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 ةـــــاعداد الطالب                              

 عبداسماء احمد جعـفر                          

 بأشراف                                

 د كريم فليحيد شه . مأ.                

 طفل يف السنه النبوية ومناذج تطبيقهااالساليب الرتبوية لل



 اهداء
 
 

  ايسعد قلبي بلقياه إىل من

 إىل روضة احلب التي تنبت أزكى األزهار
 أمي

 

 إىل رمز الرجولة والتضحية 
 

 إىل من دفعني إىل العلم وبه ازداد افتخار
 أبي

 

 من روحي
ّ
 إىل من هم اقرب أيل

 إىل من شاركني حضن أالم وبهم استمد عزتي وإصراري
 اخوتي

 

 إىل من آنسني يف دراستي وشاركني همومي
 تذكارًا وتقديراً 

 اوالدي
 

 إىل هذه الصرح العلمي الفتي واجلبار
 

كلية العلوم االسالميةاىل جامعة دياىل   

  اهدي هذا البحث

 



 

 

 

 

 كلمة شكر تقدير 

يطيب يل  ان اسري  شكري وتقديري  اىل اساتذتي  احملرتمني  يف قسم 

هذه املؤسسة العلمية  التي أتاحت لنا  فرصة التعرف واالطالع    العقيدة 

على  مواضيع  حيوية ومفيدة للباحث  العلمي عنها فلهم جزيل الشكر 

.......والتقدير   

  ث ــالبح هذا  اعداد  املشرف  على  الدكتور  والتقدير   كما اخص بالشكر 

ملا قدمه  من مالحظات سديدة يف  ..احملرتمشهيد كريم فليح الدكتور    ..

اعداد  حبثي  حىت وصل هلذا  املستوى  على تعاونه معي  اثناء  مجع 

املعلومات  والبيانات  الالعداد هذا البحث  فله مني اغظم حتية وامسى 

..... تقدير   
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 املقدمة:

تعتبر التربية اساس بناء اي مجتمع سليم حيث أن االنباء هم صانعوا الغد والمستقبل 

,لذلك يركز المجتمع واالسالم اهتمامهم على التربية السليمة والن الطفل من اثمن 

 هللا تعالى وقد قال في كتابه العزيز االشياء التي يمكن ان يحصل عليها االنسان من

 بسم هللا الرحمن الرحيم                                   

َك َثَواًبا َوَخْيٌر أَمَ ) الَِحاُت َخْيٌر ِعْنَد َربِّ ْنَيا َواْلَباِقَياُت الصَّ                  (       الاْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة الدُّ

 العظيم صدق هللا

 نهم  واالنسان ملزم بالحفاظ على هذه الثورة النفسية وتكريس كل وقته وطاقته لها , وال

قد يكونون متعلمين بشكل كامل ,و الكن يجب تطوير ات المستقبل فان االنباء نب

 وتحسين التربية وخاصة في الدين واالخالق .

ل المطلوبة تعليمها في مفهوم التربية بلغة المستهدفة هو عبارة عن مصادر االفعا

 والتكوين والتعليم . االنضباطالمنظور 

 التعريف االسلوب :

فن االسلوب لغة الطريق الفن من القول او العمل ويقال للطريق  بين االشجار وال

 والمذاهب والشموخ باالتق والعنق االسد ويقال الطريقة المتكلم في كالمه ايفا.

 المصدر:

والمعاون بيروت لويس معلوف النجد في اللغة واالعالم  المطبعة الكاتوليكية  -

 343م/ص  1973

مناهل العرفان في علوم القران مطبعة عيسى  -محمد عبد العظيم الرزقاني : -

 . 303- 302ليبني الحلي ومتركة السنة ص 



 -: اصطالحاً 

اختيار الفاضة, او هو  الطريقة الطريقة الكالمية التي يسلكها المتكلم في تاليف كالمه و 

التي انتتهجها المؤلف في اختيار المفرجات والتركيب الكالم لنيل الغرض في البالغة 

الغرض الواضحة هو المعنى الموضوع في اللفاظ مؤلفه على صورة تكون اقرب لنيل 

ب المقصود في الكالم واالفعال في نفوس سامعيه مفنفهم من هذين التعريفين ان االسلو

 غير مفردات والتراكيب التي تتالف منها الكالم هذا هو السرفي

 

االساليب مختلفة اختالف المتكلمين من ناشرين , الناظمين مع ان المفردات التي 

يستخدمها الجميع والوحدة والتراكيب في جملتها واحدة وقواعد صوغ المفردات 

 وتكوين جملة واحدة .

