د .حممد عجاج اخلطيب

دور األم املسلمة يف الرتبية وأهم عوائقه يف املربيات واخلدم

دور األم املسلمة يف الرتبية وأهم عوائقه يف املربيات واخلدم
أوالدنا اليوم رجال األمة غداً ،وبناة أجمادها ،وإن بناء شخصيتهم بناء فذاً ،على هدى من كتاب اهلل
تعاىل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم حيفظ لنا فلذات أكبادنا ،ويسهم إسهاماً كبرياً يف بناء مستقبل
أمتنا ،إن شاء اهلل تعاىل .وبنيت موضوعي على:
املبحث األول :أهداف الرتبية اإلسالمية
املبحث الثاين :دور األسرة يف الرتبية.
املبحث الثالث :أهم عوائق دور األم يف املربيات واخلادمات.
اخلامتة والتوصيات.
سائالً اهلل عز وجل أن اكون قد وفقت فيما قصدت ،خالصاً له ،بيده اخلري ،وهو على كل شيء قدير،
إنه ويل السداد والرشاد.

املبحث األول :أهداف الرتبية اإلسالمية:

أرسل اهلل تعاىل رسله وأنبياءه بدعوة التوحيد ،والدعوة إىل مكارم األخالق ،وما من نيب إال دعا إىل
ذلك.
{ولََقد أَر َسلنَا نُوحاً إِ َىل قَوِم ِه فَ َق َال يَا قَوِم اعبُ ُدوا اللَّهَ َما لَ ُكم ِّمن إِلَه َغي ُرهُ} ،وقال عز من
قال عز وجلَ :
قائل{ :يَا قَوِم اعبُ ُدوا اللّ َه َما لَ ُكم ِّمن إِلَه َغي ُرهُ} ،وكانت خامتة الرساالت املنزلة على رسولنا حممد صلى
اهلل 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 اهلل احلسىن وصفاهتا العليا .وخلص
ِ
َح ٌد}
َح ٌد * اللَّهُ َّ
الص َم ُد * َل يَلد َوَل يُولَد * َوَل يَ ُكن لَّهُ ُك ُفواً أ َ
التوحيد يف سورة اإلخالص{ :قُل ُه َو اللَّهُ أ َ
َّاس * ملِ ِ
اس اخلَن ِ
َّاس * ِمن َشِّر ال َوس َو ِ
َّاس * إِلَِه الن ِ
ك الن ِ
َّاس * الَّ ِذي
ويف سورة الناس{ :قُل أَعُوذُ بَِر ِّ
ب الن ِ َ
َّاس * ِم َن اْلِن َِّة َو الن ِ
ص ُدوِر الن ِ
َّاس}.
س ِيف ُ
يُ َوس ِو ُ
هذا اهلدف الذي يرتبط بفطرة اإلنسان ويشبعها ،مصداقاً لقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم( :كل
مولود يولد على الفطرة ،فأبواه يهودانه ،أو ينصرانه ،أو ميجسانه ،كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء ،هل
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حتسون هبا من جدعاء؟ قال أبو هريرة رضي اهلل عنه –راوي احلديث -اقرؤوا إن شئتم فطرة اهلل اليت فطر
الناس عليها ،ال تبديل خللق اهلل ذلك الدين القيم)..
ويف توحيد اهلل عز وجل ،والعمل مبا شرع رب العاملني عبودية تامة هلل عز وجل ،حترر اإلنسان من كل
عبودية أخرىَ ،كمال أو متعة أو هوى أو سلطان ،ويف هذا تربؤ من كل شك أو شرك وتوجه تام إىل عبادة
اهلل الواحد القهار ،مبا ميأل النفس البشرية من طمأنينة واستقرار وسعادة ،ودافع دائم إىل مرضاة اهلل سبحانه،
فتستقيم حال الفرد واجملتمع ،وحتفظ كر َامتُه مبا يتفق مع إنسانيته ،فيتحرر من عبودية غري اهلل عز وجل ،ومن
كل سلطان غري سلطانه ،وتصان حرمة نفسه وماله وعرضه ،وهبذا ترسى أصول احلرية وقواعدها ،وتصان
بالتشريعات اليت سنها رب العاملني لعباده .وحتت هذا اهلدف الرئيس تتضافر بقية األهداف الرتبوية اليت
تنمي قدرات اإلنسان البدنية والعقلية ،والتعبريية ،واْلمالية واالجتماعية ،واإلنسانية ،وتسمو صلته هبم 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 اهلل من إنس وجن وحيوان  .....وما
أمسى هذه الرتبية ،وما أبعد آثارها النفسية والسلوكية ،هذا إىل جانب الرتبية األخالقية ،والرتبية الدينية اليت
متده مبعرفة أحكام اهلل عز وجل ،وآداب شرعة كل هذه الفروع الرتبوية يعاصر بعضها بعضاً لتحقيق العبودية

هلل وحده ،وهي ذروة احلرية اإلنسانية املنظمة املنضبطة بنظام اإلسالم وشرائعه.
وهبذا استخلف اهلل تعاىل أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم ،قال عز من قائلَ { :وُه َو الَّ ِذي َج َعلَ ُكم
ِ
ك س ِر ِ ِ
ِ
ف األَر ِ
ور
ض َوَرفَ َع بَع َ
َخالَئ َ
يع الع َقاب َوإِنَّهُ لَغَ ُف ٌ
ض ُكم فَو َق بَعض َد َر َجات لِّيَب لَُوُكم ِيف َما آتَا ُكم إ َّن َربَّ َ َ ُ
ِ
يم} .ومن هذه األمة تكون اخلالفة يف الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ،مصداقاً لقوله عز من قائل:
َّرح ٌ
ض َكما استخلَ َّ ِ
ِ
{وع َد اللَّه الَّ ِذين آمنُوا ِمن ُكم وع ِملُوا َّ ِ ِ
ين ِمن قَبلِ ِهم
َّهم ِيف األَر ِ َ َ َ
ََ
الصاحلَات لَيَستَخل َفن ُ
ََ ُ َ َ
ف الذ َ
ِ
ِ
َّهم ِّمن بَع ِد َخوفِ ِهم أَمناً يَعبُ ُدونَِن َال يُش ِرُكو َن ِب َشيئاً َوَمن
َولَيُ َم ِّكنَ َّن َهلُم دينَ ُه ُم الَّذي ارتَ َ
ضى َهلُم َولَيُبَ ِّدلَن ُ
ك هم ال َف ِ
َك َفر ب ع َد ذَلِ َ ِ
اس ُقو َن} هؤالء املؤمنون ،الذين يعملون الصاحلات ،ويستجيبون ألمر اهلل
َ َ
ك فَأُولَئ َ ُ ُ
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 اهلل لومة الئم ،شدة يف احلق من غري عنف ،ولني
ِ ِ
َّاس تَأمرو َن بِالمعر ِ
وف َوتَن َهو َن
َُ
من غري ضعف .وهبذا حيققون قول اهلل تعاىلُ { :كنتُم َخي َر أ َُّمة أُخر َجت للن ِ ُ ُ
َع ِن ال ُمن َك ِر َوتُؤِمنُو َن بِاللّ ِه}
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فإذا اجتهد اجملتمع اإلسالمي ،وبذل قصارى جهده يف حتقيق العبودية هلل وحده بعيداً عن امليول
واألهواء ،اجتهت الطاقات مجيعها يف خطوط متوازنة ،لتحقيق املقصد األمسى ،مرضاة اهلل عز وجل للفوز يف
دار الدنيا واآلخرة ،فال تتعارض اْلهود ،وال تتصارع القوى ،فإن روح اْلميع وقواهم متجهة إىل هدف
واحد ،ولو تعددت السبل املشروعة لتحقيقه .وال يكون التمايز إال بالتقوى 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( :ما من عبد اسرتعاه اهلل
رعية فلم حيطها بنصحه إال ل جيد رائحة اْلنة).
مهما تكن تلك املسؤولية جليلة ،أو حقرية ،فاملؤمن يتحملها على أحسن صورة التحمل ،ويسعى للقيام
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 يأخذ مكانه يف اجملتمع اإلسالمي ،الذي ينهل من معني اإلسالم عقيدة ،وشريعة
وأخالقاً.

