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األوالد ٌتعلمون حسبما ٌعاملون
 إذا عومل الولد بإنصاف فإنه ٌتعلم العدل إذا عومل الولد بتشجٌع فإنه ٌتعلم الثقة إذا عومل الولد بتأٌٌد فإنه ٌتعلم عدم الركون للغٌر إذا عومل الولد بتسامح فإنه ٌتعلم العفو إذا عومل الولد بأمان فإنه ٌتعلم الصدق إذا عومل الولد بصداقة فإنه ٌتعلم حب اآلخرٌن إذا عومل الولد بالمدح فإنه ٌتعلم التقدٌر إذا عومل الولد بسخرٌة فإنه ٌتعلم االنطواء إذا عومل الولد بعداوة فإنه ٌتعلم الكراهٌة والحقد إذا عومل الولد بالقسوة فإنه ٌتعلم العناد إذا عومل الولد بانتقاد فإنه ٌتعلم التندٌد -إذا عومل الولد بتأنٌب فإنه ٌتعلم الشعور بالذنب
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خمسٌن فكرة لزرع الثقة فً طفلك
 .1امدح طفلك أمام الؽٌر
 .2ال تجعله ٌنتقد نفسه.
 .3قل له(لو سمحت) و(شكرا)
 .4عامله كطفل واجعله ٌعٌش طفولته.
 .5ساعده فً اتخاذ القرار بنفسه .
 .6علمه السباحة.
 .7اجعله ضٌؾ الشرؾ فً إحدى المناسبات .
 .8اسؤله عن رأٌه ,وخذ رأٌه فً أمر من األمور .
 .9اجعل له ركنا فً المنزل ألعماله واكتب اسمه على إنجازاته .
 .10ساعده فً كسب الصداقات ,فان األطفال هذه األٌام ال ٌعرفون كٌؾ ٌختارون أصدقابهم
 .11اجعله ٌشعر بؤهمٌته ومكانته وأن له قدرات وهبها هللا له .
 .12علمه أن ٌصلً معك واؼرس فٌه مبادئ اإلٌمان باهلل.
 .13علمه مهارات إبداء الرأي والتقدٌم وكٌؾ ٌتكلم وٌعرض ما عنده للناس .
 .14علمه كٌؾ ٌقراء التعلٌمات وٌتبعها .
 .15علمه كٌؾ يضع لنفسه مبادئ وواجبات وٌتبعها وٌنفذها .
 .16علمه مهارة اإلسعافات األولٌة.
.17أجب عن جمٌع أسبلته
.18أوؾ بوعدك له.
 .19علمه مهارة الطبخ البسٌط كسلق البٌض وقلً البطاطا وتسخٌن الخبز وؼٌرها .
 .20عرفه بقوة البركة وأهمٌة الدعاء.
 .21علمه كٌؾ ٌعمل ضمن فرٌقه.
 .22شجعه على توجٌه األسبلة.
.23أجعله ٌشعر أن له مكانة بٌن أصدقابه.
.24أفصح عن أسباب أي قرار تتخذه.
 .25كن فً أول ٌوم من أٌام المدرسة معه.
.26ارو له قصصا من أٌام طفولتك .
.27اجعل طفلك ٌلعب دور المدرس وأنت تلعب دور التلمٌذ .
 .28علم طفلك كٌؾ ٌمكن العثور علٌه عندما ٌضٌع .
 .29علمه كٌؾ ٌرفض وٌقول (ال) للخطؤ.
.30علمه كٌؾ ٌمنح وٌعطً.
 .31أعطه ماال ٌكفً لٌتصرؾ به عند الحاجة.
 .32شجعه على الحفظ واالستذكار.
 .33علمه كٌؾ ٌدافع عن نفسه وجسده.
 .34اشرح له ما ٌسؤل عنه من شبهات وشكوك فً نفسه .
.35ال تهدده على اإلطبلق.
.36أعطه تحذٌرات مسبقة.
 .37علمه كٌؾ ٌواجه الفشل.
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 .38علمه كٌؾ ٌستثمر ماله.
.39جرب شٌبا جدٌدا له ولك فً آن معا مع معرفة النتابج مسبقا .
 .40علمه كٌؾ ٌصلح أؼراضه وٌرتبها .
 .41شاطره فً أحبلمه وطموحاته وشجعه على ان ٌتمنى .
 .42علمه عن اختبلؾ الجنسٌن بٌن الذكر واألنثى من وحً آٌات القرآن الكرٌم .
 .43علمه القٌم والمبادئ السلٌمة والكرٌمة.
 .44علمه كٌؾ ٌتحمل مسإولٌة تصرفاته.
.45امدح أعماله وإنجازاته وعلمه كتابتها.
 .46علمه كٌؾ ٌتعامل مع الحٌوان األلٌؾ.
 .47اعتذر له عن أي خطؤ واضح ٌصدر منك .
 ..48اجعل له ٌوما فٌه مفاجآت .
 .49عوده على قراءة القرآن كل ٌوم .
.50أخبره انك تحبه وضمه إلى صدرك  ,فهذا ٌزرع فٌه الثقة بنفسه
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أسبليت الترثية

أسالٌب التربٌة
للتربٌة أسالٌب متعددة ،منها :

5

أوالًال :التربٌة بالمالحظة:
تعد هذه التربٌة أساسا ً جسَّده النبً _صلى هللا علٌه وسلم _ فً مبلحظته ألفراد المجتمع تلك
المبلحظة التً ٌعقبها التوجٌه الرشٌد ،والمقصود بالتربٌة بالمبلحظة مبلحقة الو لد ومبلزمته فً
التكوٌن العقٌدي واألخبلقً ،ومراقبته ومبلحظته فً اإلعداد النفسً واالجتماعً ،والسإال المستمر
عن وضعه وحاله فً تربٌته الجسمٌة وتحصٌله العلمً ،وهذا ٌعنً أن المبلحظة ال بد أن تكون
شاملة لجمٌع جوانب الشخصٌة.
وٌجب الحذر من أن تتحول المبلحظة إلى تج سس ،فمن الخطؤ أن نفتش ؼرفة الولد الممٌز ونحاسبه
على هفوة نجدها؛ ألنه لن ٌثق بعد ذلك بالمربً ،وسٌشعر أنه شخص ؼٌر موثوق به ،وقد ٌلجؤ إلى
إخفاء كثٌر من األشٌاء عند أصدقابه أو معارفه ،ولم ٌكن هذا هدي النبً _صلى هللا علٌه وسلم_ فً
تربٌته ألبنابه وأصحابه.
كما ٌنبؽً الحذر من التضٌٌق على الولد ومرافقته فً كل مكان وزمان؛ ألن الطفل وبخاصة الممٌز
والمراهق ٌحب أن تثق به وتعتمد علٌه ،وٌحب أن ٌكون رقٌبا ً على نفسه ،ومسإوالً عن تصرفاته،
.
بعٌداً عن رقابة المربً ،فتتاح له تلك الفرصة باعتدال
وعند التربٌة بالمبلحظة ٌجد المرب ي األخطاء والتقصٌر ،وعندها ال بد من المداراة التً تحقق
المطلوب دون إثارة أو إساءة إلى الطفل ،والمداراة هً الرفق فً التعلٌم وفً األمر والنهً ،بل إن
التجاهل أحٌانا ً ٌعد األسلوب األمثل فً مواجهة تصرفات الطفل التً ٌستفز بها المربً ،وبخاصة
عندما ٌكون عمر الطفل بٌن السنة والنصؾ والسنة الثالثة ،حٌث ٌمٌل الطفل إلى جذب االنتباه
واستفزاز الوالدٌن واإلخوة ،فبل بد عندها من التجاهل؛ ألن إثارة الضجة قد تإدي إلى تشبثه بذلك
الخطؤ ،كما أنه ال بد من التسامح أحٌاناً؛ ألن المحاسبة الشدٌدة لها أضرارها التربوٌة والنفسٌة.

ثانٌا ًال :التربٌة بالعادة:
المبحث األول :أصول التربٌة بالعادة :
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األصل فً التربٌة بالعادة حدٌث النبً _صلى هللا علٌه وسلم _ فً شؤن الصبلة؛ ألن التكرار الذي
ٌدوم ثبلث سنوات كفٌل بؽرس العبادة حتى تصبح عادة راسخة فً النفس ،وكذلك إرشاد ابن
مسعود – رضً هللا عنه – حٌث قال " :وعودوهم الخٌر ،فإن الخٌر عادة " ،وبهذا تكون التربٌة
.
بالعادة لٌست خاصة بالشعابر التعبدٌة وحدها ،بل تشمل اآلداب وأنماط السلوك

المبحث الثانً :كٌفٌة التربٌة بالعادة :
لٌت تكرار األعمال
ولكً نعوِّ د الطفل على العبادات والعادات الحسنة ٌجب أن نبذل الجهود المختلفة م
.
والمواظبة علٌها بالترؼٌب والترهٌب والقدوة والمتابعة وؼٌرها من الوسابل التربوٌة
ٌبدأ تكوٌن العادات فً سن مبكرة جداً ،فالطفل فً شهره السادس ٌبتهج بتكرار األعمال التً تسعد
من حوله ،وهذا التكرار ٌكون العادة ،وٌظل هذا التكوٌن حتى السابعة ،وعل ى األم أن تبتعد عن
الدالل منذ والدة الطفل ،ففً الٌوم األول ٌحس الطفل بؤنه محمول فٌسكت ،فإذا حمل دابما ً صارت
عادته ،وكذلك إذا كانت األم تسارع إلى حمله كلما بكى ،ولتحذر األم كذلك من إٌقاظ الرضٌع
لٌرضع؛ ألنها بذلك تنؽص علٌه نومه وتعوده على طلب الطعام فً اللٌل واالستٌقاظ له وإن لم ٌكن
الجوع شدٌداً ،وقد تستمر هذه العادة حتى سن متؤخرة ،فٌصعب علٌه تركها ،وٌخطا بعض المربٌن
إذ تعجبهم بعض الكلمات المحرمة على لسان الطفل فٌضحكون منها ،وقد تكون كلمة نابٌة ،وقد
ٌفرحون بسلوك ؼٌر حمٌد لكونه ٌحصل من الطفل الصؽٌر ،وهذا اإلعج اب ٌكون العادة من حٌث
ال ٌشعرون.
وترجع أهمٌة التربٌة بالعادة إلى أن حسن الخلق بمعناه الواسع ٌتحقق من وجهٌن ،األول  :الطبع
والفطرة ،والثانً  :التعود والمجاهدة ،ولما كان اإلنسان مجبوالً على الدٌن والخلق الفاضل كان
تعوٌده علٌه ٌرسخه وٌزٌده.
ولكً نعوِّ د الطفل على العبادات والعادات الحسنة ٌجب أن نبذل الجهود المختلفة لٌتم تكرار األعمال
والمواظبة علٌها بالترؼٌب والترهٌب والقدوة والمتابعة وؼٌرها من الوسابل التربوٌة.

ثالثا ًال :التربٌة باإلشارة:
لضٌوؾ أو فً
تستخدم التربٌة باإلشارة فً بعض المواقؾ كؤن ٌخطا الطفل خطؤ أمام بعض ا
َمجْ َمع كبٌر ،أو أن ٌكون أول مرة ٌصدر منه ذلك ،فعندها تصبح نظرة الؽضب كافٌة أو اإلشارة
خفٌة بالٌد؛ ألن إٌقاع العقوبة قد ٌجعل الطفل معانداً؛ ألن الناس ٌنظرون إلٌه ،وألن بعض األطفال
ٌخجل من الناس فتكفٌه اإلشارة ،وٌستخدم كذلك مع الطفل األدٌب المره ؾ الحس.
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وٌدخل ضمنه التعرٌض بالكبلم ،فٌقال  :إن طفبلً صنع كذا وكذا وعمله عمل ذمٌم ،ولو كرر ذلك
لعاقبته ،وهذا األسلوب ٌحفظ كرامة الطفل وٌإدب بقٌة أهل البٌت ممن ٌفعل الفعل نفسه دون علم
المربً.

رابعا ًال :التربٌة بالموعظة وهدي السلف فٌها :
تعتمد الموعظة على ج انبٌن ،األول :بٌان الحق وتعرٌة المنكر ،والثانً  :إثارة الوجدان ،فٌتؤثر
الطفل بتصحٌح الخطؤ وبٌان الحق وتقل أخطاإه ،وأما إثارة الوجدان فتعمل عملها؛ ألن النفس فٌها
.
استعداد للتؤثر بما ٌُلقى إلٌها ،والموعظة تدفع الطفل إلى العمل المرؼب فٌه

ومن أنواع الموعظة:
 -1الموعظة بالقصة :وكلما كان القاص ذا أسلوب متمٌز جذاب استطاع شد انتباه الطفل والتؤثٌر
فٌه ،وهو أكثر األسالٌب نجاحا ً.
 -2الموعظة بالحوا ر :تشد االنتباه وتدفع الملل إذا كان العرض حٌوٌاً ،وتتٌح للمربً أن ٌعرؾ
الشبهات التً تقع فً نفس الطفل فٌعالجها بالحكمة.
 -3الموعظة بضرب :المثل الذي ٌقرب المعنى وٌعٌن على الفهم.
 -4الموعظة بالحدث :فكلما حدث شًء معٌن وجب على المربً أن ٌستؽله تربوٌاً ،كالتعلٌق على
مشاهد الدمار الناتج عن الحروب والمجاعات لٌذكر الطفل بنعم هللا ،وٌإثر هذا فً النفس؛ ألنه فً
.
ون لهذا التوجٌه أثره البعٌد
ورقّة فٌك
لحظة انفعال ِ
وهدي السلؾ فً الموعظة  :اإلخبلص والمتابعة ،فإن لم ٌكن المربً عامبلً بموعظته أو ؼٌر
مخلص فٌها فلن تفتح له القلوب ،ومن هدٌهم مخاطبة الطفل على قدر عقله والتلطؾ فً مخاطبته
لٌكون أدعى للقبول والرسوخ فً نفسه ،كما أنه ٌحسن اختٌار الوق ت المناسب فٌراعً حالة الطفل
النفسٌة ووقت انشراح صدره وانفراده عن الناس ،وله أن ٌستؽل وقت مرض الطفل؛ ألنه فً تلك
الحال ٌجمع بٌن رقة القلب وصفاء الفطرة ،وأما وعظه وقت لعبه أو أمام األباعد فبل ٌحقق الفابدة.
وٌجب أن ٌَحْ َذر المربً من كثرة الوعظ فٌتخوَّ ل بالمو عظة وٌراعً الطفل حتى ال ٌملّ ،وألن تؤثٌر
الموعظة مإقت فٌحسن تكرارها مع تباعد األوقات.
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خامسا ًال :التربٌة بالترغٌب والترهٌب وضوابطها :
الترهٌب والترؼٌب من العوامل األساسٌة لتنمٌة السلوك وتهذٌب األخبلق وتعزٌز القٌم االجتماعٌة.

المبحث األول :الترغٌب:
وٌمثل دوراً مهما ً وضرورٌا ً فً المرحلة األولى من حٌاة الطفل؛ ألن األعمال التً ٌقوم بها ألول
مرة شاقة تحتاج إلى حافز ٌدفعه إلى القٌام بها حتى تصبح سهلة ،كما أن الترؼٌب ٌعلمه عادات
.
وسلوكٌات تستمر معه وٌصعب علٌه تركها
والترغٌب نوعان  :معنوي ومادي ،ولك ٍّل درجاته فا بتسامة الرضا والقبول ،والتقبٌل والضم،
.
والثناء ،وكافة األعمال التً ُتبهج الطفل هً ترؼٌبٌ فً العمل
وٌرى بعض التربوٌٌن أن تقدٌم اإلثابة المعنوٌة على المادٌة أولى؛ حتى نرتقً بالطفل عن حب
المادة ،وبعضهم ٌرى أن تكون اإلثابة من جنس العمل ،فإن كان العمل مادٌا ً نكافبه مادٌا ً والعكس.

وهناك ضوابط خاصة تكفل للمربً نجاحه ،ومنها:
• أن ٌكون الترؼٌب خطوة أولى ٌتدرج الطفل بعدها إلى الترؼٌب فٌما عند هللا من ثواب دنٌوي
وأخروي ،فمثبلً ٌرؼب الطفل فً حسن الخلق بالمكافؤة ثم ٌقال له  :أحسن خلقك ألجل أن ٌحبك
.
لٌحبك هللا وٌرضى عنك ،وهذا التدرج ٌناسب عقلٌة الطفل
والدك وأمك ،ثم ٌقال
• أال تتحول المكافؤة إلى شرط للعمل ،وٌتحقق ذلك بؤال ٌثاب الطفل على عمل واجب كؤكله وطعامه
أو ترتٌبه ؼرفته ،بل تقتصر المكافؤة على السلوك الجدٌد الصحٌح ،وأن تكون المكافؤة دون وعد
.
كثر أصبح شرطا ً للقٌام بالعمل
مسبق؛ ألن الوعد المسبق إذا
• أن تكون بعد العمل مباشرة ،فً مرحلة الطفولة المبكرة ،وإنجاز الوعد حتى ال ٌتعلم الكذب
وإخبلؾ الوعد ،وفً المرحلة المتؤخرة ٌحسن أن نإخر المكافؤة بعد وعده لٌتعلم العمل لآلخرة،
.
وألنه ٌنسى تعب العمل فٌفرح بالمكافؤة

المبحث الثانً :الترهٌب:
أثبتت الدراسات الحدٌثة حاجة المربً إلى الترهٌب ،وأن الطفل الذي ٌتسامح معه والداه ٌستمر فً
إزعاجهما ،والعقاب ٌصحح السلوك واألخبلق ،والترهٌب له درجات تبدأ بتقطٌب الوجه ونظرة
الؽضب والعتاب وتمتد إلى المقاطعة والهجر والحبس والحرمان من الجماعة أو ا لحرمان المادي
والضرب وهو آخر درجاتها.
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وٌجدر بالمربً أن ٌتجنب ضرب الطفل قدر اإلمكان ،وإن كان ال بد منه ففً السن التً ٌمٌز فٌها
وٌعرؾ مؽزى العقاب وسببه.

