اخــوان الصــفاء ان قبــول ، ) ١٠٥،ص١٩٨٢ابــن ســینا ، .( وآالتــه مســاعدة لــه علیهــا أم خاذلــة 
ـــم الصـــنائع یختلـــف بحســـب طبـــائعهم المختلفـــة  بحســـب میـــولهم واســـتعداداتهم أي ( الصـــبیان تعل

)  ٢٩٩،ص١٩٧٥اخوان الصفاء ،( ) . وقدراتهم  
ــه ویعلمــه ( ویقــول الزرنــوجي  ــى المعلــم أن یشــخص طبیعــة الطفــل المبتــدئ ومســتوى ذكائ إن عل

علـى مقــدار وســعه مــن العلــوم الضــروریة فــي الحیـاة ، كــالقراءة والكتابــة ، والحســاب ثــم یتجــه بــه 
) ٢٤٤،ص١٩٨٦كلیمـنص شـحادة ،وأخـرون ،.( ستعداداته وتكوینه الى العلم أو الحرفة حسب ا

إن الولــد یأخــذ مــن مؤدبــه األخــالق والشــمائل ( ، أمــا ابــن ســحنون فیؤكــد علــى ولــي أمــر التلمیــذ 
واآلداب والعــادات ، أكثــر ممــا یأخــذ مــن والــده ، ألن مجالســته لــه أكثــر ومدارســته معــه أطــول ، 

ذا كـان هكـذا فیجـب أن والولد قد أمر حیث سلم إلیه باالقتد ٕ اء بـه جملـة ، واالئتمـار لـه دفعـه ، وا
ابــن ...) ( یقتصـر المعلـم والمــؤدب علـى أن یكـون قارئــًا للقـرآن ، وحافظـًا للغــة ، أو راویـًا للشـعر

  ) ٩٤،ص١٩٧٢سحنون ،
 


 



    
 

  ١١٤

مـــن المعـــروف لـــدى التربـــویین أن التنشـــئة االجتماعیـــة هـــي عملیـــة تعلـــیم وتعلـــم وتربیـــة ، تقـــوم علـــى 
التفاعل االجتماعي وعن طریقهـا یـتم تشـكیل شخصـیة الطفـل ویكتسـب عـن طریقهـا الثقافـة ، واللغـة ، 

  ) ٩٩،ص١٩٨٦حادة وآخرون كلیمنص ش..) ( والمعاني ، والرموز ، والقیم 
وضعت له حقوقًا تصونه مـن الجـور وتـؤمن لـه فلقد اعتنت التربیة اإلسالمیة بالطفل من كافة جوانبه 

تربیة صالحة، وأكدت على حقوقه ونظرًا لدور األسـرة فـي تربیـة الطفـل اعتبرهـا التربویـون اإلسـالمیون 
یحتـاج فـي الــتعلم "الزرنـوجي حینمـا قـال عبـر عـن ذلـك  إحـدى العناصـر الرئیسـة فـي تربیـة الطفـل وقـد

وتسـعى التربیـة اإلسـالمیة إلـى إعـداد اإلنسـان الصـالح لـیس  "المـتعلم والمعلـم واألب: إلـى جـد الثالثـة 
مــا مــن مولــود یولــد إال ویولــد علــى الفطــرة ": ، قــال صــلى اهللا علیــه وســلم ) مجــرد المــواطن الصــالح 

ا تنــتج البهیمـــة بهیمــة جمصــاء ، هــل تحســون فیهــا مـــن فــأبواه یهودانــه أو ینصــرانه أو یمجســانه كمــ
ـــي ) ٢٠٤٧/ ٤١٩٨مســـلم .( "؟جـــدعاء ـــة ف ، وموضـــوع تنشـــئة الطفـــل مـــن الموضـــوعات ذات األهمی

ـــیم ،  ـــر مـــن الق ـــي أفـــرزت ضـــیاعًا لكثی ـــد مـــن األزمـــات الت ـــذي تعاقبـــت علیـــه عدی عالمنـــا المعاصـــر ال
وتصدعًا في البناء االجتمـاعي هـذا یعـود إلـى  وصراعًا بین األجیال ، وتهتكًا في النسیج االجتماعي ،

عدم تمسكنا بالكتاب والسنة وترك ما خلفه لنا سـلفنا الصـالح ، وانبهارنـا بمـا قدمـه فالسـفة الحضـارات 
مربي التربیة الغربیة حتى ولو خالف الدین والعقیدة أو العرف أو العادة ، وعلمـاء المسـلمین لـم یغفلـوا 

خصیة الطفل فاألسـرة هـي البیئـة أو الخلیـة التربویـة األولـى التـي ینضـم عن دور التنشئة في تشكیل ش
إلیها دون رغبة أو اخیتار منه فهي التي یغذي فیه روح الوالء واالنتماء لدینه وأمته ووطنه وهي التـي 

