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حقوق الطبع والنرش لكل مسلم
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احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل.
تربية  يف:  جمموعة  وخالصات  فوائد  فهذه 
جيزي  وأن  هبا،  ينفع  أن  اهلل  أسأل  األوالد، 
خرًيا كلَّ َمن شارَك وأعاَن يف إعداِد هذه املادة 

ها. وَنْشِ
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األوالد نِْعمٌة عظيمٌة وِمنٌَّة جليلٌة وِهَبٌة كبريٌة، 
عباِده،  تعاىل هبا عىل  اهلل  أنعَم  التي  النَِّعم  من 
عايَة واحِلفَظ؛ فُهم َثَمَرُة  كَر والرِّ َتْسَتوِجُب الشُّ
نيا، كام  الفؤاد، وِعامُد الظهر، وِزينُة احلياة الدُّ
قال تعاىل: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ( 
ْحَن األخيار  ]الكهف: ٤٦[، وذكَر من ُدعاِء عباِد الرَّ

قوَلم: )ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
ھ  ھ   ے    ے( ]الفرقان: ٧٤[.

َر اإلسالُم وَضِمَن ُحُقوَق الطِّفل، فَضِمَن  قرَّ
اختيار  ُحْسِن  من  بدايًة  ِوالَدتِه:  قبل  حقوَقه 
األُمِّ الصاحلة، ثمَّ االهتامم به يف حال احلَْمل، 
ه يف احلياة بتحريم إجهاضه  واملحافظة عىل حقِّ
للحامل  بالِفْطر  والرتخيص  َجننٌي،  وهو 
وال  قاتِِله،  عىل  َية  الدِّ وإجياب  رمضان،  يف 
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ه إذا كانت زانيًة حتى يوَلد  ُيقام احلدُّ عىل أمِّ
وُيفَطم.

بُقدومه،  والفَرح  باالستبشار  والدته:  وبعد 
َتنيكه، وحّق  واستحباب  أُذنه،  والتأذين يف 
له،  َحَسٍن  اسٍم  واختيار  أبيه،  إىل  االنتساب 
ق  والتصدُّ َرْأِسه  َشْعر  وَحْلق  عنه،  والَعقيقة 
ضاعة، واحلَضانة،  بَوْزنه، واخِلتان، وإمتام الرَّ
إخَوته،  وبني  بينه  والَعْدل  عليه،  واإلنفاق 

ورعايته صحيًّا ونفسيًّا.

واِلبة،  والوصيَّة،  املرياث،  يف:  ه  حقِّ وكفالة 
والَوقف، وغري ذلك.

أماَم  عنها  سنُسأل  أعناِقنا،  يف  أمانٌة  أوالُدنا 
ٴۇ   ۈ   )ۈ   تعاىل:  اهلل  قال  تعاىل،  اهلل 
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ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې( 
]التحريم: ٦[.

ا«)))،  حقًّ عليَك  لَوَلِدَك  »وإنَّ  احلديث:  ويف 
عن  ومسُئوٌل  راٍع  ُكْم  »كلُّ  : وقال 
َرعيَّتِِه... والرُجُل يف أهلِِه راٍع وهو مسُئوٌل 
عن َرعيَّتِِه، واملرأُة يف بيِت زوِجها راعيٌة وهي 
 : ويقول  َرعيَّتِها«)))،  عن  مسُئولٌة 
َأَحِفَظ  اسرْتعاُه،  عمَّ  راٍع  اهلل سائٌِل كلَّ  »إنَّ 
الرُجُل عن أهِل  ُيْسأَل  ذلَك أم ضيََّع؟ حتى 

بيتِِه«))).

ويف احلديث: »ما من عبٍد يسرْتعيِه اهللُ َرعيًَّة، 

))) رواه مسلم )59))).
))) رواه البخاري )٤09)(، ومسلم )9)8)).

حه األلباني. ))) رواه النسائي في الكبرى )٧٤)9(، وصحَّ
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َم  يموُت يوَم يموُت وهو غاشٌّ لَرعيَّتِِه؛ إال حرَّ
اهللُ عليِه اجلنَة«))).

اهللَ كلُّ مسلٍم يف أوالِده، بداللتِهم عىل  لَِيتِق 
 ِّ الشَّ عن  وَزجِرهم  عليه،  وإعانتِهم  اخلرِي 
والفساِد وامُلنَكرات، وقطِع كلِّ طريٍق يؤدِّي 

إىل معصية اهلل تعاىل.