املبحث الثاني :دور األسرة يف الرتبية:

لن نفصل القول هنا فيما رغب اإلسالم به من الزواج ،وحث عليه من تيسري مؤونة حتصيناً للجنسني،
وما امر به من حسن اختيار كل من الزوجني لصاحبه ،وما بينه من حقوق وواجبات على كل منهما ،وما
أمرهم به من املعاشرة باملعروف ،وما وضحه من دور األسرة يف الطمأنينة ،واأللفة ،والرمحة ،واملودة ،وحسبنا
هنا قوله سبحانهَ { :وِمن آيَاتِِه أَن َخلَ َق لَ ُكم ِّمن أَن ُف ِس ُكم أَزَواجاً لِّتَس ُكنُوا إِلَي َها َو َج َع َل بَي نَ ُكم َّم َوَّد ًة َوَرمحَةً إِ َّن
ِ
ك َآليَات لَِّقوم يَتَ َف َّك ُرو َن} وما حث به كالً منهما على أداء واجبه ،وحسن القيام به ،والتعاون على
ِيف َذل َ
َّ ِ
ين َآمنُوا قُوا أَن ُف َس ُكم َوأَهلِي ُكم نَاراً
الرب والتقوى ،ويكفينا يف هذا املقام قوله عز من قائل{ :يَا أَيُّ َها الذ َ
وقُودها النَّاس واحلِجارةُ علَي ها م َالئِ َكةٌ ِغ َال ٌ ِ
صو َن اللَّهَ َما أ ََمَرُهم َويَف َعلُو َن َما يُؤَم ُرو َن}
َ َُ
ظ ش َد ٌاد َال يَع ُ
َُ ََ َ َ َ
وال خيفى على أحد ما ورد من آيات 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 ميأل
مسامعه من عال الدنيا توحيد اهلل عز وجل إىل العناية وأمره بالصالة لسبع  ...فضربه لعشر  ...واحلث
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على املساواة بني األوالد ،ليكونوا يف بر آبائهم سواء ،وحث األوالد على بر الوالدين وطاعتهما ،واالعرتاف
جبميلهما ،واإلحسان إليهما يف كربمها ،والتلطف معها وما وراء هذا من أخالق أسرية رفيعة تتمسك بالقيم
اإلسالمية فهما وتطبيقاً.
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 وكل معلم له ومؤدب ،وإن
عود الشر وأمهل إمهال البهائم شقي وهلك وكان الوزر يف رقبة القيم عليه والوايل له ،وقد قال عز وجل{ :يَا
َّ ِ
ين َآمنُوا قُوا أَن ُف َس ُكم َوأَهلِي ُكم نَاراً} ومهما كان األب يصونه عن نار الدنيا ،فبأن يصونه عن نار
أَيُّ َها الذ َ
اآلخرة أوىل .وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه حماسن األخالق ،وحيفظه من القرناء السوء ،وال يعوده
التنعم ،وال حيبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية ،فيضع عمره يف طلبها إذا كرب ،فيهلك هالك األبد ،بل ينبغي
أن يراقبه من أول أمره".
وتقع املسؤولية الرتبوية يف األسرة على األبوين مباشرة ،وهي مسؤولية عظيمة ،تتناول بناء شخصية
األوالد بناء إميانياً ،وروحياً وأخالقياً ،يلخصه حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم البن عباس( :يا غالم

