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َمُةُ ُالُمَقدِّ
الرتبػػػػوي  تضػػػػاعيو اثػػػػور ث ضػػػػملالػػػػن ء شخصػػػػية يسػػػػعب البلػػػػ  الػػػػراهل ة  تتبػػػػع عمليػػػػة تنميػػػػة 

اثسػػػعب هػػػو  الغػػػرض مػػػل ذلػػػك .سػػػَي أعػػػالـ النػػػبالءعػػػس تسػػػليء الضػػػوء علػػػب كتػػػاب الػػػ ه   اإلسػػػالم  
السػػاحة التعليميػػة اثنظومػػة الرتبويػػة اثعاوػػرة  ر ػػد نفائسػػيف يف كنػػوز الػػرتاث   طائفػػة مػػل  اسػػتيعاب  اسػػت مار 

ف تػػػراث اثاضػػػ  أضػػػلب مػػػددا لتوسػػػيع نطػػػاؽ ا اضػػػر ةذا   ة. اسػػػتنادا ة  دراسػػػة من  يػػػة  كػػػرا  تطبيهػػػا
 يف اثنظومػػة امتمعيػػة لعصػػر اثعلوماتيػػة  تنهيتػػيف  ةدمػػاج جػػ  رف النا عػػة يف عمليػػة التنميػػة  التلػػدي   مػػيف 
يف جمػػػاؿ تربيػػػة الطفػػػل علػػػب  جػػػيف  أمػػػال يف تطػػػوير  ةإلػػػراء اإل ػػػادات الرتاإليػػػة يف التن ػػػ ة ا جتماعيػػػة  اثعر ػػػة

 .اخلصوص
علػػػػب أف الػػػػرتاث يعتػػػػس مػػػػل أهػػػػت الوسػػػػائل الفعالػػػػة يف ترسػػػػي  ا ويػػػػة ( ـٕٚٓٓ)ت ػػػػدد اإليسيسػػػػكو 

 ا معر يػػاو ينػػػَي درب هاديػػاو  مرشػػػداو  مل مػػاو  كنػػػ مل يػػػ ؿ كػػػاف الػػرتاث الفكػػػري اإلسػػالم  (. ٘ص)ال ها يػػة 
العهل اثسلت،    يهو بيف عند م هب مػل اثػ اهب، أ  جيػل مػل األجيػاؿ، أ  نػرف مػل الهػر ف،  لػ لك 

ةذا   ( ـٜٕٓٓعمػارة، ) إف الرتاث الفكري ال ي هو ةبداع ب ري، ليس نيػداو و علػب الت ديػد  اإلبػداع 
بكػػػار، )ا اضػػػر يت شػػرط لف ػػػت  تطػػوير ةف   ػػػت اثاضػػ  علػػػب رمػػو سػػػل .ا نتفػػاع منػػػيف علػػب الوجػػػيف األم ػػل

ال ػػػػار  ، )مثػػػػة حاجػػػػة  عليػػػػة ثراجعػػػػة تراإلنػػػػا علػػػػب ضػػػػوء مفاهيمنػػػػا اثعاوػػػػرة  .(ٜٛ، ص ٔهػػػػػ، جٜٕٗٔ
 .(ٛٛـ، ص ٜٜٙٔ

يتوجػػيف اث ػػتغلوف بالتنميػػة عمومػػا  نػػادة د ؿ العػػامل اليػػـو ة   ضػػع الطفولػػة يف سػػلت أ لويػػا ت ألف 
  نايػػػػػة بالطفولػػػػػة ضػػػػػماف للن ػػػػػاح اثسػػػػػتهبل    ػػػػػ  مرحلػػػػػة الت سػػػػػيسالوانػػػػػع  البلػػػػػوث ي ػػػػػَياف ة  أف الع

(Education Week, 2009, p. 3, 19 .)أف الطفولػة ( هػػ ٜٚ٘ – ٛٓ٘)بػل اوػوزي يػر  ا
ـ،  ٕٗٓٓ)لتهػػوم مػػا كػػاف يف الصػػغر موسػػت مػػل مواسػػت العمػػر  يطلػػم عليػػيف موسػػت الػػ رع  يػػر  أف أنػػـو ا

نػػوع ال ػػ رة البػػ رة الػػد  ػػدد "ة مرحلػػة الطفولػػة ب  ػػا عػػل أشميػػ( ـ ٕٗٓٓ)أبػػو سػػليماف  نػػاؿ(. ٓٗص 
 :الروايف ناؿ   (.ٜٔٔ ،ٖٔ ص" )الطفل ناعدة ا نطالؽ... طعت ال مرة

 ةذا مل يُػْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل باألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو
 

ْضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهت رهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل انصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداع     ر
 

 ,Montgomery, 2003)ختتلو بدايات الطفولة مل مكػاف ة  خرػر  مػل إلها ػة ة  أرػر  
p. 51 )  علػػب امتػػدادف  تنوعػػيف نضػػايا الطفولػػة ك حكػػاـ شػػرعية، تنػػا ؿ تراإلنػػا  ػػإف ل ها ػػة اإلسػػالمية يف ا

الػرتاث اإلسػالم  يتضمل  .م تعليمية  ه  جديرة بالعناية  اإل ادة طرائ خداب مرعية،  حكايات شعبية، 
مػػػل شػػػ  ا أف تك ػػػو جمموعػػػة مػػػل نهػػػاط الهػػػوة هػػػ  جمسػػػات  مفشػػػرات  كريػػػة مضػػػامني إلها يػػػة  الضػػػخت

.  الضػػػػعو يف مسػػػػَية الرتبيػػػػة اإلسػػػػالمية  أحػػػػواؿ امتمػػػػع اثسػػػػلت  مالحمػػػػيف اإلنسػػػػانية  رصائصػػػػيف ال ها يػػػػة
األحبػػػاث اثوسػػػػعة  سػػػيلة مػػػػل  سػػػائل روػػػػد اثاضػػػ   اسػػػػت مارف عػػػس التػػػػدبر الرتبػػػوي  استبصػػػػار معطيػػػػات 
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 مػػػا نبػػػع ،  عػػػا توسػػػيع خ انػػػيف باألوػػػالة  اثعاوػػػرة ماإلنسػػػا  األسػػػالؼ لتػػػدعيت ا اضػػػر  ختصػػػيب الفكػػػر 
 . معني التنوع ، نواـ اإلبداع ،النبوغ

ُمبرراتُالدراسة
اجت  ال ي ي تت ب ربار  أمساء  أنساب مل سلو،  يتفرع مل علت التاري  العناية بعلت الرتر

العلمية  كناهت،  ألهاهبت،  بلدا ت،  تاري  ميالدهت    يا ت،  مناهج تعليم ت  رأي النُػهراد مبفهال ت 
بوي  إنريف يتتبرع إلها ة ال عوب  أبرز اثفكريل  اثفكرات بُغية   ت أسماط الرتبية  التعليت  د ر أما ال فكر الرتر

 . يف عملية التن  ة ا جتماعيةامتمعية اثفسسات 
 .Cook, 2003, p)  إلرائػيف  عطائػيف ة الػرتاثة اإلسػالمية علػب  عػ  تػاـ ب شميػالكاتبوف يف الرتبيػ

ا ائػػل الػػ ي أنت تػػيف  الػػرتاث ال هػػايف ذلكػػت  ،الهػػرخف  السػػنة ابتػػداء ة ند تتسػػ اإلسػػالميةالرتبيػػة   ، (1327
ذلػك . (Gunther, 2007, p. 62) التػ نلت منػاهج روػينة للػتعلت  عػسألجيػاؿ اثسػلمة اثتتاليػة ا

  الهػر فعػس األديػاف اثختلفػة  عػس ا لتهػاء ا ضػاري مػع األمػت اثتنوعػة متلػور حػوؿ الػديل  اثاض  ال ي
رغػت أشميت ػا تهػدـ  ج ػػات (  بػل سػػلنوف  الهابسػ   الغػ اي)ةف الكتػب الرتبويػة  .  زاؿ يف ذاكػرة األمػت

نظػػػػر أوػػػػلاهبا بينمػػػػا تعػػػػرض كتػػػػب الػػػػرتاجت اثوانػػػػو ال خصػػػػية  األحػػػػداث العامػػػػة كمػػػػا هػػػػ  يف الوانػػػػع 
اث يػػد مػػل  الػػرتاجتتهػػدـ كتػػب  . مػػل رػػالؿ اثوانػػو اثتنوعػػة  األشػػخاص( ٕٓـ، ص ٕٔٓٓالبلػػرتي، )

تعػػد كتػػب الػػرتاجت ذات أشميػػة كبػػَية يف دراسػػة   . الػػرى    تتػػير نظػػرة أرحػػب  أدؽ  ركػػة األجيػػاؿ السػػابهة
ال ها ػػػػة العربيػػػػة ثػػػػا  ي ػػػػا مػػػػل معلومػػػػات   ػػػػَية كمػػػػا أف ن عت ػػػػا الوانعيػػػػة يف التػػػػد يل  سػػػػرد األربػػػػار  بيػػػػاف 

التعليميػػة األن ػػطة  اإلسػػ امات ك ػػو    التعريػػو بال خصػػيات  األحػػداث اث ػػكالت  سػػبل عالج ػػا 
 .كل ا جما ت جتعل الرتاجت الرجالية  النسائية غاية يف األشمية للباح ني  راوة يف اماؿ الرتبوي  السابهة

عػػل البلػػ  يف الػػرتاث  هػػ ا األمػػر يسػػتلـ  بػػ ي حػػاؿ مػػل األحػػواؿ الن ضػػة ال ها يػػة اليػػـو   تسػػتغ  
لػل ضميػا العصػر  لػل يػفإلر  يػيف راإلنػا ةذ هػو ماضػينا  مػل   ماضػ  لػيف ا فاظ علب نيت أويلة مسػتمدة مػل ت

تعػػد الرتبيػػة العربيػػة اإلسػػالمية جػػ ءاو مػػل الرتبيػػة العاثيػػة،  هػػ  جمموعػػة مػػل (. ٛٚـ، ص ٜٕٓٓشػػوماف، )
اثف ومات  األسس العهائديػة  الفكريػة  اخللهيػة  السػلوكية  الهػيت الر حيػة  اوسػدية،  اثرتابطػة  يمػا بين ػا 
يف ةطػػػػار  كػػػػري  احػػػػد، مسػػػػتندة يف مبادئ ػػػػا  نيم ػػػػا ة  الهػػػػرخف الكػػػػرم  السػػػػنة النبويػػػػة ال ػػػػريفة،  يػػػػرت  
اإلنسػػاف مػػػل رال ػػػا تربيػػة كاملػػػة متوازنػػػة مػػل كا ػػػة اووانػػػب، د ف تضػػلية بػػػ ي نػػػوع من ػػا علػػػب حسػػػاب 

 ت  ا هتمػػػػاـ هبػػػػت أكػػػػدت الرتبيػػػػة العربيػػػػة اإلسػػػػالمية العنايػػػػة بالطفولػػػػة  تعلػػػػيت الصػػػػغار،  تن ػػػػ ت. اآلرػػػػر
 (.، بارتصارـٕ٘ٓٓاوندي، ا ميداف، )

سػػوؼ تظ ػػر لنػػا مهػػدار ةسػػ امنا يف تطػػور الفكػػر الرتبػػوي "ةف عودتنػػا ة  الػػرتاث الرتبػػوي اإلسػػالم  
النهيػػػػب، " ) ػػػػيفيالعػػػػاث   مهػػػػدار نػػػػدرتنا علػػػػب أف نسػػػػ ت اليػػػػـو مػػػػل جديػػػػد يف وػػػػياغة هػػػػ ا الفكػػػػر  توج
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نت نػػػب أرطػػػاء اثاضػػػ ، لصػػػنع حاضػػػرنا  ت ػػػكيل يػػػة أرػػػر   مػػػل ناح ،مػػػل ناحيػػػة (ٜٙـ، ص ٕٗٓٓ
 رمػػو غػػَي مسػػبوؽ يف تػػاري  الب ػػرية علػػب ةبداعاتػػيفمسػػتهبلنا علػػب رمػػو يػػدجمنا يف عػػامل كػػو  متغػػَي تت ػػدد 

 . (ٚـ، ص ٕٙٓٓنمس، )
نرػػاؿر .  يػػ داد تراإلنػػا العػػر  أشميػػة ألنػػيف جعػػل للطفػػل نصػػيبا    سػػر لػػيف جمػػا ت تسػػتلم التتبػػع  العنايػػة

 هػت اخللػو ... هت عماُد ظ ورنا،  مثُر نلوبنا،  نػرة أعيننػا: "ل مكانة األطفاؿ عند اثسلمنيع ٔ ْحنروُ األر 
نا،  كػل  ػت أرضػاو ذليلػة،  مسػاءو ظليلػة، ةف سػ لوؾ  ػ رْعِط ت،  ةف اسػتعتبوؾ  ػ رْعِتبػُْ ت،    متػنػرْع ت  ِمنرا بػرْعػدر

، ٕٙٙ، ا صػػػري، ص ٖٚٙٔ، الػػػبالذري، ٕ٘ٔالهػػػاي، ص " )رِ ْػػػِدؾ  يمل ػػػوا نُػْربرػػػك،  يسػػػت هلوا حياترػػػك
ةف أإلػر الرتبيػة  التعلػيت  التهػوم يف الصػغر عظػيت  كػل امتمعػات الب ػرية تتخػ  (. ٕ٘ٔٔابل محد ف، ص 

 غػرس اثعتهػدات  تكػريس الهػيت  انتها ػا جػيال بعػد جيػل،  نػدظما  فضائلمل الرتبية ذريعة لتنمية مكاـر ال
(. رسػػالة الغفػػراف" )بػػ  معػػيف يف الػػّدهر الغػػابرليبر،  لطّفػػل الناشػػ  مػػا مسعػػيف مػػل األكػػا يلهػػل ا"نػػاؿ اثعػػري 

تعلمػوا ا كمػة وػغاراو تعملػوا : كتبت ي أـ الدرداء يف لوحد  يمػا تعلمػ :  عل عبد ربيف بل سليماف ناؿ
 . ةف كل زارع حاود، ما زرع مل رَي أ  شر. هبا كباراو 

ّف الطفػل  تنميتػيف الفكريػة  النفسػية، كانػت أ(: "ـ ٕٕٓٓ)ماف ير  بعض الباح ني مل م ػل أبػو سػلي
 ما تػ اؿ مت ػل البعػد الغائػب يف أداء مفكػري األمػة  دعػاة اإلوػالح  ي ػا،  كػاف رطػاهبت ػ  مػا يػ اؿ ػ يعػ  
بالبػالغني،    بػد لنػػا إلحػداث التغيػَي يف  جػػداف األمػة  بنائ ػا النفسػػ  أف نسػد هػ ف ال غػػرة  نسػتعيد هػػ ا 

 ".  ي  األسس لن اح م ر ع اإلوالح اإلسالم  يف النفس  امتمع البعد،
عل البل   التهص  يف الرتاث اإلسالم  إلبػراز  -يف الونت ا اي – نظرا لهصور بعض الباح ني "

تطالػػػػب بعػػػػض "  مػػػػل س اإلسػػػػ اـ يف ت وػػػػيل ا، أ كػػػػار السػػػػلو مػػػػل اثػػػػربني اثسػػػػلمني  أسػػػػاليب ت الرتبويػػػػة
هنػػاؾ دراسػػات نيمػػة عػػل خراء الػػ ه  يف  .بسػػس غػػور هػػ ا امػػاؿ( ٛٗص ، ـٕٚٓٓ ،او ػػ )الدراسػػات 

ة  أف تربيػػػة ( ٜٕ، ص ٗـ، جٜٜٛٔ، الػػػنلال ي، ٘ٙٔـ، ٕٚٓٓ) ٕالرتبيػػػة مػػػل م ػػػل دراسػػػة حم ػػػوب
 .حاجة نائمة للم تغلني بالرتاث  الطفولة عموماسَي أعالـ النبالء الطفل عند ال ه  مل رالؿ 

ُهدفُالدراسةُ

                                                 
ر رػلُ : "سَي أعالـ النبالءنراؿر عنيف ال ه  يف  ٔ

ػُد مرػْل ُيْضػررُب حِبِْلِمػيِف  رُسػْفُدِدِف اث ، أرحر ػْ ُت : والػيف مػل أن. أربُو حبرٍْر الترِمْيِمػ ى ػِد ِة ر أررر مرػا نرػازرعرِ  أرحر
ػػافر ِمْ لِػػ  تػرفر  ػػافر ُدْ ِ  رر ػرْعػػُت نرػػْدرِي عرْنػػيُف،  رِةْف كر ػػافر  ػرػػْوِن  عررر ْػػُت لرػػيُف،  رِةْف كر لرْسػػُت حِبرلِػػْيٍت،  رلرِكػػ   :  رعرْنػػيُف، نرػػاؿر . ضرػػْلُت عرلرْيػػيفِ أرْمػػرِي بِػػ ُُمْوٍر، ِةْف كر

،  رنرػػاؿر  : رِنْيػػلر . أر ررػػاملرُ  ةو، لرترْسػػمرعرلر عرْ ػػراو : ِةفر ررُجػػالو رراورػػتر األرْحنرػػور ةو :  ػرهرػػاؿر . لرػػِ ْل نُػْلػػتر  راِحػػدر ْ ترْسػػمرْع  راِحػػدر  رعرْنػػيُف، . لرِكنرػػكر ِةْف نُػْلػػتر عرْ ػػراو ملر
يػْرر يف نػرْوٍؿ ِبالر ِ ْعٍل،  ر ر يف مرنْ : نراؿر  رْنِطِم،  ر رر

ظرٍر ِبالر خمرْسرٍ،  ر ر يف مراٍؿ ِبالر ُجْوٍد،  ر ر يف ورِدْيٍم بِػالر  ر رػاٍء،  ر ر يف ِ ْهػيٍف بِػالر ررْأُس األردرِب خلرُة اث
ٍة  رأرْمػػػػلٍ  يرػػػػاٍة ِة ر ِبِصػػػػلر نرٍة ِة ر بِِنيرػػػػٍة،  ر ر يف حر  هػػػػ ف الهػػػػيت اخلالػػػػدة  صػػػػوص ِحكػػػػت،  نصػػػػوص  ػػػػ يب رمتػػػػاج(. بارتصػػػػار" ) رررٍع،  ر ر يف ورػػػػدر

 .لرتسيخ ا  دمارست ا  سيما يف حياة الناش ة يدرسو ا وغارا  ظمارسو ا وغارا  كبارا
 (.سَي أعالـ النبالءتاري    اة ال ه   عدد األعالـ يف كتاب )الكتاب مل ك رة األرطاء اثطبعية  عدـ دنة األرناـ اث كورة  يعا ٕ
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مػػل ر ائػػع تربويػػة هػػ ف الدراسػػة ة  ت ػػ يع البػػاح ني  ةشػػعار الناشػػ ني مبػػا يف تراإلنػػا اإلسػػالم    ػػدؼ
 ت وػيل الوانػع  ختصػيب الفكػر   ظمكػل ا سػتعانة هبػا لر ػع الػوع  الرتبػوي تعكس مساحة الرتبيػة اإلسػالمية

تراإلنػا هػو أف نطػور "دراسة الغرض مل  .تربية حسنة النفوس تنميتيف  تعميم الهيت األرالنية الكفيلة برتبية 
. هػػ ا الػػرتاث  نرنيػػيف،  نسػػت نس  نسرتشػػد مبػػا  يػػيف مػػل أ كػػار حيػػة،  نػػيت بانيػػة،  طرائػػم  أسػػاليب وػػا ة

 ػػػنلل نػػػد نتفػػػم مػػػع بعػػػض موضػػػوعات هػػػ ا الػػػرتاث  نػػػد زمتلػػػو مػػػع بعضػػػ ا اآلرػػػر  لػػػ لك  ػػػنلل لسػػػنا 
 اسػػة    يػػد عػػل هػػ ا ا ػػدؼ هػػ ف الدر  (.ٗٛٛ، ص ٖـ، جٜٜٛٔمػػدكور، " )ملػػ مني بػػيف ةل امػػا مطلهػػا

  .العاـ
ُاأللفاظُذاتُالّصلة

 اثػػراد بػػالرتاث هػػو اثػػور ث الػػدي   .يللػػم هبػػتاؿ السػػابهة ثػػل  مػػا ختلفػػيف األجيػػ هػػو اإلرث :الػػرتاث
ضػػاري،  الفكػػري  العملػػ   ال هػػايف  ا ضػػاري، الػػ ي ظم ػػل خمػػ  ف ذاكػػرة األمػػة اإلسػػالمية عػػس تارطم ػػا ا 

، أـ ذلػػػػك الػػػػ ي  رإلػػػػيف اثسػػػػلموف عػػػػل نػػػػيف ذلػػػػك الػػػػ ي أبدعتػػػػيف أمتنػػػػا، سػػػػواء مة  ػػػػا مصػػػػدر هويت ػػػػا اثميػػػػ  
ا جػ ءاو أوػيالو مػل ا ضارات السابهة،  ال ي استوعبيف اثسػلموف  أحيػوف  طوعػوف  اسػتل موف  طػور ف،  غػد

 .(، بارتصارـٜٕٓٓعمارة، ) تراث اثسلمني
:  اوػطالحاو  وػغار:   و وغَي،  اومعنّل ح ميف أ  سّنيف : راو م روذ مل وغر وغ: الّصغر يف الّلغة

 .من  مولدف ة  بلوغيف ا لتهو  وو يللم باإلنساف 
الّصػػغَي د ف الغػػالـ، أ  مػػل مل  الّصػػغر  ا داإلػػة،  الّصػػ : من ػػا يطلػػم الّصػػبا علػػب معػػاف عػػّدة :الّصػػبا
 .  علب ه ا  الّصبا أرّص مل الّصغر. يفطت بعد
 . راؾ يف ت بيف اخلطاب ةمجا و    ةدهو أف يصَي للّصغَي  ع: الّتميي 
:  راهػم الغػػالـ.  يػيف رهػم أي حػّدة  رّفػة: يهػاؿ . ج ػل يف اإلنسػاف  رّفػة يف عهلػيف: الّرهرػم: اثراههػة
 .نارب ا لت
ـ، ٕٜٜٔ، اثوسػػػوعة الفه يػػػة)حػػػّد الّتكليػػػو وػػػا او يف دينػػػيف مصػػػللاو ثالػػػيف  أف يبلػػػل الّصػػػ : دالرشػػػ

 ( . ٕٓ، ص ٕٚج
 .ة أي طريهة حياة شخص مامفردها سَي : الس َي
  . مسَيتيف  تارطميفشخص ( سَية)الرتمجة ه  نب ة عل حياة : الرتاجت
 .البارز ف يف جماؿ مل اما ت: األعالـ

 العػرب . الولػد مػا داـ ناعمػا الطفػل هػو عندما نتفلص كلمة الطفل يف لغتنا العربية اوميلة ذمػد أف 
ػػرة ناعمػػةت وػػغَية،  ر جاريػػة ِطْفلرػػِة ةذا كانػػ: تهػػوؿ ػػل  ا دي:  الط ْفلػػة. نيهػػة البر ر  مػػل معػػا  كلمػػة .  ػػة الس 
تلتيولد ةالصر ى يُْدعب ِطْفالو حني : اثولود: الط ْفل السرػلابر الص ػغار :  يراد بكلمػة الط ْفػل أيضػا.   أرف ضمر
الطفػل " لفتوحػات اثكيػةا يف ابػل عػر  نػاؿ (.لساف العػرب: انظر ابل منظور)الرير  ضمرت ا  مجررعت ا: أي
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م روذ مل الطفل  هو ما ين ؿ مل السماء مل الند  غد ة  ع ية  هو أضػعو مػا ينػ ؿ مػل السػماء مػل 
، منػػاع، ٘٘ٙص " )اثػػاء  الطفػػل مػػل الكبػػار كػػالرش  الوبػػل  السػػكب  غػػَي ذلػػك مػػل أنػػواع نػػ  ؿ اثطػػر

 (. ٜٖٛص ، ـ ٖٕٓٓ
هػػػو أي وػػػ  أ   تػػػاة مل يت ػػػا زا ال امنػػػة ع ػػػرة  هػػػو  ةالعاثيػػػة  الدسػػػاتَي الد ليػػػ يف اثنظمػػػات الطفػػػل

  .مل ا هوؽ طائفة ليف    رد  عضو يف أسرة  جمتمع يف خف معا ةنساف
، تربيػة الطفػػل عمليػة ت ػػمل األ عػػاؿ  التػ إلَيات اثختلفػػة الػد تسػػت دؼ سمػػو مجيػع جوانػػب شخصػػيتيف"

ا  تاجيف هػ ف الوظػائو مػل أسمػاط  مل حي  م،  تسَي بيف رمو كماؿ  ظائفيف عل طريم التكيو مع حميطيف
 (.ٙٔص ، ـٜٕٓٓ،  الهطي ات، حبري" )سلوؾ  ندرات

ُمنهجُالبحث
، السػػكري، ٚٔص ، ـٖٕٓٓ، ا نيػػدي)تعتمػػد الدراسػػة الراهنػػة علػػب مػػن ج  ليػػل ا تػػو  الكيفػػ  

 سػَي أعػالـكتػاب   يك ػو عن ػا نسػانية كمػاط معامل تربية الطفل  أبعادهػا اإل ستنبا( ٖٔـ، ص ٜٕٓٓ
  .، ضمنيا أ  وراحةلإلماـ ال ه  النبالء

ُثأسئلةُالبح
 لإلماـ ال ه ؟سَي أعالـ النبالء كيو ظمكل تربية الطفل تربية حسنة يف ضوء كتاب  .ٔ
 ؟سَي أعالـ النبالءما أرالنيات اثتعلت يف  .ٕ
  ؟سَي أعالـ النبالءاستنادا ل الطفليتعامل اثر  مع كيو  .ٖ
 ؟سَي أعالـ النبالءرائب الرتاث يف ضوء معطيات كتاب ما ضوابء التعامل الواع  مع غ .ٗ

 حدودُالدراسة
 حب ػا عػل تربيػة الطفػل لإلمػاـ الػ ه  سَي أعالـ النػبالءتهتصر الدراسة الراهنة علب التنهيب يف كتاب 

يف تػػراجت األعػػالـ  أ ل ػػا حيػػ  يتضػػمل  مػػل أبػػرز الكتػػباثػػ كور  يعتػػس الكتػػاب . صػػا يف مػػا يتصػػل مب
  مػل عصػر النبػوة  اخلال ػة الراشػػدة رمػاء العػامل اإلسػالم  مػل األنػدلس غربػا ة  أنصػب اث ػرؽأعػالـ مػل أ

  ػارس للكتػاب يف مهدمػة موسػعة   املدات تضمل تجملدا  ٕٛ يهع الكتاب يف . حىت  اية اث ة السابعة
فػاعل ت مػع تجوانػب مػل أهػت األحػداث يف حيػا ت     تو  علػبترمجة  ٕٜ٘٘ بلل عدد الرتاجت  جملديل
 .حين اؾ  أحواؿ ال ها ةامتمع 

 هػو مػل عيػوف الػرتاث اإلسػالم  لسػعة  غػ ارة لإلماـ ال ه  سَي أعالـ النبالء كتاب لهد   ارتيار 
 للػػرتاجت يف تراإلنػػا موإلػػوؽ  مرمػػوؽنػػيف كتػػاب أل  ، غػػَيف مػػل الكتػػب الػػد ألفػػت يف بابػػيفأربػػارف  لتميػػ ف عػػل 

     ضػػال عػػل حيػػاة األمػػراء  األعيػػاف  األدب  الفلسػػفة  التصػػوؼعلمػػاء ال ػػريعة تػػراجت لحيػػ  يتضػػمل 
الكتػاب تنػا ؿ  .زاؿ العلماء يف كل عصر يست َي ف دنائم الونائع منيف،  يغوووف علػب لطػائو الفرائػد  يػيف

علمػػا بػػ ف  ،(ـ ٖٛٗٔ_  ٕٗٚٔ، هػػػ ٛٗٚ_  ٖٚٙ) الػػ ه يػػع العصػػور الػػد سػػبهت عصػػر مجاثػػ كور 
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دما أتػاح لكتابػيف   أخلص ةشارة ،ب نصر عبارة ،ينتهد الر ايات متنا  سندا -ا ت يف ك َي مل ا  -ال ه  
دة مػالنسػخة اثعت   .ال ه  أستاذ إلهة كبػَي،  هػو مػفرخ اإلسػالـ وػاحب اثفلفػات اثتميػ ة. مصدانية أكس

البػاح ني ذات نيمة كبَية عنػد  ه   ، الطبعة ال انية،الرسالةمفسسة نسخة ه  يف البل  الراهل للدراسة 
 لهػػد اسػػتفادت  .،  اوػػودة يف اإلرػػراج اإلتهػػاف يف التلهيػػم ،علػػب نػػدر كبػػَي مػػل الدنػػة يف الطباعػػةأل ػػا 

 .الدراسة أيضا مل نسخة مونع ا دث علب شبكة ا نرتنت
 الدراساتُالسابقة
 الدراساتُالعربية

علػب أف العهوبػة جػ ِء مػل  األسػاليُب ال رػرعيةُ يف ت ديػب األطفػاؿ كتابيف يف  ( ـٜٕٓٓ)ال لود  أكد
 لكػػػل اإلسػػػالـ  ضػػػع مػػػل ال ػػػر ط .  تهػػػوم اعوجاج ػػػا اثػػػن ج اإلسػػػالم  يف ةوػػػالح الػػػنفس اإلنسػػػانية،

  ػ  مػل .  تػف  مثارهػا اثرجػوة من ػا حػىت   يسػاء اسػتعما ا،  الهواعد  الضوابء إليهػاع تلػك العهوبػات،
نسػػت . فػػل يف اإلسػػالـ،  شػػر ط ا،  حػػد دفتنػػا ؿ البلػػ  العهوبػػة  ت ديػػب الط. بػػاب خرػػر الػػد اء الكػػ 
البػػاب األ ؿ عػػل أسػػلوب ت ديػػب الطفػػل،  البػػاب ال ػػا  عػػل نضػػايا هامػػة حػػوؿ : الباحػػ  عملػػيف ة  بػػابني

أكػػد البلػػ  علػػب أف العهوبػػة يف مف ػػـو الرتبيػػة اإلسػػالمية عهوبػػة هاد ػػة  موج ػػيف  لػػيس . ت ديػػب األطفػػاؿ
كمػا أ ػا ليسػت هػ  الوسػيلة  ،الضػرر بػيف أ  ةنامػة ا ػد عليػيف اؽاثهصود من ا ا نتهػاـ مػل اثخطػ  أ  ة ػ

 . الوحيدة يف تهوم اعوجاج األبناء

ة  أنػػيف   ( ـٕٛٓٓ)ذهػػب سػػكيك  يف حب ػػيف الفكػػر الرتبػػوي  تن ػػ ة األ  د عنػػد اثسػػلمني األ ائػػل 
سػلمني  الػد حضػارة اث سػاس اثتػني الػ ي نامػت عليػيفحد يسػتطيع أف ينكػر أف الرتبيػة اإلسػالمية هػ  األأ

  درجػػة العلػػت  العلمػػاء  مسػػا بػػالعلت ة سػػالـة نػػر ف   منػػا س  ػػا،  هػػد نػػدس اإلاسػػتمرت يف تفون ػػا مثانيػػ
داة ا ضػػارة  نػػد أدرؾ اثسػػلموف األ ائػػل أف الرتبيػػة هػػ  أ . اخللهيػػة العبػػادة  عػػ  بالرتبيػػة الر حيػػة  الدينيػػة

جيػاؿ،  يكػوف  عػل الرتبيػة يف ا ضػارة هػو رسػت ا عػس األ ضػماف انسػياهبا  تنانل ػ   سيلت ا يف ختليد ذا ا
ا جتماعيػة السػائدة،  سمػاطاف  التػ إلَي يف سػلوؾ الفػرد اإلنسػا  حػىت ينسػ ت مػع األالفعػل   ديػد مػد هػ ا

 .شميػة الرتبيػة يف  ديػد سػلوؾ حضػار تيف أ إلينيػوفلصينيوف الهدماء  ا سسطيوف  األيضا ا ه ا ما أدركيف أ
مويػة د لتني األف تربية الطفل كانت تبػدأ يف الوسػء العػائل  باثمارسػة  يف عصػر الػاإلسالـ أيف ودر ذمد 

يظ ػػػر يف امتمػػػع اإلسػػػالم  ارتلفػػػت  )ا جتمػػػاع  ػػػػ ا نتصػػػادي(  العباسػػػية حػػػني بػػػدأ التمػػػاي  الطبهػػػ 
ت بػػػػارتالؼ الطبهػػػػة ا جتماعيػػػػة،  نػػػػد متيػػػػ ت يف ذلػػػػك العصػػػػر إلػػػػالث طبهػػػػا هػػػػدا  اأغػػػػراض الرتبيػػػػة  أ

طبهػػػة األمػػػػراء  الػػػػوزراء  يهػػػػـو بتعلػػػػيم ت معلمػػػو الكتاتيػػػػب، :الطبهػػػػة الوسػػػطب  سػػػػواد ال ػػػعب :اجتماعيػػػة
شميػة  عظػت  هػف ء يعػد ف ةعػدادا راوػا يتناسػب  أ :بناء اخللفػاءأ بنائ ت اثفدبوف،يهـو بتعليت أ غنياء األ

ةعػداد لإلنسػاف بت هيفػيف سػالمية عمليػة إل الرتبيػة ا. تربيت ت كبار اثػفدبني اثكانة الد سيلتلو ا  يهـو علب
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جمموعػػػة أعػػػالـ الرتبيػػػة اإلسػػػالمية مػػػل م ػػػل أسػػػد بػػػل أشػػػار البلػػػ  ة   .وػػػالح شػػػ نيف  تع ػػػدف رعايتػػػيف  ة
 . ابل مسكوييف،  ابل سلنوف،  الهابس ،  ابل مجاعة،  ابل سينا،  الغ اي،  ابل رلد فالفرات، 

 نػػػػد . اء الغػػػػ اي  أ كػػػارف حػػػػوؿ تربيػػػة الطفػػػػلالتعػػػػرؼ علػػػب خر  ة ( ـٕٚٓٓ)هػػػد ت دراسػػػػة او ػػػ  
أكػػػػدت . اسػػػتخدمت الباح ػػػػة اثػػػن ج التػػػػارطم   اثػػػػن ج ا سػػػتنباط  يف عػػػػرض  معاوػػػػة موضػػػوع الدراسػػػػة

... الباح ػػة علػػب أ ػػا مل جتػػد دراسػػة أ  حبػػ  علمػػ  مسػػتهل نػػد تنػػا ؿ تربيػػة الطفػػل عنػػد أ  حامػػد الغػػ اي
موضػػوع ا الػػرئيس  ل تربيػػة الطفػػل عنػػد الغػػ اي  مل يكػػل هػػو أف الدراسػػات السػػابهة نػػد  ػػدإلت ضػػمنيا عػػ

 :توولت الدراسة ة  عدة نتائج من ا(. ٙ٘ص )
 .ليب تربوية عديدة موج ة للطفلااشتملت مفلفات الغ اي  مل كتبوا عنيف علب مبادئ  أس" .ٔ
د  هبػػا لػػد نػاتتفػم الرتبيػة ا دي ػػة يف مبادئ ػا  أسػاليب ا مػػع ك ػَي مػل اثبػػادئ  األسػاليب الرتبويػة ا .ٕ
، ضػػػر رة عنايػػػة اثفسسػػػات الرتبويػػػة :العديػػػد مػػػل التووػػػيات أشم ػػػا أ وػػػت الباح ػػػة ب (.ٚٛص " )الغػػػ اي

مػػػع ضػػػر رة ا سػػػتفادة مػػػل الػػػرتاث ،  اعتمادهػػػا اثباشػػػر علػػػب األوػػػوؿ اإلسػػػالمية يف بنػػػاء األنظمػػػة الرتبويػػػة
لػػػد تػػػسز منػػػاهج  طرائػػػم  أسػػػاليب إجراء الدراسػػػات امػػػا طالبػػػت الدراسػػػة بػػػك .الرتبػػػوي اإلسػػػالم  ال ارػػػر
 (.ٛٛص )َيهت مل اثربني  وياغت ا بطرؽ مبسطة تناسب الوالديل  غ، الرتبية عند علماء اثسلمني

اعتمػدت الدراسػة علػب كتػػاب . بدراسػة تربيػة الطفػل عنػد ابػل نػيت اووزيػة (ـٕٛٓٓ) اهػتت  الفايػدي
 :الباح  أشمية الدراسة مل رالؿ عدة نهاط  ه  بني .  بل نيت اووزية  فة اثود د ب حكاـ اثولود

مل يع ػػػر الباحػػػ  علػػػب دراسػػػة بعنػػػواف تربيػػػة الطفػػػل عنػػػد ابػػػل نػػػيت اووزيػػػة أ  دراسػػػة أ ػػػردت خراءف  .ٔ
 .الرتبوية
 .أف دراسة خراء  أ كار ابل نيت اووزية ضر رة  راوة أنيف علت بارز يف ميداف الرتبية اإلسالمية .ٕ
بينمػػا اثتتبػػع ثفلفػػات  مصػػنفات اثفكػػريل يف تػػاري  ، ل اثسػػت دةميػػداف تربيػػة الطفػػل مػػل اثيػػادي .ٖ

ص )الرتبيػػػة اإلسػػػالمية صمػػػد الك ػػػَي مػػػل اآلراء  األ كػػػار الرتبويػػػة الػػػد حباجػػػة ة  ةبرازهػػػا  ا سػػػتفادة من ػػػا 
ٕٙٙ.) 