الزوجة  اختيار  ُحْسن  من  األوالد  تربية  تبدأ 
الصاحلة، فهو حقٌّ من حقوق األبناء، واألمُّ 
ج منها األجيال، ويف  هي املدرسة التي تتخرَّ
يِن تِرَبْت يداَك«))). احلديث: »فاْظَفْر بذاِت الدِّ
])َتِرَبت َيداك(: افتقرَت إن لم تفعل، والُمراد: الحثُّ على نِكاح 

ين[. ذات الدِّ

))) رواه البخاري ))5)٧(، ومسلم ))٤)( واللفظ له.
))) رواه البخاري )5090(، ومسلم )٤٦٦)).
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وصدق الشاعُر:

َأْعَدْدَتــا إذا  مدرســٌة  األمُّ 

األَْعراق َطيَِّب  َأْعَدْدَت شعًبا 

واألّم:  األب  عىل  الطِّفل  حقوق  أعَظِم  ِمن 
أن ُيِْسنا تربيَته وَتنِشئَته عىل كتاب اهلل وُسنَّة 
الرتبيَة  وتربيته  برعايته   ، اهلل  رسول 
وحماِسن  األخالق  مكاِرم  عىل  اإلسالميََّة 
وأخالقيَّة،  ة،  وتعبُّديَّ إيامنيَّة،  تربيَّة  اآلداب: 
واجتامعيَّة.  ونفسيَّة،  وصحيَّة،  وعقليَّة، 
ليفوَز  االستقامة؛  طريق  عىل  بَيِده  واألخذ 
تعاىل:  اهلل  قال  كام  النار؛  من  وينجَو  باجلنَّة 

)ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  

ۉ   ې( ]التحريم: ٦[؛ أي: ُمُروهم باخلري، 
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ُبوهم،  وأدِّ وعلِّموهم   ، الشِّ عن  واْنَوهم 
َتُقوهم بذلك ناًرا))).

بيُّ أمانٌة عند والَديه، وقلبه  قال العلمء: »الصَّ
الطاهر جوهرٌة نفيسٌة ساَذجة، خاليٌة عن كلِّ 
نقش وصورة، وهو قابل لكلِّ ما ُنِقَش، ومائل 

إىل كلِّ ما ُيمل به إليه.

يف  وَسِعَد  عليه  نشأ  وُعلِّمه؛  اخلري  د  ُعوِّ فإْن 
وكلُّ  أبوه  ثوابه  يف  وشارَكه  واآلخرة،  الدنيا 

معلِّم له ومؤدِّب.

شقَي  البهائم؛  إمهاَل  وُأمْهَِل  الّش  د  ُعوِّ وإْن 
القيِّم  ورقَبِة  رقَبتِه  يف  الِوْزُر  وكان  وهلَك، 

عليه والوايل له.

))) ينظر: تفسير البغوي )٦9/8)).
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ومهام كان األب يصونه عن نار الدنيا؛ فبأن 
يصونه عن نار اآلخرة أوىل«))).

َغر كالنقِش عىل احلَجر، كام  الصِّ والتعليُم يف 
قيل:

اعتدَلـْت ْمَتهـا  َقوَّ إذا  الُغُصـوَن  إنَّ 

اخلشـُب ْمَتـُه  َقوَّ إذا  َيلِـُن  وال 

قد ينفُع األَدُب األْحـداَث يف ِصَغٍر

األدُب ـْيَبِة  الشَّ عنـَد  ينفـُع  وليـَس 

إيمنيًَّة،  تربيًة  أوالَده  يربِّ  أن  املسلم  عىل 
عن  تعاىل  اهلل  قال  كام  التوحيد،  بتعليمهم 

ُلْقامن: )ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  

ف يسير. ))) إحياء علوم الدين للغزالي ))/)٧(، باختصار وتصرُّ
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ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ( ]لقامن: ))[.

»كانوا  قال:    التَّْيميِّ  إبراهيم  وعن 
نُوا الصبيَّ الصالَة، وُيْعِرُب  يستِحبُّوَن أن ُيَلقِّ
سبَع  اهلل(  إال  إله  )ال  يقوُل:  يتكلَُّم  ما  َل  َأوَّ

ُم بِِه«))). مراٍت، فيكوُن ذلَك أوَل يشٍء يتكلَّ

باهلل  االستعانَة  أوالَده  يعلِّم  أن  املسلم  عىل 
وحَده،  به  والثِّقَة  عليه،  َل  والتوكُّ تعاىل، 
النبيُّ  أوىص  فقد  والَقَدِر؛  بالقضاء  واإليمَن 
صبيًّا  -وكان    عبَّاس  ابَن   
ُمَك  ُأَعلِّ إنِّ  ُغالُم،  »يا  فقال:  صغرًيا-، 
َتْدُه  اهللَ  احَفِظ  حيفْظَك،  اهللَ  احَفِظ  كلمٍت: 
ُتاَهَك، إذا سألَت فاسأِل اهللَ، وإذا استعنَْت 

