أ.د .حممد عجاج اخلطيب

تربية أوالدان بني الواقع والواجب

تربية أوالدنا بني الواقع والواجب
األستاذ الدكتور حممد عجاج اخلطيب
مقدمة:
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده
هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له .وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن
حممداً عبده ورسوله ،املرسل رمحة للعاملني ،صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني ومن اتبعهم
إبحسان إىل يوم الدين.
وبعد:
فإن االهتمام ابلتحديدات اليت تواجه األمة اإلسالمية ومعرفة أسباهبا وسبل الوقاية منها وعالجها
أمر حتمي واجب على كل من بوسعه أن يديل بدلوه يف هذا امليدان ،ولعل العلماء واخلرباء والباحثني
هم الذين يتحملون العبء األكرب من هذا الواجب ،العظيم األثر ،الكبري اخلطر؛ألهنم ينريون السبيل
أمام األمة رعاهتا ورعيتها ،ويسهمون يف صيانتها من األخطار احملدقة هبا ،مبا يقدمون من نتائج
جدهم واجتهادهم من أحباث وحلول وعالج إىل من بيدهم التنفيذ ،وللجميع أجر اجملتمع والعامل
ألهنم شركاء يف رعاية مصاحل األمة وصيانتها واحلفاظ عليها.
وما أكثر التحدايت اليت تواجهها أمتنا؛ من فقر وتصحر وتلوث بيئة  ...وغريها من القضااي
االجتماعية والرتبوية واالقتصادية  . . .إىل جانب التحدايت املرتبصة بناشئتنا؛ أوالدان.
وقد آثرت أن أتناول هذه التحدايت تناوالً موضوعياً مرتكزاً على حماور تربيتهم األسرية،
واملدرسية واالجتماعية مؤيداً ابألدلة ،جمتهداً -ما بوسعي – يف تقدمي بعض احللول ؛ألن أوالدان
اليوم رجال الغد ،عيوننا متعلقة هبم وآمالنا معقودة عليهم ،وأن بناء شخصيتهم بناء فذاً وحتصينهم
ابلوقاية الالزمة وتبصريهم حبقائق األمور حيفظ لنا فلذات أكبادان ويسهم إسهاماً كبرياً يف بناء مستقبل
أمتنا ،فهم أملنا من النهوض من كبوتنا وبناء جمد قريب – إن شاء هللا – يعيد ألمتنا دورها العظيم.
سائالً هللا العلي القدير أن أكون قد وفقت فيما اخرتت وقدمت ،خالصاً لوجهه الكرمي بيده
اخلري وهو على كل شيء قدير إنه ويل السداد والرشاد والتوفيق.
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أوالً – بني يدي املوضوع:
من املسلم به عند علماء الرتبية واملصلحني أن الرتبية تتناول الفرد يف وسط اجتماعي له عقيدته
وعادات ه وتقاليده وأعرافه ،وأن ميداهنا اإلنسان مبا فيه من فكر ووجدان وروح وجسد ،وأنه ال بد من
أهداف للعملية الرتبوية مهما يكن شأهنا وزماهنا ومكاهنا ،حىت يف أبسط اجملتمعات ،اليت تسعى ألن
حيصل الفرد على كسب غذاء يومه وكسائه ،أو لتحقيق ذاته ،إلثبات شخصية عشريته وقبيلته يف
قادمات األايم ،أو السعي لتنميته يف مجيع مكوانته ،إىل أن انتهت أهداف الرتبية إىل إعداد املوطن
الصاحل ،مث إىل إجياد اإلنسان الصاحل.
وهذا التفاوت يف مقاصد العمليات الرتبوية وغاايهتا مرده إىل اختالف األمم واجملتمعات ،وإىل
التطور الدائم الذي يعرتي احلياة؛ فيقتضي تطور العملية الرتبوية وتطوير مناهجها وأساليبها
ووسائلها وكل ما حيقق أهدافها.
ومع كل هذا فهناك ثوابت يف الكون والطبيعة اإلنسان ذاته جيب أن متنح العملية الرتبوية صفة
الثبات يف كثري من حماورها.
ومن املسلم به أيضاً أن للعلمية الرتبوية أسساً متعددة تستند إليها العملية الرتبوية من الناحية
الفكرية؛ وأساساً اجتماعياً؛ ألن العملية الرتبوية ال تكون إال يف وسط اجتماعي ،ضاق أم اتسع،
بسيطاً كان أو معقداً ،وللمجتمع قيمه وأهدافه وتقاليده.
هذا إىل جانب األساس النفسي الذي هو حمل الرتبية وميداهنا ،وترتكز عليه بقية حماور الرتبية
والتنمية يف الفرد من الناحية العقلية والبدنية والروحية؛ ملا ملعرفة نفس من نتعهده ابلرتبية من أثر بعيد
وخطري يف جناح العملية الرتبوية أو إخفائها .ولذا جيتهد املربون يف بيان احلاجات النفسية للصغار،
ويؤكدون على أمهية إشباعها وحتقيقها ابعتدال وانتظام.
ومن املعلوم أن خمتلف أنواع املؤسسات املالية والصناعية والزراعية والرتبوية تقيم أوضاعها
وخططها يف سبيل حتقيق غاايهتا ،وأن األمم املتقدمة تقيم مؤسسات خاصة ابلبحوث لتقف على
أسباب ختلف مردود مؤسساهتا املختلفة ،كما أهنا يف أحوال اهلزائم أو التخلف جتند فرقاً من اخلرباء
والباحثني لدراسة النظم الرتبوية وحتليلها ،ومعرفة إمكاانهتا لرتميم الواقع ،أو النهوض به؛ إمياانً منها
أبن اإلنسان بنفسه وفكره وببقية مكوانته هو احملور الذي تدور عليه عجلة احلياة ،بل هو األساس يف
التقدم والرقي واالزدهار .حيثما كان موقعه من ميادين الفكر والعمل والتنفيذ ،فإن التغيري متوقف
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عليه ،بل على نفسه وتكوينها وحسن أتهيلها وتنميتها  . . .مصداقاً لقول هللا عز وجل لَهُ
مع ِّهقب ٌ ِّ
ْي ي َدي ِّه وِّمن َخل ِّنف ِّه َنَي َفظُونَه ِّمن أَم ِّر هِّ
ّي َما بَِّق نوٍم َح ََّّت يُغَِّهّيُوان َما
اّلل إِّ َّن ه
ُ ن ن
َُ َ
ات همن بَ ن ِّ َ ن َ ن
اّللَ الَ يُغَِّهُ
اّللُ بَِّق نوٍم ُسوءاً فَالَ َم َر َّد لَهُ َوَما ََلُم ِّهمن ُدونِِّّه ِّمن َو ٍال] الرعد[11:
اد ه
ِِّبَنن ُف ِّس ِّه نم َوإِّذَا أ ََر َ
الذي يؤكد أن بدء التغيري إمنا يكون من النفوس ،والنفوس هي مسرح أوميدان العملية الرتبوية.1
وكذلك يبني هللا عز وجل أن ما ييسره لعباده من نعم مادية أو أدبية ( معنوية ) على اختالف
أنواعها ومستوايهتا ال يغريها وال حيرم منها أو من بعضها حىت يغريوا ما أبنفسهم من أحوال . . .
بكفران نعم هللا سبحانه ،أو انتقاصها أو عدم شكرها ومحده على إحسانه ،أو الوقوع يف معاصيه
وترك أوامره؛ فباحنرافهم عما أمر هللا تعاىل نتيجة دوافعهم النفسية وتغيري سلوكهم استحقوا تغيري تلك
ك ِِّب َّ
ك ُمغَِّهّياً نِّه نع َمةً أَنن َع َم َها َعلَى قَ نوٍم َح ََّّت يُغَِّهّيُوان
َن ه
اّللَ ََلن يَ ُ
النعم ،مصداقاً لقوله عز من قائلَ  :ذلِّ َ
اّلل ََِّس ِّ
َما ِِّبَن ُف ِّس ِّه نم َوأ َّ
يم ] 2 األنفال.[53:
َن هَ ٌ
يع َعل ٌ
ولو أدوا حق شكرها ابحملافظة عليها لزادهم رب العاملني ،مصداقاً لقولهَ  :وإِّ نذ ََتَذَّ َن َربُّ ُك نم لَئِّن
َش َك نرُنُت أل َِّزي َدنَّ ُك نم َولَئِّن َك َف نرُنُت إِّ َّن َع َذ ِّاِب لَ َش ِّدي ٌد ] إبراهيم.[7:
وال خيفى على أحد ما حلق ابألمة اإلسالمية من ضعف يف موازين القوى املادية نتيجة الغزو
الصلييب إذا مجد نشاطها يف العطاء واستمرار التقدم ،ووجهت كل طاقات األمة ملواجهة الزحف
الصلييب وصده ورده على أعقابه ،يسحب ذيول اهلزمية.
مث وجهت طاقات أمتنا آنذاك إلصالح وترميم ما أفسده ذلك الغزو الغاشم ،مث للتحرر من
االستعمار واالنتداب والتبعية.
غري أن عقيدهتا وقيمها مل يعرتيهما على األغلب تغيري كبري؛ مما هيأ هلا أن تستعيد عزهتا وكرامتها
على يد السلطان صالح الدين األيويب ،الذي مجع مشل األمة شرقاً وغرابً وحرر الداير .وأدرك أعداء
اإلسالم أنه ال سبيل هلم إىل داير املسلمني عن طريق القوة.
وأدركوا أن التأثري على النفوس ابلتشكيك يف العقيدة حيناً ،ويف الرسالة أحياانً ،وإباثرة الشُّبَه
حول شريعة اإلسالم اليت ارتضاها هللا تعاىل لعباده اترة ،وإباثرة الفنت والنعرات املختلفة ،والسعي إىل
 )1وتشري تتمة اآلية الكرميةةة إىل أن هةةذا األمةةر حةةتم ال َمةَةرد لةةه  ،وأن سةةبيل التغيةةري اتبةةاع املةةنهج الةرابهل يف تربيةةة النفةةوس ( مةةا هلةةم مةةن دونةةه مةةن
وال )  ،فةةإذا عرفنةةا أن مةةن معةةاهل الواليةةة النصةةر والتأييةةد اتضةةح لكةةل ذي لةةب مةةن هةةذه اآليةةة مةةا للةةنفس مةةن أمهيةةة كبةةرية يف التغيةةري ومة ا
للمنهج الرابهل من دور عظيم يف هنضة األمة وتقدمها.
 )1انظر فتح القدير ج  2ص .318
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إيقاع الفرقة بني املسلمني اترة أخرى ة هو السبيل األيسر واخلفي للسيطرة عليهم وعلى بالدهم.
فكثرت املؤمترات املعادية لإلسالم واملسلمني وحيكت املؤامرات للخالص من اخلالفة اإلسالمية (
الرجل املريض ) .1
وتتابعت النكسات على العامل اإلسالمي ،وصحت البالد اإلسالمية يف مطلع القرن العشرين
وخالل العقود الستة األوىل على أوضاع وحقائق مزرية إذ رزحت بعض األقاليم اإلسالمية حتت نري
االستعمار أو االنتداب ،أو القهر ابلقوة للتخلي عن عقائدها كما حل ببعض البالد اإلسالمية إثر
الثورة الشيوعية ،وأمضت ردحاً من حياهتا مبقاومة االستعمار ،وحترير الداير ،مث أدرك رجال الفكر
والصحوة اإلسالمية ما أصاب األمة يف شخصيتها ،وإثبات ذاهتا فاجتهدوا يف بيان سبل العالج
والوقاية .2
مما سبق يتبني لنا أن ما أصاب شخصية أمتنا اإلسالمية من ضعف أو اضطراب يف والئها،
و ٍ
متسك واعتزا ٍز هبويتها إمنا هو بسبب تغيري مفاهيمها وقيمها وما حلق هبا من أذى خالل فرتة القهر
النفسي – فرتة االستعمار  – . . . . . .وما حييط هبا من خمططات ظاهرة وخفية يف سبيل القضاء
عليها.
ومن هنا ندرك أن الواقع الذي يعيشه أوالدان تكتنفه عوامل كثرية جداً ،ومؤثرات قوية موجهة،
منها ما يعود إىل فرتة الركود واالحنطاط اليت حفت أبمتنا ،ومنها ما يعود إىل املخططات املاكرة
املعادية اليت تستهدف األمة كافة واألجيال الصاعدة على وجه اخلصوص.