 :بياف أهت أ كار ابل نيت اووزية  ظمكل ةصمازها يف النهاط التالية رلصت الدراسة ة  
 .ئيس لرتبية الطفل هو ةرالص العبودية هلل ع   جلا دؼ الر  .ٔ
وػػػػا مبرحلػػػػة الطفولػػػػة  بػػػػل  يػػػػيف توجي ػػػػات تربويػػػػة ت ػػػػمل مراحػػػػل لػػػػيس را  فػػػػة اثػػػػود دكتػػػػاب  .ٕ
 .اإلنساف
تنا ؿ ابل نيت اووزية أسس  مبادئ التعلت  الد تتم ػل يف حسػل الف ػت  وػلة اإلدراؾ  ا فػ   .ٖ

 .العلتاويد  الرغبة يف التعلت  التدرج يف طلب 
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، أكد ابل نيت اووزية علػب بعػض أسػاليب الرتبيػة  الػد من ػا العػدؿ بػني األطفػاؿ  الهػد ة ا سػنة .ٗ
 . ضر رة مراعاة الظر ؼ الفردية  مراعاة التدرج يف التعلت  التعليت

ص )الرتبيػة ليسػػت ع ػػوائية  بػػل  ػػا مسػػ ولية  بدايػػة اثسػػ ولية لػػمب  األـ أ  مػػل يهػػـو مهام مػػا  .٘
ٕٛٛ ،ٕٜٛ.) 

أبعػاد   بيػاف، ة  الك و عل مكانة الطفل اثسلت عنػد اثسػلمني( ـٖٕٓٓ)هد ت دراسة ا نيدي 
اعتمػػػػد . شخصػػػية الطفػػػل اثسػػػلت العهديػػػػة  العلميػػػة  ال ها يػػػة  األرالنيػػػة  ا جتماعيػػػػة  النفسػػػية  العهليػػػة

 العمػػل ، خإلػػار مػػن ج  ليػػل ا تػػو  الكيفػػ  ثػػا  رد يف بعػػض كتػػب الػػرتاث مػػل"الباحػػ  يف دراسػػتيف علػػب 
ص " ) خإلارهػا يف حيػاة الفػرد  امتمػع، علب  ليل ا  تفسَيها مستنت ا من ا أبعػاد شخصػية الطفػل اثسػلت

احتوت الدراسة علػب إلالإلػة  صػوؿ شػرح الباحػ  أشميػة الدراسػة الراهنػة  ا ػدؼ من ػا  حػد دها يف (. ٚٔ
أبعػػاد الفصػػل ال الػػ   نػػان   . ثسػػلتالفصػػل األ ؿ  يف الفصػػل ال ػػا   ػػدث الباحػػ  عػػل مكانػػة الطفػػل ا

 نػػػد نسػػػت الباحػػػ  هػػػ ا الفصػػػل ة  سػػػتة ،  شخصػػػية الطفػػػل اثسػػػلت كمػػػا  ردت يف بعػػػض كتػػػب الػػػرتاث
 ال هػػػايف ،  اخللهػػػ ، البعػػد العهػػػدي: مباحػػ   هػػػ  تنػػػان  أبعػػاد خمتلفػػػة يف شخصػػػية الطفػػل  هػػػ  كالتػػػاي

سػػائل تربيػػة الطفػػل اجتماعيػػا حيػػ  كػػاف  فػػ  لنػػا كتػػب الػػرتاث   .  ا نتصػػادي،  ا جتمػػاع ،  العلمػػ 
 . تتسع مداركيف( ٙٓٔص )الطفل صملس مع أودناء أبييف كما ذكر الباح  

ُر ْبُل بركرارٍ : "ال ه  ينهل الباح  ما ير ييف   ػاءر : نراؿر ال ىبػريػْ ػةر جر ُر  راِحػٍد أرفر ِعيسرػب بْػلر طرْللر إلرِ  غريػْ حردر
ـر،  ػرهراؿر  يرػا أربرػا  -ِةنرػا  راللرػيِف : اْكِ ْو لِعرم كر رِْجِل ،  ػرفرعرلر  ػرهراؿر ِعيسرػب: ُعْر رُة لِبػرْعِض برِنييفِ  ِة ر ُعْر رةر ِحنير نرِد

ْدنراؾر لِلص رراِع،  ر  لِلس براِؽ،  رلرهرْد أربْػهرب اللريُف ِمْنكر لرنرا مرا ُكنرػا رمرْترػاُج ةِلرْيػيِف، ررأْيرػكر  -عرْبِد اللريِف  . ِعْلمرػكر   ر مرا أرعردر
 ".مرا عر راِ  أرحرِد ِم ْػلركر :  ػرهراؿر 

أهت األ كار الرتبوية الػد ظمكػل مػل رال ػا  ضػع اسػرتاتي يات ( ـٕٓٓٓ)بدر س اـ  نان ت دراسة
 :أج اء رئيسة  ه  ة تضمنت الدراسة إلالإل. الرتبية  التعليت يف مرحلة الطفولة

األساسػػية اثرتبطػػة مبوضػػوع الدراسػػة مػػل حيػػ  شػػرحت الباح ػػة اثصػػطللات  اثفػػاهيت : اوػػ ء األ ؿ
 .مف وم ا  مضامين ا الرتبوية

نامػت الباح ػة بعػرض لتطػور الفكػر الرتبػوي عػس العصػور مػع الرتكيػ  علػب الفكػر الرتبػوي : او ء ال ا 
  نان ػػت الدراسػػة أهػػت اآلراء الرتبويػػة ألبػػرز أعػػالـ الفكػػر الرتبػػوي يف جمػػاؿ الطفولػػة يف. اإلسػػالم   الغػػر 

 .العاثني العر   الغر 
تنا لػػت الباح ػػة عػػرض   ليػػل ألهػػت ا جتاهػػات الرتبويػػة يف جمػػاؿ الرتبيػػة نبػػل اثدرسػػية : اوػػ ء ال الػػ 

. النمػػػػاذج للرتبيػػػػة يف ريػػػػاض األطفػػػػاؿ يف بعػػػػض امتمعػػػػات اثتهدمػػػػة ضبصػػػػفة عامػػػػة مػػػػع اإلشػػػػارة ة  بعػػػػ
 .األطفاؿ ندمت الباح ة بعض الر   اثستهبلية اخلاوة برياض 



 11 

ة  مهارنػػػة خراء ابػػػل ا ػػػاج يف تعلػػػيت الصػػػبياف يف الهػػػرف ال ػػػامل ( ـٜٜٜٔ)هػػػد ت دراسػػػة اوميػػػل    
 كػػاف الغػػرض مػػل الدراسػػة هػػو .  ابنػػيف حممػػد  الهابسػػ ، ا  ػػري بػػ راء الػػر اد الػػ يل سػػبهوف   هػػت سػػلنوف

يف ال ػبيف  ا رػتالؼ منػ  أف معر ة مد  التغَي ال ي طػرأ علػب اث ػكلة الرتبويػة  التعليميػة مػل حيػ  أ جػ"
" طرحػت يف الهػر ف األربعػػة األ    مػا وػارت ةليػػيف يف الع ػد اثملػوك  يف الهػػرنني السػابع  ال ػامل ا  ػػريني

 : رلص الباح  يف دراستيف ة  أف هناؾ خراء تربوية عديدة  بل ا اج مل ه ف اآلراء(. ٜص )
 .ةرالص النية يف العمل .ٔ
 .أرالنيف  ما يهـو بيف مل عمل الت كد مل م الية اثفدب يف .ٕ
الصػ  يف هػ ف السػل بلػوح ال ػمع الػ ي نطبػع   ت بييف ذاكرة، ل الهبوؿ يف اثكتب ديد س .ٖ

 .علييف ما نريد
 .الت كد مل تطبيم مبدأ اثسا اة بني الصبياف يف التعليت  اثعاملة .ٗ
 (.ٓٗ -ٜٖص )احرتاـ م اعر الصبياف  منع ما ظمكل أف يفدي ة  جرح م اعرهت  .٘
أكدت الدراسة علب أف سلنوف  ابنيف حممد  ك لك الهابس  ند عاووا نضية الرتبيػة  التعلػيت  لكػل   

، معاوت ت  ا مل تكػل شػاملة بػل كانػت معظم ػا أجوبػة علػب أسػ لة بعػض خبػاء الصػبياف  بعػض معلمػي ت
دا ت  هػػ ا   يغػػض مػػل شػػ  ت حيػػ  ةنػػيف يف ضػػوء اجت ػػا...  كانػػت ةجابػػا ت تػػد ر حػػوؿ هػػ ا اإلطػػار 

 ػػإف خراءف ، أمػػا ابػػل ا ػػاج. الفه يػػة أرسػػوا األسػػس األ   ثػػا يطلػػم عليػػة التعلػػيت ا بتػػدائ  عنػػد اثسػػلمني
حيػػ   ػػدث عػػل الرتبيػػة  التعلػػيت  م ػػكال ما ، الرتبويػػة رمبػػا كانػػت تػػنت عػػل جتربػػة شخصػػية يف هػػ ا امػػاؿ

 (.ٙٙ -٘ٙص )حدي  العارؼ هبا اثعاي   موم ا 
 يةالدراساتُاألجنب

  مف ػػػـو التمركػػػ)بتهػػػدم رسػػػالة الػػػدكتوراف الػػػد محلػػػت عنػػػواف ( ـٕ٘ٓٓ) حسػػػني ا دبػػػة الرشػػػيدينػػاـ 
حيػػػػ  اعتمػػػػدت  - اثملكػػػػة اثتلػػػدة -يف جامعػػػة برمنغ ػػػػاـ( سػػػػالم حػػػوؿ الطفػػػػل يف الفكػػػر الرتبػػػػوي اإل

الدراسػة مػل  اسػتفادت. ليػـو يف شػ ف تعلػيت الطفػلربػء الػرتاث اإلسػالم  بػالوانع التعليمػ  اعلب الدراسة 
الػػد ينػػادي أوػػلاهبا اليػػـو بضػػر رة تطػػوير اثنػػاهج الدراسػػية حبيػػ  تتملػػور ( العمليػػة)الفلسػػفة الساغماتيػػة 

 اهتماماتػػػيف ا ياتيػػػة ذات الصػػػبغة اإلنسػػػانية ( child-centered curriculum)حػػػوؿ الطفػػػل 
 ػػريف با صػػص الدراسػػية   ػػ  غػػَي الػػد تركػػ  علػػب الكتػػب  التهيػػد االراهنػػة الرتبيػػة  هػػدت الدراسػػةانت. اثرنػػة

أشػار الباحػ  ة  . جمدية أل ا  مل رغبات الطفل  أبعدت األسػرة عػل اث ػاركة الفاعلػة يف عمليػة الػتعلت
با ػػػ  علػػػب مسػػػاشمات الرتبيػػػة اإلسػػػالمية يف العنايػػػة بالطفػػػل حيػػػ  نػػػاـ أعػػػالـ الفكػػػر العػػػر  اإلسػػػالم  

 ,Al-Rashidi)نػػ عت ت  الرتبويػػة ن عػػة عمليػػة  انعيػػة  كانػػت  حسػػل تربيػػة الطفػػل  تفننػػوا يف تعليمػػيف
2005.) 
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، النفسػية: ة  دراسػة الطفػل يف اإلسػالـ مػل اووانػب التاليػة( Mardan, 2006)هػد ت دراسػة 
تنػػػػا ؿ الباحػػػػ  يف دراسػػػػتيف مثانيػػػػة  صػػػػوؿ عػػػػرض يف الفصػػػػل األ ؿ  ال ػػػػا  معػػػػ  .  الرتبويػػػػة،  ا جتماعيػػػػة

الفصػل ال الػ  تربيػة  تنػا ؿ. التهاليػد  اإلسػالـ  راوػة يف األشػعار  العػادات الطفولة  تربية الطفل ما نبل 
تربية الطفل يف السنة النبوية  عػرض الباحػ  يف هػ ا الفصػل   نان  الفصل الرابعالكرم الطفل يف الهرخف 

 يف الفصػػل اخلػػامس نػػدـ الباحػػ  .  أسػػاليب الرتبيػػة األرالنيػػة، تكػػويل األسػػرة علػػب أسػػس سػػليمةأشميػػة 
 يف الفصػػل السػػادس نان ػػت الدراسػػة بعػػض اآلراء . اذج مػػل تربيػػة الطفػػل عنػػد الصػػلابة  سػػلفنا الصػػاٌفسمػػ

 ػػػدث .  ابػػػل سػػػينا  غػػػَيهت،  الهابسػػػ ، الرتبويػػػة لػػػبعض أعػػػالـ الفكػػػر الرتبػػػوي اإلسػػػالم  كػػػابل سػػػلنوف
يػػػاة الرتبويػػػة ا  ة الفصػػػل ال ػػػامل  األرػػػَي  تطػػػرؽ. عػػػل تربيػػػة الطفػػػل يف الفهػػػيف اإلسػػػالم  الفصػػػل السػػػابع

 . النفسية للن  ولب اهلل علييف  سلت
كمػا   ة  دراسة الطفل يف امتمع اإلسالم  يف العصور الوسػطب( ٕٜٜٔ) Gil’adiهد ت دراسة 

 ني و ػػودهت الكبػػَية لهػػد أإلػػ  الباحػػ  يف مهدمػػة دراسػػتيف علػػب زمبػػة مػػل اثفكػػريل  البػػاح. ذكػػر الباحػػ 
 ػػة عػػرض بػػدأ الباحػػ  دراسػػتيف ب.   رانػػ  ر سػػن اؿ، الػػست حػػورا  :وضػػوع دراسػػتيف مػػل هػػف ء اهتمػػام ت مب

 نػػػان  الباحػػػ  يف الفصػػػل األ ؿ اهتمػػػاـ امتمػػػع اإلسػػػالم  بػػػػاثولود ، تارطميػػػة عػػػل الطفولػػػة يف اإلسػػػالـ
 كػػ لك نضػػية  نيػػك  بػػل نػػيت اووزيػػة ،  فػػة اثػػود د يف أحكػػاـ اثولػػود ذلػػك مػػل رػػالؿ عػػرض كتػػاب 

 أ ػػردت ، ل ػػا  تضػػمنت الدراسػػة اهتمػػاـ اثسػػلمني بتعلػػيت الطفػػل منػػ  نعومػػة أظفػػارف يف الفصػػل ا. الطفػػل
.   يف العصػر ذاتػيف العهػاب البػد  للطفػل يف الفكػر اإلسػالم، حامد الغػ اي عند أ الدراسة تعليت الطفل 

يف يػػػة مسػػػ لة الطفػػل  اثػػوت  الصػػس  الوالد  نػػان ، األرػػالؽ  الهػػيت ة  الفصػػل ال الػػ   األرػػػَي ؽ تطػػر 
 تووػل الباحػ  ة  عػدة نهػاط .  كػ لك  أد الطفلػة  مونػو الهػرخف الكػرم مػل ذلػكامتمع العػر  نػدظما 

 :من ا
، ضػػل لػػيف مػػل م ػػل الرضػػاعة  دتػػيف  تهػػدم األ  سػػيما مػػل  ظػػة اهتمػػاـ الفهػػيف اإلسػػالم  بالطفػػل  .ٔ

 . اهتت اإلسالـ مبرحلة البلوغ.  ا ضانة
 .ت الطفل من  الصغر  ذلك مل رالؿ ةرساليف للكتاب  متابعتيفاهتماـ امتمع اإلسالم  بتعلي .ٕ
، اهتمػػػػاـ اثسػػػػلمني بهضػػػػية الطفػػػػل أظمػػػػا اهتمػػػػاـ  لػػػػ لك كػػػػاف للطفػػػػل مسػػػػميات عديػػػػدة كػػػػا   ر .ٖ
 . الغالـ،  الصغَي،  اثولود،   الص

 يف امتمػع اإلسػالم  يف العصػورلصػاٌف الػ كور  جود متيي   اضػر يف التعامػل بػني األن ػب  الػ كر  .ٗ
 .علب حد تعبَي الباح  الوسطب

ُعلىُالدراساتُالسابقةُتعليق
أف العهوبػػػة  سػػػػيلة مػػػل  سػػػائل الرتبيػػػػة اإلسػػػالمية اثتعػػػددة  هػػػػ  ( ـٜٕٓٓ) رد يف دراسػػػة ال ػػػلود 

تست دؼ رَي األبناء  والح ت  تكوف م فوعة بالرمحة  ال فهة  منضبطة بضوابء م ػر عة   تنفصػل 
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أنػيف  دمػا جػاء يف البلػ  .   شكل التدرج  البدء بالعهوبة األرػو  األشػدعن ا  ه  يف حالة التطبيم ت ر
اثفلػػػو  ذكػػػر يسػػػتلب للمػػػر  أبػػػاو كػػػاف أ  مدرسػػػا أف يعلػػػم السػػػوط علػػػب اوػػػدار لػػػَياف األ  د  ين جػػػر ا، 

ْيػُ  يػرػرراُف أرْهػُل اْلبػرْيػِت،"ا ػدي  الهائػل  ُػْت أردربِ  عرل ُهػوا السرػْوطر حر  يفضػل سػػلنوف "الباحػ   نػاؿ . " رِإنرػيُف  ر
 يسػػتند الباحػػ  للػػرتاث  ". الضػػرب يف الػػرجلني خمػػل،  أمحػػل لػػممل يف سػػالمة... الضػػرب علػػب الػػرجلني 

ػػررجر عرلرْيػػيِف اْلورلِيػػُد يػرْوموػػا" يػػ كر  لِػػِك  رخر لرػػةر يػُػػفرد ُب  رلرػػدر اْلورلِيػػِد بْػػِل عرْبػػِد اْلمر ػػافر ِةبْػػػرراِهيُت بْػػُل أرِ  عربػْ لر  رنرػػْد محررػػ كر
ػازِِهلر  رلرِكػْل رراِهيُت  رػِإفر اوْرػورارِير  مريْف يرػا ِةبْػػ :ـٍ  رُهور يرْضرِبُػ را  ػرهراؿر لريفُ جرارِيرةو عرلرب ظرْ ِر ُغال  ُيْضػررْبلر عرلرػب أرْع ر

ـِ  ػػػو   عرلرْيػػػكر بِاْلهرػػػدر اليػػػديل : مػػػل رػػػالؿ مػػػا تهػػػدـ ذمػػػد أف أ ضػػػل مكػػػاف للتػػػ إلَي" يسػػػتنتج الباحػػػ  ".  راْلكر
 ". الرجلني

بػاب تعلػيت الرجػل أهلػيف  تعلػيت  النفهػة علػب العيػاؿالهصة السابهة ذكرها أيضا ابل أ  الدنيا يف كتابيف 
منػع العهػاب البػد   لػيس مػل ا كمػة  نوانين ػا ةف التوجيف العاـ يف الرتبية اثعاوػرة . (ٗٛ)  لدف  ت ديب ت

 ا سػتفادة مػل معطيػات  ت  يػل النصػوص ةف .ذكر خراء تراإلية خمتلفػةلرتاث د ف توجيف يف االتسليت اثطلم ل
أ  الػػ  ج أ  األب مػػع ابنػػيف أف يتعامػػل ا ػػاكت أ  اثعلػػت اثفكػػر ف يػػر ض  مػػل األشميػػة مبكػػاف حيػػ ا اضػػر 
أ ػرط إللػة مػل .  أنػـو سػبيال  رػَي مػل العهػاب البػد  البدائل العهابية ك َية  أك ر خمنا  أنػل ضػررا. بالعصا

اآلراء اثتنوعػػة يف ابء العهػػاب البػػد  يف الفكػػر اإلسػػالم  د ف ا لتفػػات ة  عػػل ضػػو  الكتابػػةيف البػػاح ني 
بكػػػل اليػػػـو حيػػػ  أف معظم ػػػا متنػػػع الضػػػرب  تعلػػػيتاللػػػوائر اثعمػػػوؿ هبػػػا يف الالػػػرتاث  د ف ا لتفػػػات ة  

 . بكل وراحة  ورامةمتنع العهاب البد    يف كا ة وفو يف  يفونو 
للعهاب البد  من ػا أف العهػاب يػفدي ة  اإلسػاءة للطفػل  أنػيف يعػد ي َي الرتبويوف ة  اآلإلار السلبية 

م ينا لل خص  أنيف ضمطت الطالب نفسيا  أنيف مل عوامل ن وء عالنات سي ة بني اثعلمني  األطفػاؿ  أنػيف 
بػػػػدراف، )مػػػػل أسػػػػباب الهضػػػػاء علػػػػب نػػػػدرة الطالػػػػب علػػػػب التفكػػػػَي النانػػػػد  أنػػػػيف   يكػػػػبر السػػػػلوؾ السػػػػي  

ةف ال ػػدة مػػل شػػ  ا نػػدظما  حػػدي ا أف جتعػػل الطفػػل يكػػرف معلمػػيف يف بعػػض . (ٔٙٔ-ٜ٘ٔـ، ص ٜٕٓٓ
، أبػػػو ٘٘ـ، ص ٜٕٓٓالػػػو  ، )ألػػػد أعدائػػػيف بػػػل نػػػد جتعػػػل الصػػػ  يعػػػد معلمػػػيف مػػػل  اثػػػدارس الكتاتيػػػب 
ةف التلػػػػرر مػػػػل رطػػػػاب اخلػػػػوؼ غايػػػػة غاليػػػػة يف  طننػػػػا (. ٜٕٙ، ٕ٘ٔ -ٕٗٔـ، ص ٕٗٓٓسػػػػليماف، 

 بيتػيف  جمتمعػيف،  اخللػل األكػس نػد يكػوف مػل ختويػو الطفػل  اسػتمرار ذلػك العر  إلصماد اثواطل اآلمػل يف
 مل زا ية  لسفة الرتبية  ال بػد مػل التعامػل مػع الطفػل . يف كلما كس الصغَي كس معيف رو ُ  ب شكاؿ متنوعة

لػػو ضػػربت ظػػاهر يػػد طفػػل يف ال ػػ ر : ر سػػو"يهػػوؿ . بػػاحرتاـ منػػ  وػػغرف   ػػ ا هػػو الػػن ج السػػليت غػػَيف 
   تعد ردة الفعل ه ف تعبػَيا عػل ال ػعور . مل عمرف ضربة رفيفة، لبكب  ك نيف ند احرتؽ بالنارالسادس 

 (.ٕٕٚـ، ص ٕٔٓٓماهر زادف، " )باألمل،  ةسما عل ال عور باإلهانة
 كتػػػػبنصػػػػة غريبػػػػة نػػػػد  ردت يف كتػػػػب الػػػػرتاث حيػػػػ   ( ـٖٕٓٓ)ذكػػػػر ا نيػػػػدي  مػػػػل جانػػػػب خرػػػػر 

أ ػػت نػػاموا بالػػد اع ، تػػفرخ بعػػض كتػػب الػػرتاث لػػبعض أطفالنػػا" الػػد اع عػػل اإلسػػالـ:  ػػت عنػػوافالباحػػ  
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ي مػل أف غلمانػا مػل أهػل البلػريل  مػل ذلػك مػا ر  ، نوؼ يف  جيف أعدائػيف الو ،  ال ب عنيف، عل اإلسالـ
  علػػوا يطلبو ػػا ،  ونعػػت الكػػرة علػػب وػػدرف   رػػ ها، ررجػػوا يلعبػػوف بالصػػواوة  أسػػهو البلػػريل ناعػػد

، لعنػػػيف اهلل،  ػػػ  ، سػػػ لتك حبػػػم حممػػػد وػػػلب اهلل عليػػػة  سػػػلت ة  ردد ػػػا علينػػػا:  هػػػاؿ غالم ػػػت،  ػػػ  ، منػػػيف
 ر ع ذلػك ة  ،   نبلوا علييف بصوالي  ت  ما زالوا طمبطونيف حىت مات،  سب الرسوؿ ولب اهلل علييف  سلت
،  ػػواهلل مػػا  ػػرح بفػػتر    غنيمػػة كفرحتػػيف بهتػػل الغلمػػاف لػػ لك األسػػهو، عمػػر بػػل اخلطػػاب رضػػ  اهلل عنػػيف

  (.ٜٖص " )ةف أطفا  وغارا شتت نبي ت  غضبوا ليف  انتصر ا، ؿ اآلف ع  اإلسالـ نا
أف يتنا لوهػػػا بالهػػػدح     اوػػػدير بػػػاثربني تن ػػػر للعامػػػةأف  نبػػػلغريبػػػة   تػػػاج لغربلػػػة ا كايػػػة السػػػابهة 

 ال خم ػري يف  ،ٜٖٗص  ٕج طرؼ مػل كػل  ػل مسػتظرؼاثستذكرها األب ي   يف تلك الهصة . باثدح
بصػػػيغة  مػػػل غػػػَي ذكػػػر سػػػند لللكايػػػة بػػػل سػػػاؽ اثفلفػػػاف الهصػػػة اثػػػ كورة ع األبػػػرار  نصػػػوص األربػػػارربيػػػ

من ورة يف موانػع اإلنرتنػت كهصػة مػل نصػص اثسػاء   الهصة اثضطربة متدا لة  ةف تلك. التمريض  ُحك 
  !ال ناء  الرتبية الهوظمة للناش ةيف مهاـ عند اثربني  تساؽ هنا  هناؾ ! لمطفاؿ
ت هػػػم األر اح  متسػػػرعةعاطفيػػػة اخلطػػػ  يعػػػاًف ربطػػ  أكػػػس منػػػيف؟ ةف عػػ  اإلسػػػالـ   يكػػػوف مبوانػػو هػػل 

للهػارئ يف موانػو اثػدح أحيانا  الباح وف يعرض االد ةف م ل تلك الهصص ال اذة  .اإلنسانية بسبب زلة
اثدنيػػة علػػب ا  ت ػػات علػػب السػػلطة  اإلرػػالؿ بضػػوابء ا يػػاة  -مػػل حيػػ    ن ػػعر– نػػد  ػػ  الناشػػ ة

رطػَية يف  عػ   ػا مكانػة ةف الهصػص  . استخداـ العنػو يف التعبػَي عػل خرائ ػت  التفريء حبهوؽ اإلنساف
لػ لك كػاف انتهػاء األ ضػل  مػل غػَي بصػَية التهليػد ألبطالػيف انتفػاء أإلػر الػرتاث   ػ  ت علػبنػد الناش ة     

لة  الهػػوة  الغػَية  الػػد اع عػل حيػػاض ةف البسػا .كػػس تربويػة  مسػػ ولية   ػػري الصػلير  ، نفػػ  الػواه من ػا 
الديل مهومات الرتبية اإلسالمية لكل م ل تلك الهصص ند تػ رع الت ػور  ت سػس لػوع  يعػاكس التسػامر 

 . يغايرف
يف كتػػػاب مػػػل تػػػنت عػػػل ر يػػػة عػػػامل مػػػل العلمػػػاء غَيهػػػا ةف م ػػػل تلػػػك الهصػػػص  الك ػػػَي مػػػل العبػػػارات 

لضػػر رة تعكػػس وػػفاء الرتبيػػة اإلسػػالمية   ػػ ا  ػػإف نهػػد  ليسػػت باأ  حادإلػػة راوػػة  ػػا مالبسػػا ا الكتػػب 
حػػػػ  مبنػػػػاهج للبلػػػػ  اتػػػػ  د الباليػػػػـو معطيػػػػات العصػػػػر مػػػػن  سػػػػند األربػػػػار مػػػػل األشميػػػػة مبكػػػػاف كمػػػػا أف 

 . البناء الواع  مل النهدلنا ليس كل ما   ذكرف يف الرتاث الب ري هو وواب بل   بد .  التفسَي
تهػػػدير ةف  .،  تصػػػويب األرطػػػاء   تسيرهػػػا هػػػاـ   مت يػػػدهاالبلػػػ  العلمػػػ  تفنيػػػد األ مػػػل  ظػػػائو
عػػػس -طمتلػػػو عػػػل تهػػػديس النصػػػوص  األشػػػخاص،  العمػػػل الب ػػػري مػػػل طبيعتػػػيف  حمامػػػدف حماسػػػل الػػػرتاث 

أر رػالر "نػاؿ جػل إلنػا ف  .الوهت  الوهل م ما ارتفعػت درجػة اإلتهػاف -ة  أف يرث األرض  مرل علي ا الهر ف
بػرُر فر اْلُهػػْرخفر  ػػدُ  يػرترػػدر ػػافر ِمػػْل ِعنػػِد غرػػَْيِ اللّػػيِف لرورجر ةف اثػػن ج الهػػوم  (.ٕٛ: النسػػاء" ) اْ ِ يػػيِف اْرِتالر ػػاو كر ِػػَياو  رلرػػْو كر