))) رواه ابن أبي شيبة في مصنَّفه )9)5)).
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اجتمَعْت  لِو  األُّمَة  أنَّ  واعلْم  باهلل،  فاستِعْن 
عىل أْن ينفُعوَك بيشٍء مل ينفُعوَك إال بيشٍء قد 
وَك  يرضُّ أْن  عىل  اجتمعوا  ولِو  لَك،  اهللُ  كتبُه 
وَك إال بيشٍء قد كتبُه اهللُ عليَك،  بيشٍء مل يرضُّ

ِت الصُحُف«))). ُرفَِعِت األقالُم وَجفَّ

النبيِّ  ُحبَّ  أوالِده  يف  يغِرَس  أن  املسلم  عىل 
والسَلِف  الكرام  الصحابِة  وحبَّ   ،
الصالح ، وتعظيَمهم وتوقرَيهم ومعرفَة 
أقداِرهم، وليحِرص عىل تعليِم أوالِده سريَة 
وأقواَله؛  وأحواَله  ومغازَيه    النبيِّ 

فهو األُْسَوة احلسنة.

َلُف  قال اإلمام مالُك ْبُن َأَنٍس : »كاَن السَّ

حه األلباني. ))) رواه الترمذي )٦)5)(، وصحَّ
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َكام  َوُعَمَر،  َبْكٍر  َأِب  ُحبَّ  َأْوالَدُهْم  ُيَعلُِّموَن 
وَرَة ِمَن الُقْرآِن«))). ُيَعلُِّموَن السُّ

ُم َمغاِزَي  وقال عيلُّ بُن احلسنِي : »ُكنَّا ُنَعلَّ
وَرَة ِمَن  ُم السُّ النَّبِيِّ  َوَساياُه، َكام ُنَعلَّ

الُقْرآِن«))).

وقال إسامِعيُل بُن حممد بِن سعد بن أب وقَّاص 
رسوِل اهلل  َمغاِزَي  ُمنا  يعلِّ أب  كاَن   :
 ، َبنِيَّ »يا  ويقوُل:  علينا،  ها  وَيُعدُّ  ،

هذه مآثُِر آباِئُكْم؛ فال ُتَضيُِّعوا ذكَرها«))).

وهم  الصالة  أوالَده  يعلِّم  أن  املسلم  عىل 
ِصغار، فيأمُرهم هبا وهم أبناُء سبع، ويرِضهبم 

))) أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لاللكائي )٧/))))).
))) الجامع ألخالق الراوي للخطيب البغدادي ))59)).
))) الجامع ألخالق الراوي للخطيب البغدادي )590)).

11 



14

٤٨ فائدة في تربية األوالد

عليها وهم أبناء عرش؛ لقولِه : »ُمُروا 
سنَن،  سبِع  َأْبناُء  وهْم  الِة  بِالصَّ َأْوالَدُكْم 
ُقوا  وفرِّ  ، عرْشٍ أبناُء  وهْم  عليها  وارضُبوُهْم 

بينهم يف املضاِجِع«))).

عىل  غار  الصِّ أوالَده  ب  يدرِّ أن  املسلم  عىل 
يام، وُيرِشَكهم يف برامج تفطري الصائمن،  الصِّ
دهم  عهم عىل الصدقة يف رمضان، ويعوِّ ويشجِّ
ويكافَئهم  َعهم  ويشجِّ الرتاويح،  صالة  عىل 

عىل ذلك بم حيبُّون.

ٍذ  قالت عن صوم  َبيِِّع بنِت ُمَعوِّ عِن الرُّ
رمضان-:  قبل  مفروًضا  -وكان  عاشوراء 
ُم صبياَننا، ونجعُل  »فكنَّا نُصوُمُه بعُد، وُنَصوِّ

حه األلباني. ))) رواه أبو داود )٤95(، وصحَّ
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أحُدُهم  بكى  فإذا  الِعْهِن،  مَن  اللعَبَة  لُم 
عنَد  يكوَن  حتى  ذاَك،  أعَطْيناُه  الطعاِم  عىل 

اإلفطاِر«))).

])الِعْهِن(: الصوف[.

واحلراَم  احلالَل  أوالَده  يعلِّم  أن  املسلم  عىل 
نعومة  منذ  فالطِّفل  ِصغار؛  وهم  بالتدريج 
َم  ُفهِّ وإذا  واحلرام،  احلالل  يستوِعب  أظفاره 
ا أخَذ احلَسُن بُن عيلٍّ  مترًة  َفِهَم، ولذا َلمَّ
النبيُّ  قال  فيِه؛  يف  فجعَلها  دقِة،  الصَّ متِر  من 
قال:  ثم  ليطَرَحها،  كِْخ«؛  »كِْخ   :

دقَة؟«))). ا ال نأكُل الصَّ »َأما َشَعْرَت َأنَّ
بيان عن الُمستقذرات[. ])ِكْخ ِكْخ(: كلمة َزْجر للصِّ

))) رواه البخاري )9٦0)(، ومسلم )٦)))).