 

والناس ال يثوي في الشعر عن افكارهم بااللفاظ وكلمات وانما يختلفون في ذلك قدر 

استعدادهم الخاصه والمعنى التي تحضر في اذهانهم التي يعيشون منها مثال صانعة 

فالخياطون يختلفون في بينهم اختالفا بعيدا بين حامل رنابه في صنعة ضعيفة خياطة 

 وبارع في حرفته .

مواد القياس المخيطة وال من ناحية االالت واالدوات والطريقة العامة  يلم يجي من ناح

 التي تستخدم في الخياطة .

 303الرزقاني نفس مصدر ص  -

 12على جارم ومصطفى امين نفس مصدر ص  -

 303الرزقاني المصدر بايه  -

 



 -مفهوم الطفل :
مفردات فقد ذكر بعض العلماء تعريفات عدة تجمع في  اصطالحاً  اما التربية

 المعاني اللغوية السابقة من تلك التعريفات

 انشاء التي حاال الى احد المام -1

تبليغ التي الى كماله تسيا فيشا وقد وصف به تعالى للمبالغة كما قول تعالى )  -2

 الحمد هلل رب العالمين (

الجهود المقصودة التي تبذل من االنسان بشكل خاص الحداث تغيرات فيه  -3

 مرغوب فيها .

 

 ثانيًا: مفهوم الطفل لغة واصطالحاً 

تطلق كلمة الطفل لغة الصغير من كل شيء وكل جزء كم كل شيء عينا كان او حدثا 

قصيرة وربح طفل اي لغة كما تاتي بمعنى  طفل اي يسيرةفعل له ويقال حاجة   وال

اً والد الناس والبقر والظباء وقد يكون الطفل ولحداً وجميعاً وذكرا مومنالصغير من ا

 قال تعالى

 بسم هللا الرحمن الرحيم   

 أشدكم لتبلغوا ثم طفال يخرجكم ثم علقة من ثم نطفة من ثم تراب من خلقكم الذي هو) 

 صدق هللا العظيم   ( قبل من يتوفى من ومنكم شيوخا لتكونوا ثم

 



 

 مكيفية تربية االبناء يف االسال

البن بتعليمه كلمة التوحيد ال اله اال هللا ومقتضياتها  يكون تثبيت العقيدة في القلب

وتحبيب الطفل باهلل تعالى بذكر صفاته ونعمة على البشر واالفضل ان يبتعد ومعانيها  

المربي عن ربط ذكر هللا سبحانه وتعالى بالنار والعذاب وتعليمه ان هللا تعالى مطلع 

 اله واقواله .عليه في كل وقت وحيث وعليه مراقبة هللا في افع

 على العبارة

بتعويد الطفل على العبادات منذ وان زراعة حسب الطاعة وكره  يبدا المربي المسلم

المنكر في الطفل وهو صغير بكرمعه وقد حس النبي محمد صلى عليه وسلم الوالدين 

على امر االطفال بالطاعة وتعويدهم عليها رويدا رويدا وذلك في الحديث الشريف ) 

 واضربوهم عليهم وهم ابناء عشر وفرقواالدكم بالطالة وهم ابناء سبع سنين مروا او

ومن ذلك ايضا تحبيب االوالد بالصيام وتدريبهم عليه فترات نهم  في المفاجع ( بي

قصيرة وتقديمهم المامه في الصاله مع اقرانهم وتكون تربية االبن من الناحية العبادية 

س ثم تعليمه كيفية الوضوء والصالة وحثه عليه بتعليمه اوال اركان االسالم الخم

 وتحبيبه بها واصطحابه الى المساجد للتعلم والعبادة .

 على االخالق

بالحب والبعد عن القسوة والعنف والشعور  يكون زرع الخلق الحسن في قلب االبن

ابوه صادقين مثال بالتعليم منهما  باالمن من جهة الوالدين تم بالقدوة فحب بر االطفل

ذلك كما يمدح الطفل ان فعل سلوكا حسنا وتعليم الطفل السلوكيات الحسنة بالقدرة 

 فيعرض االب على القاء االسالم على الوالدين واالهتمام بالبناء العام له .