وللترهٌب ضوابط ،منها:
• أن الخطؤ إذا حدث أول مرة فبل ٌعاقب الطفل ،بل ٌعلم وٌوجه.
العقوب بعد الخطؤ مباشرة مع بٌان سببها وإفهام الطفل خطؤ سلوكه؛ ألنه ربما ٌنسى ما
ة
• ٌجب إٌقاع
فعل إذا تؤخرت العقوبة.
• إذا كان خطؤ الطفل ظاهراً أمام إخوانه وأهل البٌت فتكون معاقبته أمامهم؛ ألن ذلك سٌحقق وظٌفة
تربوٌة لؤلسرة كلها.
التحذٌر والوعٌد ،وأن ٌتجنب الضرب على
• إذا كانت العقوبة هً الضرب فٌنبؽً أن ٌسبقها
الرأس أو الصدر أو الوجه أو البطن ،وأن تكون العصا ؼٌر ؼلٌظة ،ومعتدلة الرطوبة ،وأن ٌكون
الضرب من واحدة إلى ثبلث إذا كان دون البلوغ ،وٌفرقها فبل تكون فً محل واحد ،وإن ذكر الطفل
ربه واستؽاث به فٌجب إٌقاؾ الضرب؛ ألنه بذلك يؼرس فً نفس الطفل تعظٌم هللا.
• وٌجب أن ٌتولى المربً الضرب بنفسه حتى ال ٌحقد بعضهم على بعض.
• أال ٌعاقبه حال الؽضب؛ ألنه قد ٌزٌد فً العقاب.
• أن ٌترك معاقبته إذا أصابه ألم بسبب الخطؤ وٌكفً بٌان ذلك.

المبحث الثالث :ضوابط التربٌة بالترغٌب والترهٌب:
وهذه الضوابط _بإذن هللا _ تحمً الطفل من األمراض النفسٌة ،واالنحرافات األخبلقٌة،
واالختبلالت االجتماعٌة ،وأهم هذه الضوابط:

 -1االعتدال فً الترغٌب والترهٌب:
لعل أكثر ما تعانٌه األجٌال كثرة الترهٌب والتركٌز على العقاب البدنً ،وهذا ٌجعل الطفل قاسٌا ً فً
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حٌاته فٌما بعد أو ذلٌبلً ٌنقاد لكل أحد ،ولذا ٌنبؽً أن ٌتدرج فً العقوبة؛ ألن أمد التربٌة طوٌل وسلم
العقاب قد ٌنتهً بسرعة إذا بدأ المربً بآخره وهو الضرب ،وٌنبؽً للمربً أن ٌتٌح للشفعاء فرصة
من الترهٌب قد
الشفاعة والتوسط للعفو عن الطفل ،وٌسمح له بالتوبة وٌقبل منه ،كما أن اإلكثار
ٌكون سببا ً فً تهوٌن األخطاء واالعتٌاد على الضرب ،ولذا ٌنبؽً الحذر من تكرار عقاب واحد
بشكل مستمر ،وكذلك إذا كان أقل من البلزم،
وعلى المربً أال ٌكثر من التهدٌد دون العقاب؛ ألن ذلك سٌإدي إلى استهتاره بالتهدٌد ،فإذا أحس
ذ العقوبة ولو مرة واحدة لٌكون مهٌبا ً
.
المربً بذلك فعلٌه أن ٌنؾ
والخروج عن االعتدال فً اإلثابة ٌعوِّ د على الطمع وٌإدي إلى عدم قناعة الطفل إال بمقدار أكثر من
السابق.
كما ٌجب على المربً أن ٌبتعد عن السب والشتم والتوبٌخ أثناء معاقبته للطفل؛ ألن ذلك ٌفسده
وٌشعره بالذلة والمهانة ،وقد يولد الكراهٌة ،كما أن على المربً أن ٌبٌن للطفل أن العقاب لمصلحته
ال حقداً علٌه.
ولٌحذر المربً من أن ٌترتب على الترهٌب والترؼٌب الخوؾ من المخلوقٌن خوفا ً ٌطؽى على
الخوؾ من الخالق _سبحانه_ ،فٌخوّ ؾ الطفل من هللا قبل كل شًء ،ومن عقابه فً الدنٌا واآلخرة،
ولٌحذر أن ٌؽرس فً نفسه مراعاة نظر الخلق والخوؾ منهم دون مراقبة الخالق والخوؾ من
ؼضبه ،ولٌحذر كذلك من تخوٌؾ الطفل بالشرطً أو الطبٌب أو الظبلم أو ؼٌرها؛ ألنه ٌحتاج إلى
هإالء ،وألن خوفه منهم ٌجعله جبانا ً
.
وبعض المربٌن ٌكثر من تخوٌؾ الطفل بؤن هللا سٌعذبه وٌدخله النار ،وال ٌذكر أن هللا ٌرزق وٌشفً
وٌدخل الجنة فٌكون التخوٌؾ أكثر مما ٌجعل الطفل ال ٌبالً بذكره النار؛ لكثرة تردٌد األهل
"ستدخل النار" أو "سٌعذبك هللا؛ ألنك فعلت كذا " ،ولذا ٌحسن أن نوازن بٌن ذكر الجنة والنار ،وال
نحكم على أحد بجنة أو نار ،بل نقول :إن الذي ال ٌصلً ال ٌدخل الجنة وٌعذب بالنار.

 -2مراعاة الفروق الفردٌة:
:

تتجلى حكمة المربً فً اختٌاره لؤلسلوب التربوي المناسب من أوجه عدة ،منها
• أن ٌتناسب الترهٌب والترؼٌب مع عمر الطفل ،ففً السنة األولى والثانٌة ٌكون تقطٌب الوجه
كافٌا ً عادة أو حرمانه من شًء ٌحبه ،و فً السنة الثالثة حرمانه من ألعابه التً ٌحبها أو من الخروج
إلى الملعب.
• أن ٌتناسب مع الخطؤ ،فإذا أفسد لعبته أو أهملها ٌُحرم منها ،وإذا عبث فً المنزل عبثا ً ٌصلُح
بالترتٌب ُكلِّؾ بذلك ،وٌختلؾ عن العبث الذي ال مجال إلصبلحه.
• أن ٌتناسب مع شخصٌة الطفل ،فمن ا ألطفال من ٌكون حساسا ً لٌنا ً ذا حٌاء ٌكفٌه العتاب ،ومنهم
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من ٌكون عنٌداً فبل ٌنفع معه إال العقاب ،ومنهم من حرمانه من لعبه أشد من ضربه ،ومنهم من
حرمانه من أصدقابه أشد من حرمانه من النقود أو الحلوى.
• أن ٌتناسب مع المواقؾ ،فؤحٌانا ً ٌكون الطفل مستخفٌا ً بالخطؤ فٌكون التجاهل والعبلج ؼٌر المباشر
هو الحل األمثل ،وإن عاد إلٌه عوقب سراً؛ ألنه إن هتك ستره نزع عنه الحٌاء فؤعلن ما كان ٌسر.
وقد ٌخطا الطفل أمام أقاربه أو الؽرباء ،فٌنبؽً أن ٌكون العقاب بعد انفراد الطفل عنهم؛ ألن عقابه
أمامهم ٌكسر نفسه فٌحس بالنقص ،وقد ٌعاند وٌزول حٌاإه من الناس.
• المراوحة بٌن أنواع الثواب والعقاب؛ ألن التكرار ٌفقد الوسٌلة أثرها.
• مراعاة الفروق الفردٌة فً التربٌة فالولد البالػ أو المراهق ٌكون عقابه على انفراد؛ ألنه أصبح
الخطؤ معلناً؛ ألن تؤنٌبه
كبٌراً ،وٌجب أن ٌحترمه إخوانه الصؽار ،وٌعا َتب أمامهم عتابا ً إذا كان
والقسوة علٌه فً الكبلم ٌحدثان خلبلً فً العبلقة بٌن المراهق والمربً ،وٌكون ذلك أوجب فً حق
الولد البكر من الذكور؛ ألنه قدوة ،وهو رجل البٌت إذا ؼاب والده أو مرض أو مات.
• ومن الفروق الفردٌة جنس الطفل فالبنت ٌكفٌها من العقاب ما ال ٌك فً الذكر عادة؛ ألن جسدها
ضعٌؾ وهً تخاؾ أكثر وتنقاد بسهولة.
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عقبة األثنبء  ..مهبرة
وفن

عقاب األبناء  ..مهارة وفن
إن التربٌة ال تعنً الشدة والضرب والتحقٌر  ،كما ٌظن الكثٌر  ،وإنما هً مساعدة الناشا للوصول
إلى أقصى كمال ممكن  ...هذا وإن دٌننا الحنٌؾ رفع التكلٌؾ عن الصؽار ،ووجه إلى العقاب
كوسٌلة مساعدة للمربً لٌعالج حالة معٌنة قد ال تصلح إال بالعقاب الـمـنـاسـب الـرادع ،وذلـك بـعـد
سـن التمٌٌز كما ٌبدو من الحدٌث النبوي الشرٌؾ  :مــروا أوالدكـم بالصبلة  ،وهم أبناء سبع سنٌن
واضربوهم علٌها وه م أبناء عشر« ونستشؾ من هذا الحدٌث الشرٌؾ أن الضرب من أجــل تعوٌد
الطفل الصبلة ال ٌصح قبل سن العاشرة  ،وٌحسن أن ٌكون التؤدٌب بؽٌر الضرب قـبـل هـذه الـسـن
 .وأمـا نـوعـٌـة العقاب فلٌس من الضروري إحداث األلم فٌه  ،فالتوبٌخ العادي الخفٌؾ  ،ولهجة
الصوت القاسٌة مثبلً ٌحدثان عند الطفل حسن التربٌة نفس التؤثٌر الذي ٌحدثه العقاب الجسمـً
الشدٌد عند من عود على ذلك  .وكلما ازداد العقاب قل تؤثٌره على الطفل  ،بل ربما ٌـإدي إلـى
الـعـصـٌـان وعدم االستقـرار  .فالعقـاب ٌجب أن ٌتناسب مع العمر  ،إذ لٌس من العدل عقاب
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الطـفـل فـ ي السنة األولـى أو الـثانٌة من عمره  ،فتقطٌب الوجه ٌكفً مع هذه السن  ،إذ أن الطفل ال
ٌدرك معنى العـقـاب بعد  .وفً السنة الثالثة قد تإخذ بعض ألعاب الطفل لقاء ما أتى من عمل شاذ.
وال ٌصح بحال أن ٌكـون العقـاب سخرٌة وتشهٌراً أو تنابزاً باأللـقـاب  ،كما قال تع الى ٌَ (( :ا أَ ٌُّ َها
ي ُكنَّ َخٌْراً
ٌِن آ َم ُنوا ال ٌَسْ َخرْ َق ْو ٌم مِّن َق ْو ٍم َع َسى أَن ٌَ ُكو ُنوا خـٌَْراً ِّم ْن ُه ْم وال ن َِسا ٌء مِّن ِّن َسا ٍء َع َسى أَن َ
الَذ َ
ب )) [ الحجرات  ]11:أٌن هذا ال تؤدٌب الربانً ممن
ِّم ْنهُنَّ وال َت ْل ِم ُزوا أَنفُ َس ُك ْم وال َت َنا َب ُزوا ِباألَ ْلـ َقـا ِ
ٌنادون أبناءهم ٌ :ا أعور ٌ ،ا أعرج  ،فٌمتهنون كرامتهم  ..أو ٌعٌرونهم فٌجربونهم على الباطل
.
ٌ ...ا لص
ٌ :ا كذاب
بندابهم
وقد ٌلجؤ األهل لهذا وفقا لنموذج اجتماعً وأخبلقً .

وٌعود ضرب األبناء من قبل آبائهم إلى أسباب اجتماعٌة
ونفسٌة وثقافٌة منها:
 .1الجهل التربوي:
العدٌد من األهل ال ٌدركون اآلثار السلبٌة ألسلوب التسلط على شخصٌة الطفل ومستقبله.

 .2أسلوب التسلط:
قد ٌنعكس هذا األسلوب على األهل من التربٌة التً عاشوها فً صؽرهم.

 .3االعتقاد:
بؤن أسلوب العنؾ هو فقط
األسالٌب للوصول إلى الهدؾ.

المجدي من أجل ضبط النظام والهدوء فً

البٌت وهو أسهل

قد ٌدرك بعض األهل اآلثار السلبٌة لضرب األبناء فٌمتنعون عن استخدامه وٌلجؤون
التهكم والسخرٌة ،العقوبة المعنوٌة والتً ال تقل تؤثٌرا على نفسٌة أبنابهم .

ألسلوب

 .4الظروف االجتماعٌة:
التً ٌمر بها األهل فً العمل والبٌت قد ٌفرؼها أحد الوالدٌن فً إطار األسرة مما ٌنعكس سلبا
على نمو ونفسٌة أطفالهم .

آثار العقاب الجسدي على األبناء
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إن األطفال الذٌن ٌتعرضون للقهر أو للتخوٌؾ أو للضرب ٌحاولون الحصول على القوة من خبلل
االنتقام الذي ٌوجهونه لآلخرٌن ألنهم ٌحسون باأللم وسوؾ

ٌمارسون ك ل نشاط ٌإدي الى إٌذاء

اآلخرٌن ،فاالنتقام عند طفل الثانٌة قد ٌحدث من خبلل بعثرة أطباق الطعام وبعد بلوؼه قد ٌكون
االنتقام من خبلل الجنوح ومقارعة القٌم االجتماعٌة .
وٌإكد األخصابً النفسً سامً محاجنة المحاضر فً جامعة حٌفا أن تؤثٌرات العقاب على الفرد قد
تتراوح من تؤثٌرات بسٌطة الى تؤثٌرات مرضٌة،
 فمن الناحٌة األولى البسٌطة قد ال ٌتعلم الطفل شٌبا بواسطة العقاب ونحن أصبل أردنا
بالعقاب تعلٌمه أشٌاء مرؼوبة ومنعه عن أمور ؼٌر مرؼوب بها ،وذلك ألن العقاب أصبل
معروؾ على أنه وسٌلة لقمع سلوك ؼٌر مرؼوب به

 .من خبلل هذا التعري ؾ ال ٌمكن

للطفل أن ٌتعلم أشٌاء جدٌدة أو ما هً األشٌاء المرؼوب بها ،بالتالً استعمال العقاب ٌإدي
الى تقلٌل احتماالت السلوك بما أنه ال ٌتم تعلٌم الطفل أشٌاء جدٌدة وإنما فقط قمع سلوكٌات
ؼٌر مرؼوب بها .
 من الناحٌة األكثر شدة  ،استعمال العقاب القاسً والمتكرر قد ٌإدي الى نمو نماذج سلوك
مرضٌة أولها سلوك خنوع بمعنى أنه تنعدم الٌه المبادرة

واالستقبللٌة والتً قد تترجم

بالحٌاة الٌومٌة الى ما نسمٌه الخجل لكن بشكل مبالػ فٌه حٌث ٌنعدم استعداد الطفل التعبٌر
عن قدراته كذلك قد ٌنشؤ لدٌه شعور بالشك بقدراته وذلك ألنه عوقب على سلوكٌات قام بها
وذلك بالنسبة له ٌعنً انه ؼٌر قادر على تنسٌق سلوكٌات ترضً والدٌه .
 من الناحٌة األخرى قد ٌتكون داخله تراكم لؽضب وخٌبات أمل كثٌرة

التً قد تترجم

بحاالت معٌنة الى انفجارات عنؾ وؼضب شدٌدة مستقببل هذه السلوكٌات قد
مما ٌإدي الى رإٌة شخصٌة سلبٌة تجاه الذات واألصعب كما تشدد األبحاث أنه

تصبح أشد،
ؼالبا ما

ٌتحول هذا الطفل المعاقب الى أم أو أب معاقب .
وقد صدرت مإخرا من جامعة نٌو هامشبر البرٌطانٌة دراسة علمٌة تإكد أن التبلمٌذ الذٌن تعرضوا
للضرب كثٌرا فً المنزل تدهورت قدراتهم فً التفكٌر والقراءة والحساب .
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وٌإكد العامل االجتماعً أحمد سلٌمان أن هناك تؤثٌرا آخر للعقاب

البدنً على الطفل ٌتمثل فً

تكوٌن مٌول واتجاهات سلبٌة نحو الشخص المعاقب مثل كراهٌة

األب واألم أو المعلم وتظل هذه

الكراهٌة سببا ٌعوق تقدمه دابما فً الحٌاة العملٌة وتحول دون أن ٌكون عضوا مإثرا فً مجتمعه،
كما وأكد على ظاهرة وراثة العنؾ من اآلباء الى األبناء وأشار الى دراسة علمٌة تبٌن أن  ٪96من
اآلباء الذٌن ٌضربون أبناءهم قد تعرضوا للضرب فً صؽرهم .