))) رواه البخاري )9)٤)(، ومسلم )0٦9)).
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َد أوالَده وأهَلـه املحافظة  عىل املسـلم أن يعـوِّ
عـىل: أذكار الصباح واملسـاء، وقـراءة بعض 
األحاديـث القصـرية اجلامعة مـن كالم النبي 
أعمرهـم،  مـع  تتناَسـب  التـي   ،
لـم  وْلَيْجعـل  أحياًنـا،  معهـم  دهـا  ويردِّ
ُمكافـآت عـىل ِحفظهـا؛ ففـي هـذا تدريـٌب 
ـنَّة  لـم عـىل العيـش مـع اهلل تعـاىل ومع السُّ

واإلسـالم.

عىل املسلم أن يربِّ أوالَده تربيًة أخالقيَّة:

األخالق مع اهلل: إيقــاظ الِفْطَرة يف نفس 	 
الطِّفل - التعريف بنَِعم اهلل تعاىل - ُمراقبة 

اهلل.

األخــالق مع رســول اهلل : ُحّبه 	 

14 
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٤٨ فائدة في تربية األوالد

- طاعته - التــأدُّب معه - تعليم غزواته 
. وسريته

الرتبية 	  واآلخرين:  النفــس  مع  األخالق 
عىل احلَياء - ُحْســن اخللق - بّر الوالَدين 
دق -  ة اللِّسان -  الصِّ ِحم - ِعفَّ - صلة الرَّ
ل املسئوليَّة  الَكَرم - األمانة - النِّظام - تمُّ

... إلخ.

التحذيــر من األخالق الســيِّئة: الُبخل - 	 
قة - الِكْب، ُفحش اللِّسان  ِ الَكِذب - السَّ
س - احلََسد  - اإلساف والتبذير - التجسُّ

- الِغّش ... إلخ.

 	 - ة: قضــاء احلاجة  تعليــم اآلداب العامَّ
العناية بخصال الِفْطرة - النظافة - الطعام 
والشاب - النُّوم - اللِّباس - االســتئذان 
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- ســرت الَعْوَرة - آداب املجالس - آداب 
الطريق - آداب الُعطــاس والتثاؤب ... 

إلخ.

عىل املسلم أن يربِّ أوالَده عىل معايل األخالق، 
ِة العالية، وعدِم استحقار النَّفس، وَلْيْزَرع  واهِلمَّ
ْزهم  َغر، ولُيحفِّ جولة منذ الصِّ فيهم معان الرُّ

زات املختلفة. بأنواع املحفِّ

ا كانت ُتَرقُِّص  وقد ُروَي عن هنِد بنِت ُعتبة أنَّ
معاوية  وهو صغري، وتقول:

بِي إْن َيُك َظنِّي صاِدًقا يف ذا الصَّ
سـاَد ُقَرْيًشـا ِمْثَل ما سـاَد َأِب)))

نيا ))٧)). ))) العيال البن أبي الدُّ

16 
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ِس العَرب وهو صبيٌّ صغري،  ا رآه بعُض ُمَتفرِّ وَلمَّ
قال: إنِّ ألظنُّ هذا الغالم سَيُسود قوَمه، فقالت 

هند: »َثِكلُته إن كان ال يسوُد إال قوَمه«)))!

بيِّ تظهُر يف األعمر الصغرية، يقول  نجابة الصَّ
العلامء: »تظهر نجابُة الصبيِّ باختياراته ملعايل 
للَِّعب،  جيتمعون  قد  الصبيان  فإنَّ  األمور؛ 
ويقول  معي؟  يكون  َمن  ة:  اِلمَّ عايل  فيقول 

ة: مع َمن أكون؟«))). القارص اِلمَّ

ولذا كان عمُر ُيْدِخُل ابَن عبَّاس  وهو 
رأى  لِما  بدر)))؛  أشياخ  مع  جملسه  يف  صغري 

من نجابته.

))) تاريخ دمشق البن عساكر )٦5/59).
))) تذكرة اآلباء وتسلية األبناء البن العديم )ص0)).

))) ينظر: صحيح البخاري )٤9٧0).

17 
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وكان اْبُن ُعَمَر  إذا لقَي ابنَه سالًما قبَّله، 
ويقول: »شيٌخ ُيَقبِّل شيًخا«))).