 (1انظةةر خمتصةةر تفسةةري ابةةن كثةةري ج  2ص  615وانظةةر سةةرية صةةالح الةةدين األيةةويب لبهةةاء الةةدين بةةن شةةداد وانظةةر املةةدخل إىل دراسةةة الثقافةةة
اإلسةةالمية لتسةةتاذ الةةدكتور حممةةد رشةةاد سةةامل طبةةع مكتبةةة الفةةالح الكويةةت  .وكتةةاب الغةةارة علةةى العةةامل اإلسةةالمي لة ة أ.د  .شةةاتليه ترمجةةة
مسةةاعد عبةةد البةةاقي وحمةةب الةةدين اخلطيةةب املطبعةةة السةةلفية  ،وكتةةاب التبشةةري واالسةةتعمار لتسةةتاذ للةةدكتور عمةةر فةةرو واألسةةتاذ الةةدكتور
مصةةطفى اخلالةةدي طبةةع ببةةريوت  ،ومةةذكرات السةةلطان عبةةد احلميةةد طبةةع بةةريوت  ،وكتةةاب االجتاهةةات الوطنيةةة يف األدب املعاصةةر للةةدكتور
حمم ةةد حمم ةةد حس ةةني او ةةزء األول والث ةةاهل طب ةةع مص ةةر وبروتوك ةةوالت حكم ةةاء ص ةةهيون طب ةةع ب ةةريوت  ،وكت ةةاب اخلل ةةيج الع ةةريب أم ةةام التح ةةدي
العقدي للدكتور سعيد حارب ط مكتبة األمة  ،ديب  ،وكتاب التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي  ،ترمجة كاملة ألعمال املةؤمتر التبشةةريي
الذي عقد يف مدينة جرين آيري بواليةةة كولةةورا دو يف الةةوالايت املتحةةدة األمريكيةةة سةةنة  1978ونشةرته دار ( م ا ر ث ) للنشةةر يف حنةةو (
 ) 900صفحة .
 )2انظ ةةر الص ةةحف واجمل ةةالت والكت ةةب ال ةةيت نش ةةرت يف املش ةةرق واملغ ةةرب خ ةةالل احل ةةرب العاملي ةةة الثاني ةةة وم ةةا بع ةةدها  ،وانظ ةةر أول ةةوايت احلرك ةةة
اإلسةةالمية للةةدكتور يوسةةف القرضةةاوي  ،ومةةاذا خسةةر العةةامل ابحنطةةاط املسةةلمني أليب احلسةةن النةةدوي  ،ومةةن هنةةا نعلةةم للشةةي حممةةد الغةزايل
وغريها .
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لذا كانت العملية الرتبوية عملية ذات شقني:
األول :عمليةةة ( بناء وتنمية هذه الشخصية ).
والثاهل :عملية محاية ووقاية هذه الشخصية.
وتقف حتدايت كثرية أمام هذين الشقني ،سائلني املوىل عز وجل أن يسدد اخلطى وينري السبيل.
وتيسرياً لعرض املوضوع نتناول الركائز الرتبوية األساسية:
 – 1أهداف الرتبية اإلسالمية ووسائلها.
 – 2دور األسرة املسلمة يف الرتبية.
 – 3دور املدرسة يف الرتبية.
 -4دور اجملتمع يف الرتبية .
اثنياً :املبحث األول :أهداف الرتبية اإلسالمية:
أرسل هللا تعاىل رسله وأنبياءه بدعوة التوحيد ،والدعوة إىل مكارم األخالق .وما من نيب إال دعا
إىل ذلك .1
ال ََي قَ نوِّم ا نعبُ ُدوا َّ
قال عز وجلَ  :ولََق ند أ نَر َسلننَا نُوحاً إِّ ََل قَ نوِّم ِّه فَ َق َ
اّللَ َما لَ ُكم ِّهم نن إِّل ٍَه غَ نّيُهُ
أَفَ َال تَتَّ ُقو َن ]2 املؤمنون.[23:
ِّ
وقال عز من قائل  :وإِّ ََل َع ٍ
اّللَ َما لَ ُكم ِّهم نن إِّلَ ٍه غَ نّيُهُ إِّ نن
اه نم ُهوداً قَ َ
ال ََي قَ نوم ا نعبُ ُدوان ه
اد أَ َخ ُ
َ
أَنتُ نم إِّالَّ ُم نف ََتُو َن ] هود.[50:

وكانت خامتة الرساالت املنزلة على رسولنا حممد صلى هللا عليه وسلم اليت ارتضاها ربنا سبحانه
وتعاىل لعباده واضحة جلية يف هذين األمرين وفيما جاء من تشريعات يف خمتلف ميادين احلياة.
هذا إىل جانب مزيد بيان أمساء هللا احلسىن وصفاته العليا .3وخلص التوحيد يف سورة اإلخالص:
ِّ
َح ٌد {َّ }1
قُ نل ُه َو َّ
َح ٌد{ .4)}4ويف
اّللُ َّ
الص َم ُد{ََ }2لن يَل ند َوََلن يُولَ ند{َ }3وََلن يَ ُكن لَّهُ ُك ُفواً أ َ
اّللُ أ َ

 (1انظر مبحث األخالق اإلسالمية يف كتاب ( يف الفكر اإلسالمي ) جامعة اإلمارات ص . 197
 (2انظةةر دسةةتور األخةةالق يف اإلسةةالم ص  778 -686وأصةةول النظةةام االجتمةةاعي يف اإلسةةالم ص  130 -129للعالمةةة الشةةي حممةةد
الطاهر بن عاشور .
 (3انظةةر حب ةةث األخةةالق اإلس ةةالمية يف كتةةاب ( يف الفك ةةر اإلسةةالمي ) جامع ةةة اإلمةةارات ص  197وم ةةا بعةةدها  ،وانظ ةةر كتةةاب يف رح ةةاب
أمساء هللا احلسىن .
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َّاس{ }1ملِّ ِّ
َّاس{ِّ }3من َش هِّر ال َنو نس َو ِّ
َّاس{ }2إِّل َِّه الن ِّ
ك الن ِّ
ب الن ِّ
اس
سورة الناس  ( :قُ نل أَعُوذُ بَِّر ِّه
َ
َّ ِّ
ص ُد ِّ
َّاس{ِّ }5م َن ا نْلِّن َِّّة َو الن ِّ
ور الن ِّ
اْلَن ِّ
َّاس{]  }6اإلخالص. [6-1:
ن
س ِِّف ُ
َّاس{ }4الذي يُ َو نس ِّو ُ
هذا اهلدف الذي يرتبط بفطرة اإلنسان ويشبعها مصداقاً لقول رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم (:كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه ،كما تنتج البهيمة هبيمة
مجعاء ،هل حتسون هبا من جدعاء ؟ قال أبو هريرة رضي هللا عنه – راوي احلديث – اقرؤوا إن شئتم:
فطرة هللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق هللا ذلك الدين القيم .1 ) . .
ويف توحيد هللا عز وجل والعلم مبا شرع رب العاملني والعمل به عبودية اتمة هلل عز وجل ،حترر
اإلنسان من كل عبودية أخرى؛ ٍ
كمال أو متعة أو هوى أو سلطان.

ويف هذا تربؤ من كل شك أو شرك وتوجه اتم إىل عبادة هللا الواحد القهار ،مبا ميت النفس
البشرية من طمأنينة واستقرار وسعادة  ،ودافع دائم إىل مرضاة هللا سبحانه ،فتستقيم حال الفرد
واجملتمع وحتفظ كرامته مبا يتفق مع إنسانيته فيتحرر من عبودية غري هللا عز وجل ومن كل سلطان غري
سلطانه وتصان حرمة نفسه وماله وعرضه ،وهبذا ترسو أصول احلرية وقواعدها ،وتصان ابلتشريعات
اليت سنها رب العاملني لعباده.
وحتت هذا اهلدف الرئيس تتضافر بقية األهداف الرتبوية اليت تنمي قدرات اإلنسان البدنية
والعقلية والتعبريية واومالية واالجتماعية واإلنسانية واإلبداعية ،وتسمو صلته ابآلخرين على اختالف
عقائدهم ومللهم وأزماهنم وأماكنهم .بل إن تربية اإلنسان على العبودية هلل تكسبه حسن االتصال
واالنتفاع بكل ما يف الكون من نبات وحيوان ومجاد ملا يف صاحل خلق هللا من إنس وجن وحيوان . .
 . . . . . . .وما أمسى هذه الرتبية ،وما أبعد آاثرها النفسية والسلوكية ! .هذا إىل جانب الرتبية
األخالقية والرتبية الدينية اليت متده مبعرفة أحكام هللا عز وجل وآداب شرعه  ،2كل هذه الفروع الرتبوية
يعاضد بعضها بعضاً لتحقيق العبودية هلل وحده ،وهي ذروة احلرية اإلنسانية املنظمة املنضبطة بنظام
اإلسالم وشرائعه.

 )1أخرجةةه أصةةحاب الكتةةب السةةتة واإلمةةام أمحةةد وغةةريهم واللفةةظ للبخةةاري ،انظةةر فةةتح البةةاري ج  3ص  464و  465ومسةةند اإلمةةام أمحةةد
ص  329ج  14بتحقيق حممد شاكر ،واآلية  30من سورة الروم.
 )2انظر ( كلمات يف مبادئ علم األخالق ص  40 -38لتستاذ الدكتور عبد هللا دراز رمحه هللا  ،وكتاب دستور األخالق يف القرآن ) ,
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الَّ ِّذي
يع
َس ِّر ُ