احفظ اهلل حيفظك ،احفظ اهلل جتده جتاهك ،إذا سألت فاسأل اهلل وإذا استعنت فاستعن باهلل ،واعلم أن
األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهلل لك ،وإن اجتمعوا على أن
يضروك بشيء ل يضروك إال بشيء قد كتبه اهلل عليك  )...وتعليمهم بالتدرج أمور الدين والدنيا ،ومحلهم
على التخلق بأخالق اإلسالم.
وما أبلغ قول رسول اهلل البن أم سلمة( :يا غالم سم اهلل تعاىل ،وكل بيمينك ،وكل مما يليك) وتربيتهم
من الناحية البدنية ،والصحية ،وتأديبهم بآداب اإلسالم يف األكل والشرب والنوم ،والدخول واخلروج،
وتعويدهم حتمل املسؤولية مبا يطيقون ،والزجر على الالمباالة واإلمهال واالتكال على اآلخرين بغري مربر ...
كما تتناول رعاية األبوين لألوالد اْلانب العقلي ،بتنمية أسلوب التفكري السليم ،والوقوف على احلقائق،
واحلكم عليها بعد أناة وحسن تفكري ،وإكساهبم املعارف احمليطة هبم بطريق صحيح ،وتنمية الوازع الدين
ورعايته رعاية بالغة بالرتغيب والرتهيب ،إىل جانب إكسابه احملافظة على القيم اإلسالمية يف كل شيء،
واآلداب االجتماعية.
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فاألسرة هي اللبنة األوىل يف اجملتمع ،إذا صلحت صلح اجملتمع كله ،وإذا فسدت فسد اجملتمع ،لذا كانت
عناية اإلسالم باألسرة عناية فائقة ،امتد أثرها إىل كل فرد من أفرادها ،واتسعت دائرة العناية حىت مشلت من
يلوذون هبا من قرابات :أصول وفروع وحواش ،وجوار وأصدقاء ،شرع اإلسالم كل ما يتعلق حبسن بناء
األسرة ،ويكفل منوها ومتيز عطائها املتكامل ،إذا سلكت سبيل اهلدى الذي بينه اهلل تعاىل ورسوله صلى اهلل
عليه وسلم ،كما شرع كل ما يقيها أسباب التصدع ،وجينبها مهاوي الردى ،وما أبلغ قول الرسول صلى اهلل
عليه وسلم ،وما أبعد دالالته( :كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ،أو ينصرانه أو ميجسانه)
وإذا كان األبوان مسؤولني مسؤولية مباشرة عن تربية أوالدمها ،فإنه ال خيفى أ ّن لألم دوراً كبرياً يف الرتبية،
فقد كان بطنها ألوالدها وعاء ،وصدرها سقاء ،وحجرها حواء ،وقد أثبتت الدراسات النفسية أن الولد كما
ينقل بعض العوامل الوراثية من أبويه ،يتأثر نفسياً أثناء احلمل مبشاعر أمه وعواطفها ،كما يتأثر هبا بعد
الوضع ،وخباصة يف مرحلة الطفولة املبكرة ،وقد بني الرسول صلى اهلل عليه وسلم أمهية دورها هذا يف قوله:
(خري نساء ركنب اإلبل صاحل نساء قريش ،أحناه على ولد يف صغره ،وأرعاه لزوج يف ذات يده) .ولعله من
نافلة القول –مما هو معلوم -أن األوالد يف مرحلة الطفولة املبكرة ألصق بأمهاهتم من آبائهم ،بسبب
الرضاعة والعناية البدنية والرعاية الصحية والغذائية ،وما وراء ذلك من أمور ال يصلح هلا إال األمهات،
فيتأثرون بأمهاهتم تأثراً بعيد املدى ،عميقاً يف أغوار نفوسهم ،حيث تتكون نواة شخصية الطفل وجوهرها
بني ضربات قلب أمه وأنفاسها ،وهي تضمه إىل صدرها ترويه حبناهنا ولبنها ،وتغذيه بعواطفها ووجداهنا،
تالزمه ويالزمها يف الليل والنهار ،يف السراء والضراء ،واليسر والعسر ،والشدة والرخاء ،يف انشراح وانقباض،
وصحة وسقم ،وراحة وأل ،مترض ملرضه ،ويتعاىف بعافيته ،يصحو على تالوهتا كتاب اهلل عز وجل وعلى
دعواهتا ،وينام على هنداهتا ومتتمتها ،وأحلان تغريدها له  ...لذا كانت آثار األم الرتبوية يف هذه الفرتة بالغة
األمهية هلا آثارها الكبرية يف بقية مراحل منوه ،ويتحقق التوافق النفسي والوجداين والروحي واإلدراكي
واكتساب املعلومات ،والتوسع املعريف واالنسجام االجتماعي ،عند الطفل يف األسر السوية املتكاملة تربوياً،
فال يقع يف املستقبل يف ازدواج الشخصية ،أو أمراض نفسية أو اجتماعية ال حتمد عقباها ،يكون ضحية
إمهال وسوء رعاية ،ال تقتصر نتائجها عليه ،بل يكتوي بنارها أقرب الناس إليه ،ويتطاير شررها إىل جمتمعه
ومن حوله  ...واألسرة املسلمة املثالية هي اليت حتسن التعامل اإلجياب مع أوالدها ،ذكوراً وإناثاً ،كباراً
وصغاراً ،فتوفق يف حسن بناء جوهر شخصياهتم ،وهذا اْلوهر أو النواة هو احملرك الرئيس لشخصياهتم يف
5
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مرحلة الطفولة املتأخرة ،ويف عتبة املراهقة ،مث يف فرتة املراهقة ،ومطلع الشباب ،بل يف مجيع مراحل احلياة،
شب على شيء شاب عليه.
ومن ّ
فتوفري مناخ األسرة اليت تسودها احملبة واملودة واالحرتام ،والتعاون والتعاطف واإليثار ،والشورى والتفاهم