ويكتشف  أوالَده  ُيراعَي  أن  املسلم  فعىل 
أو   ، ربَّانٌّ عاملٌ  منهم:  يكون  لعلَّه  مواهَبهم؛ 

ين. ُمْصِلٌح، أو َمن ينرُص اهلل به الدِّ

احلياء  عىل  الصغريات  الفتيات  تربية  ينبغي 
والفضيلة، وأنَّه زينُة املرأة ومجاهلا، وتعويدهنَّ 
عىل احلجاب والتسرتُّ شيًئا فشيًئا، وأنَّه شعار 
طب يمكن تعديله،  ة والكرامة، فالعود الرَّ العفَّ
فإذا َصُلَب واشتدَّ وقسا فتعديله ال يكون إال 

ه غالًبا. بَكْسِ

نيا )٤٧)). ))) النفقة على العيال البن أبي الدُّ

18 
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من التساُهل القبيح يف الرتبية: تعويد الفتيات 
الصغريات ُلبَس املالبس القصرية واملكشوفة 
كشف  يف  والتساُهل  والضيِّقة،  والعارية 
، ال سيَّم املميِّزات منهنَّ وَمن َتلِفُت  عوراتنَّ
االنتباه أو بدأت تظهر عليها عالمات البلوغ، 
الذين ال  املريضة  القلوب  فيهنَّ ذوو  فيطَمُع 
قون بني كبريٍة وصغرية، فضاًل عن إيالِف  يفرِّ

الفتيات هذه املالبس فيصُعب تغيريها.

الختياِر  ولِده  توجيِه  عن  مسئوٌل  األب 
دينِه  أمر  عىل  ُيعينُه  الذي  الصالح  ديق  الصَّ
وء، والتدقيِق يف  وُدنياه، واجتناِب َصديق السُّ
ُجُل  »الرَّ احلديث:  ففي  وبناتِه؛  أبنائه  ُصحبة 
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عىل ِديِن َخلِيلِِه؛ َفْلَينُْظْر َأَحُدُكْم َمْن ُيالُِل«)))، 
اِحب ساِحب! والصَّ

])ِدين(: عادة وطريقة وسيرة[.

متابعة  يف  أهُلها  َط  فرَّ طاهرٍة  فتاٍة  من  كم 
سويٍّ  شابٍّ  من  وكم  فرتدَّْت!  صديقاتا 
مستنقع  إىل  فتدهور  وء  السُّ أهل  صاحَب 
من  خرٌي  والوقاية  رات!  واملخدِّ اجلريمة 

العالج.

يكون  ديق  الصَّ اختيار  عىل  الولد  تدريب 
احلسنة،  األخالق  عن  املبارش  باحلديث 
إجياًبا  املختلفة  السلوكيَّات  عىل  والتعليق 
وَسْلًبا، واالبتهاج من ُسُلوٍك َحَسٍن والعكس.

))) رواه أبو داود )))٤8(، والترمذي )٧8))(، وهو في الصحيحة )٧)9).
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٤٨ فائدة في تربية األوالد

ُسُلوك  العامُل األسايسُّ يف ُصنع  األرسة هي 
أساليب  يف  سوب  الرُّ أو  والنجاح  الطِّفل، 
نفسيَّة  مشكالت  إىل  يؤدِّي  اخلاطئة  الرتبية 
أنَّ  كام  شخصيَّته،  يف  وانفعاليَّة  واجتمعيَّة 
اخلالفات والنِّزاعات بني الوالَدين تؤثِّر عىل 
النفسيَّة، وتؤدِّي إىل اضطراب  ة الطفل  صحَّ
وظهور أنامط سلوكيَّة غري سويَّة يف شخصيَّته.

األرسة هلا َدور كبري يف اكتشاف املوهوبن من 
األبناء، وتشجيعهم عىل التميُّز، بتقديم وسائل 

عاية الالزمة لتنمية ُقدراتم وإمكانياتم. الرِّ

من  املوهوبني  امُلْبِدعني  نسبة  دراسة:  يف 
اخلامسة  السنة  إىل  الوالدة  سن  من  األطفال 
من أعامرهم 90%، تقلُّ هذه النِّسبة إىل 0)% 
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الثامنة حتى  يف ِسنِّ السابعة، وتقلُّ يف السنة 
تصري )%.

واملوهبة،  اإلبداع  تقتل  اخلاطئة  فالرتبية 
يها. والتشجيع ينمِّ

من وسائل تشجيع األطفال وحتفيزهم: إطالق 
صادق،  )أسد،  عليهم  الشيفة  األلقاب 
املنزل وحثُّهم عىل  بمكتبة  عفيفة( - ربطهم 
القراءة واالطِّالع - عمل مسابقات منزلية - 

أخذ مشورهتم يف بعض األمور.

احلياة االجتمعية ركٌن مهٌم وأسايسٌّ يف حياة 
من  احلياة  هذه  مالمح  د  وتتحدَّ إنسان،  أيِّ 
مرحلة الطفولة وسنوات العمر األوىل، التي 
التي  املرحلة  اإلنسان؛ فهي  هي أهم مراحل 
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ُل عىل أساِسها كلُّ مراحل عمر اإلنسان،  تتشكَّ
ُد مالحمُه  وُتبنَى عليها دعائُم شخصيَّته، وتتحدَّ
فيام  تغيرُيها  يصعب  التي  وأخالُقه،  وطِباُعه 

بعُد، كام يقول علامُء الرتبية.