االهتمام بناء جسد الطفل يحتاج االطفال الى اللعب والمرح ويمكن دمج ذلك من 

ضة لقوية اجسادهم ويكون ذلك باتاحه وقت كان اللعب وتعليم الطفل السباحة الريا

 البدنية وتغذية بغذاء صحي متوازن .والجري وبعض االلعاب 

 ناء النفسية للطفلاالهتمام بالب

معه والبعد عن التهديد يكون باإلنصات  للطفل وتخصيص وقت للكالم والمناقشة 

 االبن وشكره .والتخويف المستمر واحترام ذات 

 مكانه االبناء يف االسالم

تتعدد مسؤوليات الوالدين في االسرة واحدى هذه المسؤوليات الرئيسة المنوطة يهم هي 

تربية االوالد وهي من الواجبات التي  امر هللا تعالى بها الوالدين وامر بها النبي صلى 

 هللا عليه وسلم فيقول

 بسم هللا الحمن الرحيم                                    

وقودها الناس والحجارة عليها مالئكة ) يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا 

 صدق اهلل العضيم غالظ شداد ال يعصون هللا ما امرهم ويفعلون ما يأمرون (

تعالى ورسوله وعملوا انفسكم هللا اي علموا من تعرفونه ما يقيه من نار جهنم من طاعه 

 ايضا من الطاعات ماتقون به انفسكم

قال في تفسير قول تعالى )واهليكم نارأ ( اي علموا اهل بيتكم ما يقيهم من نار جهنم من 

اعمال يطيعون بها هللا تعالى اولى الناس في نصيحة ودعوة المسلم هم اهل بيته وهم 

 اقرب شيئ له واوالدهم ببره

ي السنة النبوية ايضا تبين القاء مسؤولية تربية االوالد ورعايتهم على الوالدين وردت ف

 حيثقال النبي صلى هللا عليه وسلم



 يته والرجل راع فيرع راع ومسؤول عن االمام )كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 

ومسؤولة عن رعيتها راعية في بيت زوجها  والمرآهوهو مسؤول عن رعيته  اهله

والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وحسبت ان قد قال والرجل راع في 

( من واجب االب واالم ابيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته  مال

وتعليمهم ان يجتهدوا في تربية ابنائهم على طاعة هللا تعالى وحثهم الى الصالة والعبادة 

كان االيمان وتعليمهم كل ركن فيه وحثهم على صفات االسالم واركان االسالم وار

الصدق واالمانة وعدم الكذب االدب وقراءة القران والسيرة النبوية الشريفة وتعظيم 

شعائر االسالم واقوال رسول هللا والسير على منهاج وصفات ومنهج رسولنا الكريم 

 محمد صلى هللا عليه وسلم .

 كيفية تربية البنات يف االسالم

كانت تربية النبي محمد ) صلى هللا عليه وسلم ( لبناته مليئة بالرحمة والرقة واللطف 

يفرح ويستبشر  االباء في ذلك فقد كان عليه السالموهو )عليه السالم ( قدره لجميع 

 عندما يرزق بنت ومن جملة واجبات االهل تجاه بناتهم ماياتي

 توفير احتياجاتهن الجسدية والنفسية -

 لمبادئ االسالم واللغة العربية والقران الكريم والحشمة واالحياءتعليمهن ا -

تعلمهن حقوق هللا تعالى عليهن وحقوق الرسول الكريم )عليه السالم ( وحسن  -

 الخلق

 تقوية البنت على لبس الحجاب الشرعي -

 اعدادها لتكوين ام صالحة وزوجة صالحة قانتة -

بية ومن ذلك ارتداء اللباس الشرعي اوصى االسالم بالبنات واالحسان اليهن في التر

 واالختيار االزواج الصالحين لهن.