وهبذا استخلف هللا أمة حممد صلى هللا عليه وسلم ،قال عز وجل من قائلَ  :و ُه َو
ض َدرج ٍ
ف األ نَر ِّ
ك
َج َعلَ ُك نم َخالَئِّ َ
آَت ُك نم إِّ َّن َربَّ َ
ض َوَرفَ َع بَ نع َ
ات لِّهيَ نب لُ َوُك نم ِِّف َما َ
ض ُك نم فَ نو َق بَ نع ٍ َ َ
اب وإِّنَّه لَغَ ُف ِّ
ِّ
يم ]1 األنعام .[165 :
النع َق ِّ َ ُ ٌ
ور َّرح ٌ
ومن هذه األمة تكون اخلالفة يف الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ،مصداقاً لقوله عز من
ِّ
اّلل الَّ ِّذين آمنُوا ِّمن ُكم و َع ِّملُوا َّ ِّ
اِل ِّ
َّهم ِِّف ناأل نَر ِّ
ف
استَ نخلَ َ
ات لَيَ نستَ نخل َفن ُ
ض َك َما ن
الص َ
قائلَ  :و َع َد َُّ َ َ
ن َ
ِّ
ِّ
َّهم ِّهمن بَ نع ِّد َخ نوفِّ ِّه نم أ نَمناً يَ نعبُ ُدونَِِّن
ين ِّمن قَ نبلِّ ِّه نم َولَيُ َم هِّكنَ َّن ََلُ نم ِّدينَ ُه ُم الَّ ِّذي نارتَ َ
ضى ََلُ نم َولَيُ بَ هدلَن ُ
الَّذ َ
ك ُهم الن َف ِّ
َال ي نش ِّرُكو َن ِِّب َش نيئاً ومن َك َفر ب نع َد ذَلِّ َ ِّ
اس ُقو َن ] 2 النور. [55:
ََ َ َ
ُ
ك فَأ نُولَئ َ ُ
هؤالء املؤمنون الذين يعملون الصاحلات ويستجيبون ألمر هللا تعاىل وحيسنون إقامة حكمه بني
عباده على أرضه من غري إفراط وال تفريط ،يرسون قواعد العدل واخلري واملساواة بني الناس من غري
عسف وظلم ،ال خيافون يف هللا لومة الئم ،شدة يف احلق من غري عنف ،ولني من غري ضعف.
َّاس ََتنمرو َن ِِّبلنمعر ِّ
وهبذا حيققون قول هللا تعاىلُ  :كنتم َخ نّي أ َُّم ٍة أُ نخ ِّرج ن ِّ
وف َوتَن َه نو َن َع ِّن
َ
ُن َ
َ نُ
ت للن ِّ ُ ُ
النمن َك ِّر وتُ نؤِّمنُو َن ِِّب هِّ
ّلل ] ..آل عمران.[110:
ُ َ
فإذا اجتهد اجملتمع اإلسالمي وبذل قصارى جهده يف حتقيق العبودية هلل وحده بعيداً عن امليول
واألهواء؛اجتهت الطاقات مجيعها يف خطوط متوازية لتحقيق املقصد األمسى؛ مرضاة هللا عز وجل
للفوز يف دار الدنيا واآلخرة؛ فال تتعارض اوهود وال تتصارع القوى ،فإن روح اوميع وقواهم متجهة
إىل هدف واحد ،ولو تعددت السبل املشروعة لتحقيقه .وال يكون التمايز إال ابلتقوى وحسن العطاء
مع كمال األداء؛ فتعم السعادة وتطمئن النفوس ويتم االستقرار يف مجيع جوانب احلياة العامة
واخلاصة .وإذا أدرك كل منا مسؤولياته وواجباته ودوره يف اجملتمع ،وأدرك معىن قول الرسول الكرمي
صلى هللا عليه وسلم  (:ما من عبد اسرتعاه هللا رعية فلم حيطها بنصحه إال مل جيد رائحة اونة )
.3
 )1األنع ةةام  165يف اآلي ةةة دالل ةةة ابنته ةةاء خالف ةةة األرض كله ةةا إىل أم ةةة حمم ةةد رس ةةول هللا ص ةةلى هللا علي ةةه وس ةةلم بدالل ةةة قول ةةه تع ةةاىل يف اآلي ةةة
األخرى( خالئف يف األرض ) ( يونس  ) 14الذي ال ينفي وجود خالئف أخرى وانظر تفسري الطربي ج  8ص . 114
 )2النور  :آية  ، 55قال ابن كثري رمحه هللا  ( :هذا وعد من هللا تعاىل لرسوله صةةلوات هللا وسةةالمه عليةةه أبنةةه سةةيجعل أمتةةه خلفةةاء األرض
 ،أي أئمة الناس والوالة عليهم وهبةةم تصةةلح الةةبالد  ،وخيضةةع هلةةم العبةةاد  ،وليبةةدلنهم مةةن بعةةد خةةوفهم مةةن النةةاس أمنةةاء حكمةةاء فةةيهم  ،وقةةد
فعله تبارك وتعاىل وله احلمد واملنة  ،خمتصر تفسري ابن كثري ج  2ص . 615
 (3متفق عليه.
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مهما تكن تلك املسؤولية جليلة ،أو حقرية ،فاملؤمن يتحملها على أحسن صور التحمل ،ويسعى
إىل القيام هبا على أحسن وجه ،وينفذها بكل وسيلة مشروعة ،مستفيداً من خمتلف الطاقات
املتخصصة،واألدوات املتجددة ،والتقنيات املتطورة ،وال يرضى إلخوانه إال ما يرضاه لنفسه ،وإذا
بدرجة اإلتقان والدقة وحسن التنفيذ وجودة العطاء أيخذ مكانه يف اجملتمع اإلسالمي ،الذي ينهل من
معني اإلسالم عقيدة ،وشريعة وأخالقاً.
املبحث الثاهل :دور األسرة يف الرتبية:
لن نفصل القول هنا فيما رغب اإلسالم به من الزواج وحث عليه من تيسري مؤونته حتصيناً
للجنسني ،وما أمر به من حسن اختيار كل من الزوجني لصاحبه ،وما بينه من حقوق وواجبات على
كل منهما ،وما أمرهم به من املعاشرة ابملعروف ،وما وضحه من دور األسرة يف الطمأنينة واأللفة
ِّ
آَيتِِّّه أَ نن َخلَ َق لَ ُكم ِّهم نن أَن ُف ِّس ُك نم أَ نزَواجاً لِّهتَ نس ُكنُوا
والرمحة واملودة ،وحسبنا هنا قوله سبحانهَ  :وم نن َ
ِّ
ك ََلَي ٍ
ت لِّهَق نوٍم يَتَ َف َّك ُرو َن] الروم[21:؛ وما حث به
إِّل نَي َها َو َج َع َل بَ ني نَ ُكم َّم َو َّدةً َوَر نْحَةً إِّ َّن ِِّف َذل َ َ
كالً منهما على أداء واجبه ،وحسن القيام به ،والتعاون على الرب والتقوى ،ويكفينا يف هذا املقام قوله
ِّ
ِّ
ارةُ َعلَني َها
آمنُوا قُوا أَن ُف َس ُك نم َوأ نَهلِّي ُك نم ََنراً َوقُ ُ
ين َ
َّاس َوا نِل َج َ
عزمن قائلََ  :ي أَيُّ َها الَّذ َ
ود َها الن ُ
م َالئِّ َكةٌ ِّغ َال ٌ ِّ
صو َن َّ
اّللَ َما أ ََم َرُه نم َويَ نف َعلُو َن َما يُ نؤَم ُرو َن ] التحرمي.[6:
ظ ش َدا ٌد َال يَ نع ُ
َ
وال خيفى على أحد ما ورد من آايت كرمية ،وأحاديث شريفة يف رعاية األوالد ،وحسن تربيتهم
وتنشئتهم على اإلسالم منذ نعومة أظافرهم عقيدة وشريعة وأخالقاً؛ بدءاً من األذان يف أذن املولود
ليكون أول ما ميت مسامعه من عامل الدنيا توحيد هللا عز وجل ،إىل العناية به وأمره ابلصالة لسبع . .
 .فضربه لعشر  . . .واحلث على املساواة بني األوالد ليكونوا يف بر آابئهم سواء ،وحث األوالد على
بر الوالدين وطاعتهما واالعرتاف جبميلهما ،واإلحسان إليهما يف كربمها ،والتلطف معهما ،وما وراء
هذا من أخالق أسرية رفيعة تتمسك ابلقيم اإلسالمية فهماً وتطبيقاً .1
وأبرز اإلمام الغزايل حجة اإلسالم دور األسرة يف الرتبية إذ يقول ( :الصيب أمانة عند والديه،
وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة ،وهو قابل لكل ما نقش ،ومائل إىل
كل ما ميال به إليه .فإن ِّ
عود اخلري وعلمه نشأ عليه؛ سعد يف الدنيا واآلخرة وشاركه يف ثوابه أبواه
 )1انظر حتفة املودود يف أحكام املولود البن القيم واألذكار للنووي  244وما بعدها  ،واألدب املفرد ص 31-14وص47 -43
وإحياء علوم الدين لإلمام الغزايل ج  2ص  198وما بعدها.
8

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

أ.د .حممد عجاج اخلطيب

تربية أوالدان بني الواقع والواجب

وكل معلم له ومؤدب .وإن ِّ
عود الشر وأمهل إمهال البهائم شقي وهلك وكان الوزر يف رقبة القيم عليه
ِّ
آمنُوا قُوا أَن ُف َس ُك نم َوأ نَهلِّي ُك نم ََنراً] التحرمي[ 6؛
ين َ
والوايل له  ،وقد قال عز وجل ََ  :ي أَيُّ َها الَّذ َ
ومهما كان األب يصونه عن انر الدنيا ،فبأن يصونه عن انر اآلخرة أوىل؛ وصيانته أبن يؤدبه ويهذبه
ويعلمه حماسن األخالق ،وحيفظه من قرانء السوء وال ِّ
يعوده التنعم ،وال حيبب إليه الزينة وأسباب
الرفاهية؛ فيضيع عمره يف طلبها إذا كرب ،فيهلك هالك األبد ،بل ينبغي أن يراقبه من أول أمره ) .1
وتقع املسؤولية الرتبوية يف األسرة على األبوين مباشرة ،وهي مسؤولية عظيمة؛ تتناول بناء
شخصية األوالد بناء إميانياً وروحياً وأخالقياً ،يلخصه حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم البن
عباس (:ايغالم احفظ هللا حيفظك ،احفظ هللا جتده جتاهك ،إذا سألت فاسأل هللا ،وإذا استعنت
فاستعن ابهلل ،واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا
لك ،وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه هللا عليك ، 2)...وتعليمهم
ابلتدريج أمور الدين والدنيا ،ومحلهم على التخلق أبخالق اإلسالم .
وما أبلغ قول رسول هللا البن أم سلمة ( :اي غالم ِّ
سم هللا تعاىل،وُك ْل بيمينك،وُك ْل مما يليك) ،3
وتربيتهم من الناحية البدنية والصحية ،وأتديبهم آبداب اإلسالم يف األكل و الشرب والنوم ،والدخول
واخلروج ،وتعويدهم حتمل املسؤولية مبا يطيقون ،والزجر على الالمباالة واإلمهال واالتكال على
اآلخرين بغري مربر  ،...كما تتناول رعاية األبوين لتوالد اوانب العقلي؛ بتنمية أسلوب التفكري
السليم ،والوقوف على احلقائق ،واحلكم عليها بعد أانة وحسن تفكري ،وإكساهبم املعارف احمليطة هبم
بطريق صحيح ،وتنمية الوازع الديين ورعايته رعاية ابلغة ابلرتغيب والرتهيب ،إىل جانب إكساهبم
احملافظة على القيم اإلسالمية يف كل شيء ،واآلداب االجتماعية .4
تلك خالصة مقتصرة يف بناء األسرة وتربية األوالد .ولكن الواقع يف كثري من بالد املسلمني
جيانب هذا جمانبة تتفاوت بني جمتمع وآخر ،وميكن تلخيص هذا الواقع فيما يلي:
ما يتعلق ببناء األسرة؛ وهي اجملتمع األول الذي حيتضن أوالده ويربيهم ليكونوا رجال الغد:

 )2إحياء علوم الدين ج  3ص  79-69وخمتصر منهاج القاصدين ص .161- 159
 )3أخرجه الرتمذي انظر قبسات من هي النبوة ص .29
 )4متفق عليه.
 (4انظر يف هذا خمتصر منهاج القاصدين ص .161-160
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العقبات املادية املتصلة بغالء املهور ،والتقاليد احمليطة أبمور اخلِّطبة ومتام الزواج ،مما ال صلة له
بيسر اإلسالم وتعاليمه.
تغيري مفهوم الكفاءة بني الزوجني ،مع أن اإلميان والعمل الصاحل واخللق الكرمي ،هو الكفاءة
املطلوبة للزواج ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( :تنكح املرأة ألربع؛ ملاهلا وحلسبها ووماهلا
ولدينها ،فاظفر بذات الدين تربت يداك ) .1
وقال صلى هللا عليه وسلم (:إذا أاتكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه؛ إال تفعلوا تكن فتنة يف
األرض وفساد عريض)  .2ويف رواية :فساد كبري.
أتخر سن الزواج والعنوسة ،ومما أسهم يف هذا يسر الفساد ملن ال رادع له ،حيث
وجنم عن هذا ُ
يشبع غريزته مبا حرم هللا تعاىل .وساعد على هذا االختالط والتربج والتبذل ،وكل هذا يتناىف مع العفة
اليت دعا اإلسالم إليها .3
التقليد األعمى الذي التزمته بعض األوساط االجتماعية يف أمور الزواج ،واخلروج عن أحكام
اإلسالم يف اخلِّطبة والتعرف على أخالق كل من اخلطيبني وما وراء هذا؛ مما ترتتب عليه اآلاثر
الوخيمة.
والسبيل إىل التصحيح التمسك مبا أنزل هللا تعاىل ،ومبا سنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وقد
أسهم يف ختفيف بعض مشكالت الزواج ،مشروع صندوق الزواج ومشروع الزواج اوماعي الذي أقامه
املسؤولون وبعض اومعيات االجتماعية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة .4
ما يتعلق بدور األسرة يف تربية األوالد :وميكن تلخيص أسباب تقلص دور األسرة يف الرتبية ،أو
اخللل الذي اعرتى هذا الدور يف األمور اآلتية:
عدم وضوح هذا الدور لدى كثري من األسر اإلسالمية .
إلقاء مسؤولية رعاية األوالد الرتبوية إىل اخلادمات واملشتغلني يف خدمة األسرة يف بعض
األوساط .وإن أطلق بعضهم على من يقوم هبذه املهمة اسم املربيات.

 (1أخرجه البخاري ومسلم انظر نظام األسرة يف اإلسالم للخطيب وزمالئه ص .69
 )3أخرجه الرتمذي وابن ماجه املصدر السابق ص  72و . 66
 )4املصدر السابق ص  65وكتاب الزواج املشكلة واحلل للسيد رائد اوروان.
 (4انظر الزواج املشكلة واحلل للجروان  70وما بعدها.
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اختالف ثقافة من أسندت إليهم العملية الرتبوية عن ثقافة األسرة؛ أعين الدين والقيم والعادات
واألخالق واآلداب.
إتباع أساليب غري تربوية يف رعاية الصغار وتسكينهم واخلالص من ضوضائهم بطرح بعض
األلعاب بني أيديهم ،أو ختويفهم ,أو تركهم أمام أجهزة التلفاز والفيديو ,وإشغاهلم مبا ينفع وما ال
ينفع . . .
اِّهتمام الوالدين ابووانب املادية ،وعدم تفرغ رب األسرة – لكثرة أشغاله -ملتابعة أحوال أوالده.
وترك أمر تربية الصغار لتم اليت جتتهد يف هذا حسب علمها ومقدرهتا. . . . . .
خروج املرأة إىل العمل لغري ضرورة فوت دورها يف ُحسن رعاية أوالدها ،خاصة يف مرحلة الطفولة
املبكرة ،وقد بني الرسول الكرمي أمهية هذا الدور يف قوله ( :خري نساء ركنب اإلبل ،صاحل نساء قريش
أحناه على ولد يف صغره ،وأرعاه على زوج يف ذات يده ) .1
عدم وضوح حقوق وواجبات كل من الزوجني يف بعض األوساط اإلسالمية ،وتغليب العادات
والتقاليد الدخيلة على ما شرعه هللا عز وجل ،وظن كثري منهم أبن واجب الرجل الكسب وأتمني
حاجات األسرة خارج املنزل ،وواجب املرأة الطاعة العمياء ،واخلدمة الداخلية يف املنزل ،من غري تصور
إسالمي بني ملكان األسرة من النظام العام ،ومكان الزوجني من األسرة ،ودورمها يف تربية أوالدمها.
انعدام القدوة الصاحلة اليت جيب أن يتأسى يتأس هبا األوالد ،ومعلوم ما للرتبية ابلقدوة من أثر
عيد يف الرتبية وتنشئة األطفال على الطاعة واخللق القومي ،وحسن العبادة ،والتعامل مع اآلخرين،
وكثرياً ما يكون الوالدان أو أحدمها أسوة سيئة ألوالده.
2
هذا اوهل أو التجاهل أدى يف كثري من األحيان إىل احنرافات وخيمة العواقب.
عدم املساواة بني األوالد ،وحتقيق العدل بينهم ،ميالً إىل الذكور ،أو اإلانث أحياانً؛ خالفاً ملا أمر
به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (:اعدلوا بني أبنائكم)  .3وملا قدم بشري والد النعمان رضي هللا
 (1أخرجه البخاري حديث (  ) 4946 ، 4692 ، 3179ومسلم (  )4589وأمحد (  ) 2774و (  ) 10121ويف رواية ( على
طفل ) ويف رواية على ( يتيم ) وله عدة طرق.
 (2انظر كتاب جنوح األحداث للصواف طبع دمشق سنة  1950إصالحية األحداث ص  27وما بعدها  ،حيث فيه من الوقائع على
ألسنة األحداث ما تقشعر له األبدان.
وال
 (3يف البخاري يف كتاب اهلبة ( ابب اهلبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئاً مل جيز حىت يعدل بينهم  ،ويعطي اآلخرين مثله ،
( 3627
يشهد عليه  ،وقال صلى هللا عليه وسلم ( اعدلوا بني أوالدكم يف العطية ) وأخرج احلديث املذكور ( اعدلوا ) النسائي
) وأبو داوود (  ) 3077وأمحد ( . ) 17693
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عنهما ليشهده على عطية للنعمان  ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( :أفعلت هذا بولدك كلهم
؟ قال :ال  .قال :اتقوا هللا ،واعدلوا بني أوالدكم) .1
عدم تشجيع الصغار مبا يناسبهم واالستهانة مبا يقدمونه من قول أو عمل.
اإلفراط يف تدليل األوالد يف بعض األوساط ،حىت إذا ما شبوا مل يستطع الوالدان تلبية رغباهتم
الكثرية املختلفة ،مما ينتهي هبم إىل العقوق أو االحنراف...
من أخطر التحدايت اليت هتدد كيان األسرة بل اجملتمع وسائل االتصال املتطورة؛ اليت مل توظف
كما ينبغي يف خدمة اويل وحسن رعايته ،مما يعرض يف بعض القنوات الفضائية ،وما يلحق هبذا من
أشرطة مسعية أو مرئية حتمل السموم إىل أوالدان؛ عن طريق أفالم ومسلسالت العنف ،والتحلل
والالمباالة ،سوى ما يةُ َع ُّد عن قصد لتوساط اإلسالمية من أشرطة جنس ،وغري ذلك مما يندى له
جبني اإلنسانية.
الغزو الفكري املوجه من خالل املقروء واملسموع واملرئي خللخلة العقيدة يف النفوس ،وسل
الناشئة عن دينها وقيمها وعن مكارم األخالق .مما تبنته وتعهدته املؤسسات املعادية لإلسالم ,ويف
مقدمتها املؤسسات الصهيونية .2
الدعوات الصرحية إىل التحلل واإلابحية وعدم االلتزام ,والتحرر من كل القيود؛ اليت تنظم حياة
اإلنسان اخلاصة والعامة . . . .
كل ما سبق يدعوان إىل إنقاذ أوالدان مما حييط هبم ,أو يرتبص هبم والسبيل الوحيد هلذا ما يلي:
أوالً :التوعية اإلسالمية اوادة لتبوين ،وتعليمهم أساسيات العقيدة اإلسالمية وأحكامها
نُظُمها وأخالقها؛ من خالل أجهزة اإلعالم ووسائله املختلفة.
اثنياً  :إنشاء مراكز ثقافة األسرة،يقوم عليها املؤهلون من الناحية الدينية والرتبوية واالجتماعية؛
كمراكز الصحة اليت ترعاها مجيع الدول؛ فإن صحة العقيدة وسالمتها واستقامة السلوك ,والتخلق
أبخالق اإلسالم وآدابه ليس أبقل أمهية من سالمة األبدان من األسقام.

 (1متفق عليه،ويف رواية (أيسرك أن يكونوا لك يف الرب سواء ؟ قال :بلى .قال :فال إذن) نظام األسرة للخطيب ص . 158-157
 (2انظر املصادر واملراجع ص  2هامش .5
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اثلثاً :عدم خروج املرأة إىل العمل خارج بيتها إال عند الضرورات ,مع االهتمام مبيدان عملها,
والتزامها ابحلشمة ,والضوابط الشرعية يف لباسها وقوهلا وعملها .وفق قاعديت ":الضرورات تبيح
احملظورات " و " الضرورة تقدر بقدرها ".
رابعاً :تقوية الضوابط االجتماعية بني األمة وإحياء صلة األرحام كما أمر هللا تعاىل وأمر رسوله
ملا يف هذا من وقاية ابلغة لتسرة وأوالدها.
خامساً  :قيام كل من الوالدين بواجبه يف حسن رعاية األوالد؛ فان ُح ْسن تربيتهم وتنشئتهم
على مراقبة هللا تعاىل والقيام مبا أمر واالبتعاد عما هنى ليس أبقل أمهية من رعاية أبداهنم من الناحية
الغذائية والصحية . . . .
سادساً :تصعيد طاقات األوالد بصقل ميوهلم ,وتنمية هواايهتم ابالستفادة من أوقات فراغهم؛
لنمو ملكاهتم اإلبداعية ،ولسمو نفوسهم.
سابعاً  :تشجيع األوالد–على مستوى األسرة – على حتمل مسؤولياهتم وأداء واجباهتم املنزلية
والشخصية واملدرسية ،وعدم التواكل على اآلخرين ،أو االستعالء على أداء بعض ما يتعلق هبم.
اثمناً  :إشراكهم بقضااي األسرة عند ما يبلغون السن املناسبة ملثل هذه املشاركة؛ ليقدروا ما
يبذله الوالدان ,وليعيشوا قضااي األسرة يف أفراحها وأتراحها ومنشطها ومكرهها؛ ليصريوا فيما بعد أهالً