 معر ػػة ا سػػنات  مػػل ج ػػة، ن ج صممػػع بػػني معر ػػة ا ػػاذير  جتنب ػػاالتمسػػك مبػػللتعامػػل مػػع اثػػور ث هػػو 
 .مل ج ة أرر يف عموميف عر  اإلسالم  كر ائع حضارية مع ا عت از مبد  نوة الرتاث ال   است مارها
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ُلتناولُالتراثُاإلطارُالعام

 
ُ
يف  انعنػػا  ضم نػا علػب الت ديػػد  العهالنيػة  اإلظمػػاف  وظفػيفهػو الػػرتاث الػ ي نا ػػ  الفريػد  ل ػتالػرتاث اث

، وػلب اثخػالفنينتل   مل ا وادث اثفثة يف الرتاث  .تسير أل عاؿ غَي حضاريةبال    ساطَيلم تر يج بال
حػػػػرؽ كتػػػػب الفلسػػػػفة  اثنطػػػػم     ضػػػػرب العلمػػػػاء  التضػػػػييم علػػػػي ت،  توريػػػػ  األطفػػػػاؿ لإلمػػػػارة  ا كػػػػت،

 الرتاثبػػ ةف خ ػػة ا شػػتغاؿ . اسػػدة أ  أنػػيف رػػالو مػػا هػػو معػػر ؼ حين ػػ  حب ػػة أف عهيػػدة اثفلػػو العهيػػدة 
 لعػل . ئػرة مغلهػة مظلمػة التكػرار  الػد راف يف دااثعر ػة ةنتػاج ةعػادة    ترسي  السلطوية  الووػاية يف حياتنػا

مػػػل غػػػَي الػػػ ي يعمػػػد ة  وػػػفلات اثاضػػػ  السػػػطل  ا نت ػػػازي أرطػػػر توظيػػػو للػػػرتاث ذلػػػك التنػػػا ؿ 
ت السػػػلفية تػػػارة   ػػػت رايػػػة تنػػػا   يعكػػػر وػػػفونا،  ي ػػػتت وػػػفو نا  صممػػػد ج ودنػػػا باسػػػ ا يتنا  ػػػمن  يػػػة 
منػػيف هػػو التبػػاك  علػػب أطػػالؿ   ا نسػػلابلل ػػر ب مػػل عػػامل اليػػـو  أسػػلوبةف رػػَي . تػػارة أرػػر  اثعاوػػرة
يضػػمل تػػراث ُمل ػػت للناشػػ ة التنػػوير تػػراث  .ةذا كانػػت اإلرادة وػػادنة الػػرتاث أداة  ريػػر   ختػػدير. األمػػس
  .النا ع  اإلحساس بهوة  نيمة اثور ثاإلظماف دعائت   اإلذماز عناور ؽ   التفو  معا  ةبراز

  األمػػػور السػػػلبية اثسػػػلية اثفك ػػػة  يكرهػػػوف ال ػػرنيوف يعي ػػػوف يف مسػػػارح اثاضػػػ  الغػػػابر  ظميلػػػوف ة"
" لعميػػػم اثغمػػػور بػػػاألحالـ ا ادئػػػةاثبػػػادئ  التعػػػاليت اإلصمابيػػػة امػػػرّدة الػػػد تلسػػػع ت  تنّػػػب  ت مػػػل رنػػػادهت ا

اثػيالد، )يف التنميػة العودة ة  الػرتاث  مراجعتػيف ضػر رة  .(ٜ٘ـ، ص ٕ٘ٓٓ،  ر ائع جساف رليل جساف)
إلصمػػػػػػػػػػاد ( ٚٛ-ٛٚـ، ص ٜٕٓٓعلػػػػػػػػػػ ، نبيػػػػػػػػػػل ، ٜٖٔـ، ص ٕٛٓٓ، ، عبػػػػػػػػػػداهللٔ٘ٔـ، ص ٜٕٓٓ

مل أهت ضػوابء التعامػل مػع الػرتاث ا ػ ر مػل ةعطػاء وػفة الهدسػية  جت ػادات . اث هو العر  العصري
نصػػػػر األحفػػػػاد حبػػػػم لهػػػػد (. ٕٙـ، ص ٜٕٓٓرجػػػػب، )الب ػػػػر دمػػػػا يػػػػفدي ة  التهليػػػػد األعمػػػػب  اومػػػػود 

ابػل  دراسػات لو  اهتماـ الغػرب   ،بل رشد  غَيشما ة  بعد  رتة مل ال ملاألجداد  ما التفتنا ة  اثعري  ا
 ألف  (. ٚٚـ، ص ٕٙٓٓالسػيو، )بعػد نػر ف أرػر   ة نيمت ػا ا جتماعيػة  التارطميػة  عر نػا رلد ف ثا

شػػعوب تػػيف ،  ألف هػػ ا الػػرتاث نػػد أبدعبعػػاو ل ػػريعت ا العاثيػػة  اخلامتػػةتراإلنػػا هػػو تػػراث أمػػة، متيػػ ت بالعاثيػػة، ت
مل الػػرتاث تضػػمتنوعػػة،  لهػػد  أحيانػػا تنانضػػات ،  يف ظػػل مالبسػػات   ػػديات خمتلفػػة،  نوميػػات متعػػددة
الن ػػػػار، ، ٖٕٚ-ٖٕٚـ، ص ٜٕٓٓـ، عيػػػػد، ٜٕٓٓعمػػػػارة، )  انعنػػػػات ػػػػري الك ػػػػَي مػػػػل األسػػػػس الػػػػد 

 (. ٜٛـ، ص ٜٕٓٓ

( ٖٚـ، ص ٕ٘ٓٓزكريػا، )ة يُت ت الرتاث ب نيف حا ل بالعناور الالعهلية  اخلرا يػة  األ كػار األسػطوري
يف  يعكػػػس أوػػػالة امتمػػػع اثسػػػلت  ظمتلػػػك عنصػػػر البهػػػاء  الدظمومػػػة تالػػػرتاث اويػػػد هػػػو الػػػرتاث الػػػد   تصػػػفي

اثعاورة ه  ةعػادة التػاري  ة  مكانػيف . زمنية اثعاورة    يبهينا أسر   د د  يساعد علب جتا ز العهبات
  سموذج لللياة الفاضلة ألف ا ياة الصػا ة هػ  أف نعػي   نػد الطبيع  كمصدر للعسة  اثعر ة   كم اؿ أ
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ات اثعاوػرة   بػد َي  يف ظػل اثتغػ (.ٖٙ، ٖٔـ، ص ٕٙٓٓالسػيو، )استوعبنا  ديات  حهػائم عصػرنا 
أهل الرتاث أ   الناس بنهدف نهدا معر يا بنػاءو مػل حػني آلرػر، نبػل أْف ظمػارس الغربػاء نهػد الت كَي ب ف مل 

 (.ـ، بارتصارٜٕٓٓالعلوا ، ) ناه  ت أ  مباضع ته ا الرتاث مب

  ػػوا لنفسػػ ت   ػػا ةذا اإلسػػالم  الرحػػب الفسػػير اإل ػػادة مػػل الػػرتاث  ةف اث ػػتغلني بالرتبيػػة ظمكػػن ت
ةف تراإلنػػا . مت يػد كػػل وػػغَية  كبػَية د ف مسػػوغمت ػػا زا    ،مػػل اومػود  التهليػػدمتلػػررا  سػليما  مػػا    نوظمػا

 ػػر ا ويػػة  ػػال   معطيػػات ا ضػػارة  أد ا ػػا ا اضػػر ا ػػ   ريػػات مب لنػػا ع منػػيفا يلػػتلت أف ظمكػػل الفسػػير
ةنػػػا   ذمػػػد عهبػػػة يف طريهنػػػا ة  "نػػػاؿ ناسػػػت أمػػػني  .رلػػػو تراإلنػػػا الواسػػػع اثتنػػػوعالعربيػػػة اإلسػػػالمية ال ا يػػػة 

  ا وػا: مػل غػَي أف سميػ  بػني تلػك العػادات السعادة أوعب اجتيازوا مل شدة متسكنا بعػادات ِمػل سػلفنا
" ة ثعر ػػػػة، لكػػػػل صمػػػب أف ينظػػػر  يػػػيف بالتبصػػػر  الر يػػػت ةف اثاضػػػ    يصػػػر أف يطػػػرح مجلػػػة طا  ػػػا ، نعػػػ

ةف التصػػػػػػور ( ٖٕٛ-ٖٕٚـ، ص ٜٕٓٓانظػػػػػػر أيضػػػػػػا عيػػػػػػد، بارتصػػػػػػار، ، ٕٔٗ، ص ٕٙٓٓعمػػػػػػارة، )
اثاضػػػوي ال اهػػػر للػػػرتاث أضػػػػر الفكػػػر اإلسػػػالم  بػػػػل مػػػل أسػػػباب التطػػػرؼ اليػػػػـو  جعلػػػت أعنػػػاؽ شػػػػبابنا 

 . ك ف الكماؿ كاف يف اثاض  الهدم (ٓٔـ، ص ٕ٘ٓٓاألنصاري، )دة ة  الوراء م د  

 لعػػل يف دراسػػة تراإلنػػا الرتبػػوي باجتاهاتػػيف الرتبويػػة اثختلفػػة مػػا يك ػػو لنػػا عػػل ال ابػػت  اثتغػػَي يف هػػ ا 
يف   ا سػػتفادة مػػل هػػ ا التعػػدد  هػػ ا التنػػوع"هػػ ا الػػرتاث    ػػتالػػرتاث،  مػػا يكسػػب البػػاح ني الهػػدرة علػػب 

 ةف دراستنا لتلك ا جتاهػات سػوؼ تكسػبنا اإلدراؾ أ ػا مجيعػا اجت ػادات يف ةطػار . معاوة نضايا الرتبية
اإلسالـ،  أ ا مجيعا اتفهت علب او ع اث رتؾ الواحد لرتبية اإلنسػاف اثسػلت يف مرحلتػيف التعليميػة األ  ، 

رتبويػة اثختلفػة يف الرتبيػة اإلسػالمية، كمػا بعد ذلك ت   مرحلػة التخّصػص،  هنػا تظ ػر تلػك ا جتاهػات ال
  (.ـٕٚٓٓمراد، " )تعكس ا كتب الرتاث الرتبوي اثعر  ة لنا حىت اآلف

يػػػر  بعػػػض اثست ػػػرنني أف الػػػرتاث اإلسػػػالم  يسػػػتطيع اليػػػـو أف ي ػػػري حياتنػػػا  ين ػػػر معػػػا  السػػػالـ 
مورجػػػاف، )ت بعمليػػػة سػػػالـ  ة عبهريػػػة اثاضػػػ  الػػػ ي ظمكػػػل أف يسػػػ غَيهػػػا مػػػل الهػػػيت الػػػد تػػػدؿ علػػػب ر عػػػ

ةف اثنصػو ثسػػَية حضػارتنا يػػدرؾ نػوة الرتبيػػة اإلسػالمية الػػد أنت ػت تطبيػػم  (.ٕٜٕ، ٗٔـ، ص ٕٛٓٓ
الهػػػيت  الفضػػػائل،  أذمبػػػت النػػػبالء  العلمػػػاء مػػػل اونسػػػني  األمػػػة مازالػػػت نػػػادرة علػػػب اسػػػت ناؼ اثسػػػار ةذا 

 اثسػػَية مازالػػت طويلػػة  الػػ ي يتعػػني    ػػامن راجعػػت تراإل ػػا  تراجعػػت عػػل السػػهيت مػػل مَياإل ػػا  جػػددت 
علينا  عليف   يهل عػل الػ ي أذمػ ف سػلفنا مػل ةعمػاؿ للعهػل   ػ يب للػنفس   سػني لنوعيػة ا يػاة  جتويػد 

 .لرتبية الناش ة
ُنبذةُعنُالذهبي



 17 

، هػػػ ٛٗٚ_  ٖٚٙ)، حممػػد بػػل أمحػػد بػػل ع مػػاف بػػل ناظمػػاز الػػ ه : أبػػو عبػػد اهلل،  ػػس الػػديلألػػو 
 تركمػػا  األوػػلالػػ ه  . أسػػاس هػػ ف الدراسػػةالػػ ي هػػو سػػَي أعػػالـ النػػبالء كتػػاب   (ـ ٖٛٗٔ_  ٕٗٚٔ

 كػػّو ، الهػػاهرة  طػػاؼ ك ػػَياو مػػل البلػػدافة  رحػل . مولػػدف    اتػػيف يف دم ػػم لػد يف العصػػر اثملػػوك   كػػاف 
حيػ  نػاؿ انتهػد حفػ  ابنػيف للهػرخف الكػرم كاف دنيها يف النهد   ري ا م حىت أنػيف . يف خرر حياتيفبصرف 

، ص ٔـ، جٕٛٓٓالػػ ه ، " )حفػػ  الهػػرخف س ت ػػاغل عنػػيف حػػىت نسػػييف: "عػػل ابنػػيف أ  هريػػرة عبػػدالرمحل
، (ٕٖٙ، ص ٘ـ، ج ٕٕٓٓال ركلػػ ، ) عالمػػة، حمهػػم، حػػا  : ك ػػَي مػػل األلهػػاب من ػػالُهػػب ب(. ٖٗٔ

 .مفرخ اإلسالـ (ٜٗٙ، ص ٜـ، جٕٗٓٓاألرنا  ط، )ُدرة الهرف ال امل ا  ري 
ـ، ص ٜٜٗٔال ػػػػي ، )مصػػػػنفا  ٕٓٚمػػػػا يهػػػػارب مػػػػل  أف يفلػػػػويف نصػػػػو نػػػػرف ه  اسػػػػتطاع الػػػػ  
 نبػػػل أف ت ػػػ د  ،يف علػػػت ا ػػػدي  ر ايػػػة  درايػػػة متبصػػػراعاثػػػا بالفهػػػيف،  ،كػػػاف متبلػػػرا يف التػػػاري  (.ٖٛٗ

 سػػعة  بتفونػيف  متيػ فالػ يل اعرت ػوا  راوػة طالبػيف بػ لك مفلفاتػيف بسػعة علمػيف  علػو كعبػيف شػ د أهػل عصػرف 
سػػت األهػػل بنػػت "عمتػػيف تعلػػت مػػل  .كرم ػػا اهلل بػػالعلت  اخللػػم  الػػورعن ػػ  يف أسػػرة متدنيػػة أ . ضػػليف  نبلػػيف

علػ  "رالػيف  اسػتفاد مػل علػت .  هػ  أمػيف بالرضػاعةالنبوي ال ػريو   ا ر اية يف ا دي  تةذ كان" ع ماف
 مػػػل ذكريػػػات الطفولػػػة يهػػػوؿ الػػػ ه  عػػػل جػػػدف ع مػػػاف أنػػػيف كػػػاف يعلمػػػيف نطػػػم حػػػرؼ الػػػراء  ".بػػػل سػػػن ر

ّوا»: ُنلْ : ػيهوؿ "  عنػدما أذف لػيف  الػدف  ".يا مدبري  لرػػْت اْدر:  ك ػَياو ما كنُت أرمْسرعيف يهوؿ« جرررة بػرررا جرّة جر
نػػاؿ . ، بػػارا بوالػػدفبالسػػفر طلبػػا للعلػػت اشػػرتط عليػػيف أف   يغيػػب أك ػػر مػػل أربعػػة أشػػ ر  كػػاف   يػػا بوعػػدف

  ".الرحلة أك ر مل أربعة أش ر  خفت أعهيف  كنت ند  عدت أ   حلفت ليف أ    أنيت يف"ال ه  
،  لدييف أك ر مػل ألػو  أبو العباس ا  ار ،بل الظاهريا   ، مل أعياف شيوخ ال ه  أمحد األبرنوه 

شػػي  اسػػتفاد مػػن ت بطػػرؽ تعليميػػة متعػػددة معر  ػػة عنػػد أهػػل ا ػػدي  النبػػوي  اثتخصصػػني بعلػػت نػػراءات 
ردصمػػة بنػػت مائػػة امػػرأة م ػػل مػػل أك ػػر مػػل العلػػت حيػػ  أرػػ   تعلػػت الػػ ه  مػػل شػػيخاتيف . الهػػرخف الكػػرم

مفّدبػػػيف عػػل نػػاؿ الػػ ه   (.ٖٛـ، ص ٜٜٗٔال ػػي ، ) زينػػب بنػػت أمحػػد   اطمػػة بنػػت ةبػػراهيت  ،يوسػػو
هت بتعلػيػػػت الصبػػػياف"علػػػّ  بػػل مػػػلّمد ب نػػيف  ػػِل النػػاس ررطّػػاو  أْرػػسر أرنرْمػػُت  ػػػ  مْكتربِػػيِف أربعػػة  .كػػافر مػػل أْحسر

  (.ٖٕٖـ، ص ٜٜٚٔ، مع ت ال يوخ" )ت عندف رالئمأعواـ  تعلرػ
حػا     صُمػػارر ، "الػ ي نػاؿ عػل أسػتاذف الػ ه  الصػفدي  الصػالح   ،ابػل ك ػَي مػل تالميػ  الػ ه  

اؿ اإلهبػػػاـ  ػػػػ     ػػػ    يُبػػػارر ، أتهػػػلر الػػػػلدي ر  رجالػػػيف،  نظػػػر ِعللػػػيف  أحوالػػػيف،  عػػػرؼ تػػػراجت النػػػاس،  أز 
علػػػػييف ك ػػػػَياو مػػػل تصانػػػػيفيف  لػػػػت أجػػػد عنػػػدف مجػػػودر الػمػلدإلػػػػني    كودنػػػةر  أرػػػ ت عنػػػيف  نػػػرأت ... تػػػوارطم ت

شػيخنا :  نػاؿ طػالب الػ ه  يف  وػفيف (.، بارتصػارالػوايف بالو يػات" )النهلة بل هػو  هػػييف النظػر[ غلظة]
 ذهػب  ،مػاـ الوجػود حفظػاو ، هػو اثل ػ  ةذا ن لػت اثعضػلة ةبصر   نظَي ليف  كن حمدث العصر،   أستاذنا،

ل نػاؿ ابػ (.ش رات الػ هبابل عماد ا نبل  يف   السبك  يف طبهاتيف الكس ، : انظر) العصر مع   لفظاو 
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َي حػػػىت كػػػاف أك ػػػر أهػػػل يف  ػػػل ا ػػػدي   مجػػػع  يػػػيف امػػػاميع اثفيػػػدة الك ػػػ"الػػػ ه   م ػػػر  ح ػػػر العسػػػهال 
 ".عصرف تصنيفا

ُتربيةُالطفل:ُالمحورُاألول
ة الػػػد تعتػػػ  بالطفػػػل مػػػل سػػػاعاتيف  أيامػػػيف األ   يف ا يػػػاة حيػػػ  ضمػػػدإلنا الػػػ ه  عػػػل الرتبيػػػة اإلسػػػالمي

ػػػلرتر - رلرػػػدرْت أُم ػػػ ،  ػربػرعر رػػػْت بِالورلرػػػِد مرعِػػػ  ِة ر النرػػػِ   : عرػػػْل أرنرػػػٍس، نرػػػاؿر .  نيػػػك الطفػػػل  -ورػػػلرب اهللُ عرلرْيػػػيِف  رسر
ا أرِر :  ػرُهْلتُ  ْررةو،  رلرنركريفُ . هر ر ُف،  رمرضرلر لريُف متر  بلػل حػرص األم ػات علػب ةرضػاع أطفػا ل مبلغػا . هِبرػا  ر ررر ر

ـى ُسػػػلرْيٍت، .  الػػدعوة الصػػا ة  ػػت عظيمػػا  حروػػل علػػب تلهيػػن ل ال ػػ ادتني  تػػربيت ل تربيػػػة حسػػنة نالػػت ُأ
ػػافر األرْنصرػػارِيرُة  ػػىتر يرػػدرعر ال رػػْدير "الُغمرْيصرػػاُء بِْنػػُت ِمْللر : جرعرلرػػْت تُػلره ػػُل أرنرسػػاو عنػػدما كػػس  ر ...  ر أرْ ِطػػُت أرنرسػػاو حر

  متضػ  أـ سػليت لتختػار البي ػة الكرظمػة لرتبيػة". أرْشػ رُد أرفر حُمرمرػداو ررُسػْوؿر اهلِل،  ػرفرعرػلر :  ر ةِلريفر ِة ر اهللُ، نُػلْ : ُنلْ 
ـر ُسػػلرْيت نرالرػػتْ : عرػػْل أرنرػػسٍ . رادمػػا للرسػػوؿ  تسػػ ليف أف يػػدعو لػػيف بالسكػػة ابن ػػا  ختتػػارف ! يرػػا ررُسػػْوؿر اهللِ  :أرفر ُأ

فُ اللر ُ : ) ػرهراؿر . رراِدُمكر أرنرِس، ادُْع اهللر لريفُ   . (تر أركِ ْر مرالريُف  ر رلردر
. سػَي أعػالـ النػبالء عندما كس أنس حػدإلنا عػل ا ػدي النبػوي يف تربيػة الطفػل كمػا ضمكػ  لنػا كتػاب 

ػػلرتر ورػػلرب اهللُ عرلر -أرفر النرػػِ ر : نػػاؿ أرنرػػُس بػػُل مرالِػػكٍ  ـر ُسػػلرْيٍت،  ػرُتْتِلُفػػيُف بِال رػػ ِء ترْصػػنػرُعيُف لرػػيُف،   -ْيػػيِف  رسر ػػافر يػرػػُ ْ ُر ُأ كر
، يُْك ر أربرا ُعمرَْيٍ،  ػر راررنرا يػرْوماو،  ػرهراؿر  ػاإلِرر الػنػرْفسِ : ) رأرِخ ِي أرْوغرُر ِم   ػَْيٍ رر أحػس بػالُفُتور ] مرا ِي أررر  أربرػا ُعمر

ػيُف،  ريػرُهػْوؿُ . لريُف كرافر يػرْلعرُب هِبرا[ طائر وغَي]ترْت ورْعورِة مرا: نرالرتْ (. ؟[ التكسر يرػا : ) ر رعرلر النرػِ ى ظمرْسرػُر ررْأسر
ُر   (. ؟[تصغَي النغر  هو  رخ العصفور]أربرا ُعمرَْيٍ، مرا  ػرعرلر النػىغريػْ

مسػػػر رأس "لة  ضػػػيمػػػل الهصػػػة السػػػابهة  وائػػػد تربويػػػة من ػػػا   ػػػتر البػػػاري لهػػػد اسػػػتنبء العسػػػهال  يف 
الصغَي للمالطفة،   ييف دعاء ال خص بتصغَي امسيف عند عدـ اإلي اء،   ييف جػواز السػفاؿ عمػا السػائل بػيف 

املػػد " )أنػػارب اخلػػادـ  ةظ ػػار ا بػػة  ػػت  يػػيف ةكػػراـ . ؟ بعػػد علمػػيف ب نػػيف مػػات"مػػا  عػػل النغػػَي"عػػامل لهولػػيف 
يرِة لِلصرػِ   : دربِ ِكتراب األر : العاشر  الهصػة تك ػو عػل أشميػة ا ػوار مػع  (. رنػرْبػلر أرْف يُولرػدر لِلررُجػلِ باب اْلُكنػْ

الصػػغار  مػػل عالمػػات الرتبيػػة الصػػليلة شػػدة ا عتنػػاء بػػا وار  تػػرؾ مسػػاحة للطفػػل للتعبػػَي عػػل م ػػاعرف 
ةف ا ن غاؿ عل الطفل  ترؾ اإلمساع ليف يسبب تربية م وهة  شخصية جا ػة حمر مػة مػل  . شموميف  رساتيف

 .العاطفة
ػررجر أربُػو : نرػاؿر أرنرػسِ : "نصػة أرػر عػل  سمض  أيضا مع الػ ه  نفسػيف ليخسنػا  ـ  ُسػلرْيٍت،  رخر إلػرُهػلر ابْػِل أُل

ـى ُسػػػلرْيٍت أرْمػػػررُف،  رنرالرػػػتْ  يرػػػ رْت ُأ رْسػػػِ ِد،  ػرتُػػػػُويف ر الغُػػػالرـُ،  ػر ر
ػػػةر ِة ر اث ػػػيػرررْت لرػػػيفُ .  ر خُتْػػػِسُْ فُ : طرْللر ػػػعر،  رنرػػػْد سر   ػرررجر

ػافر ِمػْل خِرػِر اللرْيػِل، نرالرػتْ  ػةر : عر راءُف،  ػرتػرعر رب، ُسر أرورابر ِمػْل أرْهلِػيِف،  ػرلرمرػا كر أرملرْ تػرػرر ِة ر خِؿ أرِ  ! يرػا أربرػا طرْللر
ُ ت،  ر رػمر عرلرػْيِ ت؟  ػرهرػاؿر  ػا،  رطُِلبرػػْت ِمػنػْ نػرُعْوهر ػػافر : نرالرػتْ . مرػػا أرْنصرػُفوا:  ُػالرٍف اْسػتػرعراُر ا عرارِيرػةو،  رمر  رػِإفر ابْػنرػكر كر

ا ِة ر ررُسػػْوِؿ اهلِل . عرارِيرػػةو ِمػػلر اهلِل،  ػرهربرضرػػيفُ  ػػا أرْوػػبررر غرػػدر ػػدر اهللر،  ػرلرمر ػػلرتر - راْسػػتػرْرجرعر،  رمحِر  -ورػػلرب اهللُ عرلرْيػػيِف  رسر
لرِتُكمرا: ) ػرلرمرا ررخُف، نراؿر  ػلرْت بِػيِف  رلرمرلرْت بِ (. براررؾر اهللُ لرُكمرا يف لريػْ عرْبِد اهلِل بِل أرِ  طرْللرةر،  ػرورلرػدرْت لرػْيالو،  ر رْرسر
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ػػْ ُت متررػػرراٍت عرْ ػػورةٍ  ْيػػُت بِػػيِف ِة ر النرػػِ   [نػػوع مػػل التمػػر اويػػد] مرعِػػ ،  رأررر ػػلرتر ورػػ-،  رانْػتػر ر  ...-لرب اهللُ عرلرْيػػيِف  رسر
ـى ُسػلرْيتٍ ! يرػا ررُسػْوؿر اهللِ :  ػرُهْلػتُ  لرػةر   رلرػدرْت ُأ ػرراِت ِبرِْيِهػيِف،  رػ رْ جرررُف ِةيرػاُف،  ػرػتػرلرمر ر الصرػػِ ى، . اللريػْ  رمرضرػلر بػرْعػضر الترمر
  (".ُهور عرْبُد اهللِ : )نراؿر . مسر يِف يرا ررُسْوؿر اهللِ :  ػرُهْلتُ (. ِحبى األرْنصراِر الترْمرُ : ) ػرهراؿر 

تعلػػت األسػػرة كيػػو تتعامػػل مػػع    ،ية الطفػػل حسػػل تسػػم ،تفكػػد علػػب سػػنة التلنيػػك الهصػػة السػػابهة 
عنػػد  الديػػيف  اهلل  حػػدف هػػو الوهػػاب الػػرزاؽ الهػػابض  اثػػانع   ديعػػة مسػػ لة مػػوت األ  د  أف الطفػػل أمانػػة 

ػافر ابْػُل عرِهْيػلٍ : " من ا هد األبناء  علب ي كر ال ه  عل العلماء حكايات يف الصس  . ال راد لهضائيف  ٔكر
ػرر ِمْنػيُف ِمػلر الصرػْس مرػا يُػتػرعر رػب ِمْنػيفُ ديناو، حراِ ظاو لِْللُ   نػاؿ ابػل عهيػل عػل أسػرتيف ". ُدْ ِد، تُػُويف ر لريُف ابْػنراِف،  رظر ر

 ". رأرمرا أرْهُل بػرْيِد،  رِإنػرُ ت أرربراُب أرنالـر  رِكترابرة  رأردب"
ػػافر أرنرػػِس يػرُهػػْوؿُ  ـر ررُسػػْوُؿ اهلِل :  ركر ػػلرتر ورػػلرب اهللُ عرلرْيػػيِف  ر -نرػػِد رِديْػنرػػةر  رأرنرػػا ابْػػُل عرْ ػػٍر،  رمرػػاتر  رأرنرػػا ابْػػُل  -سر

اث
ورػلرب - رصرػِلبر أرنرػِس نرِبيرػيُف . -ورػلرب اهللُ عرلرْيػيِف  رسرػلرتر -ِعْ رِْيلر،  رُكلر أُمر راِ  ضمرْ ُ ْػنرِ  عرلرب ِرْدمرِة ررُسػْوِؿ اهلِل 

ػرر مرػررٍة،  ربرػايرعر أر رر الصىْلبرةِ  -اهللُ عرلرْييِف  رسرلرتر  ،  رغرػ را مرعرػيُف غريػْ ،  رِة ر أرْف مرػاتر ػاجررر ُالرزرمرِة ُمْنُ  هر
،  ر رزرمريُف أرْكمرلر اث

يف تربيػة األطفػاؿ بعبػارة ج لػػة   يلخػص رساتػيف يف اثػن ج الرتبػػوي  ضمػدإلنا أنػس عػػل طفولتػيف.  رْػتر ال رػ رررةِ 
ْمُتيُف عرْ رر ِسِننْير،  رمرا ضررربرِ ،  ر ر سربرِ ،  ر ر عرػبرسر يف  ر  رخر :  جي ة  يهوؿ أنس عل تعامل الن  معيف  ْجِ ػ در

 (.ٜٖٛص  ٖجال ه ، )
ػػلرتر  ػػِت السىػػلرِم   أنػػيف  وػػو تعلػػيت النػػ  ورػػلرب اهللُ عرلريػػيِف  رسر  رد يف وػػلير مسػػلت عرػػْل ُمعراِ يرػػةر بْػػِل ا ْركر

ػررِ   ر ر ضرػػرربرِ   ر ر  ربِػ رِ  ُهػور  رأُم ػػ  مرػا ررأريْػ" هػاؿ  ػػلر تػرْعِليمػاو ِمْنػيُف،  ػروراللرػػيف مرػا كر ر ُف أرْحسر لرػيُف  ر ر بػرْعػدر ُت ُمعرل مػػاو نػربػْ
ػلرتر ". شرترمرِ   علمػوا،  يسػر ا    تعسػر ا،  ب ػر ا    تنفػر ا،  ةذا غضػب " ناؿ الرسوؿ ورلرب اهللُ عرلريػيِف  رسر

: يسبم غضبيف دائما  لهػد  رد يف وػلير مسػلت -اهللُ عرلرْييِف  رسرلرتر  ورلرب-كاف عفوف   . "أحدكت  ليسكت
ػِل النرػاِس ُرُلهػاو ِمػْل أرحْ  -ورػلرب اهللُ عرلرْيػيِف  رسرػلرتر -كرافر ررُسوُؿ اهلِل : "عرْل أرنرِس ْبِل مراِلٍك نراؿر   اهلِل لرهرػْد ...  سر

ْمُتيُف ِتْسعر ِسػِننير، مرػا عرِلْمتُػيُف نرػاؿر ِل رػ ْ  ػْ ٍء تػرررْكتُػيفُ : ٍء ورػنػرْعُتيفُ رردر ا؟ أر  ِل ر ػ ر ا  ركر ػ ر ا : مِلر  ػرعرْلػتر كر ػ ر هرػالر  ػرعرْلػتر كر

                                                 
الطػػُت لرعرابػاو نرػءى،  ر ر عراشػػرُت ِة ر أرم رػاِي عصػمِ  اهللُ يف شػبراِ  : رنرػاؿر ابْػُل عرِهْيػػلٍ  ٔ  ِمػػْل  بِػػ رنْػوراٍع ِمػلر الِعْصػمرة،  رنرصرػػرر حمرربرػِد عرلرػػب الِعْلػت،  رمرػا رر

اِننْير أرِجُد ِملر ا ِْرِص عرلرب الِعْلت أرشّد دمرا ُكْنُت أرجدف  رأرنرا اْبلُ  ِعْ رِْيلر،  ربلغُت ِ إلْػنرػدرْ عرْ ػررة سرػنرةو،  رأرنرػا اليػرػْوـر  ر  طرلبرِة الِعْلت،  رأرنرا يف عرْ ِر ال رمر
ِة النرظرػػر بِػػالعني  اإلرتِػػيِف عرلرػػب ابْػػِل الورلِْيػػِد،  رػػ رررادر ا رنرابِلرػػُة ... أررر  نرهصػػاو يف اخلرػػاطر  رالِفكػػِر  را ِْفػػ ،  رحػػدر ُْعتر ِلرػػِة يف حردر

ػػافر نرػػِد اْشػػتػرغرل مبرػػْ هرب اث كر
ة ِسػِننْير، ُسر أرظ ػر التروبرػة ررراتِػب ِعػدر