 



 اهقني يف االسالمكيفية تربية املر

 العضوية والبساطة اثناء نصح اليافع وتوجيهه واستخدام الطريق غير مباشرة -

المزج بين الخاطب والعاطفي والخاطب العقالني واستمال اليافع من خالل  -

فاليافعون يمتازون بقول منفتح وحوية ونشاط البدء بتعليم  البحث الحب والتقدير

 مرحلة البلوغ وما يصاحبها من تغيراليافع وتعريفه 

 تدريب اليافع على التفكير والنظر والتأمل -

توجيه اليافع الى اللجوء الى هللا تعالى في حاالت االلم والشدائد حسث تكون  -

 نفسية في تلك المرحلة ضعيفة

الجانب النظري والعلمي في تعليم ويكون ذلك بتعليم المراهقين الدمج بين  -

 االمور االساسية نظرياً وجعله يطبق

تجديد وتنويع اساليب التربية المتبعة حيث اليشعر اليافع بالملل وتصل اله  -

 المعاني بطريقة سهلة

 

 اسلوب تربية الطفل بالقدرة في ضوء السنة النبوية

اسلوب تربية الطفل في المرحلة المتوسطة  ملخص البحث يناول هذا البحث

 بالقدرة في ضوء السنة النبوية ويركز على منهجين رئيسين اولهما

المنهج الستغرائي وذلك من اجل جمع االحداث النبوية المتعلقة بأسلوب تربية 

االطفال بالقدرة الخاصة باالطفال والمنهج الوصفي والتحليل االستخراج 

 االحاديث النبوية وتحليلها .درة الخاصة بالطفال عن دراسة االسلوب التربية بالق

المقدمة :.لقد اهتمت السنة النبوية بتربة االنسان منذ مرحلة مبكرة وهي مرحلة 

ماقبل الطفولة والتي يمكن ان نسميها  بمرحلة االعداد المرحلة الطفولية ويعد 

ل في الحفاظ على المنهج االسالمي في تربية االطفال المنهج الكامل والفاع

االطفال من االداء واالنحرافات الخطيرة المنتشرة في مجتمعنا المعاصر وهذا 

البحث عبارة عن محاولة التعرف على مفهوم تربية االطفال بالقدرة واسلوب 



تربية االطفال بالقدرة المستنبطة من االحاديث النبوية  الشريفة وبعض التنبيهات 

هذا البحث باستغراء االحاديث المتعلقة بتربية سيقوم او التطبيقات حوله .

 االطفال بالقدرة

وقد اطلعت الباحثة على كتاب وبحوث ودراسات في مجال تربية االطفال فلم 

نجد دراسة خاصة تناول اساليب تربية االطفال في االحاديث النبوية وان كانت 

 هناك دراسات ال تخلو من بيان معالجة المنهج

 لسنة النبوية .القران الكريم وا

 المفهوم اوال مفهوم تربية الطفل

 

 

 : االوالً 

 من حيث اللغة هنالك ثالث افعال يمكن ان يرد اليها استقاق كلمة التربية

الفصل االول ربا ,يربو بمعنى نما وزاد مثل قولنا ربا التي يربو اذا نما وزاد 

 وفي هذا المعنى نزل قوله تعالى

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

)وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فال يربو عن هللا وما اتيتم من زكاة 

 تريدون وجه هللا فاولئك هم المضعفون (

ويجوز المطابقة التثنية والجمع الثانين فيقال الطفلة او اطفال وطفالت وقال بعضهم 

ويافع وبالغ  يبقى هذا االسم للولد حتى يميز ثم اليقال له بعد ذلك طفل بل صبي وحزور

 وذهب بعضهم الى انه يقال له طفل الى ان يحتلم .

اما الطفل في اصطالح علماء التربية فيضم جميع االعمار مابين المرحلة الجنينية 

ومرحلة االعتماد على النفس ولذلك حدثت الطفولة بالفتره الواقعة مابين الحلم وسن 



ية مرحلة ماقبل الميالد مرحلة المهد الثامنة عشر بمعنى انها تشمل مرحلة النمو التال

سنوات  6)من يوم والوالدة الى سن سنتين( الطفولة المبكرة )من سن سنتين الى 

سنة الى  13سنة( ثم مرحلة المراهقة من  12سنوات الى  6الطفولة المتوسطة )من 

ان سنة فالطفل من الناحية التربية وعلم النفس يقصد به االنسان منذ الميالد الى  18

يكتمل نمو ويصل الى حالة النضج واصطلح على التعريف الطفل بذلك في قوانين عدد 

 من الدولة بينما يمتد سن الطفولة في بعض الدول المتقدمة الى سن الحادي والعشرون .