واالعتدال والوسطية – يتيح ألطفاهلا منواً تربوياً متوازناً صحيحاً ،من الناحية النفسية الروحية والعقلية
والبدنية واالجتماعية واالقتصادية يسعدهم يف طفولتهم وقادمات أيامهم ،كما يسعد من أسهم يف إعداد
ذاك املناخ ،ويف طليعتهم الوالدان ..
فلألم دورها الكبري ،جليل األثر عظيم اخلطر ،يف مرحلة الطفولة املبكرة  ...فمع لنب الفطام تغرس يف
أطفاهلا العقيدة الصحيحة ،ومكارم األخالق اإلسالمية ،وآدابه اْلمة ،اليت تشمل مجيع سلوكهم يف مناحي
احلياة وحماورها ،بدءاً من ذواهتم إىل آبائهم وأمهاهتم ،وإخواهنم وأخواهتم ،وقراباهتم وجرياهنم وزوارهم ،مث إىل
جمتمعاهتم يف رياض األطفال ،واملراحل الدراسية الالحقة ،إىل جمتمعهم احمللي واإلقليمي إىل مجيع أبناء
َّاس إِنَّا َخلَقنَا ُكم ِّمن ذَ َكر َوأُنثَى َو َج َعلنَا ُكم
أمتهم ،واإلنسانية مجعاء مصداقاً لقول اهلل تعاىل{ :يَا أَيُّ َها الن ُ
ِ
ُشعوباً وقَبائِل لِتَ عارفُوا إِ َّن أَكرم ُكم ِع َ ِ
ِ
يم َخبِريٌ} [احلجرات]13 :
ََ
ند اللَّه أَت َقا ُكم إ َّن اللَّهَ َعل ٌ
ُ ََ َ ََ
ويتم ذلك بأناة وتدرج ودقة وإتقان ،ذلك ألن الرتبية بالقدوة واحملاكاة والتقليد واإلحياء ،والرتغيب
والرتهيب املناسب هلا آثارها السلوكية اهلامة ،فال بد لألم من أن تكون القدوة احلسنة ْلميع أوالدها ،يف
مجيع مراحل حياهتم ،وخباصة يف مرحلة الطفولة املبكرة ،ومثل هذا يقال لألب ،يف أن يكون الزوج املثايل
كما أمر اهلل تعاىل ورسوله ،ويكون الوالد القدوة ،وهبذا يتم التكامل الرتبوي التام بني األبوين ومن يلوذ هبما
من أوالدهم الكبار وأقرباء األسرة ،وما يلحق هبا ،فتجن األسرة مثرات تربيتها يانعة بإذن اهلل تعاىل ،واملنهج
الرتبوي املتعلق باألسرة يف اإلسالم حافل بكل خري ،مما يضمن لألسرة واألوالد واجملتمع حياة طمأنينة،
وجناح وفالح بعون اهلل تعاىل وتوفيقه.
إن رعاية األسرة وحسن تربية أطفاهلا أمانة عظيمة ،بالغة األمهية ،وواجب كبري ترتتب عليه آثار جسيمة
يف حفظ اجملتمع ومنوه وتقدمه ،إن أحسنت الرتبية ،وإال فإن إمهال األطفال ،وعدم رعايتهم يفضي باجملتمع
إىل التفكك واالهنيار ،وباألمة إىل الضياع.
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إهنا أمانة عظيمة ومسؤوليات كبرية ،ال بد لألبوين من ان يتحمالها بقوة وجد وإخالص .قال اهلل عز
السماو ِ
ض واْلِب ِ
ِ
ني أَن َحي ِملنَ َها َوأَش َفق َن ِمن َها َو َمحَلَ َها ِ
ِ
نسا ُن
اإل
َب
أ
ف
ال
َر
األ
و
ات
َ
َ
َ
َ
َ
َ
وجل{ :إنَّا َعَرضنَا األ ََمانَةَ َعلَى َّ َ َ
َ
إِنَّهُ َكا َن ظَلُوماً َج ُهوالً}
ِ
َّ ِ
َّاس َواحلِ َج َارةُ َعلَي َها َم َالئِ َكةٌ
ين َآمنُوا قُوا أَن ُف َس ُكم َوأَهلي ُكم نَاراً َوقُ ُ
وقال عز وجل{ :يَا أَيُّ َها الذ َ
ود َها الن ُ
ِغ َال ٌ ِ
صو َن اللَّهَ َما أ ََمَرُهم َويَف َعلُو َن َما يُؤَم ُرو َن}
ظ ش َد ٌاد َال يَع ُ
ويقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم( :كلكم راع ،وكلكم مسؤول عن رعيته ،فاألمري الذي على الناس
راع ومسؤول عن رعيته ،والرجل راع على أهل بيته ،وهو مسؤول عنهم ،واملرأة راعية على بيت بعلها ،وهي
مسؤولة عنه ،والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ،أال فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).
وما أبلغ قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم( :ما من عبد اسرتعاه اهلل رعية فلم حيطها بنصحه إال ل جيد
رائحة اْلنة).
وسيسأل العبد عن تلك املسؤولية يوم القيامة ،مصداقاً ملا رواه معاذ بن جبل رضي اهلل عنه ،قال :قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :ال تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حىت يسأل عن أربع :عن عمره فيما
أفناه ،وعن جسده فيما أباله ،وعن ماله من أين اكتسبه وفيما وضعه ،وعن علمه ماذا عمل فيه).
وحسبنا بعد كل ما سبق قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم( :كفى باملرء إمثاً أن يضيع من يقوت) .أي
يكفي اإلنسان يف سبب هالكه أن ال يقوم بواجبه حنو من وجبت عليه نفقته وإعالته ،سكناً طعاماً ولباساً
والقيام بضرورياته وحاجاته ،فكيف حال من يضيع إىل جانب ذلك كله من جتب عليه حسن رعايته تربوياً،
من الناحية الدينية واألخالقية واألدبية واالجتماعية والسلوكية؟؟؟