التي  املهارات  جمموعة  االجتمعيَّة:  املهارة 
مع  والتواصل  للتفاعل  الطفل  يستخدمها 
بَمن  االختالط  عىل  قدرته  أو:  اآلخرين، 

حوله والتواصل معهم لفظيًّا وسلوكيًّا.

يبدأ الطِّفُل يف اكتساب مهاراته االجتمعيَّة من 
األرسة، من خالل تفاُعِله مع والَديه ومعاملة 
البيت،  يف  إخوته  مع  وتفاُعِله  له،  الوالَدين 

وتفاُعِله مع اآلخرين ِمن حوله.

27 
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امتالك الطِّفل املهارات االجتمعيَّة يساعده يف 
االنسجام مع اآلخرين لفرتة طويلة، ونقص 
هذه املهارات يسبِّب مشاكل نفسيَّة وسلوكيَّة، 

وتكوين َعداءات جتاه اآلخرين.

من أمثلة املهارات االجتمعيَّة املطلوب تنميتها 
اآلخرين  وتوديع  استقبال  األطفال:  عند 
مشاعرهم  وَفهم  الناس  مع  التعاُطف   -
يف  بالسعادة  الشعور   - معهم  والتجاوب 
وجود اآلخرين - تباُدل األفكار مع األطفال 
استعامل   - الناس  مع  اإلجياب  التواصل   -

مفردات واضحة سهلة يف التعبري.

وُشْكر الطِّفل زميَله الذي صنَع إليه معروًفا: 
مهارة اجتامعيَّة.

29 
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ه:  حقِّ يف  أخطأ  الذي  لزميله  الطِّفل  واعتذار 
مهارة اجتامعيَّة.

األطفال من  أحد  غياب  الطِّفل عن  وسؤال 
الروضة أو املدرسة: مهارة اجتامعيَّة.

مهارة  رؤيته:  عند  زميله  عىل  الطِّفل  وسالم 
اجتامعيَّة.

أو  احلزين  صديقه  ملشاعر  الطفل  ومشاركة 
حلُزنه:  احلُزن  أو  عنه،  بالتخفيف  اخلائف، 

مهارة اجتامعيَّة.

الطفل  مهارات  تنمية  وسائل  أهمِّ  من 
االجتمعيَّة:

كاء االجتامعي لــدى الطفل: 	  الــذَّ تنمية 
بمســاعدته عىل القدرة عىل التواصل مع 
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اآلخريــن وَفهم مشــاعرهم والتجاُوب 
معها.

احــرتام وتفعيــل الــذات، والشــعور 	 
بالكرامة والثقة يف النفس، واالعتامد عىل 
النفس واالســتقالليَّة: يف قضاء حاجته، 
ألعابه ومالبســه، حّل مشكالته  اختيار 
النشاطات  بنفسه، إرشاكه يف  مع زمالئه 
املنزليَّــة البســيطة )مثل: إعــداد مائدة 
الطعام، أو وضع املهمالت يف السلَّة( ... 

وغري ذلك.

ل  مع إعطائه الفرصة يف اختاذ القرارات وتمُّ
بني  تشجيعيَّة  كلامت  وإسامعه  مسئوليَّتها، 

احلني واآلخر يف قراراته الصائبة.
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واملسئوليَّة  الثِّقة  هذه  تفعيل  عىل  األمثلة  من 
  اهلل  رسوَل  أنَّ  األطفال:  نفوس  يف 
صغري،  وهو  سٍّ  عىل  مالٍك  بَن  أنَس  ائتمَن 
ة، كام قال  ة سيَّ ا يف مهمَّ وأرسَله مبعوًثا خاصًّ
 ، اهللِ  رسوُل  عيلَّ  أتى   : أنس 
وأنا ألعُب مع الغلامِن، فسلََّم علينا، فبعثني إىل 
حاَجٍة، فَأْبَطأُت عىل أمي، فلما جْئُت قالت: 
حِلاَجٍة.  اهللِ  بعثني رسوُل  قلُت:  ما حبسَك؟ 
. قالت: ال  ا ِسٌّ قالت: ما حاجُتُه؟ قلُت: إنَّ

َثنَّ بِسِّ رسوِل اهللِ َأَحًدا))). دِّ ُتَ

ومن ذلك:

فَشَب  بَشاٍب،  ُأِتَ    اهلل  أنَّ رسوَل 

))) رواه مسلم ))٤8)).
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أشياٌخ،  يساِرِه  وعْن  ُغالم،  يمينِه  وعْن  منُه، 
ُأْعطَِي هؤالِء؟«،  َأْن  »َأتأَذُن يل  فقاَل للغالِم: 
منَك  بنصيبي  ُأوثُِر  الغالُم: ال واهلل، ال  فقاَل 

أحًدا! َفَتلَُّه رسوُل اهلل  يف يِدِه))).