حرص االسالم على تربية االبناء حرصا شديدا فاوصى هللا ان يتقي المؤمنين واهليهم 

تعليمهم الطاعة والعبادة واخبر النبي محمد )صلى هللا عليه النار وهذا اليحصل اال ب

وسلم ( ان الراعي مسؤول عن رعيته وهذا احسن شأنه ان يرفع في النفوس االباء 

 واالمهات كظم شأن التربية
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طريقة في تربية االبناء مصر دار الوطن للنشر  130أ ب . ت ث ج د احمد المزيد 
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( ركائز في تربية االبناء )الطبعة االولى( 2016عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ) 3

 بتصريف 19-8الكويت مطبعة النظائر صفحة 

ي فن التعامل مع االبناء ( اللمسة االنسانية لمحات ف2006د.محمد محمد بدري ) 4

 بتصرف 240-238)الطبعة الثالثة ( القاهرة دار الصفوة صفحة 



( اللمسة االنسانية لمحات في فن التعامل مع االبناء 2006د.محمد محمد بدري ) 5

 بتصرف 240-238)الطبعة الثالثة ( القاهرة دار الصفوة صفحة 

 (2006محمد محمد بدري ) 6

( من الصدى النبوي في تربية البنات ( المدينة 2002محمد بن يوسف عفيفي ) 7

 399-396المنورة الجامعة االسالمية صفحة 

( فقه تربية االبناء )الطبعة االولى ( جدة دار ماجد عسيري 1998مصطفى العدوي ) 8

 247صفحة 

 بتصرف 15-13سعيد بن محمد ال ثابت التربية االيمانية للمراهقين صفحة  9

 1جزء  89-80الرحمن الجريبة كيف تربي ولدك صفحة ليلى بنت عبد  10

 سورة التحريم11

 صحيح 893رواة البخاري في صحيح البخاري عن عبدهللا بن عمر الصفحة  12

ص والمناوي محمد عبد الرؤؤف التوفيق على  11انظر ابن منضور  لسان العرب ج 

لقادر مختار والرازي محمد بن ابي بكر بن عبدا 483ص  1مهمات التعاريف ج ( 

 403 1الصحاح ج 

امادة) الطفل ( نظرا :.  42انظر الفيومي احمد بن محمد المصباح المنير ص 

 45-43الجراجرة عيسى رياض االسالم ص 

 ثالثا مفهوم تربية الطفل في اصطالح علماء التربية

 مفهوم الحوار في االسالم

الحوار بشكل الحوار ركنا أساسيا من اركان الدعوة االسالمية فالدعوة االسالمية في األساس 

قائمة على الحوار المخالفين واقناعهم بالحجة والمنطق والدليل وقد جاءت الدعوة االسالمية 



قنع في اساسها لتعطي الحريه لجميع الناس فــــــي اعتناق االسالم فال جبار أله على ذلك مالم ي

وقل الحق مـن ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (( كان اقتناعا كامال قال تعالى 

عريدن المسلمين علــى الدوام هداية الناس الــــــى الحق والصراط المستقيم بالحكمـــة 

والموعظة الحسنة بعد ان يدخل نور االسالم الى قلوبهم فتشرح له صدورهم كانت للحوار فـي 

م ضوابط واحكام وأداب فالحوار ينبغي أن يكــون ممنهجا بالحكمــــة متصفا بالموعظة االسال

الحسنة فال ينبغــي ان يكـــون الحــوار اهوجا دون أسس وقواعد وضوابط والانقلبت غشأجه 

ولـــم يؤث ثماوة كما يجب ان يكون الحوار باستخدام األسلوب الحسن المنمق بعيدا عـن العنق 

والتشكيك قال تعالى )ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظة الحسنة وجاءلهم بالتـي  والتخويف

هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله عو اعلم بالمهتدين ( فما هي أهمية الحوار 

فـــــــي االسالم ؟ وكيف يمكن الوصول الى الحوار المنطقي والممنهج واهي ضوابطه الحوار 

 مع االخر .