العقاب بعٌدا عن الضرب
ٌإكد األستاذ سامً محاجنة أن الفابدة من العقاب تنتهً فور انتهاء

استعماله بمعنى أن الؾابدة منه

جارٌة ما دام استعماله وفً اللحظة التً ٌتوقؾ بها استعمال العقاب تتوقؾ أٌضا الفابدة منه .
كذلك فابدة أخرى للعقاب هً مفعولٌته السرٌعة أي أننا نصل الى

النتابج بسرعة لكن من الناحٌة

األخرى بواسطة العقاب ونتٌجة مفعولٌته السرٌعة هذه ال تتاح أمام الفرد ( الطفل المعاقب فً هذه
الحالة) أن ٌتعلم ما هو العمل الصحٌح بدل ذلك الذي عوقب من أجله .
خالصة القول :إن الفابدة من العقاب محدودة جدا هذا إذا أخذنا بعٌن االعتبار هذٌن األمرٌن .
معنى ذلك ،أنه من الواجب نهج سبل أخرى تتٌح لنا بنفس الوقت أن

تكون مفعولٌة الوسٌلة دائمة

قدر اإلمكان وكذلك ٌستطٌع الفرد (الطفل المعاقب ) أن ٌتعلم ما هو السلوك الصحٌح ،هذه السبل
أصعب ما تتطلب هً صبر طوٌل واال ننتظر

النتابج الفورٌة مثلما ننتظر ذلك عندما نستعمل

العقاب .
فً هذه السبل أوالً نحتاج الى وضع قوانٌن وحدود واضحة وثابتة ال نسمح للطفل بتعدٌها حتى لو
كلؾ ذلك احتجاج كبٌر من قبل الطفل،كل ذلك بدون حاجة للعقاب  .خبلل ذلك قد تتاح فرص وقد
ٌسلك الطفل سلوكٌات مرؼوبة بطرٌق الصدفة فمن واجب الوالدٌن أن ٌنتبها لذلك وأن ٌشجعا الطفل
على ذلك .
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أخٌرا  :اذا أردنا أن نعلم الطفل األمر الصحٌح فٌجب أن ننتبه أنن ا نملك فرصة من الزمن طوٌلة
نسبٌا ( الطفولة كلها) وأننا خبلل كل هذه الفترة ٌجب أن ننتبه أن النتابج الفورٌة قد تإدي الى أمور
سلبٌة .

فن العقاب ...الوسائل التربوٌة البدٌلة عن العقاب الجسدي
ٌقول األستاذ محمد قطب  :التربٌة بالعقوبة أمر طبٌعً بالنسبة للبشر عامة و الطفل خاصة ،فبل ٌنبؽً
أن نستنكر من باب التظاهر بالعطؾ على الطفل وال من باب التظاهر بالعلم ،فالتجربة العلمٌة ذاتها
تقول ( :إن األجٌال التً نشؤت فً ظل تحرٌم العقوبة ونبذ استخدامها أجٌال مابعة ال تصلح لجدٌات
لبلمعة ).
الحٌاة ومهامها والتجربة أولى باالتباع من النظرٌات ا
والعطؾ الحقٌقً على الطفولة هو الذي ٌرعى صالحها فً مستقبلها ال الذي ٌدمر كٌانها وٌفسد
مستقبلها.
لنفرض أن طفبل رمى ورقة على األرض  .ال نقول إن هذا الطفل لم ٌخطا ولم ٌحرم ال بل ننظر
النظٌؾ ..فٌخجل الصؽٌر.
ة
إلٌه ونوجهه قابلٌن :المسلم ٌا بنً نظٌؾ ،أو هكذا تفعل المسلمة
 :بارك هللا فٌك

وإنْ رفع الورقة عن األرض ٌشجع وٌقال له

ٌحتاج المربون وسابل بدٌلة عن الضرب كعقاب عند ارتكاب األخطاء
أسالٌب العقاب التً ٌستخدمونها بعٌدا عن الضرب .

 ..أنت مسلم نظٌؾ
ولتقوٌم سلوكهم فما هً

أسالٌب العقاب التً ٌستخدمونها بعٌدا عن الضرب
 .1النظرة الحادة والهمهمة

( :فً السنة األولى أو الثانٌة من عمرة )

وفً بعض األحٌان ٌضطر
ٌعتقد أبو فراس أن نظراته الحادة كفٌلة أن تردع أطفاله عن الخطؤ
للهمهمة والزمجرة كإشارة منه الى زٌادة ؼضبه وٌإكد أبو فراس أن على اآلباء واألمهات مراعاة
أخطاء أبنابهم وأن ٌكون العقاب بحجم الخطؤ فبل ٌعقل أن ٌكون عقاب االبن الذي تكاسل عن ؼسل
ٌدٌه بعد الطعام مثل عقاب من سب جٌرانه وشتمهم ،فعلى اآلباء أن ٌتدرجوا فً ردود فعلهم وفق
مستوى أخطاء أبنابهم .

 .2الحرمان من األشٌاء المحببة إلٌه
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( :فً السنة الثالثة)

.

ٌلجؤ الكثٌر من اآلباء واألمهات الى عقوبتهم بحرمانهم من األشٌاء المحببة الٌهم فٌقول األستاذ خالد
عند حرمانها من الذهاب الى بٌت جدها
حجاجرة إن ابنته فً الصؾ الثالث تشعر بضٌق شدٌد
وعلٌه اؼتنم هذه الوسٌلة كثٌرا لتؤدٌبها ،وتإكد المعلمة سامٌة مراد -مركزة فرع الطفولة المبكرة فً
مدرسة خدٌجة بنت خوٌلد -أن حرمان الطفل من شًء ٌحبه أو لعبة ٌلعبها أو سلوك مشابه ٌردعه
عن التصرؾ الخاطىء الذي قام به االبن حسب تفسٌر األهل فرؼبة األهل أن ٌتعلم ابنهم أن هذا
التصرؾ خاطىء أو مضر لمن حوله .
والعقاب ٌجب أن ٌتم بعد تكرار
لكن الحرمان ٌجب أن ٌكون لفترة محدودة فقط لساعة أو لٌوم
الخطؤ عدة مرات والتوجٌه له عدة مرات أٌضا  ،فالحرمان الطوٌل ٌجلب الضرر النفسً للطفل .
مثال على الحرمان  :الحرمان من مصروؾ أو نزهة ،أو أي شًء ٌحبه الطفل كالدراجة ،أو
األتاري  ،أو التلٌفزٌون.

 .3أن ٌترك ٌتحمل نتائئ عمله بعد تنبٌهه مسبقا ًال
مثل  :مشكلة التؤخر فً االستٌقاظ من النومٌ ،نبه مسبقا ً ثم ٌترك ٌتحمل العقوبة فً المدر

 .4الحبس المؤقت

واإلهمال ( :من سنتٌن حتى  12سنة)

مفٌد جدا رؼم أن الكثٌرٌن ال
ٌعتقد األخصابً النفسً أٌمن محمد عال أن هذا النوع من العقاب
ٌستعملونه وٌمكن تنفٌذه من جٌل سنتٌن فحٌنما ٌخطىء الطفل نفعل اآلتً :
.1
.2

.3
.4

تطلب من الطفل أن ٌنتقل إلى زاوٌة العقاب حٌث ٌجلس على كرسً محدد فً جانب
الؽرفة أو أن ٌقؾ فً ركن من الؽرفة.
ٌتم إهماله لفترة محدودة من الوقت وتوضع ساعة منبهة مضبوطة على مدة انتهاء العقوبة
وهً من خمس دقابق إلى عشر دقابق كافً ة إن شاء هللا ٌ ،طلب من الطفل التنفٌذ فوراً
بهدوء وحزم ،وإذا رفض ٌؤخذ بٌده إلى هناك مع بٌان السبب لهذه العقوبة باختصار ،وال
ٌتحدث مع الطفل أثناءها أو ٌنظر إلٌه  .وتؤخذ أشكال اإلهمال صورا أقسى حٌنما ٌدخل
األب أو األم فٌسلمون وال ٌخصون ذلك االبن بتحٌة خاصة أو ال ٌسؤلون عن برامجه فً
ذلك الٌوم أو مدح ؼٌره من أبناء جٌله أمامه على أن ال ٌكون ذلك إال للعقاب عند األخطاء
الكبٌرة وٌنصح عدم اإلكثار من هذا األسلوب إال للحاجة الملحة .
وإذا انتهت العقوبة اطلب من طفلك المعاقب أن ٌشرح لك أسباب العقوبة حتى تتؤكد من
فهمه لسبب العقوبة.
إذا كرر الهرب من مكان العقوبة ٌتحمل عندها الحجز فً ؼرفة تؽلق علٌه مع مراعاة أن
الحجز فً ؼرفة ال ٌستخدم إال بقدر الضرورة الملحة ولمدة محدودة ،واألصل الحجز فً
زاوٌة أو على كرسً فً ؼرفة مفتوحة.

 .5مدح غيره أمبمو:
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بشرط أن ٌكون للعقاب فقط  ،ولٌس ؾي كل األحوال ،كما ٌنبؽً عدم اإلكثار من هذا األسلوب فً
العقاب لما فً تكراره من أثر سٌا على نفس الطفل.

 .5لهجر والخصام :
على أال ٌزٌد على ثبلثة أٌام  ،وأن ٌرجع عنه مباشرة عندما ٌعترؾ الطفل بخطبه.

 .6التهدٌد:
بعد أن تستنفد كل الوسابل التربوٌة األخرى تضطر تخوٌؾ أبنائك وتهدٌدهم بالضرب وإذا أصر
البعض على الخطؤ الشدٌد ولم ٌؤبهوا بتهدٌد ك تضطر أخٌرا لتنفٌذ تهدٌداتك بالضرب ؼٌر المإذي
وال المبرح .

 .7شد األذن:
وقد فعله النبى (صلى هللا علٌه وسلم ) ) كما أخرجه ابن السنً  ،فعن عبد هللا بن بسر المازنى
الصحابى (رضى هللا عنه ) قال « :بعثتنى أمى إلى رسول هللا (صلى هللا علٌه وسلم ) بقطؾ من
عنب ،فؤكلت منه قبل أن أبلؽه إٌاه ،فلما جبت أخذ بؤذنى وقالٌ« :ا ؼدر».

 .8آخر العالج

الضرب ( :ال ٌضرب الطفل قبل سن العاشرة)

الضرب آخر الوسابل ولٌس أولها وللضرب شروط وآداب وال ٌكون إال فً األمور الكبٌرة كترك
الصبلة ولكن ٌجب إن ٌسبقه الخطوات التؤدٌبٌة السابقة وفً مشاركة د .أحمد قعدان المحاضر فً
أكادٌمٌة القاسمً ما ٌؽنٌنا فً هذا الجانب :
 قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ":مروا أوالدكم بالصبلة وهم أبناء سبع  ،واضربوهم
علٌها وهم أبناء عشر" (.رواه أبو داود وحسنه).
 عن انس  -رضً هللا عنه -قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم " :مروهم بالصبلة
لسبع سنٌن ،واضربوهم علٌها لثبلث عشرة" (.رواه الدار قطني) .
 أقصى الضرب للتؤدٌب ثبلثة وللقصاص عشرة :عن أبً هرٌرة  -رضً هللا عنه -قال :
كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقو ل ":ال ٌجلد فوق عشر جلدات إال فً حد من
حدود" (.أخرجه البخاري).
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 كان عمر بن عبد العزٌز -
ثبلث ،فإنها مخافة للؽبلم.
 عن الضحاك قال  :ما ضرب المعلم ؼبلما فوق ثبلث فهو قصاص .

رحمه هللا تعالىٌ -كتب إلى األمصار  :ال ٌقرن المعلم فوق

وهناك شروط للضرب البد أن تراعى
 الضرب للتؤدٌب كالملح للطعام (أى القلٌل ٌكفى والكثٌر ٌفسد). ال تضرب بعد وعدك بعدم الضرب لببل ٌفقد الثقة فٌك. مراعاة حالة الطفل المخطا وسبب الخطؤ. ال ٌضرب الطفل على أمر صعب التحقٌق. ٌعطى الفرصة إذا كان الخطؤ للمرة األولى. ال ٌضرب أمام من ٌحب. االمتناع عن الضرب فورً ا إن أصر الطفل على خطبه ولم ٌنفع الضرب. عدم الضرب أثناء الؽضب الشدٌد وعدم االنفعال أثناء الضرب. نسٌان الذنب بعد الضرب وعدم تذكٌر الطفل به. ال تؤمر الطفل بعدم البكاء أثناء الضرب. ال ترؼم الطفل على االعتذار بعد الضرب وقبل أن ٌهد أ ؛ ألن ذلك فٌه إذالل ومهانة ،وأشعره أنكعاقبته لمصلحته ،وابتسم فً وجهه ،وحاول أن تنسٌه الضرب.

مواصفات أداة الضرب
 أن تكون معتدلة الحجم
 أن تكون معتدلة الرطوبة فبل تكون رطبة تشق الجلد لثقله ،وال شدٌدة الٌبوسة فبل تإلم
لخفتها .
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طرٌقة الضرب
 أن ٌكون مفرقا ال مجموعا فً محل واحد .


أن ٌكون بٌن الضربتٌن زمن ٌخؾ به األلم األول.

 أال ٌرفع الضارب ذراعه لٌنقل السوط ألعضده حتى ٌرى بٌاض إبطه فبل ٌرفعه لببل ٌعظم
ألمه .
 وقد كان ابن عمر  -رضً هللا عنهماٌ -قول للضارب  :ال ترفع إبطك إي ال تضرب بكل قوة
ٌدك .

مكان الضرب
 أن ال ٌضرب الوجه او الفرج -والرأس عند الحنفٌة.
عن علً  -رضً هللا عنه -انه أتً برجل سكران أو فً حد فقال  :اضرب وأعط كلعضو حقه واتق الوجه والمذاكٌر.
 عن النبً صلى هللا علٌه وسلم انه قال  ":اذا ضرب احدكم فلٌتق الوجه"( رواه ابو داود). عند بعض السلؾ فإن أفضل مكان للضرب الٌدٌن والرجلٌن .

ال ضرب مع الغضب
 قال أبو بكر الصدٌق -
الجماعة) .
 إذا ذكر الطفل اسم هللا تعالى ٌ:جب وقؾ الضرب إذا ذكر الطفل هللا تعالى  :عن أبً سعٌد
الخدري  -رضً هللا عنه -قال  :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ":إذا ضرب أحدكم
خادمه فذكر هللا فارفعوا أٌدٌكم" (رواه الترمذي) )..وفً هذا تعظٌم هلل فً نفس الطفل) .
رضً هللا عنه": -ال ٌقضٌن بٌن اثنٌن وهو

تحذٌر
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ؼضبان )( رواه

إن اإلفراط فً العقوبة الجسمٌة له مضار جسٌمة منها :
o
o
o
o

أن ٌؤلفها الولد.
أن ٌصبح بلٌدا.
أن ٌلجؤ لتحقٌق ذاته بؤسالٌب منحرفة .
وعندما ٌكبر إما أن ٌكون فاشبل ذلٌبل ٌخاؾ من ظله أو جبارا قاسٌا ٌقهر من دونه،
وكبلهما خسارة ما بعدها خسارة .

الثواب والعقاب مطلوبان
ان تربٌة االطفال بالثواب والعقاب مطلوبة لكنها مإطرة بشروط،
ٌطلب تطبٌقه فً تربٌة االبناء هو الذي ال ٌإلم نفسٌا
ونإكد ان العقاب ٌجب ان ٌكون بحكمة .

ومقننة بقوانٌن  ،فالعقاب الذي
.
وال ٌهدر الكرامة

التأدٌب :
اال ترى الى ما روي عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال " :مروا صبٌانكم بالصبلة اذا بلؽوا
سبعا ،واضربوهم علٌها اذا بلؽوا عشرا" .وٌكون ذلك بطرٌق التؤدٌب والتهذٌب ال بطرٌق العقاب..
ال شك ان الطفل كؤي كابن حً ٌجهل أكثر مما ٌعلم ،فإذا علم فعل الصواب وسار سٌرا محمودا
لذلك تكون مرحلة تعلمه من الصؽر اولى الخطوات فً تقوٌمه ،وقد ورد ان النبً صلى هللا علٌه
وسلم كان ٌصحح البنى الفكرٌة للطفل مستعمبل شتى الوسابل واالسالٌب التً تمتاز بالرفق واللٌن
ومنها ما ذكره ابو هرٌرة  -رضً هللا عنه -قال  ":اخذ الحسن بن علً تمرة من تمر الصدقة
فجعلها فً فٌه  ،فقال الرسول صلى هللا علٌه وسلم  ":كخ كخ ،ارم بها اما علمت ا ّنا ال نؤكل
الصدقات ".

ماذا ٌقول األهل فً هذا الموضوع
أم سلٌمان -ربة بٌت
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.

تحدثنا بصراحة أن جٌل الٌوم ال ٌنفع معه ؼٌر أسلوب الضرب ألن ما ٌفعلونه ٌخرج األهل عن
للضرب ألنه أسهل األسالٌب للوصول الى ؼاٌتهم
شعورهم من شدة عنادهم فٌتجه األهل
ولضؽوطات الحٌاة الكثٌرة .
أما آمال محمد
ربة بٌت وأم ألربعة أبناء فً مختلؾ األجٌال فتقول :لم أجد أصعب من تربٌة األبناء فإنها مساولٌة
لتعاملنا فإننا نحاول أن نربً أبناءنا ببل
كبٌرة بحاجة الى اهتمام ورعاٌة من الوالدٌن وبالنسبة
ضرب ونقٌم عبلقتنا على التفاهم والحوار ولكن أفقد صوابً فً فترة االمتحانات وٌكون البٌت فً
حالة استنفار وتتحول حالتً النفسٌة الى عصبٌة للؽاٌة مع أننً أحاول ضبط أع صابً وال أخفً
علٌكم أننً ال أضربهم اال إذا قصروا فً دروسهم .
رانٌة محمد  -مربٌة وأم لثالثة أبناء-
إذا علمت األم أبناءها المحافظة على مبادبهم وقٌمهم وحبهم بالحوار فإنها حتما ال تحتاج الى
الضرب فؤنا وزوجً ال نلجؤ لضرب أوالدنا كما ٌفعل بعض األهالً ،وأشد عقاب نتبعه هو توبٌخهم
بالكبلم والحرمان من شًء ٌحبونه .
أم أحمد ممرضة :تقول :
بعد تجربتً مع ابنً البكر استنتجت أن الضرب أسلوب ؼٌر ناجح للتربٌة وأحاول تجنب ضرب
أوالدي قدر اإلمكان واستعمال أسلوب االقناع والتفاهم .فضربً البنتً أفقدها شخصٌتها وكان ذلك
نتٌجة ضؽط اجتماعً وخاصة من مربٌة صفها فً المرحلة األولى فدابما تضجر من قوة شخصٌتها
عندها اضطر لمعاقبتها بالضرب المبرح حتى أفقدتها شخصٌتها وأصبحت تخاؾ من كل شًء وأنا
أندم أشد الندم على ما ارتكبته بحق ابنتً التً لم تتجاوز العشر سنوات .