يف بدايػة ( Makdisi, p. 50)علػم الػ ه  علػب ميػل ابػل عهيػل رمػو اثعت لػة . نػرتػْلرػيف،  راْسػت رارر بِبرػاِب اث
  يليػم  ضمم للمعاوريل ةنكار التعسو ال ي مورس ضد ابل عهيل  ػ لك . طلبيف للعلت  انتهد ذلك  ذكر رجوع ابل عهيل ث هب السلو

ما يفسو ليف أف الرتبية اإلسالمية السائدة عس ر ادها ظمارسػوف ت وػيال لهػيت "يهوؿ علب  طفة . با ياة العلمية    اإلنسانية    مب ت د حر
اف التعصػػب الػػدي   أحيانػػا الطػػائف   يلولػػوف الػػديل مػػل من ػػل للتسػػامر  ا نفتػػاح  األنسػػنة ة  د ػػع مػػفجج للعناوػػر التعصػػبية ضػػد اإلنسػػ

 ". اآلرر
: انظػػر)وػلير  نػاؿ األلبػا  حسػل لغػَيف : تصػلير السػيوط . أمحػد يف مسػندف  البخػاري يف األدب عػل ابػل عبػػاس(: مفصػال)التخػريج  ٕ

 (.ٜٕٗ، رنت ا دي  ٕٜللبخاري ص  األدب اثفرد
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ا ةف ا لت يف تعلػيت الطفػل . يهـو اثن ج النبوي يف الرتبية علب الر م  السماحة  راوة مع األطفاؿ".  ركر ر
 . الضلك معيف  مداراتيف أساس تربوي يف تكوف شخصية الناش ة

 ةسػ اما ل اث ػرنة يف ر ػد ا ضػارة  األم ات يف أدب األبناء ضل علب َي أعالـ النبالء س نع ر يف 
نْػيرا، : نرػػػاؿر العربرػػػاُس بػػػُل الورلِْيػػػدِ " نػػػاؿ الػػػ ه . اإلسػػػالمية بػػػالنوابل ػػػْ ٍء يف الػػػدى ػػػُب ِمػػػْل شر ػػػا ررأريػػػُت أرِ  يػرتػرعر ر  رمر

ػػافر يػرُهػْوؿُ  ،  ركر ػاءُ : تػرعر ىبرػيُف ِمػػلر األرْ زراِعػ   ، تػرْفعرػُل مرػػا تر ر ػػافر األر ! ُسػػْبلرانركر ْ ػػِر أُم ػػيِف، كر ػػا  رِهػَيوا يف حر ْ زراِعػ ى يرِتيمو
ػ رِت الْ  ْيػُ  ررأريْػتُػيُف، يرػا بػُػ رر، عر ر ػرر  ُحْكُمػكر ِ يػيِف أرْف بػرلرْغترػيُف حر ُهُليُف ِمْل بػرلرٍد ِة ر بػرلرٍد،  رنرػْد جر تػُػفرد بر  ُملُػوُؾ أرفْ تػرنػْ

ا ْعُت ِمْنيُف كرِلمرةو نرػءى  راِضػلرةو ِة  اْحترػاجر ُمْسػترِمُع را رأرْ  درهرا أردربر األر  أرنْػُفسر ر ِة ر ِةإلْػبراِ رػا  ْ زراِع   يف نػرْفِسيِف، مرا مسِر
ْبُت أرْلعرػػُب مرػػعر : ْ زراِعػػ ى نرػػاؿر األر ... عرْنػػيُف  ػػرر بِنرػػمرػػاتر أرِ   رأرنرػػا ورػػِغَِي،  رػػ رهر ػػاِف،  رمر ػػْيخوا  -ِف ا  ُػػالاْلِغْلمر ػػرر شر  رذركر

لِػػيال ِمػػلر اْلعرػػررِب  يراُف ِحػػنير ررأرْ ُف،  رإلػربرػػتى أرنرػػا،  ػرهرػػاؿر  -جر ؟  ر رْربػرْرتُػػيفُ :  ػرفرػػرر الص ػػبػْ يرػػا ابْػػلر :  ػرهرػػاؿر . ابْػػُل مرػػْل أرنْػػتر
ػػػػىتر بػر . أرِرػػػػ ، يػرػػػػْرحرُت اللرػػػػيُف أربرػػػػاؾر  ي رػػػػ رهربر ِ  ِة ر بػرْيتِػػػػيِف،  رُكْنػػػػُت مرعرػػػػيُف حر ةف األـ  ".ورافِ لرْغػػػػُت،  رػػػػ ر ْرهرِ  يف الػػػػد 

  حبه ػػارتبيػػت ت تربيػػة حسػػنة يع ػػ  عػػل الهيػػاـ تهػػـو باثخلصػػة تسػػتطيع أف تصػػنع حيػػاة األطفػػاؿ  األبطػػاؿ   
 .ك َي مل األإلرياء  األمراء

نػػػاؿ الػػػ ه  عػػػل طفولػػػة . ل بكفػػػاح  يف دنيػػػا األيتػػػاـ ت ػػػرؽ  ػػػس األم ػػػات  هػػػل يصػػػنعل النػػػبالء
ْ ػػِر أُم ػػيِف،  رخرا رػػْت عرلرْيػػيِف الضرػػيػْعرةر،  ػرترلرورلرػػْت بِػػيِف ِة ر " رمرػػاتر أربػُػػْوُف ِةْدرِيْػػُس،  ال ػػا ع  ػػِد يرِتْيمػػاو يف حر ػػ ر حُمرمر  ػرنر ر

ػػ[ انتهلػػت بػػيف مػػل بػػالد ال ػػاـ ة  مكػػة] فِ حمرْتِػػدِ  ػػةر،  رأرنْػبرػػلر عرلرػػب الررْمػػِ ، حر ػػ ر مبركر ىتر  رػػاؽر  رُهػػور ابْػػُل عرػػامرنْيِ،  ػرنر ر
ـر ِ ْييِف األرنْػررافر،  رورارر ُيِصػْيُب ِمػْل عرْ ػررِة أرْسػُ ٍت ِتْسػعرةو، ُسر أرنْػبرػلر عرلرػب العررربِيرػِة  رال رػرِْع،  ػربػرػررعر  ،  رتػرهرػدر .  يف ذرلِػكر

ػػػػػادر أرْهػػػػػلر زرمرانِػػػػػيفِ ُسر ُحب ػػػػػبر ةِلرْيػػػػػيِف الفِ  ار الطفػػػػػل   ضػػػػػع ةف اثبػػػػػادرة يف توجيػػػػػيف مسػػػػػ(. ٙص  ٓٔج ) ْهػػػػػيُف،  رسر
األهداؼ الطموحة بدايػة اثسػار الصػلير كمػا أف العلػـو الدينيػة  الرياضػة البدنيػة  علػـو اللغػة العربيػة هػ  

ػافر :  ناؿ ال ا ع . ضر رات لتن  ة الطفل ُكْنُت يرِتْيماو يف حرْ ِر أُم  ،  رملرْ يرُكْل  ررا مرا تُػْعِطيِ  لِْلُمعرل ػِت،  ركر
ُعرل ػػػػُت نرػػػػدْ 

،  رأُررف ػػػػور عرْنػػػػيفُ  اث يراِف ِةذرا غرػػػػابر ُكْنػػػػُت أرْكتُػػػػُب يف األركترػػػػاِؼ ... ررِضػػػػ ر ِمػػػػ   أرْف أرنُػػػػػْوـر عرلرػػػػب الص ػػػػبػْ
ـِ  ػنرةو،  رحرِفظْػُت ...  رالِعظرا ُورطرػ ر )ُكْنػُت أُنْػرُِئ النرػاسر  رأرنرػا ابْػُل إلرػالرثر عرْ ػررةر سر

ص  ٓٔج )نػرْبػلر أرْف أرْحػترِلتر ( اث
علميػػة   بػػب لػػيف العلػػت  تضػػع لػػيف اآلمػػاؿ ال البخػػاري يتيمػػا  كانػػت أمػػيف تػػدعو لػػيف بك ػػرة كػػ لك كػػاف  (. ٗ٘

الػػ ه  كيػػو  ذكػػر .أمػػيف الػػد كانػػت  مػػل هػػت تربيتػػيف تربيػػة ر يعػػة  كػػاف  ػػا ذلػػك كنػػو ن ػػ  يف  العظيمػػة 
ػػِد بػػِل ِةمْسر :  هػػاؿ اهلل عليػػيف بال ػػفاء لر ذهػػب بصػػر البخػػاري  كيػػو مرػػ اِعْيػػلر يف ِوػػغررِِف  ػػرأرْت ذهبرػػْت عينرػػا حُمرمر
رنرػػاـِ ِةبْػػػرراِهْيتر اخلرِلْيػػلر 

ػػِ ِف، نرػػْد رردر اهللُ عرلرػػب ابْنِػػِك بصػػررُف لكر ْػػػررة :  ػرهرػػاؿر  ررػػا -عرلرْيػػيِف السرػػالـر  - راِلدتُػػيُف يف اث يرػػا هر
باأليتػػػاـ مػػػل ر ائػػػع اإلسػػػالـ  رغػػػت ركػػػود ةف العنايػػػة  (.بتصػػػرؼ)ُدعرائِػػػِك  ر رْوػػػبْلنرا  رنرػػػْد رردر اهللُ عرلرْيػػػيِف بصػػػررُف 

بنػاء ة  يف الػديار اإلسػالمية عػس الهػر ف مػل ا سػنني ذمد اوود يد ع أهل اخلَي مل حني آلرر ا نتصاد 
 (.ـٜٕٓٓال ط ، )رغت الظر ؼ ا نتصادية الهاسية األيتاـ باماف  تعليت مدارس لرعاية 
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مػػػع  تعػػػا ف أ ػػػراد األسػػػرة يف أداء هػػػ ف الغايػػػة السػػػاميةة ضػػػر ر أدرؾ علما نػػػا أشميػػػة رعايػػػة الطفػػػل   لهػػػد 
أعػػػرؼر بالرتبػػػػية،  أنػػػدرر   ثػػػا كػػػاف النسػػػاءُ " زاد اثعػػػادنػػػاؿ ابػػػل الهػػػيت يف . تهػػػدم  تهػػػدير د ر األـ يف الرتبيػػػة

 تهػدُم األـ يف ا ضػانة ِمػل حماسػل ... ،  أوسر  أرأؼر  أ رغ  ا، ل لك ُندمِت األـ  ي ا علػب األبعلي ا
ور،  يكػوف تهػدظمُ ا لكػوف النسػاء أنػـو مبهاوػد ا ضػانة  الرتبػػية مػل الػ ك... ل ريعة  ا حتياط لمطفػاؿ ا

 (. ، بارتصارٕٜٖ، ص ٘ج" )ألجل األنوإلة

 لهػػد مجػػع الػػ ه  موانػػو ابػػل عبػػاس   سػػيما يف طفولتػػيف  هػػ  ذات مضػػامني تربويػػة يف غايػػة األشميػػة 
ػػلرتر -تػُػػُويف ر النرػػِ ى : عربرػػاٍس، نرػػاؿر عرػػِل ابْػػِل .   يمػػا يلػػ  مهتطفػػات من ػػا .  رأرنرػػا ابْػػُل عر ػػرٍ  -ورػػلرب اهللُ عرلرْيػػيِف  رسر

ػاءِ  اِف،  رأُم ػ  ِمػلر الن سر ُْسترْضعرِفنْير  أرنرا ِملر الِولْػدر
 -ورػلرب اهللُ عرلرْيػيِف  رسرػلرتر -مرسرػرر النرػِ ى . ُكْنُت أرنرا  رأُم   ِملر اث

ػػػةِ ررْأِسػػػ ،  ردرعرػػػ ُكْنػػػُت أرْلعرػػػُب مرػػػعر : نػػػاؿ ابػػػل عربرػػػاس اسػػػتعانة النػػػ  بػػػيف  عػػػل ذكريػػػات الطفولػػػة . ا ِي بِاِ ْكمر
ػلرتر -الِغْلمراِف،  رػدرعراِ  النرػِ ى  ػافر يرْكتُػُب الػورْح ر (. ادُْع ِي ُمعراِ يرػةر : ) رنرػاؿر  -ورػلرب اهللُ عرلرْيػيِف  رسر ص ، ٖج) ركر

ٕٖٔ.) 
اءُف،  -ورلرب اهللُ عرلرْييِف  رسرلرتر -ورلرْيُت ررلور النرِ   : ٍس، نراؿر عرِل اْبِل عربرا   ِمْل خِرػِر اللرْيػِل،  ر رعرلرػِ  ِحػ ر

، نُػْلػػػتُ  ػػػا اْنصػػػرؼر اءؾر  رأرنْػػػتر ررُسػػػْوُؿ اهلِل؟:  ػرلرمر  رػػػدرعرا اهللر أرْف ير ِيْػػػدرِ   ػرْ مػػػاو  ! ريػرْنبرغِػػػ  ألرحػػػٍد أرْف ُيصرػػػل  ر ِحػػػ ر
ةف نياـ الليل مدرسة للصغار  الكبار صمب تعويد الطفل علي ا بر م  بالتدريج    شػك أف الرتبيػة  .ماو  رِعلْ 

بالعبػػادة مػػل أهػػت  أر ػػع  سػػائل الرتبيػػة اإلسػػالمية الػػد  ػػرص دائمػػا علػػب ةشػػراؾ الرجػػل  ز جتػػيف  أهػػل بيتػػيف 
شمػة ابػل عبػاس  ك و لنػا الػ ه ي  . مب ل تلك العبادات ذات األإلر العميم يف تهوم اخللم  تط َي النفس
لرمرا تػُػُويف ر ررُسػْوُؿ : عرِل اْبِل عربراٍس، نراؿر .  ب ليف يف طلب العلت  مبادرتيف يف اغتناـ الفرص  ب لك سبم أنرانيف

ػػلرتر -اهلِل  لُػػتر نرْسػػ رْؿ أرْوػػلرابر ررُسػػْوِؿ اهللِ : نُػْلػػُت ِلررُجػػٍل ِمػػلر األرْنصرػػارِ  -ورػػلرب اهللُ عرلرْيػػيِف  رسر ورػػلرب اهللُ عرلرْيػػيِف - هر
ِ يػْرِ  - رسرلرتر  بػاو لرػكر يرػا ابْػلر عربرػاسٍ :  ػرهرػاؿر .  رِإنػرُ ُت اليػرْوـر كر ،  ريف النرػاِس ِمػْل !  راعر ر أرتػرػرر  النرػاسر ضمرْترػاُجوفر ةِلرْيػكر

ُلغُػِ  مرػْل تػرػرر ؟  ػرتػرػررؾر ذرلِػ -عرلرْييِف الصرالرُة  السرالرـُ  -أرْولراِب النرِ    ػافر لريبػْ رْسػ لرِة،  رػِإْف كر
،  رأرنْػبػرْلػُت عرلرػب اث كر

،  ػريرخػػػرُج، ا رػػِدْيُ  عرػػِل الررُجػػِل،  ر تِيػػػيِف  رُهػػور نرائِػػِل،  ر رتػرورسرػػُد رِدرائِػػػ  عرلرػػب برابِػػيِف،  ػرترْسػػِف  الػػػر ْيُر عرلرػػ ر التػىػػرر  ابر
؟  ر رنُػْوؿُ ! يرا اْبلر عرت  ررُسْوِؿ اهللِ :  ػريػررراِ ،  ػريػرُهْوؿُ  ،  ر رْسػ رلركر : أر ر أرْرسرلتر ِةيرر  ر تِيركر : نرػاؿر . أرنرا أرحرمى أرْف ختِيرػكر

،  ػرهراؿر  ا الفرىتر أرعهرُل ِم   :  ػربرِه ر الررُجُل حرىتر ررخِ   رنرِد اْجترمرعر النراُس عرلر ر  .هر ر
ظفػر بفوائػد يلبػيف للعلػت يف طفولتػيف  طس سػَية ابػل عبػا  إف ال ي يسػتعرضسردف  علب ضوء ما سبم 
نػيت الرتبيػة اإلسػالمية  سماذج ػا أشميػة ثػل أدرؾ    تهػدر بػ ملسَي أعالـ النبالء مجة ه  جواهر من ورة يف 

ل  مرػ ،حب ػا عػل العلػتمل ظمنعيف مل النـو عند عتبات باب العلماء الر يع سب ابل عباس ةف نر . الرتبوية الف ة
رغػػت نصػػر نصػػة ابػػل . ف نسػػبيف  حسػػبيف  مالػػيف شػػفيعا لػػيف يف جمتمػػع اثعر ػػة  الفضػػيلةمل ينتفػػع بػػالعلت لػػل يكػػو 

الفػػػاحص ة الػػد تسػػػتوجب ا لتفػػػاؼ يػػػ،  مرامي ػػػا التعليممطا ي ػػا العميهػػػةعبػػاس ة  أ ػػػا ختتػػػ ؿ الك ػػػَي يف 
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ةف الهصػػػة السػػػابهة عػػػل سػػػع  ابػػػل عبػػػاس يف .  مهاوػػػدها الروػػػينة لفاظ ػػػا حب ػػػا عػػػل مضػػػامين ا الرتبويػػػةأل
حػػػػوار للطػػػػالب   ب العلػػػػت  بعػػػػد نظػػػػرف  مبادرتػػػػيف يف اغتنػػػػاـ الفػػػػرص تسػػػػتلم أف تكػػػػوف موضػػػػع نهػػػػاش طلػػػػ

 . نتناص الفوائد  البدائع من ا اثهررات اوامعية يف الفصوؿ اثدرسية  الطالبات 
نكػػر بعضػػ ت جلوسػػيف  أسػػنيف،  رغػػت وػػغر يف جملػػس الكبػػار كرظمػػةتبػػوأ مكانػػة   بعػػدما تعلػػت ابػػل عبػػاس 

رضػ  اهلل  طاب سعة علت ابػل عبػاس  أنػيف يسػتلم جمالسػة شػيوخ الصػلابةعمر بل اخل مع ت  ك و  ت
ػػرر يف ِةْدنر "نهػػل الػػ ه  التػاي . عػن ت ػُد ا عرلرػػب ُعمر ػػاِجرِيلر نرػػْد  رجر ُ ر

ػػافر نرػػاِس ِمػلر اث ػػتكر .. .ائِػيِف ابْػػلر عربرػػاٍس ُدْ  ر
ػػرُ  ػػافر يرْسػػ رليُُف،  ػرهرػػاؿر ُعمر ػػ ُرِيْ :  ركر ػػِ ِف السىػػْوررةِ . ُكُت اليػرػػْوـر ِمْنػػيُف مرػػا تػرْعرِ ُػػػْوفر  رْضػػلريفُ أرمرػػا ِة  ْ سر ُت عرػػْل هر ػػ ر ر ِةذرا }:  رسر

أرمرػرر اهللُ نرِبيرػيُف ِةذرا ررأر  النرػاسر يرػدُرُلْوفر يف ِديْػِل اهلِل أر ْػوراجػاو أرْف : ،  ػرهرػاؿر بػرْعُضػُ ت[ٔ: النرْصػرُ ]{ جراءر نرْصػُر اهللِ 
ُف  ريرْسػػػتػر  ػػػدر ػػػرُ . ْغِفررفُ ضمرْمر لرػػػتْ :  ػرهرػػػاؿر ُعمر ُػػػوُت، أريْ :  ػرهرػػػاؿر . يرػػػا ابْػػػلر عربرػػػاٍس، تركر ػػػيُف مرػػػىتر ظمر  رِ ػػػ ر خيػرتُػػػكر ِمػػػلر : أرْعلرمر

رْوِت،  رسرب ْر حِبر 
ةف ارتبػار اثوهػوب  ةظ ػار  ضػليف جمتمعيػا  تهػدم (. ٖٗٗص  ٖج ) ْمِد ررب كر  راْسػتػرْغِفْرفُ اث

 .ائل الرتبية الهوظمةا متيازات ليف  ت  يعيف مل  س
ػػاِبِر،  ريػرُهػػْوُؿ ِي :  عرػِل ابْػػِل عربرػػاٍس، نرػػاؿر  ػػُر مرػعر األركر لرُمػػوا، ُسر يرْسػػ رُلِ ، ُسر : درعرػػاِ  ُعمر ػػىتر يػرتركر  ر تػرػػتركرلرْت حر

ـُ الرػِ ي ملرْ ترْسػترِو ُشػُف ُف ررْأِسػيفِ مرا مرنػرعرُكت أرْف ترْ تُوِ  مبِ ِل مرا يرْ تِيِ  بيِِف هر ر : يُػْهِبُل عرلرْيِ ت،  ػريػرُهْوؿُ   عرػِل . ا الُغالر
ُ راِجُرْ فر لُِعمررر : ال ىْهرِي ، نراؿر 

ذراُكػت  ػرػىتر الُكُ ػوِؿ  ِةفر : أر ر ترْدُعو أربْػنراءنرا كرمرا ترػْدُعو ابْػلر عربرػاٍس؟ نرػاؿر : نراؿر اث
ػػُف  و،  رنػرْلبػاو عرُهػػْو و  ػػاناو سر ػػْعِد بػِل أرِ   رنرػػاصٍ    (.ٖ٘ٗص ، ٖج)لرػيُف ِلسر ْعػػُت أرِ  يػرُهػػْوؿُ : عرػػْل عرػاِمِر بػػِل سر : مسِر

ػػداو أرْحضرػػرر  ػرْ مػػاو،  ر ر أرلرػػبر لُبّػػاو،  ر ر أرْك ػرػػرر ِعلمػػاو،  ر ر أر سػػعر ِحلمػػاو ِمػػِل ابْػػِل عربرػػاٍس،  لرهرػػْد ررأريْػػُت مرػػا ررأريْػػُت أرحر
ػػرر يرػػدُعْوُف لِلُمْعِضػػالرِت  ػريػرُهػػوْ  ْولرػػيُف ألرْهػػُل برػػْدٍر : ؿُ ُعمر ػػاءت ُمْعِضػػػلرِة، ُسر  ر صُمرػػاِ ُز نػرْولرػػيف،  رِةفر حر لرهرػػػْد ... نرػػْد جر

ػداو  ـُ عرلرْيػيِف أرحر ػرر يُػهرػد  ةف است ػارة الطفػل النبيػيف يف  .أُْعِط ر اْبُل عربراٍس  ػرْ ماو،  رلرهناو،  رِعْلماو، مرا ُكْنػُت أررر  ُعمر
سػد نيمػة العلػت  ال هػة الكبػَية بعهليػة الناشػ ة  تػدريب ت علػب جتلسنل ا ميػدة الػد  ا مل ا األمور الد يفه

جعػػػل السػػػلو ضمروػػػوف علػػػب الػػػ ي التعلػػػيت باثصػػػاحبة هػػػو  .الدرايػػة بػػػاألمور الكػػػس   اثصػػػاعب العظمػػػب
الرحلػػة ةلػػي ت حيػػ  يػػتعلت الواحػػد مػػن ت األدب  العلػػت يف خف  حبػػب لطػػالب العلػػت اثكػػوث عنػػد العلمػػاء 

 .األس لة الوجي ة  التدبر السليت مل أسباب تفوؽ ابل عباستوجييف تك و الفهرة السابهة أف  .حد ا
ال هػػة ةف . ك ػػَية هػػ  الهصػػص الػػد تػػدؿ علػػب ةكػػراـ مهػػاـ الطفػػل ةذا ظ ػػرت عليػػيف عالمػػات التفػػوؽ

مْحرِل بْػػػُل نرػػاؿر عرْبػػػُد الػػرر . جعلػػػت السػػلو يهدمونػػػيف  ي ػػ عونيف علػػػب خمالطػػة العلمػػػاء تميػػ بهػػدرات الطفػػػل اث
ػي سِ : أرنرامرِ  ضمرَْير اْلهرطراُف يف جمرِْلِسيِف،  ػرهراؿر : ِبْ رٍ  ُنوُف،  رِإنريُف كر ا الصرِ ى  رصرد  إلرُكْت عر   هر ر ػافر : نُػْلػتُ . مرا حردر كر

اِمػٍد بػُل ال رػْرِن   نرػاؿر أر . اْرِ راُؿ أربِييِف بيِِف يف سرنرِة ِستٍّ  رِتْسػِعنير،  رُهػور رمرْػُو اْلُمْلػترِلتِ  ْعػُت عرْبػدر الػررمْحرِل : بُػو حر مسِر
اشػ ُد ا أرفر : احتلْمُت  ردرعرا أرِ  عرْبدر الررزراِؽ،  رأرْولرابر ا رِدْيِ  الغربراءر  ػرلرمرا  ػرررغُػوا ِمػلر الطرعرػاـِ نرػاؿر : يػرُهْوؿُ 

نرػةر اْبِ  نرِد اْحتػرلرتر  رهور ذرا يرْسػمرُع ِمػْل عرْبػِد الػرر  ػعر ِمػْل ُسػْفيرافر بػِل ُعيػريػْ ـُ ِةيػالرـِ : نُػْلػتُ . زراِؽ،  رنرػْد مسِر ا اإِلعػالر ػ ر هر
ةف تعليػػػم الػػػ ه  يف غايػػػة الر عػػػة  مخالطػػػة العلمػػػاء  جمالسػػػة (. ٕٖٗص  ٕٔج )لِلصػػػِ  ،  رخت يػػػِل لرػػػيُف 
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تفػاظ ربصووػياتيف سػهوط الكلفػة  ػإف اثراهػم مرهػو ا ػس يفضػل ا حمػل األحػواؿ الكبار   تع  حبػاؿ 
تبػيف ة  ةف الت ربة هػ  الػد جعلػت الػ ه  ين.  ينفر مل اإلحراج ال ي يسببيف ليف  الدف أ  أنرب الناس ةلييف

حمنػػك يف  الػػ ه   ألف .التلمػػير بعالمػػات النضػػج اونسػػ  أمػػاـ الكبػػارأ   حساسػػية الناشػػ ة مػػل اخلػػوض
ليهػدـ لنػا درسػا م مػا  هػو أف التعليهػات الرتبويػة نهل األربار  إنيف نهل ا  عهب علي ا تعليها تربويػا مو هػا 

 .   تغيب عل ذهل اثر   ليس كل ما  عليف  ناليف السابهوف وواب صمب أف علب أربار اثاضيني م مة 
 ألف اثس د بيت كل مسلت .  يف سَي األعالـ ذمد  مضات عل ال واب ك داة مل أد ات الت  يب

الة يف اثس د العلماء كانوا ضمرووف علب ترغيب األطفاؿ بالصر  بوي اإلسالم  أفر كر الرتر يك و الفِ 
عل سَي أعالـ النبالء ه  يف كتابيف  يرغبو ت مبا ضمبونيف ك  ضمدث ا نرتاف اإلصما   لهد ذكر اإلماـ ال ر 

يرافِ مرْسِ ِدف،  ركرافر يػرُهْوُؿ "يف كرافر ُمفرذ فر زبيد بل ا ارث  هو مل طبهة وغار الّتابعني أنر  تػرعرالرْوا، : لِلص بػْ
ْوزاو  ،  ػرهراؿر .  ركرانُوا ُيصرلىْوفر، ُسر ضمُِيطُْوفر بيفِ .  رصرلىوا، أرهرْب لرُكت جر  رمرا عرلر ر أرْف أرْشرترِير :  ػرُهْلُت لريُف يف ذرِلكر

واب  الرتغيب مل أرنب أنواع الرتبية ةف ال (. ٜٕٚ، ص٘ج" )يػرتػرعرورُدْ فر الصرالرةر  رُت جرْوزاو ربرْمسرِة دررراِهتر،  ر 
 . يت اإلسالميةالناش ة  تربيت ت تدرصميا علب اله ماية 

 راوػػة تعلػػػت  حفػػ  مػػػا يتيسػػر مػػػل كػػػاف الطفػػل مسػػػتعدا سػػػراع يف الػػتعلت ةذا  اإل مػػل عػػػادا ت نػػدظما 
ػػدر أرْ ِعيرػػة الِعْلػػِت، التػرْيِمػ ى     ػػ ا ابْػػُل اللربرػػافِ الػ كر ا كػػيت  ػػافر أرحر يىٍل  رِعبرػػادرٍة  ر رررٍع كر إلِهرػةو،  رِجيػػ ر الِعبػػاررِة، مرػػعر ترػػدر

ٍ، بػدأ يف طلػػب العلػت منػػ  نعبػرػ ْػػُس ِسػِننْير،  رأُحِضػػرُت " ومػة أظػا رف   ػػو كمػا يهػػوؿني  ْر حرِفظػُت الُهػْرخفر  رِي 
ُْهػػػرِِئ،  رِي أرْربرػػُع ِسػػػِننْير 

أشميػػة تعلػػػت الهػػرخف الكػػػرم علػػػب   يف سػػَية أ  حنيفػػػة يفكػػد الػػ ه  .ٔ"جمرْلِػػسر ابْػػِل اث
 ضػػل الػػتعلت يف اثسػػ د  هكػػ ا ذمػػد تراإلنػػا ضمػػ  علػػب التػػ  د ي ػػَي ة   خمالطػػة الصػػبياف   ػػت بػػال ذنػػوب   

 يكػػوف  يكػو ف الوجػداف ا جتمػاع  اث ػرتؾالػ ي مػل الهػرخف الكػرم منػ  الصػغر دمػا يُوجػد ا ػػس اومعػ  
 ا ػم أف الرتبيػة اإلسػالمية تعطػػ  مجيػع العلػـو  الفنػػوف . التعلػػيتالهػرخف الكػرم مب ابػة اوػػ ر  اوػ ع ل ػ رة 

مرػْل تػرعرلرػتر الُهػْرخفر، : نهال عػل الػ ه  ناؿ ال راِ ِع ّ .  اثعارؼ د را كبَيا يف وهل ال خصية  تكويل الوع 
ُتيُف،  رمرْل تركرلرتر يف الِفْهيِف، سمررا نرْدرُُف،  رمرْل كرتربر ا ردِ  ُتيُف،  رمرػْل نرظرػرر يف اللىغرػِة، ررؽر عرظُمرْت ِنْيمر ، نرِويرْت ُح ر ْي ر

ػيُف، ملرْ يػرنػْفرْعػيُف ِعْلُمػيفُ  ػُ ؿر ررأريُػيُف،  رمرػْل ملرْ يرُصػْل نػرْفسر ُعيُف،  رمرْل نرظرػرر يف اِ سرػاِب، جر كػاف الطفػل   سػيما يف . طربػْ
يف ذهػػل الطفػػل يف  الدينيػػةومػػات لعالعلػػـو الػػد ضمصػػل ا  ن ػػد الهاعػػدة األساسػػية  اث يػػتعلت شػػىتاثسػػ د 

عامػل توحيػد  يف العػامل اإلسػالم  نػدظماخرػر يف األنػدلس أ  أ ريهيػا  ػالتعليت طفػل   ػا مػعال رؽ ي رتؾ  ي
 .ذمر ذماها باهرا يف تعميم الوحدة اإلسالمية  تهريب إلهايف

تهػػدر اثػػفهالت   أعػػراؼ تعليميػػة النػػبالء ي ػػعر بوجػػود أرضػػية متهاربػػة  متكاملػػة ةف نػػارئ سػػَي أعػػالـ
يف  اثاضػػية يف تكػػويل ال خصػػية العربيػػة اثسػػلمة ربدرجػػة عاليػػة يف العصػػو ذمػػر التعلػػيت .  تسػػتوعب التنػػوع

                                                 
   بػ س بتعلػيت الصػ  ا ػدي   الهػرخف  دث العلماء عل جواز ةحضار الصبياف جمالس العلت،  ناؿ بعض ت ةف سل التميي  ست  نػالوا  ٔ

 . مل هدي ت ندظما أ ت ضمضر ف الصغار جمالس العلت تدريبا للطفل علب التلصيل  ليعهل  يضبء الف ت.  هو وغَي ةذا كاف   ماو 
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 ،  الهػػرخف الكػػرم  السػػنة اثط ػػرةالنػػاس  انػػعيف  ع يػػ ةكانػػت طػوؿ  عػػرض البلػػداف اإلسػػالمية  اللغػػة العربيػػة  
 دارس العاليػػة تسػػتهطب الطلبػػةاثػػ  ، جمػػالس العلػػت عهػػدالعبػػادات   أداء ي ػػ د  ،  اثسػػ دمػل أركػػاف التعلػػيت

جعلػػت الطفػػل يف بغػػداد  الهػػاهرة  تلػػك الوحػػدة.  الهػػيت النبيلػػة أكسػػبت الناشػػ ة عػػس الهػػر ف  حػػدة إلها يػػة
يف حػػني أننػػػا اليػػػـو يف  لػػػة األعمػػػاؿ ا الدراسػػة  مواوػػػلة التعلػػيت  م   األنػػدلس أشػػػهاء  ػػت حريػػػة يف التنهػػػل 