 الحوار تعريف

الحوار هو التناقش بطريقه الكالم المباشر بين مجموعة مـــــــن االشخاص الذين يمثلون 

اتجاهين متخالفين بطريقة هادئة يحترم فيهـا كل طرف الطرف المقابل له دون التعصب لرأيه 

او جماعة وتكون الغاية من الحوار الوصول الى الحقيقة من خالل عرض األفكار ووجهات 

المتعددة وهو كذلك ينبغي التعاون والتباحث بين طرفين مختلفين بهدف الوصول الى  النظر

 حقيقة معينة .

 



 اهمية احلوار يف االسالم
اولى االسالم موضوع الحوار اهمية فريدة ويراد بالحوار النقاش الذي بدور 

 بين االشخاص مختلفين في فكرة وما اي معتقد وامن.

الذي من خالله يتم الوصول الى اقناع المخالف الحوار هو الطريق الوحيد 

 بالفكرة الصحيحة وصوال الى الحق

 

 وهو االسلوب االمثل للتواصل والتفاهم والتخاطب بين الناس

 

هو المنهج االصول لتفادي الحروب والكوارث فلوال التحاور العقالني لكثرة 

 الحروب واقتتل الناس من بينهم

 

لحوار بالدرجة االولى وهي اقامة حجة ودفع اقامة الحجة ان الغاية من ا

 الشبهات وبيان الرأي

 

الدعوة ان المقصود االعظم من الحوار في االسالم هو دعوة المخالف 

 وارشاده للصواب حتى يقتنع بعقله بمنطق االسالم وصدقه

ويعقد بطريقة الحوار الهادئ ومن خالل ******* الى العقول *** ترتاح 

بيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاء لهم بالتي هي النفوس )ادع الى س

 احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمعتدلين(

 



تقريب وجهات النظر ان من أهم ثمرات الحوار في االسالم ****** هو 

الخالف بين المتحاورين وتقريب وجهات النظر بينهما حتى ال يبقى في 

 صدورهما ** ضد بعظهما

 

شف الشبهات والرد على ******* ان الحوار السليم يوصل المتحاورين الى ك

 كشف ما **** باالفكار والمعتقدات من شبهات واباطيل اختالفهما 

 التربية على تحري الحالل

ال ينبغي للشفقة على الولدان تدفع والديه الى توفير احتياجاته ******* اتفق 

حتى يبارك هللا فيهم وقد رأى النبي فال بد من تحري الحالل في اطعامهم 

)صل هللا عليه وسلم( في يد الحسن بن علي رضي هللا عنهما **** من 

 ****** الصدقة فمنعه من اكلها وكلمه ان الصدقة التحل له.

 ممازحة الصغار ومالطفتهم

رأى النبي )صل هللا عليه وسلم( طفال يلعب بعصفور فكان يمازحه ويسأله 

تحببا ومالحقه له ألنه يعلم ان االطفال يحبون  عن عصفوره *****

و******* ويتعلقون بمن يفهمهم ويقدر حاجاتهم وهذه القصو مذكورة في 

 صحيح البخاري ومسلم

 

 المراجع
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 يتصرف 18عبدهللا علوان تربية االوالد في االسالم صفحة  -2

 البرزنجيمحمد بن ظاهر  -3

 

 



 اداب احلوار
حتى يكون الحوار ناجحا وعقالنيا ومنهجيا يتمر في قلوب وعقول من **** 

 اليه **** قش من خالله البد ان يحتوي عددا من االداب واالمور المنهجية

ان يكون النيه مقصودة للمتحاورين من الحوارالدائر بينهما الوصول للحق 

حاور بغض النظر كون صائبا ام غير واظهره ال أظهار ما يعتقد به المت

 صائب

 

التواضع ولين الجانب وحسن الخلق عند طرح الفكرة المخالف الخر ولذلك 

 اثر افعال على المستمع والمتحاور

ان يتقن المحاور فن االستماع االخر فكما ان طريقته في الحديث تجذب 

فال ينبغي  االسماع اليه فكذلك حسن استماعه لمن يحاور يجب ان يكون جيدا

 ان يكون الحوار طرف واحد بحيث يتأثر هو الكالم دون متحاورة.