  ) ٥٨، ١٩٨٦سلطان وآخرون ، .( تهذب أخالقه وتنمي قیمه وتوقظ ضمیره وتراقب سلوكه 
ي أمانــة عنــد ولیــده وقلبــه الطــاهر جــوهرة نفیســة ســاذجة خالیــة مــن كــل نقــش الصــب( یقــول الغزالــي 

وصورة ، وهو قابل لكل نقـش ، ومائـل إلـى كـل مـا یمـال بـه إلیـه ، فـإن عـود الخیـر وعلمـه نشـأ علیـه 
ن عـود الشـر وأهمـل إهمـال  ٕ وسعد في الدنیا واآلخرة شاركه فـي ثوابـه أبـواه وكـل معلـم لـه ومـؤدب ، وا

م علیه والوالي له البهائم شقي وهل   ) ٦٢، ص ١٩٩٩الغزالي ،.( ) ك وكان الوزر في رقبة القیّ
هذا وقد نادى الغزالي بتنشئة األطفال على العـادات الحسـنة منـذ الصـغر وبتعویـدهم التبكیـر فـي النـوم 
والتبكیر في االستیقاظ والتشجیع على المشي والحركة وعدم البصق فـي المجـالس أو التثـاؤب بحضـرة 

،  ١٩٩٦الشـربیني وزمیلتـه .(بًا و طاعة األبوین والمعلمین ، وتجنب الحلف باهللا صادقًا أو كاذ الغیر
ذا كــان قدوتــه هــو أبـوه وأمــه لــذلك وجــب علــى ( ، )  ٢٢ص ٕ وأقـرب البیئــات إلــى الطفــل هـي أســرته وا

ابـن قـیم . (اآلباء في اإلسالم أن یكونوا صـالحین عابـدین هللا تعـالى حتـى ینشـأ األطفـال علـى شـاكلتهم
أن داء المنشـأ والتقلیـد داء ال (، ویؤكد الجاحظ علـى أهمیـة التنشـئة قـائًال ) ١٧٦،  ١٩٧٩الجوزیة ، 
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وانمــا یحســن عالجــه البیئــة الصــالحة التــي ینشــأ ) وال غیــره مــن األطبــاء ) جــالینوس (یحســن عالجــه 
ایـة االحتیـاج االعتنـاء ، إن مـا یحتـاج إلیـه الطفـل غ)  ١٤٣،ص١٩٩٥القزاز ، ) . ( فیها الفرد ذاته 

بأمر خلقه ، فإنه ینشأ عما عـوده المربـي فـي صـغره مـن حـر ، وغضـب ولجـاج وعجلـة وخفـة هـواه ، 
ــه فــي كبــره تالقــي ذلــك وتصــیر هــذه األخــالق صــفات وهیئــات  وطــیش وحــدة وجشــع ، فیصــعب علی

النــاس منحرفــة حته والبــد یومــًا مــا ، ولهــذا تجــد أكثــر ه ، فلــو تحــرز منهــا غایــة التحــرز فضــراســخة لــ
أخالقهـم وذلـك مـن قبـل التربیـة التـي یـرى أخـوان الصـفاء والصـبیان إذا أنشـئوا مـع الشـجعان والفرســان 
وأصــحاب الســالح وتربـــوا معهــم ، تطبعـــوا بــأخالقهم وصـــاروا مــثلهم وعلـــى هــذا القیـــاس یجــري حكـــم 

مــــا األمهــــات األخـــالق والســــجایا التــــي یتطبــــع علیهـــا الصــــبیان منــــذ الصــــغر إمـــا بــــأخالق اآلبــــاء و  ٕ وا
، والفضـائل التـي )  ٢٣٦، ص ١، ج ١٩٨٥( المعلمین واألساتذة المخالطین لهـم فـي تصـاریف أحـوالهم ب

یتعودها الصبیان ، وینشئون علیها تسـوقهم الـى مرتبـة الفالسـفة العالیـة ، إن نفـس الصـبي سـاذجة لـم 
بصــورة وقبلهـــا نشـــأ  نقـــشتنشــئ بعـــد بصــورة وال لهـــا رأي وعزیمـــة تمیلهــا مـــن شــيء إلـــى شـــيء فــإذا 

وقــد أكــد ابــن خلــدون علــى ضــرورة تنشــئة الطفــل علــى ، )  ٥٦، ٢٣، ص ١٩٦٦ابــن مســكویة ، .(واعتادهــا
ــال والرأفــة بهــم واإلشــفاق  هــدي ــى الرحمــة باألطف ــدل المربــي عل ــاب اهللا وســنة رســوله الكــریم التــي ت كت

