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  ١٢٤

  الشریفة تربیة الطفل في ضوء السنة النبویة
إبراز مقومات التربیة اإلسالمیة النابعة من السنة النبویة في مجال تربیة الطفل  إلى هدفت الدراسة :الملخص
وقد استخدم الباحثان المنهج التحلیلي . الت العقیدة والعبادات ، واألخالق ، والبناء الجسمي والعقليفي مجا

االستنباطي لكل ما ورد من أقوال أو أفعال أو تقریرات عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم في مجال تربیة 
إن التربیة . ١:تائج األساسیة التالیةالطفل والعنایة به، قبل أن یولد وبعد والدته وقد خلصت الدراسة بالن

اإلسالمیة تتصف بالشمول والتكامل والترابط في تعاملها مع جوانب النمو المختلفة للطفل ومن غیر الممكن 
التربیة النبویة دومًا على األخذ بعین االعتبار  حرصت.  ٢. عزل أي جانب من جوانبها عن الجانب اآلخر

قامت . ٣.هي البنائي والوقائي والعالجي ، لكل ما یتعلق بجوانب شخصیة الطفلاألبعاد الثالثة في التربیة و 
على بناء شخصیته،  لحرصهاالسنة النبویة ببناء شبكة أمان للطفل منذ والدته وحتى بلوغه سن الرشد 

اسة وضمنت الدر . وحمایتها، وتوجیهها، واستثمار طاقات الطفل وقدراته بما یعود علیه وعلى أسرته بالفائدة
من التوصیات التي أكدت على ضرورة تعمیم أسس التربیة اإلسالمیة عبر المؤسسات، والوسائل   دداً 

س التربیة اإلسالمیة في المختلفة مع المطالبة بضرورة إعادة تقویم فلسفتنا التربویة ومنطلقاتها مع ضرورة تدری
  صة داخل المجتمعتخبویة ونفسیة مالمیة عبر مراكز تر ، وتعمیم االستشارات التربویة اإلسجامعاتنا

Abstract: This  study aimed at highlighting the foundations of the Islamic 
education  resulting from the Prophetic Sunnah in the field of the child's 
upbringing in aspects of faith, worship, and the physical and mental development.  
.The  researchers have used the deductive analytic approach to all what came from 
the messenger's sayings, deeds and approvals  in the child's upbringing field and 
the care for it before it is born and after its birth. The study has concluded with the 
following basic conclusions: 1- The Islamic education is characterized by inclusion 
,integration and the connection in dealing with the various aspects of the child's 
growth. It isn't possible to isolate any aspect of the child's development from any 
others. 2- The prophetic upbringing constantly takes care to consider the three 
dimensions in education - constructive, preventive and therapeutic, for all what is 
relevant to the child's personality. 3- The Sunnah has constructed a safety net to the 
child since its birth until its reach of the legal age so that it could build its  
character- protecting, directing it and exploiting its potentials and its abilities for its 
own benefit and its family too. A number of recommendations were included in 
this study that confirmed the necessity of spreading the basic issues of Islamic 
education  through all institutions and by different means . It also demanded the 
necessity of reevaluating our  philosophy of education and its premises ; all this 
side by side with the necessity of teaching this in our universities and spreading the 
Islamic educational consultations through specialized educational and 
psychological centers in the society.   
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 مقدمة
ترعــرع فیهــا الطفــل بكــل كل البیئــة التــي تعـد فتــرة الطفولــة مــن أدق مراحــل حیــاة اإلنســان وأهمهـا، وتشــ

  .مكوناتها وأبعادها، عامًال أساسیًا في تشكیل شخصیته عبر المراحل الالحقة من حیاته
ه ورعایتـه منـذ ولما كان اإلنسان هو اللبنة األساسیة األولى في بنـاء األمـة، اقتضـى األمـر االهتمـام بـ
  .والدته وحتى مماته، ال سیما وأن التربیة هي عملیة مستمرة تالزم اإلنسان طوال حیاته

على مرحلة الطفولة، ألهمیتها في بناء شخصـیة الفـرد،   -وفي مختلف الحضارات-وقد ركزت التربیة 
كثیـرة، شـملت تحـدیات  -وفي مختلـف بقـاع األرض-وفي عصرنا الحالي، تتعاظم أمام الطفل المسلم 

الهویة والثقافة والدین والحریة، باإلضافة إلى تحدیات المعرفة والتطـور التكنولـوجي والتعلـیم، ورغـم أن 
المتطلبــات والمعــاییر واألفكـار واالفتراضــات التربویــة لكافــة جوانــب نمــو  :التربیـة المعاصــرة قــد حــددت

فیمـا یتعلـق بتحقیـق حالـة مـن التـوازن الطفل، إال أنها ال زالت تعاني من أوجه قصـور عدیـدة، خاصـة 
داخل شخصیة الطفل، باإلضافة إلى افتقارها إلى الجانـب الروحـي، الـذي یشـكل صـمام األمـان لتربیـة 

  . الطفل في كافة مراحل نموه
ــة اإلســالمیة، أصــبحت  ــإن التربیــة العربی ــكأمــام -وبالتــالي ف ــة بإعــادة النظــر فــي  -التحــدیات تل مطالب

افها ومنطلقاتهــا، خاصـة وأن ظــاهرة العولمـة قــد أصـبحت ســیفًا مسـلطًا علــى رقــاب فلسـفة التربیــة وأهـد
األمة، وقد وصل األمر إلى مطالبة العالم اإلسالمي بتغییـر منـاهج التعلـیم، وفـق الرؤیـة الغربیـة للقـیم 
واالتجاهـــات، فـــي مســـعى لمصـــادرة فكرنـــا وعقیـــدتنا، وتـــرویض ثقافتنـــا، لنســـلم بثقافـــة اآلخـــر وهیمنتـــه 

  .طرته، ولنذعن آلرائه وتوجیهاتهوسی
ــــًا مــــن نضــــالنا ینبغــــي أن یكــــرس إلعــــادة نظامنــــا التربــــوي، وفــــق المــــنهج  ولــــذلك فــــإن جانب
ــــذي جــــاء عبــــر القــــرآن والســــنة النبویــــة وأقــــوال المــــربین مــــن ســــلفنا الصــــالح  اإلســــالمي المجــــرب، ال

بنـــاء األمـــة، وتحقیـــق  واجتهـــاداتهم، خاصـــة وأن التربیـــة اإلســـالمیة قـــد أثبتـــت جـــدارتها وعظمتهـــا فـــي
نجازات حضاریة فـي مختلـف المجـاالت، فـال حاجـة لتجریبهـا، وهـي المجربـة منـذ  ٕ انتصارات عظیمة وا
ــاء اإلنســان المســلم، المعــافى جســمیًا  ــزمن، وقــد رســمت الطریــق الصــحیح لبن ــًا مــن ال أربعــة عشــر قرن

، ممـــا مكنهـــا مـــن الصـــمود والمواجهـــة أمـــام التحـــد یات التربویـــة الراهنـــة، كونهـــا وعقلیـــًا ونفســـیًا وخلقیـــًا
صـلى -تتصـف بالواقعیـة والشـمول والتـوازن والتكامـل والعالمیـة، لهـذا كـان بعـث الرسـول سـیدنا محمـد 

لـقـ  ـكـا  لـكـ  ـفـي  "قــدوة وهادیــًا ومعلمــًا وســراجًا منیــرًا للبشــریة جمعــاء لقولــه تعــالى  -اهللا علیــه وســلم
  ).٢١/زاباألح( صدق اهللا العظیم "   رسول اهللا أسوة حسنة
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ولیة التربویة للطفل على عـاتق الوالـدین اإلسالمیة النبویة قد حددت المسئ ولما كانت التربیة
ــاء  ــدوام كانــت رســالة األنبی ــى ال ــیهم الســالم-والمــربین، فإنهــا عل فأتمهــا وزاد مــن كمالهــا وبهائهــا  -عل

ن یولـد، فجعـل الجهـد حیث ركز على تربیة الطفـل المسـلم قبـل أ -صلى اهللا علیه وسلم-سیدنا محمد 
األول موجهًا إلى اختیار الزوجـة الصـالحة، وأن یكـون الوالـدان والمربـون قـدوة للطفـل، وقـدوتهم رسـول 

  .-صلى اهللا علیه وسلم-اهللا 
ــكوقــد ســعت  ــه  تل ــى بنــاء ذات ــى إعــداد الــنشء المســلم وتربیتــه، مركــزة عل الرســالة التربویــة إل

ــه اإلنســاني، مــع الحــرص علــى تنمیــة ك ربطــت بــین البنــاء العقلــي كمــا افــة جوانــب شخصــیته، وكیان
والعمل، لتحقیق سعادة اإلنسان في الـدنیا واآلخـرة، ألجـل بلـوغ الكمـال اإلنسـاني فـي الفـرد المسـلم قـوًال 

  .وعمالً 
ولهذا فقد أمدت السنة النبویة المشـرفة التربیـة اإلسـالمیة بمبـادئ عظیمـة، ووسـائل متعـددة، 

ــاء ــار بن ــه، بــل وزادت علیهــا طرقــًا  آخــذة بعــین االعتب ــه مــن المخــاطر وحمایت شخصــیة الطفــل، ووقایت
ــك بمــا روي عــن النبــي  ــى أوجــه القصــور فیهــا، وذل مــن  -صــلى اهللا علیــه وســلم-عالجیــة للتغلــب عل

  .أقوال وأفعال وسلوكیات
وألن التربیة اإلسالمیة لم تحظ بعد بشكل عـام باهتمـام المـربین وأولیـاء األمـور إال مـن رحـم 

، فإننــا نجــد أنفســنا مطــالبین بإعــادة النظــر فیهــا، واقتفــاء مشــاربها فــي بیوتنــا ومؤسســاتنا التعلیمیــة، اهللا
نــتمكن مـن بنــاء جیــل المسـتقبل، القــادر علــى مواجهـة التحــدیات اإلقلیمیــة والدولیـة التــي تواجهنــا،  كـي

  .في مختلف المجاالت العلمیة والتكنولوجیة، واالجتماعیة، واالقتصادیة
الدراسـة، لتشـكل جانبـًا مـن اإلطـار الكلـي للتربیـة اإلسـالمیة، لنضـعها  تلكذلك اخترنا ألجل 

أمـــام المـــربین وأولیـــاء األمـــور، عســـى أن تشـــكل رافـــدًا لقیمنـــا، وممارســـاتنا، ومنطلقاتنـــا التربویـــة، وقـــد 
طفـــل انصـــب تركیزنـــا علـــى الســـنة النبویـــة الشـــریفة، الزاخـــرة  الجامعـــة، الشـــاملة لكافـــة جوانـــب نمـــو ال

  .    ومتطلباتها
  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

تواجه التربیة في العالم اإلسالمي جملة من التحدیات، التي فرضت نفسها بحكم العدیـد مـن 
القضــایا، أبرزهــا ظــاهرة العولمــة، والتحــدي التقنــي والمعلوماتیــة، باإلضــافة إلــى غیــاب فلســفة واضــحة 

التحــدیات، مــا یســعى  تلــك، وتاریخهــا، ولعــل أخطــر األمــة، وأصــالتها تلــكمحــددة، نابعــة مــن تــراث 
هـذا النظـام  هالغرب إلى فرضه على واقعنـا التربـوي، مـن خـالل عولمـة نظامنـا التربـوي، رغـم مـا یواجـ

مـن أزمــات، إال أن هــذا األمـر ســیزید مــن تعقیــد أوضـاعنا التربویــة، ولربمــا یقودنـا إلــى متاهــة، نتخلــى 
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-اري، وثقافتنا، ال بل إلى تغییر فكرنا، بما یتـیح للغـرب السـیطرة من خاللها عن قیمنا، وتراثنا الحض
  .على مقدراتنا وخیرات بالدنا، بل وعلى عقولنا وتفكیرنا -لیس فقط

ــا التربــوي، وأن نســترجع مرتكــزات تربویــة،  ــوم بإعــادة تقــویم واقعن ــا مطــالبون الی ــا فإنن مــن هن
ـــت  ـــى النـــور، وحقق ـــادت أمتنـــا مـــن الضـــالل إل ـــات وشـــح المـــواردرـغــ-كانـــت قـــد ق  -م ضـــعف اإلمكان

ــوم  ــى الی ــتمكن نحــن حت أن نحقــق جــزءًا یســیرًا منهــا، إال إذا  -بكــل إمكانیاتنــا-انتصــارات هائلــة، لــن ن
ــتمكن مــن مواجهــة التحــدیات، بكــل أبعادهــا  ــدها ســوف ن ــى منطلقنــا اإلســالمي فــي التربیة،عن عــدنا إل

ــا معنیــون فــي هــذا ومجاالتهــا، السیاســیة واالجتماعیــة، واالقتصــادیة، والثق ــذلك فإنن ــة، والتربویــة، ول افی
ـــا  ـــة، بمـــا ینســـجم مـــع واقعن ـــي فلســـفتنا التربوی ـــى إعـــادة النظـــر ف ـــر ممـــا مضـــى، إل ـــذات أكث الوقـــت بال

ــى القــرآن الكــریم،  والســنة النبویــة الشــریفة، واجتهــادات علمــاء األمــة، الــذین أذهلــوا اإلســالمي، مرتكــزین عل
  : تحت عنوان ةالدراس تلكفة، لهذا جاءت العالم بإنجازاتهم في المجاالت كا

  "تربیة الطفل في ضوء السنة النبویة الشریفة"
  :التالیةوهي تسعى لإلجابة عن األسئلة    

  ماذا قدمت السنة النبویة لتربیة الطفل في المجال العقائدي  ؟ - ١
 ماذا قدمت السنة النبویة لتربیة الطفل في مجال العبادة   ؟  - ٢

 بویة لتربیة الطفل في المجال األخالقي ؟ماذا قدمت السنة الن - ٣

 ماذا قدمت السنة النبویة لتربیة الطفل في المجال الجسمي  ؟  - ٤

  ماذا قدمت السنة النبویة لتربیة الطفل في المجال العقلي  ؟ - ٥
  :هدف الدراسة

ــرئیس ل ــى الهــدف ال ــكیتجل ــة اإلســالمیة، النابعــة مــن  تل الدراســة، فــي إبــراز المقومــات التربوی
لنبویة المشرفة، لوضعها في أیدي أولیاء األمور والمربین، كـي تشـكل منطلقـات لفكرنـا التربـوي السنة ا

المعاصر، في تربیة الطفل تربیة شـاملة متكاملـة مـن مختلـف النـواحي وفـق مقتضـیات رسـالة اإلسـالم 
  ) . صلى اهللا علیه وسلم (التي جاء بها النبي 

  :أهمیة الدراسة
ــكتكمــن أهمیــة  ــة الشــریفة فــي الدراســة ا تل ــاول تربیــة الطفــل فــي ضــوء الســنة النبوی لتــي تتن

  :التالیةالنقاط البارزة 
ـــق  - ١ ـــیم التربویـــة التـــي یحملونهـــا وف ـــى إعـــادة النظـــر فـــي تشـــكیل الق توجیـــه اآلبـــاء والمـــربین إل

  .الشریعة اإلسالمیة، بما یخدم أهدافنا وتطلعاتنا المستقبلیة
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 . النظر في أصول التربیة اإلسالمیة ومبادئها ناع، إلمنفتح آفاق جدیدة للباحثین التربویی - ٢

المساهمة في تشـكیل جـدار صـد منیـع أمـام نهـج العولمـة، الـذي یهـدد باإلجهـاز علـى فكرنـا  - ٣
التربـــوي والثقـــافي اإلســـالمي، والـــذي كـــان ومـــا یـــزال یشـــكل التهدیـــد األبـــرز لسیاســـة الغـــرب 

 .االستعماریة، المناهضة لفكرنا وحضارتنا

  :منهج الدراسة
علـى تحلیـل مـا صـدر عـن الرسـول  قـامالدراسـة إلـى المـنهج التحلیلـي االسـتنباطي، الـذي  تلك استندت

  .من أقوال أو أفعال أو تقریرات، واستنباط المبادئ التربویة التي احتوتها -صلى اهللا علیه وسلم_
  :حدود الدراسة
  :التالیةالدراسة في نطاق الحدود األساسیة  تلكتمت 

ة النبویــة الشــریفة، بمــا اشـتملت علیــه مــن أحادیــث، ووقــائع، وســلوكیات اقتصـرت علــى الســن - ١
  .-صلى اهللا علیه وسلم-صادرة عن الرسول 

اقتصرت على مرحلة الطفولة فقط، وهي المرحلة األولى مـن حیاة الطفـل، بعــد الـوالدة حتـى  - ٢
ــــة المراهقـــة، ویعـــد بلـــوغ الـــذكر ـــأخرة، أو انـــبالج مرحل ــــة الطفولـــة المت ـــى  نهایـــة مرحل أو األنث

 ).٤/٥٥٦، ١٩٩٢ ابن قدامة،( . خمس عشرة سـنة عالمة علـى البلوغ

  :مصطلحات الدراسة
من قـول أو فعـل أو  -صلى اهللا علیه وسلم-هي كل ما صدر عن الرسول : السنة النبویة -١

  ).٣٦، ١٩٨٦خالف، .(تقریر

. یحـتلمهو الصغیر، وهو یطلق على الصبي من حین سقوطه من بطن أمه إلـى أن : الطفل -٢
ویعـد بلـوغ الطفـل خمـس عشـرة  )٨/١٧٤، ١٩٩٢ابن منظور، ( ویرادف الطفل في المعنى لفظ الصبي

ــكســنة عالمــة علــى البلــوغ، وقــد اســتدل العلمــاء علــى اعتبــار  ــك، بمــا  تل الســن دلــیًال علــى ذل
ــه قــال -رضــي اهللا عنهمــا-روي عــن ابــن عمــر  صــلى اهللا -عرضــت علــى رســول اهللا :" أن

ابن أربع عشرة سـنة، فلـم یجزنـي فـي القتـال، وعرضـت علیـه وأنـا ابـن  وأنا -علیه وسلم
 ).٩٤٨/ ٢والبخاري، . ٢/٦٠١وابن رشد، بدایة المجتهد،. ٥٥٦، ١٩٩٢ابن قدامة، " (فأجازنيخمس عشرة سنة، 

ــد الطفــل، منــذ والدتــه وحتــى ســن البلــوغ، :التربیــة - ٣ مــع هــي رعایــة كافــة جوانــب النمــو عن
ب، وفق المنهج اإلسالمي، المستمد من قواعد ومبادئ السـنة النبویـة تعهدها بالرعایة، والتأدی

 .الشریفة
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  :إجابات أسئلة الدراسة ومناقشتها
  :اإلجابة عن سؤال الدراسة األول -١

  ماذا قدمت السنة النبویة للطفل في المجال العقائدي ؟
 ُ كانـت العقیـدة متجــذرة  نـي علیـه المجتمـع اإلنسـاني اإلسـالمي، فـإذاتعتبـر العقیـدة هـي األسـاس الـذي ب

وســلیمة، منحــت المجتمــع مقومــات االرتقــاء، ووفــرت ألفــراده فــرص الصــالح، ألنهــا هــي وحــدها التــي 
  ).١٢، ١٩٩٣،الكردي. (أعطت التصور الكامل عن عالقة اإلنسان مع نفسه والكون والبشر من حوله

التربیـة اإلیمانیـة، واإلقـرار بأنـه  ولما كانت العقیدة في مفهومها مرتبطـة كلیـًا باإلیمـان، باعتبـاره أسـاس
مــا وقــر فــي القلــب، وأقــره اللســان، وصــدقه العمــل، فــإن البنــاء العقائــدي ال یتشــكل فــي یســر وســهولة، 
نما یمر عبر مراحل نفسیة وعقلیة معقدة، تبدأ من فكرة، لتمر في مرحلة اإلقنـاع العقلـي، والمـؤثرات  ٕ وا

  ).٨٩، ١٩٩٦عبد الغني، ( ن الشعوریة، إلى أن تتعمق، وتستقر في الوجدا
ً مـن السـمع والحفـظ،  ویؤكد اإلمام الغزالـي علـى أن ترسـیخ العقیـدة یقـدم للطفـل فـي أول نشـوئه، ابتـداء

  ).٨١، ١٩٩٨سوید ،( والفهم ثم االعتقاد واإلیقان والتصدیق، والذي یحصل في الصبي بغیر أدلة وبراهین

ة، مـن حیـث تربیتـه، ورعایـة نمـوه، فـي مختلـف جوانـب وقد عنیت التربیة اإلسالمیة بالطفل عنایة فائق
نما باعتـدال ووسـطیة محكمـة، تراعـي مراحـل نمـوه، وقـد تناولـت السـنة  ٕ الحیاة، دون إفراط أو تفریط، وا
النبویــة المشـــرفة مقومـــات البنــاء العقائـــدي فـــي الطفــل، التـــي یمكـــن توضــیحها فـــي القواعـــد األساســـیة 

  :التالیة
میة استباقیة للطفـل، مبنیـة علـى أسـاس تراعـى فیـه العوامـل البیولوجیـة والبیئـة بناء شبكة أمان إسال -أ 

المؤثرة على الطفل، لذلك فقد اهتمت أوًال وقبـل كـل شـيء باختیـار الزوجـة الصـالحة، كخطـوة اسـتباقیة، 
ة، تبین اهتمام التربیة اإلسالمیة بالطفل قبل مولده، فاختیار الزوجة الصـالحة المتمتعـة بمقومـات الصـح

ــات  ــى اإلنجــاب، وتــوفیر متطلب ــادرة عل ــة، یجعلهــا أمــًا صــالحة، ق والســالمة العقلیــة، والجســدیة، واإلیمانی
  ).٥٠، ١٩٨٢عبود، (الرعایة العقلیة، والجسمیة، والنفسیة، والدینیة، واألخالقیة ألطفالها 

صــلى اهللا -ال وفـي هـذا الصـدد فقـد دعـت األحادیـث النبویـة الشـریفة إلـى اختیـار الزوجـة الصـالحة، قـ
"( فاظفر بذات الدین تربت یـداك:" وقـال)  ٢/٢٢٠رواه أبو داود في سننه،"( تزوجوا الودود الولود "  -علیه وسلم

