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كلمة �لتقو�٢

 iعلما# �لنفس   iعلما من   �كث �هتم 
�الجتماn بشؤ#' �لتربية #mاالִדا �ملختلفة 
 o فُألفت  متعد�7،  #مناهج  �سس  #فق 
 tسا. #�ستخلصت نظريا. متز�v7 .ْلك |و} #ُ�ِجنَز\
�ا#لة  o بني �لتحليل �لنفسي #�لسيكولوجي لعا� �لطفل
الستكشا� عامله #كشف �لغطاi على �لعو�مل �ل� تؤثر 
بناi شخصيته #تطوvها سلبا #(�ابا. #o غمر� هذ�   o
�لتحليال. #�لنظريا. �ملختلفة ينفر7 �لدين �حلنيف بوضعه 
معا� #�ليا. �لتربية حيث �cنا �' شخصية كل (نسا' 
ُنسجت طبقا لفطر� �هللا �ل� هي �سا� �لتركيبة �لنفسية 

لكل مولو7 � جعلها تتأثر بعو�مل �ملحيط. 

#ال �فى على �ملهتمني بأصو[ �لتربية �' �ملؤثر�. �خلاvجية 
�ل� تكتنف حيا� �لطفل خال[ نشأته هي �ل� حتد7 معا� 
شخصيته بشكل كب� حتت �لتأث� �لذ_ يبد� من �ألسر� 
كو�ا �لد�ئر� �أل#& \�. �لتأث� �ملباشر � �ملجتمع كد�ئر� 
 �cت  iملر� شخصية   o �لتحو[  نقطة  فإ'  #بالتا�  ثانية. 
 '� فيه  شك  ال  #مما  �ملؤثرين.  هذين  مظلة  حتت  معاملها 
#�ل�  �لعا�  يشهدها  �ل�   iألبنا� من   �كث فسا7  حاال. 
يعجز �للسا' عن #صفها قد حدثت بسبب �خللل �لتربو_ 
 iسو� حد  على  #�ملجتمع  �ألسر�  صعيد  على  �لفا�7 
#�ملعامال.  �لسلو`  على  سلبياته  �نعكست  �لذ_  �ألمر 

�الجتماعية.

لقد عا¡ �إلسال> موضوn �لتربية #�حا  مبختلف جو�نبه 
فبني لنا mموعة قو�عد #�ليا.  �لسلو` �لتربو_ �ل� تتصل 
�لذ_ هو vكيز� �إلصال�  �لر#حي  باجلانب  #ثيقا  �تصاال 
 n#v�  � �ألكر>  لرسولنا  �لنبوية   ���لس  o#  ،�#�لتأث
حبه   � عنه  عر�   \) #�لتوجيه  �لتربية  معا�   o �ألمثلة 

كا'  £م  #�حتر�مه  عليهم  #�لعطف  ֲדم  
ته v# لأل#ال7 
من 7�به � #�نه كا' يسمي �ألطفا[ بأ¦اi حسنة \�. 
يكرمو�  بأ'   iلآلبا توصياته  جانب   &) هذ�  طيبة..  7اللة 
تربيتهم  باحتر�> #¨رصو� على  يعاملوهم   '�  _� �#ال7هم 
vضي  فاطمة  �لسيد�  كانت  فقد  �هللا.   Hتقو �سا�  على 
�هللا عنها كلما 7خلت على �لنª � قا> (ليها فأخذ بيدها 
قامت  عليها  7خل   �\) #كا'  #�جلسها m oلسه،  #قّبلها 
(ليه فأخذ. بيد� �لشريفة #قّبلته #�جلسته m oلسها. كما 
 nألقر� مر�  #كا'  �حلسن  قّبل حضر�  �نه   � عنه   _#v
�بن حابس �لتميمي موجوm o �7لسه، فقا[: (' � عشر� 
من �لولد ما قّبلُت منهم �حد�! فنظر (ليه vسو[ �هللا � � 
 � سنته  من  يكن   � ُيرحم..كما  ال  يرحم  ال  من  قا[: 