ــاللین واللطــف ، ال بالشــدة وا ــى تهــذیبهم ب  ،ضــاعت نفســه وذهبــت ریحــه وإاللعنــف علــیهم والعمــل عل
ابــن خلــدون  كمـا أكــد، )  ٢١،ص ١٩٩٦الشــربیني ، وزمیلتــه . (عمـل علــى الكــذب والخبـث والنفــاقیف

أي ثمـرة تنشـئته فـي وسـطه االجتمـاعي  "ان اإلنسان ابن عوائـده:"على أهمیة التنشئة االجتماعیة قائالً 
أن علمــــاء  وجــــدنا، هكــــذا ) ٣٣٥، ص ١٩٨٥قمبــــر ، . ( والعــــادة التــــي یكتســــبها اإلنســــان بالتربیــــة

المســلمین اهتمــوا بالتنشـــئة االجتماعیــة ألنهــم أدركـــوا فعالیتهــا فـــي الطفولــة وتأثیرهــا علـــى حیــاة الفـــرد 
والمجتمع فمـن حـق الطفـل أن ینشـأ فـي أسـرة طیبـة یسـودها االسـتقرار بتنـازل مشـاعر الحـب العـاطفي 

الصــحة  ، ممــا یمنعـهأو غیـر مرغــوب فیـه منبــوذ یشـعر فیهــا الطفـل بأنــه شـخص أســرة ال بـین أفرادهـا
  . النفسیة التي تجعله متوافقًا ومنسجمًا ومتكیفًا مع غیره من أفراد مجتمعه 

  


 

ت التربویـة باعتبارهـا مراكـزًا لبـث اإلشـعاع والنشـاط الفكـري والتربـوي ، اهـتم المسـلمون اهتمامـًا بالغـًا بالمؤسسـا
الـــربط والمســـجد ، والكتاتیـــب ، والبیـــوت (المؤسســـات التـــي ســـاعدت فـــي تعلـــیم األطفـــال المســـلمین  تلـــكومـــن 

  )  ٢٩٥:  ٢٨٥، ص ١٩٨٩أحمد ( . الخاصة المجالس والحلق  الخانقات ، والزوایا والمكتبات ودور العلم 



    
 

  ١١٦

١-   الصــرح الــذي یبنـي األجیــال تلــو األجیــال ، ولقــد كـان ومــا زال المصــدر ألجیــال بــاعوا
ســاروا علــى منهجــه واقتــدوا برســولهم ، لــذلك عنــي أطفــال الصــحابة بالصــالة مــع الرســول فأنفســهم هللا 

صـلى اهللا علیـه وســلم فـي المسـجد ،  ســئل اإلمـام مالـك رضــى اهللا عنـه عـن رجــل یـأتي بالصـبي إلــى 
.( إن كــان قــد عــرف موضــع األدب وعــرف ذلــك وال یعبــث فــال أرى بأســا : د أتســتحب فقــال المســج
 )١٣٢، ص ١٩٩٣سوید 

والمسجد كان في المجتمع اإلسالمي تدور فیـه حیـاة كاملـة للصـغیر والكبیـر تلقـى فیـه الـدروس وتعقـد 
  .فیه الصفوف 

٢-   :م مثـال ذلـك منـزل أبـي كانـت للعلمـاء منـازل خاصـة تسـتخدم ألغـراض التعلـی
 ) ٢٨٥،ص١٩٨٩أحمد ، ) . ( م ٧٦٠(محمد سلیمان بن مهران األعمش في الكوفة 

٣-   : حیــث كـان األطفــال یجلسـون فــي دائـرة حــول المعلـم مــع مراعـاة أن یكونــوا
مواجهین له وكانت تخصص الحلق لألطفـال أو الكبـار فـي الغالـب ، فكانـت تقـام فـي المسـاجد وحـین 

  .)وحده بین أربعین وخمسین حلقة  زار اإلمام الشافعي بغداد كانت تقام في جامع المنصور

٤-  : جـل المـآوي ، وكثیـرًا مـا كـان ألكانـت تسـتخدم ألغـراض التعلـیم رغـم أن إنشـائها كـان
 .ینزل بها بعض الشیوخ لغرض تعلیم الصبیان 

٥-  طــور الفكــر التربــوي اإلســالمي ، ومــن اســتخدمت فــي ت
 .الثابت أن هذه األطروحة كانت في بعض األحیان تستخدم لغایات تعلیم الصغار 

ــى دور المكتبــات فــي النظــام التربــوي اإلســالمي  -٦ ــم فمــا زالــت هنــاك حاجــة ال ــات ودور العل المكتب
الكتـب توهـب أو توصـى على وجد التحدید ، فقد كان فـي المسـاجد الكبیـرة مكتبـة ملحقـة بـه ، وكانـت 

بها بعد الوفاة ،وكانت دور العلم ممتلئة بالكتـب ومفتوحـة للدارسـین صـغارًا وكبـارًا وكانـت تعطـى فیهـا 
 )  ٣٠٣، ص ١٩٨٩أحمد ، ( الدروس العلمیة 