])تلَّه(: وضَعه[.

ابُتيَل بطفٍل ُمعاٍق: أن يصِبَ وَيْرىض  عىل َمن 
بقضاء اهلل تعاىل؛ فقضاء اهلل كلُّه خرٌي للمسلم: 
ُه خرٌي، وليَس  »َعَجًبا ألَْمِر املؤمِن، إنَّ أْمَرُه كلَّ
اُء شكَر  ذاَك ألحٍد إال للمؤمِن: إْن َأصاَبْتُه رَسَّ
اُء صرَب فكاَن  فكاَن خرًيا لُه، وإْن أصابتُه رضَّ

خرًيا لُه«))).

))) رواه البخاري ))٤5)(، ومسلم )))0)).
))) رواه مسلم )999)).
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احلنون:  األمُّ  ُتها  وأيَّ الرحيم  األُب  ا  أيُّ ر  تذكَّ
قيمة  أقلَّ  جتعُله  ال  وإعاقته  ولُدك،  هذا  أنَّ 
بِعْلِمه  العامَل  نفع  ُمعاٍق  من  فكم  إنسانيَّة،  أو 

ِقرنَّ شأن ولِدك. وإبداعه، فال َتْ

ذوي  بمدارس  امُلعاق  إحلاق   : املِهمِّ من 
مناهج  -مع  ففيها  اخلاصة؛  االحتياجات 
ة باملهارات التعويضيَّة  راسة- مناهج خاصَّ الدِّ
نوع  حسب  تدريسها  إىل  احلاجة  تدعو  التي 

اإلعاقة.

ال ووسائل التواُصل والتقنية  اإلنرتنت واجلوَّ
هبا  واالكتفاء  ين،  حدَّ ذو  سالٌح  احلديثة 
والتسلية  الرتفيه  وسائل  من  وسيلة  ا  أنَّ عىل 
للطِّفل  ة  الدوريَّ واملراقبة  كبرٌي،  خطٌأ  للطفل 
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الذاتيَّة هلل يف نفسه  وسلوكيَّاته وتنمية املراقبة 
. واجٌب رشعيٌّ

التي  األطفال  أفالم  مراقبة  املسلم:  عىل 
الكرتون  أفالم  واختيار  أوالُده،  ُيشاهُدها 
املناسبة هلم واخلالية من املخالفات الرشعيَّة، 
مع إجياد البدائل املناسبة، كاأللعاب واخلروج 
باملفيد  الطِّفل  وإشغال  والنُّزهات،  للحدائق 
النافع، مع اجللوس الدورّي مع األوالد؛ فهذا 
ق لم اإلشباع النفيس، ويوفِّر لم البديَل  يقِّ

احليَّ عن االستغراق أمام الكرتون.

وُمثابرٍة وضبٍط  إىل صرٍب  األوالد حتتاج  تربية 
ذلك،  عىل  تعاىل  باهلل  االستعانة  مع  للنفس، 
ب؛  ْ بالرضَّ دائًم  يكون  ال  األوالد  وعقاب 
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سكوت  أو  غضب،  نظرة  ُتناِسبه  َمن  فمنهم 
يعِقل  الذي  والطِّفل  الكالم،  عن  مفاجئ 
ُيرَضب رضًبا خفيًفا -عند احلاجة- للتأديب 

ي. ال لالنتقام والتشفِّ

حيتاج  املراَهقة  مرحلة  يف  األبناء  مع  التعاُمل 
بن  املوازنة  يف  الوالَدين،  من  ِحْكَمة  إىل 
وعدم  والرتبية  اخلصوصيَّة،  واحرتام  امُلتابعة 

التخوين، والتغاُفل والنُّْصح والتنبيه.

فال ُبدَّ أن يشعر االبن امُلراِهق أن أهله يتابعونه 
ن  يتيقَّ أن  ُبدَّ  ال  الوقت  نفس  ويراقبونه، ويف 
ُنونه، وأنَّ هذه  فاته وال ُيَوِّ م يثقون يف ترصُّ أنَّ

املتابعة للحفاظ عليه ال لتخوينه.

والعاقل ال يستقيص، وال ُيْشِعر ابنَه أنَّه يعلم 
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إىل  ذلك  أدَّى  وإال  وكبريٍة؛  صغريٍة  كلَّ  عنه 
ضياع َهيبته من قلوهبم.