ما استفاد المؤمن بعد تقوى اهللا خیر له من :" ، وقال أیضًا في صالح الزوجة)٢/٢١٩رواه أبو داود في سننه،
ن نظـر إلی ٕ ن غـاب عنهــا زوجـة صـالحة، إن أمرهـا أطاعتـه، وا ٕ ن أقسـم علیهـا أبرتـه، وا ٕ هــا سـرته، وا

ــي ســننه،"( حفظتــه فــي نفســها ومالــه  ــدنیا :" -صــلى اهللا علیــه وســلم-وقــال  ،) ١/٥٩٦رواه ابــن ماجــة ف إنمــا ال
:" -صــلى اهللا علیــه وســلم-وقــال " متــاع، ولــیس مــن متــاع الــدنیا شــيء أفضــل مــن المــرأة الصــالحة
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صــلى اهللا علیــه -، وقــال )٢/١٧٦رواه الحــاكم فــي المسـتدرك، (  "وا إلــیهمتخیــروا لــنطفكم فــانكحوا األكفــاء وانكحــ
إیاكم وخضراء الدمن قالوا وما خضراء الدمن یا رسول اهللا؟ قال المرأة الحسناء في المنبت ": -وسلم
  ).٧٧العفیفي، د، ت،) .(٢/٩٦رواه القضاعي في مسند الشهاب، (( " السوء

تــي ستضــع فیهــا غراســك، فحســب صــالحها تصــلح الغــراس، فاألصــل إذن أن تحــدد طبیعــة األرض ال
أن ینتقـي : ما حـق الولـد علـى أبیـه؟ فقـال -رضي اهللا عنه–ویثمر الزرع، وقد سئل عمر بن الخطاب 

  ).١٨، ١٩٩١عواد،(" أمه، ویحسن اسمه، ویعلمه القرآن

ــوا نطفــ -ب  ــال الصــالحون قبــل أن یكون ــاء الســلیم، لینشــأ األطف ة فــي أرحــام وضــع اإلســالم أســس البن
أمـا لـو :" -صلى اهللا علیه وسلم-أمهاتهم، لحمایتهم من كید الشیطان وغدره، مصداقًا لقول رسول اهللا 

بسـم اهللا، اللهـم جنبنـا الشـیطان، وجنـب الشـیطان مـا رزقتنـا، ثـم : أن أحدهم یقول حین یأتي أهلـه
عمـارة، د، ( ).١/٦٥اري فـي الجـامع الصـحیح، رواه البخـ( " قـدر بینهما في ذلك أو قضي ولد، لم یضـره الشـیطان أبـداً 

الوقـائع مـأمور بـه، وعلـى المـؤمن أن یـدرك أن مقصـود  تلـك، لذلك كان االستهالل باسم اهللا في )٥٨ت، 
الشهوة ال یلغي مقصود األسرة الصالحة، والولد الصالح، الـذي ینبغـي أن یحـرص األب علـى أن ینجـو 

 .به من كید الشیطان

ــة إنســانیة الئقــة وكریمــة مــن هنــا نــرى أن التر  ــة اإلســالمیة وهــي تتجــاوب مــع غرائــز اإلنســانیة بطریق بی
وطاهرة، تسعى لتحقیق الصالح والطهر والنقاء في العالقـة، ومـا یترتـب علیهـا مـن أبنـاء یضـافون إلـى 

، أن نــنعم النظــر فــي  التعــالیم، ونطبقهــا،  تلــكنعــم اهللا، التــي ال تحصــى وال تعــد، لــذلك حــري بنــا جمیعــًا
یصـلح  -عز وجل-إن اهللا :" -صلى اهللا علیه وسـلم-نحث على تطبیقها واألخذ بها، قال رسول اهللا و 

بصالح الرجل الصالح ولده، وولد ولده، وأهل دویرته، وأهل دویرات حوله، فما یزالون في حفظ اهللا 
  . )١٠٥، ٢٠٠٣صقر،) .(٤/٧٨ذكره األنصاري في طبقات المحدثین بأصبهان،  "(ما دام فیهم

بنــاء حاضـــنة إســـالمیة فـــي رحـــاب الهـــدي اإلســالمي بعـــد الـــوالدة مباشـــرة، وحتـــى نهایـــة مرحلـــة  -ج 
الطفولة المبكرة، حیث تبدأ باستصـدار شـهادة مـیالده اإلسـالمیة الحنفیـة، حیـث انطلقـت السـنة النبویـة 

ــ ــد تجلــت التعلیمــات النبوی ــارات وقائیــة بنائیــة لشخصــیة الطفــل المســلم، وق ة ـفـ  ـهـ ا الشــریفة مــن اعتب
  :اإلطار انطالقًا من الخطوات اآلتیة

فقـد حثـت السـنة النبویـة علـى أن یكـون أول مـا یقـرع سـمع الطفـل كلمـات التوحیـد، فعـن  :التأذین -ا 
أذن فــي أذن  -صــلى اهللا علیــه وســلم-رأیــت رســول اهللا :" عبیــد اهللا بــن أبــي رافــع، عــن أبــي رافــع قــال

وروى البیهقـي فـي شـعب اإلیمـان .  )٤/٣٢٨أبـو داود فـي سـننه،  رواه( " الحسن بـن علـي حـین ولدتـه فاطمـة
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مـن ولـد لـه مولـود فـأذن فـي :" قـال -صـلى اهللا علیـه وسـلم-من حدیث الحسـن بـن علـي عـن النبـي 
  ).٢٩ابن القیم، د،ت،  () .٦/٣٩٠رواه البیهقي في شعب اإلیمان، ( " أذنه الیمنى وأقام في أذنه الیسرى رفعت عنه أم الصبیان

بأن یكون أول ما یقرع سمع اإلنسان الكلمات المتضمنة لكبریاء الرب وعظمته، والشـهادة " من سر التأذینویك
فكان ذلك كالتلقین له شعار اإلسالم عند دخوله إلى الدنیا، كما یلقن كلمة " التي أول ما یدخل بها في اإلسالم

ن الحكمـة مـن ذلـك، أن األذان مـن شـعائر : لـدهلويوقـال ا ،)٣٠ابن القـیم، مصـدر سـابق، (" التوحید عند خروجه منها ٕ وا
عــالن للــدین المحمــدي، كمــا أن مــن خاصــیة األذان أن یفــر الشــیطان منــه، ومعلــوم أن الشــیطان  ٕ اإلســالم، وا

صــلى اهللا علیــه -قــال رسـول اهللا : قـال -رضـي اهللا عنــه-یتـربص المولــود منـذ لحظــة والدتـه، فعــن أبـي هریــرة 
لود إال نخسه الشیطان حین یولد، فیستهل صارخًا من نخسه إیاه، إال ابن مریم  ما من بنى آدم مو :" -وسلم
لهـذا فقـد حرصـت السـنة النبویـة الشـریفة علـى تأكیـد  ،)٥٥ سـوید، مصـدر سـابق،(.")٤/١٨٣٨رواه مسلم فـي الجـامع الصـحیح، (  وأمه

ق علــى الشــیطان لنصــب انتمـاء الطفــل إلــى الحظیــرة اإلســالمیة، وهــو فــي أعلـى درجــات ضــعفه، لقطــع الطریــ
یقاعــه فـي حبائلــه منـذ زفـرات الحیــاة األولـى علــى وجـه األرض، السـیما وأن والدة الطفــل فـي حــد  ٕ شـراكه لـه، وا

صلى -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنهما-ذاتها بركة ألهله وألمته، إن ظفرنا صالحه، فعن ابن عباس 
، یقول -ز وجلع-إذا ولدت الجاریة بعث اهللا :" -اهللا علیه وسـلم ضعیفة خرجـت مـن : ملكًا یزف البركة زفًا

ذا ولد الغالم بعث اهللا إلیه ملكًا من السماء، فقبل بین عینیه  ٕ ضعیفة، القیم علیها معان إلى یوم القیامة، وا
-اهللا  قـال رسـول: قـال  -رضـي اهللا عنـه-وعن أنـس ). ٣/٢٦٥رواه الطبراني في المعجم األوسط، ( "اهللا یقرئك السالم: وقال

ما شاء اهللا، ال قوة إال : ما أنعم اهللا على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فیقول:" -صلى اهللا علیه وسلم
   ).٥٦سوید، مصدر سابق، ( ) . ٤/٩٠رواه البیهقي في شعب اإلیمان، "( باهللا، فیرى فیه آفة دون الموت

تبـدأ منــذ لحظـات والدتـه، ولــیس بعـد اشــتداد علــى أن تربیـة الطفــل الضـعیف علـى أرض الواقــع  دلیلٌ لـإن ه ذا 
لذل  فإن . عوده، ویتكفل الوالدان بها، تسبقها رحمة اهللا ورعایته وسلطانه، الذي یرتبط بعهده المولود لإلسالم

الســنة النبویــة الشــریفة جعلــت مــن االســتهالالت الروحیــة المرتبطــة بالتوحیــد، وعلــى الحنفیــة المســلمة، مصــداقًا 
 افتحــوا علــى:" -رضــي اهللا عنهمــا-عبــاس فــي الحــدیث الــذي یرویـــه ابــن  - علیــه وســلمصــلى اهللا-لقوـلـه 

صـلى اهللا علیـه -وهـذا یـأتي انسـجامًا مـع قولـه . ) ٦/٣٩٨رواه البیهقي فـي شـعب اإلیمـان، ( "صبیانكم أول كلمة بال إله إال اهللا
رواه البخـاري فـي الجـامع الصـحیح، (  "انهكـل مولـود یولـد علـى الفطـرة فـأبواه یهودانـه أو ینصـرانه أو یمجسـ:" -وسلم

١/٤٥٦ .( 

  :اختیار اسم مناسب له ینسجم مع روحیة التعالیم اإلسالمیة ویرفع من قدره - ٢
ــة لمرحلــة طویلــة ئتتعــاظم مســ ــدین تجــاه الطفــل بعــد والدتــه، حیــث تشــكل مرحلــة والدتــه بدای ولیة الوال

ختیـار اسـم حسـن لـه، فقـد اقتضـت حكمـة المـولى ولیات المناطة بالوالـدین ائوشاقه وخطیرة، ومن المس
أن یكــون بــین االســم والمســمى تناســب فــي الحســن والقــبح واللطافــة، ولعــل هــذا التوجیــه  -عــز وجــل-

لیقــیم المســلمون حیــاتهم مــن البدایــة وحتــى النهایــة علــى  -صــلى اهللا علیــه وســلم-الكــریم مــن النبــي 
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ویـأتي  ).٩٢ ،٨٥عمـارة، مصـدر سـابق، ( النفسـیة والجسـمیة المعاني الكریمة، التي تشـكل أساسـًا لصـحة الفـرد 
-قـال رسـول اهللا : قـال -رضـي اهللا عنـه–هذا انسجامًا مع التعالیم النبویة الكریمة، فعـن أبـي الـدرداء 

رواه "( إنكم تدعون یوم القیامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم فأحسـنوا أسـماءكم:" -صلى اهللا علیه وسلم

ــي ســننه،  ــدارمي ف ــال -رضــي اهللا عنهمــا–وعــن ابــن عمــر . ) ٢/٣٨٠ال صــلى اهللا علیــه -قــال رســول اهللا : ق
، . )٣/١٦٨٢رواه مســلم فــي الجــامع الصــحیح، "(  إن أحــب أســمائكم إلــى اهللا، عبــد اهللا، وعبــد الــرحمن:" -وســلم

ــموا بأســماء األنبیــاء، :" -صــلى اهللا علیــه وســلم-قــال رســول اهللا : وعــن أبــي وهــب الجشــمي قــال تسّ
رواه "( األسماء إلى اهللا، عبد اهللا، وعبد الرحمن، وأصدقها حارث، وهمام، وأقبحها حرب، ومرة وأحب

  ).، ٤/٢٨٧أبو داود، 
بحكمته في قضائه وقـدره، یلهـم النفـوس أن تضـع األسـماء  -سبحانه وتعالى-إن اهللا :" یقول ابن القیم

ـــه  ـــى حســـب مســـمیاتها، لتناســـب حكمت ـــاه،  -تعـــالى–عل ـــظ ومعن ـــین األســـباب بـــین اللف كمـــا تناســـب ب
أحســـنوا :" بتحســـین األســـماء، فقـــال -صـــلى اهللا علیـــه وســـلم-ومســـبباتها، لهـــذا فقـــد أمرنـــا رســـول اهللا 

، فــإن صــاحب االســم قــد یســتحي مــن اســمه، وقــد یحملــه اســمه ) .١/٩٨رواه الــدیلمي فــي الفــردوس، "( أســماءكم
أســـماؤهم تناســـبهم، وأكثـــر العلیـــة علــى فعـــل مـــا یناســـبه، وتـــرك مــا یضـــاده، ولهـــذا تـــرى أكثـــر الســفل 

  ).١٢١ابن القیم، مصدر سابق،(" أسماؤهم تناسبهم

 -صــلى اهللا علیــه وســلم-وعـن أثــر االســم فــي األســرة هنـاك وقــائع عدیــدة أقــدم مــن خاللهـا رســول اهللا 
 -صـلى اهللا علیـه وسـلم-بتغییرها، فقد كان أبو عـامر یسـمى فـي الجاهلیـة الراهـب، فسـماه رسـول اهللا 

رواه مسـلم فـي الجـامع ( "جمیلـة: "وكـذلك غیـر اسـم عاصـیة، وقـال.  )٣/٢٢ذكره ابن هشام في السیرة النبویـة، ( قالفاس

صــاحب االســم الحســن  -صــلى اهللا علیــه وســلم-كــذلك حــدث أن كلــف رســول اهللا  ،).٣/١٦٨٧الصــحیح، 
ــر، لیقــوم بحلــب اللقحــة ــن راشــد، (  الخی ــي جــامع معمــر ب ــدر الخیــر، ویفجــر ســم ، وكــأنَّ اال)١١/٤١ورد ف عنصــر ی

صــلى اهللا -قــدم علــى رســول اهللا "ومــن بركــات االســم الحســن فــي حیــاة اإلنســان مــا روي أنــه . ینابیعــه
: قـال. ؟ قـال عبـد عـوف مـن أنـت -صـلى اهللا علیـه وسـلم-عبد عوف بن أصرم، وقـال  -وسلم هعلی

وروى البخـاري فـي األدب المفـرد أن النبـي  ).١/١٩٦رواه الطبرانـي فـي المعجـم الكبیـر، (  "فأسلم.... أنت عبد اهللا 
األدب المفـرد، "( ال أنـت عبـد اهللا: عبـد الحجـر، قـال: ؟ قـالمـا اسـمك: قـال لرجـل -صلى اهللا علیه وسلم–

شــیطان بــن قــرط، : ؟ فقــالمــا اســمكأنــه ســأل رجــًال  -صــلى اهللا علیــه وســلم–، وروي عنــه . )٢٨٢ص 
 عمــارة، مصــدر). ( ٨/١٨٧ذكـره ابــن أبــي حــاتم فـي الجــرح والتعــدیل، "( رطبــل أنــت عبــد اهللا بــن قــ:" -علیــه الســالم-فقـال 
  .)٩٣-٩١،سابق
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ــا، لالقتــداء بهــا ومراعاتهــا، باعتبارهــا  فاختیــار االســم وتغییــر األســماء مــا هــي إال توجیهــات نبویــة لن
ــة فتــرة  ــه وبعــدها، وطیل خطــوة هامــة فــي مــنهج التربیــة اإلســالمیة، التــي تعهــدت الصــبي قبیــل والدت

  .اته، وهناك أحادیث عدیدة في هذا الموضوع ال یتسع المجال لذكرهاحی
   :تحنیك الطفل وتبریكه -٣

یعتبر التحنیك والتبریك واحدًا من حقوق الطفل على والدیه، والتي أمر بها اإلسـالم، ویكـون 
 بتمرة تمضغ، ویدلك حنك المولود بهـا، بوضـع جـزء مـن الممضـوغ علـى األصـبع،"التحنیك بأن یؤتى 

دخـال األصــبع فــي فــم المولــود، ثــم تحریكــه یمینــًا وشــماًال بحركــة لطیفــة،حتى یتبلــغ الفــم كلــه بالمــادة  ٕ وا
  ).٧١، ١٩٨١علوان، (" المضموغة

ن لـم  ٕ ویستحب أن یكون التحنیك على ید أحد الصالحین، أو ممن یتبرك بهـم، رجـًال كـان أم امـرأة،  وا
ــى یكــن موجــودًا عنــد المولــود حمــل إلیــه، ویســتحب ال ــك، ألن ثمــره مبــارك فیــه، ویحتــوي عل تمــر للتحنی

، )٧٦عمـارة، مصـدر سـابق، ( قیمة غذائیة عالیـة، وفیـه فوائـد عدیـدة لألمعـاء والـبطن، وللصـحة بصـورة عامـة 

ویكــون التبریــك، بــأن یــدعى للصـــبي بــأن یبــارك اهللا فیــه، ومــن األحادیـــث النبویــة الدالــة علــى هـــذین 
صــلى اهللا علیـــه -أن النبــي  -رضــي اهللا عنهـــا-، عـــن عائشــة األمــرین، مــا رواه مســـلم فــي صــحیحه

كان یؤتى بالصبیان، فیبرك علیهم، ویحنكهم، فأتي بصبي فبال علیـه، فـدعا بمـاء فاتبعـه " -وسلم
وجاء في الصحیحین مـن حـدیث أبـي بـردة،  ،)٥٧سوید، مصدر سابق،. ( ،) ١/٢٣٧رواه مسلم في الجامع الصحیح، "(بوله

 -صـلى اهللا علیـه وسـلم-ولد لي غـالم، فأتیـت بــه النبـي :" قـال -اهللا عنهرضي -عن أبي موسى 
، وروى ). ٥/٢٠٨١الجـامع الصـحیح، ، البخـاري"( بالبركـة، ودفعـه إلـي هفسماه إبراهیم، وحنكه بتمـرة، ودعـا لــ

ــال ــد اهللا بــن الزبیــر بمكــة، ق ــو أســامة عــن هشــام بــن عــروة، عــن أســماء، أنهــا حملــت بعب :" قالــت: أب
ــم أتیــت رســول اهللا فخرجــت و  ــاء، ث ــاء، فولدتــه بقب ــة فنزلــت بقب ــا مــتم، فأتیــت المدین ــه -أن صــلى اهللا علی

وســلم فوضــعته فــي حجــره، فــدعا بتمــرة فمضــغها، ثــم تفــل فــي فیــه، فكــان أول شــيء دخــل جوفــه ریــق 
ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا له، وبرك علیه، وكان أول مولـود : ، قالت-صلى اهللا علیه وسلم-رسول اهللا 

، وذلــك أنهـم قیـل لهــم: فـي اإلسـالم للمهـاجرین فــي المدینـة بالمدینـة، قالـت إن : ففرحــوا بـه فرحـًا شـدیدًا
  ).٣١ابن القیم، مصدر سابق، (.)٥/٢٠٨١رواه البخاري في الجامع الصحیح، ( "الیهود قد سحرتكم، فال یولد لكم

اللســان مــع  ویــرى علــوان أن الحكمــة مــن التحنیــك تكمــن فــي تقویــة عضــالت الفــم وحركــة
جل أن یتهیأ المولود للقم الثدي وامتصـاص الحلیـب بصـورة طبیعیـة ، كمـا أن فـي ألالحنك مع الفكین 

( . األمـر تبركـًا وبركـة ، تبـرك بأهــل الصـالح والخیـر وبركـة تعـم علــى المولـود تیمنـًا بصـالحه وتقــواه 
  ).٧٥علوان، مصدر سابق،

  : تلقین الطفل كلمة التوحید -د 
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ذا اعتبرنـا تتمیز العقی ٕ دة اإلسالمیة عن سواها من العقائـد ألنهـا تتفـق مـع الفطـرة اإلنسـانیة وا
ــدة اإلســالمیة  ــإن كــل حقیقــة مــن حقــائق العقی ــنفس البشــریة ف ــدین غریــزة فطریــة مغروســة فــي ال أن الت

الفطـرة ولــذلك تقبلهـا الـنفس البشـریة وتتعامـل معهــا براحـة وطمأنینـة، وقـد دلـت العدیــد  تلـكتنسـجم مـع 
اآلیات القرآنیة علـى الفطـرة التـي فطـر اهللا النـاس علیهـا كمـا أوضـحت السـنة النبویـة الشـریفة ذلـك  من

ما من مولود إال یولد على الفطرة فـأبواه :"قـال -صلى اهللا علیه وسلم-فعن أبي هریرة أن رسول اهللا 
دعاء ثـم یهودانه وینصرانه ویمجسانه، كما تنتج البهیمة بهیمة جمعـاء هـل تحسـون فیهـا مـن جـ

سـبق تخریجـه (  "واقرأوا إن شئتم فطرة اهللا التي فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق اهللا: یقول أبو هریرة 

  ). ١٨الكردي، مصدر سابق، (   ،) ٥( ص
مـن هنــا فـإن اتجــاه اإلنسـان إلــى التقـرب مــن اهللا، واللجـوء إلیــه عنـد الشــدة، إنمـا هــي قضــیة 

مـع هـذا النـداء الفطـري فـي الـنفس البشـریة، فكانـت  ةالمیة منسـجمفطریة، فكانت بالتالي العقیـدة اإلسـ
عقیدة اإلیمان باهللا وحده أولـى قواعـد البنـاء العقائـدي، وبخصـوص تربیـة الطفـل وبنائـه العقائـدي، قـال 

افتحــوا علــى صــبیانكم أول كلمــة ال إلــه إال اهللا ولقنــوهم عنــد :" -صــلى اهللا علیـه وســلم-رسـول اهللا 
ــه إال ــه وســلم-وقــد كــان  ،  )٥( ســبق تخریجــه ص(  "اهللا المــوت ال إل یعلــم الغــالم مــن بنــي  -صــلى اهللا علی