٧-  :تتعتبر الكتاتیب مـن مراحـل التعلـیم األولـى فـي اإلسـالم للبنـین والبنـات، وقـد درسـ 
ل أم الدرداء ، وقـد كـان مـن أشـهر تالمیـذها عبـد ربـه بـن سـلیمان ، وعبیـد اهللا بها بعض العالمات مث

 )  ٣٤،ص ١٩٩٧الجرجاوي ،(.ان في فلسطینبن محمد الذي ارتبط اسمه بمكتب تعلیم الصبی

تاب وأخرى منازل ألوالد الخاصة الـذین ارتفعـوا عـن أوالد العامـة ومـنهم أوالد  ولقد كان ألوالد العامة كُ
  ) ١٨٦،ص ١٩٩٥القزاز ،.( الد األمراء ومن في مستواهمالملوك وأو 
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شــجع صــالح الــدین األیــوبي إقامــة الكتاتیــب المجانیــة وألــزم بهــا المعلمــین تعلــیم أبنــاء الفقــراء واألیتــام 
انتشـارها بصفة خاصة ، وانتشـرت الكتاتیـب فـي ربـوع العـالم اإلسـالمي لتعلـیم األطفـال كلهـم وزاد مـن 

بالــذات بعــد إنشــاء المــدارس النظامیــة لكــي تغــذیها بــالمتعلمین وكانــت كلهــا مكفولــة بالنفقــة والكســـوة 
  ) ٢٨٤،ص ١٩٧٨شلبي ،.( والطعام حتى یناهز األطفال الحلم 

ــام  ــة بهــا لألیت وكانــت عــادة كثیــر مــن المحســنین الــذین أنشــئوا المــدارس الفقهیــة ، اقامــة كتاتیــب ملحق
  ، فكانت تلحق كتاتیب األیتام ببعض الترب)فاضلیة، المحلیة، الحجازیة، والظاهریةال( مثال ذلك 

كتربة األمیر أبي المعالي عمر بن منك الركني ، الذین كان یصـرف لهـم كسـوة ) المقابر الجماعیة ( 
ومبلغ خمسمائة درهم في السنة ، ومبلـغ خمسـین درهمـًا أیضـًا للحبـر واألقـالم والـدوي ، وكانـت تلحـق 

ـــاهرة ـــوع كجـــامع الحـــاكم وجـــامع الســـلطان حســـن بالق ـــب مـــن هـــذا الن قمبـــز . ( بمعظـــم الجوامـــع كتاتی
هم في بناء المؤسسات وتقدیم الـدعم للمتعلمـین ؤ ء المسلمین وأثریا، ولقد تسابق علما) ٣٧١، ١٩٨٥،

لهـم أخرج إلى مـن عنـدك مـن األیتـام فیشـتري "ن أحدهم كان یقول للمؤدب إ :، فیها یقول ابن سحنون
–ت  –د .(  "م ویقول عسى اهللا أن یتقبـل جهـاديالفاكهة ویطعمهم ویدهن رؤوسهم ویقبل بین أعینه

  ) ٣٦ص
تـاب للتعلـیم  یبـدأ تأدیـب الطفـل قـد كما ألحقت الكتاتیـب بخانقـاة كـذلك و  حـدد ابـن سـینا سـن دخـول الكُ

) ١٠٢، ص ١٩٨٢ ابـن ســینا ،( ووعـي سـمعه ) متـى اشـتدت مفاصـله واسـتوى لسـانه وتهیـأ للتلقـین 
ذا أتــى علیــه مــن أحوالــه ســت ســنین فیجــب أن یقــوم إلــى المــؤدب ":  فقــالســنین  ویحــدد ذلــك بســت ٕ وا

  ١٥٧،ص ١٩٨٠ابن سینا ، "یحكم علیه بمالزمته الكتابوالمعلم  وال 
مــن أوقــاتهم فــي تعلــیم النــاس إلــى جانــب جلســاتهم التــي كــانوا   ً كثیــر هكــذا أمضــى علمــاء المســلمین 

الصــالة ویخصصــون جــزءًا منهــا ألغــراض التــدریس ولقــد كــان لهــم مؤسســاتهم الخاصــة  یعقــدونها بعــد
ــائًال  ــك ق ــو بكــر بــن العربــي ذل ــیم صــغارهم ، ویصــف أب ــالهم وتعل ــیم ســیرة (بتربیــة أطف وللقــوم فــي التعل

بذریعة وهي أن الصغیر منهم إذا عقـل بعثـوه إلـى المكتـب فیـتعلم الخـط والحسـاب والعربیـة فـإذا حذقـه 
حدق منه ما قدر له خرج إلى المقـرئ فلقنـه كتـاب اهللا فحفـظ منـه یـوم ربـع حـزب أو نصـفه أو  كل  أو