 

العلم التام بما يحاور فيه فال ينبغي للمحاور ان يتكلم اال بما يعرف وذلك 

 شرط مهم بنجاح الحوار والوصول الى الغاية فه

 

ينبغي ان ***** الحوار على ادله وبراهين منطقية وصحيحة حتى يكون 

 هجيا وال كان مجرد كالم القيمة لهناجحا ومن

 

 اهمية الحوار في االسالم

 تمت الكتابة بواسطة طالل مشعل

  2021اكتوبر  14 12:10اخر تحديث 



 

 قصص عن تربية االبناء في االسالم

قد صع عن نبينا محمد )صلى هللا عليه وسلم( **** من القصص التي تدل 

ة االطفال وترسيخ القيم على اهتمامه )صلى هللا عليه وسلم( في تربي

االسالمية ومكارم االخالق في نفوسهم وقد جمع هذه القصص والتوجيهات 

ألستاذ محمد نور سويد في كتاب منهج التربية النبوية للطفل وسبق االستاذ 

 عبدهللا علوان في كتابة تربية االوالد في االسالم.

 

 شجاعة معاذ ومعوذ

االيمان الذي زرعه النبي )صلى هللا عليه من المواقف التي تدل على عمق 

وسلم( في نفوس الكبار والعفار هذا الموقف من هذين الصبيين فقد وصل 

حبهما  للنبي )صلى هللا عليه وسلم( ووصلت شجاعتهما التي ***** النبي 

)صلى هللا عليه وسلم( عليهما مبلغا عظيما هانت فيه النفس وعظمت فيه 

في سبيل هللا ومعاذ ومعوذ ابناء عفراء *****  التضحية من تعرضا للخطر

 حديثا السن

 

كانا يبحثان عن ابي جهل زعيم المشركين في غزة بدر يريدان قتله ألنه كان 

يسب النبي )صلى هللا عليه وسلم( فكانا يسأالن عنه, فلما وجداه ******* 

وسلم(  ********** وكالهما يقول انا من قتله فأخبرا النبي )صلى هللا عليه

 بذلك كال كما قتلة

 

ضبط الحماس ومراعاة القدرات صحيح ان النبي )صلى هللا عليه وسلم( **** 

على الشجاعة والتضحية لكنها الشجاعة ***** بالقدرة البعيدة عن التهور فقد 

كان )صلى هللا عليه وسلم( ال يسمح لمن هم دون الخامس عشرة بالمشاركة 

 في القتال مراعاة قدراتهم.



 -البدنية :
وعن ابي عمر )رضي هللا عنه( قال )عرضني رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضني يوم 

الخندق وانا ابن خمس عشر سنة فأجازني( وقد ذكرت كتب السيرة وقصص 

 لك.تنافس صغار الصحابة على المشاركة في الجهاد وحرصهم على ذ

 

 اهمية تربية االوالد على الطفل نفسه 
تعد تربية االوالد خالل مرحلة الطفولة والمراهقة من اكثر االمور تأثيرا على 

اختيارات االوالد ومسارات حياتهم وكفاءتهم في المجتمع كما توثر نوعية هذه 

التربية والعالقة بين االبن ووالديه بشكل كبير على مختلف مجاالت التنمية 

*** االبن كاللغة والتواصل والتحصيل الدراسي وادارة العمليات المعرفية *

والصحة العقلية والبدنية والنظام الذاتي وعالقة االبن مع عائلته وتساهم تربية 

 االوالد في غرس وتطوير العديد من االمور في شخصية االطفال.

ن باالحترام التعامل مع االخرين بعد تعليم االطفال كيفية معاملة االخري

 والتفكير لعواقب ارتكاب خطأ بحقهم احد اهداف التربية.

تحديد االهداف ****** التربية قدرة الطفل على وضع اهداف واقعية يمكن 

تطبيقها على مدى القصير وطويل ليبني حياته وفق هذه االهداف ويعيش حياة 

واصل سعيدة وتربية ****** ***** الحياة المشاهير المنتشرة على الت

 االجتماعي.