ولألطفال رأي...
*هدٌل قاسم ثانً ابتدائً:
تٌقنا أننً أخطات ٌنبهاننً وإذا أعدت الكرة فإنهما
ٌتعامل والداي معً حسب الموقؾ فإذا
ٌضرباننً ،أما أمً فتثور عندما ٌنخفض مستواي الدراسً وتنخفض درجاتً لذا أشعر أن بابا
أقرب الً فإنه دابما ٌمازحنً وٌشتري لً كل ما أطلبه ،وفً المستقبل سوؾ أعاقب أبنابً كما
ٌعاقبنً والداي ألننا فعبل مشاؼبون وعنٌدون .
* وجدان ابو عٌاش ثالث ابتدائً:
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أنا أحب بابا وماما كثٌرا ألنهما ٌلبٌان لً كل حاجاتً ،مع أننً أؼضب كثٌرا عندما ٌحرماننً من
المصروؾ أو من شراء لعبة وعدت بها ،وأؼضب أكثر عندما تضربنً أمً مع أنها تنبهنً دابما
قبل الضرب أما عندما تواجهنً مشكلة فإننً الجؤ الى أبً ألنه سٌحل لً المشكلة بهدوء ودون
ضرب أو صراخ .وأنا شخصٌا ال أإٌد العقاب بتاتا بل على األهل التصرؾ بهدوء وتفاهم وهكذا
سؤتعامل مع أبنابً فً المستقبل .
*نور ناظم -ثانً ابتدائً:-
بابا وماما أؼلى ما فً الكون ألنهما دابما ٌشترٌان لً أشٌاء جمٌلة أحب بابا كثٌرا وكذلك أحب
ماما أٌضا ألنها ترعانً وتخاؾ علً وعندما أطلب شٌبا تناقشنً فً شرابه وإذا كنت حقا بحاجة له
،وتناقشنً أٌضا إذا أخطؤت مع أحد إخوتً أما إذا تكرر الخطؤ فإنها تهددنً فقط .

*ٌحٌى سلٌمان  -خامس ابتدائً:-
ٌؽضبني من بابا وماما أنهما ٌتؤثران جدا عندما أحصل على درجة منخفضة فً االمتحان ألنهما
تعودا على درجات عالٌة ،عندها تقوم أمً بضربً وفً فترة االمتحانات تحرمنً من الخروج الى
بٌت عمً أللعب مع أبنابه الذٌن أحبهم ومع هذا أحب بابا وماما كثٌرا ألنهما ٌحضران لً كل شًء
أطلبه وٌعامبلننً بحنان ولطؾ وٌساعداننً فً دروسً .
*روان احمد  -رابع ابتدائً:-
بابا وماما أحلى الناس ألننً أشعر بحبهما لً وٌشترٌان لً األلعاب والحلوٌات ولكنهما ٌعاقباننً
عندما أضرب أخً األصؽر والوحٌد وهذا ٌإلمنً كثٌرا ألننً ال أحبذ الضرب للصؽار .

*أحمد راسم  -أول اعدادي:-
لم استوعب لماذا تعود أمً من العمل ؼاضبة وتمؤل البٌت صراخا إذا لعبنا داخل البٌت وعندما
ٌعود أبً ٌطلب عدم اإلزعاج ألنه متعب فؤنا ال أشعر بهما مثل خلٌل ابن عمً الذي أراه دابما
ٌركب على ظهر أبٌه وٌداعبه وأمه تتكلم بهدوء دون صراخ أو ضرب .
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الترثية ثبلمكبفئة
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التربٌة بالمكافئة
لقد اهتم اإلسبلم بقضٌة المكافبة على العمل الصالح والعمل المثمر وفً ذلك ٌقول هللا تعالى َ ":من
َجاء ِب ْال َح َس َن ِة َفلَ ُه َع ْش ُر أَ ْم َثالِ َها " فهذه مكافبة على عمل واحد إٌجابً ٌكافا بعشر أمثاله ،وهذا تعزٌز
ودعم معنوي ،ودافع مستمر فً عمل الصالحات ؛ بل إن األمر ٌتجاوز المكافبة على العمل إلى
المكافبة على النٌة الصالحة ففً حدٌث ابن عباس عن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم فٌما
ٌروي عن ربه تبارك وتعالى قال " :إن هللا كتب الحسنات والسٌبات ،ثم بٌن ذلك ،فمن هم بحسنة فلم
ٌعم لها ،كتبها هللا عنده حسنة كاملة  .وإن هم بها ،فعملها ،كتبها هللا عز وجل عنده عشر حسنات إلى
سبعمابة ضعؾ إلى أضعاؾ كثٌرة  .وإن هم بسٌبة فلم ٌعملها ،كتبها هللا عنده حسنة كاملة  .وإن هم
بها فعملها ،كتبها هللا سٌبة واحدة [ "]1وحدٌث عمر بن الخطاب رضً هللا عنه اآلخر المشهور ":
إنما األعمال بالنٌات "..فالنتابج والمكافبات التً ٌنالها اإلنسان عند إنجازه أمراً ما تحفزه على عمل
أشٌاء أخرى إٌجابٌة ،فالتعزٌز اإلٌجابً ٌقوي السلوك وٌزٌد من احتمالٌة تكرار السلوك اإلي جابً
مرة أخرى.
وهناك نوعان من التعزٌز فً التربٌة

 :التعزٌز اإلٌجابً ،والتعزٌز السلبً

:

التعزٌز اإلٌجابً:
فً التعزٌز اإلٌجابً تشكل المكافبة حافز فعال إذ ُتعطى مباشرة بعد السلوك المرؼوب فٌه كً ٌزٌد
من احتمالٌة حدوث ذلك السلوك مرة أخرى .فتعزٌز السلوك اإلٌجابً ٌحفز االبن فً مواصلة األداء
اإلٌجابً .مثال ذلك  :قد ٌُعطى الطفل مكافبة من الوقت لٌعمل على الحاسوب بعد إتمام جزء من
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واجباته المنزلٌة  .فإذا كان الطفل ٌحب العمل على الحاسوب ،فمن المحتمل أن ٌستمر فً إتمام
الجزء الباقً من الواجب لٌنال مكافبة أخرى  .والتعزٌز اإلٌجابً وسٌلة جٌدة لؽرس االنضباط
واستمراره ،فبل شك أن بعض من االنضباط الذاتً أمر ضروري للطفل خبلل مرحلة تعلمه.
إال إنه عند ممارسة التعزٌز ،فإننا نحتاج لنسؤل  :ما الشًء الذي أعززه فً الطفل؟ فؤحٌانا ً من ؼٌر
قصد قد نعزز سلوك خاطا  .مثال ذلك  :عندما ٌرفض الط فل أن ٌعمل أو ٌسمع األوامر ،فقد تتجه
وتعده بشًء إذا فعل ذلك األمر لكً ٌستجٌب ألمرك  .فإن ما تحفزه اآلن هو االستمرار فً الرفض
والعناد واستجداء المكافبة .ففً المرة القادمة ،سوؾ ٌعٌد الكرة مرة أخرى رؼبة فً الحصول على
مكافبة جدٌدة.

التعزٌز السلبً:
وهو منا سب إلزالة سلوك سلبً أو خاطا وذلك عن طرٌق حافز ؼٌر محبوب للطفل  .مثال ذلك ،
تستخدم كثٌر من األمهات لكً تفطم رضٌعها وضع شًء مر أو فلفل حار على مصاصة الطفل،
وعندما ٌتناول الطفل الرضاعة ٌجد أن طعمها مر ،ومع التكرار ووجود الطعم المر فإنه ٌترك
الرضاعة.
وكثٌر من الناس ٌخلط بٌن العقاب والتعزٌز السلبً ،فالتعزٌز السلبً عكس العقاب تماما ً .فالتحفٌز
السلبً ٌقوي السلوك اإلٌجابً بسبب اجتناب أو منع حالة سلبٌة كنتٌجة لسلوك ما  .أما العقاب فهو
ٌضعؾ السلوك بسبب حالة سلبٌة أُدخلت أو جُربت كنتٌجة لسلوك ما  .مثال على التحفٌز السلبً،
أنت تتضاٌق كثٌراً من زحمة المرور ،فتخرج ٌوما ً مبكراً  ،فبل تجد تلك الزحمة التً تضاٌقك ،ثم
تخرج مرة أخرى مبكراً فتجد الطرٌق خالٌاً ،فسلوكك لمؽادرة البٌت مبكراً تقوّ ى عن طرٌق نتٌجة
اجتناب زحمة السٌارات .
والفرق بٌن المكافبة والعقاب ،أن المكافبة هً أي شيء ٌزٌد السلوك  ،والعقاب هو أي شًء ٌقلل
السلوك.
وبطرٌقة ملخصة :أي حدث ٌزٌد استجابة ٌُسمى تحفٌز ،وأي حدث ٌقلل االستجابة ٌُسمى عقاب،
وأي حدث ٌُوجد ٌُسمى إٌجابً  ،وأي حدث ٌُزال ٌُسمى سلبً .
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ملحوظات مهمة للتحفٌز
أوالًال :تحفٌز الخٌر:
عند منح أبنابنا هدٌة تحفٌزٌة للخٌر ،فإننا نقرن مع ذلك أن هناك هدٌة أعظم وأبقى وأفضل عند هللا
لمن فعل الخٌر ،إن الربط المستمر بٌن المكافبة والرؼبة بما عند هللا عامل قوي لدفعهم لعمل ما
ٌرضاه هللا .فبل ٌعطى على كل عمل ٌنجزه مكافبة ،إذ ٌكون العمل دابما ً من أجل الحصول على
المكافبة؛ ،بل ال بد أن ٌعلم أن هناك أعماالً ٌجب أن تعمل من أجل هللا عز وجل فٌتعلم اإلخبلص
وأن ال ٌنال أجره إال من هللا وحده.
وفً هذا الموقؾ ٌنبؽً توسٌع وتصحٌح مفهوم العبودٌة لدى األطفال فلٌست العبودٌة محصورة
إذا صلحت النٌة فاالبتسامة
فقط فً الصبلة أو الصٌام ،بل كل عمل خٌر ٌعمله ٌعتبر عباده
واالحترام والتقدٌر ومعاونة المحتاج ،كلها عبادة محبوبة هلل  .فلٌس هناك عدد محصور لعمل الخٌر
.
فكل سرور تدخل فً قلوب اآلخرٌن هو عبادة

ثانٌا ًال :اإلطراء الرائع المعتدل:
جمٌل الممتلا بالتقدٌر
فمن أقوى وسابل التعزٌز الثناء الصادق ،والمدٌح المتزن ،والكبلم ال
والشكر  .فباإلضافة لٌسر هذا األمر إال إنه ٌنقل التعزٌز من التركٌز على األشٌاء المادٌة إلى
العواطؾ األبوٌة ،فالطفل بحاجة إلظهار الشكر والمدٌح على إنجازاته وسلوكٌاته المقبولة الجٌدة؛
فإن هذا األسلوب ٌعزز شعور الحب بٌن الطفل ووالدٌه ،فالتعزٌز اللفظً من المحفزات القوٌة فً
تنمٌة السلوك وتقوٌمه.
ثالثا ًال :المكافئة المادٌة:
كثٌر من الناس عندما ٌسمعون لفظة المكافبةٌ ،تجه تفكٌرهم إلى األشٌاء المادٌة ،ولٌس األمر كذلك
فٌمكن تعزٌز السلوك عن طرٌق كلمات الشكر والثناء مع لفت االنتباه إلى هذا السلوك اإلٌجابً ،أو
عن طرٌق هدٌة بسٌطة ،أو الخروج فً رحلة ،أو قراءة قصة مع إشعار أن ذلك نتٌجة لهذا السلوك
.
اإلٌجابً  ،فبل ٌشترط فً نوعٌة المكافبة أن ٌكون أمر مادي
رابعا ًال  :التوازن فً المكافئة:
فبل بد أن تكون الهدٌة متناسبة مع طبٌعة العمل المنجز ،فٌجب أن ٌكون هناك اعتدال فً نوعٌة
المكافبة ،فبل إفراط أو تفرٌط ،فلٌس من المعقول مثبلً إذا عمل عمبلً بسٌطا ً أن أكافبه مكافبة كبٌرة
وعظٌمة ،بل كل عمل بحسبه  .فاإلفراط فً الهدٌة ال تعطً الطفل المقٌاس الموضوعً أو
المصداقٌة الحقٌقٌة التً من خبللها ٌقٌس سلوكه؛ بل ٌولد لدى الطفل الؽرور والتكبر وأنه قد وصل
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إلى القمة مع أن عمله قد ٌكون تحت المتوسط ،وهذا التكبر قد ٌنمو مع نمو شخصٌته مما ٌجعله ٌفقد
المصداقٌة واالحترام فً عٌون اآلخرٌن.
وقد علمنا اإلسبلم أن ال نبالػ ونتجاوز الحد فً الثناء فقد جاء فً الحدٌث عندما سمع رسول هللا
صلى هللا علٌه وآله وسلم رجبلً ٌبالػ فً ثناء آخر فقال ":وٌلك قطعت عنق صاحبك ،قطعت عنق
صاحبك" مرارا .ثم قال" :من كان منكم مادحا أخاه ال محالة ،فلٌقل  :أحسب فبلنا وهللا حسٌبه وال
أزكً على هللا أحدا ،أحسبه كذا وكذا إن كان ٌعلم ذلك منه  ")]2[(.فالمكافبة إذا لم تكن متوافقة مع
 .فهً قد
السلوك وؼٌر مبالػ فٌها وإال سٌكون لها تؤٌر سلبً ،فالمكافبة تكون أحٌانا ً عقابا ً للطفل
تكون مسكن مإقت للسلوك السلبً.

خامسا ًال :التعزٌز أمر نسبً:

فالمكافبة التً تجذب طفبلً ما قد ال تروق لطفل آخر ،ولذلك من المهم أن نقدم المكافبة التً ٌرؼب
فٌها الطفل بذاته  .وكذلك من المهم التنوٌع فً نوعٌة المكافبة  ،فالمكافبة المتكررة تفقد جاذبٌتها
وحنكة من المربً ،وقد
وقٌمتها المعنوٌة لدى الطفل ،وانتقاء المكافبة وتؽٌٌرها ٌتطلب ممارسة
ٌكون هناك إخفاق فً اختٌار المكافبة إال إنه ٌجب أن ٌكون هناك مبلحظة لتصرفات الطفل تجاه
.
المكافبة ومحاولة كشؾ رؼباته ومواهبه وتحقٌقها فً المكافبة

سادسا ًال :وقت التعزٌز:
فلكً تكون المكافبة فعّالة بحق ،أعط المكافبة مباشرة عند حدوث السلوك المرؼوب وذلك لترتبط
المكافبة بالسلوك .ومن المهم كذلك أن ٌفهم الطفل السبب وراء حصوله على المكافبة  .فمثبلً تقول
له :بسبب طرٌقة تعاملك الرابع والممتاز مع أخوك حصلت على هذه المكافبة  .فاستخدام المكافبة
بطرٌقة صحٌحة ومعتدلة ٌمكن أن تقود الطفل بعد توفٌق هللا عز و جل إلى االتجاه الصحٌح .وإذا لم
ٌكن باإلمكان مكافبة الطفل مباشرة  ،فٌمكن استخدام المعزز المشروط ،وذلك باستخدام الجدول
ووضع العبلمات أو النجمات  .فعندما ٌحرز الطفل على قدر معٌن من العبلمات أو النجوم لسلوكٌات
لمشروط .
معٌنة ،فإنه ٌحصل على المكافبة ،فالعبلمات هً المعزز ا
ومن الخطؤ أن تكون المكافبة دابما ً عن طرٌق التعزٌز المشروط؛ بل ال بد من استخدام التعزٌز
المتؽٌر ،أي المكافبة على أساس عشوابً أو ؼٌر متوقع .فعندما ٌصبح السلوك السلٌم عادة للطفل أو
عندما ٌعمل الطفل سلوكا ً جدٌداً إٌجابٌا ً فإنه ٌكافا علٌه  .فمثبلً ،إذا فاجؤت طفلك بمكافبة بسبب
ممارسته للقراءة فإن الطفل سٌقرأ أكثر  ،إذ ٌؤمل أن تعٌد له المفاجؤة  .فالتعزٌز المتؽٌر ٌساعد فً
.
استمرار السلوك القوٌم والمحافظة على السلوك الممارس
والتعزٌز المتؽٌر قد ٌؤتً بنتابج عكسٌة إذا استخدم فً إزالة السلوك ؼٌر المرؼوب فٌه  .م ثال ذلك،
إذا بكاء الطفل ألمر ما ،ثم أعطٌته حلوى أو لعبة لكً ٌسكت عن الصراخ؛ فإنك بذلك تشكل لدٌه
عادة وهو :البكاء طرٌق للحصول على مكافبة  .واألفضل إلزالة السلوك السٌا أن ٌعالج بالتجاهل
أو بؤي طرٌقة تربوٌة أخرى  .فمن الخطؤ استخدام المكافبة لجعل الطفل ٌنصاع لؤل وامر ،وإنما ٌجب
.
أن تستخدم المكافبة لتتحكم فً السلوك وتوجه
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الترثية ثبلقصة
30

التربٌة بالقصة
قصص مناسبة لألطفال
من خبلل النظر إلى الواقع المإلم ٌتبٌن لنا مدى أهمٌة التربٌة كعامل أساسًٍّ فً تنشبة جٌل ٌعمل
لخدمة األم ة ،وٌدفعها نحو العزة والرفعة ،وٌسمو بها نحو القمة ،وعندما نتؤمل الواقع جٌداً ،وننظر
بشفافٌة أكثر؛ ٌتضح لنا أن البذور إذا عُنً بها خرج الزرع طٌبا ،فكذلك الطفولة إذا عُنً بها خرج
لنا جٌبلً صالحا ً.