د لػػػة يف نوانيننػػػا التعليميػػػة  اوامعػػػة اثعػػػرتؼ هبػػػا يف  ة  حػػػد التنػػػانض تال ػػػا كبػػػَيااثنطهػػػة الواحػػػدة نػػػر  ار
الطفػػػل عػػػادة ارتبػػػار لمطفػػػاؿ دمػػػا يتطلػػػب ةد لػػػة جمػػػا رة  كػػػ لك اثػػػدارس يف عربيػػػة   يػػػتت ا عػػػرتاؼ هبػػػا 

 ضػػػاع  هػػػ ف اثفارنػػػة تك ػػػو تبع ػػػر األ. يف  ايػػػة كػػػل عػػػاـ ةمػػػا يف بلػػػدف أ  يف سػػػفارتيفاثغػػػرتب مػػػع أسػػػرتيف 
بػػني األشػػهاء رغػػت أننػػا نعػػي  يف عصػػر اثعلومػػات  العوثػػة اليػػـو التعليميػػة  غَيهػػا  تػػدؿ علػػب عمػػم التفػػرؽ 

 . ز اؿ الك َي مل ا د د اثانعة للتعا ف يف كا ة اثستويات
. اثػفدب يهػدـ در سػا راوػة  كػاف. جمالس العلت ر ضة جتمع اوميع  متدهت بالنػا ع اثفيػد كانت

ُف األرِمنْير،  رنراؿر جراهػاو  رأرْمػورا و "ال ه  ناؿ يػر  ابػل ". كرافر الِكسراِئ ى ذرا مرْن ِلرٍة ررِ يػْعرٍة ِعْنِد الررِشْيِد،  رأردربر  رلردر
 التعليت الفػردي لػيف  تنا س ا مودسينا ةف  جود الطفل  أنرانيف مع اثفدب أدعب ة  جتويد التعليت حي  ال

مل يكػػل التعلػػيت الفػػردي عنػػد اثعلػػت يف الغالػػب . لػػيف اصمابياتػػيف ا جتماعيػػةت اومعػػ  سػػلبياتيف النفسػػية  التعلػػي
 ػػامتمع اثسػلت كػاف نػادرا علػب تػػو َي يف العصػور اإلسػالمية ال اهػرة ليل ػب أبنػاء العامػة مػل طلػػب العلػت 

اوػة دمػل يعػانوف  الف ػات اخل غ عدد كبػَي مػل الفهػراء  األيتػاـ غػَي العػربالتعليت اويد لل ميع  الدليل نبو 
 .مل اإلعانة اوسدية

رِديْػنرػػػةر،  ػربػرعرػػػ ر ِة ر مرالِػػػٍك،  ر رترػػػاُف،  ػرهرػػػاؿر ِ رػػػاُرْ فر " :نهػػػل الػػػ ه  عػػػل مالػػػك بػػػل أنػػػس
رْ ػػػِديى اث

ـر اث نرػػػِد
ػػب ػػيُف،  .امْسرعرػػا ِمْنػػيفُ :  رُمْوسر رْ ػػِدير،  ركلرمر

ػػا اث ػػا،  ر رْعلرمر ُ مر ُػػْفِمِننْير :  ػرهرػػاؿر  ػربػرعرػػ ر ةِلرْيػػيِف،  ػرلرػػْت صمُِبػْ
ػػرر اث الِعْلػػُت ! يرػػا أرِميػْ

ررا ةِلرْييفِ :  ػرهراؿر  .يُػْفترب أرْهُليفُ  ػا .وردرؽر مراِلِك، ِويػْ نرػا:  ػرلرمرا وراررا ةِلرْييِف، نراؿر لريُف ُمفرد بُػُ مر ِةفر أرْهػلر :  ػرهرػاؿر  .انْػػررأْ عرلريػْ
ػػػا يػرْهػػػرر  ، كرمر رِديْػنرػػػِة يػرْهػػػررُ  فر عرلرػػػب العرػػػاملِِ

ُعرل ػػػِت،اث
يراُف عرلرػػػب اث هػػػف ء هػػػت الهػػػد ة  ." رػػػِإذرا أرْرطرػػػُف ا، أر ْػترػػػاُهت أُ الص ػػػبػْ

 . األسوة يف تو َي العلت اويد لل ميع
ص أل  د اخللفاء أ  دا د أف طمص   َي أبو حُمرمرد اثو م ملطلب األم علب نفس الن ج السالو 

 أما ه ف  ال سبيل ةلي ا، ألفر : كاف رد أ  دا د. اسة النر عامأبناء مع  فصملسو م ت أل ت   جملساو ليعل  
ف ـو طبرهيف  ع هيف  عاش م" اس يف اْلِعْلت سواءالنر (. "ٕٙٔ، ص ٖٔال ره ، ج" )الّناس يف اْلِعْلِت سواء

َي مل علمائنا م ل مالك بل أنس،  أمحد بل حنبل،  اْلُبخرارِّي  غَيهت  كاف دأهبت  أدهبت يف  ليف مجع ك
اِبرٍ . التػرْعِلْيت يد ر يف دائرة ه ا اثف ـو ، : نراؿر أربُو برْكٍر بُل جر رْغِربر

ادر،  رصرلرينرا اث ُكْنُت مرعر أرِ  دراُ در بِبػرْغدر
ُور رم 

ُر أربُو أرمْحردر اث اءر بِاألرِمَْيِ : ،  ػرهراؿر  ردرررلر، ُسر أرنْػبرلر عرلرْييِف أربُو دراُ در  - رِير العرْ دِ : يػرْعِ  - ر راءُف األرِميػْ  مرا جر
ا الورْنِت؟ نراؿر  ؟ نراؿر : نراؿر . ِرالرِؿ إلرالرثِ : يف ِمْ ِل هر ر ا  رطرناو، لِيػرْرحرلر :  رمرا ِه ر هر تػرْنترِهُل ِة ر البرْصررِة  ػرترترِخ ر

ا نرْد رررِبرْت،  رانهرطرعر  ،  رِإنػر ر ا ِمْل حِمْنرِة ال  ْنجِ  ةِلرْيكر  طرلربرُة الِعْلِت،  ػرتػرْعُمرر ِبكر . عرنػْ را النراُس، ِلمرا جررر  عرلريػْ ر
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ةِ :  ػرهراؿر  ِ ِف  راِحدر ُت جمرِْلساو،  رِإفر : نراؿر . نػرعرْت، هراِت ال رالِ رة: نراؿر (. السىنرلر ) رتْرِ ي ألرْ  رِدي : نراؿر . هر  رتُػْفرُِد  ر
ِبْيلر ةِلريػْ را، ألرفر النراسر يف الِعْلِت سروراءِ : نراؿر . عرامرةِ أر  ردر اخلُلرفراِء  ر يػرْهُعُدْ فر مرعر ال ِ ِف  رالر سر  ركرانُوا ... أرمرا هر

 (. بارتصار)ضمرُْضُرْ فر  ريػرْهُعُدْ فر،  ريرْسمرُعْوفر مرعر العرامرِة 
ػػ رلريف أحػػد األمػػراء أرْف ضمرُْضػػرر مرْن ِلرػػيُف،  يهػػرأر  ( اورػػاِمعر )اثونػػو السػػابم لػػيف م يلػػيف يف حيػػاة البخػػاري حيػػ  سر

ُف،  رراسػػلريُف بِػػ رْف يعِهػػدر جمرِْلسػػاو ألرْ  رِدِف،  ر ضمرُْضػػرُ ( الترػػارِْي ر ) ر  ُف عرلرػػب أرْ  رِدِف،  رػػاْمتػرنرعر البخػػاري عرػػِل اُ ُضػػْوِر ِعْنػػدر
ػػػداو : ُهت،  رػػػاْمتػرنرعر،  رنرػػػاؿر غرػػػَيْ  هػػػ ف نبسػػػات  (.٘ٙٗص  ٕٔج ) ختاوػػػت مػػػع األمػػػَي  نفػػػاف .  ر أرُرػػػصى أرحر

عظمػة  ل معلػت يريػد تنميػة نفسػيف  معر ػة سػريتعػني علينػا تهػدظم ا لكػذكرها الػ ه  تربوية  ثسات ةنسانية 
 كسػر نيػود   ػر التعلػيت اويػد لل ميػعة  بتطبيػم  ن الفضيلة لل يتكوف جمتمع اثعر ة  .ا ضارة اإلسالمية

 .ا حتكار
إلارت ال ىعوب األرر  ة  عندما بػرلرلر السرْيُل ال ى ر   ك َي مل بيل مل يُعرؼ يف حياة  ه ا مف ـو نر 

ارس مر ". واءالّناس يف اْلِعْلِت سر "ر وا حهيهة ،  طالب الفهراء  الن ساء  الضىعفاء حبهون ت بعدما عر ال رورات
بدرجة عالية  ةف كاف نصيب ال كور نصيب  "واءالّناس يف اْلِعْلِت سر "مبدأ يف  رتات تارطمية موف اثسل

 . األسد حي  تهلصت  رص اإلناث يف  رتات ك َية
ي  م ل اللر  -الك َي مل اْلُعلرمراء  ر الكتب التػىرراإلية يعلت أفر وْ ل يسس غر مر  مل اثنظور ا نتصادي  إف 

أنفهوا مل كرم أموا ت  ثا رجعوا ة  بالدهت بعد الرحلة يف طلب العلت بادر ا  - بل سعد  سعد اخلَي
 ت أنفم معظت ما ظملك  كاف الك َي من ت مل طبهة األإلرياء حىت أّف بعضر . اإلنفاؽ علب الطىالرب ةي

مل  (.ٕٗٔ، ص ٓٔج" )تنفهوف مل كسب ِ غالب السرلو ةسما يُ "ناؿ ال ره  كاف . العلت ألجل طلب
كاف هد  ا األمسب تكل الرحالت يف طلب العلت يف جمموع ا حما  ت للت لو لممراء  غَيهت بل  

كاف العلماء ضمركوف ال وؽ   .علب طلب العلتلصغار  الكبار اضمض اإلسالـ  ألفالسع  يف طلب العلت 
اإِلْسفررراييِ    عل نهل ال ه.  ا جت اد  اث ابرة يف التلصيل العلم ت  ضم وف علب السع  يف طالهب

ِ َْياو  :الفرِهْييف أرنريُف، نراؿر    .لرْو سرا رر ررُجِل ِة ر الص نِي حرىتر ضمص لر تػرْفِسيػْرر حُمرمرِد بِل جررِْيٍر ملرْ يرُكْل كر
وػنراع اإلسػالم  لهد لعب الناش ة د را عظيما يف بناء ا ضارة اإلسالمية بل كانوا من  بدايػة التػاري  

الصػػغار كػػانوا سػػندا للنػػ  وػػلب اهلل عليػػيف  سػػلت منػػ    ػػر اإلسػػالـ حيػػ  درػػل  ا ػػم أف . اإلسػػالـجمػػد 
عرلِػػ ى بػػُل أرِ  طرالِػػٍب هػػ ا الػػديل العظػػػيت  هػػو غػػالـ مراهػػم بعػػدما نلرػػػب الفكػػر،  أعمػػل الفػػفاد  كػػاف مػػػع 

ػػِد يػرْعبُػػُد اهللر  ػػُف رِء ال رالرإلرػػُة ررِدصْمرػػة بِْنػػُت ُروريْلػػٍد  رمرػػا عرلرػػب  رْجػػيِف األرْرِض أرحر ْيِل، ِة ر هر ا الػػد  ، ٔج: الػػ ه ) هِبرػػ ر
ظمػػنع ت مػػل تنػػا س الصػػغار للػػد اع عػػل اإلسػػالـ  لكػػل نػػ  الرمحػػة وػػلب اهلل عليػػيف  سػػلت كػػاف (. ٖٖٗص 

ػِعْيٍد، عرػْل أربِْيػيِف، نرػاؿر . روض ا ر ب  هت وغار أُُحػٍد عرلرػب النرػِ    ُعرِْضػُت يػرػْوـر : عرػْل عرْبػِد الػررمْحرِل بػِل أرِ  سر
ػلرتر - ِةنرػيُف عرْبػُل ! يرػا ررُسػْوؿر اهللِ :  رأرنرػا ابْػُل إلرػالرثر عرْ ػررةر،  ر رعرػلر أرِ  يرْ ُرػُ  بِيرػِدي،  ريػرُهػْوؿُ  -ورلرب اهللُ عرلرْيػيِف  رسر
،  رُيصرو بيُُف، ُسر . الِعظراـِ [ ضخت]  (.ٜٙٔص ، ٖج. ) ػررردرِ  (. ُردرفُ : )نراؿر   رجرعرلر نرِ ى اهلِل ُيصرع ُد يفر النرظررر
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يف األحكػاـ األ ىف  كلمػا سػنلت الفروػة كػاف للطفػل نصػيبيف   للطفل يف السنة النبوية مكانة عظيمة
ورػػلرب -ِة ر النرػػِ   "ذكػػر الػػ ه  أف اْمػػررأرة ر عػػت . يسػػرت لػػيف مصػػادر كسػػب األجػػر منػػ  الصػػغرالدينيػػة الػػد 
ا حرػجر؟ نرػاؿر ! يرػا ررُسػْوؿر اهللِ : ورِبّياو  ررا يف حِمرفرة،  ػرهرالرػتْ  -تر اهللُ عرلرْييِف  رسرلر   ٖٔج (. )نػرعرػْت،  رلػك أرْجػرِ : )أر رػ ر

 يتعػرؼ بالتػدريج  العبػاداتيف ا ج  الصالة  سائر العبػادات يػتعلت عمليػا  يػ ا ؿ ف الطفل ة (.ٖ٘ٗص 
بلوغ    ا ي ارؾ الطفل يف الصػالة  الصػياـ علػب سػبيل نبل ال ااألحكاـ الدينية يف الفرائض  يتعلم علب 

التمػػريل  بغػػرض الػػتعلت،  لمهػػل األجػػر علػػب ج ػػودهت يف  بيػػب الناشػػ ة علػػب اعتيػػاد أداء الفػػرائض مػػل 
 . الصغر  نبل سل التكليو

ُأخالقياتُالمتعلم:ُالمحورُالثاني
 كػػػاف طلػػػب العلػػػت مػػػرتبء . ت ػػػا  ريػػػب أف الرتبيػػػة اخللهيػػػة هػػػ  أسػػػاس الرسػػػالة اإلسػػػالمية  لػػػب تربي

ـر هِبرػا عرػامرنْيِ ُمكبّػاو عرلرػب الِعْلػت "ف  لر أ  كما نهل ال ه  يف ترمجة الس ػ مبمارسة الفضائل ادر،  ر رنرػا  رّد ِة ر بػرْغػدر
 ". رالفرضراِئلِ 

عػػل  ضػائل    صػر من ػا  ضػػيلة الو ػاء عنػد اثػتعلت  اثعلػػت يتوارإل ػا جيػل سػَي أعػالـ النػػبالء ذمػد يف 
 ا ال ػوري يتلػدث عػل أسػتاذف   ػراسػخة ُرلػة أوػيلة  ِحليػة بعضػ ت الػبعض    اء العلماء  تهػدير. اآلرر
،  رُكْنػػُت أرْطُلبُػػيف يف ُسػػْوِنيف،  رػػإِ ": نػػائال ػػِ  نِػػرراءةر الُهػػْرخِف  رالفرػػرراِئضر ْف ملرْ عرْمػػُر  بػػُل نػرػػْيٍس ُهػػور الرػػِ ي أردربرػػِ ، عرلرمر

ُْصػػلرِو، كر رنرػػيُف يُػبرػػاِدُر أرمػػراو يػرُفْوتُػػيفأرِجػػْدف،  رِفػػ  بػرْيتِػػ
ةف اغتنػػاـ الونػػت  الصػػلة  ."يِف، ِةمرػػا ُيصرػػل  ، أرْ  يػرْهػػررأُ يف اث

: ِع ال رػػا ِ  رطػػاف نػػاؿ علػػب .  الفػػراغ  ال ػػباب مػػل أهػػت مػػا ظمكػػل أف يهدمػػيف اثعلػػت  ي ينػػيف يف ذهػػل تلميػػ ف
ػػػْ ُت اْلِعْلػػػتر مرالِػػػِك ُمعرل ِمػػػ  ػػػػافر : ، نُػْلػػػػُت ألرِ  [بػػػل حنبػػػل]  عػػػػل عرْبػػػداهلِل بػػػل أرمْحرػػػػد .،  رعرْنػػػػيُف أررر أرير ررُجػػػٍل كر

عتُػػكر ُتْك ِػُر ِمػلر الػػدىعراِء لرػيُف؟ نرػػاؿر  ػػْل : ال رػاِ ِع ى،  رػِإ   مسِر نْػيرا،  ركرالعراِ يرػػِة لِلنرػاِس،  ػر ر ػػافر كرال رػْمِس لِلػدى يرػا بُػِ ر، كر
لرػػػٍو، أرْ  ِمنػْ  ْيِل ِمػػػْل رر ػػػا ِعػػػورِض؟ ِ رػػػ ر مل يصػػػل هػػػف ء ة  مراحػػػل متهدمػػػة مػػػل العلػػػت  الفضػػػل ة  بالو ػػػاء ُ مر

ةف الو اء تواضع أيضػا . ال ي كانوا يورإلونيف ألبنائ ت  يعلمو ت  ضل األسات ة كما  عل ابل حنبل مع ابنيف
ػرٍ  سرلِ أرنرا يف جراِنِب شيِخنرا أرِ  ا ر  :نراؿر اإِلسفرراييِ  . نبل أف يكوف اعرتا ا  الفضل ". البرػاِهِل   كهطػررٍة يف حبر

ي يػػد مػػل تالحػػت امتمػػع  ين ػػر األمػػل   مػػل هنػػا يكسػػب الطفػػل معػػا  الو ػػاء نػػو   سػػلوكا ناوػػعا وػػادنا
 لهػد.  هكػ ا نعلػت أنػيف   يعػرؼ الفضػل ألهػل الفضػل ة  ذ   الفضػل. النفس  يف جمتمع العلمػاء  غػَيهت
 مػػػل األشميػػػة مبكػػػاف أف نػػػدرؾ أف العالنػػػة ا ميػػػدة بػػػني  .لو ػػػاءبفضػػػيلة ا  جػػػد األطفػػػاؿ طػػػريه ت رمػػػو امػػػد

ةف عالنػة الطفػػل بػاثعلت يف غايػػة األشميػة أل ػػا  ػػدد . يف كػل عصػػر البػػيف مػل أركػػاف جػودة التعلػػيتاثعلػت  ط
 . مستهبليف( Education Week, 2009, p. 13)سمو الطفل 

ة  حػػرص سػػَي أعػػالـ النػػبالء اردة يف ت ػػَي اثعلومػػات الػػو  سمضػػ  مػػع م ػػوار أرالنيػػات اثعلػػت حيػػ  
 رحرضرػْرُت جمرْلِػسر "يػر ي عػل أحػد أسػات تيف  عاثػا ن ػد ر ايت ا    العلت علب تد يل م كرات الطفولة طالب

لػُس لِلسرػمراعِ ". هرػابُ ِةنركر أرنْػتر اْلور :  رْعِظيِف  رأرنرا ورِغَِي،  رسرِمْعُتيُف يػرُهوُؿ يف ُدعرائيفِ   رُهػور   كػاف أحػد الطػالب صمر
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ػػاُد يرتلػػررُؾ، كر رنرػػيُف ِمسػػمراِر  نرػػا يف "اثتعلمػػني عػػل أسػػتاذف  نػػاؿ أحػػد (. ٗ٘ٔص  ٕٕج)ورػػِ ال  ر يركر يػرْهػػررأُ عرلريػْ
نرِ  ٍ   رأرنرػا ابْػُل أرْربرػعر عرْ ػررةر "الصػغر  هػاؿ  ادرة أنػيف طلػب العلػت يفعل نػرترػأيضا  ذكر ال ه   ".ا رر  ال رِديِد ِحيػْ

ػػنرةو،  ر  ػػِننْير ِة ر  ركر رنرػػيُف مرْكتُػػػْوِب يف ورػػْدرِيسر ْعػػُت يف تِْلػػكر الس  ػػْ ِء مسِر ػػا شر ػػةر  .مر ْعػػُت ِمػػْل عراِئ ر  نرػػاؿر أحػػدهت مسِر
ا :  يهولػػوف(. ٕٗٔص  ٗٔج) بر الِعْلػػتر يف ِوػغررِفِ  رطرلرػػ ،(ٕٛص  ٕٓج )أرْربرػػِع ِسػِننْير   رأرنرػا ابْػػلُ  ػػ ر طلػػبر هر

بعػض العلمػاء  كػاف . (ٖٙ٘ص  ٛٔج)اْر ررػلر يف ِوػبراُف ، (ٖٙٔص ٚٔج) ة  رالػِدفعنرايرػال رْ فر يف ِوغررِِف ب
الِػٍد ال رذْمػ ر يػرُهػْوُؿ لِل رػاِ ِع   . لػة مبكػرةيستكمل  صػيليف يف مرح ْعػُت ُمْسػِلتر بػلر رر أر ْػِت يرػا أربرػا عرْبػِد اهلِل، : مسِر

ْرْسر عرْ ررةر سرنرةو  رُهور  -خفر لركر أرْف تُػْفِد  - راهللِ - ػرهرْد   - غَيهػا أك ػر–   شػك أف تلػك التعبػَيات  .اْبُل 
  . تهديرف للم هة الد تصاد يف تنت عل نيمة الطفل  مد  تعظيت إلها ة امتمع للعلت  طالبيف

 الر هػة الصػػا ة يف  صػػيل العلػػـو جعلػػت كلمػػة الصػػديم  الر يػػم ذات د لػػة ةنسػػانية عميهػػة يف تراإلنػػا 
ػا "ني أعػ  وػديهني  بر صدانة ا ميمػة  اثنا سػة ا مػودة نػد جتعػل مػل الطػالِ  ال. الرتبوي الصرػاحبراف، لكو ُمر

ػػاف حػػب العلػػت  أهلػػيف مػػل وػػفات النػػبالء    ع ػػب أف ضمػػرص ةف ". يف ا ِْفػػِ   رالطّلػػب مرعػػاو كرفررسػػ  رِهر
الػػػ ه  عػػػل مكػػػاـر األرػػػالؽ عنػػػد   نهػػػل. ضمُِػػػبى الِعْلػػػتر  رأرْهلرػػػيف الػػػ ه  علػػػب التعريػػػو ب حػػػد العلمػػػاء ب نػػػيف

 : الناش ة
 الصرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْمُت أرْزيرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُل بِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفرىتر 

  رالص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدُؽ أرمْجرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُل بِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفرىتر 
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 ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْل مرْنِطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم يف غرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَْيِ ِحْينِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفِ  

ِْينِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفِ   يف الهرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْوِؿ ِعْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِدي ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْل ظمر

ِبْينِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يفِ مِسرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة تػرلُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُح عرلرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جر
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر ِةذرا نرظرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْرتر ِة ر نررِيْنِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفِ 

 
 كتابػػة أمسػػاء العلمػػاء  العاثػػات دمػػل أرػػ  مػػن ت طالػػب العلػػت رلهػػا   أ  حفظػػيف تهييػػد العلػػتلهػػد كػػاف 

تد ينيف  توإليهيف باألسانيد مػل بدايػة كتابػيف ة   ايتػيف مػع ذكػر تتبعيف   علب أشد ا رص كرظما حرص ال ه  
 .ك  ضمظب الواحد من ت مبرادف العلم   غرائب  معونات   وائد الرحالت العلمية  ما واحبت ا مل

النيػػػة الصػػػا ة أهػػػت ركػػػل يف بنػػػاء  ةذا حب نػػػا يف أهػػػت مهومػػػات الن ػػػاح  بدايػػػة السػػػَي  السػػػع  ذمػػػد 
مل طلب العلت خملصػا هلل ينكسػر الكػس يف نفسػيف  يتواضػع  يػدرؾ حهيهػة نفسػيف  ُيصػلر . اإلنساف اثسلت

ػْل طرلرػبر الِعْلػتر لِلعمػل كسػرف الِعْلػُت،  ربركرػب عرلرػب "سػر أ  كمػا نػاؿ الػ ه  عمليف  مل  عػل غػَي ذلػك ر  رمر
،  رارترػػػاؿ،  رازدرر   ارس  راإِل ترػػػاء  رالفخػػػر  رالر يرػػػاء،  رػػػاممر بِالنرػػػاِس،  رأرْهلكػػػيف نػرْفِسػػػيِف،  رِمػػػْل طلػػػب الِعْلػػػت لِلمػػػدر

ُنرػػاظرررِة،  رمرػػْل نرْصػػِد التركر ىػػِر يُػْهِصػػُر ِمػػ" مػػل عالمػػات اإلرػػالص أف اثػػتعلت ". الُعْ ػػبُ 
لر الػػدرعرا ر   رُحػػب  اث

 ".أرنرا أرْعلرُت ِمْل ُ الرٍف،  ػربُػْعداو لريفُ : بِِعْلِميِف،  ريُػْ رِي عرلرب نػرْفِسيِف،  رِإْف تركر ػررر بِِعْلِميِف، أرْ  نراؿر 
ر ائػػع األدب الرتبػػوي  مػػل ػػإف  ،لف ػػت اثػػور ث مػػل رػػَي الطػػرؽنفسػػيف  ةذا كػػاف شػػرح الػػرتاث بػػالرتاث 

أرْ ِوػِ   ألربِيػيِف يػرْوموػا عبػداهلل نرػاؿر مل أكمل  أمجػل الووػايا ةذ      وية  ورلردرفلبل حنبل  أمحد  رِويرة اإِلمراـِ 
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ػرر  رِإنرػكر  "يرػا أربرػِت،  ػرهرػاؿر  ػرر  يرػا بػُػ رر انْػِو اخلْريػْ ػِ ِف  رِوػير ". تػرػ راُؿ رِبرػَْيٍ مرػا نػروريْػتر اخلْريػْ ػْ لرِة عرلرػب ةِ  رهر ػِة سر  عرِظيمر
ػػا ػػْ لرُة اْلفرْ ػػِت  را ْمِت رػػاِؿ عرلرػػب السرػػاِئِل،  ر راِعُل ر ْسػػُ وِؿ، سر إلػرورابُػػيُف درائِػػِت ُمْسػػترِمرال لِػػدر راِم را  راْسػػِتْمرراررهرا،  رِهػػ ر  اْلمر
ػْرعوا سرػوراِء تػرعر  ْطُلوبرػِة شر ػاِؿ اْلُهلُػوِب اْلمر يػِع أرْعمر اثهدسػ ، بػد ف " )لرهرػْت بِاخلْرػاِلِم أرْ  بِػاْلمرْخُلوؽِ وراِدنرِة عرلرب مجِر

النية الصا ة  بنا شمة طموحة  تدعنا نضػاعو او ػد رمػو  ضػع رطػء مسػتهبلية طموحػة  تظػل (. تاري 
 .ما هو نادـ مل ال ملمن ا النية ا سنة راحة نلبية لفتر خ اؽ جديدة  م اريع مفيدة نست رؼ 

مرػا ورػدرؽر اهللر " ذكػر الػ ه  . عظيمة  أرالؽ  اضلة مل أجل  ػا التواضػع يتفرع مل اإلرالص ِرالؿ
ػػبر ال ىػػْ ررةر  ،  ر ... عرْبػػِد أرحر ْخلِػػِص الرػػِ ي نرػػْد ضُمػػبى ُشػػ ررةو،  ر ر ير ػػُعُر هِبرػػا، أرنرػػيُف ِةذرا ُعوتِػػبر يف ذرلِػػكر

ُ
عرالرمرػػُة اث

ػررُد  ػػيف، برػْل [ يغضػػب  ]ضمر بػػاو : يرعػػرِتُؼ،  ريػرُهػْوؿُ  ر ر يُػس ُئ نػرْفسر ررِحػػتر اهللُ مرػْل أرهػػدر  ِةيرر ُعيُػوِ ،  ر ر يرُكػػْل ُمع ر
ا دراِء ُمػػػْ ِملِ  ػػػ ر ةف نبػػػوؿ النهػػػد دليػػػل الرنػػػ   ".بِنػرْفِسػػػيِف   ر ير ػػػعُر بُِعُيوهِبرػػػا، برػػػْل  ر ير ػػػعُر أرنرػػػيُف  ر ير ػػػعُر،  رػػػِإفر هر

ا نػػاؿ الػػ ه  عػػل أرمْحرػػد . النبػػل ػػِمعر  رُهػػور ابْػػُل ِةْحػػدر  "ِديى أف أبػػوف حضػػيف اْلبػرْغػػدر عرلرػػب السرػػمراِع  راْلِفْهػػيِف،  رسر
ػْ ُموفِ  ريػرْن ُِؿ ِة ر أرْف يرْكتُػبر عرػْل عرْبػِد الصرػمرِد بْػِل ا"،  عندما وار عاثا كاف متواضعا "عرْ ررةر سرنرةو  برػْل ...  ْلمر

تيِِف  ػاِ ٍ  يػرػْرِ ي عرػِل اْلِكبرػاِر  رالص ػغرارِ  رهر . ..نػر رؿر ِة ر أرْف رر ر  عرْل ترالِم ر ا شرْ ُف ُكػل  حر  هػ ا تعليػم لطيػو ."  ر
 مػػل اثعلػػـو يف علػػت ا ػػدي  أف هنػػاؾ ر ايػػات ك ػػَية مػػل الكبػػار عػػل  مػػل الػػ ه  يػػدؿ علػػب  ه ػػيف الرتبػػوي

 .توارإليف اثسلموف عس الهر ف  مل اآلباء عل األبناء  ه ا  رع تعليم  ر يع ،الصغار
ػػافر السرػػلرُو يرطُلبُػػػْوفر "نػػاؿ الػػ ه  . يف بدايػػة طلػػب العلػػت  مػػد  ا يػػاةسػػفينة الن ػػاة الص  اإلرػػ كر

ُ ت أر ر و  ر هلِل،  رحرصرػُلْوُف، ُسر  ػُبوا الِعْلتر هلِل،  ػرنربُػُلوا،  روراُر ا أرئِمرػةو يُهترػدر  هِبِػت،  طرلربرػيُف نػرػْوـِ ِمػنػْ  اْسػتػرفراُنوا،  رحراسر
ػرُفُ أرنْػُفسرُ ت،  ا الِعْلػتر،  رمرػا لرنرػا :  ر رررُهُت الِعْلُت ِة ر اإِلْرالرِص يف أرإلنراِء الطررِْيِم، كرمرا نرػاؿر جُمراِهػِد،  رغريػْ ػ ر نرػا هر طرلربػْ

ُر نِيرػٍة، ُسر ررزرؽر اهللُ النػ يرػةر بػرْعػدُ  ِبيػْ ا الِعْلػتر لِغرػَْيِ :  ربػرْعُضػُ ت يػرُهػْوؿُ . ِ ْييِف كر ػ ر نرػا هر  ... ر أرْف يرُكػْوفر ِة ر هللِ اهلِل،  رػ ر  طرلربػْ
ُرْ ُف بِِنيرٍة ورا ِرةٍ  نْػيرا،  رلُِي ْػػ ر عرلرػْيِ ت،  ػرلرُ ػت مرػا نػرػورْ ا . ُسر نر ر ٍة ألرْجػِل الػدى ا ...  رنػرػْوـِ طرلربُػػْوُف بِِنيرػٍة  راِسػدر ػ ر  رتػرر  هر

ُف ا بِنُػػػوْ [ النػػوع مػػل العلمػػاء]الضرػػربر  ػػٍة ملرْ يرْسترِضػػيػْ ػػُر نرِتي ر ِبيػْ ُػػت  رنْػػِع يف النػىُفػػْوِس،  ر ر لِِعْلِمِ ػػت كر ِر الِعْلػػِت،  ر ر  ر
ػػب اهللر  ػػِل،  رِةسمررػػا العرػػامِلُ مرػػْل طمر ر ،  رظرلرُمػػوا،  رتػرررُكػػوا . -تػرعرػػا ر -ِمػػلر العرمر رنراِوػػبر

 رنػرػػْوـِ نرػػاُلوا الِعْلػػتر،  رُ لىػػوا بِػػيِف اث
ُت،  رمرا هرُف رِء بُِعلرمراءر التػرهريىدر بِالِعْلِت،  ،  ػرترّباو  ر برائِرر  رالفروراِح ر  .!" رررِكُبوا الكر

اراو يرسػػَياو  أنػػيف نػػاؿ الغػػ ايطفولػػة  نهػػل الػػ ه  عػػل  ػرفرػػِ  [ مػػل اثػػاؿ]مرػػاتر أرِ ،  ررلرػػو ِي  رألرِرػػ  ِمْهػػدر
نرا الُهْوُت،  رِصرنرا ِة ر مدرسرة نطلُ  ػافر ترعلىمنرػا حِبرْيُ  ترع ررر عرلريػْ ُرراُد ِسػور   صػيِل الُهػْوت،  ركر

ُب الِفْهيف، لرْيسر اث
،  ر هلِل،  ر ر   (.، بارتصارٖٖ٘ص  ٜٔج )  ر أرْف يرُكْوفر ِة ر هللِ ِل رِلكر