ألن يعاووا قضااي جمتمعاهتم وأمتهم.
اتسعاً  :اختيار األفضل لتوالد فيما يطلعون أو يقتنةون مع مراعاة رغباهتم فيما ال شطط فيه؛
مع كمال االلتزام أبحكام اإلسالم وآدابه.
عاشراً :متابعة أحوال األوالد متابعة تصحيح وتشجيع يف سبيل األفضل واألكمل ،مع التعليل
ما أمكن على حسب أعمار األوالد العقلية.
أحد عشر  :مالحظة أصدقاء األوالد واحلث على صحبة األخيار ،قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ( :الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل ) .1
الثاهل عشر  :تقومي العملية الرتبوية يف األسرة بني حني وآخر ,من قبل الوالدين؛ لتخذ
ابإلجيابيات ,ونبذ السلبيات ,وحسن معاوة القضااي املستجدة مع منو األوالد وتطور أحواهلم  .ومن
 (1أخرجه أبو داود والرتمذي – قبسات من هدي النبوة ص  ، 91وانظر ما لرفقاء السوء من عواقب وخيمة .جنوح األحداث
للصواف.
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الضروري مبكان  ,اإلفادة من أهل اخلربة واالختصاص  ,خاصة عند ِّ
بدو ظواهر جديدة فكرية أو
سلوكية؛ ليحسن الوالدان الرعاية والتوجيه.
الثالث عشر :التعاون التام مع املدرسة من الناحية العلمية والرتبوية ,وتتبع وأحوال األوالد فيها,
وعلى علم األوالد؛ لتتالحم اوهود الرتبوية يف األسرة مع اوهود الرتبوية اليت تبذهلا املدرسة يف سبيل
حتقيق الغاية من هاتني املؤسستني اهلامتني .وتتبع كل ما يتعلق ابألوالد من الناحية الفكرية والعلمية
والسلوكية مبا يكفل حسن الرعاية والتشجيع والتوجيه وعدم االكتفاء ابلشكل؛ فإن املضمون
والكيف هو األصل.1
الرابع عشر  :توثيق الصالت ابووار على األسس اإلسالمية اليت حث عليها القرآن الكرمي وبينها
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،والقيام حبقوق اوار ,ملا يف تقوية هذه الروابط من وقاية ألوالدان،
ومحاية لسلوكهم؛ من خالل فهمنا لدالالت قول الرسول صلى هللا عليه وسلم ( :ما زال جربيل
يوصيين ابوار حىت ظننت أنه سيورثه) ,2وفهمنا لظالل قوله عليه أفضل الصالة والسالم( :ال يؤمن
أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه) ،وقوله ( :وهللا ال يؤمن ،وهللا ال يؤمن ،وهللا ال يؤمن ,قيل:
َمن ايرسول هللا ؟ قال :الذي ال أيمن جاره بوائقه) .3
حي احملالت التجارية اليت يتعاملون معها ,ويرتدد
اخلامس عشر :أن يعرف أولياء األمور يف كل ٍ

عليها أوالدهم ,ويتأكدون من ُح ْسن معامالهتم وأخالقهم وسلوكهم ،وأال تتعدى صةالت األوالد
بتلك احملالت حدود(املرافق العامة) وقضاء احلاجات اليومية ،مع حسن التعامل الذي تقتضيه تلك
الصالت؛ دفعاً للتقليد األعمى ،أو التأثر بسوء األخالق ،والعادات السيئة اليت قد تتسرب من بعض
الفئات واألوساط .4

 )1هذه املتابعة يف مجيع مراحل النمو ،خاصة يف دور املراهقة الذي ال ختفى أمهيته على أحد.
 (2أخرجه الشيخان وأبو داود والرتمذي – مجع الفوائد .425/2
 (3املرجع السابق .426/2
 (4انظر جنوح األحداث الصادر عن إصالحية األحداث لتستاذ الصواف ص  15ومةةا بعةةدها  ،طبةةع دمشةةق ( )1950وكتةةاب
ظةةاهرة جنةةوح األحةةداث يف جمتمةةع اإلمةةارات العربيةةة املتحةةدة :سلسةةلة الدراسةةات اإلجتماعيةةة  ،إعةةداد لفيةةف مةةن البةةاحثني إبشةراف
الةةدكتور حممةةد هويةةدي  ،كتةةاب البيةةان مجعيةةة االجتمةةاعيني  ،خاصةةة اوةةداول اإلحصةةائية  ،وانظةةر جنةةوح األحةةداث يف دولةةة
اإلمارات العربية املتحدة .أ.د .حممد رايض اخلاهل – مجعية أ م املؤمنني – عجمان.
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السادس عشر :االهتمام مبرافقة األوالد واصطحاهبم إىل املساجد وإىل املؤسسات الثقافية ،وإىل
ُسرية ,ووقاية األبناء من الزلل .وحبذا لو شارك
احلدائق ,ومواطن الرتويح املشروع لتقوية الروابط األ َ
ُسر يف مثل هذه اللقاءات؛ لتقوية الروح اوماعية ,وتوثيق األلفة ،وتقوية روابط األخوة
عدد من األ َ
بني اآلابء وبني األوالد .ويف هذا من التعاون ما ال خيفي  . . . . .من خالل بعض املسابقات
الرايضية والثقافية ،وتنمية املهارات وامللكات ,مبا يعود على الناشئة من خري.
السابع عشر :أن تعيش األسرة مجيعها اإلسالم عقيدة وشريعة وعبادة وسلوكاً ,ال أن يعد األوالد
لإلسالم ,بل يعيشونه بعقوهلم ووجداهنم وسلوكهم ,وأن يصدق العمل القول ,والتطبيق العلم ،فعِّْلم بال
عمل ال خري فيه ،وعمل بال علم ال جدوى منه.1
الثامن عشر  :االعتزاز ابلشخصية اإلسالمية ,وترك التقليد األعمى لغري املسلمني ,يف املأكل
واملشرب وامللبس ,واالحتفاالت واألعياد واملناسبات ,امتثاالً ألمر الرسول صلى هللا عليه وسلم ,إذ
قال (:من تشبه بقوم فهو منهم )  ،2وقال صلى هللا عليه وسلم حمذراً ومنبهاً ( :لتتبعن سنن من كان
قبلكم شرباً بشرب ،وذراعاً بذراع ,حىت لو دخلوا حجر ضب لتبعتموهم .قلنا :اي رسول هللا :اليهود
والنصارى ؟ ؟ قال :فمن ؟ ؟ ؟ ) .3
املبحث الثالث :دور املدرسة يف الرتبية :
 -1نشأ التعليم يف اإلسالم على يدي الرسول صلى هللا عليه وسلم ,إذ كان جيلس يف املسجد
بعد صالة الغداة ,فيتحلق حوله أصحابه ِّحلَقاً ِّحلَقاً ,فيعلمهم القرآن والفرائض والسنن.
وكانوا إذا تعلموا من الرسول صلى هللا عليه وسلم عشر آايت مل يتجاوزوها حىت يتعلموا ما فيها
من العلم والعمل . . .قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيعاً لقد خترج الرعيل األول يف مدرسة
الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم بنهلهم من القرآن الكرمي مباشرة ,وتعلمهم السنة ابلتطبيق العملي,
فعاشوا القرآن الكرمي بعقوهلم ووجداهنم ومعامالهتم وسلوكهم .وأتسوا ابلرسول صلى هللا عليه وسلم،
وختلقوا أبخالقه ،وساروا على آدابه ،عاشوا اإلسالم قلباً وفكراً ،وراقبوا هللا عز وجل يف مجيع أحواهلم
 (1انظر اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي ص  8وما بعدها.
 (2أخرجه أبو داود حديث  ، 3512وأمحد حديث  ، 4868ويروى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ":ليس منا من تشبه
بغريان  ،ال تشبهوا ابليهود وال النصارى  "...أخرجه الرتمذي – حديث .2619
قبلهةةا،
 (3أخرجه البخاري حديث  ، 6775ويف رواية عن أيب هريرة رضي هللا عنه" ال تقوم الساعة حةةىت أتخةةذ أمةةيت أبخةةذ القةةرون
حةةديث
شةرباُ بشةةرب وذراعةاً بةةذراع  ،فقيةةل :اي رسةةول هللا كفةةارس والةةروم ؟ قةةال :ومةةن النةةاس إال أولئةةك!!!!" البخةةاري
،6774وأخرجه أمحد وابن ماجه .ويف رواية ":لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه "– صحيح البخاري حديث .3197
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ظاهرة وابطنة ،عامة وخاصة ،وعلى منهج الرسول الكرمي وبنهج أصحابه الكرام اتبع من جاء بعدهم
مسرية العلم والعمل ،فتخرجت األجيال يف حلقات األئمة األعالم قوية الشخصية إبمياهنا ،واسعة
العلم أبمور دينها ودنياها ،مستقيمة السبيل يف معامالهتا وسلوكها؛ ألن املنهج القرآهل يف تربية
اإلنسان هواملنهج األمثل الذي ال يصلح اإلنسان إال به ،وال يصلح غريه لإلنسانية.
وميكننا تلخيص هذا املنهج عقيدة وشريعة وعبادة وسلوكاً ،وامتثاالً ألمر هللا تعاىل فيما يتعلق
برتبية الناشئة خاصة؛ مما جاء يف وصية لقمان البنه ،قال عز وجل من قائل يف سورة لقمانَ  :وإِّ نذ
شر َك لَظُل ِّ
ِّ
ِّ
ص ني نَا نِّ
نسا َن
قَ َ
يم{َ }13وَو َّ
ال لُنق َما ُن ِّالبننِّ ِّه َو ُه َو يَِّعظُهُ ََي بُ ََّ
ِن َال تُ نش ِّر نك ِِّب َّّلل إِّ َّن ال ه ن
نم َعظ ٌ
ٌ
اْل َ
ِّ
ِّ ِّ
ك إِّ ََّ ِّ
ْي أ ِّ
صالُهُ ِِّف َع َام ن ِّ
ّي{}14
َن ا نش ُك نر ِِّل َولَِّوالِّ َدين َ
بَِّوال َدينه َْحَلَنتهُ أ ُُّمهُ َو نهناً َعلَى َو نه ٍن َوف َ
ِل ال َنمص ُ
َك بِّ ِّه ِّعلنم فَ َال تُ ِّطعهما وص ِّ
اح نب ُه َما ِِّف ُّ
اه َد َ
الدن يَا َم نع ُروفاً
سلَ
َوإِّن َج َ
نُ َ َ َ
ٌ
اك َعلى أَن تُ نش ِّر َك ِِّب َما ل نَي َ
ِّ ِّ
ك
ِل ُُثَّ إِّ ََّ
ب إِّ ََّ
ِن إِّ ََّّنَا إِّن تَ ُ
ِل َم نرِّجعُ ُك نم فَأُنَبِّهئُ ُكم ِِّبَا ُكنتُ نم تَ نع َملُو َن{ََ }15ي بُ ََّ
يل َم نن أ َََن َ
َواتَّب نع َسب َ
ِّ
اّلل ل ِّ
ض َي ِّ
ال حبَّ ٍة ِّمن َخر َد ٍل فَ تَ ُكن ِِّف ص نخرةٍ أَو ِِّف َّ ِّ
نت ِِّبَا َّ
يف
َط ٌ
اّللُ إِّ َّن ََّ
َ َ ن
مثن َق َ َ ه ن ن
الس َم َاوات أ نَو ِِّف ناأل نَر ِّ َ
ِّ
ك
ِن أَقِّ ِّم َّ
ك إِّ َّن ذَلِّ َ
صابَ َ
ّي{ََ }16ي بُ ََّ
الص َالةَ َوأن ُم نر ِِّبل َنم نع ُروف َوا نهَ َع ِّن ال ُنمن َك ِّر َو ن
اصِّ نِب َعلَى َما أَ َ
َخبِّ ٌ
ب ُك َّل ُُمنتَ ٍ
ِّم نن َع نزِّم ناأل ُُم ِّ
ش ِِّف ناأل نَر ِّ
َّاس َوَال َتَن ِّ
ص ِّهع نر َخ َّد َك لِّلن ِّ
ض َم َرحاً إِّ َّن َّ
ال
اّللَ َال َُِّي ُّ
ور{َ }17وَال تُ َ
ض ِّ
ك إِّ َّن أَن َكر ناأل ن ِّ
فَ ُخوٍر{ }18واق ِّ
ت ا نِلَ ِّم ِّّي{}19
َص نو ُ
ص نوتِّ َ
نص ند ِِّف َم نشيِّ َ
ك َوا نغ ُ ن
َص َوات ل َ
ض من َ
َ
َ
]لقمان. [19-13:
ويف االمتثال ألمر هللا يف قوله عز من قائل يف قصة إبراهيم وولده إمساعيل عليهما السالم:
ال َي أَب ِّ
ت
الس نع َي قَ َ
فَلَ َّما بَلَ َغ َم َعهُ َّ
َّن أَ نذ ََبُ َ
ال ََي بُ ََّ
ِن إِِّّهّن أ ََرى ِِّف ال َنمنَ ِّام أِّه
ك فَانظُنر َما َذا تَ َرى قَ َ َ َ
ِّ
اّللُ ِّمن َّ ِّ
ين] الصافات.[ 102
الصاب ِّر َ
افن َع نل َما تُ نؤَم ُر َستَج ُدِّّن إِّن َشاء َّ َ
ص
ويف الثبات على العقيدة واحلق عند الشباب قوله عز من قائل يف سورة الكهف َ  :نَن ُن نَ ُق ُّ
ك نَبأ َُهم ِِّب نِل ِّهق إِّ ََّّنُم فِّ نت يةٌ آمنُوا بِّرِّهِبِّم وِّز ند ََن ُهم ُه ًدى{ }13وربطننَا َعلَى قُلُ ِّ
وِبِّ نم إِّ نذ قَ ُاموا فَ َقالُوا
َعلَني َ َ
َ ََ
ن
َ ن َ َ َ نَ
السماو ِّ
ات َو ناأل نَر ِّ
ض لَن نَّ ندعُ َو ِّمن ُدونِِّّه إِّ ََلاً لََق ند قُلننَا إِّذاً َشطَطاً{]  }14الكهف-13:
َربُّنَا َر ُّ
ب َّ َ َ