املبحث الثالث :أهم العوائق يف دور األم املسلمة يف الرتبية يف املربيات واخلدم:
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األمومة واألبوة فطرة يف اإلنسان فطر اهلل تعاىل عليها الذكور واإلنا ،،ففي الرجل واملرأة ميل
غريزي فطري إىل حب الذرية ،إىل بنني وبنات ميلؤون حياهتم هبجة وحبوراً ،فهم زينة احلياة
ال والب نو َن ِزينةُ احلياةِ الدُّن يا والباقِيات َّ ِ
ك
ات َخي ٌر ِع َ
ند َربِّ َ
الصاحلَ ُ
َ ََ َ ُ
الدنيا ،يقول اهلل عز وجل{ :ال َم ُ َ َ ُ َ ََ
ثَ َواباً َو َخي ٌر أ ََمالً} [الكهف ،]46 :والذرية الصاحلة من أمنيات املؤمنني الصادقني ،فقد وصفهم
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ِ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ني
ين يَ ُقولُو َن َربَّنَا َهب لَنَا من أَزَواجنَا َوذُِّريَّاتنَا قَُّرَة أَع ُني َواج َعلنَا لل ُمتَّق َ
رب العاملني بقولهَ { :والذ َ
إِ َماماً} [الفرقان.]74 :
وجل مين هبا على عباده ،قال سبحانه وتعاىلَ { :واللّهُ َج َع َل
واألوالد والذرية نعم من املوىل عز ّ
لَ ُكم ِّمن أَن ُف ِس ُكم أَزواجاً وجعل لَ ُكم ِّمن أَزو ِاج ُكم بنِني وح َف َد ًة ورزقَ ُكم ِّمن الطَّيِّب ِ
ات أَفَبِالب ِ
اط ِل
َ َ َ َ َََ
َ
َ َ
َ
َ َ ََ َ
ي ؤِمنُو َن وبِنِعم ِ
ت اللّ ِه ُهم يَك ُف ُرو َن} [النحل .]72 :وهذه النعم جيب شكر اهلل تعاىل عليها،
ُ
َ َ
وحفظها والقيام حبقها وهو حسن رعايتها وتربيتها.
يف األسرة املسلمة يتكامل التعاطف والتآلف ،اللذان يزيداهنا سكناً نفسياً ،وطمأنينة قلبية ،ورمحة
ومودة ،مصداقاً لقول اهلل عز وجلَ { :وِمن آيَاتِِه أَن َخلَ َق لَ ُكم ِّمن أَن ُف ِس ُكم أَزَواجاً لِّتَس ُكنُوا إِلَي َها
ِ
ك َآليَات لَِّقوم يَتَ َف َّك ُرو َن} [الروم.]21 :
َو َج َع َل بَي نَ ُكم َّم َوَّدةً َوَرمحَةً إِ َّن ِيف ذَل َ