األرمرانرػػػُة ُجػػػ ء ِمػػػلر الػػػد يل،  رالضرػػػْبُء درارػػػِل يف "وػػػفات الطالػػػب الن يػػػب  هػػػاؿ الػػػ ه   أ ضػػػرلهػػػد   
ػػلرفياو، يكفيػػيف أرْف يركتػػبر ا ِػػْ ؽ،  را ِييّػػاو، سر لرػػِ ي ضمترػػاج ةِلرْيػػيِف ا رػػاِ ُ  أرف يرُكػػوف تهيػػاو ذكيػػاو، رمرِْويّػػاو لُغرِويّػػاو زكيػػاو، حر

ْػسر مائرػة جملرػد،  رأرفر  ر يػرْفػرُت ِمػْل طرلرػب الِعْلػت ةِ  ْر  بِيرِدِف مائػردر جُمرلرد،  رضُمرص ل ِملر الدر ا يل اثعتػسرة 
ر
مرػات،  ر اث

د وػفات يف غايػة اوػودة    يصػل ةلي ػا عػدر  الػ ه  مل الواضػر أف "واُضٍع،  رِة ر  رالر يػرتػرعرلّ بنيرٍة ررالصرٍة  رت
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 تكػرارا رأس األرالؽ الصػدؽ  هػ ف الصػفة هػ  األك ػر  .مل اثتعلمني أ  يطمر هبا ة  أهل ا مت العالية
ػافر   (مػرة تهريبػا ٖٗٗ) م ػات اثػرات "وػد ؽ" رر الػ ه  كلمػةحيػ  كػ سػَي أعػالـ النػبالءيف  ورػُدْ ِؽ، كر

 .النبالء   ينالوف مرادهت ة  بإرالص النية،  ودؽ ا دي ،  أداء األمانةةف  .ُمعرل ماو بِالُكْو رةِ 
ػ: نرػاؿر ال رػْعِ ى "نهػل الػ ه  . د ج  ر ش رة األرالؽ لت مع العهل  العبادةت مت ػافر يرْطلُػُب هر ا ِةسمررػا كر  ر

العرْهػُل  رالنىْسػػكُ : الِعْلػتر مرػِل اْجترمرعرػػْت ِ ْيػيِف ررْصػػلرترافِ 
ػػافر عرػاِنالو،  رملرْ يرُكػػْل نراِسػكاو، نرػػاؿر ٔ ا أرْمػػِر  ر : ،  رػِإْف كر ػ ر هر

ػافر نراِسػكاو،  رملرْ يرُكػْل عرػاِنالو، نرػاؿر  .يػرنراليُُف ِة ر النىسراُؾ،  ػرلرػْل أرْطُلبرػيفُ  ا أر :  رِةْف كر ػ ر ْمػِر  ر يػرنرالُػيُف ِة ر الُعهرػالرُء،  ػرلرػْل هر
ػا،  ر عرْهػلر  ر ر ُنْسػكر : يػرُهْوُؿ ال رْعِ ى  .أرْطُلبريفُ  ُ مر ِة ِمنػْ  . ػرلرهرْد ررِهْبُت أرْف يرُكْوفر يرْطُلُبيُف اليػرػْوـر ِمػْل لرػْيسر ِ ْيػيِف  راِحػدر
 ".أرظُنىيُف أرررادر بِالعرْهِل الفرْ تر  رال ركراءر : نُػْلتُ 

  يسػػتنكفوف  الصػػا وف الػرتاث الناوػػع هػو الػػ ي يُعلػػ  مػل شػػ ف اثػػرأة كمعلمػة  متعلمػػة  لهػػد كػاف 
عرْبػػػِد الػػػررمْحرِل  عرْمػػػررة بِْنػػػت اؿ يوج ػػػوف طالهبػػػت للػػػتعلت مػػػلمػػػل الػػػتعلت مػػػل النسػػػاء  كػػػانوا علػػػب سػػػبيل اث ػػػ

عرِل ابْػِل ِشػ راٍب، عرػِل الهراِسػِت بػِل "ناؿ ال ه  . ن اتلمي ة السيدة عائ ة رض  اهلل ع األرْنصرارِيرُة، النر رارِيرةُ 
ػػدٍ  : نرػػاؿر . بػرلرػػب: يرػػا غُػػالرـُ، أررراؾر  رْػػِرُص عرلرػػب طرلرػػِب الِعْلػػِت، أر رػػالر أرُدلىػػكر عرلرػػب ِ عرائِػػيِف؟ نُػْلػػتُ : أرنرػػيُف نرػػاؿر ِي : حُمرمر

ػػةر  ْ ػػِر عراِئ ر ػػا كرانرػػْت يف حر ػػْدتُػ را : نرػػاؿر . عرلرْيػػكر بِعرْمػػررةر،  رِإنػر ر ػػا،  ػرورجر ػػ رُؼ  ر رتػرْيتُػ ر  .(ٛٓ٘ص  ٗج)حبرْػػراو  ر يُػنػْ
ػػا "ف  ل نػػاؿ السػػ ػػة ال رػػعبيرِة مهّدمرػػة الوراِعظرػػات، ررأريْػتُػ ر ػػدرِ   راِطمر ػػد ِهػػ ر ابْػنرػػة عرػػّت جر الوراِعظرػػُة أرْر ر  بِْنػػت حُمرمر

ػػ".  رحرضرػرت ِعْنػػدرهرا كر ِػَْياو  ػػْعٍد "الػػ ه  التػػاي ف  ينهػل لر  يف ترمجػػة الس  ـ  سر ػػاِء بِ رْوػبػر رافر، ِمػػْل ُأ ػعر ِمػػلر الن سر  رمسِر
ػِد بػِل اوُنػرْيػِد  ...أرمْسراءر بِْنػِت أرمْحرػدر بػِل عرْبػِد اهلِل بػِل أرمْحرػدر  عرػِت اورمرػاؿر - رِمػْل أرمرػِة العر ِيْػِ  بِْنػِت حُمرمر  رِمػْل  -مسِر

ػػْيِخيِف أرِ  طرالِػػبٍ  ػػاررةر أُْرػػِت شر ػػيف الُكْنػػُد ر  سر ػػة بِْنػػت مراجر ػػِعْيٍد البػرهرػػاؿِ  ...ِ ّ،  ر راِطمر ْ  ...  رِمػػْل  رِمعرػػةر بِْنػػِت سر ملر
ادر ِمػػػلر الن   ػػػْيخراتيرْسػػمرْع بِبػرْغػػدر ػػاء ِسػػػور  مثررػػاِ  شر  هكػػ ا منػػ  الهػػػرف ا  ػػري األ ؿ كانػػػت اثػػرأة شػػػهيهة ". سر
س  ضػػر جمػػالس العلػػت  تػػتعلت مػػل الرجػػاؿ  تعلم ػػت   علػػت  رحلػػة ا يػػاة تغ ػػب اثسػػاجدالرجػػل يف طريػػم ال

 .انتكس األمر  تهلص  حها
كانػػت نفػػوس الصػػغار  الكبػػار شػػغو ة بالرحلػػة يف طلػػب العلػػت  لكػػل اإلسػػالـ جعػػل  يف هػػ ا السػػياؽ  

ِة ِة ر نُػتػرْيبرػة،  ػرلرػْت كرافر األربرار ِمْل أرزهد النراس، اْسػتر رذرفر أُمرػيف يف الر ْحلرػ  ناؿ ال ه . موا هة األهل شرطا ل لك
ػػانُوا يُػعر ى نرػػػ ػػػافر، ُسر  رورػػلر ِة ر بػرْلػػػ   رنرػػْد مرػػاتر نُػتػرْيبرػػػة،  ركر ػػررجر ِة ر ُررراسر ا، ترػػْ ذرْف لرػػيُف، ُسر مراترػػػْت،  رخر ػػػ ر يف عرلرػػب هر

ا مثررُة الِعْلت، ِة  ْ ا:  ػرهراؿر  نفسػيف رػَي م ػاؿ لطاعػة  ال ه  هو  (.ٖٗٗص  ٖٔج ) ررتُت رِضرب الوراِلدرةهر ر
الوالد نبل السفر يف طلب العلت  إف التماسك األسػري ركػل ركػني يف تعػاليت الػديل  مسػائل الرتبيػة مرتبطػة 

   يعػػػ  هػػػ ا أف الػػػرتاث   ضمكػػػ  لنػػػا عػػػل حػػػا ت عهػػػوؽ  .مػػػة الهػػػيت اإلسػػػالمية الػػػد تضػػػبء ا يػػػاةو مبنظ

                                                 
 .يف ُزْهٍد  رتػرعربىدٍ ": عراشر يف ُنْسكٍ ." ٔ
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ػػافانظػػر ) رهػػا الػػ ه كمثػػة حػػوادث يف غايػػة الغرابػػة ذ الوالػػديل بػػل  بُػػو برْكػػٍر  أيضػػا ترمجػػة برػػاِدْيس بػػُل ، أر الطرلر
بُػْوس  . التعسو   ختلو مل التنانض  التعارضلمسو  ا ياة الب رية  (حر

حػػػىت أوػػػبلوا سػػػادة  د را عظيمػػػا يف تكػػػويل شخصػػػية الناشػػػ ة الػػػتعلت  التعلػػػيت  لهػػػد لعبػػػت الهػػػراءة 
ُرْشػػػٍد ا رِفْيػػػد لنهػػػل الػػػ ه  عػػػل ابْػػػ.  نػػػادة

ػػػافر " أنػػػيف ،ٔ ػػػا و  رعلمػػػاو  ر ضػػػالو،  ركر ُلِس ِمْ لػػػيف كرمر ػػػْ  بِاألرنْػػػدر ملرْ يرن ر
لرػة : مػ  عرهرػلر ِسػور  ليلتػني [التعلت  التعليت] ِةنريُف مرا ترؾ ا شتغراؿ: ُمتػروراِضعاو، منخفض اونراح، يُػهراُؿ عرْنيفُ  لريػْ

ػاء، مرْوت أربِْييِف،  رليلرة عرسيف،  رِةنريُف سّود يف مرا أرّلو  ر  نيّػد رمرْػواو ِمػْل عرْ ػررة خ رؼ  ررنرػة،  رمرػاؿ ِة ر علُػْوـ ا كمر
ػا يُفػ رع ِة ر  ُتيرػاُف يف الِفْهػيف، مرػعر  يرػاُف يف الط ػّب، كرمر  ". ر ػور العررربِيرػة ركرانرْت لريُف ِ يػْ را اإِلمرامرة،  ركرافر يُفػ رع ِة ر  ُػتػْ

 سػػنة بػػل مػػل أهػػت مسػػتل ما ا  مػػل أعظػػت دعائم ػػا ةف ا طػػالع علػػب الكتػػب مػػل مكونػػات األرػػالؽ ا
 . العلت يهود ة  الع   امد

نػوة اإلرادة  سػيما  يما يتعلم ب رالنيات اثتعلت  سَي أعالـ النبالءمل أهت ما ظمكل استنباطيف مل 
 نػػػوة اإلرادة  اإلوػػػرار علػػػب  هيػػػم اثطالػػػب العاليػػػة مسػػػة عنػػػد مجيػػػع. عنػػػد طالػػػب العلػػػت يف بدايػػػة الطلػػػب

عػس تنميػة نػوة  طفػلمػل أعمػاؽ ال ؾ  تنهيػة األرػالؽتبدأ نهطػة ا نطػالؽ يف رحلػة  ػ يب السػلو . النبالء
 ةحيػػاء الفضػػائل العهليػػة  الر حيػػة  لديػػيف بالتػػدريج عػػس تدريبػػيف علػػب أداء العبػػادات  ا نتػػداء بػػالنبالء اإلرادة

عػػرؼ ا سػػتهرار أ  الت ػػا ف  اإلنسػػاف هػػ ف رحلػػة تربويػػة   تنت ػػ    ػػ  مسػػتمرة   ت.  ا جتماعيػػة  غَيهػػا
اسػػػػت مار   تتلهػػػػم اإلرادة ة  ب .ك ػػػػَُي الِع ػػػػارِ  اإلنسػػػػاف    جماهبػػػػة ع راتػػػػيفمطالػػػػب دائمػػػػا مب اهػػػػدة نفسػػػػيف، 

ةف نػوة األنػواـ يف أرالن ػت  سػر  ضػت ت اإلرادة . رطػر اومػود ابػال حػد د  ة  يغ ػاه اإلنساف طانات
  :ال ها ي ؿالهوية     نوة ظاهرة باهرة  كما نا

  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس مػػػػػػػػػػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍة يف الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِف نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهرةٍ 

 

ـر ِةف  ضػػػػػػػػػػػػػػػوا   تسػػػػػػػػػػػػػػػتطيُع أف تهعػػػػػػػػػػػػػػػدر األنػػػػػػػػػػػػػػػوا

  
ُُُتعاملُالمربيُمعُالطفل:ُالمحورُالثالث

 نن ػر علػب الػدنيا عبػَي سػَيهت، "ةف مل الو اء ألمتنا أف زملد ذكر أعالمنػا مػل السػابهني  الالحهػني 
مػل (. ٖٛ٘ـ، ص ٜٜٗٔال ػي ، " ) ستعادة بناء األجمػاد ليهتدي األحفاد باألجداد،  يستهرئوا التاري 

ابػل )"  علم ػت سػَي ا كمػاء"الووايا األويلة للم تغل بصنعة التعليت أف يست مر سَي النبالء   ػ ا نيػل 
طولػػػب اثسػػػلت بػػػ ف يسػػػلك سػػػبيل الصػػػا ني ".  أشغلػػػػ ت بسػػػَي ا كمػػػاء"،  نيػػػل (محػػػد ف، بػػػد ف تػػػاري 
اُهُت انْػترػِدْف نُػل  ر أرْسػ رُلُكْت عرلرْيػيِف أرْجػراو "جػل إلنػا ف نػاؿ .  ا سنني علب بصَية أُْ لرػػِ كر الرػِ يلر هرػدر  اللّػيُف  رِبُ ػدر

مػػل نػػا ع   ا نتػػداء هبػػت يكػػوف  يمػػا نبغػػوا  يػػيف  أحسػػنوا عملػػيف(. ٜٓ: األنعػػاـ" )ِةْف ُهػػور ِة ر ذِْكػػرر  لِْلعرػػالرِمنير 

                                                 
ا"مل اثفمل حها يف تارطمنا أف ابل رشد  ٔ كما ذكر ال ه   هك ا انت ت حياة شي  اإلسالـ ابل تيمية مبونو  "رف مبررراك مراتر حمبوساو بدر

 .عدائ   ك لك ذاؽ مرارة الظلت مل ا كاـ  غَيهت أئمة الفهيف األربعة حي  ضربوا  عونبوا
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ت مسػػ وليات الرتبيػػة ةزاء تربيػػة األبنػػاء كػػ  يسػػلكوا سػػبيل اخلػػَي ةف ةصمػػاد الهػػد ة الصػػا ة مػػل أعظػػ .العمػػل
مػػػرة يف مهػػػاـ اثػػػػدح أإلنػػػاء التعريػػػػو ( ٖٖٔ)كػػػرر الػػػػ ه  كلمػػػة الهػػػد ة رمػػػػو   . يكونػػػوا مػػػل أهػػػػل ا عتبػػػار

 .باألعالـ يف سَيف دما يدؿ علب أشميت ا يف تن  ة جيل نوم

اإلسػػػالمية علػػػب أشميػػػة العنايػػػة باإلنتػػػاج  يفكػػػد الك ػػػَي مػػػل اثتخصصػػػني يف الرتبيػػػة يف ضػػػوء مػػػا سػػػبم، 
هبدؼ ا سػتفادة منػيف يف " اخلطاب الرتبوي اثوجيف للطفل يف الرتاث الرتبوي اإلسالم "العلم  يف موضوع 

األطفػػػػاؿ هػػػػ  "تربيػػػػة ةف (. ٜٛ، ٗٚ، ٕٗ٘ـ، ص ٕٗٓٓالنهيػػػػب، )ردمػػػػة الهضػػػػايا الرتبويػػػػة اثعاوػػػػرة 
ػػل   ، ٕرضػػا، بػػد ف تػػاري ، ج" )يكػػرتث  ػػا   يكػػرتث لممػػة كل ػػا اثسػػ لة األساسػػية يف حيػػاة األمػػة،  مر

( ٛٗـ، ص ٜٕٓٓاألشػػػهر، )تػػػرؾ اثسػػػلموف الهػػػدماء تراإلػػػا زارػػػر يتصػػػل بالطفػػػل  مصػػػا ة (. ٔ٘ٔص 
يتعػػني علػػب .  مػػل الضػػر رة مبكػػاف توظيػػو نفػػائس الػػرتاث يف بنػػاء الهػػد ة اواذبػػة للعلػػت  العمػػل  األرػػالؽ

تلػػك اثفلفػػات الرتاإليػػة كػػ  يطلػػع علػػب مضػػامين ا الرتبويػػة  ي يػػد ةحساسػػيف  اثعلػػت اإلطػػالع علػػب سمػػاذج مػػل
تطػػويرف  ت  يػػدف ةف مػػن ج الػػ ه  يف تهػػدم الػػرتاجت مػػن ج عملػػ  ظمكػػل تبسػػيطيف   .  ارتباطػػيف مبلاسػػل تراإلػػيف

 ت رؽ يف مسائيف ذمـو يهتػدي  ي تػدي  مع عهل الطفل اثور ثك  يتناسب  الوسائل ا دي ة  بالرسومات 
  .علم ا  عظيت رله ابصاٌف 

ػػلرتر -أرفر ررُسػػْوؿر اهلِل  انػػو ذهبيػػة يف تربيػػة الناشػػ ة من ػػايهػػدـ الػػ ه  مجلػػة مو  ػػافر   -ورػػلرب اهللُ عرلرْيػػيِف  رسر كر
ب اهللُ عرلرْيػيِف ورػلر -ُيصرل  ،  رِإذرا سر ردر،  رإلربر ا رسرُل بُل عرلِػ ٍّ عرلرػب ظرْ ػرِِف، أرْ  عرلرػب ُعُنِهػيِف،  ػريػرْر ػرعُػيُف ررُسػْوُؿ اهلِل 

ػػػلرتر  ػػػا نرضرػػػب ورػػػالرتريُف، نرػػػاُلوا - رسر ػػػرر مرػػػررٍة،  ػرلرمر ررأريْػنرػػػاؾر ! يرػػػا ررُسػػػْوؿر اهللِ : ررْ عػػػاو ررِ ْيهػػػاو لِػػػ رالر ُيْصػػػررعر،  ػرعرػػػلر ذرلِػػػكر غريػْ
ػػْي او مرػػا ررأرينرػػا ػػِل شر ػػدٍ ورػػنػرْعتر بِا رسر ػػب ِةنرػػيُف ررضْمرػػانرِد ِمػػ :نرػػاؿر . ؾر ورػػنػرْعتريُف بِ رحر ػػي ِد،  رعرسر ا سر ػػ ر نْػيرا،  رِةفر ابْػػِ  هر لر الػػدى

ُْسػِلِمنْير اهللُ أرْف ُيْصِلرر بيِِف بػرػنْير 
حػىت  مصػا يف الر ػم بالطفػل  مراعػاة حالػيف  (.ٜٔٔص  ٖٔج) ِ  رتػرػنْيِ ِمػلر اث

ت لعػػل مػػل الصػػغار رسػػل رػػَي  ِسػػجتيف الصػػالة يػػدؿ علػػب أف الرمحػػة الػػد هيمنػػت علػػب الرتبيػػة اإلسػػالمية 
 . ت لو

اثو ػػم ابػػل ة  نػػوؿ أحػػدهت يف  وػػو طريهػػة  امتػػدادا للسػػياؽ السػػابم ي ػػَي الػػ ه  يف موضػػع خرػػر 
ػػداو ِة ر  رُهػػور يرتبرسرػػتُ . مػػع تالميػػ ف  أ  دف ٔندامػػة ُور رػػُم  ر يُػنرػػاِظُر أرحر

ػػافر اث ػػِد ِة ر  ...كر ػػاُد يػرػػرراُف أرحر ػػافر  ر يركر  ركر
برػػيفُ  ػػا و ِمْنػػيُف  رمرػػا علمػػُت ... أرحر ػػلر األرْرػػالرِؽ،  ر ...أرنرػػيُف أر جػػعر نػرْلػػبر طرالػػٍب، مرػػا ررأريْػػُت أرْك ػرػػرر احتمر ػػافر حرسر كر

ػ ُح  ِك  اِ كرايراِت،  رظمر لرُمػْوُف ...يركراُد يػررراُف أرحرِد ِة ر ُمتربرس ماو، ضمر ػافر ال رػْيُ  يف الِهػرراءِة ظمُرازُِحنرػا،  ريرنبرِسػُء،  ركر كر
ُػت ِمػلر اللرعِػِب،  رأرنْػػُتت ُكْنػُتت ِمػ ْػلرُ ت : يف وػبيرافر ير ػتغُلْوفر عرلرْيػيِف،  ػرهرػاؿر  مػررةو  ص  ٕٕج)ُهػت وػبيراِف،  ر ر بُػدر  ر

تػو َي ا ػب  ا نػػاف، الفهػرة السػابهة تتضػمل أركػاف التعامػل السػليت مػع الطفػل   (.بارتصػار ٔٚٔ، ٓٚٔ

                                                 
رْهِدِس ى : ناؿ ال ه  ٔ

ٍد اث امرةر، عرْبُد اهلِل بُل أرمْحردر بِل حُمرمر أرْهِل بػرْيِتيِف  رأرنرارِِبيِف،  رلريُف ع ُر ِسِننْير،  رحف ر الُهْرخفر،  رلرِ ـر ا شتغراؿر  هراجررر مرعر . اْبُل ُندر
رِلْيرر،  ركرافر ِمْل حُبُْوِر الِعْلِت،  رأرذكيراِء العراملرِ 

 .ِمْل ِوغررِِف،  ركرتربر اخلءر اث
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 ر ايػة ا كايػات، ا سػتعانة باللعػب  اثػرحبا بتسػامة دائمػا، ا سػتعانة عدـ جرح  جداف الطفل، الصػس، 
ةف الفهػرة السػابهة  بػل ندامػة مػادة إلريػة ضمتػاج طلبػة كليػات  .التػدريس، الوانعيػةسػل األرػالؽ، حُ ،  اث اح

امػػل الرتبيػػة ة  دراسػػت ا،  التعليػػم علي ػػا،  ا سػػتنباط من ػػا ثػػا  تػػوي عليػػيف مػػل دنػػائم الرتبيػػة الهوظمػػة يف التع
 .مع الطفل

: مػػل هػػف ء - لػو ألهينػػا الضػػوء علػػب خداب العػػامل  اثػػتعلت يف الػػرتاث اإلسػالم  ذمػػد   ػػة مػػل العلمػػاء 
اسػػػتنادا ة   طمتػػػار ف ا ػػػدائم  البسػػػاتني كمفسسػػػة للتعلػػػيت  الػػػدرس -أبػػػوبكر العبػػػدي  علػػػ  بػػػل عبػػػاس 

نهػػل الػػ ه  عػػل أحػػد (. ٖٕٔص  ،ـٕٕٓٓ، ا نيػػدي)اثعلومػػات ال مينػػة الػػد يهػػدم ا الػػ ه  يف سػػَيف 
كمػا كػاف بعػض العلمػاء صممػع طالبػيف يف بعػض أمػاكل . طالبػيفل"  رْػتر شرػ رررة يػرْهػررأُ "يعلػت اثعلمني أنيف كاف 

 (.ٕٛص ، ابل مجاعة)التن ف مسر ريل حاملني ما أمكن ت مل ال واء  ا لو   الطيبات 
ػػػافر البخػػػاري طمرْترلِػػػُو . ث ا لػػػة ذلػػػك يغتػػػنت الفػػػرص  مػػػل وػػػفات اثعلػػػت اويػػػد أف ي ػػػ ع التلميػػػ    كر

ِر،  رسرِمْعُت أربرا حرْفٍص يػرُهْوؿُ [ ي هب] ػي ِس، أرْرُجػو أرْف يرُكػْوفر لرػيُف ِوػيِت : ِة ر شيخيف  رُهور ورِغيػْ ا شرػابال كر هر ر
 يهػػوؿ أحػػد .  أمتػػيف يف كػػ لك شػػ ع مالػػك ال ػػا ع    جػػيف رمػػو النػػا ع ثسػػتهبل(. ٕ٘ٗص  ٕٔج ) رذِْكػػِر 
 رُهور أر رُؿ مرػْل  رػتر  رِمػ  بِػالِعْلِت، ألرْف أُم ػ  أرسػلمترِ  ةِلرْيػيِف  رِي ع ػر ِسػِننْير،  رُكْنػت أرنػررأُ "عل معلميف  الطالب

ػػلر .  ظمتػػد الت ػػ يع مػػل اثدرسػػة ة  أرجػػاء امتمػػع كلػػيف(. ٛٛص ٕٕج )عرلرْيػػيِف الُهػػْرخف  رالِفْهػػيف  رالنرْلػػو  دررر
رْ ُمْوُف ِديورافر اخلررر 

برػيُف مجررالُػيُف،  ػرهرػاؿر اث ػْيالو، عرلرػب أُُذنِػيِف نػرلرػِت،  ر رْع ر ؟ نرػاؿر : اِج،  ػرػررأر  ُغالرمػاو مجِر النراِشػُ  : مرػْل أرنْػتر
ػػػاءر  ػػػُل بػػػُل ررجر ُػػػْفِمِننْير، حرسر

ػػػرر اث تِػػػكر يرػػػا أرِميػْ ُتػرهرل ػػػُب يف نِْعمر
،  راث ،  رِرػػػر يُج أردربِػػػكر ! ـُ يرػػػا غُػػػالر :  ػرهرػػػاؿر . يف درْ لرتِػػػكر

ِة تػرفراضرلرِت الُعُهْوؿُ    (.ٕٓٛص  ٓٔج)ُسر أرمررر ِبررْ ِع رُتْػبرِتيِف،  رأرمررر لريُف مبائرِة أرلٍو . بِاإِلْحسراِف يف البرِديْػ ر
أر رُؿ الِعْلػِت " نػاؿ غػَيف " اْحفرػ ْ ! يرػا بػُػ رر "أشميػة ا فػ  كهػوؿ أحػدهت  بنػيف سَي أعالـ النػبالء ذمد يف   

ا ْسػػػػِتمراعُ 
ةف  نػػػػوف  (.ٙٚٔ-٘ٚٔ، ص ٛالػػػػ ه ، ج) راإِلْنصرػػػػاُت، ُسر ِحْفظُػػػػيُف، ُسر العرْمػػػػُل بِػػػػيِف، ُسر بػر ىػػػػيُف  ،ٔ

 لعل طبيعة ا ياة سابها  حفظا للسنة النبويػة اجت ػت . ا ستماع بداية التله   ه  غاية يف األشمية للطفل
. ت مرتبػة ا ػا   عظيمػة ال ػ ف جليلػة الهػدرمن  الصػغر بػل كانػ تلهنية اإلسالمية ة  ترسي  مبدأ الالرتبي

ةذا النا عػػػة رال ػػػا ثػػػا هػػػو شػػػائع عنػػػد اثست ػػػرنني  ػػػإف حفػػػ  الهػػػرخف الكػػػرم  اثتػػػوف مػػػل الفنػػػوف الرتبويػػػة 
  سػػيلة للف ػػت  التػػدبر  -   ايػػة مطػػاؼ–يػػة مطػػاؼ اسػػتخدمت بطريهػػة وػػليلة علمػػا بػػ ف ا فػػ  بدا

الكػػرم  سػيلة لت ػػ يب أرػػالؽ الطفػل منػػ  مرحلػػة مبكػػرة    ػػوؽ ذلػػك  لفػ  مػػا تيسػػر مػل الهػػرخف .حهػا 
(Kadi, 2007, 16, Boyle, 2007, p. 186, Boyle, 2004.)   حفػ  اثتػوف  وػو

 .يف تربية الطفل لرتسي  الفنوف ظاهرة تت لب يف كل كتب الرتاث
                                                 

 كاف  ةف للعمل، بيف يراد علما كاف ةف عمل علت  مل علت، تفكرر  مل تفكرر، ت كرر  مل ت كرر تيه   مل تيهر ، مسع مل"يهوؿ الغ اي  ٔ

 ".  مفتاح السعادة التيه " ناؿ  (.ٚٚ ص ،السالكني  عمدة الطالبني ر ضة) "اثطلب غاية  السعادة سعد ل اتيف يراد علما
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اخلطػاب يف سػعيد ةمساعيػل علػ  يف كتابػناؿ .    شك أف الرتكي  علب ا ف   ةشماؿ سواف رطرف كبَي
 لسػػنا يف حاجػػة ة  الت كيػػد علػػب مػػا أحػػرزف البلػػ  العلمػػ  يف جمػػا ت متنوعػػة مػػل " الرتبػػوي اإلسػػالم 

وػػػور مػػػل التهػػػدـ ة  درجػػػة  طػػػت مع ػػػا عديػػػد مػػػل األ كػػػار الػػػد سػػػبم أف تصػػػور بعضػػػ ت نػػػدظماو ضػػػر ر ا 
مػػع مػػا ك ػػو عنػػيف  ـ تعارضػػيفب أف نراعػػ  عػػدالرتبويػػة،  مػػل س  عنػػدما ننتهػػ   زمتػػار مػػل تراإلنػػا الرتبػػوي صمػػ

 علب سبيل اث اؿ  كػت مػل كتابػات أنفػم  ي ػا علما نػا  نتػاو طػويالو  ج ػداو كبػَياو، اهتمامػاو . العلت ا دي 
، بينمػا   ذمػد يف عصػرنا  كانت نائمة نبل اررتاع الطباعة، حبكت العديد مل العوامل الد«با ف »من ت 

 .الػد مػا تػ اؿ حباجػة ة  ا فػ هػ ف او ػود ة  يف بعػض امػا ت  ا اضر ضر رة يف ا سػتعانة ك ػَياو مب ػل
ةف التهنية اثعاورة أوبلت  مل عل اإلنسػاف عنػاء ا فػ   تهػـو بتخػ يل أضػعاؼ مػا يسػتطيع اإلنسػاف 

  (.بتصرؼ" )أف طمت نيف يف ذاكرتيف
نهػػل الػػ ه  عػػل  .مػػل العلػػـو    يهلػػل مػػل شػػ ف علػػت  العلػػـو كل ػػايف علػػب اثػػر  أف ضمبػػب الناشػػ ة 

، ِة ر أرفر أرْهػلر الِكترػاِب نرػْد غرلربُػْونرػا عرلر "ال ا ع   ، أرنْػبرػلر ِمػلر الط ػب  ػافر . ْيػيفِ  ر أرْعلرُت ِعْلماو بػرْعدر ا رالرِؿ  را ررراـِ كر
،  ريػرُهػػػْوؿُ  ُْسػػػِلُمْوفر ِمػػػلر الط ػػػب 

ػػػُو عرلرػػػب مرػػػا ضرػػػيرعر اث ػػػاِ ِع ى يػرتػرلر ر لُػػػوُف ِة ر اليػرُ ػػػْوِد ضرػػػيػرُعو : ال ر ا إلُػلُػػػ ر الِعْلػػػِت،  ر ركر
يف الػػبالد العربيػػة حاجػػة ماسػػيف  د ر  التهنيػػة  اليػػـو  ػػإف ا اجػػة للعلػػـو التطبيهيػػة (. بارتصػػار" ) رالنرصرػػارر 
 لػ ل كػاف عػامل النػبالء يفػيض بالفه ػاء . غرس حب العلت يف نفوس الناش ة مل اونسػنيالبصَي هو اثر  

ـ  هػ  تن ػد اسػت ناؼ مسػَي ا ا ضػارية  تػاج ة  أف تفػتر خ ػاؽ العلػـو بتنوع ػا  التكنولوجيػا  األمة اليو 
. تعمػػػَي ا يػػػاة  عبػػػادة اهلل  ج ػػػاف لعملػػػة  احػػػدةةف . اإلنسػػػانية  الفنػػػوف  تعمػػػَي األرض اإلعػػػالـ  العلػػػـو 

ب هػػ  التتمػػة لسلسػػة أطفالنػا السػػلت األ ؿ لػػ لك  التلفيػ   شػػل  ا مػػت رمػو حػػب العلػػـو  الفنػوف  اآلدا
 . أعالـ النبالء مل اونسني إلمتاـ مسَية الرازي  ابل سينا  ابل رشد

علػػب جمموعػػة مبػػادئ تربويػػة م ػػل  جػػوب التعلػػيت،  اإلرػػالص يف طلػػب العلػػت،  كتػػب الػػ ه ضػػمل  تت
الرتبيػػة اإلسػػالمية يتعػػني ،  هػػ ف اثبػػادئ هػػ  مبػػادئ (ٕٖ، صٗـ، جٜٜٛٔالػػنلال ي، )  العمػػل بػػالعلت