وقل الحمد هللا الذي لم یتخذ ولدًا ولم یكن له شریك في الملك ولم یكن :"هاشم إذا أفصح سبع مرات
أنهــم كــانوا یســتحبون أول مــا :" وروى عبــد الــرازق) ١١، اإلســراء(" لــه ولــي مــن الــذل وكبــره تكبیــراً 

لموه ال إله إال اهللا سبع مرات فیكون ذلـك أول مـا یـتكلم بـهی ّ /) ٤رواه عبـد الـرزاق فـي المصـنف، "( فصح أن یع
  ).٨٤سوید ، مصدر سابق ( ، )٣٣٤

  :تعمیق حب الطفل هللا تعالى ولرسوله -هـ 
یمتاز كل طفل بخصائص شخصیة تمیزه عن غیره، كمـا أن لكـل طفـل مقومـات ومشـاكل   

المشـكالت ال یعنـي بـأي حـال  تلكوعقلیة واجتماعیة واقتصادیة، ولعل وجود  خاصة جسدیة ونفسیة
من األحوال المساواة في حدتها أو أثرها، ومن الثوابت التي تسـاعد الطفـل فـي التكیـف مـع مشـكالته 
ن تعمیــق هــذا الحــب فــي نفــس الطفــل  ٕ والتخفیـف مــن حــدتها وأثرهــا علیــه ترســیخ حبــه هللا ولرسـوله، وا

صـلى اهللا علیـه -اإلیمان في قلبه واإلیمان بالقضاء والقدر وقد أوصـى رسـول اهللا یساعده في غرس 
ــى ترســیخ حــب اهللا ومخافتــه عنــد األطفــال فعــن ابــن عبــاس  -وســلم  -رضــي اهللا عنهمــا-بالعمــل عل
یا غالم إني أعلمك كلمات احفـظ اهللا : یومًا فقال -صلى اهللا علیه وسلم-كنت خلف النبي :" قال

ذا اســتعنت فاســتعن بــاهللا واعلــم أن یحفظــك ، احفــظ ا ٕ هللا تجــده تجاهــك ، إذا ســألت فاســأل اهللا وا
ن اجتمعوا أن ، األمة لو اجتمعت على أن ینفعوك بشيء لم ینفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك  ٕ وا

رواه (  "یضـروك بشـيء لــم یضـروك إال بشــيء قـد كتبـه اهللا علیــك ، رفعـت األقــالم وجفـت الصــحف
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: قــال  -رضـي اهللا عنهمــا-، وعـن ابــن عمــر )١٢٠العفیفــي، مصـدر ســابق، ) . (  ٤/٦٦٧الصــحیح،  الترمـذي فــي الجـامع
(   "-ال ترفع العصـا علـى أهلـك وأخفهـم فـي اهللا عـز وجـل:" -صلى اهللا علیه وسلم-قال رسول اهللا 

النـار  ، وعـن سـهل بـن سـعد أن فتـى مـن األنصـار دخلتـه خشـیة مـن).٢/٢٤٤رواه الطبراني في المعجـم األوسـط، 
ــك للنبــي  ــك فــي البیــت فــذكر ذل  -صــلى اهللا علیــه وســلم-فكــان یبكــي عنــد ذكــر النــار حتــى حبســه ذل
ــًا فقــال النبــي  ــه الفتــى وخــر میت :" -صــلى اهللا علیــه وســلم-فجــاءه فــي البیــت فلمــا دخــل علیــه اعتنق

  .)٨٠ سابق سوید ، مصدر). ( ٢/٥٣٦أخرجه الحاكم في المستدرك، ( "جهزوا صاحبكم فان الفرق فلذ كبده
، فــي نفـس الطفــل، فـیمكن لنــا أن نسـتدل علیــه، -صـلى اهللا علیــه وسـلم-وأمـا ترســیخ حـب رســول اهللا 

أوالدك ـم علــى  أدبـوا :" قــال -صـلى اهللا علیــه وسـلم-أن النبـي  -رضـي اهللا عنــه-بمـا روي عـن علــي 
وبمـا روي عـن .  ) ٥/١٨١األلباني، السلسـلة الضـعیفة، ( " ثالث خصال حب نبیكم وحب آل بیته وتالوة القرآن

صـلى -متـى السـاعة؟ فقـال  -صلى اهللا علیه وسلم-أن رجًال سأل رسول اهللا  -رضي اهللا عنه-أنس 
صـلى اهللا علیـه -إال أنـي أحـب اهللا ورسـوله، فقـال : ال شـيء: ؟ فقـالوما أعددت لها -اهللا علیه وسلم

كـذلك فـإن مبایعـة رسـول . )٩٣ید، مصـدر سـابق،سـو (  ). ٣/١٧٣رواه أحمد فـي المسـند، (  "أنت مع من أحببت -وسلم
هي أحد المؤشرات على محبته والتمسك بما حمـل مـن رسـالة إلـى النـاس   -صلى اهللا علیه وسلم-اهللا 

ــایع أطفــال الصــحابة رســول اهللا . جمیعــاً  ــد ب ــه وســلم-وق ــد اهللا بــن الزبیــر، : ومــنهم -صــلى اهللا علی عب
ما روي عن عروة بن الزبیر وفاطمة بنت المنذر لحـدیث وكان عمره آنذاك سبع سنین أو ثمان، وهذا 

 . )٣/١٦٩٠رواه مسلم في الجامع الصحیح، (  أسماء بنت أبي بكر

لـم یبـایع إال الحسـن والحسـین وعبـد اهللا بـن عبـاس وعبـد  -صلى اهللا علیه وسلم-وروي أن رسول اهللا 
صــلى -وقــال  ،)٩٣ســوید، مصــدر ســابق،). ( ٣/١٢٢بیــر، رواه الطبرانــي فــي المعجــم الك(   "اهللا بــن الزبیــر رضــي اهللا عــنهم

رواه ( ". والـده وولـده والنـاس أجمعـین ال یـؤمن أحـدكم حتـى أكـون أحـب إلیـه مـن: "-اهللا علیه وسلم
 ). ١/١٤البخاري في الجامع الصحیح، 

            

  : تربیة الطفل في رحاب القرآن الكریم  -و 
لطفـل المسـلم فـي الشـریعة اإلسـالمیة ولهـذا یجـب إن التربیة والتعلیم هـي حـق مـن حقـوق ا  

على الوالدین والمـربین ومؤسسـات المجتمـع المختلفـة أن تحـرص علـى االلتـزام بهـذا الحـق، ولعـل 
ــرتیًال قــال رســول اهللا  ــم للصــبي القــرآن الكــریم قــراءة وحفظــًا وت صــلى اهللا -أبــرز مــا ینبغــي أن یعل

ــم ولــده القــرآن إ:" -علیـه وســلم ال تــوج أبــواه یــوم القیامــة بتــاج الملــك وكســیا مــا مــن رجــل عّل
  ).١٣٠عبود، مصدر سابق،(   ). ٢/٥٣٧روى معناه الدارمي في سننه، "(  بحلتین لم یر الناس مثلهما

صـلى -، وقـد كانـت أحادیـث رسـول اهللا -تعـالى–ولذلك فقد جعـل تعلـیم القـرآن مـن أعظـم القربـات هللا 
فعـن رسـول . حرص على تربیـة أبنـائهم فـي رحـاب القـرآن الكـریمباعثًا للمسلمین في ال -اهللا علیه وسلم
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أدبـوا أوالدكــم علــى ثـالث خصــال حــب نبـیكم وحــب آل بیتــه :" أنـه قــال -صـلى اهللا علیـه وســلم-اهللا 
ــالوة القــرآن  فــإن حملــة القــرآن فــي ظــل عــرش اهللا یــوم القیامــة ال ظــل إال ظلــه مــع أنبیائــه  وت

ــاني، السلســلة الضــعی( "وأصــفیائه ــه وســلم-وروى ابــن جریــر عــن النبــي . ) ٥/١٨١فة، األلب ــه  -صــلى اهللا علی أن
اعملوا بطاعة اهللا واتقوا معاصي اهللا ومروا أوالدكـم بامتثـال األوامـر واجتنـاب النـواهي فـذلك :" قال

أن وأخرج أحمـد عـن عبـد اهللا بـن عمـرو  ،)٣٥عواد، مصدر سابق، ) ( ذكره ابن كثیر في تفسیره(  "وقایة لهم من النار
-یا رسول اهللا إن ابني یقرأ المصحف بالنهار ویبیـت اللیـل فقـال رسـول اهللا : رجًال جاء بابن له فقال 
 ). ٢/٢٧٠رواه الهیثمـي فـي مجمـع الزوائـد،  "(ما تنقم إن ابنك یظل ذاكـرًا ویبیـت سـالماً :" -صلى اهللا علیه وسـلم

م القرآن وعلمه:" -صلى اهللا علیه وسلم-وقال  سـوید ، مصـدر (. )١/٧٧رواه ابن ماجة في سننه، "( خیاركم من تعّل
  ). ١٠٦سابق 

فقراءة القرآن تطمئن النفس وتعمق اإلیمان وتشحذ التفكیر ، كما أن قراءتـه سـبب فـي رفـع الـبالء عـن 
إن القـوم لیبعــث :" -صـلى اهللا علیـه وسـلم-قــال رسـول اهللا : الفـرد واألمـة فعـن حذیفـة بـن الیمـان قـال

، فیقـرأ  صــبي مـن صــبیانهم فـي المكتــب الحمـد هللا رب العــالمین  اهللا علـیهم العــذاب حكمـًا مقضــیًا
سـوید، . (١/١٧٨ذكـره الفخـر الـرازي فـي التفسـیر الكبیـر("فیسمعه اهللا تعالى فیرفع عنهم بسـببه العـذاب أربعـین سـنة

جـذبها ویضـرب إن للقرآن الكریم تأثیرًا على النفس البشریة فهـو یهزهـا وی:" یقول سوید. )١٠٧مصدر سابق ،
ً كلما ازدادت تأثرًا والطفل أقوى ال ً و فطـرةعلى أوتارها، وكلما اشتدت النفس صفاء ومـن . .ناس صفاء

سـوید، ( "تأثیراته على الطفل أنه یحل كثیرًا من مشاكله ویقوم سلوكه ویهدئ انفعاالته ویوسع من ذاكرته
  ).١١٠مصدر سابق، 

    :       اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني
  ماذا قدمت السنة النبویة لتربیة الطفل في مجال العبادة ؟* 

اسـم جـامع لكـل مـا : تطلق العبادة في اللغة على الطاعة مع الخضوع، أما في االصطالح العام فهـي
ــة والظــاهرة، وهــذا التعریــف یشــمل فــي مفهومــه العــام  ــه اهللا ویرضــاه مــن األقــوال واألعمــال الباطن یحب

ــق )٢٩٥، ١٩٩٣ النجــار وآخــرون،(اة والحــج، الصــالة والصــیام والزكــ ، وأمــا فــي االصــطالح الفقهــي فهــي تطل
والعبـادة بهـذا المفهـوم هـي التـي تـدخل فـي . على تأدیة الشعائر الدینیة من صالة  وصیام وزكاة وحج

  .حدود الموضوع الذي نحن بصدد بحثه
وهــذا التقـــرب ینبغـــي أن بالعبـــادات،  -ســـبحانه وتعــالى-ویجــب علـــى كــل فـــرد أن یتقــرب إلـــى خالقــه 

بنــي :" -صــلى اهللا علیــه وســلم-یؤســس أوًال وقبــل كــل شــيء علــى القناعــات، والمعرفــة الســلیمة، قــال 
یتـاء الزكـاة  ٕ قـام الصـالة، وا ٕ اإلسالم على خمس شـهادة أن ال اهللا إال اهللا وأن محمـدًا رسـول اهللا، وا

  ).٧٣، ١٩٩٣السرطاوي وآخرون، ). ( ١/٤٥رواه مسلم في الجامع الصحیح، ( " وحج البیت وصوم رمضان
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ــى  -علیــه الصــالة والســالم-وترغیبــًا مــن النبــي  فــي توجیــه األطفــال نحــو العبــادات فقــد بشــر الــذین ینشــئون عل
مــا مــن ناشــئ ینشــأ فــي العبــادة حتــى یدركــه المــوت إال :" بشــرى عظیمــة حیــث قــال -عــز وجــل-عبــادة اهللا 

، وروى ابــن عبــد البــر فــي التمهیــد  ). ١/٢٣٨الطبرانــي فــي المعجــم األوســط،  رواه(  "أعطــاه اهللا أجــر تســعة وتســعین صــدیقاً 
ابـن عبـد (" تكتب للصـغیر حسـناته وال تكتـب علیـه سـیئاته :" قال -رضي  اهللا عنه-بسنده أن عمر بن الخطاب 

ا في النقـاط العبادات، التي سوف نستعرضه تلكلهذا فقد ركزت السنة النبویة الشریفة على  ).١/١٠٦هـ، ١٣٨٧البر، 
  :التالیة

 المـؤمنتعتبر الصالة الوسیط المباشر بین العبد وخالقه، وهي تشكل عالجًا شـافیًا لقلـب  :الصالة -أ 
  ).٤٥/العنكبوت(" إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر:" -تعالى–وجوارحه، فهي واقیة وناهیة، قال

إرادتـه، وتعـزز صـبره وقناعاتـه، وتعـوده علـى كما أن الصـالة دواء للنفـوس، وتمـد الفـرد بـالقوة، وتقـوى 
: " -صــلى اهللا علیــه وســلم-إدارة وقتـه، والتعــاون والوقــار، والخشــوع، والســكینة، والراحـة النفســیة، قــال 

 ). ٢/١٧٤أخرجه الحاكم في المستدرك، ( " وجعلت قرة عیني في الصالة

(  ("أرحنـا بهـا یـا بـالل:" ربـاح إذا حل به أمر صعب قال لبالل بن -صلى اهللا علیه وسلم-وقد كان 
-صـلى اهللا علیـه وسـلم-نظرًا ألهمیة الصالة وكونها عمود الدین، فقـد قـال و)  ٤/٢٩٠رواه أبو داود في سننه، 

  )٧٦-٧٤السرطاوي وآخرون، ). ( ١/٨٨رواه مسلم في الجامع الصحیح، ( " بین الرجل وبین الكفر ترك الصالة:" 
االلتزام بالصالة باعتبارهـا واجبـة علـى الجمیـع، ذكـرًا كـان أم أنثـى متـى وصـل وبغیة تأطیر تربیة الطفل على 

إلــى األخــذ بعـــین  -صــلى اهللا علیــه وســـلم-ســن البلــوغ،   فقــد حرصـــت الســنة النبویــة بمــا روي عـــن الرســول 
  :التالیةاالعتبار األسس 

عن معاذ بن عبد  ، فقد أخرج أبو داودتوجیه الطفل المسلم للصالة متى أدرك یمینه من شماله -١
ــه هشــام بــن ســعد ــال روای ــه : اهللا بــن خبیــب الجهنــي ق ــا علی ــد اهللا–دخلن ــى معــاذ بــن عب ــال  -أي عل فق

 -صـلى اهللا علیـه وسـلم-المرأته متى صلى الصـبي؟ قالـت نعـم، كـان رجـل منـا یـذكر عـن رسـول اهللا 
ـــــــــال ـــــــــك فق ـــــــــرف یمینـــــــــه مـــــــــن شـــــــــماله فمـــــــــروه بالصـــــــــالة: " أنـــــــــه ســـــــــئل عـــــــــن ذل   "إذا ع

  )١٢٤سوید ، مصدر سابق ، ).  ( ١/١٣٤داود في سننه،  رواه أبو( 

  :التدرج في تعوید وتعلیم األطفال على الصالة -٢
رـفـع :"-صــلى اهللا علیــه وســلم-ال تجــب الصــالة علــى الطفــل الصــغیر، لعــدم تكلیفــه، قــال   

 عن الصبي حتى یحتلم وعن النائم حتى یستیقظ وعن المجنون حتـى یعقـل: القلم عن ثالثة 
ولكن على أولیاء األمور أن یحرصوا علـى إرشـاد األطفـال . ) .٥/٢٠١٩واه البخاري في الجامع الصحیح، ر ( " 

، زجـــرًا لهم،لكـــي یعتـــادوا  للصـــالة عنـــد بلـــوغ الســـبع ســـنین، وأن یضـــربوهم علیهـــا إذا بلغـــوا عشـــرًا
بوهم مروا أوالدكم بالصالة وهـم أبنـاء سـبع سـنین واضـر :"-صلى اهللا علیه وسلم-علیها، لقوله 
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السـرطاوي ( ). ١/١٣٤رواه أبـو داود فـي سـننه "(  علیها وهم أبناء عشر سنین وفرقوا بینهم فـي المضـاجع 
  ).٧٦وآخرون ، مصدر سابق، 

  :تصحیح أخطاء األطفال في الصالة -٣
یتابع بنفسه تعلـیم األطفـال سـلوكیات الصـالة، وتصـحیح  -صلى اهللا علیه وسلم-كان رسول اهللا 
ــال -كــرم اهللا وجهــه-وي عــن علــي بــن أبــي طالــب أخطــائهم، فقــد ر  -علمنــي رســول اهللا :"أنــه ق

اللهــم اهــدني فــیمن هــدیت وعــافیني فــیمن :" كلمــات أقــولهن فــي الــوتر -صــلى اهللا علیــه وســلم
ــــــــــــــت ــــــــــــــولني فــــــــــــــیمن تولی ــــــــــــــي الجــــــــــــــامع الصــــــــــــــحیح،(  " .....عافیــــــــــــــت وت   رواه الترمــــــــــــــذي ف

غالمـًا  -صلى اهللا علیه وسـلم-سول اهللا ر ى ر : قالت -رضي اهللا عنها-وعن أم سلمة ).  ٢/٣٢٨ 
وعـن . ) ٢/٢٢٠رواه الترمـذي فـي الجـامع الصـحیح، ( " فقال أفلح ترب وجهك" لنا یقال له أفلح إذا سجد نفـح 

یـا بنـي إیـاك وااللتفـات :" -صلى اهللا علیـه وسـلم-قال رسول اهللا : قال  -رضي اهللا عنه-أنس 
رواه "(  فــإن كــان وال بــد ففــي التطــوع ال فــي الفریضــةااللتفــات فــي الصــالة هلكــة فــي الصــالة فــإن 

  ).١٢٦، ١٢٤سوید، مصدر سابق، ). ( ٢/٤٨٤الترمذي في الجامع الصحیح، 

  :تعوید األطفال ارتیاد المساجد -٤
صـلى -فینبغي أن یعود الطفل الذهاب إلى المسجد، لیظل قلبه معلقًا به، وقـد سـئل النبـي   

ال :" ال أدري، حتـى نـزل جبریـل فسـأله، فقـال: ي األرض، فقـالاهللا علیه وسـلم عـن خیـر البقـاع فـ
رواه ابـن حبـان "( أن خیر البقاع المسـاجد وشـرها األسـواق -عز وجل-أدري إلى أن علمه من اهللا 

صلیت مـع : قال -رضي اهللا عنه-وعن جابر بن سمرة  )٢٧٢صقر، مصدر سابق، ( ) . ٤/٤٧٦في صحیحه، 
صــالة األولـــى، یعنــي صـــالة الظهــر، ثــم خـــرج إلــى أهلـــه،  -مصــلى اهللا علیـــه وســل-رســول اهللا 

یمســح خـــدي  -صــلى اهللا علیـــه وســلم-فجعــل  –أي صــبیان  –وخرجــت معــه، فاســتقبله ولـــدان 
، قال جابر أمـا أنـا فمسـح خـدي فوجـدت لیـده، بـردًا أو ریحـًا كأنمـا أخرجهـا :" أحدهم، واحدًا واحدًا

-وقــد اعتبــر النبــي  )١٣٠ســوید، مصــدر ســابق، (  ). ٤/١٤١٨ح، رواه مســلم فــي الجــامع الصــحی(  " مـن جونــة عطــار
إذا رأیـتم الرجـل :" كثـرة التـردد علـى المسـاجد مـن عالمـات اإلیمـان، فقـال -صلى اهللا علیه وسلم

بشــر المشـائین فــي :" وقـال ). ١/٢٦٣رواه ابـن ماجـة فــي سـننه، "(  یعتـاد المسـاجد فاشــهدوا لـه باإلیمــان
صـقر، مصـدر سـابق، ). ( ١/٤٣٥رواه الترمـذي فـي الجـامع الصـحیح، ( "التام یوم القیامة الظلم إلى المساجد بالنور

٣٤٧.(  

ـــال الصـــالة  ـــیم األطف ـــي تعل ـــدین والمـــربین ف ـــة دور الوال ـــا أهمی ـــین لن ـــدم یتب مـــن خـــالل مـــا تق
الـذي اعتمـد علـى مرتكـزات المالحظـة  -صلى اهللا علیه وسـلم-وتعویدهم علیها وفق منهج رسول اهللا 
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ــار التــدرج وفــق مــا تتیحــه والتــدری ــى اإلتقــان، مــع األخــذ بعــین االعتب ب، والتطبیــق الصــحیح وصــوًال إل
  .قدرات واستعدادات الطفل، مع اتباع أسلوب الترغیب والترهیب، حیثما كان ذلك ممكناً 

  :الصوم -ب 
 یعتبر الصوم من العبادات الروحیة الجسدیة في اإلسالم، وهو فریضة تـؤدى فـي شـهر رمضـان لقـول

بني اإلسالم علـى خمـس شـهادة أن ال إلـه إال اهللا وأن محمـدًا :" -صلى اهللا علیه وسلم-رسول اهللا 
یتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البیت مـن اسـتطاع إلیـه سـبیالً  ٕ قام الصالة، وا ٕ رواه "( رسول اهللا، وا

رفـع : "-اهللا علیه وسـلم صلى-ویعد البلوغ شرطًا لوجوب الصوم، لقوله . ).١/١٣٨البخاري في الجامع الصحیح، 
"(  عن النائم حتى یستیقظ، وعن الصـغیر حتـى یحـتلم، وعـن المجنـون حتـى یعقـل: عن ثالثة القلم