الشعور بالثقة والتحكم المشاعر من اهداف تربية الطفل مساعدته على 

الشعور بالثقة والرضا وتنمية الشفق لديه وتنمية قدرات على تحقيق االهداف 

في المرحلة ما قبل الدخول الى المدرسة باإلضافة الى تحسين اإليداء 

 االكاديمي من خالل تعليمه الصبر والتفاني 

 



 

 التطور الجسدي

**** التربية الصحيحة في االوالد نظاما جيدا ألسلوب الحياة وتحقيق النمو 

 الجسدي المثالي ويكون ذلك ******* على ممارسة الرياضة بانتظام

التطور العقلي تساهم التربية السليمة على صقل عقول االوالد منذ الطفولة 

 وذلك من خالل زيادة قدرتهم على التحكم

الروحي تجلي التربية الصحيحة في امتالك االوالد ****** االخالقية  التطور

الصحيحة والمبادئ الفضلى وتقدير الوالدين في توجيه االوالد منذ الصغر 

 باإليمان بالمصالح العامة

 

توجيه االب ابنه في االتجاه الصحيح ويبعده عن الخطأ وينصحه ويعلمه 

 ناء وابعادهم عن الرفقة السيئة.ويحرص على اختيار الرفقة الصالحة ألب

 

اتباع اسلوب المكافاة دائما والمعاقبة احيانا والتنويع في اسلوب العقاب دون 

 الضرب انما *******والنظرة الغاضبة والقصاص.

 

 عدم تكلفة الطفل ما ال طاقة له به

احدى اهم اساليب التربية التي يجب على المربي ان يأخذها بعين االعتبار 

******* الطفل او اليافع ما ال طاقه له به حيث يعود ذلك بأثر عكسي هي 

على سلوكه كما ويعفو المربي على الطفل تتفرع االتجاهات التي يجب على 

الوالدين ا يعتنوا بتربية ابنائهم عليها وهذه االتجاهات تربية االطفال على 

النفسي والجسدي  العقيدة وعلى العبادة واالخالق الحسنة واالهتمام والبناء

 والصحي للطفل.



 

االهتمام بالبناء االجتماعي للطفل يكون ذلك يجعل الطفل ينخرط مع من حوله 

من االطفال وتسجيله في المركز ******* وحلقات تحفيظ القران الكريم كما 

 اعطاء الطفل مسؤولية في تكريم الضيف.

 

بغذائهم ومطاعيمهم االهتمام بالبناء الصحي للطفل يكون ذلك باالهتمام 

 الصحية ورقيتهم بالرقية الشرعية وتعويدهم على النوم واالستيقاظ مبكرا

 

االهتمام بالبناء الثقافي للطفل يكون ذلك بتعويد االطفال على القراءة 

وتشجيعهم عليها وحل االلفاظ وااللعاب الفكرية والقراءة معهم وترديدهم على 

 االلقاء والخطابة.

 

 مباشرة للطفل التربية الغير

 الدعاء لهم بصالح الحال والهداية قبل ان يولدوا وبعد والدتهم

 العدل بين االبناء في المعاملة وذلك ليبعد عنهم البغض  والحسد

 معاملتهم بالرفق واللين والرحمة وال خير ****** في بعض االوقات

 اهمية تربية االوالد على الوالدين 

علهم اشخاص اكفاء في المجتمع على االوالد يتعدى تأثير تربية االوالد وج

نفسهم بل يصل الى التأثير على الوالدين ايضا تساهم تربية الوالدين ألطفالهم 

في اكتشاف الوالدين ألنفسهم والسعي يكونوا اكثر اكفاء ونجاحا في البيئة 

 المجتمعية.

 

 



 

 اهمية تربية االوالد على المجتمع

ي المجتمع والمكان االول الذي تنطلق منه تعد االسرة ****** االساسية ف

مفاهيم التعليم والصحة والتغذية والعدل والمواساة وغيرها الكثير من اهداف 

التنمية ******* وتقع مسؤولية تربية االوالد على عاتق االمهات واالباء 

حيث يوزعون في نفوسهم ابنائهم عدد من القيم المجتمعية االساسية النبيلة 

الجتماعية والثقة واالحترام المتبادل والمودة والرحمة والتسامح ******* ا

******* في تعليم االطفال العديد المبادئ ***** وتعد االسرة ******** 

 االولى ******

 

االبناء وتحسين سلوكهم داخل المنزل وخارجه وتساهم في نشأة المجتمع  

 وتطوره

Matthew R. Sander Karem M. Tuyner 

 

 

 