[14؛ وما سطره الصحابة الكرام من ثبات يف العهد املكي.
هذا املنهج الذي جيب أن نريب عليه أوالدان واألجيال يف البالد اإلسالمية .ولننظر إىل مناهج
التعليم ومدى التزامها هبذا املنهج ،ولننظر إىل القائمني على العملية الرتبوية ومدى مطابقة األوصاف
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والشروط اليت يرتضيها اإلسالم عليهم .ولنسع إىل التغيري الشامل مبا يكفل جناح العملية الرتبوية يف
بناء الشخصية املسلمة بناء متكامالً ووقايتها من عادايت الزمان والتحدايت املختلفة .
واملوضوع حيتاج إىل ما يلي :
 – 1املعلم القدوة يف كل شيء وقد أدرك هذا بعض سلفنا فضمنوا هذه املعاهل يف وصااي مؤديب
إصالحك لنفسك ،فإن
أول إصالحك لولدي
أوالدهم؛ قال عمرو بن عتبة ملعلم ولده " :ليكن َ
ُ
صنعت وال ُقبح عندهم ما تركت .علمهم كتاب هللا وال
عيوهنم معقودة بعينيك ،فاحلَ َس ُن عندهم ما
َ
متلهم فيه فيرتكوه  ،وال ترتكهم منه فيهجروهِّ ،
وروهم من احلديث أشرفه ،ومن الشعر أعفه ،وال تنقلهم
من علم إىل علم حىت حيكموه؛ فإن ازدحام الكالم يف القلب مشغلةٌ للفهم ،وعلمهم سنَ َن احلكماء،
وجنبهم حمادثة النساء ،وال تتوكل على عذر مين لك ،فقد اتكلت على كفاية منك .1
إعداد املعلم القدوة يقتضي إعادة النظر يف معاهد املعلمني ودورها ،ويف دور املعلمني العليا
ومعاهد الرتبية املتوسطة واوامعية ،ويف القائمني عليها ،كما يقتضي االلتزام ابلدورات التدريبية
الطويلة ،اليت يعني فيها املعدون لتعليم اإلسالم حياة يومية حقيقية ،بكل ما يف هذه الكلمة من معىن.
وإىل املنهج اإلسالمي الواضح ،فإن التقدم العلمي التطبيقي والنظري منوط ابلوعي الديين ،فقد أثبت
التاري أن أمتنا ملا قويت ثقافتها الدينية تقدمت يف ميادين العلوم املختلفة ،ومعروف موقف اإلسالم
من العلم والعلماء وطالب العلم ،وتشجيعه املتميز لذلك كله * *.
 -2أسلمة التعليم؛ وال نعين على اإلطالق زايدة حصص الرتبية اإلسالمية بل تدريس مجيع
العلوم من منظار إسالمي ،وحتت قبة اإلسالم ،فإن للمسلمني أايدي بيضاء سخية يف مجيع ميادين
العلوم ال يذكر منها شيء .أمام ما يدرس ألبنائنا مما يتضمن اإلشادة بعلماء الغرب ومتجيدهم ،اللهم
إال ما يذكر يف اتري العلوم عند املسلمني .واألصل أن يبني فضل املسلمني يف كل علم من العلوم؛
ليدرك الناشئة أثر اإلسالم يف التقدم العلمي ,ودور العلماء املسلمني يف تقدم تلك العلوم؛ مما يبعث
يف الطلبة روح الطموح ملتابعة سرية سلفهم.
 (1العقةةد الفريةةد ج  2ص  117واملقصةةود بتجنيةةب حمادثةةة األوالد للنسةةاء ؛ النسةةاء األجنبيةةات  ،ملةةا يف هةةذا األمةةر مةةن مظنةةة الفتنةةة ،
ومحيةةة للحةةق
وسداً لذريعة التخلق أبخالقهن والتشبه هبن مما يتناىف مع ما جيب أن يكون عليه رجل الغد من قوة ورجولةةة وفروسةةية وجنةةدة
قلبةةه فصةةري يةةدك عليةةه
 ،وجةةاء يف وصةةية هةةارون الرشةةيد ملةةؤدب ولةةده  ( :اي أمحةةر إن أمةةري املةةؤمنني قةةد دفةةع إليةةك مهجةةة نفسةةه  ،و ةةرة
وروه األشةةعار ،وعلمةةه السةةنن،
مبسةةوطة  ،وضةةاعف مةةن واجبةةه  ،فكةةن حبيةةث وضةةعك أمةةري املةةؤمنني  ،أقرئةةه القةةرآن  ،وعرفةةه األخبةةار ،
دخلةوا عليةةه  ،ورفةةع جمةةالس القةواد إذا
وبصةةره مبواقةةع الكلةةم *  ،وأمنةةه مةةن الضةةحك إال يف أوقاتةةه  ،وخةةذه بتعظةةيم مشةةاي بةةين هاشةةم إذا
ابلقرب واملالغية ؛(من اللغة  ،أي ابحلوار) .
حضروا جملسه  .. ..وال متعن مساحمته فيستحلي الفراغ وأيلفه  ،وقربه ما استطعت
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 -4التصنيف املوضوعي البعيد عن امليول واألهواء والدعوة إىل العقائد املنحرفة ،نتيجة الرتمجات
لكثري مما يقدمه الغرب أو الشرق غري املسلم.
 -5بناء العملية الرتبوية التعليمية على األسس الرتبوية العلمية اإلسالمية ،واإلفادة من كل جديد
وتوظيفه يف خدمة اإلسالم.
 -6االهتمام يف املراحل األوىل من التعليم حىت هناية املرحلة الثانوية ببناء الشخصية اإلسالمية
جبميع مقوماهتا ،وتوثيق الصلة بني احلاضر واملاضي ،وتعريف الطلبة تعريفاً عميقاً حبياة الرسول صلى
هللا عليه وسلم وصحابته ،وأبئمة األمة يف كل عصر ليفيدوا من القدوة احلسنة وينتفعوا من ماضيهم
حلاضرهم ،ومن حاضرهم ملستقبلهم ،ويتلقى العلم مبا ينبغي له من حلة األخالق اإلسالمية ويوظفه
خلدمة اإلنسانية ،فيما شرع هللا عز وجل بعيداً عن أية مضرة أو مفسدة.
 -7أن يشارك الطلبة يف املراحل اوامعية يف التحصيل العلمي الذايت ،و يؤخذ أبيديهم؛ لتنمية
ملكاهتم وتشجيعهم على البحث والتطبيق ،مبا يهيئ هلم شق الطريق إىل اإلبداع والتفوق واالخرتاع.
 -8اإلفادة من مجيع التقنيات احلديثة ،والوقوف على احلقائق العلمية ،وتطبيقاهتا ،وبيان آاثرها
وحكم اإلسالم فيها ،ألن اإلسالم دين حياة وعلم وعمل وسلوك وأخالق ال عقيدة فلسفية فكرية ال
صلة هلا ابلعمل.
-9استمرار املتابعة والتقومي يف سبيل حسن التطبيق ،من قِّبَل القائمني على العملية الرتبوية أفراداً
ومؤسسات ،وقيام كل جهة بتمام مسؤولياهتا ،ومن ورائها رعاة األمة واملسؤولون عنها  1وقبل هذا
وبعده إخالص العمل هلل عز وجل ومراقبته.
املبحث الرابع :دور اجملتمع يف الرتبية:
أرسى اإلسالم أسس قيام اجملتمع املسلم وقواعده الثابتة ،اليت ال تتبدل وال تتغري بتغري الزمان
واملكان ،مبا يكفل له دوام العزة والسعادة والطمأنينة حتت مظلة األخوة يف هللا والنصح فيه ،واحتاد
الكلمة ،والتعاون على الرب والتقوى ،واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،والتكافل االجتماعي ،يف
مودة ورمحة وتعاطف وإيثار ومساواة وعدل ورمحة للصغري وتوقري الكبري ومعرفة حقوق العلماء فيه مبا
مل يعهد التاري له مثيالً ويتجلى هذا واضحاً فيما أييت:
قال عز من قائل :إِّ ََّّنَا النم نؤِّمنُو َن إِّ نخوةٌ فَأ ِّ
ْي أَ َخ َوين ُك نم] احلجرات[10:
َ ن
َصل ُحوا بَ ن َ
ُ
 (1ويؤكد دور احملتسب يف هذا املقام أمهية هذه املتابعة يف جناح العملية الرتبوية  ،وانظر هناية الرتبة يف طلب احلسبة للشيزري.
ص. 105-103وانظر الباب األول (فيما جيب على احملتسب من شروط احلسبة ولزوم مستحباهتا ) . 10-6
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اْل نُِّث والنع ندو ِّ
ان َواتَّ ُقوان ه
اّللَ
نِب َوالتَّ نق َوى َوالَ تَ َع َاونُوان َعلَى ِّ َ ُ َ
وقال سبحانه وتعاىلَ  :وتَ َع َاونُوان َعلَى ال ِّه
اّللَ َش ِّدي ُد ال ِّنع َق ِّ
اب] املائدة. [ 2 :
إِّ َّن ه
اّللَ َوالَ تُ نش ِّرُكوان بِّ ِّه َش نيئاً َوِِّبل َنوالِّ َدين ِّن إِّ نح َساَنً َوبِّ ِّذي الن ُق نرََب
وقال سبحانه وتعاىلَ  :وا نعبُ ُدوان ه
الص ِّ
َوالنيَ تَ َامى َوال َنم َساكِّ ِّ
ب ِِّبْلَ ِّ
اح ِّ
ار ا نْلُنُ ِّ
ار ِّذي الن ُق نرََب َوا نْلَ ِّ
ْي َوا نْلَ ِّ
السبِّ ِّ
ت
ب َو َّ
نب َوابن ِّن َّ
يل َوَما َملَ َك ن
ب َمن َكا َن ُُمنتَاالً فَ ُخوراً] النساء.[ 36:
اّللَ الَ َُِّي ُّ
أ نَْيَانُ ُك نم إِّ َّن ه
َّ
وه ُك نم قِّبَل ال َنم نش ِّر ِّق َوال َنمغن ِّر ِّ
آم َن
ب َولَ ِّك َّن الِّ َّ
س الِّ َّ
نِب أَن تُ َولُّوان ُو ُج َ
نِب َم نن َ
َ
وقال سبحانه   :ل ني َ
ّلل والني وِّم ِّ
ِّ
اَلخ ِّر واملالئكة وال ِّ
نكتَ ِّ
ال َعلَى ُحبِّه ِّه َذ ِّوي الن ُق نرََب َوالنيَ تَا َمى
ْي َوآتَى ال َنم َ
اب َوالنَّبِّيِّه َ
ِِّب ه َ َ ن
َ
ِّ
الرقَ ِّ
الصالةَ َوآتَى َّ
يل والسائلْي َوِِّف هِّ
السبِّ ِّ
الزَكاةَ َوال ُنموفُو َن بِّ َع نه ِّد ِّه نم إِّ َذا
ام َّ
ْي َوابن َن َّ
َوال َنم َساك َ
اب َوأَقَ َ
الصابِّ ِّرين ِِّف النبأنساء والض َّ ِّ
نس أُولَ ئِّ َ ِّ
ْي النبَأ ِّ
ك ُه ُم ال ُنمتَّ ُقو َن
ص َدقُوا َوأُولَ ئِّ َ
َع َ
َّراء َوح َ
ين َ
َ َ
ك الَّذ َ
اه ُدوان َو َّ َ