  )  ٢٦١، ص ١٩٧٠ابن العربي ، ) .( حزبًا 
 

ــولى حفظــة القــرآن العمــل بهــا أصــبح القــرآن الكــریم نقطــة االرتكــاز فــي هــذه  ولمــا أنشــئت الكتاتیــب وت
  ) ٥٥،  ١٩٧٨شلبي ، .( المواد األخرى  الدراسة االبتدائیة وتبعته بعض 
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ویضیف  الغزالي بأن یـتعلم الطفـل فـي المكتـب القـرآن ، وأحادیـث األخبـار وحكایـات األبـرار وأحـوالهم 
.( ثــم بعــض  األحكــام الدینیــة ، فالشــعر علــى أن یحفــظ الطفــل مــن األشــعار التــي فیهــا العشــق وأهلــه 

حنون تعلیم المواد األخرى على القـرآن الكـریم بالمكتـب وقد جعل ابن س، )  ٥٧،ص١٩٩٥،  ٣الغزالي ، ج
اختیاریًا ، بحسب رغبات اآلباء وقدرات المعلمین ، وهذه المـواد هـي الحسـاب ، ثـم الشـعر المـتحفظ ، 
ثــم أخبـــار العــرب وأنســـابهم ، ثــم جمیـــع النحــو والغریـــب والعربیــة ثـــم الخــط الحســـن ، وكــذلك تـــدریب 

  ) ٤٥، ١٩٧٢ابن سحنون ، .( ذك مألوفًا في عصره  الصبیان على الخطابة ، ولم یكن
ـروا فــي التعلـیم فقـد اشـترط علیــه وقـد أجـاز ابـن سـحنون للمعلــم أن یضـرب إذا أسـاءوا المعاملـة أو قصّ

الرحمة والشفقة ، وأال یضربهم وهو غاضب ، وأن یكون الضرب لمنفعتهم ال انتقامًا منهم أو شهوة ، 
ذن اآلبــاء فـي الزیــادة وال یتجـاوز عشــر ضـربات ، أمــا ابـن مســكویة وأال یتجـاوز ثـالث ضــربات إال بـإ

فیرى أن التدرج في التأدیب بحسب الذنب ، فالـذنب األول الـذي یرتكبـه الصـبي یغـض عنـه ، والثـاني 
یعاقب علیـه عقابـًا غیـر مباشـر ، فـإن تكـرر منـه ذلـك ضـربه ضـربًا خفیفـًا فـإذا اسـتعمل المـدرس هـذه 

فعلیه أن یتركه مدة ثم یعـود إلیـه بـنفس الطـرق ، والقابسـي ینهـي المعلـم عـن  الطرق ولم ینته الصبي،
حالة العبوس المستمر وینتقده على استخدامه ألفـاظ السـب والشـتم ویوجـب إذن األب أو الوصـي عنـد 

ولكن أول الضرب قلیًال موجعًا كما أشار به الحكمـاء قبـل "قاب على ثالثة ، ویقول ابن سینا زیادة الع
األولـى إذا كانـت موجعـة سـاء ظـن الصـبي  ةاإلرهاب الشدید وبعد إعداد الشـفعاء ، فـإن الضـرب ، بعد

ذا كانت األولى خفیفة غیر مؤلمـة حسـن ظنـه بالبـاقي فلـم یحفـل بـه ٕ  "بما بعدها واشتد منها خوفه ،  وا
  ) ١٧، ١٩٩٦الدهش ، .( 

ب علـى التعلـیم ألنـه مـن لـیس لـه أدب یشیر الغزالي إلى أهمیة تدرج المعلم مـع تلمیـذه ، وتقـدیم التأدیـ
كـد علـى الشـفقة علـى أالثـواب للمصـیب والعقـاب للمخطـئ ، و  فقـد بـینلیس له علم ، أمـا ابـن جماعـة 

وینبغي أن یعتني بمصالح الطالي ویعامله بما یعامل به أعز أوالده من الحنـو والشـفقة ( المتعلم قائًال 
  .وقع في نقص ال یكاد یخلو اإلنسان منه علیه واإلحسان إلیه والصبر على جفاه، ربما 

تـأدیبهم إذا دعـت الضـرورة ابن قیم الجوزیة إلى أن شفقة المربي بتالمیذه ال تمنعه من  في حین أشار
، ویعتبر المعلم غیر ضامن لـو أتلـف بسـبب تأدیبـه الصـبي إذا كـان تأدیبـه علـى الوجـه الـذي إلى ذلك

  .ینبغي قیاسًا على الطبیب 
وذلــك أكثرهــا الحــد فــي التعلــیم ": الشــدة علــى المتعلمــین مضــرة بهــم فقــال فقــد اعتبــر  نابــن خلــدو  أمــا