ظيف ػػا يف الوانػػع  التنهيػػػب عػػل تطبيها ػػا الرتاإليػػػة لتلفيػػ  اثعلمػػػني  توجيػػيف الناشػػ ة  ا فػػػاظ علػػب ا ويػػػة تو 
 . جماراة العصر
تػػونَي العلمػػاء  تهػػدير ج ػػودهت  يػػتعلت الطفػػل ا عتػػداؿ يف كػػل حػػاؿ سػػَي أعػػالـ النػػبالء مػػل نػػتعلت 

لهػػد  .علػػب حػػد تعبػػَي الػػ ه "  ر ر ذمرْفػػو عرْنػػيفُ  رػػالر نغلػػو ِ ْيػػيِف، " يػػدرس سػػَية أي عػػامل   ػػم ميػػ اف الوسػػطية 
 يػ ـ اعلػت أف يف كػل طائفػة مػل علمػاء هػ ف األمػة مػا" زغػل العلػتيف كتابػيف السػابهة الهاعػدة  الػ ه أورػل 
يف خ ؼ الػػرتاجت الػػد سػػس الػػ ه  غورهػػا  مػػع الكلمػػات السػػابهة هػػ  عصػػارة رحلػػةةف  ." ت نبػػيف  يعػػاب

 .ا عاينيف  يكتب ما عاي يف عس جتارب ا ياة  ا عتبار بصلير األربار  و يهرر مأك ر مل نصو نرف 
 ػػإف ذلػػك  ةظ ػػار الفػػرح تعظػػيت العلػػت  ربطػػيف بالسػػر ر  مػػل أ جػػب  اجبػػات اثعلػػت يف تربيػػة األطفػػاؿ 

ػػا  ػرررْغنرػػػا ِمػػلر ال:  كمػػػا ذكػػر الػػػ ه  عرػػْل  رػػػاُر ٍؽ اخلْرطرػػاِ  ، نرػػػاؿر مػػػل معػػامل طريػػػم الػػتعلت األمػػر  ػػػنرِل عرلرػػػب لرمر سى
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، عرِمػػلر لرنرػػا مرْ ُدبرػػةو اْلكر  ػػ   ػػا أرلْػػور ِدينرػػارٍ ، أرنػْ    ػػازرُف مبرػػاؿٍ فرػػمر عرلريػْ ر ػػ ر أربُػػو ُعبرػػادرةر اْلُبْلػػرُتِيى  ر رجر . ،  رنرػػْد مرػػدرحر اْلكر  
، ترصردرؽر بِعرْ ررِة خ ِةنريُف لرمرا حر :  رِنيلر    .ِؼ ِدْرهرٍت ُشْكروا لِلريفِ درثر

الك ػػَي مػػل اثوانػػو وػػراحة أ  ضػػمنيا ت ػػَي ة  توإليػػم العالنػػات ا جتماعيػػة بػػني امتمػػع الرتبػػوي ةف 
لفتػات تربويػة مػل مثػة . مب وإلة يف تراإلنا  العلت اليـو يفكدها كلهائم صمب ا عتناء هبا ثا  ي ا مل نفػع  ا ػر

  يما يلػ  ةشػارة لطائفػة اثر  بالبصَية  ت  دسَي أعالـ النبالء يف مب وإلة  دنيا األطفاؿ  عامل الرتبية عموما
تدؿ علب من ج السػلو الصػاٌف يف حػ  الناشػ ة علػب الفضػائل بكا ػة وػورها العلميػة مل لطائو اِ كت 

 : العملية
 ".ِة ر اليػرْوـِ مبركرةر   ػربرِه ر األرذراُف يف  رلرِدِف  ر رلرِد  رلرِدفِ  ...كرافر أربُو حمرُْ ْ ررةر يُػفرذ ُف مبركرةر ِة ر أرْف تُػُويف ر " .ٔ
ػػْبٍع، ُسر يػرتركرامرػػُل : عرػػْل ُسػػْفيرافر، نرػػاؿر  .ٕ ػػْبٍع، ُسر يػرْنترِ ػػ  طُْولُػػيُف بػرْعػػدر سر ػػْبٍع،  رضمرْػػترِلُت بػرْعػػدر سر يػر رغِػػُر الغُػػالرـُ ِلسر

ػاِرُب  ْبٍع، ُسر ِهػ ر التر ر   نبا ػا، سػهوط سػل الصػ : ا إلغػار: ي غػر(. )ٕٓٚص  ٚج)عرْهُليُف بػرْعدر سر
 (.إلغر   و م غور،  إذا نبتت بعد السهوط نيل أإلغر: يهاؿ ةذا سهطت ر اضع الص  نيل

 ".ْعِليُت اْلِعْلِت  رالسىنرةِ  رأرْ ضرُل ال  ْكِر مرا يػرتػرعردر  ِة ر اْلِعبراِد،  رُهور تػر " .ٖ
لرِة ِة ر ُكػػل   رِضػػيلرةٍ  .ٗ ػػا  ر يػرْعلرػػُت،  ػرُي رب ػػُت مرػػا العرػػامِلُ يرْسػػ: نػػاؿ ال ػػا ع . الِعْلػػُت  رِسػػيػْ ػػا يعلرػػُت  رعرمر  رُؿ عرمر

 نػػاؿ عرْمػػُر  بػػُل ُ.يػرْعلرػػُت،  ريػرػػتػرعرلرُت مرػػا  ر يػرْعلرػػُت،  راوراِهػػُل يػرْغضرػػُب ِمػػلر الػػتػرعرلىِت،  ريرػػْ نرُو ِمػػلر التػرْعلِػػْيتِ 
 .الِعْلُت نرائِدِ  :ُعْ مرافر 

ْػػرُْج "ؼ ذكػػاء النسػػل  هػػالوا عػػرؼ السػػابهوف رطػػورة ز اج األنػػارب يف ةضػػعا .٘ أرظمىرػػا أرْهػػُل بػرْيػػٍت ملرْ طمر
 ".ِنسراُ ُهْت ِة ر رِجراِؿ غرَْيِِهت،  ررِجراُ ُْت ِة ر ِنسراِء غرَْيِِهت، ِة ر  ركرافر يف أرْ  رِدِهت مُحْمِ 

ّياو  .ٙ   رُمبػرهرب نرْد حرازر جرْ الو  رغرّيا*ُربر مرْيٍت نرْد ورارر بِالِعْلِت حر
ّيا* رانْػتػرُنوا الِعْلتر ِك  تػرنراُلوا ُرُلْوداو    ر تػرُعدى  ا ريراةر يف اورْ ِل شر

ُُُالتراثمعُغرائبُالواعيُالتعاملُ:ُالمحورُالرابع
 ػاثفلو ينهػل مػا  وػدؽ األحػداث  نانػلعلػب  انعيػة الأحيانػا ةف الغرائب  الهصػص الواهيػة نػد تػدؿ 

لػػػوهل  ا ضػػػطراب  العمػػػل الب ػػػري انع ػػػر علػػػب كتػػػاب   يعرتيػػػيف  اؿ أف مػػػل ا ػػػ. ضمصػػػل عليػػػيف  يظفػػػر بػػػيف
إلها ػة امتمػع الػ ي أ  اثفلػو الػرا ي ينهػل .   ري الدنػة م ما بلل مل النضج التعارض  للتنانضمعرض 

لكن ػا كانػت دارجػة  موانػو شػاذة أ  عػادات غريبػة  نصػص م عومػة تسري  ييف أحيانػا أحاديػ  موهومػة 
الهصػص الػد صمػـ  العلمػاء بصػلت ا ليسػت بالضػر رة تػدؿ علػب   إف  أبعد مل ذلك. العامة  ايتنانلندظما 

 مػل دنػة  .أنـو الطرؽ يف تربية الطفل  هد تكوف  انعة حمددة ذات مالبسات راوة  مل اخلطػ  تعميم ػا
ص  ٕٓج )يػػػػورد الهصػػػػص الػػػػد  ي ػػػػا مبالغػػػػات بصػػػػيغة التمػػػػريض  يُػهرػػػػاُؿ غالبػػػػا  أنػػػػيفيف مفلفاتػػػػيف الػػػػ ه  
ٖٙٚ).  
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تعا  ك َي مل كتب الرتاث مل تضخيت الكرامات  الهصص اخلارنة لتدؿ علب والح بعػض العلمػاء 
ػػػػاِي  مرػػػػْل لرػػػػيُف أرْحػػػػوراِؿ "نػػػػاؿ الػػػػ ه  . منػػػػ  طفػػػػولت ت  معظم ػػػػا   ختلػػػػو مػػػػل األكاذيػػػػب ر ر

لرػػػػْيسر يف ِكبرػػػػاِر اث
ػػا  ر يرصػػرى،  ريف بػرْعػِض ذرلِػػكر أرشػػيراُء ُمْسػػتليلرة ركرررامرػاِت أرْك رػػر ِمػػلر ال رػْي  عرْبػػد الهرػػاِدر، لرِكػػل كر ِػَْياو  ةف ". ِمنػْ ر

اثػػو  سػػبلانيف مف ػػـو السػػع   البػػ ؿ  العطػػاء هػػو أسػػاس الرتبيػػة الهوظمػػة    شػػك أف السكػػة  الفضػػل ي ب ػػا 
 .لعبادف مىت ي اء  اثطلوب منا السع  ا  ي   تطبيم السنل يف العمل  عدـ التواكل

عبػػػػارات السػػػلو د ف النظػػػػر ة   انعنػػػا بػػػػل النهػػػل الػػػػواع  يتطلػػػب  ػػػػري لػػػيس مػػػل ا كمػػػػة نهػػػل 
ػػٍة : أنػػيف نػاؿ الرتبيػػة نهػل الػ ه  عػػل ا ْرِكػيت التػ ْرِمػِ يّ عػػل أشميػة مفسسػات . متطلباتنػا التنمويػة ْرْسر ورػالُح 

ػػةٍ  ْرْسر ْكترػػِب،  رورػػالُح اْلفرػػىتر يف اْلِعْلػػِت،  رورػػال: يف  ْسػػِ ِد،  رورػػالُح ورػػالُح الصرػػِ   يف اْلمر ْ ػػِل يف اْلمر ُح اْلكر
ػػػْ لِ  ػػػْرأرِة يف اْلبػرْيػػػِت،  رورػػػالُح اْلُمػػػْفِذي يف الس    شػػػك أف الك ػػػل يتعبػػػد يف حمػػػراب اثسػػػ د  املػػػس ". اْلمر

 الصػالح   يهتصػر علػب هػ ف األمػاكل .  امتمع  ك لك البيت دملكػة اثػرأة  الرجػل  الطفػل كػل يف جمالػيف
مػا بهة ت ػَي ألشم ػا  أك رهػا تػ إلَيا أكل   سائء تربوية يف غاية األشميػة  لعػل العبػارة السػا هء بل هناؾ أما 

كمػػػا كػػػاف ال ػػػائع – التواجػػػد يف مفسسػػػات امتمػػػعةذا ُنصػػػد من ػػػا ار ػػػاف اثػػػرأة يف البيػػػت  ح ب ػػػا مػػػل 
ةف "حمػراب للتعبػد  ةف امتمػع. العبػادات ذات الصػبغة امتمعيػة يف غايػة األشميػة .ٔ إف اثع  ناور -ندظما

سػػواء  -الػػ ي أعطػػاف اهلل تعػػا   ه ػػا يف الػػديل،  هػػداف سػػبل الرشػػاد  طريػػم الن ػػاة يػػدرؾ أف امتمػػع كلػػيف 
يعتػػػس  روػػػة طيبػػػة،  جمػػػا   اسػػػعا لعبػػػادة اهلل تعػػػا   -أكػػػاف ةنسػػػانيا عامػػػا أـ كػػػاف جمتمعػػػا ةسػػػالميا راوػػػا

للرجػل  اثػرأة  هػو مػا يتعػني ترغيػب  (ٕٚٔص ـ، ٕٕٓٓأيػوب، " ) التهرب ةلييف ربَي األعماؿ،  أ ضػل ا
نهػل الػ ه  عػل   يف هػ ا اثسػاؽ .اثػوز ف طػويراألطفاؿ  ييف  تدريب ت عليػيف مػل أجػل التنميػة ال ػاملة  الت

علمائنػػػا يف  لتفصػػػيل الكػػػرم عنػػػدةف ذلػػػك ا ."ْل ورػػػالرِة النرا لرػػػةِ طرلرػػػُب الِعْلػػػِت أرْ ضرػػػُل ِمػػػ"أنػػػيف نػػػاؿ ال ػػػا ع  
يف حػاؿ التعػػارض يػدؿ علػػب سػعة علم ػت،  كمػػاؿ عهل ػت،  نػػوة مػنطه ت،  سػػالمة  نوا ػػلالتفاضػل بػني ال

 ،يصػل نفع ػا ألكػس عػدد مػل النػاس   ،ه  ألصم مبهاود ال ريعةةف ترجير كفة األعماؿ الد . من   ت
 مػا يتصػل مبصػا يف مػل ج ػة  مل عالمات عظمة اإلسالـ  مسو ةنسانيتيف حي  يوازف بػني متطلبػات الفػرد

 .مل ج ة أرر  تطلعات امتمع  بني
يف تطبيػم مػن ج أهػل ا ػدي  النبػوي ال ػريو يف ت ػرير الػنص  نهػدف سػندا  متنػا غالبا ذمر ال ه  

عل أحػد اثعلمػني أنػيف سَي أعالـ النبالء حك  يف . للنهد ال هايفمعاور  ه  م ارة تسعفنا يف بناء من ج 
بُػػررْت أرنْػرر  ػػا بِالسرػْبِع ُ لِػدرْت لرػيُف بِْنػػِت،  ػرلرمرػا كر وػػلير ]الصرػِليلرنْيِ "،  رنػرػررأرْت عرلرْيػػيِف [نػراءات الهػػرخف الكػرم]أرهر

                                                 
 ػػػإف اضػػػطرت . أف   تػػػر  الرجػػػاؿ    ير هػػػا اطمػػػة رضػػػ  اهلل عن ػػػا ةف رػػػَي مػػػا للمػػػرأة "نالػػػت  الكبػػػائريف كتابػػػيف ( ـٕٗٓٓ)نػػػاؿ الػػػ ه   ٔ

تغػض للخر ج ل يارة  الدي ا  أنارهبا  ألجل محاـ  رموف دما   بد  ا منيف  لتخرج بإذف ز ج ا غَي متسجة، يف مللفػة  سػخة يف إليػاب بيت ػا   
هػػ ف تربيػػة سػػلطوية ن ريػػة   تصػػلر (. ـٕٗٓص " )طر  ػػا يف م ػػيت ا  تنظػػر ة  األرض   ظمينػػا     ػػا   ػػإف مل تفعػػل ذلػػك كانػػت عاوػػية

 .لمن ب بل ه  مل أسباب تردي مكانة اثرأة
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ِ َيوا ِملر اْلِعْلِت،  رملرْ [" البخاري  مسلت ِ َير،  رتػرعرلرمرْت عرلرْييِف كر تربرِت اْلكر ،  ركر ػافر ... يػرْنظُْر ةِلريػْ را نرػءى  رغريػْرر ذرِلكر كر
 ْرػاُؿ فرانوا، ألرنريُف كرافر يرْ ترِغُل بِاإِلنْػرراِء ِة ر اْلمرْغِرِب، ُسر يرْدُرُل بػرْيتريُف  رِه ر يف مرْ ػِدهرا،  رمتررػادر  ايف أر رِؿ اْلُعْمِر اتػ  

ػػػ ،  رملرْ يػرْنظُػػػْر ةِلريػْ ر ػػػا  راألرْمػػػُر عرلرػػػب ذرلِػػػكر لرػػػْت بػرْيتػر ر ػػػا،  ردررر بُػػػػررْت،  رصرػػػاررْت عرػػػادرةو،  رزر رجر ر نػػػاؿ ." ا نرػػػءى ِة ر أرْف كر
ا، برػػِل السىػػنرُة رِبِال ِػػيِف،  ػرهرػػْد : نُػْلػػتُ "الػػ ه  معلهػػا علػػب هػػ ف العػػادة اوػػائرة  ػػ ر ػػي در "  مرػػْدحر يف ِم ْػػِل هر ػػافر سر كر
اْلبر رِر ولب اهلل علييف  سلت ضمرِْمُل أُمرامرةر 
عػل  بعػض النسػاء يسػرتف  جػوه ل ".بِْنػتر ابْػنرتِػيِف  رُهػور يف الصرػالةِ  ٔ

(. ٔٔـ، ص ٕٚٓٓا  ػػر، ) أحيانػادارػػل منػ ؿ ال  جيػة ة  اليػػـو  هػ ا ضمػدث  عػػال   اج ػل بػسانع لأز 
ت ػػػػب   نػػػػد ي  غَيهػػػػا   تتسػػػػم مػػػػع ر ح الرتبيػػػػة اإلسػػػػالمية بػػػػل ا يػػػػاة اإلنسػػػػانية اوػػػػائرة تلػػػػك العػػػػادات

 ػػا  هػػ ا اثت ػػدد ف بنصػػوص   ت بػػت لن ػػر ت ػػددهت  يل بػػوف اسػػت اثػػرأة  يت ربػػوف مػػل التصػػرير بامس
مػل حػني آلرػر نسػمع عػل تلػك العػادات   . ظاهر علب نطػاؽ  اسػع ة  اليػـو يف بعػض امتمعػات العربيػة

 مػػل هنػػا نػػدرؾ أف الرتبيػػة اإلسػػالمية هػػ  تربيػػة ر ػػم . ال ػػاذة  نػػدرؾ أف ارمػػراؼ الفكػػر  يػػيف ةتػػالؼ للفطػػرة
 . نسانية  السماحة رمحة  نهد لكل ما طمالو ه ا اثن ج األويل الهائت علب حف  دعائت اإل

 جػدت األن ػب عنايػة  ترحيػب ذمد حمامد الرتاث تن ػر  كػر ا عتػداؿ حيػ   ربالؼ الهصة السابهة 
ػػةو يف ِحْ ػػِر أرِ  الػػدرْردراِء، خترْترلِػػُو مرعرػػيُف يف  ـى الػػدرْردراِء يرِتْيمر انرػػْت ُأ مػػل جيػػل الصػػلابة رضػػ  اهلل عػػن ت حيػػ  كر

ػاِؿ،  رجترْلِػػُس يف ِحلرػِم ا[سػػيف منػيف ُمْلترػػ ِِؽ بػيفالبُػػػْرُنس كػل إلػػوب رأْ ]بػُػْرُنٍس  ُت لُهػػرراِء، تعلػػ، ُتصرػػل   يف ُوػػُفْوِؼ الر جر
ػػػىتر نرػػػاؿر  ررػػػا أربُػػػو الػػدرْردراِء يػرْومػػػاو  ػػػ: الُهػػْرخفر، حر   هكػػػ ا  ضػػػر.  ذلػػك بعػػػد أف كػػػست. اءِ ا ْرِهػػػ  ِبُصػػػُفْوِؼ الن سر

ةف  (.ٛٚٔـ، ص ٕٚٓٓحم ػػػوب، )ة مػػػل تػػػرجت  ػػػت الػػ ه  نيمػػػة العلػػػت  أشميتػػػيف مػػػل رػػػالؿ عػػرض سػػػَي 
 كػر الت ػػدد   يهػارع ة  بن ػػر  كػر التوسػػء  ا عتػداؿ   سػػيما يف  سػء الناشػػ ة  مػ إلر الػػرتاث تسػػعو 

 .الواجب يف أداء ذلك
ػػا ٍِ عرْبػػدر ا مػػل الهصػػص الػػد   يسػػتهيت معناهػػا الرتبػػوي اليػػـو نصػػة الػػ ه  عػػل   ُكنرػػا"لػػررمْحرِل بػػلر أرِ  حر

ػػيُػْوِخ،  ربراللرْيػػلِ  ػػاِلِس ال ى ػػا مرررنرػػةو، ُكػػلى نػر رارِنرػػا ُمهرسرػػِت ِلمر ر ػػبػْعرةر أرْشػػُ ٍر، ملرْ نرْ ُكػػْل ِ يػْ ر ُهرابػرلرػػةُ : مبِْصػػرر سر
. النرْسػػُ   راث

نرا يػرْوماو أرنرا  رررِ ْيِم ِي شرػْيخاو،  ػرهرػاُلوا: نراؿر  ػا ُهػور عرِلْيػِل،  ػرررأرينرػا يف طررِ :  ر رتػريػْ ِيػرنراُف،  ػرلرمر نرػا،  راشػرتر برتػْ ػةو أرْع ر ْيِهنرػا مسرركر
ْ لِػِس،  ػرلرػْت نػرػ رْؿ حرػىتر أرترػ

ر
ب عرلرْيػيِف ِورنرا ِة ر البػرْيِت، حرضررر  رنْػُت جمرْلِػٍس،  ػرلرػْت ظمكنرػا ِةْوػالرحيف،  رمرضرػينرا ِة ر اث

ْلنراُف  ،  ر ركر ،  ركرادر أرْف يػرتػرغريػررر ػِة ... نِْي او، ملرْ يرُكْل لرنرا  ػررراِغ أرْف نُػْعِطيريْف مرػْل يرْ ػِوييفإلرالرإلرةر أريراـٍ  ر ُيْسػترطراُع الِعْلػُت ِبرراحر
م ل ه ف الهصص تدؿ بوضوح علب أشمية الكدح يف طلب العلت لكػل مػل اث ػت أف نفكػد دائمػا " .اورسردِ 

اء اثتكامػػل الصػػل   راحػػػة  الغػػػ  ا صػػػوؿ علػػب نسػػء مناسػػػب مػػل النػػـو اثػػرير علػػب أف تنظػػيت الونػػت 

                                                 
 ، تػرػ ر رجر هِبرػا عرلِػ ى [زينػب]ضمرِْمُل را يف ورػالرتيِِف ِهػ ر بِْنػُت بِْنتِػيِف  -ورلرب اهللُ عرلرْييِف  رسرلرتر -ناؿ ال ه  أُمرامرُة بِْنُت أرِ  العراِص الرِد كرافر ررُسْوُؿ اهلِل " ٔ

ػا اءتْػيُف األرْ  رُد ِمنػْ ر ةو،  رجر ُف ُمػدر ،  ربرِهيرْت ِعْنػدر ُِغيػْػررُة بػُل نػرْو رػِل . بُل أرِ  طراِلٍب يف ِرالر رِة ُعمررر
ُف، حرػىتر تػرػ ر رجر هِبرػا اث ُف ...  رعراشرػْت بػرْعػدر  ػرتُػُو ػ يرػْت ِعْنػدر

ُِغيػْررةِ 
ْي او مراتر . بػرْعدر أرْف  رلردرْت لريُف ضمرَْير بلر اث ْ تػرْرِ  شر  (.بارتصار" )ْت يف درْ لرِة ُمعراِ يرةر بِل أرِ  ُسْفيرافر،  رملر
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   ريػب  عامػل كعػامل  مػتعلت ال هل  البدف مػل د اعػ  التفػوؽ  مػل أهػت مػا يعػني اإلنسػاف علػب ا ذمػاز  
 . أف ا عتداؿ يف كل األمور أول أويل

ػػب : الػػ ه   مػػل ا كايػػات الػػد  تػػاج ة  غربلػػة تلػػك الهصػػة الػػد ر اهػػا ػػرر بػػلر عرْبػػِد العر ِيْػػِ  بركر أرفر ُعمر
ِر،  ر رْرسرلرْت ةِلرْييِف أُمىيُف،  رنرالرتْ  ؟:  رُهور ُغالرـِ ورِغيػْ رػْوتر : نراؿر  مرا يُػْبِكْيكر

ػافر يػرْومر ِػٍ  نرػْد مجررػعر : نرػاؿر  .ذركرْرُت اث  ركر
بكػب :  ضع أحػد البػاح ني عنوانػا  ػ ف ا كايػة(. ٙٔٔص ، ٘ج ) أُمىيُف ِحنْير بػرلرغ را ذرِلكر  الُهْرخفر،  ػربركرتْ 

ال ػػػػع ، " )غػػػػالـ عنػػػػدما تػػػػ كر اثػػػػوت  لػػػػت  ػػػػوف أمػػػػيف األمػػػػر   ببػػػػيف يف الػػػػدنيا كعػػػػادة بعػػػػض األم ػػػػاتال
يف مناسػبات ك ػَية  راوػة للناشػ ة  لمم ػات    ختلػو السػابهة تر   الهصػة (. ٕٚص  ،ٕج هػ،ٖٔٗٔ

الهػس ند تد ع الػبعض ة  معػا  غػَي حممػودة   عػال هنػاؾ مػل يتوسػع يف شػرح عػ اب  ضامنيالهصة مل م
  شػك أف الرتبيػة اإلظمانيػة م مػة لل ميػع  هػ ا      . النار لمطفاؿ يف اثدارس لدرجة خميفػة يتعػني منع ػا

فرػػػ  حبر يت ػػػا بػػػل مبهاوػػػدها كمػػػا أف تعمػػػَي  الهصػػػص الرتاإليػػػة  غَيهػػػا   تُ يعػػػ  ختويػػػو الطفػػػل  ةرهابػػػيف 
 الرتهيػػػب  .ن ػػػا يف طريهنػػػا رمػػػو اآلرػػػرة  نغفػػػل عيتعػػػني علينػػػا أف األرض  ا سػػػتمتاع مببػػػاهج ا يػػػاة  كػػػرة 

 .  بنفس اللف   الهصد اليـو ر ايةلل يصلرمل اثاض   مونو سيلة تربوية  ا ضوابط ا  ليس كل 
بػد  ال  ضيهة  مظلمةنلهة   ملي ة بالعس  لكن ا ند تهود الهارئ ثضامني تربوية  عبارات  مثة نصص 

حفظػػُت الُهػػْرخفر  رأرنرػػا "كمػػا نهػل الػػ ه  نػػاؿ بعػػض العلمػػاء   .للمػر  مػػل أف يتػػورب ا ػػ ر يف التعامػػل مع ػا
ػْبٍع،  رمرػػا ِمػْل علػ ْػٍو أرْ  لرعِػػبٍ ... ٍت ِة ر  رنرػػْد نرظػرُت ِ ْيػػيِف ابْػُل سر "  رمرػا أرْعلرػُت أر   ضرػػيػرْعُت سرػاعرةو ِمػْل ُعُمػػرِي يف  ر

ب يف حيػػاة األطفػػاؿ    شػػك أشميػػة اللعػػ -بغػػَي نصػػد–ةف أم ػػاؿ تلػػك اثفػػاهيت تلغػػ  (. ٕٙص  ٕٓج)
اثػػػرح  التسػػػابم تػػػر ح نفسػػػيف اثػػػ اح   أف انطػػػالؽ الطفػػػل للعػػػب يف أحضػػػاف الطبيعػػػة  نضػػػاء سػػػاعات مػػػل 

 نػد  مػ   شميػةاأل تكسب الك ػَي مػل اثعػا  ا جتماعيػة  األلعػاب  ػا  ظػائو تعليميػة  نفسػية غايػة يف 
تػػر ير  حضػػت علػػبـو أف الرتبيػػة اإلسػػالمية  مػػل اثعلػػ .مػػل انتكاسػػات نفسػػية  حهػػابػػل  الكبػػَي الطفػػل 
 . طالبت بإدراؿ السر ر علب نلوب الناس بطرائم شىتالنفس 

ند   تتسػم مػع الر يػة التعليميػة  مل الهصص الد ند يتلف  علي ا اثر  ثا  ا مل د  ت متنوعة 
ػػافر لرػػيُف  رلػػِد ُمغفرػػِل،  ػرهرػػاؿر لرػػيفُ مػػل أمػػا  رد  ػػ ر كر ػػ: فر األرْعمر ػػبالو لِْلغرِسػػْيلِ اْذهر ! يرػػا أربرػػةِ :  ػرهرػػاؿر . ْب،  راشػػرِت لرنرػػا حر

ػػْت؟ نرػػاؿر  ػػْت؟ نرػػاؿر : نرػػاؿر . عرْ ػػررُة أرذرُعٍ : طُػػْوُؿ كر نػػد (. ٜٖٕص  ٙج)يف عرػػرِض ُمِصػػْيبرِد ِ ْيػػكر : يف عرػػرِض كر
ػرر  أرفر عرْبدر العر ِْي  بػلر    ال ه  ر  . تر   ه ف ا كايات كطرائو  لكل  ا حم  را ا مرػْر رافر بػرعرػ ر ابْػنرػيُف ُعمر

ػػػافر يُػْل ُِمػػػيُف الصرػػػلروراِت،  ر  ػػػُدُف،  ركر ػػػافر يػرتػرعراهر ْيسر ترػػػبر ِة ر ورػػػاِلِر بػػػِل كر رِديْػنرػػػِة يػرترػػػ ردرُب هِبرػػػا،  ركر
 رْبطرػػػ ر يػرْومػػػاو عرػػػِل ِة ر اث

؟ نرػػػاؿر : الصرػػػالرة،  ػرهرػػػاؿر  ػػػكر انرػػػْت ُمػػػررج لرِد : مرػػػا حربرسر ػػػ[ اشػػػطةاث]كر ػػػْعرِيُتسر بػرلرػػػلر ِمػػػْل ترْسػػػِكنْيِ :  ػرهرػػػاؿر . ك ُل شر
لرػمر . شرْعرِؾر أرْف تُػْفإلِررُف عرلرب الصرالرةِ  ػيُف حرػىتر حر ػا كرلرمر  ركرتربر ِب رِلكر ِة ر  راِلِدِف،  ػربػرعر ر عرْبُد العر ِْيِ  ررُسْو و ةِلرْيػيِف،  رمر

ػْعررُف  ػػافر  أف ُمعراِ يرػػة   (.ٙٔٔص  ٘ج )شر ،  ػرهرالرػػتْ  رُهػػور غُػػالر كر نُػػْت،  ر رر ػرعرػػكر : ـِ ظمرِْ ػػ  مرػػعر أُم ػػيِف ِهْنػػٍد،  ػرعر ػرػػرر
 ر رر ػرعرػػيُف ِةْف ملرْ يرُسػػْد ِة ر : نرالرػػتْ . مِلر تػرُهػػْوِلنْير لرػػيُف؟  ػرػػوراهلِل ِة  ْ ألرظُنىػػيُف سريرُسػػْوُد نػرْومرػػيفُ :  رأرْعػػرراِ ال يػرْنظُػػُر،  ػرهرػػاؿر . اهللُ 
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نػػد  تػػاج ة  تعكػػس الطمػػوح العػػاي  لكن ػػا يف جممل ػػا   ػػ ف الهصػػص  أم ا ػػا (. ٕٔٔص ، ٖج)نػرْومرػػيُف 
ا مػة العاليػة مطلوبػة  الػدعاء الصػاٌف رػَي كلػيف  رمػل . نراءات  مهاربات نبل ا ست  اد هبا علػب ةطالن ػا

 طرائػػم ت ػػ يع ت  ،رمػػب أطفالنػػا حبػػا غػػَي م ػػر ط ببلػػوغ الهمػػت   ػػت الهػػدر الػػ ي نػػدرف اهلل سػػبلانيف لنػػا
 مثة عبارات نلهة أ  ند تُف ػت بصػورة . الر م أرحب أ ها  حسب ت أ ت يب لوف األسباب  اهلل هو الوهابب

مػل األشميػة مبكػاف التػ   يف ا ست ػ اد  كتػب الػرتاث  سَي أعالـ النبالءراط ة تصادؼ الهارئ يف كتاب 
 : مل ذلك ما يل  اثعريف البناء  تنا  ا بالنهد هبا

ػػرٍ نرػػاؿر أربُػػو مرعْ  .ٔ :  ػرهرالرػػتْ . يرُضػػتى ورػػِبّياو ِمػػْل أرْهلِػػيِف  ريُػهربػ لُػػيفُ  [بػػُل عرْمػػر ] نرظرػػرْت ررابِعرػػُة ِة ر رِيرػػاحٍ : مر
برػػِة غرػػَْيِِف، تػربرػػاررؾر : نرالرػػتْ . نػرعرػػتْ : أر ُِبىػػيف؟ نػػاؿر  مرػػا ُكْنػػُت أرحِسػػُب أرفر يف نػرْلبِػػكر مرْوِضػػعاو  رارِغػػاو ِلمرلر

،  رنراؿر  ُغِ  ر عرلرْييفِ . امْسيفُ  ػا يف نُػلُػْوِب الِعبرػاِد ِلمرْطفرػاِؿ  -تػرعرػا ر -ررمْحرِة ِمْنيُف : ، ُسر أر راؽر ... أرْلهراهر
ْعُت مراِلكر بلر ِديْػنراٍر يػرُهْوؿُ  ػا أرْرمرلرػِة، : مسِر ترػيُف كر رنػر ر ػُرؾر زرْ جر ْيِهنْير حرػىتر يػرتػْ  ر يربُلُل العرْبُد مرْن ِلرػةر الص ػد 

ةف ةنكػػػار م ػػػل هػػػ ف  !هػػػل هػػػ ا هػػػو ال هػػػد؟ (.ٗٚٔص  ٛج )  ر مر رابِػػػِل الِكػػػالربِ ْ ِ ي ةِ  ريرػػػ
  .األربار أمانة علمية ةزاء الرتاث