وهــو غیـر واجــب علـى الصــبي، وهـذا ال یعنــي عـدم تعویــده تـدریجیًا علیــه،  ). ٢/٢٢٥رواه الـدارمي فـي ســننه، 
ــغ الطفــل ســبع ســنین، أن یعــو  ــاء األمــور إذا بل ــى أولی ــال الشــیرازي فــي فینبغــي عل ــى الصــیام، ق دوه عل

ویـؤمر بفعلـه لسـبع سـنین إذا أطـاق الصـوم، ویضـرب …وأما الصبي فال یجب علیه الصوم: "المهذب
  ).٢/٥٨٦، ١٩٩٢الشیرازي، (" على تركه لعشر قیاسًا على الصالة

 َ و ُ یقـاظ تقــوى اهللا، ومعرفـة قدرتـه وقوتـه، كمــا ی ٕ لـِّدُ ف ي ا قلــب وفـي الصـوم طاعـة هللا، وامتثــال ألوامـره، وا
صـلى اهللا -السكینة، والطمأنینة، والخوف، والفـزع مـن المعاصـي، والمسـارعة إلـى فعـل الخیـرات، قـال 

، وعلـى )١٨٥السـرطاوي وآخـرون، مصـدر سـابق، ( ). ٢/٦٧٠رواه البخاري في الجامع الصحیح، (  " الصوم جنة": -علیه وسلم
واتبــاع مبــدأ التــدرج، مــع مراعــاة قــدراتهم النفســیة أولیــاء األمــور والمــربین حــث األطفــال علــى الصــوم، 

إن الـدین متـین فأوغـل فیـه برفـق فـإن المنبـت ال أرضـًا : "-صلى اهللا علیه وسـلم-والجسمیة، لقوله 
إن لجسـدك : "-صـلى اهللا علیـه وسـلم-وقولـه   ). ٢/١٨٤رواه القضاعي في مسـند الشـهاب، (  "قطع وال ظهرًا أبقى

ــك حقــا ــي الجــامع الصــحیح، رواه البخــار "( ◌  علی وأخــرج البخــاري ومســلم عــن ). ٣١٧صــقر، مصــدر ســابق، ( ). ٢/٦٩٧ي ف
ــى قــرى  -صــلى اهللا علیــه وســلم-أرســل رســول اهللا : الربیــع بنــت معــوذ قالــت صــبیحة یــوم عاشــوراء إل

األنصــار مـــن كــان أصـــبح صـــائمًا فلیــتم صـــومه، ومــن كـــان أصـــبح مفطــرًا فلیصـــم بقیــة یومـــه، فكنـــا 
نصوم صبیاننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد، فنجعل لهـم اللعبـة مـن العهـن نصومه بعد ذلك، و 

ــى یكــون عنــد اإلفطــار)أي الصــوف( ــاه إیـــاه، حت ــإذا بكــى أحــدهم مــن الطعــام أعطین ــي  ("، ف رواه البخــاري ف
 ) .. ٢/٦٨٢الجامع الصحیح، 

روعیة تمـرین فـي الحـدیث حجـة علـى مشـ:" بـن حجـر فـي تفسـیره لمضـمون هـذا الحـدیثوقـال الحـافظ 
ألن من كان في مثـل السـن الـذي ذكـر فـي هـذا الحـدیث، فهـو غیـر مكلـف، …الصبیان على الصیام،

نما صنع لهم ذلك للتمرین ٕ   ).٤/٢٠١هـ، ١٣٧٩ ابن حجر،(" وا
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مــن هنــا یتوجــب علــى الوالــدین والمــربین وكافــة المؤسســات ذات العالقــة بتعزیــز انتمــاء أطفالنــا إلــى 
ـــزام الحجـــر اإلســـالمي أن یعـــود ـــي االلت ـــا، وأن نكـــون نحـــن قـــدوة صـــالحة لهـــم، ف ـــى االقتـــداء بن هم عل

 ، ، وجســـدیًا بالعبـــادات ومنهـــا الصـــوم، لمـــا فیـــه مـــن تـــرویض لبـــدن الطفـــل، ومـــا یـــنعكس علیـــه روحیـــًا
، وعلینا أن نراعي مسألة التدرج، وقدرات الطفل ، وخلقیا،ً واجتماعیًا   .ونفسیًا

  : الزكاة  -ج 
مین، وهــي ســبب فــي تنمیـة المــال، فهــي خیــر اســتثمار فــي الــدنیا واآلخــرة عبـادة مفروضــة علــى المســل

ما تصدق أحد بعـدل تمـرة مـن كسـب طیـب إال أخـذها : "-صلى اهللا علیه وسلم–مصداقًا لقول النبي 
رواه "(  الرحمن بیمینه فیربیها كما یربـي أحـدكم فلـوه أو فصـیله، حتـى تصـیر التمـرة أعظـم مـن أحـد

  ).٩/ ٢السرطاوي وآخرون، مصدر سابق، ) ( ٢/٥١١صحیح، البخاري في الجامع ال
والزكاة، فیهـا إثـراء للمـال، وتطهیـر للـنفس، وشـعور باالنتمـاء، وتزكیـة للـنفس مـن حـب المـال، وتعویـد 

ـــى الكـــرم، والعطـــاء، وال ولیة، والتعـــاون، واأللفـــة، تصـــدق، كمـــا تحقـــق قـــیم الشـــعور بالمســـئالمزكـــي عل
، وقــد ذهــب وتع. وتحریــر الــنفس مــن األحقــاد ــى مــال مملــوك لصــاحبه رقبــًة ویــدًا تبــر الزكــاة واجبــة عل

جمهـور الفقهـاء مــن المالكیـة والشــافعیة والحنابلـة إلــى وجـوب الزكـاة فــي مـال الصــغیر والمجنـون ذكــرًا 
أال من ولي یتیمًا له مال فلیتجر له، : "-صلى اهللا علیه وسـلم-كان أم أنثى، استنادًا إلى قول النبي 

وأخـرج . )١٨مصـدر سـابق، السـرطاوي وآخـرون، (،  ). ٣/٣٢رواه الترمـذي فـي الجـامع الصـحیح، "(  تى تأكلـه الصـدقةوال یتركه ح
ومعها ابنة  -صلى اهللا علیه وسلم-أبو داود عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أن امرأة أتت رسول اهللا 

أیسرك أن یسـورك : ؟ قالت ال، قـالهذا أتعطین زكاة :لها وفي ید ابنتها مسكتان غلیظتان من ذهب فقال لها
: ، وقالـت-صـلى اهللا  علیـه وسـلم-فخعلتهما فألقتهما إلى النبي : ؟ قالاهللا بهما یوم القیامة سوارین من نار

  ).١٣٩سوید، مصدر سابق، (  ). ٢/٩٥رواه أبوداود في سننه، ( "هما هللا ولرسوله"

صـلى -أن رسـول اهللا : "-رضي اهللا عنهمـا-مر وعن زكاة الفطر باعتبارها فرضًا بدلیل حدیث ابن ع
 و عبد ذكر أمفرض زكاة الفطر؛ صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعیر، على كل حر، أ -علیه وسلم

رضـي اهللا -وأكـد فـي حـدیث آخـر عـن ابـن عمـر  ،) ٢/٦٧٧الجـامع الصـحیح، فـي  رواه مسـلم( "  أنثى من المسلمین
صدقة الفطر؛ صاعًا من شعیر، أو صـاعًا  -علیه وسلمصلى اهللا -فرض رسول اهللا :"قال -عنهما

  ).٣٧٤مصدر سابق،  العیطة،(). ٢/٥٤٩رواه البخاري في الجامع الصحیح، ( "من تمر، على الصغیر والكبیر، والحر والمملوك

لهــذا علینــا كمــربین وأولیــاء أمــور، أن نعــزز الســلوكیات اإلســالمیة، التــي تطهــر الــنفس والمــال، وأن 
خـراج الزكـاة، وأن نبـین لهـم مـآثر نكون قدوة  ٕ العبـادات، ونـدربهم علـى  تلـكلهم في تقـدیم الصـدقات، وا

 ً نعطــیهم لیقـــدموا مـــاًال علـــى ســـبیل أكـــان ذلــك مـــن مصـــروفهم الشخصـــي، أم تقــدیم الصـــدقات، ســـواء
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، ألن الصـدقات تمحـو الـبالء والخطایـا، قـال  صـلى اهللا علیـه -الصدقة حیثما كـان ذلـك متاحـًا وممكنـًا
  ).٣٨٤العیطة، مصدر سابق، )  . ( ٤/١٨٩ ى،رواه البیهقي في السنن الكبر"(  باكروا بالصدقة فإن البالء ال یتخطاها" -موسل

  :الحج -د
، وهـو واجـب علـى  ركن من أركان اإلسالم، وهو فرض على كل مسلم قادر على أدائـه مادیـًا وجسـدیًا

منــه إن قــام بــه بنفســه، وكــان غیــر ممیــز، البــالغ العاقــل، وال یفــرض علــى الصــبي، كمــا أنــه ال یصــح 
أن امـرأة : "ویصح منه إذا قام بـاإلحرام عنـه ولیـه، فقـد أخـرج مسـلم عـن ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا

رواه أبـو داود فـي سـننه، "( نعـم ولـك أجـر: رفعت صـبیًا مـن محفتهـا فقالـت یـا رسـول اهللا، ألهـذا حـج؟ قـال

ذا ما حج الطفل، فـإن )١٢٧ السرطاوي وآخرون، مصدر سابق،(،  ). ٢/١٤٣ ٕ مؤشـر علـى التزامـه طاعـة اهللا  ذلـك، وا
فـي  رواه الحـاكم"( بعرفـه -صـلى اهللا علیـه وسـلم-كنـت ردف النبـي : "فعن أسامة بن زیـد قـال -عز وجل-

ذا بلـغ الطفـل الحلـم فعلیـه حجـة اإلسـالم، ألنـه ال حـج علـى الصـبي، لمـا روي عـن  ). ٣/٦٩٠المستدرك،  ٕ وا
"( أیما صبي حج ثم بلغ الحنـث فعلیـه أن یحـج حجـة أخـرى: "أنه قال - علیه وسلمصلى اهللا-النبي 

صـلى -أن النبـي  -رضـي اهللا عنهمـا-، وروى الحـاكم عـن ابـن عبـاس ). ٤/٣٢٥رواه البیهقي في السنن الكبـرى، 
ذا عقل فعلیـه حجـة أخـرى: "قال -اهللا علیه وسلم ٕ رواه (  " إذا حج الصبي فهو له حجة حتى یعقل، وا

 -رضـي اهللا عنهمـا-وروى ابـن السـني عـن ابـن عمـر  ).١٣٦سوید، مصـدر سـابق، (،  ). ١/٦٥٥الحاكم في المستدرك، 
-إني أرید الحـج فمشـى معـه رسـول اهللا : ، فقال-صلى اهللا علیه وسلم-جاء غالم إلى النبي : قال

ك فــي الخیــر یــا غــالم زودك اهللا التقــوى، ووجهــ: ، فرفــع رأســه إلیــه وقــال-صــلى اهللا علیــه وســلم
یـا غـالم قبـل اهللا : فقـال -صـلى اهللا علیـه وسـلم-فلمـا رجـع الغـالم سـلم علـى النبـي -وكفا  الهم

      ).١٣٨سوید، مصدر سابق، ). ( ١٢/٢٩٢الطبراني في المعجم الكبیر،  رواه"( حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك
ظیم عند أبنائهم، وأن یـذكروهم لذلك یجب أن یحرص أولیاء األمور والمربون على تعظیم بیت اهللا الع

وأن یشـجعوهم علـى . بمزایا الحج وفوائده، وأن یعرضوا لهم أشرطة مصـورة عـن مناسـك الحـج والعمـرة
ــه، بحیــث  ــدة الطفــل وقــوة إیمان ــى عقی ــة عل ــذلك مــن آثــار إیجابی أداء العمــرة، وأن یرافقــوهم فیهــا، لمــا ل

  .مًا في شوق لزیارته وتعظیمهتذكي عنده روح التعلق ببیت اهللا العتیق، وتجعله دائ
  :اإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث

  ماذا قدمت السنة النبویة لتربیة الطفل في المجال األخالقي ؟ "
یتعاظم دور األسرة التربـوي،في ظـل ازدیـاد المتغیـرات المختلفـة، فـي المجـاالت االجتماعیـة، 

  .وتؤثر في شخصیته، وسلوكه، وقیمه واالقتصادیة، والسیاسیة، والثقافیة، والتي تحیط بالطفل،
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دور األســرة وعالقتــه بســلوك الطفــل، وفــي  تمحــورت حــولوتشــیر العدیــد مــن األبحــاث التــي 
رسـم مالمــح شخصـیته المســتقبلیة، إلـى أن الســنوات األولـى مــن عمـر الطفــل، هـي التــي تحـدد الكثیــر 

ــة، مــن خصائصــه الشخصــیة، خصوصــًا فــي أنمــاط الســلوك، المرتبطــة بالجوانــب ا الجتماعیــة، والدینی
  ).٢٩٢، ١٩٩٨شحاته، (والعادات، والتقالید، ومعاییر السلوك، والمشاعر تجاه اآلخرین، واحترامهم 

والرسـالة اإلسـالمیة ال تنشـد ســوى االلتـزام بحسـن الخلــق، باعتبـاره مصـدرًا مــن مصـادر كمـال الفــرد، 
رواه (  "مـا بعثـت ألتمـم مكـارم األخـالقإن: "حـین قـال -صلى اهللا علیه وسلم-وهذا ما أكد علیه النبي 

، فاألخالق ترفع قدر المؤمن، وتعظم تقواه، وتحسن خلقه، وهـي أیضـًا  . )١٠/١٩١البیهقي في السنن الكبرى، 
وسیلة من وسائل نشر الدعوة اإلسالمیة، ألن أخالق المسلم رسـالة إلى اآلخرین بعظمة هـذا الـدین، 

أثقل مـا یوضع في المیـزان : "أنه قال -صلى اهللا علیه وسلم- ویستدل علـى ذلك بما ورد عن النبي
ســابق،  وآخــرون، مصــدر النجــار). ( ٤/٤٦٣رواه الترمــذي فــي الجــامع الصــحیح، "( یــوم القیامــة، تقــوى اهللا وحســن الخلــق

٣٤٢.(  
وقد انتهجت السنة النبویـة فـي وسـائل تعلیمهـا لألخـالق، اسـتخدام القـدوة الصـالحة، وضـرب 

  ).٣٥٢النجار وآخرون، مصدر سابق، (. التربیة بالقصة، والتربیة بالعادة، والترغیب والترهیباألمثال، و 
ــیم    ــى االهتمــام بغــرس الق ، حثــت الســنة النبویــة عل ــى تربیــة األطفــال خلقیــًا وفــي التركیــز عل

 جزءًا ال یتجزأ من مقومـات شخصـیاتهم لتصبحالخلقیة فیهم منذ الصغر، لیشبوا علیها وقد تشربوها، 
أدبـوا أوالدكـم : "أنـه قـال -صـلى اهللا علیـه وسـلم-عند الكبـر، وفـي هـذا المجـال، فقـد ورد عـن النبـي 

أكرمـوا : "أنـه قـال -صـلى اهللا علیـه وسـلم-، وروي عنـه ). ٢/١٢١١رواه ابن ماجة في سننه، "( وأحسنوا أدبهم
سـبق تخریجـه ص  ( ".على حب نبیكم، وحـب أهـل بیتـه، وعلـى قـراءة القـرآن أوالدكم على ثالث خصال

صـلى اهللا علیـه -، كذلك روى الترمذي عـن سـعید بـن العـاص أن رسـول اهللا )٣٤عواد، مصدر سابق، ) . (٨(
 ). ٤/٣٣٨رواه الترمـذي فـي الجـامع الصـحیح، "( ما نحل والد ولدًا من نحل أفضـل مـن أدب حسـن: "قـال -وسلم

).  ٤/٣٣٧رواه الترمـذي فـي الجـامع الصـحیح، ( "ألن یؤدب الرجل ولده خیر من أن یتصـدق بصـاع: "وقال أیضـاً 

توریـــث األوالد األدب خیـــر مــن توریـــث المـــال، : "وكــان علـــي المـــدیني یقــول. )١٥٩ســوید، مصـــدر ســـابق، (
سـوید مصـدر سـابق، ". (األدب یكسبهم المال والجـاه والمحبـة لإلخـوان ویجمـع لهـم بـین خیـري الـدنیا واآلخـرة

بجزئیاتـه، سـیتم عـرض جوانـب التربیـة الخلقیـة وفـق المجـاالت  جل تناول موضـوع األخـالقألو . )١٥٩
  :التالیة

ــك غــرس قــیم التعامــل مــع اآلخــرین -١   ، ویشــمل ذلــك اآلبــاء وأفــراد األســرة والمجتمــع، ویتطلــب ذل
تكریس صفات الصدق والمحبة واألمانة، فینبغي أن نعود أطفالنا على ذلك، وأن نكون قدوة لهـم فـي 
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( "من حق الوالد على الولد أن یحسن أدبه ویحسـن اسـمه:" - علیه وسـلمصلى اهللا–تعلیمهم، قال 
 ).١٧١علوان، مصدر سابق، ). ( ٦/٤٠٠رواه البیهقي في شعب اإلیمان، 

حیث یعتبر الكذب من أقبح السلوكیات من وجهة النظر اإلسالمیة، ولـذلك  الصدق في الحدیث، -٢
-لنــا مـــن الوقـوع فــي مخالــب الكـذب وتداعیاتــه، قــال فإنـه ینبغــي علینـا كآبــاء ومــربین، أن نجنـب أطفا

أربع من كن فیه كان منافقًا خالصًا ومن كان فیه خصـلة مـنهن كـان فیـه : "-صلى اهللا علیه وسلم
ذا حدث كذب: خصلة من النفاق حتى یدعها، وذكر منها ٕ  ). ١/٢١رواه البخاري في الجامع الصحیح، "( وا

عـن الكـذب، ودعـا المـربین إلـى عـدم الكـذب علـى األطفـال  -مصلى اهللا علیه وسـل-وقد نهى الرسول 
-أو أمـامهم، ولـو كـان ذلـك بقصـد المـزاح، أو الترغیـب، فقـد روى أبـو داو د عـن عبـد اهللا بـن عــامر 

، ورسول اهللا :" قال -رضي اهللا عنه : قاعـد فـي بیتنـا، فقالـت -صلى اهللا علیه وسلم-دعتني أمي یومًا
أر ت أن : مـا أردت أن تعطیـه؟ قالـت:" -صلى اهللا علیه وسلم-ل اهللا ها تعال أعطك، فقال لها رسو 

أما أنك لو لم تعطیـه شـیئًا كتبـت علیـك " -صلى اهللا علیه وسلم-أعطیه تمرًا فقال لها رسول اهللا 
 -رضـي اهللا عنـه-وروى أحمد عن أبي هریرة . )١٧٥علوان، مصدر سابق، ( ). ٤/٢٩٨رواه أبو داود في سننه، "( كذبة
رواه "(  من قال لصبي هـاك، ثـم لـم یعطـه فهـي كذبـه:"أنه قـال -صلى اهللا علیه وسلم-رسول اهللا عن 

قلــت : ، وأخــرج الترمــذي عــن أبــي حــوراء الســعدي قــال)١٧٥علــوان، مصــدر ســابق، ( ). ٢/٤٥٢ أحمــد فــي المســند،
ــي  ــه وســلم-مــا حفظــت مــن رســول اهللا : -رضــي اهللا عنهمــا-للحســین بــن عل : ؟ قــال-صــلى اهللا علی

رواه الترمـذي فـي الجـامع ( "دع ما یربیك إلى ما ال یریبك، فإن الصـدق طمأنینـة، والكـذب ریبـةحفظت منـه 
 ).١٧٣سوید، مصدر سابق، ). ( ٤/٦٦٨الصحیح، 

ــى الصــدق، وتعویــدهم علیــه، وتجنــب إیقــاعهم فــي  مــن خــالل مــا تقــدم نتبــین أهمیــة تربیــة األطفــال عل
  .یاء األمور قدوة لهم، وأن نبصرهم بعواقب الكذب وتداعیاتهحبال الكذب، وعلینا أن نكون نحن أول

ــب الســباب والشــتائم -٣ ــا اإلســالمي أدب الحــدیث وتجن ــبح الظــواهر المتفشــیة فــي مجتمعن ، فمــن أق
ظــاهرة الســباب والشــتائم، وهــي مــن العــادات القبیحــة، یكتســبها الطفــل مــن أقربائــه وأفــراد أســرته، ومــن 

جـب علینـا كأولیـاء أمـور ومـربین، أن نراقـب حـدیث أبنائنـا، وأن نوضـح لهـذا ی. قرناء السوء مـن حولـه
"(  سـباب المسـلم فسـوق وقتالـه كفـر: "-صـلى اهللا علیـه وسـلم-لهم عواقب السباب، لقول رسـول اهللا 

إن مـن أكبــر الكبــائر أن یلعــن الرجـل والدیــه، قیــل یــا :" وقولـه أیضــاً ). ١/٢٧رواه البخـاري فــي الجـامع الصــحیح، 
"( یسب الرجل أبا الرجل فیسب أباه ویسب أمه فیسب أمه:  كیف یلعن الرجل والدیه؟ قالرسول اهللا

"(  لیس المؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء: "وقولـه ). ٥/٢٢٢٨البخاري في الجامع الصحیح،  رواه

وهـذا یتطلـب مـن الوالـدین، أن ینتبهـوا جیـدًا  ).١٧٩علـوان، مصـدر سـابق، (،  ). ٤/٣٥٠الجامع الصحیح،  رواه الترمذي في
ــاظهم، وأن یوجهــوهم التوجیــه الســلیم والصــحیح، وأن یراعــوا  ــأدب الحــدیث فــي ألف ــى التــزام أبنــائهم ب إل
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صحبة من یبصرونهم بكیفیة اختیار األصدقاء، ألن كثیرًا مـن المظـاهر السـلوكیة یكتسـبها الطفـل فـي 
صـلى اهللا علیـه -أصـحابه، فعلینـا أن نرقـب ونتـابع أبناءنـا قـال مرحلة الطفولة المتوسطة واألخیرة من 

مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء كحامل المسك ونـافخ الكیـر فحامـل المسـك إمـا أن : "-وسلم
ما أن تجد منه ریحًا طیبة ونـافخ الكیـر أمـا أن یحـرك ثیابـك ) یعطیك(یحذیك  ٕ ما أن تبتاع منه وا ٕ وا

صـلى اهللا -وقـال  .)٣٧٤صـقر، مصـدر سـابق، (  ). ٢/٧٤١اه البخـاري فـي الجـامع الصـحیح، رو  ("أو تجد منه ریحـًا منتنـة
مثل الجلیس الصالح مثل العطار إن لم یصیبك منه أصابك من ریحه ومثـل جلـیس : "-علیه وسلم

عمـارة، (، ). ٢/٣٤١رواه ابـن حبـان فـي صـحیحه،   ("إن لم یحرقـك بشـرره علـق بـك مـن ریحـه: السوء مثل القین
  ).٢٢٤در سابق، مص

كذلك األمر علینا أن نعمق سلوك الحیاء عند أطفالنا، باعتباره قوة ضابطة، ودافعة إلى الخیـر، یقـول 
عمـارة، مصـدر سـابق، (" إن أول مـا ینبغـي أن یتغـرس فـي الصـبي ویسـتدل علـى عقلـه الحیـاء: "ابن مسـكویه

، فقـد سـأل قتـادة السـیدة - علیـه وسـلمصـلى اهللا-وعلینا أن نعزز في أطفالنا االقتداء برسـول اهللا  )٢٢١
؟ ألسـت تقـرأ القـرآن:" فقالـت -صـلى اهللا علیـه وسـلم-عن خلق رسول اهللا  -رضي اهللا عنها-عائشة 

 ). ١/٥١٣رواه مسلم في الجامع الصحیح، "( فإن خلق نبي اهللا كان القرآن، بلى: قال
: -صـلى اهللا علیـه وسـلم-وك عنـد األطفـال قـال وتأییدًا لتكریس هـذا السـل )٣٥٢النجار وآخرون، مصدر سابق، ( 
ــي الجــامع الصــحیح، "(  الحیــاء ال یــأتي إال بخیــر" ــاء والتــزام أدب ). ٥/٢٢٦٧رواه البخــاري ف ــى الحی وفــي الــدعوة إل

-وكـان دون الحلـم، أن رسـول اهللا  -رضي اهللا عنهمـا-الحدیث، روى البخاري عن عبد اهللا بن عمر 
فحدثوني مـا ...ن من الشجر شجرة ال یسقط ورقها وأنها مثل المسلمإ:"، قال-صلى اهللا علیه وسلم

قال عبـد اهللا ووقـع فـي نفسـي أنهـا النخلـة، فاسـتحییت ثـم –هي؟، فوقع الناس في شجر البوادي 
عمـارة، مصـدر . ( ) ١/٣٤رواه البخـاري فـي الجـامع الصـحیح، ( "هـي النخلـة: "حدثنا ما هي یا رسـول اهللا؟ فقـال: قالوا

 ).٢٢٧سابق، 
، وطـرح الســالم، باعتبـار ذلـك مــن اآلداب األساسـیة التـي یجــب أن تعلـیم الطفـل أدب االســتئذان -٤

یتحلى بها اإلنسان المسلم، وعلى اآلباء والمربین أن یربوا أبناءهم علیها، روى أبـو داود أن رجـًال مـن 
–؟ فقـال رسـول اهللا أألـج: وهو فـي البیـت فقـال -صلى اهللا علیه وسلم–بني عامر استأذن على النبي 

الســالم علــیكم، : قــل: فقــل لــه، أخــرج إلــى هــذا فعلمــه االســتئذان: لخادمــه -صــلى اهللا علیــه وســلم
رواه أبـو (  -صـلى اهللا علیـه وسـلم–السـالم علـیكم، أأدخـل؟ فـأذن لـه النبـي : فسـمعه الرجـل فقـال أأدخل؟

، وأنـه جعـل مـن أجـل ذان یكـون ثالثـأن االسـتئ -علیـه السـالم–، وقد بین الرسـول ). ٤/٣٤٥داود في سننه،  ًا
ــــه الســــالم-البصــــر، فقــــال ال ارجــــع:" -علی ٕ ــــالث، فــــإذا أذن لــــك وا رواه مســــلم فــــي الجــــامع "( االســــتئذان ث

لبخــاري فـــي الجــامع الصـــحیح، ر اه ا"( إنمـــا جعـــل االســتئذان مـــن أجـــل البصـــر:" ، وقـــال أیضــاً  ) ٣/١٦٩٤الصــحیح
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ال تـــدخلوا الجنـــة حتـــى :" -لى اهللا علیـــه وســـلمصـــ–، وفــي الحـــث علـــى طـــرح الســـالم، قـــال ).٥/٢٣٠٤
رواه " (تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى تحابوا، أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السالم بینكم

:" من الصغیر أن یسلم علـى الكبیـر، فقـال -صلى اهللا علیه وسلم–، وطلب ). ١/٧٤مسلم في الجامع الصحیح، 
رواه "( ، والماشي على القاعد والقلیـل علـى الكثیـر، والصـغیر علـى الكبیـریسلم الراكب علـى الماشي

یسـلم علـى الغلمـان لتعلـیمهم أدب  -صلى اهللا علیه وسـلم–، وكان  ) ٢٣٠٢-٢٣٠١/ ٥البخاري في الجامع الصحیح، 
مــرَّ علــى غلمــان یلعبــون  -صــلى اهللا علیــه وســلم–اإلســالم، فقــد روى أبــو داود فــي ســننه أن النبــي 

 ). ٤/٣٥٢داود في سننه،  رواه أبو"(  علیهم فسلم

، فقـد حثـت السـنة النبویــة الشـریفة علـى تربیــة تعمیـق آداب المعاملـة للوالــدین واألخـوة والجیــران -٥
-وحب نبیـه، فعـن أبـي هریـرة  -سبحانه وتعالى-األطفال على حب الوالدین وطاعتهم، بعد حب اهللا 

مـن هـذا؟ قـال : غالم، فقال للغالمرأى رجًال معه  -وسلمصلى اهللا علیه -أن النبي  -رضي اهللا عنه
رواه البخـاري فـي األدب المفـرد، "( فال تمش أمامه وال تستسب له وال تجلـس قبلـه وال تدعـه باسـمه: أبي، قال

فهـذا الحـدیث دال علــى ضـرورة تعلـیم األطفــال أدب مخاطبـة الوالـدین والنظــر إلـیهم، وعـن ابــن ). ٣٠ص
إذا نظـر الوالـد إلـى ولـده ": -صـلى اهللا علیـه وسـلم-قال رسـول اهللا : قال -ارضي اهللا عنهم-عباس 

ن نظـر ثالثمائـة وسـتین نظـره؟ قـال ٕ رواه "( اهللا أكبـر: فسره كان للولد عتق نسمة قیل یا رسـول اهللا وا

  ).١٦٢سوید، مصدر سابق، ). (١١/٢٣ الطبراني في المعجم الكبیر،

. والــدین عنــد األطفــال، بحیـــث تصــبح عــادات ثابتــة لـــدیهملــذلك علینــا أن نكــرس مســلكیات احتـــرام ال
  .وعلینا أن نكون قدوة لهم بأن نحسن ونحترم ونقدر آباءنا، فكما تدین تدان

المســلم أخــو المســلم ال : "-صــلى اهللا علیــه وســلم-وبخصــوص معاملــة األخــوة، فقــد قــال رســول اهللا 
ال یـؤمن أحـدكم حتـى یحـب ألخیـه : "وقـال أیضـاً  ). ٢/٨٦٢رواه البخاري في الجامع الصـحیح، "( یظلمه وال یسلمه

  ). ١/١٤البخاري في الجامع الصحیح،  رواه(  ،"ما یحب لنفسه

ـــى لســـان رســـول اهللا  ـــه وســـلم-وقـــد حـــذر اإلســـالم عل ـــى  -صـــلى اهللا علی ـــداء عل مـــن محـــاوالت االعت
ــه قــال ــأي شــكل مــن األشــكال، فعــن أبــي هریــرة رضــي اهللا عن ــال رســول اهللا : اآلخــرین ب صــلى اهللا -ق

ن كان أخاه ألبیه وأمه: "-علیه وسلم ٕ "( من أشار إلى أخیه بحدیدة فإن المالئكة تلعنه حتى یدعه وا
  ).١٦٦سوید، مصدر سابق، ). ( ٤/٢٠٢٠رواه مسلم في الجامع الصحیح، 

علـى حسـن معاملـة الجیـران ونبـه إلـى عـدم خـروج الطفـل  -صلى اهللا علیه وسـلم-كذلك حث الرسول 
وبیده شيء من الطعام، حتى ال یتسبب فـي شـعور طفـل الجـار بالحرمـان، أو إذكـاء روح  خارج منزله

ن اشتریت فاكهة فاهد له، فإن لـم : "-صلى اهللا علیه وسـلم-االنكسار في نفسه، أو إغاظته، قال  ٕ وا
ــــــــــــــــده ــــــــــــــــیظ بهــــــــــــــــا ول ، وال یخــــــــــــــــرج ولــــــــــــــــدك لیغ   "تفعــــــــــــــــل فادخلهــــــــــــــــا ســــــــــــــــرًا
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هـي تعـالیم رسـول البشـریة لنـا، مـن أجـل أن نراعیهـا عنـد أبنائنـا، وهـي  تلك). ٧/٨٣رواه البیهقي في شعب اإلیمان،  (
 ).١/٧٤رواه مسلم في الجامع الصحیح، ( "الدین النصیحة: "-صلى اهللا علیه وسلم-تدور في فلك قوله 

ومن واجبنا على أنفسنا، ومن حق أبنائنا علینا، أن نعزز لدیهم السلوكیات اإلیجابیة، المرتبطة 
  . اإلسالمي القویمبتكریس النهج 

 .المأكل والمشرب والملبس والتحذیر من تقلید اآلخرین :تعمیق أدب -ب 
علـى التـزام اآلداب اإلسـالمیة  -صلى اهللا علیـه وسـلم-حث رسول  :آداب المأكل والمشرب - ١

تجنبــه مشــاركة الشــیطان لــه، فقــد فالصــحیحة والســلیمة، والتــي ترتقــي بخلــق الطفــل المســلم، 
ــى ذكــر اســم اهللا عنــد تنــاول الطعــام، فقــال -لى اهللا علیــه وســلمصــ-دعــا رســول اهللا  إذا : "إل

رواه أحمد (" أكل أحدكم فلیذكر اسم اهللا علیه، فإن نسي في أوله فلیقل باسم اهللا أوله وآخره

كما عززت التعالیم النبویـة حمـد اهللا عقـب الطعـام،  )١٤٤عبد الغني، مصدر سابق، ).( ٦/١٤٣في المسند، 
إن الـذي یأكـل فـي : "-صلى اهللا علیه وسلم-ل في أواني الفضة والذهب،لقوله وتجنب األك

عبد الغني، (  ). ٥/٢١٣٣رواه البخاري في الجامع الصحیح، " ( آنیة الفضة إنما یجرجر في بطنه نار جهنم
  ). ١٠٩مصدر سابق، 

الطعـــام، اآلداب التــي ینبغــي أن تراعـــى عنــد تنــاول  -صــلى اهللا علیــه وســـلم-وقــد بــین الرســـول 
ـــى، حیـــث قـــال  و ال تـــأكلوا بالشـــمال فـــإن : "-صـــلى اهللا علیـــه وســـلم-ومنهـــا األكـــل بالیـــد الیمن

 ). ٥/٢٠٥٦رواه البخاري في الجامع الصحیح، ( "الشیطان یأكل بالشمال
صـلى اهللا -كنـت غالمـًا فـي حجـر رسـول اهللا : قـال -رضـي اهللا عنـه-وعن عمر بن أبي سلمة  

ــالم ســم اهللا، وكــل : "ش فــي الصحفـــة، فقــال لــي رســول اهللاوكانــت یــدي تطــی -علیــه وســلم یــا غ
عمـارة، مصـدر ( ). ٣/١٥٩٨رواه مسلم في الجـامع الصـحیح،  (" فما زالت تلك طعمتي بعد" بیمینك وكل مما یلیك

، فعــن  -صــلى اهللا علیــه وســلم-كــذلك نبــه رســول اهللا ).٢٣٦سـابق،  إلــى االقتصــاد فــي المأكــل أیضــًا
من طعام ثالثة  -صلى اهللا علیه وسلم-ما شبع آل محمد : "قال - عنهرضي اهللا-أبي هریرة 

ــى قــبض ــام حت ــي الجــامع الصــحیح، "( أی ــه رأى رجــًال یأكــل  ). ٥/٢٠٥٥رواه البخــاري ف ــو هریــرة أن كمــا روى أب
، فــذكر ذلــك للنبــي  ــرًا ــه وســلم-كثی ــال  -صــلى اهللا علی إن المــؤمن یأكــل فــي معــي واحــد، : "فق
وعن  ).٢٣٥-٢٣٢عمارة، مصدر سابق ( ). ٥/٢٠٦١،رواه البخاري في الجامـع الصحیح"( أمعاء والكافر یأكل من سبعة

إلـى التـنفس خـارج اإلنـاء، والتـدرج فـي  -صـلى اهللا علیـه وسـلم-آداب الشرب فقد دعا رسـول اهللا 
ال تشـربوا واحـدًا كشـرب البعیـر ولكـن اشـربوا مثنـى وثـالث : "الشرب، مـع مراعـاة التسـمیة فقـال

وعن ابن عباس  ). ٤/٣٠٢رواه الترمذي في الجامع الصحیح، "( إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم وسموا
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نهـى أن یتــنفس فـي اإلنـاء أو یــنفخ : "-صـلى اهللا علیــه وسـلم-أن النبـي  -رضـي اهللا عنهمـا-
  ).١١٥سابق،  مصدرالغني،  عبد). ( ٣/٣٣٨رواه أبو داود في سننه، "( فیه

نآداب الملــبس  -٢ ــث أخــذت والتــزیّ ، اهتمــت الســنة النبویــة الشــریفة بهیئــة الطفــل المســلم، بحی
-قـال رأى رسـول اهللا  -رضـي اهللا عنهمـا-بعین االعتبار أدب الحالقة واللباس، فعن ابـن عمـر 

ــه وســلم ــال -صــلى اهللا علی ــك، وق ــق بعــض شــعر رأســه وتــرك بعــض، فنهــاهم عــن ذل : صــبیًا حل
عــن  -صــلى اهللا علیــه وســلم-كمــا نهــى . ). ٢/٨٨اه أحمــد فــي المســند، رو (  "احلقــوا كلــه أو اتركــوا كلــه"
لعــــن اهللا الواصــــلة : "وبخصــــوص شــــعر البنــــت، فقــــد نهــــى عــــن الوصــــل حیــــث قــــال. القــــزع

وأمــا بخصــوص اللبــاس، فقــد دعانــا  ،)١٧٠ســوید، مصــدر ســابق، ). ( ٥/٢٢١٦البخــاري فــي الجــامع الصــحیح،  رواه "(والمستوصــلة
إلى التمسك بالتواضـع والحیـاء، وعـدم االنسـیاق وراء أهوائنـا،  -علیه وسلمصلى اهللا -رسول اهللا 

البســوا : "-صــلى اهللا علیــه وســلم-وأن نتجمــل ونتــزین وفــق مــا تتیحــه الشــریعة اإلســالمیة، فقــال 
  ٣/٣١٩الصحیح،  رواه الترمذي في الجامع(  "من ثیابكم البیاض فإنها من خیر ثیابكم وكفنوا فیها موتاكم

إن اهللا ال یدخل الجنة من كان : "ألمر نهى عن الكبر والخیالء في الملبس، حیث قالك لك ا 
، : ، فقال رجلفي قلبه مثقال ذرة من كبر یا رسول اهللا، إن أحدنا یحب أن یرى ثوبه حسنًا

، فقال  مال ولكن الكبر بطر الحق إن اهللا جمیل یحب الج:"-صلى اهللا علیه وسلم-ونعله حسنًا
  ). ١/٩٣في الجامع احیح، رواه مسلم ( "اسوغمط الن
مـن التشـبه بالكفـار فـي لباسـهم وسـلوكهم، فعـن  -صلى اهللا علیه وسـلم-وقد حذر الرسول   

المتشبهین مـن  -صلى اهللا علیه وسلم-لعن رسول اهللا : "قال -رضي اهللا عنهما–ابن عباس 
، كـذلك  ). ٥/٢٢٠٧الجـامع الصـحیح، رواه البخـاري فـي (  ؟"الرجال بالنساء والمتشبهات من النسـاء بالرجـال

ــــي  ــــه وســــلم-لعــــن النب ــــال -صــــلى اهللا علی : المخنثــــین مــــن الرجــــال،والمترجالت مــــن النســــاء وق
 ). ٥/٢٢٠٧رواه البخاري في الجامع الصحیح، ( " أخرجوهم من بیوتكم"

مـن لـیس منـا ": ، وقـال أیضـاً "فالنًا وأخـرج عمـر فالنـاً  -صلى اهللا علیه وسلم-قال فأخرج النبي 
  ).٢٥٤عمارة، مصدر سابق، ). ( ٤/٢٨٣أبو داود في سننه،  رواه"( تشبه بقوم غیرنا

إلـى  -صـلى اهللا علیـه وسـلم-ولكي یظهر الطفل المسلم في أبهى صـورة، دعـا رسـول اهللا   
كنــا عنــد : عــدم لــبس الحریــر، فقــد روى الطبرانــي فــي المعجــم الكبیــر عــن عبــد اهللا بــن یزیــد، قــال

مــن كســاك؟ قــال أمــي، : مســعود، فجــاء ابــن لــه علیــه قمــیص مــن حریــر، قــالعبــد اهللا یعنــي بــن 
ــال ــم قــال: ق ــر هــذا: فشــقه ث ــك تكســوك غی عــن ال ـذهب  -صــلى اهللا علیــه وســلم-وقــال " قــل ألم

رواه أبـو داود فـي ســننه، ( "هــذین حـرام علــى ذكـور أمتــي إن: "والحریـر فـي إشـارة لحرمتهمــا فـي اللبـاس
  ).١٧٢سوید، مصدر سابق، ).  ( ٤/٥٠
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فوضع الشعر المستعار، ولبس الحریر والذهب، من قبـل الـذكور، وتشـبه الـذكور باإلنـاث، واإلنـاث 
ــكبالــذكور، هــي مــن مظــاهر المیوعــة والخنوثــة، وكــل  ــى طمــس الرجولــة، وتعــد  تل الســلوكیات تــؤدي إل

َ من مصادر االنحالل، ◌   ).١٨٧علوان، مصدر سابق، ( مصدرًا
ن والمربین في إلزام أبنـائهم بـآداب اإلسـالم، لینشـئوا منـذ من هنا یتبین أهمیة دور الوالدی

الصـغر علـى تقالیـد اإلسـالم وقیمـه، وبالتـالي ینمـو معهـم االلتـزام، فیشـبوا متشـبعین بقـیم الفضــیلة، 
ــویم، الــذي یظهــر المســلم بخصــائص تمیــزه عــن اآلخــرین، وتجعــل منــه قــدوة صــالحة  والســلوك الق

  .ممیزة
  :لرابعاإلجابة عن سؤال الدراسة ا

  ماذا قدمت السنة النبویة لتربیة الطفل في المجال الجسمي ؟
یحظــى االهتمــام بــالنواحي الجســمیة للفـــرد المســلم عمومــًا باهتمــام كبیـــر، علــى صــعید القــرآن الكـــریم 
والسنة النبویة المشرفة، وللبدن على المرء حق في الحفـاظ علیـه سـلیمًا معـافى، وأن یتـوخى بنـاءه مـن 

 ) .١١(سبق تخریجه ص "( إن لجسدك علیك حقاً : "-صلى اهللا علیه وسلم-رسول اهللا  حالل، فقد قال

  ). ٤/١٤١رواه الحاكم في المستدرك، "( من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به: "وقال
 ، ، وللطفــل خصوصــًا وقــد اهتمــت الســنة النبویــة الشــریفة بمختلــف الجوانــب الجســمیة لإلنســان عمومــًا

نة ه المرحلـة العمریـة، ومتطلبـات النمــو الجسـمي والعقلـي، ولـذلك كـان اهتمـام الســلمـا تفرضـه وتتطلبـ
ــأن أوضــحت جوانــب المســئ ــاء والمــربین، فــي مجــال االهتمــام النبویــة ب ــى عــاتق اآلب ــاة عل ولیات الملق

  .)٢٠٤علوان، مصدر سابق، (: والتي منهابالنواحي الجسمیة للطفل، 
ــان -أ ــود :الخت ــان المول عــالن االنتمــاء للحنفیــة مــن  هــو واحــد فخت ٕ ــنفس، وا ــدن وال ــر الب ــات تطهی عملی

قطـع القلفــة التـي تغطــي حشـفة الــذكر، وقطـع جــزء مـن البظــر، وهـو الجلــدة "السـمحة، والختـان هــو 
  .)١٥٢صقر، مصدر سابق، ( " التي في أعلى فرج األنثى

ن رســول أ -رضــي اهللا عنــه–والختـان مطلــوب فــي الشــریعة اإلسـالمیة، بــدلیل حــدیث أبــي هریـرة 
خمس من الفطرة، الختان واالستحداد، ونتـف اإلبـط، وتقلـیم :" قال -صلى اهللا علیه وسلم-اهللا 

  ).١٥٦صقر، مصدر سابق، (  .)٥/٢٢٠٩الصحیح،  رواه البخاري في الجامع"( األظافر، وقص الشارب