وهنا وعند تأمل القرآن الكرٌم والسنة المطهرة ٌتبادر لنا سؤال مهم وهو :
هل من الممكن أن ٌتربى هإالء األطفال من خبلل القرآن والسنة وهل ٌمكن استثمار قصص القرآن
أو السنة فً هذا المشروع الضخم؟؟؟

لإلجابة على هذا السؤال

نقول:

بعد الحمد هلل والصبلة والسبلم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه
فبلشك أن القرآن الكر ٌم والسنة المطهرة كفٌبلن بؤن ٌكونا أداة عظٌمة فً تربٌة الجٌل وإرشاده نحو
ْب فٌِ ِه
كل جلٌل وهذا من المسلمات عند كل مسلم حٌث ٌقول هللا تبارك وتعالى َ (:ذل َِك ْال ِك َتابُ ال َرٌ َ
ٌِن) (البقرة. )2:
هُدىً ل ِْل ُم َّتق َ
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• وفً ظل البٌبة السٌبة التً ولدّها التؤثر بالؽر ب وسٌطرت وسابله اإلعبلمٌة المختلفة على بٌوت
المسلمٌن وانهماك الوالدٌن فً األعمال المختلفة كاضطرار بعض األسر لخروج األم للعمل وقد
ٌعمل األب عمبلً إضافٌا ً أصبح اآلباء بعٌدون عن تربٌة أبنابهم وإذا جلسوا معهم إما أن ٌكونوا
معكري المزاج فبل ٌجد األوالد سوى الصر اخ والعوٌل دون كلمة حانٌة أو بسمة رفٌقة أو مداعبة
رقٌقة وٌظن األب أو األم أن التوبٌخ والنهر هو الطرٌقة المثلى للتربٌة بل قد ٌكون أصبلً ال ٌعرؾ
سوى هذه الطرٌقة.
• وكم نسمع من بعض الناصحٌن اضرب ولدك ٌصبح مإدبا ً
[اشخط  ..أزعق  ..زعّق  ..كشر  ..برطم  ] ..ستكون النتٌجة ولداً مهذبا ً صالحا ً وهذا خطؤ كبٌر
فً التربٌة فالتؤدٌب بتعلٌق العصا لٌراه أهل البٌت من السنة ولكن أن ٌكون الوحٌد فهذا أمر
مرفوض.

!

• ٌجب أن تكون أسالٌب التربٌة مستفادة من الوحً العظٌم الكتاب والسنة فهذه الشرٌعة جاءت بكل
ما ٌصلح به البشر شإونهم  ،ومن تلك األسالٌب المستقاة منها تربٌة األبناء بل المجتمع بالقصة
فالتربٌة بالقصة وتوصٌل المعنى باإلحساس وتحقٌق الهدؾ بالمثال من أفضل األسالٌب وأكثرها
نجاحا ً وأنجعها نتٌجة إن شاء هللا.
فنحن نجد بؤن الموعظة بالقصة تكون مإثرة وبلٌؽة فً نفس الطفل ،وكلما كان ال قاصْ ذا أسلوب
متمٌز جذاب؛ استطاع شد انتباه الطفل والتؤثٌر فٌه؛ وذلك لما للقصة من أثر فً نفس قاربها أو
سامعها ،ولما تتمٌز به النفس البشرٌة من مٌل إلى تتبع المواقؾ واألحداث رؼبة فً معرفة النهاٌة
.
التً تختم بها أي قصة ،وذلك فً شوق ولهفة
ك فٌه أنّ القصة المحكمة الدقٌقة تطرق السامع بشؽؾ ،وتنفذ إلى النفس البشرٌة بسهولة
فممّا ال ش ّ
وٌسر ...ولذا كان األسلوب القصصً أجدى نفعا ً وأكثر فابدة؛ فالقصة أمر محبب للناس ،وتترك
أثرها فً النفوس والمعهود حتى فً حٌاة الطفولة أن ٌمٌ َل الطفل إلى سماع الحكاٌة ،وٌصؽً إلى
رواٌة القصة ...
هذه الظاهرة الفطرٌة ٌنبؽً للمربٌّن أن ٌفٌدوا مِنها فً مجاالت التعلٌم خاصة وأن إعبلمنا أجرم
عندما جعل من العاهرة بطلة ومن العاهر بطبل ،وإعبلمنا أجرم كثٌرا فً حق أبنابنا فلم ٌترك
عاهرة إال وصورها وعقد معها لقاء.
ٌِن َهدَ ى َّ
هللا ُ َفبِهُدَ ا ُه ُم ا ْق َت ِد ْه )(األنعام  :من
لذلك البد أن ٌربط الولد بؤنبٌاء هللا عز وجل ( :أُولَب َِك الَّذ َ
صلَّى َّ
هللا أُسْ َوةٌ َح َس َن ٌة )(األحزاب  :من
ُول َّ ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ( :لَ َق ْد َك َ
اآلٌة )90وبرسول هللا َ
ان لَ ُك ْم فًِ َرس ِ
اآلٌة)21
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم
َ

وتربٌتهم على ما كان علٌه صحابة رسول هللا
إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فبلح

:

صلَّى َّ
سلَّ َم كثٌراًال ما ٌقص على
َّللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
والقصة خٌر وسٌلة للوصول إلى ذلك ولهذا كان النبً َ
ً
أصحابه قصص السابقٌن للعظة واالعتبار وقد كان ما ٌحكٌه مقدَّما بقول ه  " :كان فٌمن قبلكم " ثم
صلَّى َّ
.
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم على مسامعهم القصة وما انتهت إلٌه
ٌقص َ
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صلَّى َّ
ُون )(ألعراؾ :
ص لَ َعلَّ ُه ْم ٌَ َت َف َّكر َ
ص َ
ُص ْال َق َ
لقد كان النبً َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌتمثل منهجا ً ربانٌا ً ( َفا ْقص ِ
من اآلٌة.)176
وتلك القصص كانت ق صصا ً تتمٌز بالواقعٌة والصدق ،ألنها تهدؾ إلى تربٌة النفوس وتهذٌبها،
ولٌس لمجرد التسلٌة واإلمتاع حٌث كان الصحابة رضوان هللا علٌهم أجمعٌن ٌؤخذون من كل قصة
العظة والعبرة ،كما ٌخرجون منها بدرس تربوي سلوكً مستفاد ٌنفعه وٌنفع من بعدهم فً الدارٌن :
فً دار الدنٌا واآلخرة.
• ولكن هل اإلعبلم الموجه للطفل عموما ً استفاد من هذا األسلوب
أسباب
تربوٌة أم أنه إعبلم هدّام أو سلبً على أقل وصؾ ؟ لؤلسؾ كثٌ ٌر منه سلبً فالقصص التً تعرض
فً أفبلم الكرتون فٌها محاذٌر ومنكرات عدٌدة منها :

" التربٌة بالقصة " لتحصٌل

 -1قصص تثٌر الفزع والرعب والرهبة:
القصص التً ٌؽلب علٌها طٌؾ الفزع والرهبة ،تترك فً الذابقة اشتٌاقا ً ممزوجا ً بالجزع ،وفً
النفس جبنا ً وعقداً ،وأمثال ذلك  :قصص (أمنا ً الؽولة ،وقصص المردة ،والعفارٌت ) هذه القصص
تهدم الشخصٌة ،وتقتل الحس الفكري لدى الطفل ،وال تإسس الطفل الشجاع ،و لكنها تإسس الطفل
الجبان المتخاذل ،الذي ٌتملك الخوؾ من فرابسه.
فالطفل ٌظل معاٌش الفكرة حتى بعد االنصراؾ ،من لحظة المعاٌشة الفكرٌة للقصةٌ ،تخٌل بالفعل
أن هناك عفارٌت تحاصره بالظبلم ،وأن هناك (أمنا الؽولة عند الببر ) إلخ  ،...ولو نظر كل منا
لنفسه ،لوجد أنه ال ٌزال ٌعٌش بوجدانه قصصا ً قرأها فً صباه ،فٌجب أن نإسس الطفل على
الشجاعة ،لكً نبنً أمة شجاعة ،ال أن نإسس الطفل على الجبن فنبنً أمة ضعٌفة.

 -2القصص الشعبٌة التً تحتوي على مواقف منافٌة لألخالق:
وأمثلة ذلك  :قصص (طرزان -وسوبرمان -والجاسوسٌة ) ،التً ال تحتوي على قٌم إنسانٌة أو
أخبلقٌة  ،بقدر ما تمجد العنؾ كوسٌلة لحل المشاكل ،وتجعل القوة البدنٌة ،هً العامل األقوى فً
حسم المواقؾ.
مثال :طرح شخصٌة (طرزان) ،الذي تربى بٌن الحٌوانات ،وال ٌعرؾ وسٌلة لحل مشاكله إال بالقوة
البدنٌة ،هذه الفكرة تسقط سلوك الطفل العقبلنً ،إلى السلوك العدوانً ،دون استخدام العقل ،فٌجب
طرح قصص تدرب الناشبة على حل المشاكل بإحبلل العقل محل القوة.

 -3قصص تثٌر العطف على قوى الشر أو تمجٌدها:
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القصص ،التً تثٌر العطؾ على قوى الشر ،وتمجده مثل انتصار الشر على الخٌر .. ،الظالم على
المظلوم...الشرٌر على الشرطي.
وٌطرحونها بحجة أنهم ٌكشفون السلوك الخاطا للطفل كمن ٌكذب على أوالده ثم ٌقول هذا كذب
أبٌض وفً الحقٌقة الولد ٌتربى على الكذب فلٌس هناك كذب أبٌض وال أسود  ،أما عن إثارة
العطؾ على قوى الشر واالنتصار له فً النهاٌة قد تجعل الولد ٌسلك السلوك الخاطا  ،لٌبقى ضمن
طابفة األقوٌاء المنتصرٌن.
مثال ذلك ( :قصص الرجل الخارق ،وسوبر مان ،الرجل الحدٌدي  ،جبلنداٌزر )

 -4قصص تعٌب اآلخرٌن وتسخر منهم:
القصص القابمة على السخرٌة من اآلخرٌن وتدبٌر المقالب لهم وإٌقاع األذى بهم ،منها السخرٌة من
علة المعاق أو عٌب خلقً فً نطق الب عض وتدبٌر المقالب للكبٌر مثبلً وإٌقاع األذى باألعمى،
بإٌقاعه فً فخ ما أو ؼٌرها ،دون تعظٌم األثر الواقع على المخطا أو مدبر المقلب ،ومن األمثلة
الشهٌرة لهذا الفكر الخاطا تربوٌا ً :األفبلم المتحركة فً قصة " توم وجٌري "  ،وهذه القصة رؼم
جماهٌري لدى األجٌال إال أنها فاسدة تربوٌاً ،ترسِّب هذه األفبلم فً وعً الطفل
ة
ما بلؽته من شهرة
ً
نمطا ً سلوكٌا ً خاطباٌ ،قلده الطفل وٌتمثل به لٌحقق ذات المتعة والشقاوة الفكرٌة على من حوله،
وٌحس بالتفوق على اآلخرٌن ،وكذلك تلك األفبلم التً تسخر من األسود وتإدي إلى نبذ الجنس
اآلخر األسو د فهذا ٌرسب الضؽٌنة والحقد فً نفوس األطفال ،وٌإسس التفرقة والتشرذم ال الوحدة
والتآلؾ.
فتلك مقتطفات من واقع القصص المقدمة لؤلطفال والتً كان ٌفترض أن تكون تربوٌة
ربما ٌقول البعض إن القصص المناسب طرحها لؤلطفال قلٌلة وؼٌر مفٌدة وهذا كبلم ؼٌر صحٌح
ففً الكتاب والسنة الكثٌر من القصص المفٌد وكل قصص الكتاب والسنة مفٌد.

فمن القصص المناسبة لألطفال والتً سنتاول بعضها:
 .1قصة ٌونس فً بطن الحوت
 .2قصة أبً هرٌرة مع الشٌطان
 .قصة خشبة المقترض
 .4قصة الثبلثة أصحاب الؽار
 .5قصة أصحاب األخدود
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َمَّ
 .6قصة أنس مع سر النبً َ
 .7قصة عبد هللا بن عمر مع الراعً  " ..قل له أكلها الذبب "
 .8قصة أم موسى
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.

 .9قصة عمر واللبن
 .10قصة ٌوسؾ
 .11قصة معاذ ومعوذ
 .12قصة القُبّرة
 .13قصة الجمل
 .14قصة صاحبة الوشاح " وٌوم الوشاح من تعاجٌب ربنا "
 .15قصة ابن عمر والنخل .