] سورة البقرة [177

ِّ
الدار و نِّ ِّ ِّ ِّ
اج َر
اْلْيَا َن من قَ نبل ِّه نم َُيبُّو َن َم نن َه َ
ين تَبَ َّوُؤوا َّ َ َ
 -5وقال عز من قائلَ  :والَّذ َ
ورِّهم ح ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اصةٌ َوَمن
اجةً هّمَّا أُوتُوا َويُ نؤث ُرو َن َعلَى أَن ُفس ِّه نم َول نَو َكا َن ِِّب نم َخ َ
ص َ
إِّل نَي ِّه نم َوَال ََِّي ُدو َن ِِّف ُ
ص ُد ِّ ن َ َ
ك ُه ُم ال ُنم نفلِّ ُحو َن] سورةاحلشر. [9
يُ َ
وق ُش َّح نَ نف ِّس ِّه فَأ نُولَئِّ َ
ِّ
ض َينمرو َن ِِّبلنمعر ِّ
وف
ات بَ نع ُ
 -6وقال سبحانه وتعاىلَ  :وال ُنم نؤِّمنُو َن َوال ُنم نؤِّمنَ ُ
َ نُ
ض ُه نم أ نَوليَاء بَ نع ٍ َ ُ ُ
ِّ
الصالَةَ َويُ نؤتُو َن َّ
اّللُ إِّ َّن
يمو َن َّ
ك َس َ نّي َْحُ ُه ُم ه
الزَكاةَ َويُ ِّطيعُو َن ه
اّللَ َوَر ُسولَهُ أ نُولَ ئِّ َ
َويَن َه نو َن َع ِّن ال ُنمن َك ِّر َويُق ُ
ِّ
يم] سورة التوبة.[ 71
ه
اّللَ َع ِّز ٌيز َحك ٌ
 -7قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (:املسلمون تتكافةأ دماؤهم ويسعي بذمتهم أدانهم،
ضع ِّفهم ،ومتَسريهم على ِّ
قاعدهم
وجيري عليهم أقصاهم ،وهم يد على من سواهم ،يرد ُم ِّشدُّهم على ُم َ
ُ
) .1
 -8وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( :قال هللا عز وجل :أحب ما تعبدهل به عبدي إيل
النصح يل ) .1
(عهد
 (1هذا احلديث مروي عن علي رضي هللا عنه .معىن قوله :أدانهم أي أضعفهم  ،وأقلهم منزلة  ،وجيري؛ أي يعطي العهد واألمان
مضعفهم ) أي
منع ومحاية من أن يؤذى يف دمه وعرضه وماله) .وقوله  (:يد) أي عون قوة بني بعضهم البعض ( .ويرد مشدهم على
يعني القوي الذي ميلك الرواحل والدواب النشطة القوية الضعيف صاحب الدواب الضعيفة  ،وقوله ( :متسريهم على قاعدهم)  ،أي
داود ،وأصله يف الصحاح
يعني اخلارج إىل القتال غريه من القاعدين عنه ألعذار مشروعة يعود بنصيبه من الغنائم  ،أخرجه أبو
والسنن انظر سنن داود حديث  2371ومسند أمحد حديث . 913
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 -9وعن جرير قال ( :أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت :أابيعك على اإلسالم،
فقبض يده وقال :النصح لكل مسلم ،مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إنه من مل يرحم الناس مل
يرمحه هللا عز وجل )  .2وقام جرير بن عبد هللا خطيباً يف املسلمني فقال " :أوصيكم بتقوى هللا
وحده ال شريك له وأن تسمعوا وتطيعوا . . .. . .أما بعد :فإهل أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
3
أابيعه بيدي هذه على اإلسالم؛ فاشرتط علي النصح ،فورب هذا املسجد إهل لكم انصح ".
 – 10عن متيم الداري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :إن الدين
النصيحة ،إن الدين النصيحة ،إن الدين النصيحة .قالوا :ملن اي رسول هللا؟ قال :هلل ولكتابه ولرسوله
4
وألئمة املسلمني) . . . . . .
 -11وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( :أول زمرة تدخل اونة على صورة القمر ليلة البدر،
والذين على إثرهم كأشد كوكب دري إضاءة؛ قلوهبم على قلب رجل واحد ال اختالف بينهم ال
تباغض.5 ) . . .
 -12وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (:املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً) .6
 –13وفال (مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اوسد إذا اشتكى منه عضو
7
تداعى له سائر اوسد . . . . . . .واحلمى ).
ِّ
اْلَنِّّي وَينمرو َن ِِّبلنمعر ِّ
ِّ
وف َويَن َه نو َن
َ نُ
 -14قال عز من قائلَ  :ولنتَ ُكن همن ُك نم أ َُّمةٌ يَ ندعُو َن إ ََل ن َ َ ُ ُ
ك ُه ُم ال ُنم نفلِّ ُحو َن] آل عمران.[ 104:
َع ِّن ال ُنمن َك ِّر َوأ نُولَ ئِّ َ

 (1أخرجه أمحد عن أيب أمامة مسند أمحد حديث .21167
 )3أخرجه أمحد يف مسنده حديث ، 18370وأصله يف مسلم حديث . 84
 )4أخرجه اإلمام أمحد يف املسند حديث . 18397
 )1رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن متيم الداري  ،والرتمذي والنسائي عن أيب هريرة  ،انظر مسند أمحد ج 1ص ،351وصحيح البخاري
حباشية
السندي ج1ص ،2وصحيح مسلم ج1ص 74حديث  . 95وانظر الرتغيب والرتهيب ج 2ص ، 576واوامع الكبري ج 1ص195
 ،وكشف اخلفا
ج 1ص 498حديث . 1324
 ) 5متفق عليه.
 ) 6متفق عليه.
 ) 7متفق عليه.
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َّاس ََتنمرو َن ِِّبلنمعر ِّ
 – 15وقال سبحانهُ :كنتم َخ نّي أ َُّم ٍة أُ نخ ِّرج ن ِّ
وف َوتَن َه نو َن َع ِّن ال ُنمن َك ِّر
َ
ُن َ
َ نُ
ت للن ِّ ُ ُ
وتُ نؤِّمنُو َن ِِّب هِّ
ّلل ]  ....آل عمران.[ 110 :
َ
ع إَِِّّل َسبِّ ِّ
ك ِِّب نِلِّ نك َم ِّة َوال َنم نو ِّعظَ ِّة ا نِلَ َسنَ ِّة ] النحل[125:
يل َربِّه َ
وقال سبحانه وتعاىل :ا ند ُ
ص َّ ِّ
ِّ
آصةً َوا نعلَ ُموان أ َّ
ين ظَلَ ُموان ِّمن ُك نم َخ َّ
َن ه
 -16وقال عز وجل َ  :واتَّ ُقوان فتن نَةً الَّ تُ ِّ َ
اّللَ
يَب الَّذ َ
َش ِّدي ُد ال ِّنع َق ِّ
اب] .األنفال.[25:
 –17قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :من رأى منكم منكراً فليغريه بيده ،فإن مل يستطع
فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اإلميان) .1
 –18وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( :إن هللا ليسأل العبد يوم القيامة ,حىت يقول :ما
ت من الناس )
منعك إذ رأيت املنكر أن تنكره؟ .فإذا لقن هللا عبداً ُحجتَهُ ،قال :اي رب رجوتك َوفَ ِّرقْ ُ
.2
 –19وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (:إن من أميت قوماً يعطون مثل أجور أوهلم ،فينكرون
املنكر ) .3
 –20عن أيب بكر رضي هللا عنه قال :إهل مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ( :إن
الناس إذا رأوا املنكر ومل يغريوه أوشك أن يعمهم هللا بعقاب ) .4
ويف رواية ( :وهللا لتأمرن ابملعروف ،ولتنهون عن املنكر أو ليعمنكم هللا بعقاب ) .5
حىت
 – 21قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( :إن هللا ال يعذب العامة بعمل اخلاصة
فإذا فعلوا ذلك عذب هللا
يروا املنكر بني ظهرانيهم؛ وهم قادرون على أن ينكروه فال ينكروه،
اخلاصة والعامة ).6
 (1أخرجه مسلم حديث  ، 70والرتمذي حديث  3098وقال حديث حسن صحيح  ،والنسائي حديث  ،4922وأبو داود حديث
 963و . 3777
 )1سنن ابن ماجه حديث  4007كتاب الفنت  ،ومسند أمحد حديث  10782و 10815وعنده (قال ِّ :
ك وخفت الناس) .
رب َر َج ْوتُ َ
 )2أخرجه اإلمام أمحد حديث  15997و. 22097
 )4(+)3أخرجه ابن أيب شيبة وأمحد وعبد بن محيد وأبو داود والرتمذي وصححه والنسائي وابن ماجه والطربي وأخرج احلديث الثاهل
الرتمذي وصححه وابن ماجه والطربي واحلاكم وصححه،انظر تفسري الشوكاهل فتح القدير ج 2ص. 84
 )5أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده حديث (. )17057
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تلك أهم األسس والقواعد اليت يبىن عليها اجملتمع اإلسالمي ،فتميزه خبصائص ال نراها يف غريه
من اجملتمعات .هذا اجملتمع له دور كبري يف تربية الناشئة؛ خاصة من طريق الرتبية ابلقدوة ،والنصح
واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
فإذا كانت املدرسة املؤسسة الرتبوية احملدودة ببنائها وأبعضاء هيئة التدريس ،وما يلحق هبذا من
سلك تعليمي تربوي ،هلا مكانتها يف الرتبية املوجهة وهلا أثرها املباشر يف تنمية أوالدان تنمية صاحلة إن
شاء هللا ؛ فإن اجملتمع املدرسة الكربى اليت يعيش فيها أبناؤان ،يتلقون فيها دروس احلياة والرتبية من
خمتلف فئات اجملتمع.
واجملتمع صورة ثقافة األمة ،ومتسكها بعقيدهتا وقيمها  . . .فاجملتمع اإلسالمي سند للمدرسة يف
العملية الرتبوية ،وسند لتسرة ،وهو سند حي بسلوك أبنائه وتصرفاهتم .وكلما َسلِّم اجملتمع اإلسالمي
من الشبهات واالحنراف كان أثره اإلجيايب أكرب وأقوى .وال جيد أوالدان تناقضنا بني ما يعيشونه يف
البيت واملدرسة واجملتمع ،فالصدق واحد يف اوميع وكذلك اإلخالص ومراقبة هللا تعاىل ،واألمانة
والنصح . . .فإن وقع زلل من فرد كان له اوميع ابلنصح .وإن جاهر مبعصية كان لتمر ابملعروف
يرد احلق إىل نصابه.
والنهي عن املنكر صوته القوي احلاسم الذي ُّ
وقد أدركنا يف نعومة أظفاران ألواانً كثرية من الرعاية والتوجيه من خمتلف فئات اجملتمع؛ يف الدعوة