ــن القــیم ــى مــا :" ویقــول اب ــاره عل یث ٕ ــان، بالقلــب وهــي معرفــة اهللا ومحبتــه، وا ــة الفطــرة فطرت ســواه، وفطری
ا مـالخصـال، فـاألولى تزكـي الـروح، وتطهـر القلـب، والثانیـة تطهـر البـدن، وكـل منه تلـكعملیة، وهي 

  ).١٣٢سابق،  ابن القیم، مصدر(" تمد األخرى وتقویها
وتتجلى حكمـة الختـان فـي أنـه مـن أبـرز الشـعائر التـي یفـرق بهـا بـین المسـلم والنصـراني، فوجوبـه مـن 

لخیل، ولعل من المفید اإلشارة إلـى أن األقلـف معـرض لفسـاد طهارتـه وصـالته، وجوب الوتر، وزكاة ا
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فإن القلفة تسـتر الـذكر كلـه، فیصـیبها البـول، وال یمكـن االسـتجمار لـه، والمقصـود بعملیـة الختـان كمـا 
صـلى -قـال رسـول اهللا " التحرز من احتباس البول في القلفة، فتفسد الطهارة والصـالة:" یقول ابن القیم

ابن القیم، (  ). ٨/٣٢٤السنن الكبرى،  رواه البیهقي في"(الختان سنة للرجل مكرمة للنساء:" - علیه وسلماهللا
  ).١٣٧مصدر سابق،

نما هي شاملة لجوانب نفسـیة،  ٕ من هنا یتبین لنا أن تربیة الطفل المسلم ال تتوقف عند حدود معینة، وا
قیــق صـیغة الكمـال اإلنســاني عنـد المســلم، بعضـها بعضــًا فـي سـبیل تح تكمـلوجسـدیة، وعقلیـة، كلهــا 

ــزًا فخــورًا بإســالمه،  -عــز وجــل-وفــق تكــریم اهللا  ــى أن یكــون الطفــل المســلم معت ــه، مــع الحــرص عل ل
  .هتتملكه الثقة بالنفس، والثقة في معتقداته وسلوكیات

  :الرضاعة الطبیعیة ما كان ذلك ممكناً  -ب 
للرضــاعة لكـي ینمــو الطفــل نمـوًا متكــامًال مــن  أظهـرت العدیــد مـن الدراســات أن الفتــرة الضـروریة

النواحي الجسمیة والصحیة والنفسیة هي عامان كامالن، ویسـتدل علـى ذلـك بمـا جـاء فـي قضـیة 
اذهبـي حتـى تلـدي، ..…:"-المرأة الغامدیـة التـي زنـت فقـال لهـا رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم

 َ نـا قـد ولـدت ، قـال فـاذهبي فارضـعیه أفلما ولدت جاءت بالصـبي تحملـه فقالـت یـا نبـي اهللا ه
  ).٦٦سوید، مصدر سابق، ). ( ٣/١٣٢٣رواه مسلم في الجامع الصحیح، "( حتى تفطمیه

ال :" حـین قـال -صـلى اهللا علیـه وسـلم-أكـد علیهـا رسـول اهللا ثـم التعالیم وردت فـي القـرآن الكـریم  تلك
، وعملیة الرضـاعة الطبیعیـة  .)٤/١٧٤سننه،  رواه الدارقطني في( " یحرم من الرضاع إال ما  كان في الحولین

ــاة وتحــد مــن شــهواته  ــة بمســتقبل الطفــل الصــحي  والنفســي فهــي تربطــه بالحی مــن األم لهــا صــلة وثیق
ذا لـــم یكـــن هنـــاك مـــن فـــرص ). ١٠٦عمـــارة ، مصـــدر ســـابق ، (وترســـخ عاطفـــة األمومـــة الصـــادقة النبیلـــة  ٕ وا

حة صــحیحة الــنفس والبــدن وأن نعطیهــا أجرهــا للرضــاعة الطبیعــة فینبغــي أن نختــار لــه مرضــعة صــال
، وقد نهى رسول اهللا   رواه(  " أن تسترضـع الحمقـى فـإن اللـبن یشـبه:" -صلى اهللا علیـه وسـلم-كامًال

الرضــاع یغیــر :" وعــن ابــن عبــاس. الرضــیع والمرضــعةأي یــورث شــبهًا بــین  ) .٧/٤٦٤البیهقــي فــي الســنن الكبــرى، 
ثــر فــي صــحة الطفــل وأخالقــه وســجایاه ولــذلك یجــب أن یتجنــب استرضــاع ، لهــذا فــإن لــبن األم لــه أ"الطبــاع

المریضــة والفاســدة دینیــًا وخلقیــًا مــع ضــرورة اإلشــارة إلــى أن كافــة البحــوث العلمیــة لــم تتوصــل بعــد إلــى غــذاء 
  ).١١٣عمارة، مصدر  سابق،( لألطفال یوازي في خصائصه وقیمته الغذائیة حلیب األم 

  :إطعامه حالًال طیباً  -ج
یجب أن یتحرى الوالدان طعام أوالدهما وشرابهم بحیث یكون حـالًال طیبـًا مـن كسـب مشـروع فقـد 

حـق الولـد علـى الوالـد أن یعلمـه الكتـاب :" أنـه قـال -صلى اهللا علیه وسلم-ورد عن رسول اهللا 
وجـاء فـي ). ١١٠ابق، العفیفي، مصدر س(  ).٢/٣٤٨في نوادر األصول،  رواه الترمذي"(  والسباحة وال یرزقه إال طیباً 
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إن اهللا أبـى أن یـدخل الجنـة لحمـًا نبـت مـن :" قـال -صلى اهللا علیه وسـلم–المستدرك أن النبي 
صـلى –الطبراني في المعجـم الصـغیر عنـه  وروى .)٤/١٤١رواه الحاكم في المستدرك، "( سحت فالنار أولى به

رواه الطبرانـي فـي المعجـم الصـغیر،  ( "كـل لحـم نبـت مـن سـحت فالنـار أولـى بـه:" أنه قال -اهللا علیه وسلم

 -رضـي اهللا عنهمـا–أخـذ الحسـن بـن علـي :" قـال -رضـي اهللا عنـه–وعن أبي هریرة  ،.)١/٣٧٤
ــه، فقــال النبــي  ــه وســلم–تمــرة مــن تمــر الصــدقة، فجعلهــا فــي فی كــخ كــخ : -صــلى اهللا علی

 ).٢/٥٤٢الصحیح،  رواه البخاري في الجامع"( أما شعرت أنا ال نأكل الصدقة: لیطرحها، ثم قال

، لكــي یســتقیم ســلوك الطفــل، فمــن اتبــاع القواعــد الصــحیحة فــي المأكــل والمشــرب والنــوم -د 
الطبیعي أن یعتـاد علـى سـلوكیات محـددة، تلزمـه األدب، وتحقـق لـه السـالمة والعافیـة فـي الـنفس 

: ل، حیـث قـالفـي المأكـعلـى االقتصـاد  -صـلى اهللا علیـه وسـلم-ومن هنا فقد أكد رسـول اهللا والبدن، 
ً شرًا من بطنه، بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صـلبه، فـإذا كـان البـد فـاعًال  ما مأل آدمي وعاء

 . )٤/٥٩٠رواه الترمذي في الجامع الصحیح، (  "فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه
وص كما دعا إلى االلتزام باآلداب اإلسالمیة في األكل والشـرب، سـبق أن استعرضـناها، وبخصـ 

ــد دعــا  ــه وســلم-النــوم، فق ــوم  -صــلى اهللا علی ــى الجانــب األیمــن، خصوصــًا وأن الن ــوم عل ــى الن إل
ــال  ــى القلــب والتــنفس، فق ــه آثــار ســلبیة عل ــى الجانــب األیســر ل إذا : "-صــلى اهللا علیــه وســلم-عل

رواه البخـاري فـي ...".( أتیت مضجعك فتوضأ وضوءك للصـالة ثـم اضـجع علـى شـقك األیمـن
 ). ١/٩٧، الجامع الصحیح

 :الوقایة من األمراض المعدیة -هـ 
إلــى الوقایــة مــن األمـراض الســاریة المعدیــة، مــن خــالل  -صــلى اهللا علیــه وسـلم-دعـا رســول اهللا 

رواه "( فـر مـن المجـذوم فـرارك مـن األسـد: "-علیـه السـالم-عدم االختالط بالمصابین بهـا، فقـال 

–، وفـي البخــاري مـن حــدیث أبـي هریــرة )١٠٠، مصـدر ســابق، عبـد الغنــي).( ٥/٢١٥٨البخـاري فــي الجـامع الصــحیح، 
ّ : "-صـلى اهللا علیـه وسـلم-قال رسول اهللا  -رضي اهللا عنه رواه "( ال یـوردنّ ممـرض علـى مصـح

ولهـذا علینـا األخـذ باألسـباب لتطعـیم أطفالنـا ). ٢٠٧علوان، مصدر سابق، ). ( ٥/٢١٧٧البخاري في الجامع الصحیح، 
ــایتهم فــي ــة واألمــراض، عمــًال بقــول رســول اهللا  وحمــایتهم، ووق صــلى اهللا -حــاالت انتشــار األوبئ

 ). ٦/٦٩رواه البیهقي في السنن الكبرى، "( ال ضرر وال ضرار: "-علیه وسلم

 :المسارعة إلى التداوي والعالج -و 
ینبغي أن نحرص على المسارعة بعالج أطفالنا، متى شعرنا بأن حالتهم الصحیة تسـتدعي ذلـك، 

ــا لألن تجاه الحقــائق قــد یكلفنــا الكثیــر، ویســبب لنــا وألطفالنــا المتاعــب النفســیة والجســمیة  تلــكلن
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"( لكـل داء دواء: "بالتـداوي، فقـال -صلى اهللا علیـه وسـلم-طوال العمر، لذلك فقد أمر رسول اهللا 
 ).١٠١عبد الغني، مصدر سابق، ). ( ٤/١٧٢٩رواه مسلم في الجامع الصحیح، 

 :لنا لممارسة األلعاب الریاضیة وألعاب الفروسیةإتاحة الفرصة ألطفا -ز
تعتبر ممارسة األلعاب الریاضیة من أهم األنشطة اإلنسانیة التـي مارسـها اإلنسـان عبـر التـاریخ، 

مـــاإمـــا العتبـــارات حربیـــة،  ٕ ـــى صـــحة الفـــرد،  وا لصـــقل الشخصـــیة، وبنـــاء الجســـم، والمحافظـــة عل
النــواحي المختلفــة، حیـث تكســبه اللیاقــة  فالریاضـة تعمــل علـى تنمیــة جوانــب شخصـیة الطفــل مـن

ــي  نكــار الــذات، والتنــافس الشــریف، والتحل ٕ البدنیــة، وتغــرس فیــه حــب التعــاون، وروح الجماعــة، وا
ــد  ــى تعــود الطاعــة والنظــام، لــذلك فق بــالروح الریاضــیة، والتمســك بــاألخالق الكریمــة، باإلضــافة إل

التربیــة الجســمیة، مــن خــالل العدیــد مــن إلــى االهتمــام ب -صــلى اهللا علیــه وســلم-دعــا رســول اهللا 
ــة، والســباحة، وركــوب الخیــل، وذلــك  ــم الرمای الممارســات الریاضــیة وألعــاب الفروســیة، ومنهــا تعل

المؤمن القوي خیر وأحب إلى اهللا مـن : "أنه قال -صلى اهللا علیه وسلم–استكماًال لما ورد عنه 
  ).٢٠٧، ١٩٩٨راشد، ). ( ٤/٢٠٥٢رواه مسلم في الجامع الصحیح، (  "المؤمن الضعیف

الصـالة -وفي الوقت نفسه حـذر مـن االسـتغراق فـي األلعـاب علـى حسـاب العبـادات، فقـال علیـه 
 تلـكخیركم من لم یترك دنیاه آلخرتـه وال آخرتـه لـدنیاه ولكـن خیـركم مـن أخـذ مـن : "-والسالم

  ).٥٤، ١٩٩٧أبو غدة، ( . ) ٣/٤٩٩ذكره المناوي في فیض القدیر، "( تلكو 

علــى حمایــة األطفــال عنــد انتشــار الشــیاطین، ومــنعهم مــن  -صــلى اهللا علیــه وســلم-حــرص  كمـا
إذا كـان جـنح اللیـل أو أمسـیتم فكفـوا : "الـدخول إلـى األمـاكن الموحشـة، فقـد صـح عنـه أنـه قـال

رواه البخـاري فـي الجــامع "( صـبیانكم فـإن الشــیطان ینتشـر حینئـذ فــإذا ذهـب ســاعة مـن اللیـل فخلــوهم
  ).١٧٢صقر، مصدر سابق، ). ( ٣/١٢٠٣الصحیح، 

  .)١٧٧صقر، مصدر سابق، (: ومن األلعاب الریاضیة وألعاب الفروسیة التي حث على ممارستها
خر وسـعًا فـي تشـجیع األطفـال  -صلى اهللا علیـه وسـلم-حیث كان  :الركض أو الجري -١ ال یـدّ

سـه، فقـد روى أبـو داود على ممارسة مختلف ألعاب الفروسیة، كما أنه قـد مـارس العدیـد منهـا بنف
: سابق عائشة فسبقته، ثم سابقها بعد ذلك فسـبقها، فقـال -صلى اهللا علیه وسلم-أن النبي 

 ). ٣/٢٩رواه أبو داود في سننه، "( بتلك تلك"

ذكـره الهیثمـي ( "من مشى بین الغرضین كان له بكل خطوة حسنة: "-صلى اهللا علیه وسـلم-وقال . 
 .)  ٥/٢٦٩في مجمع الزوائد، 

  .)١٨٠صقر، مصدر سابق، (. والغرضان هما عالمتان لتحدید مجال السباق 
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اهتم اإلسالم بالسـباحة، باعتبارهـا واحـدة مـن األلعـاب التـي حـث علیهـا رسـول اهللا : السباحة -٢
والخلفــاء الراشــدون مــن بعــده، وقــد عنــي الرســول الكــریم فــي مجالســـه  -صــلى اهللا علیــه وســلم-

ــاء والمــربین ن ــال الســباحة قــائالً بتوجیــه اآلب ــة : "حــو تعلــیم األطف علمــوا أوالدكــم الســباحة والرمای
رضـي –، كمـا روي أن عمـر بـن الخطـاب )٧٧، ٢٠٠١خیـري، ( . ، )  ١١(سـبق تخریجـه ص "( وركوب الخیـل

وقـال " علموا أوالدكم السباحة والفروسیة وروایة األمثال وما حسن من الشـعر: "قال -اهللا عنه
" إن القلـوب تمـل كمــا تمـل األبـدان، فــابتغوا لهـا طرائــف: "-م اهللا وجهــهكـر -علـي بـن أبــي طالـب 

سـبح وهـو صـغیر فـي بسـتان  -صلى اهللا علیه وسلم-ویروى أن رسول اهللا . )٧٧خیري، مصدر سابق، (
  ).٢١١سوید، مصدر سابق، (. أخواله بني النجار، ولعب مع الصبیان

ــى ركــوب الخیــل،  -مصــلى اهللا علیــه وســل-حــث رســول اهللا  :ركــوب الخیــل -٣ ــى التــدرب عل عل
علمـوا : "ألنها كانت من الوسائل القتالیة في العهد اإلسـالمي، وممـا یـروى فـي هـذا المجـال قولـه

یـا خیـل اهللا : "وقولـه عنـد النفیـر ، )  ١١(ص  سـبق تخریجـه"( أوالدكـم الرمایـة والسـباحة وركـوب الخیـل
اركبوا الخیل فإنها میـراث : "مشجعًا على ركوب الخیل وقوله ،). ٢/٣٩٧رواه الحاكم في المستدرك،"( اركبي

 ).١٨١صقر، مصدر سابق، ( .)٢/١٢٢القرآن،  ذكره القرطبي في الجامع ألحكام"( أبیكم إسماعیل

مهــارة الرمایــة اهتمامــًا خاصــًا فــي العصــر اإلســالمي، وال تــزال حتــى یومنــا  كســبت :الرمایــة -٤
علـى  -صـلى اهللا علیـه وسـلم-قد حرص رسـول اهللا هذا، بغض النظر عن تعدد أدوات الرمي، و 

 -صـلى اهللا علیـه وسـلم-ما جمع النبي : "قال -رضي اهللا عنه-التدرب على الرمایة، فعن علي 
 ). ٣/١٠٦٤رواه البخاري في الجامع الصحیح، " ( ارم فداك أبي وأمي : أبویه إال لسعد قال

).  ٣/١٠٦٢رواه البخاري في الجامع الصحیح، (  "امیاً ارموا بني إسماعیل فإن أباكم كان ر : "، وقال أیضاً 
  ).٢١١سوید، مصدر سابق، (

: علــى صــناعة الســهام والتــدرب علیهــا، فقــد قــال -صــلى اهللا علیــه وســلم-وتشــجیعًا مــن الرســول 
إن اهللا یدخل بالسهم الواحد ثالثة نفر الجنة، صانعه یحتسب في صنعته الخیر، والرامي بـه "

ن ترموا أحب إلي مـن أن تركبـوا ومـن تـرك الرمـي بعـدما علمـه رغبـة ومنبله وارموا وأر  ٕ كبوا وا
مـن علـم الرمـي ثـم تركـه : "، وقـال أیضـاً ) ٢٦٦ابـن الجـارود، المنتقـى، ص: ینظـر( " منه فإنها نعمة كفرهـا

دالئـل  تلـكو  )١٨٢صـقر، مصـدر سـابق، ).  ( ٣/١٥٢٢رواه مسـلم فـي الجـامع الصـحیح، "( فلیس منـي أو فقـد عصـى
ى أهمیـــة الرمـــي فـــي حیـــاة المســـلم، وعبـــر مراحـــل حیاتـــه المختلفـــة، لیكـــون دائمـــًا علـــى أهبـــة عـلــ

  .االستعداد دفاعًا عن دینه
-فالمبـارزة كانـت مـن تقالیـد الحـروب فـي العهـد اإلسـالمي، وقـد حـث  المبارزة والمصارعة، -٥

ــي بــن أبــي طالــب  -صــلى اهللا علیــه وســلم ــى المبــارزة، وكــان مــنهم عل ضــي اهللا ر –أصــحابه عل



    
 

  ١٥٣

أما عـن المصـارعة، فقـد صـارع . ، ولعل مواقفه في بدر والخندق هي بمثابة القدوة ألطفالنا-عنه
منهم ركانة بن عبد یزید بن هاشم بن عبد المطلـب، : جماعة -صلى اهللا علیه وسلم-رسول اهللا 

ا یـ": فـي شـعب مـن شـعاب مكـة، فقـال لـه -صـلى اهللا علیـه وسـلم-لقیـه النبـي : قال ابن إسـحاق
یــا محمــد هــل لــك مــن شــاهد یــدل علــى : " ؟ فقــال"ركانــة أال تتقــي اهللا وتقبــل مــا أدعــوك إلیــه

فــدنا منــه رســول اهللا .....نعــم: أرأیــت إن صــرعتك أتــؤمن بــاهللا ورســوله؟ قــال: "صــدقك؟ فقــال
ري ، وعـزاه للـبالذ٢/٤٩٧فـي اإلصـابة،  ذكره ابن حجر(  وأسلم عقبها...فأخذه ثم صرعه فتعجب من ذلك ركانة،

. ( 

ذكـره ( ابن ركانة، واسمه یزید، وأبا األسود الجمحي -صلى اهللا علیه وسـلم-، وصارع رسول اهللا 

  ).١٨٥صقر، مصدر سابق، ) .. (وعزاه للخطیب في المؤتلف ، ٦/٦٥٥، ابن حجر في اإلصابة
بـع(وكـان یعـرف عنـد العـرب باسـم  رفـع األثقـال وألعـاب القـوى، -٦ ّ ، وهـو أن یشـال الحجـر )الر
ــالب بعــون حجــرًا أو یتربعــون، فق ّ ــد، وفــي الحــدیث، مــرَّ النبــي بقــوم یر عمــال اهللا أقــوى مــن : "الی

اللعبـة  تلـكوكـان أول مـن فكـر فـي  . )، وهـو موقـوف علـى ابـن عبـاس٦/٣٠٦رواه البیهقـي فـي شـعب اإلیمـان، "( هؤالء
 ).١٨٥الســـابق،  مصــدر، صـــقر(. هــو جــابر بـــن عبــد اهللا األنصــاري، حیـــث كــان مشـــهورًا بقوتــه البدنیــة

علـى  -صـلى اهللا علیـه وسـلم-جل تعزیز األلعـاب الریاضـیة عنـد الطفـل، فقـد حـث رسـول اهللا ألو 
ـــة نحـــو اللعـــب، وتشـــكیل الـــروح  ـــي زیـــادة الدافعی ـــرًا بالغـــًا ف ـــك ألن لهـــا أث إجـــراء المســـابقات، وذل

قة الجـري مسـاب -صـلى اهللا علیـه وسـلم-الریاضیة عند الطفل منذ الصغر، وقد أجرى رسـول اهللا 
-وكـان رسـول اهللا " بین أطفال بني عمه العباس، وكان یسـتقبل الفـائز بصـدره، ثـم اآلخـر وهكـذا

ــر بنــي العبــاس  -صــلى اهللا علیــه وســلم ثــم  -رضــي اهللا عــنهم-یصــف عبــد اهللا وعبیــد اهللا وكثی
فیسـبقون إلیـه فیقعـون علـى ظهـره وصـدره فیقـبلهم : من سـبق إلـي فلـه كـذا وكـذا قـال: یقـول
  ).٢١٢سوید، مصدر سابق، ) .. (إسناده حسن: ، وقال٩/١٧رواه الهیثمي، مجمع الزوائد، " (مهمویلتز 

ال تحضـر المالئكـة : "أنـه قـال -صـلى اهللا علیـه وسـلم-وزیادة في التشجیع، فقد روي عن النبـي 
ــر، "( مــن المالهــي ســوى النضــال والرهــان ــي فــي المعجــم الكبی . ســابقةأي الرمــي والم ). ١٢/٣٩٩رواه الطبران