وإلٌك بعضا ًال منها مع بٌان لكٌفٌة االستفادة منها وتطبٌقها على
الواقع ؟

قصة الثالثة أصحاب الغار
صلَّى َّ
هللا ب َْن ُع َم َر َرضِ ًَ َّ
هللا ُ َع ْن ُه َما َقا َل َسمِعْ ُ
هللا َ
ت َرسُو َل َّ ِ
روى البخاري فً صحٌحه عن َعبْدَ َّ ِ
هللا ُ
َ
دَر ْ
ان َق ْبلَ ُك ْم َح َّتى أ َو ْوا ْال َم ِب َ
ت
ار َفدَ َخلُوهُ َفا ْن َح َ
َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌَقُو ُل  :ا ْن َطلَ َق َث َبل َث ُة َرهْ طٍ ِممَّنْ َك َ
ٌت إِلَى َؼ ٍ
َ
ص ْخ َرةٌ مِنْ ْال َج َب ِل َف َسد ْ
صال ِِح
هللا ِب َ
َّت َعلٌَ ِْه ْم ْال َؽ َ
َ
جٌ ُك ْم مِنْ َه ِذ ِه الص َّْخ َر ِة إ ال أنْ َت ْدعُوا َّ َ
ار َف َقالُوا إِ َّن ُه ال ٌُ ْن ِ
َ
َ
َّ
ت ال أ ْؼ ِب ُق ُ -
ْ
ُ
ان َو ُك ْن ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
شرْ ب ْال َعشِ ًّ َ -ق ْبلَ ُه َما
ٌر
ب
ك
ان
ْخ
ٌ
ش
ان
و
ب
أ
ًِ
ل
ان
ك
م
ه
ُ
ل
ال
م
ه
ُ
ن
م
ل
ج
ُ
ر
ل
ا
ق
ف
،
م
ك
ل
ا
م
ِ
ِ
َّ َ
َ َ
ْ
أَعْ َ ْ
ِ ِ َ ِ
ََ ِ
ب َشًْ ٍء ٌَ ْومًا َفلَ ْم أ ُ ِرحْ َعلٌَ ِْه َما َح َّتى َنا َما َف َحلَب ُ
ْت لَ ُه َما َؼبُو َق ُه َما َف َو َج ْد ُت ُه َما
أَه ال وال َماال َف َنؤَى ِبً فًِ َطلَ ِ
ت َو ْال َقدَ ُح َعلَى ٌَدَ يَّ أَ ْن َتظِ ُر اسْ تٌِ َق َ
اظ ُه َما ُ َ] َف َك ِر ُ
هْت أَنْ أَ ْؼ ِب َق َق ْبلَ ُه َما أَ ْه ال أَ ْو َماال َفلَ ِب ْث ُ
ْن َو َك ِر ُ
هْت أَنْ
َنا ِب َمٌ ِ
ْ
ْ
ض َ
ب َكاء بسبب الجوع  -عِ ْندَ ِرجْ لًََّ َفلَ ْم ٌَ َز ْل َذل َِك دَ أ ِبً َودَ أ َب ُه َما
اؼ ْو َن  -ال ِّ
أُوق َِظ ُه َما َوال ِّ
ص ٌَاح ُب ِ
ص ْب ٌَ ُة ٌَ َت َ
ت َف َع ْل ُ
َح َّتى َطلَ َع ْال َفجْ ُر ] َح َّتى َب َر َق ْال َفجْ ر َفاسْ َت ٌْ َق َظا َف َش ِر َبا َؼبُو َق ُه َما اللَّ ُه َّم إِنْ ُك ْن ُ
ت َذل َِك ا ْبت َِؽا َء َوجْ ِه َك
ؾِ ِه مِنْ َه ِذ ِه الص َّْخ َر ِة َفا ْن َف َر َج ْ
ُون ْال ُخرُوج.
َف َفرِّ جْ َع َّنا َما َنحْ نُ ٌ
ت َش ٌْ ًبا ال ٌَسْ َتطِ ٌع َ
صلَّى َّ
ت َع ٍّم َكا َن ْ
ت لًِ بِ ْن ُ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َو َقا َل اآلخر اللَّ ُه َّم َكا َن ْ
اس إِلًََّ َفؤ َ َر ْد ُت َها
ََ َقا َل ال َّنبًُِّ َ
ت أَ َحبَّ ال َّن ِ
ٌِن َف َجا َء ْتنًِ [ َف َقالَ ْ
ت ِم ِّنً َح َّتى أَلَم ْ
َعنْ َن ْفسِ َها َفا ْم َت َن َع ْ
ت ال َت َنا ُل َذل َِك ِم ْن َها َح َّتى
َّت بِ َها َس َن ٌة مِنْ ال ِّسن َ
ار َف َس َعٌ ُ
ار َعلَى أَنْ ُت َخلِّ ًَ َب ٌْنًِ
ْت فٌِ َها َح َّتى َج َمعْ ُت َها ] َفؤَعْ َط ٌْ ُت َها عِ ْش ِر َ
ٌن َومِا َب َة دٌِ َن ٍ
ُتعْ طِ ٌَ َها مِا َب َة دٌِ َن ٍ
هللا و ال َتفُضَّ ْال َخا َت َم إ ال بِ َحقِّ ِه ] َف َت َحرَّ جْ ُ
َعلَ ٌْ َها َقالَ ْ
ت َح َّتى إِ َذا َقدَرْ ُ
َو َبٌ َْن َن ْفسِ َها َف َف َعلَ ْ
ت مِنْ
ت
ت ا َّت ِق َّ َ
ت َّ
ْ
اس إِلًََّ َو َت َر ْك ُ
ت َع ْن َها [ َفقُم ُ
ص َر ْف ُ
ب الَّذِي أَعْ َط ٌْ ُت َها
الذ َه َ
ْت َو َت َر ْك ُت َها] َوه َ
وع َعلَ ٌْ َها َفا ْن َ
ًِ أَ َحبُّ ال َّن ِ
الوُ قُ ِ
ت الص َّْخ َرةُ [ َف َف َر َج َع ْن ُه ْم ُّ
ت ا ْبت َِؽا َء َوجْ ِه َك َفا ْفرُجْ َع َّنا َما َنحْ نُ فٌِ ِه َفا ْن َف َر َج ْ
ت َف َع ْل ُ
اللَّ ُه َّم إِنْ ُك ْن ُ
ْن ]
الثل ُ َثٌ ِ
ُوج ِم ْن َها
ُون ْال ُخر َ
َؼٌ َْر أَ َّن ُه ْم ال ٌَسْ َتطِ ٌع َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َو َقا َل َّ
ص َّلى َّ
الثال ُ
ِث اللَّ ُه َّم إِ ِّنً اسْ َتؤْ َجرْ ُ
ت أ ُ َج َرا َء َفؤَعْ َط ٌْ ُت ُه ْم أَجْ َر ُه ْم ( أَيْ َ :ث َمنه )
َقا َل ال َّن ِبًُّ َ
ت أَجْ َرهُ َح َّتى َك ُث َر ْ
ب َف َثمَّرْ ُ
ٌِن َف َقا َل ٌَا
َؼٌ َْر َرج ٍُل َوا ِ
ح ٍد َت َر َك الَّذِي لَ ُه َو َذ َه َ
ت ِم ْن ُه األموال َف َجا َءنًِ َبعْ دَ ح ٍ
َ
َ
َعبْدَ َّ ِ َ
هللاَّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ٌِق فقا َل ٌَا َعبْدَ ِ
اإل ِب ِل َوال َبق ِر َوال َؽن ِم َوالرَّ ق ِ
هللا أ ِّد إِلًََّ أجْ ِري فقلت ل ُه ك ُّل َما ت َرى مِنْ أجْ ِر َك مِنْ ِ
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ت َف َع ْل ُ
ئ ِب َك َفؤ َ َخ َذهُ ُكلَّ ُه َفاسْ َتا َق ُه َفلَ ْم ٌَ ْترُكْ ِم ْن ُه َش ٌْ ًبا اللَّ ُه َّم َفإِنْ ُك ْن ُ
ئ ِبً َفقُ ْل ُ
ت
ت إِ ِّنً ال أَسْ َته ِْز ُ
َال َتسْ َته ِْز ُ
ت الص َّْخ َرةُ َف َخ َرجُوا ٌَ ْم ُ
َذل َِك ا ْبت َِؽا َء َوجْ ِه َك َفا ْفرُجْ َع َّنا َما َنحْ نُ فٌِ ِه َفا ْن َف َر َج ْ
ون .
ش َ

الفوائد من هذه القصة:
ُون ) ،
هللا َوا ْب َت ُؽوا إِلَ ٌْ ِه ْال َوسِ ٌلَ َة َو َجا ِه ُدوا فًِ َس ِبٌلِ ِه لَ َعلَّ ُك ْم ُت ْفلِح َ
قال هللا تعالى ٌَ ( :ا أَ ٌُّ َها الَّذِيَن آ َم ُنوا ا َّتقُوا َّ َ
قال قتادة  :تقربوا إلٌه بطاعته  ،والعمل بما ٌرضٌه .
 -1األعمال الصالحة وقت الرخاء ٌستفٌد منها اإلنسان وقت الشدة  ،قال رسول هللا صلى هللا علً ه
وسلم ( أحفظ هللا ٌحفظك  ،أحفظ هللا تجده تجاهك  ،تعرؾ إلى هللا فً الرخاء ٌ ،عرفك فً الشدة) .
ٌ -2جب على المسلم أن ٌلجؤ إلى هللا وحده دابما ً بالدعاء وخاصة حٌن نزول الشدابد  ،ومن الشرك
ُك َوالَ ٌَضُرُّ َك َفإِن
هللا َما الَ ٌَن َفع َ
ون ّ ِ
األكبر دعاء األموات الؽاببٌن  ،قال هللا تعالى َ ( :والَ َت ْد ُع مِن ُد ِ
ت َفإِ َّن َك إِ ًذا م َِّن َّ
َف َع ْل َ
ٌِن)  -الظالمٌن  :المشركٌن .
الظالِم َ
 -3مشروعٌة التوسل إلى هللا باألعمال الصالحة  ،وهً نافعة ومفٌدة  ،وال سٌما عند الشدة  ،وعدم
مشروعٌة التوسل بالذوات والجاه .
 -4حب هللا مقدم على حب ما تهوى النفوس من الشهوات .
 -5من ترك الزنى والفجور خوفا ً من المولى نجاه هللا من البلوى .
 -6من حفظ حقوق العمال حفظه هللا وقت الشدة  ،ونجاه من المحنة .
 -7الدعاء إلى هللا مع التوسل بالعمل الصالح ٌفتت الصخور .
 -8بر الوالدٌن وإكرامهما على الزوجة واألوالد .
 -9حق األجٌر ٌحفظ له  ،وال ٌجوز تؤخٌره  ،قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ( أعطوا األجٌر
حقه قبل أن ٌجؾ عرقه) .
 -10استحباب تنمٌة مال األجٌر الذي ترك حقه  ،وهو عمل جلٌل  ،وهو من حق األجٌر .
 -11شرع من قبلنا هو شرع لنا إذا أخبر به هللا تعالى أو رسوله صلى هللا علٌه وسلم على طرٌق

36

المدح  ،ولم ٌثبت نسخه  ،وهذه القصة قصها علٌنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً مدح هإالء
النفر الثبلثة لنقتدي بهم فً عملهم .
 -12طلب اإلخبلص فً العمل حٌث قال كل واحد ( اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتؽاء وجهك ففرج
عنا ما نحن فٌه) .
 -13إثبات الوجه هلل سبحانه من ؼٌر تشبٌه  ،قال هللا تعالى
البَصِ ٌ ُر)

ْس َكم ِْثلِ ِه َشًْ ٌء َوه َُو ال َّسمٌِ ُع
( :لٌَ َ

قصة خشبة المقترض
وهذه قصة خشبة المقترض األمٌن فلننظر كٌؾ ٌمكن أن نربً أبنابنا على األمانة ورد األمانة من
خبلل سرد القصص ؟
صلَّى َّ
روى البخاري رحمه هللا فً صحٌحه َ :عنْ أَ ِبً ه َُرٌ َْر َة َرضِ ًَ َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
هللا َ
ُول َّ ِ
هللا ُ َع ْن ُه َعنْ َرس ِ
اية أَ ِبً
ار [فً ِر َو َ
ض َبنًِ إِسْ َرابٌِ َل أَنْ ٌُسْ لِ َف ُه أَ ْل َ
َو َسلَّ َم أَ َّن ُه َذ َك َر َرجُبل مِنْ َبنًِ إِسْ َرابٌِ َل َسؤ َ َل َبعْ َ
ؾ دٌِ َن ٍ
ٌِل " وفً رواٌة بها مجهول
َسلَ َمة " أَنَّ َرج ًُبل مِنْ َبنًِ إِسْ َرابٌِل َك َ
ان ٌُسْ لِؾ ال َّناس إِ َذا أَ َتاهُ الرَّ جُل ِب َكف ٍ
أنه النجاشً ]
اهلل َكف ً
صدَ ْق َ
ت [
ٌِبل َقا َل َ
ٌِل َقا َل َك َفى ِب َّ ِ
َف َقا َل ا ْبتِنًِ ِبال ُّش َهدَ ا ِء أ ُ ْش ِه ُد ُه ْم َف َقا َل َك َفى ِب َّ ِ
اهلل َش ِه ًٌدا َقا َل َفؤْتِنًِ ِب ْال َكف ِ
َف َقا َل " ُسب َْحان َّ
هللا َن َع ْم " ]  .رضً بكفالة هللا  ,مما ٌدل على إٌمان صاحب الدٌن  ,وثقته باهلل عز
وجل .
[ أَيْ ْاألَ ْلؾ دٌِ َنار
َفدَ َف َع َها إِلَ ٌْ ِه
اج َت ُه
ضى َح َ
َف َخ َر َج فًِ ْال َبحْ ِر َف َق َ

] إِلَى أَ َج ٍل م َُس ًّمى

.

ج ْد َفؤ َ َخ َذ َخ َش َب ًة َف َن َق َر َها [ أَيْ َح َف َر َها ] َ .فؤ َ ْد َخ َل
يرْ َك ُب َها ٌَ ْقدَ ُم َعلَ ٌْ ِه ل َ
س َمرْ َكبًا َ
ُث َّم ْال َت َم َ
ِؤلج ِل الَّذِي أَجَّ لَ ُه َفلَ ْم ٌَ ِ
صاح ِِب ِه
صحٌِ َف ًة ِم ْن ُه إِلَى َ
ار َو َ
فٌِ َها أَ ْل َ
ؾ دٌِ َن ٍ
ُث َّم َزجَّ َج َم ْوضِ َع َها ُث َّم أَ َتى ِب َها إِلَى ْال َبحْ ِر َف َقا َل اللَّ ُه َّم إِ َّن َك َتعْ َل ُم أَ ِّنً ُك ْن ُ
ار
ؾد َ
ت اسْ َتسْ َل ْفت مِنْ فُ َبلن أَ ْل َ
ٌِن ٍ
اهلل َكف ً
َف َسؤَلَنًِ َكف َ
ٌِبل َف َرضِ ًَ َو َسؤَلَنًِ َش ِه ًٌدا َفقُ ْل ُ
ٌِبل َفقُ ْل ُ
اهلل َش ِه ًٌدا َف َرضِ ًَ ِب َك َوأَ ِّنً
ت َك َفى ِب َّ ِ
ت َك َفى ِب َّ ِ
جدَ َمرْ َكبًا أَب َْع ُ
َج َه ْد ُ
ث إِلَ ٌْ ِه الَّذِي لَ ُه َفلَ ْم أَ ْقدِرْ َوإِ ِّنً أَسْ َت ْو ِد ُع َك َها
ت أَنْ أَ ِ
[أَيْ دَ َخلَ ْ
َف َر َمى بِ َها فًِ ْال َبحْ ِر َح َّتى َولَ َج ْ
]
ت فًِ ْال َبحْ ر
ت فٌِ ِه
.
 ,متوكل علٌه  ,مطمبن أنه استودع ها من ال تضٌع عنده الودابع
رماها وهو واثق باهلل
َ
ُ
ْ
َّ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ي نظ ُر ل َع َّل
ان أسْ لف ُه َ
ؾ َوه َُو فًِ ذل َِك ٌَلتمِسُ َمرْ كبًا ٌَخ ُر ُج إِلى َبل ِد ِه فخ َر َج الرَّ ُج ُل الذِي ك َ
ص َر َ
ُث َّم ا ْن َ
َ
ار ]
َمرْ َكبًا َق ْد َجا َء بِ َمالِ ِه َفإِ َذا بِ ْال َخ َش َب ِة الَّتًِ فٌِ َها ْال َما ُل َفؤ َخ َذ َه ا ألهله َح َطبًا َفلَمَّا َن َش َر َها [ َق َط َع َها بِ ْال ِم ْن َش ِ
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".
ؾ
( َو َجدَ ْال َمال
صحٌِ َف َة
َو َجدَ ْال َما َل َوال َّ
) َف َق َرأَ َها َو َع َر َ
َ
ُ
ت َجاه ًِدا فًِ
هللا َما ِز ْل
ار َف َقا َل َو َّ ِ
قال صلى هللا علٌه وسلم ُ :ث َّم َق ِد َم الَّذِي َك َ
ان أَسْ لَ َف ُه َفؤ َ َتى ِب ْاأل ْلؾِ دٌِ َن ٍ
ت َمرْ َكبًا َق ْب َل الَّذِي أَ َتٌ ُ
ب آلتِ ٌَ َك ِب َمال َِك َف َما َو َج ْد ُ
ت َب َع ْث َ
ْت فٌِ ِه َقا َل َه ْل ُك ْن َ
ب َمرْ َك ٍ
ت إِلًََّ ِب َشًْ ٍء َقا َل
َطلَ ِ
ج ْب ُ
ى َع ْن َك الَّذِي َب َع ْث َ
ت فًِ ْال َخ َش َب ِة
هللا َق ْد أَ َّد
أ ُ ْخ ِبر َ
ت فٌِ ِه َقا َل َفإِنَّ َّ َ
ج ْد َمرْ َكبًا َق ْب َل الَّذِي ِ
ُك أَ ِّنً لَ ْم أَ ِ
َ
ار َراشِ ًدا .
َفا ْن َ
ص ِرؾْ ِب ْاأل ْلؾِ ال ِّدٌ َن ِ
ؾ ِب ْاألَ ْلؾِ ال ِّدٌ َنار َراشِ ًدا ) وفً حدٌث آخر " َق ْد أَدَّى َّ
هللا َع ْنك َ ,و َق ْد َبلَ َؽ َنا ْاألَ ْلؾ فًِ
ص َر َ
َق ْوله َ ( :وا ْن َ
ال َّتابُوت َ ,فؤَمْسِ كْ َعلٌَْك أَ ْلفك "
ٌعنً لما تٌسرت للمدٌن العودة إلى بلده ,جاء بسرعة إلى صاحب الدٌن  ,ومعه ألؾ دٌنار أخرى ,
خوفا منه أن تكون األلؾ األولى لم تصل إلٌه  ,فبدأ ٌبٌن عذره وأسباب تؤخره عن الموعد  ,فؤخبره
الدابن بؤن هللا عز وجل الذي جعله الرجل شاهده وكفٌله  ,قد أدى عنه دٌنه فً موعده المحدد .
صلَّى َّ
َقا َل أَبُو ه َُرٌ َْرة َولَ َق ْد َرأٌَْت َنا عِ ْند َرسُول َّ
هللا َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌَ ْك ُثر م َِراإُ َنا َولَ َؽط َنا  ,أٌَّه َما آ َمن " ؟
هللا َ

َوفًِ الحدٌث من الفوائد:
تفَّ َل َّ
• َفضْ ل ال َّت َو ُّكل َعلَى َّ
هللا ِب َنصْ ِر ِه َو َع ْونه .فما أحوج اإلنسان فً زمن
ص َّح َت َو ُّكله َك
هللا َوأَنَّ َمنْ َ
طؽت فٌه المادة  ,وتعلق الناس فٌه باألسباب إال من رحم هللا  ,إلى أن ٌجدد فً نفسه قضٌة الثقة باهلل
 ,واالعتماد علٌه فً قضاء الحوابج  ,وتفرٌج الكروب  ,فقد ٌتعلق العبد باألسباب  ,وٌركن إلٌها ,
وٌنسى مسبب األسباب الذي بٌده مقالٌد األمور  ,وخزابن السماوات واألرض  ,ولذلك نجد أن هللا
عز وجل ٌبٌن فً كثٌر من المواضع فً كتابه هذه القضٌة  ,كما فً قوله تعالى { :وكفى باهلل
شهٌدا} (الفتح  , )28وقوله { :وكفى باهلل وكٌبل } (األحزاب  , )3وقوله  { :ألٌس هللا بكاؾ عبده }
(الزمر  , )36كل ذلك من أجل ترسٌخ هذا المعنى فً النفوس  ,وعدم نسٌانه فً زحمة الحٌاة ,
وجاءتنا السنة بقصة هذٌن الرجلٌن من األمم السابقة  ,اللذٌن ضربا أروع األمثلة لهذا المعنى .
• إن هذه القصة تدل على عظٌم لطؾ هللا وحفظه  ,وكفاٌته لعبده إذا توكل علٌه وفو ض األمر إلٌه ,
وأثر التوكل على هللا فً قضاء الحاجات  ,فالذي ٌجب على اإلنسان أن ٌحسن الظن بربه على
الدوام  ,وفً جمٌع األحوال  ,وهللا عز وجل عند ظن العبد به  ,فإن ظن به الخٌر كان هللا له بكل
خٌر أسرع  ,وإن ظن به ؼٌر ذلك فقد ظن بربه ظن السوء .
• إذا بلػ العبد الؽاٌة من الزهد  ،أخرجه ذلك إلى التوكل
فإذا اتكلت فكن بربك واثقا ً ال ما تحصل عندك الموثوق
هللا َح َّق َت َو ُّكلِ ِه لَر ُِز ْق ُت ْم َك َما ٌُرْ َز ُق َّ
صلَّى َّ
الط ٌْ ُر
ون َعلَى َّ ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم لَ ْو أَ َّن ُك ْم ُك ْن ُت ْم َت َو َّكل ُ َ
هللا َ
َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
خ َماصًا َو َترُو ُح ِب َطا ًنا .
َت ْؽ ُدو ِ
َ
هللا َبالِ ُػ أم ِْر ِه َق ْد َج َع َل َّ
هللا ُ لِ ُك ِّل َشًْ ٍء َق ْدراً ) (الطبلق)3:
(َ ...و َمنْ ٌَ َت َو َّك ْل َعلَى َّ ِ
هللا َفه َُو َحسْ ُب ُه إِنَّ َّ َ

قصة جرة الذهب
38

كما جاء فً الحدٌث الصحٌح عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  :اشترى رجل من رجل عقاراً له
(أرضا ً) فوجد الرجل الذي اشترى العقار فً عقاره جرة فٌها ذهب !!
المشتري (للبابع)  :خذ ذهبك منً  ،إنما اشترٌت منك األرض  ،ولم أشتر منك الذهب !!
البابع (ممتنعا ً)  :إنما بعتك األرض وما فٌها ٌ – .حتكمان إلى رجل . -
الحكم  :ألكما ولد ؟
أحدهما  :لً ؼبلم .
اآلخر  :لً جارٌة .
الحكم  :أنحكوا (زوجوا) الؽبلم للجارٌة وأنفقوا عن أنفسكما منه  ،وتصدقا .