يف األسرة املسلمة تتكامل عاطفة األبوة واألمومة ،وتزداد مشاعر العطف واحلنان منواً وقوة،
وتنساب إىل األوالد وهبذا تتالحم أواصر احملبة بني مجيع أفراد األسرة ،وهبذا تزداد األسرة متاسكاً
وتعاوناً وإيثاراً ،وتقوى الروابط االجتماعية برباط املصاهرة ،فيصري اجملتمع كأسرة كبرية ،متعاونة
مرتامحة متضامنة ،يقول اهلل تعاىلَ { :وُه َو الَّ ِذي َخلَ َق ِم َن ال َماء بَ َشراً فَ َج َعلَهُ نَ َسباً َو ِصهراً َوَكا َن
ك قَ ِديراً} وال خيفى ما يف هذا من تقدم األمة وازدهارها .ومتثل الشاعر اإلسالمي ِحطا ُن بن
َربُّ َ
املعلى هذا يف قوله:
أكبادنا متشي على األرض
ا
وإمنا أوالدنا حولن
إن ِ
متتنع العني عن الغم ض
هبت الريح على بعضهم
وقال األحنف بن قيس" :األوالد مثار قلوبنا ،وعماد ظهورنا".
يف أعماق الصغري شعور ملح بأن يكون حمل حمبة أبويه ومن حوله ،وحمل عنايتهم وعطفهم،
وحاجته فطرية إىل إشباع هذا الشعور ،وهو يتغذى نفسياً هبذه احملبة ،اليت ينعم هبا بني أمه وأبيه
وذويه ،كما يتغذى جسمياً بالطعام الذي ينمي جسمه ،ويبعث فيه دفء احلياة وأسباب النمو،
و"يوصي أطباء اْلسم وأطباء الصحة النفسية على السواء بضرورة توفري هذا العطف ،ولو
احتاجت األم إىل الرضاعة الصناعية فيجب عليها أن حتضن وليدها ،وتدنيه من صدرها ،كما لو
كانت تلقمه ثديها  ..ألنه يف هذا اْلو من العطف واحلنو ينشأ سليماً  ...وإذا فقد الصغري
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العطف واحملبة نشأ غري سوي ،وأصاب صحته النفسية والعقلية واخللقية احنراف ،وكثرياً ما تكون
بدايات الشذوذ واالحنراف من فقدان الصغري العطف ممن حوله".
وكما أن الصغري حباجة إىل ان يكون حمبوباً من قبل غريه ،فهو حباجة أيضاً إىل أن يكون حوله
من حيبه الصغري نفسه ،وحباجة إىل أن يكون له – أي للصغري – من يعطف عليه ،ويعتن به –
على صغره – وقد تؤدي الدمى الصغرية يف أيدي الصغريات شيئاً من إشباع هذه احلاجة ،فتنمو
الصغريات نفسياً بعطفهن على ألعاهبن حني تعاملنها كما لو كانت بناهتن ،وجتعلن من أنفسهن
هلن ،وكثرياً ما تأخذ هذا الدور الطفلة من أختها األصغر منها ،أو الطفل من أخيه
أمهات ّ
األصغر ،وهذا من أسرار تعلق الصغار بعضهم ببعض إذا أحسنت رعايتهم ،وأحيطوا جبو من
التعاطف والتحابب.
وقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم أسوة طيبة يف إشباع هذه احلاجة للصغار ،فقد قبل ذات مرة
احلسن بن علي رضي اهلل عنهما ،وعنده األقرع بن حابس التميمي ،فقال األقرع( :إن يل عشرة
من الولد ما قبلت منهم أحدا) فنظر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قائالً( :وماذا أفعل إذا
نزعت الرمحة من قلبك) .ويف رواية( :من ال يرحم ال يرحم).

-7

وهذا ال يعن أن يغايل اآلباء واألمهات مبظاهر حبهم ألوالدهم بال حدود ،فيكونوا سبباً يف
إفسادهم ،وال يضنوا عليهم هبا فيكونوا سبباً يف قسوهتم واحنرافهم ،إهنا حاجة نفسية ،فتوىف تلك
احلاجة باعتدال ،كما يوىف غريها من احلاجات ،بغاية التوازن ،ومعلوم أن األمر إذا زاد عن حده
انقلب إىل ضده.
وظيفة األبوين الرتبوية الفطرية الواعية على هنج كتاب اهلل تعاىل ،وسنة رسوله صلى اهلل عليه
وسلم وظيفة عظيمة تؤيت أكلها ناضجة بتنشئة اجيال مؤمنة خملصة ،هلا شخصياهتا املتميزة،
تتحمل املسؤولية ،تدعو إىل اخلري ،وحتب اخلري للناس مجيعاً ،تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر،
مصداقاً لقول اهلل عز وجل{ :ولت ُكن ِّمن ُكم أ َُّمةٌ يدعو َن إِ َىل اخل ِري ويأمرو َن بِالمعر ِ
وف َويَن َهو َن َع ِن
ََ
َ ُ
َُ
َ َ َ ُُ
ك ُه ُم ال ُمفلِ ُحو َن} تسعى إىل إقامة احلق والعدل ،ال حتاب يف احلق أحداً ،تنهل من
ال ُمن َك ِر َوأُولَئِ َ
َّ ِ
ِ
ني بِال ِقس ِط ُش َه َداء لِلّ ِه َولَو َعلَى أَن ُف ِس ُكم أَ ِو
ين َآمنُوا ُكونُوا قَ َّوام َ
قول اهلل عز وجل{ :يَا أَيُّ َها الذ َ
َّ ِ
ِ
ِ
ني لِلّ ِه
ين َآمنُوا ُكونُوا قَ َّوام َ
ال َوال َدي ِن َواألَق َربِ َ
ني [ }...النساء ،]135 :وقوله تعاىل{ :يَا أَيُّ َها الذ َ
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ِ
ِ
ِِ ِ
ب لِلتَّق َوى} [املائدة،]8 :
ُش َه َداء بالقسط َوالَ َجي ِرَمنَّ ُكم َشنَآ ُن قَوم َعلَى أَالَّ تَعدلُوا اعدلُوا ُه َو أَق َر ُ
ِ
ك ُه ُم
أنزَل اللّهُ فَأُولَئِ َ
ومتنع الظلم وال تقع فيه ،متثالً لقول اهلل تعاىلَ { :وَمن َّل َحي ُكم مبَا َ
الظَّالِ ُمو َن} [املائدة ،]45 :عبودية كاملة هلل ،وأخوة يف اهلل ،وتعاون على هدى اهلل ،وتراحم
وتعاطف وإيثار ،كل ذلك يف سلوك قومي ،وأدب جم ،هنل من معني اإلسالم وقيمه وأخالقه،
فال يصلح للعملية الرتبوية يف األسرة أب بديل وال ام بديلة ،وال وسط سيء ،أو بيئة تضم
املتناقضات يف العقيدة والقيم واآلداب والعادات احلميدة ،أو أي أمر يتناىف مع تعاليم اإلسالم.
ال بد من أسرة مسلمة متكاملة ،ال تشوهبا شائبة عقيدية ،أو سلوكية ،أو أوهام او احنراف ،أو
سوء توجيه ،أو أي شيء ينال من سالمة الرتبية يف املوضوع واألسلوب والوسيلة والغاية.
-8