مضـر بـالمتعلم، سـیما فـي أصـاغر الولـد ألنـه مــن سـوء الملكـة ومـن كـان مربـاه بالعسـف ،والقهـر مــن 
، ١٩٩٦الـدهش ، .( "...المتعلمین أو الممالیك أو الخدم سطا به القهر وضیق علـى الـنفس فـي انبسـاطها
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، هكذا كان االهتمام بتعلیم األطفال في عهد السلف الصالح حیث كان الطفل یرعـى مـن ) ٢٣: ١٤ص
ــاس الخیــر  ــدة للمجتمــع ونحــن ألكافــة جوانبــه فــي مؤسســات فتحــت أبوابهــا لــتعلم الن جــل أن تعــم الفائ
  .جل غدٍ أفضل ألبنائنا ألبحاجة ماسة إلیها الیوم لنعید للمسجد رسالته وللكتاتیب دورها 

 
التســاؤالت التــي طرحتهــا الدراســة وهــي عبــارة عــن  عــنقــدم الباحــث فــي الصــفحات الســابقة ، اإلجابــة 

بعض المجاالت التربویة لتربیة الطفـل مـن منظـور علمـاء المسـلمین ، وقـد بـرز للباحـث اهتمـام سـلفنا 
رجـال  باعتبار أن أطفـال الیـوم هـمانا منهم الصالح بتربیة الطفل تقربًا إلى اهللا عز وجل ، وطاعته إیم

الغـد وأن التربیـة اإلسـالمیة قـادرة علـى إخـراج األجیـال الصـالحة التـي تجعـل مـن القـرآن الكـریم والســنة 
كـل صـغیرة وكبیـرة ، النبویة دستورًا ، ومن اهللا ربًا ، والرسول صلى اهللا علیـه وسـلم قائـدًا یقتـدى بـه فـي 

  .والكبیرتسوده الرحمة والعطف واالحترام بین الصغیر  وبهذا ینشأ الفرد في مجتمع
ویعـــرف الباحـــث أن الموضـــوع یحتـــاج إلـــى تضـــافر الجهـــود المخلصـــة للوصـــول إلـــى تربیـــة إســـالمیة 
ألطفالنــا  وأن مــا قــدم یعــد خطــوة فــي طریــق التأصــیل اإلســالمي لتربیــة الطفــل ، وأخیــرًا هــذه محاولــة 

لكریمة ما كان صوابًا فهو بتوفیق ربـي ومـا كـان مـن نقـص متواضعة من الباحث أضعها بین أیدیكم ا
  .وعجز فهو مني وحسبي أن أجتهد واهللا من وراء القصد 

 
الباحـث  التسـاؤالت المطروحـة فـي هـذه الدراسـة ومـا ورد فـي الخالصـة والخاتمـة فـإن عـنبعد اإلجابـة 

  : یمكنه أن یوصي بما هو آتٍ 
ــ -١ ــى البحــث فــي الفكــر التربــوي اإلســالمي ، العم ــه عــن طریــق  إلبــرازهل المســتمر عل واثبــات هویت

 .توضیحه وتخلیصه من الشوائب 

إبــراز الجانـــب الروحـــي وتـــأثیره علـــى حصـــاة الطفــل ألنـــه مـــن الجوانـــب المهمـــة لتحصـــیل الحیـــاة  -٢
 .السعیدة كما أن فقده سبب كبیر لتحطیم الحیاة السعیدة 

ــة إبــراز اإلســها -٣ ــة لجمیــع مراحــل عمــر اإلنســان عنــد علأهمی ابرازهــا مــع مــاء اإلســالم مات العلمی
  .للمختصین

التوســع فــي دراســة تربیــة الطفــل مــن وجهــة نظــر علمــاء مســلمین آخــرین لــم یتنــاولهم الباحــث فــي  -٤
 .دراسته

دراســة بعــض الموضــوعات التـــي تتعلــق باألطفــال عنـــد علمــاء المســلمین التـــي لــم تتناولهــا هـــذه  -٥
 .الدراسة 
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رورة العمل على بناء نظریة تربویة إسالمیة رحمة بالطفولة وضـمانًا الكتمـال الرجولـة وسـعادة ض -٦
 .اإلنسانیة 

 .من حق أطفالنا أن یعرفوا عن أجدادهم ومآثرهم العظیمة وتراثهم الفكري الذي خلفوه للبشریة  -٧

لنـا سـلفنا الصـالح  ربطها باإلنتاج الفكري الذي قدمـهمع  تفعیل برامج األطفال في وسائل اإلعالم -٨
 .والتركیز على ما یخص األطفال 



    
 

  ١٢١

  
 دار أنصار السنة المحمدیة القاهرة ٧تحقیق محمد حامد الفقى ج  سنن أبى داوود) ١٩٦٠(أبو داوود  -١