من فوائد القصة
ت إِلَى أَهْ لِ َها ) .
هللا ٌَؤْ ُم ُر ُك ْم أَنْ ُت َإدُّوا ْاألَ َما َنا ِ
 -1أداء األمانة مطلوب لقول هللا تعالى ( :إِنَّ َّ َ
 -2القناعة كنز ال ٌفنى تعود بالخٌر والبركة على صاحبها .
 -3مشروعٌة االحتكام إلى عالم بالكتاب والسنة  ،دون الذهاب إلى المحاكم المدنٌة التً تضٌع
األموال واألوقات عمبلً بقول هللا تعالى َ ( :فإِنْ َت َن َ
ُول )
ازعْ ُت ْم فًِ َشًْ ٍء َف ُردُّوهُ إِلَى َّ ِ
هللا َوالرَّ س ِ
 -4من رضً بما أعطاه هللا كان من أؼنى الناس لقوله صلى هللا علٌه وسلم -:
وأرض بما قسمه هللا لك تكن أؼنى الناس ) .
أ( -
َ
ب -لٌس الؽنى عن كثرة العرض إنما الؽنى ؼنى النفس .
 -5الرزق مقسوم  ،ال بد أن ٌصل إلٌك فً وقته ومقداره قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ( :لو
أن ابن آدم هرب من رزقه كما ٌهرب من الموت ألدركه رزقه كما ٌدركه الموت ) قال الشٌخ
األلبانً رحمه هللا :رواه الطبرانً فً األوسط والصؽٌر بإسناد حسن .
 -6على المسلم أن ٌقنع بالحبلل  ،وٌترك الحرام والطمع فٌما لٌس له  ،وٌؤخذ باألسباب المشروعة
للرزق  ،وأن العمل الصالح ٌكفل له السعادة فً الدنٌا واآلخرة  ،قال النبً صلى هللا علٌه وسلم ( :
اتقوا هللا وأحملوا فً الطلب ) .
 -7الحكم العادل ٌرضً المحتكمٌن .
 -8عدم الطمع فٌما لٌس لئلنسان .
كٌؾ نربً أبنابنا على مراقبة هللا وأن هللا معنا وٌراقبنا ؟

قصة ابن عمر والراعً :
ذكر هذه القصة ابن الجوزي رحمه هللا فً صفة الصفوة ( ) 188 / 2
قال نافع  :خرجت مع ابن عمر فً بعض نواحً المدٌنة ومعه أصحاب له فوضعوا سفرة فمر بهم
راع
فقال له عبد هللا  :هلم ٌا راعً فؤصب من هذه السفرة .
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فقال  :إنً صابم
فقال له عبد هللا  :فً مثل هذا الٌوم الشدٌد حره وأنت فً هذه الشعاب فً آثار هذه الؽنم وبٌن الجبال
ترعى هذه الؽنم وأنت صابم
فقال الراعً  :أبادر أٌامً الخالٌة فعجب ابن عمر
وقال  :هل لك أن تبٌعنا شاة من ؼنمك نجتزرها ونطعمك من لحمها ما تقطر علٌه وتعطٌك ثمنها
قال  :إنها لٌست لً إنها لموالي
قال  :فما عسٌت أن ٌقول لك موالك إن قلت أكلها الذبب ...؟ !
فمضى الراعً وهو رافع إصبعه إلى السماء وهو ٌقول فؤٌن هللا ؟؟؟
قال  :فلم ٌزل ابن عمر ٌقول  :قال  :الراعً فؤٌن هللا
فما عدا أن قدم المدٌنة فبعث إلى سٌده فاشترى منه الراعً والؽنم فؤعتق الراعً ووهب له الؽنم
رحمه هللا

فهذه القصة احتوت على كثٌر من الفوائد والعبر منها :
الحث على الكرم فعبد هللا بن عمر لم ٌستؤثر بالسفرة مع أصحابه دون الراعً وقد مر بهم بل دعاه
لٌؤكل معهم وهكذا فإن الولد الكرٌم إذا أحضر طعاما ً إلى المدرسة أو الرحلة فإنه ٌضٌّؾ أصحابه
مشاركت فٌه
ه
وٌعرض علٌهم
ً
ً
وكذلك الصٌام وأن الراعً على الرؼم من أنه ٌعمل عمبل شاقا وفً ٌوم حار لكنه ٌحتسب ذلك لٌوم
الحساب والجزاء
وكٌؾ أن ابن عمر رضً هللا عنهما أحب أن ٌختبر أمانة الراعً فؤعجبه جوابه وقٌل أنه بكى لقول
الراعً وهو رافع إصبعٌه إلى السماء فؤٌن هللا
وهنا درس عظٌم اآلخر وهو تنمٌة الصلة باهلل وخشٌته فً الؽٌب والشهادة وؼرس روح المراقبة
فً النفوس كالشاعر الذي قال :
إذا ما خلوت الدهر ٌوما ً فبل تقل خلوت ولكن قل علًَّ رقٌب
وال تحسبن هللا ٌؽفل سـاعـة وال أن ما ُتخفً علٌه ٌؽٌب
ونفس الؽرض الذي أراده ابن السّماك :
ٌا مدمن الذنب أما تستحً وهللا ُ فً الخلـوة ثانٌكـا
وستره طول مساوٌكا
ؼـرك من ربـك إمهالـه
وفً القصة العاقبة الحمٌدة لمن نال هذه الصفات فالراعً الذي سمعنا عنه فً هذه القصة كان
عامبلً ٌؤكل من تعب ٌده برعً الؽنم وكان مع ذلك عابداً ٌصوم فً النهار حتى فً األٌام الحارة
وكان أمٌنا ً فً عمله ٌراقب هللا عز وجل فً نفسه وأن مطلع علٌه فصلته باهلل قوٌة ولذلك رفض
المكسب الحرام مع أنه قادر علٌه ومتمكن منه ولم ٌستؽل عمله وأمانته ولم ٌسرق منها فؤعقبه هللا
الحسنى فعندما رأى عبد هللا بن عمر تلك الصفات أعتقه واشترى له الؽنم ووهبه له
فمن عبد ٌرعى ؼنم صاحبه إلى حر ٌملك حبلالً كثٌراً
وإنه سنة عظمٌة ٌجب تربٌة األبناء علٌها (( من ترك شٌبا ً هلل عوضه هللا خٌراً منه ))
إنها قاعدة لو شربها أطفالنا منذ الصؽر لجنبتهم الكثٌر من الحرام والمنكرات فً الكبر
تربٌة األبناء على تجنب الؽش وتحرٌمه ؟
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لما نهى عمر رضً هللا عنه فً خبلفته عن خلط اللبن بالماء وخرج ذات لٌلة فً حواشً المدٌنة
وأسند ظهره إلى جدار لٌرتاح فإذا بامرأة تقول البنتها إال تمذقٌن اللبن بالماء فقالت الجارٌة كٌؾ
أمذق وقد نهى أمٌر المإمنٌن عن المذق فقالت األم فما ٌدري أمٌر المإمنٌن  ,فقالت الجارٌة إن كان
عمر ال ٌعلمه فإله عمر ٌعلم ما كنت ألفعله وقد نهى عنه .
فوقعت مقالتها من عمر فما أصبح دعا عاصما ً ابنه فوصفها له ومكانها وقال اذهب ٌا بنً فتزوجها
فتزوجها عاصم بن عمر فولدت له بنتا ً فتزوجها عبد العزٌز بن مروان بن الحكم فؤتت بعم ر بن عبد
العزٌز.

ومن فوائد تلك القصة :
 -1أن ما أثبته القرآن والسنة من الكتب السابقة نثبته أما خبلفه فبل نصدقه وال نكذبه إذا لم عرض
النصوص .
 -2اجتهاد السلؾ فً تربٌة أبنابهم .
 -3استشعار مراقبة هللا فً السر والعلن .
 -4عدم التحرج من تقدٌم النصٌحة للوالدين .
 -5اختٌار الزوج والزوجة الصالحة للبنت واالبن .

قصة صاحبة الوشاح
" وٌوم الوشاح من تعاجٌب ربنا "

كٌف نربً األطفال على تجنب الظلم ؟
روى البخاري  -رحمه هللا تعالى -عن عابشة  -رضً هللا عنها -قالت :أسلمت امرأة سوداء لبعض
العرب ،وكان لها حفش فً المسجد  -الحفش :هو البٌت الصؽٌر الضٌق ( -.)1قالت :فكانت تؤتٌنا
فتحدث عندنا ،فإذا فرؼت من حدٌثها قالت:
وٌوم الوشاح من تعاجٌب ربنا

أال إ َّنه من بلدة الكفر نجانً

فلما أكثرت قالت لها عابشة  :وما ٌوم الوشاح؟ ! قالت :خرجت جوٌرٌة لبعض أهلً وعلٌها وشاح
من أدم ،فسقط منها ،فانحطت علٌه الحدٌَّا وهً تحسبه لحماً ،فؤخذته .فاتهمونً به - ،أي بسرقة
الوشاح -فعذبونً حتى بلػ من أمري أنهم طلبوا فً قتلً ،وبٌنما هم حولً وأنا فً كربً إذ أقبلت
الحدٌَّا حتى وازت ( )2برإوسنا ،ثم ألقته فؤخذوه ،فقلت لهم  :هذا الذي اتهمتمونً به وأنا منه برٌبة ]
(.)3
ما ٌؤخذ من القصة :
َوفًِ الحدٌث من الفوابد :
ً
 .1استجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرا؛ ألن المرأة ما أسلمت إال بعد قدومها إلى المدٌنة .
 .2الخروج من البلد الذي ٌحصل للمرء فٌه المحنة ؛ فلعله ٌتحول إلى ما هو خٌر منه؛ كما وقع
لهذه المرأة وكما أخبر هللا (( :ومن ٌهاجر فً سبٌل هللا ٌجد فً األرض مراؼما ً كثٌراً وسعة ))()4
إرؼاما ً ألنوؾ الذٌن اضطهدوه ،وسعة له فً الرزق .
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 .3الهجرة من دار الكفر إلى دار اإلسبلم .
ً
إباحة المبٌت والقٌلولة فً المسجد لمن ال مسكن له من المسلمٌن رجبل كان أو امرأة بشرط أمن
الفتنة ،وإباحة اال ستظبلل فً المسجد بخٌمة ونحوها.

قصة أبً هرٌرة مع الشٌطان
كٌؾ نعلم أوالدنا التوقً من الشٌطان والتعود على األذكار ؟
قال البخاري رحمه هللا ( باب الوكالة ):
صلَّى َّ
َعنْ أَ ِبً ه َُرٌ َْر َة َرضِ ًَ َّ
ان
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ِب ِ
ض َ
ح ْفظِ َز َكا ِة َر َم َ
هللا َ
هللا ُ َع ْن ُه َقا َل َ :و َّكلَنًِ َرسُو ُل َّ ِ
صلَّى َّ
ت َف َج َع َل ٌَحْ ُثو مِنْ َّ
الط َع ِام َفؤ َ َخ ْذ ُت ُه َوقُ ْل ُ
َفؤ َ َتانًِ آ ٍ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم
هللا َ
ُول َّ ِ
ت َو َّ ِ
هللا الَرْ َف َع َّن َك إِلَى َرس ِ
صلَّى َّ
ْت َع ْن ُه َفؤَصْ َبحْ ُ
اج ٌة َشدٌِدَ ةٌ َق ا َل َف َخلٌَّ ُ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
ت َف َقا َل ال َّن ِبًُّ َ
َقا َل إِ ِّنً مُحْ َتا ٌج َو َعلًََّ عِ ٌَا ٌل َولًِ َح َ
ار َح َة َقا َل قُ ْل ُ
ح ْم ُت ُه
اج ًة َشدٌِدَ ًة َو ِع ٌَا ال َف َر ِ
هللا َش َكا َح َ
ت ٌَا َرسُو َل َّ ِ
َو َسلَّ َم ٌَا أَ َبا ه َُرٌ َْر َة َما َف َع َل أَسِ ٌر َ
ُك ْال َب ِ
صلَّى َّ
ْت َس ِبٌلَ ُه َقا َل أَ َم ا إِ َّن ُه َق ْد َك َذ َب َك َو َس ٌَعُو ُد َف َع َر ْف ُ
َف َخلٌَّ ُ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم
هللا َ
ُول َّ ِ
ت أَ َّن ُه َس ٌَعُو ُد لِ َق ْو ِل َرس ِ
صلَّى َّ
ص ْد ُت ُه َف َجا َء ٌَحْ ُثو مِنْ َّ
الط َع ِام َفؤ َ َخ ْذ ُت ُه َفقُ ْل ُ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم
هللا َ
ُول َّ ِ
إِ َّن ُه َس ٌَعُو ُد َف َر َ
ت الَرْ َف َع َّن َك إِلَى َرس ِ
ْت َس ِبٌلَ ُه َفؤَصْ َبحْ ُ
ح ْم ُت ُه َف َخلٌَّ ُ
هللا
َقا َل دَ عْ نًِ َفإِ ِّنً مُحْ َتا ٌج َو َعلًََّ عِ ٌَا ٌل ال أَعُو ُد َف َر ِ
ت َف َقا َل لًِ َرسُو ُل َّ ِ
صلَّى َّ
ُك قُ ْل ُ
ح ْم ُت ُه
اج ًة َشدٌِدَ ًة َوعِ ٌَا ال َف َر ِ
هللا َش َكا َح َ
ت ٌَا َرسُو َل َّ ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌَا أَ َبا ه َُرٌ َْر َة َما َف َع َل أَسِ ٌر َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َّ
َّ
ْ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َّ
َفؤ َخذت ُه َفقل ُ
َف َخلٌ ُ
ت
ص ْدت ُه الثالِثة َف َجا َء ٌَحْ ثو مِنْ الط َع ِام
ْت َس ِبٌل ُه َقا َل أ َما إِن ُه َق ْد َكذ َب َك َو َس ٌَعُو ُد َف َر َ
ُ
َ
ُ
َّ
ِّ
َ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َّ
ْك َكلِ َما ٍ
ث مَرَّ ا ٍ
ت
خ ُر ثبل ِ
هللا َو َهذا آ ِ
ت أن َك َتز ُع ُم ال َتعُو ُد ث َّم َتعُو ُد َقا َل دَ عْ نًِ أ َعلم َ
ُول ِ
الَرْ َف َعن َك إِلى َرس ِ
ْت إِلَى ف َِراشِ َك َفا ْق َرأْ آ ٌَ َة ْال ُكرْ سِ ًِّ َّ
ُك َّ
هللا ُ ِب َها قُ ْل ُ
ت َما ه َُو َقا َل إِ َذا أَ َوٌ َ
هللا ُ الا إِلَ َه إِ ال ه َُو ْال َحًُّ ْال َقٌُّو ُم
ٌَ ْن َفع َ
هللا َحاف ٌ
ِظ و ال ٌَ ْق َر َب َّن َك َشٌ َ
ْطانٌ َح َّتى ُتصْ ِب َح َف َخلٌَّ ُ
َح َّ
ْت َس ِبٌلَ ُه
ْك مِنْ َّ ِ
تى َت ْختِ َم ْاآل ٌَ َة َفإِ َّن َك لَنْ ٌَ َزا َل َعلٌَ َ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
ْ
ْ
َّ
َّ
ُ
َ
َ
ار َحة قل ُ
َفؤَصْ َبحْ ُ
هللا َز َع َم أ َّن ُه
ت ٌَا َرسُو َل ِ
صلى هللا ُ َعل ٌْ ِه َو َسل َم َما َف َع َل أسِ ٌر َ
هللا َ
ت َف َقا َل لًِ َرسُو ُل ِ
ُك ال َب ِ
ت ٌَ ْن َف ُعنًِ َّ
ًِ قُ ْل ُ
هللا ُ ِب َها َف َخلٌَّ ُ
ت َقا َل لًِ إِ َذا أَ َوٌ َ
ٌ َُعلِّ ُمنًِ َكلِ َما ٍ
ْت إِلَى ؾِ َراشِ َك َفا ْق َرأْ آ ٌَ َة
ْت َس ِبٌلَ ُه َقا َل َما ه َ
هللا َحاف ٌ
ْال ُكرْ سِ ًِّ مِنْ أَوَّ لِ َها َح َّتى َت ْختِ َم ْاآل ٌَ َة َّ
ِظ
ْك مِنْ َّ ِ
هللا ُ َال إِلَ َه إِ َّال ه َُو ْال َحًُّ ْال َقٌُّو ُم َو َقا َل لًِ لَنْ ٌَ َزا َل َعلٌَ َ
صلَّى َّ
َوال ٌَ ْق َر َب َك َشٌ َ
س لَّ َم أَ َما
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
ص َشًْ ٍء َعلَى ْال َخٌ ِْر َف َقا َل ال َّن ِبًُّ َ
ْطانٌ َح َّتى ُتصْ ِب َح َو َكا ُنوا أَحْ َر َ
اك َشٌ َ
ْطانٌ .
صدَ َق َك َوه َُو َك ُذوبٌ َتعْ لَ ُم َمنْ ُت َخاطِ بُ ُم ْن ُذ َثبل ِ
ال ٌَا أَ َبا ه َُرٌ َْر َة َقا َل ال َقا َل َذ َ
إِ َّن ُه َق ْد َ
ث لَ ٌَ ٍ