إىل اخلري ،ويف البعد عن الشر ،ويف إغاثة امللهوف،وإعانة احملتاج عرفه الناس أم مل يعرفوه ،ويف رعاية
الصغار واحملافظة عليهم ،ويف معرفة الغريب عن احلي ،ويف ردع من ينزع إىل شر أو سوء .كل ذلك
رة من رات اجملتمع امللتزم مبا أنزل هللا تعاىل.
ويتفاوت واقع جمتمعاتنا اإلسالمية يف هذا االلتزام تفاواتً متبايناً؛ يدور بني اجملاهرة ابلصغائر
والوقوع يف الكبائر على مرأى من عباد هللا ،وبني مجهرة الناس؛ فقد تنتهك األعراض جهاراً يف بعض
البالد من غري أن حيرك احلاضرون -على كثرهتم -ساكناً ،وغري ذلك من سطو وعدوان وابتزاز،
واستدراج صغار إىل الفحش ،والوقوع يف املخدرات أو املسكرات وغري هذا.
وقد جند يف بعض البالد عصاابت ختتص ابالبتزاز أو التزوير أو العدوان وغري هذا ،وكل هذا له
آاثره السيئة يف الناشئة .
ت إىل ديننا أو قيمنا بصلة من قريب أو بعيد؛
هذا إىل جانب ما يراه أوالدان يف اجملتمع مما ال ميَُ ُّ
يف امللبس واملأكل واملشرب والسالم ،والرتويح واألفراح واملناسبات املختلفة يف السراء والضراء ،وكثري
من املناظر الدخيلة ،بقصد أو بغري قصد.
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فال بد من مراعاة أمور كثرية يف سبيل اإلصالح ،ميكن ذكر بعضها فيما يلي:
مراقبة االسترياد ومنع السماح لكل ما خيالف ديننا احلنيف من ملبس أو مأكل أو مشرب.
وسائل اللهو والرتويح حتتاج إىل مراقبة ومتابعة دائمة كي ال يتسرب منها إىل دايران ما ال خري
فيه .والسعي اواد يف إجياد وسائل بديلة عن كل ما فيه شبهة إىل ما ال شبهة فيه .ألن من حام
حول احلمى يوشك أن يقع فيه.
مراقبة األماكن املخصصة للرتويح ،واأللعاب اإللكرتونية.
ختصيص صاالت لتطفال دون الثالثة عشرة ،وصاالت للفتيان من ثالثة عشر عاماً حىت الثمانية
عشر ،وصاالت للكبار .ومن املالحظ يف بعض البلدان العربية واإلسالمية أن بعض من يقيمون
احملالت الرتوحيية الميتون إىل اخللق الكرمي بصلة ،بل إن حمالهتم وأدواهتم شباك صيد للناشئة الربيئة
املغفلة عن املنكرات تدمر مستقبل كثري منها.
حسن متابعة اإلشراف على األماكن املخصصة لذلك.
اإلكثار من النوادي الثقافية والرايضية واالجتماعية ،مع وضع مناهج هادفة لرعاية الناشئة،
وإسناد اإلشراف إىل متخصصني موثوق بدينهم وأخالقهم.
تطعيم األندية الرايضية ابووانب الثقافية ،واملوجهني من أصحاب االختصاص والوعي الديين.
ختصيص مكتبات عامة لتطفال تضم ما حيتاج إليه أوالدان من كتب ووسائل مسعية وبصرية،
أتخذ أبيديهم إىل التميز واإلبداع.
تشكيل جمالس أحياء من رجال كل حي؛ جيتمعون بني وقت وآخر ينظرون فيما حتتاج إليه
أحياؤهم السكنية من نواح ثقافية وتربوية؛ وذلك بتنمية روح العمل اوماعي التطوعي.
تبادل اللقاءات بني أبناء احلي الواحد يف املناسبات املختلفة؛ وبني رجاالت األحياء يف سبيل
تقوية أواصر الصالت االجتماعية.
تشكيل جمالس لقطاعات املدن الكربى مهمتها متابعة أحوال قطاعاهتم االجتماعية واحملافظة
على القيم الدينية واألخالقية.
ومن أبرز مهمات جمالس األحياء أن يعرف اووار بعضهم بعضاً؛ للمحافظة على وحدة احلي
وكيانه االجتماعي والرتبوي ،ومعرفة الدخيل من غريه سداً لذرائع الشر واألذى؛ وللمحافظة على
الناشئة وحسن سلوكهم واستقامتهم.
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ُسر .ولو أن
كثري من البلدان ختصص منتزهات للنساء واألطفال ،وأخرى للذكور ،وحدائق لت َ
ِّ
الق كثريةٍ مما ال ُْحت َمد عُ ْقباها ،ولسدت
هذا النظام طُبِّق يف البالد اإلسالمية األخرى َوُنب أوالدان مز َ
بواابت مهاوي الردى املتنوعة.
بث روح التعاون بني أبناء اجملتمع واالعتماد على املنتجات الوطنية ،والتوجيه حنو التصنيع
واالستفادة من املصادر الطبيعية واحليوانية؛ ليألف أبناؤان حتمل املسؤولية.
حبذا لو تقام دورات تدريبية تروحيية يف إجازة الصيف ملنسويب النوادي الثقافية واالجتماعية
والرايضية تشرف عليه وزارة الشباب وتستعني ابملتخصصني لوضع برامج عملية تتناول مجيع األنشطة
إلكساب أوالدان مهارات خمتلفة تتناسب مع ميوهلم وأعمارهم ،إىل جانب احملاضرات واملسابقات
الثقافية ،فيفيد أوالدان من أوقات فراغهم يف حاضرهم ولقادمات أايمهم .
هذا إىل جانب الدورات اليت تقيمها املعاهد واملدارس واملؤسسات التعليمية والرتبوية لرفع
مستوايت أوالدان يف اللغات والعلوم .
إنشاء نواد للمبدعني أتخذ أبيديهم يف صقل مواهبهم ،وتفتيح ملكاهتم ،والرقي يف إبداعاهتم
العلمية واألدبية والرايضية والفنية.
إن ارتباط أبنائنا ابملؤسسات االجتماعية املختلفة ،يقوي شخصياهتم ،ويقوم سلوكهم ،ويزيد من
حصيلتهم العلمية والثقافية والرتبوية ،ويقلل من الوقوع يف اخلطأ أو االحنراف.
وهبذا تسقط كثريٌ من التحدايت املقبلة أمام مقاصد هذه املؤسسات الرتبوية الثالثة بوعيها
وحسن أدائها :البيت واملدرسة واجملتمع .إننا حباجة إىل تعبئة عامة صادقة خملصة،عاملة يف مجيع
ميادين احلياة ،يف سبيل النهوض مما حنن فيه ،والسعي إىل استعادة املكانة الالئقة ألمة القرآن العظيم،
وبذل ما يف الوسع من أجل حفظ األمانة وأداء الرسالة ،وإنقاذ أمتنا واإلنسانية من اهلالك.
واحلمد هلل رب العاملني
اخلامتة:
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وتعم اخلريات .فله احلمد سبحانه وتعاىل يف األوىل
واألخرى ،ويف االبتداء واالنتهاء .
وبعد:
فقد وقفنا على األسس الرتبوية اليت تستند إليها تربية الناشئة؛ وأمهها األسس الفكرية
واالجتماعية والنفسية  ،وعلى أن اإلصالح حمله النفس اليت تدور عليها العملية الرتبوية ،مصداقاً
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ك ُمغَِّهّياً نِّه نع َمةً أَنن َع َم َها َعلَى قَ نوٍم َح ََّّت يُغَِّهّيُوان َما ِِّبَن ُف ِّس ِّه نم َوأ َّ
ك ِِّب َّ
َن ه
اّللَ ََلن يَ ُ
لقوله تعاىل  :ذَلِّ َ
َن ا هّللَ
ََِّس ِّ
يم] األنفال [ 53وأنه ما من حتول من األفضل إىل ما دونه إال بسبب التغري النفسي
ٌ
يع َعل ٌ
جبميع مفهوم التغيري من دالالت.
ووقفنا على أسباب الضعف العام الذي حلق أبمتنا اإلسالمية؛ بسبب تغري مفاهيمها اإلسالمية
وقيمها؛ وبسبب تعطيل طاقاهتا ِّرْدحاً من الزمن لصد الزحف الصلييب قدمياً والتحرر من االستعمار
واالنتداب والتبعية بعد احلرب العاملية األوىل والثانية حديثاً ،وما يلحق هبذا . . .
وكان لزاماً علينا أن نبني أهداف الرتبية اإلسالمية األصلية والتبعية املتمثلة إبعداد العبد الصاحل؛

ليتحرر من كل عبودية لغري هللا تعاىل .ووقفنا على حماضن تربية الناشئة وعرفنا دور األسرة واملدرسة
واجملتمع يف بناء الشخصية اإلسالمية .مث تعرفنا على أهم أسباب اخللل الذي اعرتى كالً منها .
وبينا أهم ثالثة أسباب يف عوائق بناء األسرة املسلمة ،ومخسة عشر سبباً اعتورت دور األسرة
الرتبوي؛ وأمهها ضعف الثقافة اإلسالمية عند الزوجني ،وختلي الوالدين عن مسئوليتهما الرتبوية لغريمها
بسبب انشغاهلما مبتطلبات احلياة املادية وغريها .وقدمت سبعة عشر مقرتحاً الستعادة هذا الدور
وبناء شخصية أوالدان ووقايتها من تلك التحدايت .
مث وقفنا على دور املدرسة الرتبوي ،وعلى أهم ما يعضده ويقويه يف تسعة مقرتحات تناولت
املعلم واملنهج والوسائل .
كما وقفنا على دور اجملتمع املسلم يف الرتبية؛ ببيان أهم أسس بنائه ،مؤيدة بنيف وعشرين
شاهداً من القرآن الكرمي والسنة الشريفة.
وبينا تفاوت واقع جمتمعاتنا اإلسالمية الستيفائها تلك األسس  .وقدمت مخسة عشر مقرتحاً
الستعادة الدور الرتبوي جملتمعنا اإلسالمي .
سائالً هللا عز وجل أن أكون قد وفقت إىل ما قصدت ،وهذا جهد امل ِّقل .ومؤونيت إن شاء هللا
ُ
تعاىل إخالص النية ،ونبل املقصد ،وشرف الغاية.
واحلمد هلل رب العاملني
كتبه:أ.د .حممد عجاج اخلطيب
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