، رسـالة دكتـوراه  آداب المعلـم المسـلم وواجباتـه خـالل الموقـف التعلیمـي،) ١٩٩٦(أبو رزیزة ، محمد علي محمـد ، -٢
  .غیر منشورة كلیة التربیة جامعة  أم القرى ، مكة المكرمة 

  .بیروت دار الفكر  ٤:١ج رسائل أخوان الصفاء، ) ١٩٧٥(أخوان الصفاء وخالف الوفاء ،   -٣
ــدین الزرنــوجي، ) ١٩٨٦( آل عبــد اهللا ، فــایزة عطــا اهللا محمــد ،  -٤ ــد برهــان ال ، فــي كتــاب تعلــیم  الفكــر التربــوي عن

  ى ، كلیة التربیة ، مكة المكرمة التعلم ، ماجستیر غیر منشورة ، جامعة أم القر المتعلم طریق 

  .مكة المكرمة ، دار المنارة ،  لغة الكبد إلى نصیحة الولد،  )١٩٧٢(ابن الجوزي ، أبو الفرج عبد الرحمن ،   -٥
  .بغداد ،  دار إحیاء الفكر اإلسالمي ٣ج أحكام القرآن، ) ١٩٧٠(ابن العربي ، أبو بكر ،  -٦
  .دار الكتب العلمیة ،بیروت  ،تذكرة السامع والمتعلم في آداب العالم والمتعلم،) ١٩٧٠(ابن جماعة بر الوالدین ، -٧
  .، بیروت ، دار الفكر  ٣ط ،مقدمة ابن خلدون  )ت-د(ابن خلدون ، عبد الرحمن بن الحسن -٨
  دار الثقافة تونس ) محمد المطوي(تعلیق  آداب المعلمین،) ١٩٧٢(ابن سحنون ، أبو عبد اهللا ، -٩
  بیروت ، دارا لفكر  ٢،ج القانون في الطب،) ١٩٨٠(ابن سینا ، أبو علي الحسین ،  -١٠
تحقیـــق فـــؤاد عبـــد المـــنعم أحمـــد ، مؤسســـة شـــباب  ، كتـــاب السیاســـة، ) ١٩٨٢(ابـــن ســـینا ، أبـــو علـــي الحســـین ،  -١١

  .الجامعة 
  .، بیروت دار الكتاب العربي  م المولودتحفة المودود في أحكا، ) ١٩٧٩(ابن قیم الجوزیة ،  -١٢
ــر األعــراق، ) ١٩٦٦(ابــن مســكویة ، أبــو علــي أحمــد بــن محمــد ،  -١٣ تحقیــق قســطنطین ،  تهــذیب األخــالق ، وتطهی

 زریق بیروت الجامعة األمریكیة 

  الجانب اآلخر من الحضارة األجنبیة، ) ١٩٩٢(أل نشوان ، بن عبد المحسن،   -١٤
، مكتبـة المنـار ١ط ، مناهج البحث العلمي ، أسـس وأسـالیب) ١٩٨٩(لـذنیبات بوحوش ، عمار ، محمد محمود ا -١٥

  .األردن ا زرقاء 
  .تحقیق فوزي عطوي  ٢ج ، البیان والبیین) ١٩٨٢(الجاحظ  -١٦
تحقیـــق عبــد الســالم محمـــد هــارون ، دار الثقافـــة  ١ج كتـــاب الحیــوان،) ١٩٦٥(الجــاحظ ، أبــو عثمـــان بــن بحــر ، -١٧

  .الدوحة 
، دكتـوراة ، جامعـة أم القـرى  األصول التربویة في فلسـطین واقعهـا ومشـكالتها،) ١٩٩٧(ي ،الجرجاوي ، زیاد عل -١٨

 .كلیة التربیة بمكة المكرمة 

، دراسـة تحلیلیـة ، مقدمـة لنـدوة  إسـهامات اللعـب التربـوي فـي تنمیـة الطفـل، ) ١٤٠٧(الحمامي، محمد ، محمد ، -١٩
 .عودیة الطفل والتنمیة وزارة التخطیط بالمملكة العربیة الس

دور المجــالس والحلقــات فــي النظــام التربویــة اإلســالمي حتــى القــرن الخــامس الحمـد ، أحمــد ناصــر بــن محمــد ، -٢٠
  .،مؤسسة آل البیت المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمیة عمان  ٤:١،  الهجري

الــث وزارة التربیــة العــدد الث الطفــل فــي التــراث التربــوي اإلســالمي فــي رســالة المعلــم،) ١٩٧٩(خریسـات ، محمــد ، -٢١
  .والتعلیم عمان األردن 
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، منشـورات التربیة والتغیر االجتماعي والثقافي في كتاب التربیة والمجتمع والتنمیـة ، )١٩٩٢( الخوالدة ، محمد ، -٢٢
  .جامعة القدس المفتوحة ، فلسطین 