وفً رواٌة انه كان على تمر الصدقة أبو هرٌرة فوجد أثر كؾ كؤنه أخذ منه وقوله من الطعام
المراد منه البر ونحوه مما ٌزكى به.
قوله ( :ألرفعنك ) أي ألذهبن بك أشكوك لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لٌقطع ٌدك ألنك سارق.
وقوله( :أنً محتاج ولً عٌال ) ٌعنً فقٌر فً نفسً ولً عٌال أظهر حاجة أخرى ثم قال مإكداً
حاجته ولً حاجة شدٌدة ٌعنً زابدة صعبة كدٌن أو جوع مهلك ونحو ذلك هذا تؤكٌد بعد تؤكٌد
وقوله( :ال ٌزال علٌك من هللا حافظ ) ٌعنً ال ٌزال من عند هللا أو أمر هللا حافظ من قدرته سبحانه
أو من المبلبكة ال ٌقربك شٌطان ال إنسً وال جنً ال ٌقربك شٌطان فً أمر دٌنً وال دنٌوي ودلٌله
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صلى هللا علٌه وسلم عندما قال له صدقك أي فً تعلٌمه لك وهو كذوب أي فً سابر أقواله ألن هذ ه
عادة الشٌطان.
وهكذا وجدنا أٌها األخوة واألخوات حلقة من حلقات الصراع بٌن المسلم والشٌطان وقد حصل لعدد
من الصحابة مواقؾ مثل موقؾ أبً هرٌرة رضً هللا عنه وهذه الوقابع والقصص لها مدلوالت
كثٌرة منها:
 -1أن الشٌطان قد ٌعلم ما ٌنتفع به المإمن.
 -2أن الحكمة قد ٌعلمها الفاجر لكنه ال ٌنتفع بها ألنه ال ٌعمل بها لكن تإخذ عنه .
 -3أن الشخص قد ٌعلم شٌبا وال ٌنتفع به (ٌعلم بالشًء وال ٌعمل به )
 -4أن الشٌطان قد ٌَصدق وقد ٌصدق ببعض ما ٌصدق به المإمن ومع ذلك ال ٌكون مإمنا .
 -5أن الكذاب قد ٌصدق لقول الرسول صلى هللا علٌه وسلم (صدقك وهو كذوب )
 -6أن عادة الشٌطان الكذب الؽالب على الشٌطان الكذب وأنه نادرا ما ٌصدق وكذوب صٌؽه مبالؽه
 -7للشٌطان قد ٌتصور فً صورة ٌمكن لئلنسً أن ٌراه الن هللا ٌقول فً كتابه (إِ َّن ُه ٌَ َرا ُك ْم ه َُو
َو َق ِبٌل ُ ُه مِنْ َحٌ ُ
ْث ال َت َر ْو َن ُه ْم  ( )..ألعراؾ )27:فالشٌطان ومن هم من شاكلته من الشٌاطٌن ٌمكنهم أن
ٌرونكم وانتم ال ترونهم فقال هللا من حٌث ال ترونهم فكٌؾ رآهم أبو هرٌرة والصحابة؟؟ لما تصور
بصورة أخرى ؼٌر الصورة التً خلق علٌها فٌمكننا رإٌته فإذا كان بشكله الحقٌقً ال ٌمكن أن نراه
 -8والشخص الذي ٌقام بحؾظ األشٌاء ٌسمى وكٌبل ٌوكل بحفظ الصدقة وعلٌه االهتمام بها
وصٌانتها.
َ
َ
ال َو ْاأل ْوال ِد )..
ار ْك ُه ْم فًِ ْاألم َْو ِ
 -9أن الجن ٌؤكلون من طعام اإلنس وقول هللا تعالى ( َو َش ِ
(االسراء )64:فٌدخل الطعام فً األموال فإذا أردت أن ال ٌشارككم الشٌطان فً الطعام فسم باهلل ع ند
الطعام وؼط اإلناء و قل بسم هللا الن الشٌطان ٌؤكل من اإلناء المفتوح وٌشرب من اإلناء المفتوح
فالفابدة من تؽطٌته والتسمٌة هو منع الشٌطان منه وقال الرسول صلى هللا علٌه وسلم (ولو أن
تعرض علٌه عودا وتسم باهلل) فلو وضعت عودا بدال من الؽطاء وقلت بسم هللا ال ٌستطٌع الشٌطان
أن ٌؤكل أو ٌشرب منه وكذلك أٌضا ٌفٌد فً منع نزول الداء من السماء فإن فً السنة لٌلة ٌنزل بها
الداء كما أخبر بها النبً صلى هللا علٌه وسلم فهذا شً ؼٌبً فإذا ؼطٌت اإلناء لم ٌنزل الداء إذا
الفابدة من تؽطٌة اإلناء:
• منع نزول الداء
• منع الشٌطان أن ٌشركك فً مطعومك ومشروبك
 -10فاسم هللا أٌضا ٌمنع الشٌطان من النظر إلٌك فإذا أراد اإلنسان أن ٌخلع ثٌابه أو أن ٌؤتً الرجل
أهله فما هو الحل أفنبقى نحن نهبا ً ألعٌن الجن ٌرون عوراتنا؟؟ ال ألن النبً صلى هللا علٌه وسلم
أخبر بؤن الرجل إذا أراد أن ٌخلع ثٌابه فسم هللا فان الشٌطان ال ٌستطٌع أن ٌنظر إلى عورته .وكذلك
ال
ار ْك ُه ْم فًِ ْاألَم َْو ِ
بسم هللا تمنع الشٌطان من مشاركه فً األوالد فانه ورد فً تفسٌر قوله ( َو َش ِ
َو ْاألَ ْوال ِد  )..أن الشٌطان ٌشارك اإلنسان فً وطا زوجته فإذا قلت بسم هللا قبل الجماع منعت
الشٌطان من المشاركة .
 -11أن الجن ٌسرقون و ٌتكلمون بكبلم األنس كبلم تسمعه وباللؽة التً علٌها الرجل حدثوا أن أبا
علقم النحوي وكان رجبل متقعرا فً الكبلم أنه كان مرة ٌمشً فً الطرٌق فؤصابه شً فسقط فتجمع
علٌه أهل السوق واحد ٌعصر إبهامه وواحد ٌقرأ فً أذنه وواحد ٌإذن فً األذن األخرى فقال  :ما
لكم تكؤكؤتم علً كتكؤكإكم على ذو جنة افرنقعوا عنً فقالوا  :شٌطانه ٌتكلم بالفارسٌة أو الهندٌة
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فقوله تكؤكؤتم علً كتكؤكإكم أي تجمعتم علً كتجمعكم على ذو جنة أي كمن دخل علٌه جنً و
افرنقعو
ا عنً أي انفضوا من حولً ;.
 -12أن الجن ٌسرقون وٌخدعون كما فً قوله ال أعود فعاد
 -13فضل آٌة الكرسً ومن الرواٌات األخرى ٌإخذ فضل آخر سورة البقرة
 -14أن السارق ال ٌقطع فً المجاعة
 -15قبول العذر والستر على من ٌظن به الصدق
 -16إطبلع النبً صلى هللا علٌه وسلم على المؽٌبات
 -17جواز جمع زكاة الفطر قبل لٌلة الفطر لتفرٌقها بع د ذلك
 -18أن زكاة الفطر تخرج طعاما
ٌ -19قٌن الصحابة بكبلم النبً صلى هللا علٌه وسلم وتصدٌقهم به
 -20قراءة آٌة الكرسً قبل النوم
 -21أن التشرٌع على كبلم الشٌطان أتى من الرسول صلى هللا علٌه وسلم عندما قال :صدقك ولٌس
التشرٌع من كبلم الشٌطان .
 -22أن آٌة الكرسي تمنع شٌاطٌن الجن واإلنس سواء أكان فً األمور الدٌنٌة أو الدنٌوٌة (ال ٌقربنك
شٌطان حتى تصبح ) والشٌطان هنا نكرة
 -23كرامة هللا ألبً هرٌرة عندما استطاع أن ٌلقً القبض على الشٌطان أي لم ٌستطع الشٌطان أن
ٌفلت منه ففٌه إن المإمن قوي اإلٌمان ٌستطٌع أن ٌمسك الشًطان وال ٌمكنه من الهروب وذكر ابن
القٌم فً فوابد الذكر انه ربما من كثرة ذكر المإمن هلل عز وجل ربما أن ٌقرب منه الشٌطان لٌمسه
بسوء فٌصرع الشٌطان فتجتمع علٌه الشٌاطٌن فٌقولون ما به فٌقولون صرعه اإلنسً .
 -24أن ذكر هللا تعالى هو الذي ٌحمً المإمن من الشٌطان وع لى رأس الذكر القرآن وأفضل آٌة فً
القران هً آٌة الكرسً
 -25أن اإلنسان إذا كان صاحب حاجة ٌجب أن ٌبٌن حاجته حتى ٌعرؾ عذره وال ٌرتاب فً أمره
 -26رفع الشؤن المهم إلى العلماء (وكانوا أبو هرٌرة رضً هللا عنه ألرفعنك إلى رسول هللا علٌه
وسلم
 -27حرص أبً هرٌرة على العلم (وكانوا احرص شً إلى العلم ) فؤطلق سراحه ألجل الفابدة فهم
ٌحرصون على العلم
ٌ -28مكن أن ٌثور اعتراض وهو كٌؾ استطاع أبو هرٌرة أن ٌمسك الشٌطان الن الرسول صلى
هللا علٌه وسلم امتنع عن إمساكه لدعوة سلمان ( َقا َل َربِّ ْ
اؼفِرْ لًِ َو َهبْ لًِ م ُْلكا ً ال ٌَ ْن َبؽًِ ِألَ َح ٍد مِنْ
ٌح َتجْ ِري ِبؤَم ِْر ِه ر َُخا ًء َحٌ ُ
ٌن ُك َّل
اب ) (صّ َ ( )36:وال َّشٌَاطِ َ
ص َ
ْث أَ َ
َبعْ دِي ( )..صّ َ ( )35:ف َس َّخرْ َنا لَ ُه الرِّ َ
اص) (صّ  )37:فكٌؾ امسك أبو هرٌرة بالشٌطان الذي رآه وأراد حمله للنبً علٌه السبلم
َب َّنا ٍء َو َؼوَّ ٍ
؟؟
أجاب الحافظ بن حجر على هذا اإلشكال بؤن النبً صلى هللا علٌه وسلم هم أن ٌمسك بالشٌطان
األكبر رأس الشٌاطٌن فعند ذلك ٌكون فٌه مضاهاه لما حدث لسلٌمان أما الشٌطان الذي فً حدٌث
الباب إما أن ٌكون الشٌطان الذي مع الصحابً (لكل إنسان شٌطان ) أو أن ٌكون شٌطان من
الشٌاطٌن ولٌس رأس الشٌاطًن.فإن قال قابل ما هً المٌزة التً موجودة فً آٌة الكرسً حتى تمنع
الشٌاطٌن من إٌذابنا ؟؟
آٌة الكرسً هً أعظم آٌة فً القرآن كما قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لذلك الصحابً وأن
هذه اآلٌة إذا قرأها المإمن فً دبر كل صبلة لم ٌمنعه من الدخول إلى الجنة إال أن ٌموت كما قال
الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً الصحٌح الذي رواه النسابً رحمه هللا وؼٌره فآٌة الكرسً تقرأ
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قبل النوم وفً أدبار الصلوات من أسباب فضلها :
• اشتمالها على االسم األعظم (هللا ال اله إال هو الحً القٌوم ) فً البقرة وال عمران وطه وعلت فً
وجوه الحً القٌوم على بعض األقوال على احتمال أنها االسم األعظم
• هذه اآلٌة هً عشر جمل مستقلة ( َّ
ْ
ْ
َ
هللا ُ ال إِلَ َه إِ َّال ه َُو) متفرد األلوهٌة ( ال َحًُّ القٌُّو ُم) الحً فً نفسه
ال ٌموت أبدا القٌوم  :القٌم لؽٌره ومن آٌاته أن تقوم السماء بؤمره كل الموجودات ال قوام لها بدون
هللا عز وجل وال ؼنى لها من هللا وكل الموجودات مفتقرة إلى هللا (ال َتؤْ ُخ ُذهُ سِ َن ٌة َوال َن ْوم) ال ٌعترٌه
ت
سبحانه ال ؼفلة وال ذهون وال نعاس وال استٌقاظ من النوم وال فقدان الوعً ( لَ ُه َما فًِ ال َّس َم َاوا ِ
َو َما فًِ ْاألَرْ ض) الجمٌع عبٌده وتحت قهره وفً ملكه ( َمنْ َذا الَّذِي ٌَ ْش َف ُع عِ ْندَ هُ إِ َّال ِبإِ ْذنِ ِه) ال ٌتجافى
احد أن ٌشفع احد ألحد عند هللا إال إذا أذن هللا لذلك فالنبً صلى هللا علٌه وسلم لكً ٌشفع البد له من
أن ٌستؤذن وإذا أراد أن ٌستؤذن ٌوم القٌامة ٌؤتً تحت العرش فٌخر ساجدا ما شاء هللا له أن ٌسجد
فٌعلمه م ن المحامد ما ٌفتح علٌه من الثناء بعد ذلك ٌقول هللا ٌا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع
ٌِه ْم َو َما َخ ْل َف ُه ْم) احاطته سبحانه وتعالى
تشفع فسٌد القوم ال ٌشفع حتى ٌإذن له( ٌَعْ لَ ُم َما َبٌ َْن أَ ٌْد ِ
بجمٌع المخلوقات ( َوال ٌُح ُ
ون ِب َشًْ ٍء مِنْ عِ ْل ِم ِه إِ َّال ِب َما َشا َء ) ال ٌطلع على علم هللا احد إال أحد
ٌِط َ
ض ) والكرسً موضع قدمً الرب سبحانه وتعالى والعرش
أطلعه هللا ( َوسِ َع ُكرْ سِ ٌُّ ُه ال َّس َم َاوا ِ
ت َو ْاألَرْ َ
ال ٌقدر قدره إال هللا والكرسً عظٌم جدا فً ؼاٌة االتساع فالسماوات واألرض لٌست إال كحلقة فً
صحراء فهذا هو الكرسً فكٌؾ العرش وما الكرسً فً العرش إال كحلقة فً صحراء وهللا أكبر
من الكرسً ومن السماوات واألرض فاستوى على العرش استواء ٌلٌق بعظمته وجبلله ( َوال ٌَإُ و ُدهُ
ح ْف ُ
ظ ُه َما ) ال ٌثقله وال ٌشق علٌه حفظ السماوات واألرض وما فٌها من الجن واإلنس والمبلبكة وهو
ِ
ْ
ْ
ٌسٌر على هللا سبحانه وتعالى ( َوه َُو ال َعلًُِّ ال َعظِ ٌ ُم) (البقرة  )255:كقوله تعالى وهو الكبٌر المتعال
وتبٌن آٌة الكرسً عظم هللا تعالى .

ما هً الوسائل التً نحذر بها من الشٌطان ؟؟
 الحذر والحٌطة واخذ التؤهب االعتصام وااللتزام بالكتاب والسنةُوذ ِب َك َربِّ أنَْ
ٌن َوأَع ُ
 االلتجاء واالحتماء باهلل تعالى ( َوقُ ْل َربِّ أَع ُُوذ ِب َك مِنْ َه َم َزا ِ
ت ال َّشٌَاطِ ِ
ُون) (المإمنون)
ٌَحْ ُ
ضر ِ
 اإلستعاذه باهلل االشتؽال بذكر هللا تعالى أن ٌلتزم اإلنسان بالصحبة الصالحة مخالفة الشٌطان فً كل األمور االستؽفار____ ______________
( )1انظر فتح الباري ( )186/7ط :دار الرٌان للتراث  .والنهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر البن
األثٌر ( )407/1ط :دار الفكر.
( )2وازت :أي قابلت.
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( )3أخرجه البخاري  -الفتح  -رقم (.)3835
( )4النساء.100 :

اللهم اغفر لكاتب ومرسل وقارئ الكتاب ولوالديهم والمسلمين
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