  ).٢٦٠عمارة، مصدر سابق، (
هي الروح اإلسـالمیة لتربیـة ممیـزة للطفـل المسـلم، تجمـع بـین كافـة نـواحي نمـوه، وتعـزز فیـه  تلك

الشجاعة والمبادرة، وتجعل من المسابقة حافزًا لمزید مـن التـدریب والعمـل، وتقـدیرًا مـن رسـول اهللا 
شـجع علـى مشـاركة الكبـار للصـغار، وقـد ألهمیـة اللعـب لألطفـال، فقـد  -صلى اهللا علیـه وسـلم-

إلى أن ننـزل إلى مستواهم في سلوكنا معهم ومـداعبتهم  -صلى اهللا علیه وسلم-دعانا رسول اهللا 
  ).٣٠١صقر، مصدر سابق، ). ( ٣/٥١٣رواه الدیلمي في الفردوس، "( من كان له صبي فلیتصاب له: "حیث قال
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إلـى  -صـلى اهللا علیـه وسـلم-الهـا الرسـول من خـالل مـا تقـدم تتضـح درجـة األهمیـة التـي أو 
ـــى مختلـــف جوانـــب  ـــك عل ـــى بنـــاء القـــدرات الجســـمیة للطفـــل، وانعكـــاس ذل ـــه مـــن أثـــر عل اللعـــب لمـــا ل

ــة، فقــد ظهــر حــدیثًا مفهــوم  ــه الدراســات الحدیث ــتعلم عــن طریــق اللعــب أو "شخصــیته، وهــذا مــا أثبتت ال
  .)٢٢، ٢٠٠٥أبو عرة، " (الحركة

ـــذلك فـــإن اللعـــب مـــن المنظـــ ور اإلســـالمي، یعتبـــر أداة تنمیـــة القـــوى الجســـدیة، والعقلیـــة، ل
والوجدانیــة، وترویحــًا عــن الــنفس، والــتخلص مــن الضــغوط النفســیة، وهــو مطلــب أساســي، لكــي ینمــو 
، في كافة جوانب شخصیته، لذلك ینبغي علـى اآلبـاء والمـربین فـي ریـاض األطفـال  الطفل نموًا متوازنًا

یــه أبنــائهم نحــو ممارســة األلعــاب الریاضــیة بمختلــف أنواعهــا، وبمــا والمــدارس، أن یحرصــوا علــى توج
ــده، وأن یســتثمروا اللعــب لتوجیــه شخصــیة الطفــل، ومســاعدته علــى  ینســجم مــع تعــالیم اإلســالم وتقالی

 .النمو السلیم المتكامل

 :عدم إغراق األطفال في حیاة النعیم وتعویدهم على التقشف -ح 
إلى تعوید األطفـال علـى حیـاة التقشـف، لمـا لهـا مـن أثـر  -وسلمصلى اهللا علیه -دعا رسول اهللا 

إیــاكم : "-صـلى اهللا علیـه وسـلم-فـي صـقل شخصـیة الطفـل، وتربیتــه علـى حیـاة الخشـونة، فقــال 
ــالمتنعمین ــنعم فــإن عبــاد اهللا لیســوا ب ــي المســند،  (" والت ــال أیضــاً . ) ٥/٢٤٣رواه أحمــد ف تمعــددوا : "، وق

 ). ١٠/١٤في السنن الكبرى،  رواه البیهقي"( واخشوشنوا 

علــى أن تكـون شخصـیة الطفــل قـادرة علــى  -صــلى اهللا علیـه وسـلم-وهـذا دلیـل علــى حـرص الرسـول 
التكیف مع كل المتغیرات في حیاتـه، وأن تكـون لدیـه القـدرة علـى مواجهـة الظـروف الصـعبة إن حلـت 

ً ومـربین، إلـ )٢١١علوان، مصدر سـابق، (به،  القـیم عنـد  تلـكى الحـرص علـى غـرس وهـذا یـدعونا جمیعـًا أبـاء
القــیم عنــد أطفالنــا،  تلــكأطفالنـا، ال ســیما علــى الســاحة الفلســطینیة، فـنحن أحــوج مــا نكــون إلــى تعزیـز 

بسـبب الظــروف التــي واجهناهــا، والتــي قــد نواجههــا فـي المســتقبل، لكــي یكــون جیلنــا القــادم قــادرًا علــى 
،  مواجهة التحدیات بشجاعة وصالبة، وحتى ال یشـكلون عنـد ضـعفهم نقـاط ضـعف آلبـائهم خصوصـًا

جراءاتـــه، ولعـــل صـــبرنا وصـــمودنا  ٕ وأن أیامـــًا عصـــیبة قـــد حلـــت بأطفالنـــا، نتیجـــة لسیاســـة االحـــتالل وا
ــى قهــر  وصــبر أطفالنــا الــذین أعطــوا نموذجــًا حیــًا لصــمود وصــبر الطفــل المســلم، كــل ذلــك قــد أدى إل

  .العدو، بعكس ما كان یتمنى ویتوقع
-ن جــدیین فــي تربیـة أطفالنــا، وأن نعـودهم الرجولــة، واإلصــرار علـى تحــدي الصـعاب، عمــالً بقولــه ولـذلك یجــب أن نكـو 
 ). ٤/٢٠٥٢رواه مسلم في الجامع الصحیح، (  "احرص على ما ینفعك واستعن باهللا وال تعجز: "-صلى اهللا علیه وسلم

  :اإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس
  في المجل العقلي ؟ ماذا قدمت السنة النبویة لتربیة الطفل
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یقصــد بالتربیــة العقلیــة تكــوین فكــر الولــد بكــل مــا هــو نــافع، مــن العلــوم الشــرعیة، والثقافــة العلمیــة والعصــریة، 
، وثقافیًا  ، وعلمیًا   .)٢٥٠سابق، علوان، مصدر (والتوعیة الفكریة والحضاریة، حتى ینضج الولد فكریًا

ــإن التربیــ ــك العملیــة التربویــة، التــي :" ة العقلیــة هــيومــن وجهــة النظــر التربویــة الحدیثــة، ف تل
توفر الظروف المالئمة، والبیئة المناسبة لتنمیة القدرات العقلیـة وتطویرهـا، واسـتخدام المهـارات العقلیـة 

تقانها ٕ   .)٢٠٥، ١٩٩٨السكري، (" وا
ولمـــا كانـــت المعرفــــة هـــي واحـــدة مــــن أهـــم أهــــداف التربیـــة العقلیـــة، فقــــد حرصـــت التربیــــة 

مومــًا والســنة النبویــة الشــریفة بشــكل خــاص، علــى االهتمــام بــالعلم والســعي إلیــه، واحتــرام اإلســالمیة ع
   ).٢٠٦السكري، مصدر سابق، (. قدرات المتعلمین، وتشجیعهم على ممارسة النشاط العقلي

ومــن هنــا فـــإن اآلبــاء والمـــربین والمؤسســات االجتماعیــة والتربویـــة المختلفــة، مطالبـــة جمیعهــا بتهیئـــة 
المشــجعة والمعــززة لــدوافع الــتعلم، وذلــك انطالقــًا مــن اعتبــار العلــم فریضــة، فــي مســعى رفــع الظـروف 

، فقـد قـال رسـول  -سـبحانه وتعـالى-هامة العلم والعلماء، وتعظـیم ذلـك عنـد اهللا  ثـم عنـد البشـر جمیعـًا
، وفـي ). ١/٨١رواه ابـن ماجـة فـي سـننه، "(طلـب العلـم فریضـة علـى كـل مسـلم : "-صلى اهللا علیه وسلم-اهللا 

ســـؤال الدراســـة، ینبغـــي أن نحـــدد بصـــورة جلیـــة دور الســـنة النبویـــة الشـــریفة فـــي  عـــنمعـــرض إجابتنـــا 
  :المحاور الرئیسة التالیة

المسـلمین علـى السـعي لتعلـیم  -صلى اهللا علیه وسلم-، فقد حث الرسول الحث على طلب العلم  -أ 
رواه ابـن ماجـة فـي سـننه، (  " فریضة على كـل مسـلمطلب ا علم : " أبنائهم، باعتبار العلم فریضة، حیث قال

  ).٢١٩علوان، مصدر سابق، (، ).  ١/٨١

صـلى اهللا علیـه -فقد روي أن رسول اهللا  أن تتم المباشرة في تعلیم الطفل منذ نعومة أظفاره،_  ب 
ه مثل الذي یتعلم العلم في صغره كالنقش على الحجر ومثل الذي یتعلم العلم فـي كبـر : "قـال -وسلم

  ) .١/١٢٥مجمع الزوائد،  رواه الهیثمي في"( كالذي یكتب على الماء

من تعلم القرآن فـي شـبیبته اخـتلط القـرآن : "مرفوعـاً  -رضي اهللا عنه–باإلضافة لما رواه أبو هریرة  
رواه البیهقـي فـي السـنن "( بلحمه ودمه، ومـن تعلمـه فـي كبـره وهـو یتفلـت منـه وال یتركـه فلـه أجـره مـرتین

 . ) ١/٥٤٣، الصغیر

مـن قـرأ القـرآن قبـل أن یحـتلم فهـو ممـن أوتـي : "وفي تعلیق البـن عبـاس علـى تعلـم العلـم فـي الصـغر 
" أمـا مــا حفظــت وأنـا شــاب، فكـأني أنظــر إلیــه فـي قرطــاس أو ورقــة:" ، وعـن علقمــة قــال"الحكـم صــبیاً 

 ).٢٢٠سابق،  ، وسوید، مصدر٢/٨٦هـ، ١٤٠٥العجلوني، (
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مـن العلــوم  -صـلى اهللا علیـه وسـلم-، فقـد حـذر رســول اهللا غیــر النافعـة االنصـراف عـن العلـوم_  ج
اللهم إني أعوذ بـك مـن علـم ال ینفـع ومـن قلـب ال یخشـع ومـن : "-علیه السالم-غیر النافعة فقال 

 ).٢٠أبو غدة، مصدر سابق، ). ( ٤/٢٠٨٨رواه مسلم في الجامع الصحیح،  " (نفس ال تشبع ومن دعوة ال یستجاب لها

ودافعیتــه ، وتنشـیط المـتعلم، وزیـادة تشـویقه ویـع أسـالیب التعلـیم ومصـادره لزیـادة فعالیـة الـتعلمتن_ د
 :أسالیب عدیدة ومنها -صلى اهللا علیه وسلم-لإلقبال على التعلیم، لهذا فقد استخدم الرسول 

 صـلى اهللا علیــه-كـان رســول اهللا : "، قـال-رضـي اهللا عنــه-عمـًال بمـا روى عــن أنـس  التكـرار، -١
  ).٢٣أبو غدة، مصدر سابق، ). ( ٥/٦٠٠رواه الترمذي في الجامع الصحیح، (  "یعید الكلمة ثالثًا لتعقل عنه -وسلم

–، مما یدل علـى أهمیـة السـؤال فـي التعلـیم والـتعلم، فقـد قـال "السؤال والجواب" أسلوب المناقشة -٢
. ) ١/٩٣رواه أبو داود فـي سـننه، ( " السؤالهال سألوا إذ لم یعلموا فإنما شفاء العي :" -صلى اهللا علیه وسلم

ـــي مســـند الشـــهاب، ص (" حســـن الســـؤال نصـــف العلـــم:"وقـــال أیضـــاً  ـــه، (، ) . ٥٥رواه القضـــاعي ف ، ٢٠٠٤شـــاهین وزمیل

ــــم ).١٧ ــــا عــــادة الســــؤال، وحســــن طرحــــه، وفوائــــده فــــي مجــــالس العل ــــا أن نطــــور عنــــد أبنائن لــــذلك علین
  .ومؤسساته

فاألطفـال مختلفـون فـي قـدراتهم، واسـتعداداتهم، ومعـدالت  األطفـال، مراعاة الفـروق الفردیـة بـین -٣
علیـه صـلى اهللا -وقد كان رسول اهللا . نموهم، وعلینا كآباء ومربین، أن نأخذ هذا األمر بعین االعتبار

الصـحابة علـى غـالم بـدر قـبض  غـزوةیراعي قدرات الطفل العقلیة والجسمیة، على حد سـواء، فقبیـل  -وسلم
صـلى اهللا -سـألوه عـن عـدد جـیش الكفـار، فـإذا بـه ال یعـرف، فضـربوه، حتـى أقبـل النبـي مـن قـریش، ف
-، فإذا به یسأل الغالم كم ینحر القوم من اإلبل؟ قال الغـالم بـین التسـعة والعشـرة، فقـال -علیه وسلم

 . ) ٢/٢٠٨ذكره ابن هشام في السیرة، (  القوم بین التسعمائة واأللف: -صلى اهللا علیه وسلم

أن هذا الغالم ال یعرف عدد األلوف، ولكن قدرته العقلیة  -صلى اهللا علیه وسلم- ف النبي فعر 
  ).٣٣٦مصدر سابق، ، سوید(. تدرك العشرات

ـــتعلم -٤ ـــیم وتشـــویق األطفـــال لل ـــدین نقـــل األفكـــار والمعـــاني تیســـیر التعل ـــب مـــن الوال ، وهـــذا یتطل
صــلى اهللا -، فقــد روي أن رســول اهللا والمهـارات لألطفــال بیســر، مــع ضــرورة إدخـال عناصــر التشــویق

ذا غضب أحدكم فلیسكت: "قال -علیه وسلم ٕ رواه أحمد (  "علموا ویسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا وا

صـلى اهللا علیــه -وفـي هــذا األمـر علینـا أن نقتــدي برسـول اهللا  .)٢١٨سـوید، مصــدر سـابق، ( .) ١/٢٣٩فـي المسـند، 
ــذي -وســلم ــم األول، ال ــاوت ، وهــو المعل ــاع النــاس، وشــدة خشــونتهم، وتف كــان یحســن التعامــل مــع طب

صــلى اهللا علیــه -أمــزجتهم، فساســهم برفــق، وصــبر علــى أذاهــم، وكــان ییســر لهــم األمــور، حیــث قــال 
رواه مســلم فـي الجــامع الصــحیح، ( " إن اهللا لــم یبعثنــي معنتــًا وال متنعنتــًا ولكــن بعثنــي معلمــًا میســراً ": -وسـلم

  ).١١، مصدر سابق، أبو غدة). ( ٢/١١٠٤
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إذا أمـر بعمــل  -صـلى اهللا علیـه وسـلم-فقــد كـان رسـول اهللا  تعلـیم األطفـال بالمالحظـة والتقلیـد، -٥
، ثم یطلب مـن النـاس أن یـؤدوه كمـا الحظـوه، وروي أنـه  رأى  -صـلى اهللا علیـه وسـلم-كان یؤدیه أوًال
أ بسـلخ الشـاة أمـام الطفـل وراح طفًال یسلخ شاة وما یحسن فما كان منه إال أن شمر عـن سـاعدیه وبـد

الطفل یتأمل الكیفیة ویعمل عقله في ذلك، فقد أخرج ابن ماجـة عـن أبـي سـعید الخـدري أن رسـول اهللا 
تـنح : -صلى اهللا علیه وسـلم-مر بغالم یسلخ  شاة، فقال له رسول اهللا  "-صلى اهللا علیه وسلم-

ن الجلد واللحم، فدحس بها حتى توارت حتى أریك، فأدخل رسول اهللا  صلى اهللا علیه وسلم یده بی
سوید، مصـدر سـابق، (،  ). ٢/١٠٦١رواه ابن ماجة في سنن، ( "  …یا غالم هكذا فاسلخ، ثم مضى: إلى اإلبط، وقال

٣٤١.(  

، وذلك ألنها األقـرب إلعطـاء المـتعلم فرصـة للتفكیـر والتمییـز التعلیم بضرب األمثلة والتشبیهات -٦
غة أن لضرب األمثال أثرًا عظیمًا في إبراز مخفیات المعاني، ویسـتدل علـى والربط، ویرى علماء البال

هـذا األسـلوب  -صلى اهللا علیه وسلم-ذلك من ضرب األمثال في القرآن الكریم، وقد استخدم الرسول 
صـلى اهللا -قـال رسـول اهللا : قـال -رضي اهللا عنـه-في ترغیب المتعلمین، وجذب انتباههم، فعن أنس 

رواه البیهقـي فـي ( " وطعمها طیـب مثل المؤمن الذي یقرأ القرآن مثل األترجهّ ریحها طیب": -علیه وسـلم

 (..."مثل الجلـیس الصـالح كمثـل صـاحب المسـك:" -صلى اهللا علیه وسـلم-وقال . ) ٥/٢٩السنن الكبرى، 
 .)   ١٧سبق تخریجه ص 

الكثیــــر أصــــاب  إن مثــــل مــــا بعثنــــي اهللا بــــه مــــن الهــــدى والعلــــم كمثــــل الغیــــث:" وقــــال أیضــــاً  
  ).١١٤أبو غدة، مصدر سابق، ). ( ١/٤٢الصحیح،  البخاري في الجامع رواه"( الحدیث.....أرضاً 

فتعتبر القصة من الوسـائل التعلیمیـة المشـوقة لألطفـال، وهـي تسـتخدم الیـوم فـي  التعلیم بالقصة، -٧
شـویقه وجـذب انتباهـه، وقـد المراحل األساسیة األولى، لما لهـا مـن أثـار إیجابیـة علـى إدراك الطفـل، وت

فـي الشـروح والتوضـیح لمسـتمعیه، وهـم مـن فئـات عمریـة  -صـلى اهللا علیـه وسـلم-استخدمها الرسول 
ــة مــن األســاطیر والخرافــات،  ــة، وخالی ــائق ثابت متعــددة، ال ســیما وأن القصــص النبــوي یعتمــد علــى حق

ســماع ٕ ــنهج النبــوي، قصــة ســیدنا إبــراهیم وا ــى هــذا ال ــة عل ، -علیهمــا الســالم-یل وأمــه ومــن أهــم األمثل
  .وقصة الكفل، وقصة الثالثة من بني إسرائیل؛ األقرع واألبرص واألعمى

فـي  -صـلى اهللا علیـه وسـلم-األسالیب ما هي إال جزء یسیر مـن األسـالیب النبویـة التـي اتبعهـا النبـي  تلكإن 
شــغال الفكــر التعلــیم، لتقریــب المعــاني، والترغیــب والترهیــب، والتمییــز بــین الحقــائق والو  ٕ عطــاء العبــرة، وا ٕ قائع،وا

والعقــل فــي االكتشـــاف والتمحــیص، لیصـــل المــتعلم إلــى الحقـــائق بنفســه، مـــن هنــا وجــب علـــى أولیــاء األمـــور 
والمـربین، أن یأخــذوا بعـین االعتبــار كافـة الوســائل والمصـادر، التــي تسـهل عملیــة تعلـیم أبنــائهم وتیســرها، وأن 

 .، بما یشوقهم، ویثیر دافعیتهم، ویحقق المآرب والمقاصدینوعوا في أسالیب طرح العلوم علیهم
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ال تتعلمـوا : "-صلى اهللا علیه وسلم-، لقوله -تعالى–وهجرة هللا  أن تكون غایة التعلیم شریفة،_  هـ
العلم لتباهوا به العلماء، ولتماروا به السفهاء، ولتصرفوا وجوه الناس إلیكم فمن فعل ذلك فهو في 

وزیادة في تعمـیم العلـم والمعرفـة، فقـد دعـا رسـول  )٣٤٧صقر، مصدر سابق، ). ( ١/٩٢سننه،  مي فيرواه  لدار ( " النار
ــاع المعرفــي، بمــا یخــدم أبنــاء  -صــلى اهللا علیــه وســلم-اهللا  ــًا إلــى االنتف إلــى عــدم كتمــان العلــم، داعی

ار یــوم مــن ســئل علمــًا فكتمــه ألجمــه اهللا بلجــام مــن نــ: "-صــلى اهللا علیــه وســلم-األمــة، فقــد قــال 
( " الحكمة ضالة المؤمن أینما وجدها فهو أحق بهـا: "وقال أیضـاً  ). ٣/٣٢١رواه أبو داود في سننه، "( القیامة

 ). ٥/٥١في الجامع الصحیح،  رواه الترمذي

رضـي –لمعرفـة علـوم اآلخـرین، فعـن زیـد بـن ثابـت  الحث على تعلیم اللغات المختلفة لألطفال،_ و 
یـا رسـول اهللا، هـذا : مقدمـة المدینـة فقـالوا -صـلى اهللا علیـه وسـلم-بـي النبـي أتـى : أنـه قـال -اهللا عنـه

صـلى اهللا -غالم من بني النجـار، وقـد قـرأ ممـا أنـزل علیـك سـبع عشـرة سـورة، فقـرأت علـى رسـول اهللا 
یا زید تعلم لي كتاب الیهود، فإني واهللا ما آمن یهود علـى كتـابي، : فأعجبه ذلك، قال -علیه وسلم
 -صـلى اهللا علیـه وسـلم-ما مضى لي نصف شهر حتى حذقته، فكنت أكتب لرسول اهللا فتعلمته ف

 ). ٦/٢١١رواه البیهقي في السنن الكبرى، ( "، وأقرأ كتابهم إذا كتبوا إلیهإذا كتب
أتحسن السریانیة، فإنها تأتیني كتب؟ قلـت ال : "-صلى اهللا علیه وسلم-قال لي رسول اهللا : وقال زید  أیضاً 

 ).٢٢٢سوید، مصدر سابق، . ( ) ٦/٢١١رواه البیهقي في السنن الكبرى، ( " لمها، فتعلمتها في سبعة عشر یوماً فتع: قال
مــن خــالل مــا تقــدم، والــذي ال یمثــل إال جــزءًا یســیر ممــا أتــت بــه الســنة النبویــة الشــریفة، یمكننــا االســتنتاج أن 