َمعاُ� �
ال�بية األصيلة..!!
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مؤ�خذ� �لصغاv عندما يصدv منهم �_ تقص� #ال يعنفهم 
كنُت،  قا[:   _vلغفا� عمر#  بن  �vفع  فعن  يزجرهم.  #ال 
#�نا غالٌ>، �vمي ®ال لألنصاv فأتى �لنª � فقيل: (' ههنا 
غالما يرمي ®لنا، فأ° h (& �لنª �، فقا[: يا غال>! ِلَم 
ترمي �لنخل؟ قا[، قلت: �كل. قا[: فال ترِ> �لنخل، #كل 
�للهم  #قا[:  v�سي  على  مسح   � �سافلها!   o يسقط  ما 
 o# سو[ �هللا � (منا 7عا لهv شبع بطنه!. فلم يغضب عليه�
 o هذ� �حلا7ثة 7اللة عظيمة على منهج تربو_ نبو_ �صيل
تقومي سلوكيا. �لصغاv �ل� تتسم بالسلبية #كيفية �لتعامل 
مع حاال. كهذ� |كمة #صc.. #كا' سيدنا �
د عليه 
 o �ألطفا[  تعنيف  �سلو´  بشد�   µvيعا  �v#بد �لسال> 
�لتربية #عر� عنه �نه كا' يقو[ عن صغاv �لسن بأ�م � 
 _� لديكم؟  مكلفني  �صبحو�  فكيف  �هللا  من  بعُد  يكّلفو� 
�ما>  مسئولني  �vشدين  �علهم  �لذ_  �لسن  يبلغو�   � (�م 
�هللا #بالتا� فال جتو� �لقسو� عليهم قبل سن �لبلو·. لقد 
 o 7كا' من عا�7 �ملسيح �ملوعو7 � �نه �لس مع �أل#ال
لفتر� طويلة  �لسرير #هم يقصو' عليه قصصهم  بيته على 
#حضرته � يستمع (ليهم متَمعًِّنا. كما عر� عنه � 
كا'  فما  #توبيخهم،  �ألطفا[  ضر´   µvيعا كا'  �نه 
يضر´ �ألطفا[ #ال يصدv عنه ما ُيظهر سخطه عليهم #لو 
��عجو� بأسئلة ال �ل £ا #�صر#� للحصو[ على شيi ال 
 ��يكا7 يوجد �صال، فمن �ملبكيا. �ملحزنا. �' نرH كث
من منا\t �لتربية �خلاطئة تعتمد على �لزجر #�لتعنيف �لبد5 
كوسيلة تقومي سلو` �لصغاv مع �لعلم �' �ملختصني m oا[ 
�ل� تنعكس على �ألبناi نفسيا  �لسلبية   vثبتو� �آلثا� �لتربية 
#سلوكيا من جر�i \لك..كما �' كث�� من �آلباi يتعاملو' 
مع �لصغاv #�سئلتهم باستخفا� #�ستصغاv #كث�� ما ال 
تؤخذ �ستفسا�vִדم تلك ¼دية #موضوعية #ال �ا´ عليها 

|ث   o فالطفل   ،��تفك #بساطة  �لطفل  عقل  ¨تر>  مبا 
مستمر عمن �يب على تسا½الته. #�لصدo M �لقو[ �عل 
بأنه   �vشعو  '� كما  #يستحسنها،  �لصر�حة  يعتا7  �لطفل 
موضوn ثقة �بائه سيجعله �جل #ينفر من كل ما من شأنه 
�لطفل عد>  �لثقة، #من طرM حتصني شخصية  هتك هذ� 
يلجأ  ��ئد مفر  كما  �لدال[ عليه |ب  (غد�M كث� من 

(ليه �لبعض..

(ياهم  �هللا  ف��قهم  �أل#ال7   o يرغبو'  ما  عا�7  �لنا�   ')
#لكنهم ال يبذلو' �_ جهد o تربيتهم ليكونو� صاحلني #ال 
(& هذ�  �لقر�'  نبه  #قد  �هتما>،   ¿7� لر#حانيتهم   '#�يع
�ألمر ¼الo i قوله تعا&: ﴿يا �يها �لذين �منو� ُقو� �نفسكم 
 Áٌعليها مالئكة ِغال �vُقو7ُها �لنَّاُ� #�حلجا#َ Âvهليكم نا�#
يؤَمر#'﴾  ما  #يفعلو'  �مرُهم  ما  �هللا  َيْعُصوَ'  ال  ِشَد�7ٌ 

(�لتحرمي: ٧)

نصحا  ##جه  بقو�  هذ�   &)  � 
د � سيدنا  نّبه  #قد   
 o ية طيبة �' عليهم �' ¨دثو�v\ 'لذين يبتغو� iآلبا� &)
�نفسهم تغ�� صاحلا كما عّد عليه �لسال> من �ملعصية #�إل� 
�' يتمÆ �إلنسا' �#ال�7 (\� � تكن �لنية �' يكونو� متدينني 
 '� �ملمكن  من  #(ال  هللا،  مطيعني  �لدين،  #خّد�>  #متقني 
�لصاحلا.!  �لباقيا.  �لسيئا. بد[  �لباقيا.   iُيَسّمى هؤال
�نه يبغي �#ال�7  #�عتc عليه �لسال> كل من يدعي بلسانه 
�نه   vلفجو�# �لفسق   o حياته  يقضي  #هو   iتقيا� صاحلني 
شخص كا\´ o 7عو�� ما � يصلح نفسه #�عل حياته 
#يكو'  مرضية  بنتيجة  �منيته  تأ°  عندها   \) �لتقا�.  حيا� 

�أل#ال7 جديرين بأ' يوصفو� "بالباقيا. �لصاحلا.".

�عني  قّر�  #\vياتنا  ��#�جنا  من  لنا  يهب   '� �هللا  ..نسأ[   
#�علنا للمتقني (ماما #صلِّ �للهم على سيدنا �مد #على 

�له #صحبه �3عني.

 