بعد هذا سنعرض فيما يلي ألحوال املربيات واخلدم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة خاصة ،وقد
نستعني ببعض اإلحصائيات يف بعض دول اخلليج لنستبني احلقائق من ميدان الواقع ،ونتعرف
على عوائق تربية أوالدنا يف أسرنا:
 .aبلغت نسبة العمالة اآلسيوية يف عام  %63 :1975يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،
و %87يف سلطنة عمان ،و %55يف دولة قطر ،و %15يف دولة الكويت ،وتضم العمالة
اآلسيوية عشر جنسيات خمتلفة املعتقدات ،واللغات ،والثقافات ،والعادات ،ختتلف كلياً عن
عقيدتنا ولغتنا وثقافتنا ،وأصبح عدد املربيات واخلدم يف اإلمارات العربية املتحدة سنة
 1984مائة وثالثة آالف مربية وخادمة ،بنسبة  2.2خادم ومربية لكل أسرة .وحتسن
اإلشارة إىل أن متوسط العمالة الوافدة يف دول اخلليج  %75فيهم من غري العرب %57
حسب إحصائيات سنة  ،1985وإذا تذكرنا أن األسرة هي الوسط األول واألساسي يف
تكوين الشخصية ،وخباصة يف مرحلة الطفولة األوىل ،وأن ما يكتسبه الصغري ميثل عوامل
ثابتة ،ال تتغري فيما بعد إال مبقدار حمدود – أدركنا أن يف كل أسرة إماراتية  %33.66على
أقل تقدير غرباء عنها ،يف صميم بؤرة تربية ناشئتنا ،وحسبنا أهنم غرباء ،وأي غربة يف
العقيدة والثقافة واللغة والعادات ...؟؟ وما مدى أثر هذا على صغارنا ولو كنا كمال التيقظ
واحلذر؟؟ وما مدى تأثري ذلك يف غياب األم  ..واألب اللذين أهنكتهما شؤون احلياة؟؟؟
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 .bوأما ديانات املربيات :فإن  % 75 – 61غري مسلمات ومنهن من تعتنق ديانات غري
مساوية ،كالبوذية واهلندوسية  ،...وترتيب دياناهتم :املسيحية ،فالبوذية ،واهلندوسية ،مث
ائدهن ،إن يف
اإلسالمية ،ونسبة من متارس طقوسها الدينية  % 97.5متارسها حسب عق ّ
هذا من اخلطورة على الصغار ما ال خيفى ،وحسبنا ما خيتلط على الصغار منها يف عقيدهتم،
أو إشغاهلم مبا ال صلة له بعقيدتنا من قريب أو بعيد ،هذا سوى احملاكاة وتقليد الصغري
للكبري ،وقد يقول قائل نعتمد على املربية املسلمة واخلادمة املسلمة لنأمن مثل هذا الشر،
ومع هذا فإن زاد هؤالء من الدين والعلم ضئيل ،وال ميكن أن يسدوا مسد الوالدين
املسلمني.
منهن يستقبلن أصدقاءهن يف البيوت اليت
 .cيف جمتمع املربيات حسب عاداهتن حوايل ّ %14
يعملن هبا ،و %8.7يزرن أصدقاءهن يف منازل األصدقاء .أليس يف هذا خروج عن شرعنا
وأخالقنا وآدابنا؟ أال يشوب هذا األمر بيئة تربيتنا؟ أال يؤثر على صغارنا؟ إن أبسط وأقل ما
ميكن أن يفعله صغرينا وصغرياتنا يف الطفولة املتأخرة إقامة عالقات بني اْلنسني من اْلوار أو
املدارس وغريها ،تقلق األبوين إن ل ِ
تفض إىل مفاسد أخرى  ..وامسحوا يل أن أذكر ببعض
عالقات املربيات أو اخلادمات بأصدقائهن ما جير على األسرة من اخلطر الداهم ،الذي قد
يودي حبياة األبوين أو أحدمها – كما ينشر من األخبار احمللية اليت ال ختفى – هذا إىل
جانب العالقات الالأخالقية اليت تطول يف كثري من األحيان على حسب انشغال الزوجني
أو أحدمها عن اخلدم واحلشم.
 .dويف جمتمع املربيات نسبة  % 4.3يشربن اخلمر إذا سنحت هلن الفرص ،ونسبة % 7.2
يدخن ،وأفادت  % 4.3منهن بأن التدخني مسموح به لألطفال يف بالدهن ،وأفادت
ّ
بلداهنن حسبنا هنا من الفساد تقليد
 % 2.5منهن أن شرب اخلمر مسموح لألطفال يف
ّ
صغارنا هلم ،وحماكاهتم أعماهلم ،يف املنزل أو يف احلدائق العامة ،يف فرتات الرتويح عن
النفس ،وقد ترى اخلادمة أو املربية اليافع يدخن ،فال تردعه أو ترفع األمر إىل أحد والديه،
ألنه أمر عادي يف بلدها ،أو خمافة خسارة ود أبناء األسرة  ...هذا سوى ما يلحق باألسرة
منهن.
وأطفاهلا من أضرار صحية بسبب املدخنات ّ
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 .eمتارس املربيات أعماالً تتصل مباشرة بتنشئة الصغار ،كإرضاعهم حني تتنازل األم عن
الرضاعة الطبيعية ألسباب خمتلفة ،أو تقدمي إفطارهم ،واإلشراف على ارتداء مالبسهم،
ومنهن من تتوىل تلبيس األطفال مالبسهم الداخلية واخلارجية ،فتنقلب املربية أما بديلة ،أو
تشارك األم يف دورها الرتبوي بنسبة كبرية ترتاوح بني  % 51 – 25وهبذا تتفتح حواس
ومشاعر وعواطف األطفال على املربيات ،بكل ما حتملنه من خصائص غريبة عن عقيدتنا
وأخالقنا ولغتنا ،فتزاحم املربيات األم خاصة واألبوين عامة يف والء األطفال هلم ،ويف هذا
من أسباب تفكك األسرة ما ال خيفى ،وإضعاف لروح االنتماء األسري والوطن والدين.
 .fما ورد يف الفقرة السابقة ،إىل جانب االعتماد على املربيات أو اخلادمات يف كثري من األمور
الشخصية اخلاصة باألطفال ،يعود الصغار على التواكل على غريهم ،وعدم القيام بواجباهتم.
 .gكثرياً ما ترتك املربيات واخلادمات يالعنب الصغار ،ويداعبنهم ويقبلنهم ،وغري ذلك مما يليق
ومما ال يليق ،مما يفضي إىل إثارة غريزة اْلنس قبل أواهنا (ونضجها) فينجرف الصغار يف
الطفولة املتأخرة وراءها ،ويف هذا من االحنراف ما ال خيفى.
 .hاالعتماد على اخلدم واملربيات يكسب األطفال عادات سيئة ،قد تنتهي هبم إىل املسكرات
واملخدرات ،فإن نسبة  % 18.4منهم تسمح لألطفال دون  12سنة بالتدخني ،و15.6
 %منهن يسمحن بشرب الكحوليات ،ونسبة  % 79يعتمد ختويف األطفال من الظالم
ومن بعض احليوانات بنسبة  ،% 64.9وبنسبة  % 55منهن تشجعن األطفال على الثأر
عند تعرضهم للعدوان.
كل هذا يتناىف مع ما تسعى إليه الرتبية اإلسالمية ،بل هو معول هدام يف بناء الشخصية
وبناء اجملتمع ،وسبيل قوي إىل احنراف الناشئة.
 .iإذا عرفنا أن أكثر اخلادمات ترتاوح أعمارهن بني  35 – 25سنة ،وبنسبة  % 61ونسبة
من تقل أعمارهن عن  25سنة تبلغ  % 26ندرك أن الغالبية منهن من الفتيات والشابات،
ويف هذا من خماطر إشباع الغرائز فيما بينهم ،أو على حساب أبناء البالد ،ومما يقوي هذا أن
نسبة كبرية يف جمتمع من املربيات تفضل ممارسة اْلنس قبل الزواج بنسبة  % 47.6يف اهلند
والفلبني ،وعند البوذيات بنسبة  % 68.4واملسيحيات بنسبة .% 45.9
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 .jنسبة األمية يف املربيات كبرية ،وأكثرهن قادمات من أرياف بالدهن ،من جمتمعات أقل منواً
من غريها ،ومما ال شك فيه أن هذا يؤثر على دورها يف األسرة ،وخباصة إذا مارست أعماالً
تتصل مباشرة بتنشئة األطفال.
 .kحنو  % 21من اخلادمات ينتقمن من األسرة يف أطفاهلا األبرياء إما باإلساءة إليهم ،أو
تعذيبهم يف غياب ذويهم.
 .lأكثر اخلادمات ال حتسن العربية ،لغة أهل البالد ولغة ديننا احلنيف ،مما يعوق التفاهم مع
أطفال األسرة اليت يعملون فيها ،فيتأخرون بالنطق ألن السنة األوىل من أفضل مراحل
الطفولة الكتساب اللغة ،أو يقل كالم الطفل ،أو عدم فهمه ملا يقال له ،أو استعمال بعض
الكلمات يف غري مواضعها.
 .mورأى الدكتور اْلرداوي أن أهم جماالت التأثري على األطفال يف هذا الصدد هي:
 .iتقلص دور األم وتأثريها املتوقع يف التنشئة االجتماعية لألبناء.
 .iiتأثر وتغري أدوار وعالقات أفراد األسرة.
 .iiiوجود عيوب يف النطق ،أو تأخر ،أو احلديث بلكنة غري سليمة من جانب االبناء.
 .ivاالرتباط العاطفي والوجداين باملربية وافتقادها عند غياهبا.
 .vالتضارب يف أساليب التنشئة االجتماعية ،اليت يتبعها الوالدان واملربية ،وأثره على
القلق والتوتر بالنسبة لألبناء.
 .viالتعرض ألساليب خاطئة يف الرتبية نتيجة جهل املربية ،ونقل أساليب من جمتمعها
مثل القسوة أو التدليل.
هذا إىل جانب ما تؤثر به املربيات واخلادمات يف األسرة من اهتزاز العالقة بني أفراد األسرة ،وظهور األم
البديلة ،واالحنرافات السلوكية األخالقية بني اخلدم ،والصراع بني القيم ،والتأثري اللغوي وغريه هذا ما يتعلق
بتنشئة األطفال مباشرة ،سوى اآلثار املرتتبة على ذلك فيما بعد ،كرتفع املواطنني عن بعض املهن واخلدمات
اليدوية ،أو اليت حتتاج إىل جهد ،أو تكاسل بعضهم عن أداء األعمال اليت يشرتكون فيها مع األجانب يف
العمل نفسه ،وحنو هذا.
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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 لقوله تعاىل{ :إِ َّن اللّهَ الَ
يُغَيِّ ُر َما بَِقوم َح َّىت يُغَيِّ ُروا َما بِأَن ُف ِس ِهم} ،وأنه ما من حتول من األفضل إىل ما دونه إال بسبب التغري
ِ
ك بِأ َّ
ك ُمغَِّرياً نِّع َمةً أَن َع َم َها َعلَى قَوم َح َّىت يُغَيِّ ُروا َما
َن اللّهَ َل يَ ُ
النفسي ،مصداقاً لقوله عز من قائلَ { :ذل َ
بِأَن ُف ِس ِهم} ووفقنا على اسباب الضعف العام الذي حلق بأمتنا اإلسالمية ،بسبب تغري مفاهيمها اإلسالمية