ػػػػِر نرػػػػءى ِمػػػػْل أرْشػػػػهررٍ : نػػػػاؿ ال ػػػػا ع  .ٕ يػْ ػػػػاءرِ  رر ، ... مرػػػػا جر ،  راألرْعػػػػررجر،  راألرْحػػػػورؿر ِر األرْعػػػػوررر احػػػػ ر
ػػجر  ،  رالكرْوسر ،  رُكػػلى نرػػاِنِص اخلرْلػػِم، [ارِضرػػْييف  النرػػانُص األسػػنافالػػ ي   شػػعرر علػػب ع] راألرْشػػهررر

 . رِإنريُف وراِحُب الِتوراٍء،  رُمعرامرلرُتيُف عرِسررةِ 
ػػػْبعر عرْ ػػػررةر ِدررٍة،  ػرورنرفػػػُت "معلمػػػيف عػػػل نػػػاؿ أحػػػد الطػػػالب  .ٖ ُعرل ِمػػػنْير سر

 رضرػػػرربرِ  بِػػػِدررٍة ِم ْػػػِل ِدررِة اث
ػػِ ِف الػػد ررُة؟ مرػػا يُػْبكِ :  ػرهرػػاؿر ِي . أرْبِكػػ  ؟ أرْ جرعرْتػػكر هر زِْد ِمػػلر الضرػػْرِب،  رزِْد يف ا رػػِدْيِ  ... ْيػػكر

 [".علم ]
ػػرر الد مرْ ػػِه ّ  .ٗ ْعػػُت ابْػػلر اوػػالرء يػرُهػػْوؿُ :نرػاؿر أربُػػو ُعمر برػػاِ  هللِ :نُػْلػػُت ألربػػِوير  :مسِر  :نرػػا ر . أُِحػػبى أرْف تػر ر

ُ ت ُمػػدرة .نرػػْد  ػرعرْلنرػػا .  رلػػُدؾ :ِمػػْل ذرا؟ نُػْلػػتُ  :، ُسر ِجْ ػػُت  ػػدنهُت البرػػاب،  ػرهرػػاؿر أرِ   رِغْبػػُت عرػػنػْ
 (.ٕٕ٘ص  ٗٔج )  رمرا  ترر ِي .  رهبنراُف هللِ نرْد كرافر ِي  رلِد  :نراؿر 

ُف عرلرب الِعْلِت،  رِإنريُف مرْسُفْ ِؿ عرْنيفُ " .٘  (.ٖٕٚص  ٚج" )يػرْنبرِغ  لِلررُجِل أرْف يُْكرِِف  رلدر
نلام ػػا يف تربيتنػػا ةهصػػص الػػد  ػػا مالبسػػا ا  مسرا ػػا سػػابها  لكػػل لػػيس مػػل ا كمػػة ك ػػَية هػػ  ال

 مػػل األشميػة مبكػػاف أف   يػػتلمس . بصػلة مػػا سػبماثطلػػم    ػػة النهػل التسػػليت  ،اثعاوػرة مػػل د ف تنهػير
يف كبػَي ة  حػد  نادا  لهد كاف الػ ه  مو هػا ة الهصص د ف بياف ولت ا متنا  اسين رؼ بر اي  اثعلت   

غالبػػػا نيػػػل  ُحكػػػ   ُر ي أ  أنػػػيف  :بصػػػيغة التضػػػعيو م ػػػل نولػػػيف يعرضػػػ ا تهػػػدم ا كايػػػات الػػػد ي ػػػك هبػػػا 
يف طلبػيف للعلػت  د ر  بُل أرِ  عرْبِد الػررمْحرلِ  رربِيػْعرةطفولة سرد ال ه  نصة . ر ايا ا بنهدهايتعهب الهصة بعد 

يف  ايػة الهصػة  يف سػبيل ذلػك لكػل الػ ه  علػم الهصػة الدتيف يف ونع تفونػيف  اثبلػل الكبػَي الػ ي أنفهتػيف 
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ػِ ِف جُمرازر رػ: نُػْلتُ : بالتاي ػنرةو، برػْل ِنْصػُف را،  ػر ر ، لركرافر يرْكِفْييِف أرلُو ِديْػنراٍر يف السرْبِع  رالِعْ رِْيلر سر ِة لرْو وررر ذرِلكر
ةِ   (.ٜٗص  ٙج ) برِعْيدر

ُالنتائجُأبرزُ
جػاءت منهو تػيف عػل هػ ا بالتفصػيل بػل عػل تربيػة الطفػل للكتابػة  مل طمصص ال ه  حي ا معلومػا .ٔ

 .متفرنة غَي شاملة     معاوة اثوضوع متفرنة ضمل تضاعيو كتابيف
يعلػػػم علػػػب ك ػػػَي مػػػل  لػػػ ا  ، علي ػػػامػػن ج الػػػ ه  عمومػػػا تك يػػػو نهػػػل اآلإلػػػار،  ختفيػػػو ال ػػػرح  .ٕ

مػػػػة،  التم يػػػػد  ػػػػا،  شػػػػرح الغػػػػامض مػػػػل يػػػػـو لتهػػػػدم الهػػػػراءات اثالئالهصػػػػص  اآلإلػػػػار دمػػػػا يفػػػػتر امػػػػاؿ ال
 . تنا ؿ بعض ا بالنهد الكلمات غَي الدارجة

الػ ي يعمػػم مبػدأ الر ػػم  يهػـو علػب دعػػائت الرمحػة  اثػػودة أ ضػل مػن ج لرتبيػػة الطفػل ذلػػك اثػن ج  .ٖ
  . ال دة  الغلظة مل ج ة أرر  يستبعد العهاب البد  اثالطفة  عدـ اإلي اء مل ج ة،   

 العلت النػا ع ي ػدي لإلرػالص  هػو مسػلك النػبالء  بػيف  ،وؿ الرتبية اإلسالميةاإلرالص أهت أو .ٗ
النػبالء هػت الػ ي عر ػوا درهبػػت . لهػد حاسػبوا أنفسػ ت  ػانتب وا،  انتهػد ا تهصػَيهت  تفونػوا. أوػبلوا علمػاء

 . داء األمانةناموا بودؽ ا دي ،   عندهت    امتلكوا ةرادة نوية، جيدا رمو ةرالص النية، 
 .يف   يب الطفل اثسلت الكرم مب ابة او ر  او ع ل  رة التعليت الهرخف .٘
أهػػػت ة  حػػػد كبػػػَي  طبهػػػوا  نػػو   عمػػػال  اعتهػػػاداأوػػػوؿ الرتبيػػػة اإلسػػػالمية رسرػػ  السػػػلو الصػػػاٌف  .ٙ

النرػػاُس " :مبػػادئ التكا ػػل ا جتمػػاع   العػػدؿ السياسػػ   مبػػدأ اثسػػا اة  كػػاف شػػعارهت حهػػا  وػػدنا  عػػد 
ػػوراءِ يف الِعْلػػِت    سػػبيل ماملػػة األمػػراء    جمػػاؿ  الفهػػَي،   مػػل  مػػل التعلػػيت أكػػس نصػػيباالغػػ   ضمصػػل ػػال " سر

 . من  طفولت ت الباكرة لل ميعحم ثداهنة الوج اء  التعليت اويد 
الة يف اثسػػػػ د  يرغبػػػػو ت مبػػػػا ضمبونػػػػيف مػػػػل كػػػػاف علما نػػػػا ضمروػػػػوف علػػػػب ترغيػػػػب األطفػػػػاؿ بالصرػػػػ .ٚ

كػػػ  ضمػػػدث يف األمػػػاكل اثناسػػبة  ح الصػػػادؽ  الهػػد ة ا سػػػنة  در س العلػػػت النا عػػة األطعمػػة الل يػػػ ة  اثػػد 
 .ا نرتاف اإلصما 

مػػػػل أر ع  األ زاعػػػ ،  ال ػػػا ع   ، أنػػػس بػػػل مالػػػػك ،ابػػػل عبػػػػاسأئمػػػة العلػػػت مػػػػل م ػػػل نصػػػص   .ٛ
  .ا ميدة الد    علب التعلت  التخلم باألرالؽاثرتبطة بالطفولة   الهصص 
لتػدريب الناشػ ة  جيػدة الن باء يف حضور بعػض جمػالس العلػت دمارسػة تربويػةةف السماح لمطفاؿ  .ٜ

كػػػػاف الصػػػػلابة رضػػػػواف اهلل علػػػػي ت يسػػػػتفيد ف مػػػػل بعػػػػض خراء   . تطػػػػوير مػػػػواهب تعلػػػػب توسػػػػيع مػػػػدارك ت 
الصػػغار يف جمالسػػ ت بػػل  يف اثعضػػالت ُيسػػتفاد مػػل خرائ ػػت  ػػالعلت ير ػػع مػػل نػػدر الصػػغار    يسػػتنكو 

 .من ت الكبار مل اإل ادة
 . سائل تربية الطفل يف الرتاث اإلسالم  الرحلة يف طلب العلت مل .ٓٔ
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  تػػو َي ا ػػب سػػية تضػمل التعامػػل السػليتتعامػل اثػػر  مػع الطفػػل يهػـو علػػب دعػائت أسا .ٔٔ
اللعػب  داـ ا ناف، عدـ جرح  جداف الطفل، الصس، ا ستعانة با بتسامة دائما، ر اية ا كايات، استخ

 .،  الب ؿ  العطاء، التلفي لتدريس، الوانعية، ا اث اح  اثرح
 وػػػلت األبنػػػاء لعبػػػت األـ راوػػػة  اثػػػرأة عمومػػػا عػػػس التػػػاري  اإلسػػػالم  د را متميػػػ ا    .ٕٔ

 .أدرؾ امتمع اثسلت اثطالب العالية   البنات ة  امد 
 .العناية باأليتاـ مل ر ائع اإلسالـ .ٖٔ
 يػػػيف وػػػلة األسػػػانيد  دنػػػة أف نراعػػػ  تراإلنػػػا الرتبػػػوي صمػػػب  مػػػلالرتبويػػػة نصػػػوص ال انتهػػػاء .ٗٔ

لػيس كػل مػا  .هػو مهػرر مػل معطيػات تربويػة معاوػرةمػع مػا  اعػدـ تعارضػ اثتوف  سػالمت ا مػل التنػانض   
 رد عػػل الصػػا ني وػػلير،  لػػيس كػػل وػػلير وػػرير،  لػػيس كػػل وػػرير نهبلػػيف د ف   ػػت اثهاوػػد العامػػة 

بػػار  غربلػػة الغرائػػب  ا سػػتفادة مػػل منػػاهج للػػديل بػػل   بػػد مػػل ةعمػػاؿ العهػػل  كػػد اخلػػاطر  موازنػػة األر
 .ا دي ة يف العلـو اإلنسانية  غَيهاالهدظمة   النهد 

للت سػػػػيس اإلظمػػػػا  الهػػػػد ة  الػػػػدعاء  الػػػػرت ير عػػػػل الػػػػنفس مػػػػل  سػػػػائل الرتبيػػػػة الراسػػػػخة  .٘ٔ
 .يف تراإلنا الرتبوي ك  يكوف الطفل عضوا نا عا يف أسرتيف  جمتمعيف الفكري  اوسدي 

يف امتمػػع اثسػػلت  الن ػػطةلمػػاء تهػػدـ نبػػ ة  انعيػػة عػػل ا ركػػة العلميػػة ب سػػَي العةف كتػػ .ٙٔ
 .ال ي يُعل  مل ش ف العلت    يدرر  سعا يف طلبيف   م الهيت األرالنية الضابطة لعالنة اثعلت باثتعلت

ُالتوصياتُ
 .الرتاثةنتاج سماذج   سائل تعليمية تساعد اثر  يف توضير مفاهيت  .ٔ
الػرتاث اإلسػالم  يػتت انتها هػا  توظيف ػا مػع مراعػاة  بطائفػة مػل لطػائوسية اثدر  اثناهجتضمني  .ٕ

 .ا دي ة رتبويةال بادئاث
 .ت  يع األبناء  البنات علب زيارة اثتاحو  اثفسسات اثعنية بالرتاث اإلسالم   اإلنسا  .ٖ
 سػالم نياـ اوامعات  الكليات بالدراسػات  البلػوث حػوؿ موضػوع إلها ػة الطفػل يف الػرتاث اإل .ٗ

  .  ضع نواعد تربوية لتنا ؿ الرتاث مبوضوعية  مبا طمدـ اثتطلبات العصرية
اإلسػػػالم  الرتبػػػوي  الػػػرتاث حػػػوؿ موضػػػوع تربيػػػة الطفػػػل يف  رش عمػػػل عهػػػد نػػػد ات  حماضػػػرات  .٘

 . كيفية اإل ادة منيف للوالديل  اثعلمني
 ل اثوسػػيهب لدراسػػة أ ضػػاثسػػرح     الفنػػانني سػػواء يف جمػػاؿ الهصػػة دعػػوة اثختصػػني مػػل البػػاح ني .ٙ

ا التوظيػػػو السػػػليت لر ػػػع الػػػوع  الرتبػػػوي  تنميػػػة اإلحسػػػاس  توظيف ػػػ نفػػػائس الػػػرتاث  سػػػت مارألسػػػاليب ا
 .اإلسالمية با وية العربية

ا عتناء بتو َي نواميس عصرية للمصطللات الرتاإلية الرتبوية ختاطب عهػل األطفػاؿ  تبعػ   ػي ت  .ٚ
 .الفخر مبلاسل تراإل ت
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ُُالعربيةُاِجعَمرَُلُْأهمُا
 هيػػم . تنبيػػيف النػػائت الغمػػر علػػب مواسػػت العمػػر(. ـ ٕٗٓٓ -هػػػ ٕ٘ٗٔ)عبػػدالرمحل ، ابػػل اوػػوزي

 .دار الب ائر اإلسالمية: بَي ت، ٔط . حممد ناور الع م :  تعليم
: مكة. ت كرة السامع  اثتعلت يف أدب العامل  اثتعلت(. بد ف تاري )بدر الديل حممد ، ابل مجاعة

 .ار البازمكتبة د
 .دار وادر: بَي ت. الت كرة ا مد نية(. بد ف تاري )ابل محد ف 
 . الفتوحات اثكية(. ـٕٓٔٓ)حمي  الديل ، ابل عر 

: من  ية التعامل مع الرتاث الرتبوي اإلسالم (. ـٕٕٓٓ)أبو العينيني ، عل  رليل مصطفب 
 . ٘ٓٔالعدد  ،ٕٚاملد . جملة اثسلت اثعاور. طبيعتيف، حمدداتيف، تهوظميف

العالنة بني اثن  ية  األداء الرتبوي يف الفكر (. ـ ٕٕٓٓ= هػ  ٕٕٗٔ)عبد ا ميد  ،أبو سليماف
 .جريدة ال رؽ األ سء. اإلسالم 

البعػػػػػد : أزمػػػػػة اإلرادة يف الوجػػػػػداف اثسػػػػػلت(. ـ ٕٗٓٓ -هػػػػػػ  ٕ٘ٗٔ)أبػػػػػو سػػػػػليماف، عبدا ميػػػػػد 
دار : ، دم ػػمٔط. ر يػػة ةسػػالمية معاوػػرة:  الرتبيػػة الغائػػب يف م ػػر ع ةوػػالح األمػػة يف ةوػػالح ال ها ػػة

 .الفكر  مفسسة تنمية الطفولة
 .، دم مٔط. اثوسوعة العربية. ال ه (. ـٕٗٓٓ)األرنا  ط، حممود 

جملػػة يف . حهػػوؽ الطفػػل اللهػػيء مػػل اثنظػػور الفه ػػ (. ـٜٕٓٓ -هػػػ ٖٓٗٔ)األشػػهر، أسػػامة عمػػر 
 .جامعة الكويت: الكويت. ـٜٕٓٓيونيو  ٕٗالسنة  -ٚٚ: العدد. ال ريعة  الدراسات اإلسالمية
مركػػػػ  : جامعػػػػة الكويػػػػت. اوػػػػ  ر الفكريػػػػة للتطػػػػرؼ يف اخللػػػػيج(. ـٕ٘ٓٓ)األنصػػػػاري، عبدا ميػػػػد 

 .الدراسات اإلسرتاتي ية  اثستهبلية
 .الرباط. ٗط. ا سرتاتي ية ال ها ية للعامل اإلسالم (. ـٕٚٓٓ-هػٕٛٗٔ)اإليسيسكو 
دار : ، الهػػػػػػاهرةٔط. السػػػػػػلوؾ ا جتمػػػػػػاع  يف اإلسػػػػػػالـ(. ـٕٕٓٓ-هػػػػػػػٕٕٗٔ)، حسػػػػػػل أيػػػػػػوب

 .السالـ
. اووانػػػب الرتبويػػػػة يف مع ػػػت األدبػػػػاء ليػػػانوت ا مػػػػوي(. ـ ٕٔٓٓ -هػػػػػ  ٕٕٗٔ)البلػػػرتي، حممػػػد 

 .دار الب اير: ، دم مٔط
. مػدرل ة  تربيػة الطفػل(. ـٕٛٓٓ -هػػ ٜٕٗٔ)نازؾ عبدا ليت ، م  يونس  الهطي ات، حبري

 .دار وفاء: دفاألر ، ٔط
، ٔط. اجتاهػػػػػات الفكػػػػػر الرتبػػػػػوي يف جمػػػػػاؿ الطفولػػػػػة(. ـٕٓٓٓ -هػػػػػػ ٕٔٗٔ)سػػػػػ اـ حممػػػػػد ، بػػػػػدر
 .مكتبة الفالح: الكويت
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. حامػػد عمػػار. تهػػدم د. التعلػػيت  اثواطنػػة  حهػػوؽ اإلنسػػاف: الرتبيػػة اثدنيػػة(. ـٜٕٓٓ)بػػدراف، شػػبل 
 .ا ي ة اثصرية العامة للكتاب: الهاهرة

مفسسػػػة : الريػػػاض. كيػػػو نف ػػػت األشػػػياء مػػل حولنػػػا: هكػػ ا.. هػػػ  (. هػػػػٜٕٗٔ) بكػػار، عبػػػدالكرم
 . اإلسالـ اليـو

 . أنساب األشراؼ(. ـ ٕ٘ٓٓ -هػ  ٕٙٗٔ)البالذري 
املػػػة يف ". دراسػػػة مهارنػػػة"خراء ابػػػل ا ػػػاج يف تعلػػػيت الصػػػبياف (. ـٜٜٜٔ)حممػػػد بػػػل  ػػػارس ، اوميػػػل

 -جملػس الن ػر العلمػ : الكويػت، السػنة السػابعة ع ػرة، توفاخلامس  الس: العدد. العربية للعلـو إلنسانية
  .جامعة الكويت

. اثوسػػػوعة العربيػػػةيف . الرتبيػػػة العربيػػػة اإلسػػػالمية(. ـٕ٘ٓٓ)اونػػػدي، ن يػػػيف ،   محيػػػداف، أمحػػػد زهػػػَي 
 http://www.arab-ency.com :مونع اثوسوعة العربية. اوم ورية العربية السورية

، ٕٔالعػػدد . عػػامل الرتبيػػةيف . تربيػػة الطفػػل عنػػد اإلمػػاـ أ  حامػػد الغػػ اي(. ـٕٚٓٓ) حنػػاف، او ػػ 
 .اثفسسة العربية لالست ارات العلمية  تنمية اثوارد الب رية: الهاهرة، السنة السابعة
 .بَي ت: ، الطليعةٔط. رطاب النهد ال هايف يف الفكر العر  اثعاور(. ـٕٛٓٓ)، س يل ا بيب

أدبيػػػػػػات الطفولػػػػػػة يف الػػػػػػرتاث (. ـٕٕٓٓ -م ػػػػػػػ ٕٚٗٔ)ج عبػػػػػػدالرحيت عبػػػػػػدالرزاؽ ا ػػػػػػا ، حسػػػػػػل
 (.ةيسيسكو)اثنظمة اإلسالمية للرتبية  العلـو  ال ها ة . نضايا الطفل مل منظور ةسالم يف . اإلسالم 

الػػػػدار : ، لبنػػػػافٔط. رلػػػػو أسػػػػوار ا رملػػػػك(. ـٕٚٓٓ -هػػػػػ  ٕٛٗٔ)ا  ػػػػر، عائ ػػػػة عبػػػػدالع ي  
 . العربية للعلـو

 .زهر اآلداب  مثر األلباب(. ـ ٕ٘ٓٓ -هػ  ٕٙٗٔ)ا صري 
 .دار ا دي : الهاهرة.  هيم سيد ةبراهيت. الكبائر(. ـٕٗٓٓ-هػٕ٘ٗٔ)ال ه  
أشػرؼ  .سػَي أعػالـ النػبالء (. ـٕٛٓٓ -هػ ٜٕٗٔ) س الديل حممد بل أمحد بل ع ماف ، ال ه 

 .مفسسة رسالة: بَي ت،  ٕط . شعيب األرنف ط : علب  هيم الكتاب  ررج أحادي يف
 .دار الفكر: بَي ت.  مع ت ال يوخ ال ه ،

 .، مكتبة دار العلت  اإلظمافٔط. يف هوية الرتبية اإلسالمية  من  يت ا(. ـٜٕٓٓ)رجب، مصطف  

 .دار اويل: ، بَي تٔط(. ـٕ٘ٓٓ -هػ ٕٙٗٔ) ر ائع جساف رليل جساف
شػػػػػ ر الرجػػػػػاؿ  النسػػػػػاء مػػػػػل العػػػػػرب نػػػػػاموس تػػػػػراجت أل: األعػػػػػالـ(. ـٕٕٓٓ)ال ركلػػػػػ ، رػػػػػَي الػػػػػديل 

 .دار العلت للماليني: بَي ت.  اثستعربني  اثست رنني
 .دار الو اء: اإلسكندرية، ٔط. الصلوة اإلسالمية يف مي اف العهل(. ـٕٙٓٓ) فاد ، زكريا
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 يف. الرتبيػػة اإلظمانيػػة  أبعادهػػا اإلنسػػانية مػػل منظػػور رسػػائل النػػور(. ـٜٕٓٓ)السػػكري، عػػادؿ حممػػد 
 .اثكتب اوامع  ا دي : ، اإلسكندرية٘٘، العدد ٘ٔجملد  ل الرتبية العربية،مستهب

مونع جملة . الفكر الرتبوي  تن  ة األ  د عند اثسلمني األ ائل(. ـٕٛٓٓ)سكيك، هبيج هب ت 
د لة  - زارة األ ناؼ  ال  وف اإلسالمية . ـٕٛٓٓ-ٔٔ-ٕٚ،  ٜٔ٘: العدد رنت - الوع  اإلسالم 

 http://alwaei.com :الكويت
الػػدار العربيػػة للعلػػـو : بػػَي ت، ٔط. ا داإلػػة كلاجػػة دينيػػة(. ـٕٙٓٓ -هػػػ ٕٚٗٔ)تو يػػم ، السػػيو

 .ناشر ف
 . ا ي ة اثصرية العامة للكتاب: الهاهرة. مع الرتاث(. ـٜٜٙٔ)ال ار  ، يوسو 
دار  -هبػانج :امالي يػ. األسػاليُب ال رػرعيةُ يف ت ديػب األطفػاؿ(. ـٜٕٓٓ-هػٖٓٗٔ)ال لود، عل   

 .اثعمور
مدرسة السعادة لميتاـ  مفسس ا  الف بػل علػ  خؿ (. ـٜٕٓٓ-هػٖٓٗٔ)ال ط ، رالد يوسو 

 .، دار الوطلٔط. سيو
 . أربار النساء يف سَي أعالـ النبالء (. هػٖٔٗٔ)ال ع ، عبيد بل أ  نفيع 

مركػػػػ  ا ضػػػػارة : اهرة، الهػػػػٔط. م ػػػػر ع  كػػػػري: هويتنػػػػا ال ها يػػػػة(. ـٜٕٓٓ)شػػػػوماف، حممػػػػد أمحػػػػد 
 .العربية

نانػػػػد ا ػػػػدإلني، ةمػػػػاـ : ا ػػػػا   الػػػػ ه  مػػػػفرخ اإلسػػػػالـ(. ـٜٜٗٔ-هػػػػػٗٔٗٔ)ال ػػػػي ، عبدالسػػػػتار 
 .دار الهلت: ، دم مٔط. اثعدلني  امرحني

مفسسػػػة : ، الهػػػاهرةٔط. الوسػػطية يف الهػػػرخف الكػػرم(. ـٕٚٓٓ -هػػػػ ٕٛٗٔ)الصػػال ، علػػػ  حممػػد 
 .مجةانرأ للن ر  التوزيع  الرت 

دار : الهػػػاهرة، ٕط . الهػػػدم  اثعاوػػػر نػػػيت جديػػػدة لػػػمدب العػػػر  (.ـٕٜٜٔ)عبػػد الػػػرمحل، عائ ػػػة 
 .اثعارؼ

دار  : ، األردفٔط. الفلسػفة الرتبويػة  د رهػا يف التنميػة(. ـٕٛٓٓ-هػػٕٛٗٔ)عبداهلل، حممػد محػداف 
 .كنوز اثعر ة العلمية

. كتػاب الكبػائر( هػػٛٗٚت )ل الػ ه   ػس الػدي(. ـٕٛٓٓ-هػػٜٕٗٔ)عبداثنعت، ا سػني حممػد 
 .دار السالـ: ، الهاهرةٔط. علت النفس يف الرتاث اإلسالم  ت ليو جمموعة مل الباح نييف 

 .دار الفكر: بَي ت.  تر الباري شرح ولير البخاري(. ـٖٜٜٔ)العسهال  ، ابل ح ر 
مونع . إلنا اإلسالم ر رمو ت سيس علت اثراجعات يف ترا(. ـٜٕٓٓ-هػٖٓٗٔ) ، طيف جابرالعلوا 

 http://mdarik.islamonline.net: مدارؾ
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عػػدد رنػػت )سلسػػلة كتػػب األمػػة . اخلطػػاب الرتبػػوي اإلسػػالم (.  بػػد ف تػػاري )علػػ ، سػػعيد ةمساعيػػل 
 http://www.islamweb.net: مونع ةسالـ  ب .نطر(. ٓٓٔ

. مػػة  انرتاحػػات بػػا لوؿمظػاهر األز : العهػل العػػر   جمتمػػع اثعر ػػة(. ـٜٕٓٓ-هػػػٖٓٗٔ)علػ ، نبيػػل 
 .املس الوط  لل ها ة  الفنوف: الكويت

 .دار ال ر ؽ: ، الهاهرة ٖط. ناست أمني األعماؿ الكاملة(. ـٕٙٓٓ-هػٕٚٗٔ)عمارة، حممد 
 :مونػػػػػع مػػػػػدارؾ. اثف ػػػػػـو  الت ليػػػػػات.. الػػػػػرتاث(. ـٜٕٓٓ-هػػػػػػٖٓٗٔ)عمػػػػػارة، حممػػػػػد عمػػػػػارة 

http://mdarik.islamonline.net 
. ذهنية التلرم أـ إلها ػة الفتنػة؟ حػوارات يف التعػدد  التغػاير  ا رػتالؼ(. ـٜٕٓٓ)رزاؽ عبدال، عيد

 .ر ية للن ر  التوزيع: الهاهرة، ٔط
جملػػة مسػػتهبل يف . تربيػػة الطفػػل عنػػد ابػػل نػػيت اووزيػػة(. ـٕٛٓٓ)عيػػد بػػل ح ػػيج بػػل عيػػد ، الفايػػدي
 .اثكتب اوامع  ا دي : ةاإلسكندري، ٔ٘العدد ، املد الرابع ع ر. الرتبية العربية

 http://www.alwaraq.com :مونع الوراؽ. األماي. الهاي، أبو عل 
 .عامل الكتب ا دي : ، األردفٔط. دراسات ةسالمية يف ال ها ة  الرتبية (.ـٕٙٓٓ)نمس، حممود 

 .دار ا ادي: ، بَي تٔط. نت الرتبوية لسفة كا(. ـٕٔٓٓ-هػٕٕٗٔ)ماهر زادف، طيبة 
 .دار الكتب ا دي : ، األرفٔط. الرتبية  التعليت يف كتب الرتاث(. ـ ٕٚٓٓ)حم وب، عباس 
موسػػػػوعة سػػػػفَي لرتبيػػػػة . منػػػػاهج الرتبيػػػػة بػػػػني اإلسػػػػالـ  الػػػػرتاث اإلسػػػػالم (. ـٜٜٛٔ)مػػػػدكور، علػػػػ  

 .سفَي: الهاهرة. األبناء
العػدد ) جملػة حػراءمونػع . ة الت ربػة الرتبويػة يف الػرتاث اإلسػالم أوال(. ـٕٚٓٓ)مراد، بركات حممد 

ٚ :)http://www.hiramagazine.com 
 .اإلودار ال ا . شركة العريس للكمبيوتر(. DVD) اثرجع األكس للرتاث اإلسالم 

 .اآلداب ال رعية  اثنر اثرعية.(بد ف تاري ) حممد بل مفلر ،اثهدس 
ننطلػػم منػػيف    ننغلػػم : تراإلنػػا الرتبػػوي (.ـ ٕٙٓٓ=  هػػػ  ٕٚٗٔ)طيفػػة ملػػك، بػػدر،  الكنػػدري، ل

 .مكتبة الفالح: ، الكويتٕط . ييف
يف . عػػودة ة  حهػػوؽ الطفػػل يف ال ها ػػة العربيػػة اإلسػػالمية(. ـ ٖٕٓٓ -هػػػ  ٖٕٗٔ)هيػػ ت ، منػػاع

 .مرك  الراية للتنمية الفكرية: اثملكة العربية السعودية، ٔط. ما   نعلميف ألبنائنا
. (اإلسػػػرتاتي ية ا دإلػػػة)ةسػػػرتاتي ية تطػػػوير الرتبيػػػة العربيػػػة (. ـٕٙٓٓ) اثنظمػػػة العربيػػػة للرتبيػػػة  العلػػػـو

 .تونس
. الرتاث اخلالد لعلماء اإلسػالـ  مفكريػيف   نانيػيف: تاري  ضائع(. ـٕٛٓٓ)مايكل هاميلتوف ، مورجاف

 . ضة مصر: الهاهرة

http://www.alwaraq.com/
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 . زارة األ ناؼ  ال  وف اإلسالمية: ويت، الكٔط(. ـٕٜٜٔ -هػٕٔٗٔ) اثوسوعة الفه ية
  http://www.muhaddith.org(. ـٕٓٔٓ)مونع ا دث 
 http://www.alwaraq.com :مونع الوراؽ
 . ا نت ار العر : ، بَي تٔط. هل اث هفوف يف أزمة(. ـٜٕٓٓ)اثيالد، زك  

ترمجتػػػيف  بعػػػض خرائػػػيف  أسػػػاليبيف : اإلمػػػاـ حممػػػد الػػػ ه (. ـٜٜٛٔ-هػػػػٜٓٗٔ)الػػػنلال ي، عبػػػدالرمحل 
 . مكتب الرتبية العر  لد ؿ اخلليج. مل أعالـ الرتبية العربية اإلسالمية. دراسة  ليلية تارطمية: الرتبوية

رمػػو ةوػػالح الفكػػر الرتبػػوي العػػر  للهػػرف ا ػػادي : يف  لسػػفة التعلػػيت(. ـٜٕٓٓ)الن ػػار، مصػػطفب 
 . الدر اثصرية السعودية: الهاهرة.  الع ريل
 .املس األعلب لل ها ة: الهاهرة. أمني اخلوي(. ـٜٜٙٔ)حسني ، نصار

اثن  يػػػػة اإلسػػػػالمية يف البلػػػػ  الرتبػػػػوي (. ـٕٗٓٓ -هػػػػػ ٕ٘ٗٔ)النهيػػػػب، عبػػػػدالرمحل عبػػػػدالرمحل 
 .دار الفكر العر : ، الهاهرةٔط. النظرية  التطبيم: سموذجا

شخصػػػية الطفػػػل اثسػػػلت كمػػػا تبػػػد  يف بعػػػض كتػػػب (. ـٖٕٓٓ -هػػػػ ٕٗٗٔ)د مجػػػاؿ حممػػػ، ا نيػػػدي
 .مكتبة الرشد ناشر ف: الرياض، ٖط. عبدالرمحل النهيب: تهدم .الرتاث

 .مكتبة الرشد: الرياض. اإلعداد الرتبوي للفهييف عند اثسلمني(. ـٕٕٓٓ) مجاؿ حممد، ا نيدي
: لػػػػيت البنػػػػات يف اثملكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعوديةالهػػػػوؿ بتع تنػػػػة (. ـٜٕٓٓ-هػػػػػٖٓٗٔ)الػػػػو  ، عبػػػػداهلل 

 .اثرك  ال هايف العر : ، الدار البيضاءٔط. مهاربة دينية  سياسية  اجتماعية
 .دار الكتب العلمية: بَي ت. مرخة اوناف  عسة اليهظاف(. ـٜٜٚٔ) اليا ع ، عبداهلل
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