ــدني المســتخدمة فــي ا، ) ١٩٩٦( الــدهش عبــد العزیــز بــن عبــد الــرحمن ،  -٢٣ ــة أســالیب العقــاب الب ــة االبتدائی لمرحل
 .، رسالة ماجستیر ، جامعة الملك سعود ، كلیة التربیة ، الریاض بمنطقة الریاض 

  .لقادر أحمد مكتبة النهضة المصریة، تحقیق محمد عبد ا تعلیم المتعلم طریق التعلمالزرنوجي ، برهان الدین ،  -٢٤
، ماجستیر جامعة أم جامعة  عبد الوهاب ، الفكر التربوي عند الشیخ محمد بن) ١٩٨٩(الزهراني ، أحمد حسن ، -٢٥

 .أم القرى ، كلیة التربیة مكة المكرمة 

، برنـامج تأهیـل معلمـي المرحلـة   ، نظریات في تربیة الطفـل والتعلـیم)١٩٨٦(السلطان ، محمد السید ، وآخرون ، -٢٦
  .االبتدائیة للمستوى الجامعي ، وزارة التربیة ، القاهرة مطابع مجموعة الهالل 

ماجســتیر ، جامعــة أم  الفكــر التربــوي عنــد الراغــب األصــفهاني، ) ١٩٨٩(، عــویض غــالب معیــوص ،  الســواط -٢٧
 .القرى ، كلیة التربیة مكة المكرمة 

، دار  تنشئة الطفل وسـبل الوالـدین فـي معاملتـه ومواجهـة مشـكالته، )١٩٩٦(الشربیني ، زكریا ، یسریة صادق، -٢٨
  .الفكر العربي ، مدینة مصر 

  ،دار النهضة المصریة ١،ط تاریخها –التربیة اإلسالمیة نظمها فلسفتها ،) ١٩٧٨(شلبي ، أحمد ، -٢٩
  دار الرفاتي ، بیروت  مناهج البحث في العلوم السلوكیة،) ١٩٨٨(عبد الجیار ، محمد مصطفى ، -٣٠
ة  ، ماجستیر ، جامع أخالق العالم والمتعلم عند أبي بكر اآلجري ،) ١٩٨٨(عبد الرحمن ، عبد الرؤوف یوسف ،  -٣١

 .أم القرى كلیة التربیة بمكة المكرمة 

  .منشورات جامعة القدس المفتوحة ، فلسطین ، الوحدة الثالثة ،  علم االجتماع التربوي،) ١٩٩٢(عبیدات سلیمان ، - ٣٢
  .، دار االعتصام القاهرة ٢،ط أیها الولد) ت-د( ،  أبى حامد الغزالي ، محمد -٣٣
 .،دار الكتب العلمیة بیروت  ٥:١، ج لوم الدینإحیاء ع،) ١٩٩٥(الغزالي ، محمد أبى حامد ،  -٣٤

 ، دارالقلم ، الكویت  دراسات فى سیكولوجیة النمو) ١٩٨٣(الفقى ، حامد عبد العزیز  -٣٥

  ، مكتبة مصر ١، ط سیكولوجیة الطفولة والمراهقة) ١٩٧٤(فهمى ، مصطفى  -٣٦
  .تبة الحلبي مك،  أحوال المتعلمین وأحكام المعلمین، )١٩٧٢(القابسي ، أبو الحسن على ، -٣٧
  .دارا لفكر العربي مدینة نصر ،  الفكر التربوي في كتابات الجاحظ، )١٩٩٥(قزاز محمد سعد،  -٣٨
  .، قطر الدوحة  ، دار الثقاقة دراسات تراثیة في التربیة اإلسالمیة،) ١٩٨٥(قمبز محمود،  -٣٩
 .اث العلي العربي ، جامعة حلب ، معهد التر  العنایة بالطفل وتربیته عند ابن سینا، ) ٢٠٠٥(عبد الناصر ،كعدان، - ٤٠

،  ١ط ، التربیـة الصــحیة واالجتماعیــة فـي دور الحضــانة وریــاض األطفــال، )١٩٨٦(كلیمـنص شـحادة وآخــرون ، -٤١
 .دار الفرقان عمان 

  .، دار الشیخة ، مكة المكرمة  ،  تربیة الطفل المسلم) ١٩٩٢(مخلد، خلیل أحمد  -٤٢
  ،بیروت دار إحیاء التراث  ١تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ط ، صحیح مسلم، )١٩٨٠(مسلم ابن حجاج القشیر،  -٤٣
  .، الریاض ، دار العلوم  اتجاهات تربیة الطفل في المملكة العربیة السعودیة، )١٩٨١(المطلق ، هنا محمد ، -٤٤
 .بیروت لبنان  ، دار ابن حزم ، ١، ط المسؤولیة الجسدیة في اإلسالم،) ١٩٩٥(موسى ، عبد اهللا ابراهیم،  - ٤٥