، فقـــد حـــدد -صــلى اهللا علیـــه وســلم-ول اهللا التربیــة العقلیـــة للطفــل المســـلم حظیــت باهتمـــام بــالغ مـــن قبــل رســـ
معالمهــا، وأسســها، ومبادئهــا، ووســائلها، لكــي یفــتح المجــال أمــام الوالــدین والمــربین علــى اتبــاع أفضــل الطــرق 
للوصــول بالطفـــل المســـلم إلـــى أقصــى مـــا یمكـــن تحقیقـــه مــن أهـــداف، فـــي إطـــار اإلســالم، مـــع مراعـــاة قدراتـــه 

تاح المعرفي، والذي یتطلب منا جمیعًا اإلسراع نحو مد أطفالنا بكل ما هو واستعداداته، ال سیما في ظل االنف
جدید وحدیث، في إطار من الحیطة والحذر إلى مصادر التعلم المختلفة، والتي یمكن أن تؤدي إلى االنحراف 

  .والرذیلة
كـــاة، والـــربط، إذن ینبغـــي علینـــا أن نســـعى إلـــى تربیـــة الـــنشء منـــذ الصـــغر، علـــى المالحظـــة، والتقلیـــد، والمحا

والتفسیر، وأول ما ینبغي أن نسعى إلى تعمیقه في ذهن الصبي كتاب اهللا، وسنة نبیه، باعتبارهما أرفع العلوم 
، في معامالتنا، وتعلیمنا لهم،  نحملهم  وأالوأساسها، وعلینا أن نكون قدوة صالحة لهم، وأن نستوصي بهم خیرًا

، مـن خـالل مؤسسـات  فوق قـدراتهم وطاقـاتهم، وعلینـا أن نتـیح لهـم فـرص الـتعلم المنشـود، مـا كـان ذلـك ممكنـًا
  .المجتمع المحلي وغیرها، لتكریس القیم اإلسالمیة الصالحة فیهم

  النتائج النهائیة والتوصیات
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استنادًا إلى تقدم شـرحه وبیانـه حـول دور السـنة النبویـة الشـریفة فـي تنشـئة الطفـل المسـلم وتربیتـه 
  :التالیةنتائج األساسیة ،فقد خلص الباحثان إلى ال

إن التربیة اإلسالمیة النبویـة تتصـف بالتكامـل والشـمول والتـرابط، وبالتـالي مـن غیـر الممكـن  - ١
، وأي مجــال فیهــا معــزز و مجــال بمعــزل عــن المجــاالت األخــرىفصــل أي جانــب منهــا، أ

  .یمكن أن یتم ألغراض الدراسة فقطومطور ومؤكد على المجال اآلخر، وفصلها 
النابعـــة مـــن الســـنة النبویـــة هـــي تربیـــة ذات أبعـــاد بنائیـــة ووقائیـــة وعالجیـــة لجمیـــع  التربیـــة  - ٢

مشاكل الطفل فـي مختلـف المراحـل ،بحیـث تسـعى إلـى رعایـة كافـة جوانـب شخصـیة الطفـل 
 .العقلیة ،والجسمیة، واألخالقیة، واالجتماعیة، واإلیمانیة في توازن فرید من نوعه 

ب ومصــادر عدیــدة، فـي ســبیل ترســیخ القـیم والمفــاهیم والممارســات اسـتخدمت التربیــة النبویــة أسـالی  -٣
، )التقلیـد( السلوكیة النابعة مـن الـنهج اإلسـالمي القـویم، معتمـدة فـي ذلـك علـى المالحظـة، والقـدوة 

والتدریب، ومعالجة األخطاء، والتوجیه واإلرشاد، وضرب األمثلة، وسرد القصص، والحوار والنقاش 
بما یتفق مع قـدرات الطفـل واسـتعداداته، وحـددت السـلوكیات واإلجـراءات التـي  والمقارنة والمطابقة،

 .ینبغي أن ینتهجها الوالدان والمربون، في سبیل تحقیق التربیة اإلسالمیة المنشودة 

حرصت التربیـة اإلسـالمیة النبویـة علـى تربیـة الطفـل وتحصـینه مـن قـوى الشـر مـن اإلنـس   - ٤
 ا لزامًا على الوالدین والمربینإنسانیة، ودینیة، جعلته والجن، وكرمته، وحددت له حقوقاً 

حیــث حرصــت ) التربیــة االســتباقیة( اعتمــدت التربیــة النبویــة قاعــدة یمكــن أن نطلــق علیهــا   - ٥
ً من اختیار الزوجة  .، ثم الزواج، والحمل، والوالدةعلى تربیة الطفل قبل أن یولد، ابتداء

ــى مقومــات وأســال  - ٦ ــة عل ــة النبوی ــوالدة، ودورهــا فــي أكــدت التربی یب الرعایــة اإلســالمیة بعــد ال
 .تشكیل شخصیة الفرد فیما بعد، وانعكاسات ذلك على سلوكه وانتمائه اإلسالمي 

ــى تمیــز شخصــیة الطفــل المســلم عــن بقیــة أطفــال الملــل األخــرى،   -٧ أكــدت التربیــة النبویــة عل
 .قدوة ألطفال اآلخرین  بحیث یمتلك خصائص إیمانیة، وسلوكیة اجتماعیة، وأخالقیة، تجعل منه

عـــززت الســـنة النبویـــة الشــــریفة مـــن دور الوالـــدین والمـــربین، فــــي تطبیـــق القواعـــد والــــنظم   - ٨
ــث واألســالیب الشــرعیة فــي التربیــة،  ولیة، یحاســب علیهــا ولــي األمــر ئجعلتهــا أمانــة ومســحی

 .أمام ربه یوم القیامة 

ــة بــین صــالح الفــرد واألســرة والمجتمــع  - ٩ واألمــة، ومســتوى التربیــة التــي  ربطــت التربیــة النبوی
وأثر ذلك على قدرته على  مواجهة التحدیات في كل مكـان وزمـان ،یتلقاها الطفل في صغره

. 
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ــى دیمومــة الســلوك  -١٠ ــى التــدرج فــي تربیــة الطفــل، مــع الحــرص عل حرصــت التربیــة النبویــة عل
 .وتطوره،ال سیما في مجال العبادات، والسلوكیات االجتماعیة 

النبویة الشریفة على توجیه الطفـل إلـى كـل مـا هـو نـافع، مـع األخـذ بعـین  أكدت التعالیم  -١١
 .االعتبار احترام حقه ووجهة نظره فیما ال یتعارض مع التوجیه اإلسالمي 

  :التالیةهي أبرز النتنائج التي خلصت بها الدراسة، والتي عززت فینا التوصیات  تلك
ـــدین والمـــربین، عبـــر الوســـائل والمؤسســـات ضـــرورة تعمـــیم أســـالیب التربیـــة اإلســـالمیة عنـــد الو  .١ ال

  .التربویة واالجتماعیة المختلفة 
ــى علــى فلســفة تربویــة نابعــة مــن مبــادىء الــدین  .٢ أن یعــاد النظــر فــي مناهجنــا التربویــة بحیــث تبن

 .اإلسالمي الحنیف 

أن یـــتم اعتمـــاد مســـاق للتربیـــة مـــن المنظـــور اإلســـالمي، یـــتم تدریســـه فـــي كافـــة كلیـــات التربیـــة  .٣
 .امعات باعتباره متطلبًا أساسیًا لجمیع التخصصات والج

جــل معالجــة مشــكالت أطفالنــا فــي المجتمــع ألإقامــة مراكــز استشــاریة تربویــة ونفســیة إســالمیة   .٤
 .الفلسطیني 

العمــــل علـــــى توعیـــــة الوالـــــدین والمـــــربین بمخــــاطر التحـــــدیات الراهنـــــة، وآثارهـــــا علـــــى الطفـــــل   .٥
 . كیفیة مواجهتهامع الفلسطیني، 
  

  ة المصادر والمراجعقائم
، ١، الجـزء األول، طسلسلة األحادیـث الضـعیفة والموضـوعة، )١٩٩٢(األلباني، محمد ناصر الدین،  -١

 .المملكة العربیة السعودیة-مكتبة المعارف، الریاض

، الجــزء الخــامس، سلســلة األحادیــث الضــعیفة والموضــوعة، )١٩٩٦(األلبــاني، محمــد ناصــر الــدین،  -٢
 .المملكة العربیة السعودیة-لریاض، مكتبة المعارف، ا١ط

عبــد الغفــور عبــد الحــق حســین  ق، تحقیــطبقــات المحــدثین بأصــبهان، )١٩٩٢(األنصــاري، عبــد اهللا،  -٣
 .لبنان–، مؤسسة الرسالة، بیروت ٢البلوشي، ط

، دار البشائر اإلسالمیة، ٣، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، طاألدب المفرد، )١٩٨٩(البخاري، محمد،  -٤
 .لبنان–بیروت 

، دار ابـن كثیـر، ودار ٣، تحقیـق مصـطفى دیـب البغـا، طالجامع الصحیح، )١٩٨٧(البخاري، محمد،  -٥
 .لبنان–الیمامة، بیروت 

، مكتبة الدار، ١،  تحقیق محمد ضیاء الرحمن األعظمي، طالسنن الصغیر، )١٩٨٩(البیهقي، أحمد،  -٦
 .المدینة المنورة



    
 

  ١٦١

، مكتبـة البـاز، مكـة )د، ط(حقیق محمـد عبـد القـادر عطـا، ، تالسنن الكبرى، )١٩٩٤(البیهقي، أحمد،  -٧
 .المكرمة

، دار الكتــب ١، تحقیــق محمــد الســعید بســیوني زغلــول، طشــعب اإلیمــان، )هـــ١٤١٠(البیهقــي، أحمــد،  -٨
 .لبنان–العلمیة، بیروت 

، دار إحیــاء )د، ط(، تحقیـق أحمـد محمــد شـاكر وآخـرین، الجـامع الصــحیح، )د، ت(الترمـذي، محمـد،  -٩
 .لبنان–اث العربي، بیروت التر 

ــوادر األصــول، )١٩٩٢(الترمــذي، محمــد،  -١٠ -، دار الجیــل، بیــروت١، تحقیــق عبــد الــرحمن عمیــرة، طن
 .لبنان

، تحقیـق عبــد اهللا عمـر البـارودي، مؤسســة الكتـاب الثقافیــة، المنتقـى، )١٩٨٨(ابـن الجـارود، عبــد اهللا،  -١١
 .لبنان–بیروت 

 .لبنان-، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ١، طجرح والتعدیلال، )١٩٥٢(ابن أبي حاتم، عبد الرحمن،  -١٢

، دار ١، تحقیـق مصـطفى عبـد القـادر عطـا، طالمستدرك علـى الصـحیحین، )١٩٩٠(الحاكم، محمـد،  -١٣
 .لبنان–الكتب العلمیة، بیروت 

، مؤسســة الرســالة، ٢، تحقیــق شــعیب األرنــاؤوط، طصــحیح ابــن حبــان، )١٩٩٣(ابــن حبــان، محمــد،  -١٤
 .نانلب–بیروت 

، دار إحیاء )د، ط(، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، الجامع الصحیح، )د، ت(ابن الحجاج، مسلم،  -١٥
 .لبنان–التراث العربي، بیروت 

، دار ١، تحقیـق علـي محمـد البجـاوي، طاإلصابة فـي تمییـز الصـحابة) ١٩٩٢(ابن حجر، أحمد،  -١٦
 .لبنان-الجیل، بیروت

د، (، تحقیق محمد فـؤاد عبـد البـاقي ومحـب الـدین الخطیـب، فتح الباري، )هـ١٣٧٩(ابن حجر، أحمد،  -١٧
 .لبنان–،دار المعرفة، بیروت )ط

 .، مؤسسة قرطبة، مصر)د، ط( مسند أحمد،، )د، ت(ابن حنبل، أحمد،  -١٨

 . ، دار القلم، الكویت٨، طعلم أصول الفقه، )١٩٨٦(خالف، عبد الوهاب،  -١٩
، منشــورات جامعــة القــدس المفتوحــة، ســیكولوجیة اللعــب، )٢٠٠٣(خیــري عبــد اللطیــف وآخــرون،  -٢٠

 .فلسطین-القدس

 .لبنان-، دار المعرفة، بیروت)د، ط(، سنن الدارقطني، )١٩٦٦(الدارقطني، علي،  -٢١
، دار ١، تحقیق فواز زمرلـي وخالـد السـبع العلمـي، طسنن الدارمي، )هـ١٤٠٧(الدارمي، عبد اهللا،  -٢٢

 .لبنان–الكتاب العربي، بیروت 

، دار الفكر، )د، ط(، تحقیق محیي الدین عبد الحمید، سنن أبي داود، )ت د،(أبو داود، سلیمان،  -٢٣
  .لبنان -بیروت



    
 

  ١٦٢

، ١، تحقیـق السـعید بـن بسـیوني زغلـول، طالفردوس بمـأثور الخطـاب، )١٩٨٦(الدیلمي، شیرویه،  -٢٤
 .لبنان–دار الكتب العلمیة، بیروت 

 . ، دار الكتب العلمیة، طهران٢ط ،مفاتیح الغیب المشهور بالتفسیر الكبیر، )د، ت((الرازي، محمد،  -٢٥

، تحقیــــق حبیــــب األعظمــــي، مطبــــوع مــــع مصــــنف عبــــد الجــــامع، )هـــــ١٤٠٣(ابــــن راشــــد، معمــــر،  -٢٦
 .لبنان-، المكتب اإلسالمي، بیروت٢الرزاق،ط

هیئة موسوعة السفیر، ضمن موسوعة السفیر لتربیة األبنـاء، التربیة الجسمیة، ، )١٩٩١(راشد، علي،  -٢٧
 .، شركة سفیر١مجلد

د، (، تحقیـق عبـد الحكـیم بـن محمـد، بدایـة المجتهـد ونهایـة المقتصـد، )د، ت(ن رشد، محمـد، اب  -٢٨
 .مصر-، الدار التوفیقیة، القاهرة)ط

، منشـــورات جامعــــة القـــدس المفتوحــــة، ٢، ١ فقــــه العبــــادات، )١٩٩٣(الســـرطاوي وآخـــرون، محمــــود،  -٢٩
 . فلسطین-القدس

 وســـوعة الســـفیر، ضـــمن موســـوعة الســـفیر لتربیـــةهیئـــة مالتربیـــة العقلیـــة، ، )١٩٩١(الســـكري، عـــادل،  -٣٠
 .، شركة سفیر١األبناء، مجلد

 .مصر-، دار الطباعة والنشر اإلسالمیة، القاهرةمنهج التربیة النبویة للطفل، )١٩٨٨(سوید، محمد،  -٣١

، ورقة علمیة قدمت إلى مؤتمر جودة التعلیم من المنظور اإلسالمي، )٢٠٠٤(شاهین وزمیله، محمد،  -٣٢
 . م٥/٧/٢٠٠٤-٣التعلیم الجامعي الذي نظمته جامعة القدس المفتوحة في الفترة الواقعة النوعیة في 

،  هیئـة موسـوعة السـفیر، ضـمن موسـوعة السـفیر لتربیـة األبنـاء، الدور التربـوي لألسـرةشحاتة، فكـري،  -٣٣
 .، شركة سفیر١مجلد

، دار ١الزحیلـي، ط ، تحقیق محمـدالمهذب في فقه اإلمام الشافعي، )١٩٩٢(الشیرازي، إبراهیم،   -٣٤
 .لبنان-سوریة، والدار الشامیة، بیروت -القلم، دمشق

، ٤، تربیـة األوالد فـي اإلســالم، طموسـوعة األسـرة تحـت رعایـة اإلسـالم، )٢٠٠٣(صـقر، عطیـة،  -٣٥
 مصر   -مكتبة وهبة، القاهرة

، تحقیــق طــارق بــن عــوض اهللا بــن محمــد، وعبــد المعجــم األوســط، )هـــ١٤١٥(الطبرانــي، ســلیمان،  -٣٦
 .مصر–، دار الحرمین، القاهرة )د، ط(المحسن بن إبراهیم الحسیني، 

، ١، تحقیــق محمــد شـــكور محمــود الحــاج أمریـــر، طالمعجـــم الصـــغیر، )هـــ١٩٨٥(الطبرانــي، ســلیمان،  -٣٧
 .األردن-لبنان، وعمان–المكتب اإلسالمي، ودار عمار، بیروت 

، مكتبة العلوم ٢بد المجید السلفي، ط، تحقیق حمدي بن عالمعجم الكبیر، )١٩٨٣(الطبراني، سلیمان،  -٣٨
 .والحكم، الموصل، العراق

تحقیــق مصــطفى بــن أحمــد العلــوي، ومحمــد عبــد الكبیــر  التمهیــد،، )هـــ١٣٨٧(ابـن عبــد البــر، یوســف،  -٣٩
 .، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة، المغرب)د، ط(البكري، 



    
 

  ١٦٣

، تحقیـــق حبیـــب الـــرحمن اـلــرزاقمصـــنف عبـــد ، )هــــ١٤٠٣(عبـــد الـــرزاق، عبـــد الـــرزاق بـــن همـــام،  -٤٠
 .لبنان–، المكتب اإلسالمي، بیروت ٣األعظمي، ط

، موســوعة المــرأة المســلمة، تربیــة األوالد وبــر الوالــدین وصــلة الــرحم) ١٩٩٦(عبــد الغنــي، صــالح،  -٤١
 .مصر-مكتبة الدار العربیة للكتاب، القاهرة

 -، دار الفكر العربي، القـاهرةبیقاتهفلسفة التعلیم االبتدائي وتط، )١٩٨٢(عبود وآخرون، عبد الغني،  -٤٢
 مصر

، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت ٤، تحقیق أحمد القـالش، طكشف الخفاء، )هـ١٤٠٥(العجلوني، إسماعیل،  -٤٣
 .لبنان–

، منشـــورات )د،ط(، التربیـــة الریاضـــیة وطرائــق تدریســـها، )٢٠٠٥(أبــو عــرة، محمـــد، وزمیلــه، نــایف،  -٤٤
 فلسطین-جامعة القدس المفتوحة، القدس

، دار المطبوعـات العربیــة، حـق اآلبـاء علــى األبنـاء وحـق األبنــاء علـى اآلبـاء، )د،ت(یفـي، طـه، العف -٤٥
 لبنان-بیروت

، دار الســـالم للطباعــة والنشـــر والتوزیـــع، ٣، طتربیـــة األوالد فــي اإلســـالم، )١٩٨١(علــوان، عبـــد اهللا،  -٤٦
 .لبنان-بیروت

، مكتبـــة اإلیمـــان، )د،ط(، ب والســـنةتربیـــة األوالد فـــي اإلســـالم مـــن الكتـــا، )د، ت(عمـــارة، محمـــود،  -٤٧
 مصر-القاهرة

، دار الفضـیلة للنشـر والتوزیـع والتصـدیر، )د،ط(، حقـوق الطفـل فـي اإلسـالم، )١٩٩١(عواد، محمد،  -٤٨
 .مصر-القاهرة

 .سوریة-، مطبعة الصباح، دمشق)د،ط(، فقه العبادات على المذهب الشافعي، )١٩٨٩(العیطة، دریة،  -٤٩

، مكتبــة المطبوعــات اإلســـالمیة، )د،ط(، الرســول المعلـــم وأســـالیبه، )١٩٩٧(أبــو غــدة، عبـــد الفتــاح،  -٥٠
 سوریة-حلب

 .لبنان-، دار الفكر، بیروت)د، ط(، المغني، )١٩٩٢(ابن قدامة، عبد اهللا،  -٥١

، دار ٢، تحقیــق أحمــد عبــد العلــیم البردونــي، طالجــامع ألحكــام القــرآن، )هـــ١٣٧٢(القرطبــي، محمــد،  -٥٢
 .مصر –الشعب، القاهرة 

، مؤسسة ٢، تحقیق حمدي بن عبد المجید السلفي، طمسند الشهاب، )١٩٨٦(عي، محمد، القضا -٥٣
 .لبنان –الرسالة، بیروت 

المملكة -، مكتبة الساعي، الریاض)د،ط(، أوالدنا في ضوء التربیة اإلسالمیة، )١٩٨٣(قطب، محمد،  -٥٤
 العربیة السعودیة

 .، مكتبة اإلیمان)د،ط( ،تحفة المودود بأحكام المولود، )د،ت(ابن القیم، محمد،  -٥٥
 لبنان، –، دار الفكر، بیروت )د،ط(، تفسیر ابن كثیر، )هـ١٤٠١(ابن كثیر، إسماعیل،  -٥٦



    
 

  ١٦٤

، منشـــورات جامعــة القــدس المفتوحـــة، ٢،  ١، العقیـــدة اإلســالمیة، )١٩٩٣(الكــردي وآخــرون، راجــح،  -٥٧
 .فلسطین-القدس

، دار الفكـر، )د، ط(د البـاقي، ، تحقیـق محمـد فـؤاد عبـسـنن ابـن ماجـة، )د، ت(ابن ماجة، محمد،  -٥٨
 .لبنان-بیروت

، دار إحیـاء التـراث ٢، نسقه وعلق علیه علي شیري، طلسان العرب، )١٩٩٢(ابن منظور، محمد،  -٥٩
 .لبنان –العربي، بیروت 

 .، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر١، طفیض القدیر، )هـ١٣٥٦(المناوي، عبد الرؤوف،  -٦٠
، منشـورات جامعـة القـدس )١( الثقافة اإلسالمیة وطرائق تدریسها ،)١٩٩٣(النجار وآخرون، إبراهیم،  -٦١

 فلسطین-المفتوحة، القدس

 .لبنان–، دار الفكر، بیروت )د، ط(، حلیة األولیاء، )د، ت(أبو نعیم، أحمد،  -٦٢

 .مصر-، دار الفجر للتراث، القاهرة١، طسیرة ابن هشام، )١٩٩٩(ابن هشام، عبد الملك،  -٦٣
-، دار الریان للتراث، ودار الكتاب العربي، القاهرة)د، ط(، مجمع الزوائد ،)هـ١٤٠٧(الهیثمي، علي،  -٦٤

 .لبنان-مصر، وبیروت
 