أن  مجيل:  ُخلٌق  ولِده  عىل  ظهَر  إذا  املسلم  عىل 
تغافل  ًة  مرَّ أخطأ  فإن  به،  ويمدَحه  عليه  ُيكافَئه 
عنه، ولو عاد ثانية نبَّهه عىل خطئه بُلطف وُحّب.

فمن أخطاء بعض أولياء األمور: أنَّه إذا رأى 
ابنَه عىل خطأ؛ حاول أن يضبَِطه متلبًِّسا به!

املسلم  تواجه  التي  يات  التحدِّ أعظم  من 
أوالده  تربية  املسلمن:  غري  بالد  يف  املقيم 
للمخاطر  والتفطُّن  صحيحًة،  إسالميًة  تربيًة 
البالد، سواء  التي تواجُههم يف هذه  العظيمة 
ة، أو أخالقيَّة، أو اجتامعيَّة،  كانت خماطر عقديَّ

أو تعليميَّة، وغريها.

40 
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عىل املسلم املقيم يف بالد غري املسلمن: تربية 
امَلْصل  فهي  الصحيحة؛  العقيدة  عىل  أوالده 

هوات. ُبهات والشَّ الواقي من خماطر الشُّ

عىل املسلم املقيم يف بالد غري املسلمن: تربية 
أوالده عىل املحافظة عىل الصلوات يف مجاعة، 
وكثرة ِذْكر اهلل، واالستعانة به يف مجيع األمور، 
الفرائض  عىل  والُمحاَسبة  ؤال  السُّ ومتابعة 

ينيَّة. الدِّ

عىل املسلم املقيم يف بالد غري املسلمن: َرْبط 
هناك،  اإلسالميَّة  واملراكز  باملساجد  األوالد 
ُقْدَوًة صاحلًة لم يف  أن يكون  واحِلْرص عىل 

ذلك.
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املسلمن:  غري  بالد  يف  املقيم  املسلم  عىل 
-لغِة  العربيَّة  باللُّغِة  البالغة  والعناية  االهتمم 
ث  التحدُّ واحِلْرص عىل  والقرآن-،  اإلسالم 
يف البيت باللُّغة العربيَّة دائاًم، وعمل جلسات 
وحوارات ُيقرأ فيها كتاب اهلل تعاىل، وُتدَرس 

. ِّفيها أحاديث النبي

وعىل الوالَدين أن ُيدِركا أنَّ املستقبَل اإليامنَّ 
ألوالدمها يف َخطٍر، ما دامت اللُّغة العربيَّة يف 
العربية  اللُّغَة  سيحمي  فَمن  النِّسيان؛  أدراج 
عندما  أكثر  أو  عاًما  مخسني  أو  ثالثني  بعد 
يفنى هذا اجليُل الذي هاجر من بالد العَرب، 
فاألجيال  العربيَّة؟!  اللغة  ث  يتحدَّ يزال  وال 
ث  القادمة التي ُولَِدت يف بالد الغرب ستتحدَّ
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، وستذوب لغُة العرب،  لغة األعاجم وال ُبدَّ
ا إليه راجعون. وإنَّا هلل وإنَّ

من امُلِهّم: العناية بأصدقاء األوالد يف بالد غري 
ؤال عنهم، ومعرفة أخالقهم  املسلمن، والسُّ
بن  داقات  الصَّ قيام  من  واملنع  وميوهلم، 
مة،  اجلنَسن منًعا قطعيًّا؛ فهذه العالقات حمرَّ
املصائب  كلِّه  البيت  وجترُّ عىل األوالد وعىل 

والِفَتن.

امُلِهّم يف بالد غري املسلمن: احِلرص عىل  من 
تعليم األوالد يف مدارس إسالميَّة غري خمتَلطة، 
ر  تعذَّ إن  ُبعد  راسة عن  الدِّ بنظام  أو إحلاقهم 

ذلك.
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من امُلِهّم يف بالد غري املسلمن: املتابعة اليوميَّة 
وأن  املراَهقة،  مرحلة  يف  ة  خاصَّ لألوالد، 
َمفتوحًة  دائاًم  هات  واألمَّ اآلباء  عيون  تكون 
سنِّ  يف  يصريوا  أن  إىل  وبناهتم،  أبنائهم  عىل 
ل املسئوليَّة؛ ألنَّ أبناء املسلمني  النضوج وَتمُّ
مليئة  جمتمعات  وسط  يعيشون  بني  املغرَتِ
واالنحرافات  والِفَتن  والُمغريات  باملهالك 

النفسيَّة واالجتامعيَّة.

نسأل اهلل تعاىل أن ُيَوفِّقنا ملا يبُّه ويرضاه، 
اتِنا وأن ُيباِرَك يف ُذريَّ

)ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

ھ  ھ   ے    ے(

واحلمد هلل ربِّ العاملني
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