وقيمها ،وبسبب تعطيل طاقاهتا ردحاً من الزمن لصد الزحف الصلييب قدمياً ،والتحرر من االستعمار
واالنتداب والتبعية بعد احلرب العاملية األوىل والثانية حديثاً ،وما يلحق هبذا  ..وكان لزاماً علينا أن نبيت
أهداف الرتبية اإلسالمية األصلية والتبعية املتمثلة بإعداد العبد الصاحل ،ليتحرر من كل عبودية لغري اهلل
تعاىل ،ووقفنا على حماضن تربية الناشئة وعرفنا دور األسرة اهلام يف تربية األطفال ،وأمهية دور األم املسلمة يف
مرحلة الطفولة املبكرة ،ذلك ألن األوالد يف هذه املرحلة ألصق بأمهاهتم من آبائهم ،بسبب الرضاعة والعناية
البدنية والرعاية الصحية والغذائية ،وما وراء ذلك من أمور ال يصلح هلا إال األمهات ،فيتأثرون بأمهاهتم تأثراً
بعيد املدى ،عميقاً يف أغوار نفوسهم ،حيث تتكون نواة شخصية الطفل  ...لذا كانت آثار األم الرتبوية يف
هذه الفرتة بالغة األمهية هلا آثارها الكبرية يف بقية مراحل منوه ،ويتحقق التوافق النفسي والوجداين والروحي
واإلدراكي واكتساب املعلومات ،والتوسع املعريف واالنسجام االجتماعي ،عند الطفل يف األسر السوية
املتكاملة تربوياً ،فال يقع يف املستقبل يف ازدواج الشخصية ،أو يف أمراض نفسية أو اجتماعية ال حتمد
عقباها ،يكون ضحية إمهال وسوء رعاية ،ال تقتصر نتائجها عليه ،بل يكتوي بنارها أقرب الناس إليه،
ويتطاير شررها إىل جمتمعه ومن حوله  ...واألسرة املسلمة املثالية هي اليت حتسن التعامل اإلجياب مع
أوالدها ،ذكوراً وإناثاً ،كباراً وصغاراً ،فتوفق يف حسن بناء جوهر شخصياهتم ،وهذا اْلوهر أو النواة هو
احملرك الرئيس لشخصياهتم يف مرحلة الطفولة املتأخرة ،ويف عتبة املراهقة ،مث يف فرتة املراهقة ،ومطلع الشباب،
بل يف مجيع مراحل احلياة.
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وبينا أثر توفري املناخ املناسب لألسرة اليت تسودها احملبة واملودة واالحرتام ،والتعاون والتعاطف واإليثار،
والشورى والتفاهم واالعتدال والوسطية – مما يتيح ألطفاهلا منواً تربوياً متوازناً صحيحاً ،من الناحية النفسية
والروحية والعقلية والبدنية واالجتماعية واالقتصادية يسعدهم يف طفولتهم وقادمات أيامهم ،كما يسعد من
أسهم يف إعداد ذاك املناخ ،ويف طليعتهم الوالدان ..
وأكدنا باألدلة من القرآن الكرمي والسنة الشريفة على مسؤولية األسرة يف أداء هذه األمانة ،حسن تربية
أطفاهلا ورعايتهم .مث وقفنا على أهم العوائق أمام دور األم املسلمة ،يف تربية أطفاهلا من داخل األسرة ،مما
يتعلق باملربيات واخلدم ،ووقفنا على إحصائيات لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،وبعض دول اخلليج ،ألقت
األضواء على اآلثار السيئة الناجتة عن االعتماد على املربيات واخلدم ،يف مرحلة الطفولة عامة ،ومرحلة
الطفولة املبكرة على وجه اخلصوص ،وخباصة من النواحي الوجدانية ،وبينا ما أوصى به أطباء الصحة
اْلسدية والنفسية ،يف أ ّن فقدان الصغري أية حاجة نفسية من حاجات الطفولة – يسبب له نشأة غري
سوية ،قد تكون بداية إىل الشذوذ واالحنراف ،وأكدنا انه ال يصلح للعملية الرتبوية يف األسرة أب بديل أو
أم بديلة ،كما ال تصلح أسرة تضم متناقضات يف العقيدة ،والقيم األخالقية واآلداب االجتماعية والعادات،
وأنه ال بد من سالمة الرتبية األسرية يف املوضوع ،واألسلوب ،والوسيلة ،وبينا أن نسبة املربيات واخلدم يف
األسرة اإلماراتية كانت سنة  ،)% 33.66( 1975أي أن يف كل أسرة  2.2مربية وخادم ،ونسبة غري
فيهن ،وأن بعض املربيات يباشرن أعمال
منهن  ،% 75 – 61واملربيات املسلمات أقل نسبة ّ
املسلمات ّ
تنشئة الصغار بدالً من األم ،ووقفنا على أثر ذلك يف العقيدة ،واألخالق ،وضعف الوالء لألسرة ،إىل
جانب اآلثار السلبية يف الثقافة واللغة ،وتقليص دور األم وتأثريها على أطفاهلا ،وما يعرتي من تغيري يف
أدوار أفراد األسرة وعالقاهتا ،وغري ذلك ،هلذا أقرتح التوصيات التالية:
 -1مزيد التوعية الثقافية يف بيان دور األسرة الرتبوي.
-2
-3
-4
-5
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 -6السعي – من الناحية القانونية – على إصدار ما يناسب األم العاملة للوفاء بواجب األمومة،
وع ّد ما تقضيه من ساعات يف رعاية صغريها من ساعات العمل الوظيفي.
 -7التأكيد على وجوب قيام األب بدوره الرتبوي يف األسرة.
 -8احلرص على أن تكون املربية مسلمة ،تعرف العربية ،إن كان ال بد من وجودها.
 -9اإلقالل ما أمكن من مباشرة املربية أعمال تنشئة األطفال ،حىت ال تأخذ دور األم فتصبح أماً
بديلة ،بل يكتفى مبساعدة األم ،من غري أن تنازعها دورها.
 -11ختصيص غرفة للمربية املساعدة ال يشاركها يف النوم فيها أحد من الصغار.
 -11خروج األطفال مع األسرة للرتويح عنهم ،وال يرتك موضوع الرتويح للمربية املساعدة مبفردها.
 -12الفصل بني واجبات املربيات املساعدات وواجبات اخلدم.
 -13احلرص على أن يتم تنفيذ كل ما يسند من واجبات إىل امللحقني باألسرة بإشراف أحد الوالدين
كل على حسب اختصاصه.
 -14تقوية الرتابط األسري باملشاركة الفعالة بني أفراد األسرة ،وإرواء حاجات الطفولة النفسية من
ينابيعها األصلية ،وإعطاء كل فرد من أفراد األسرة حقه ودوره يف تنميتها ومتاسكها.
-15
-16
-17
-18
-19

التعاون اهلادف بني اْلوار يف سبيل تربية اجتماعية متميزة.
التعاون الرتبوي بني األسرة واملدرسة.
إشراك األوالد يف النوادي الثقافية والرياضية ،مبا يناسب أعمارهم.
تشجيع اليافعني على املشاركة يف مجعيات العمل التطوعي.
ملء الفراغ مبا ينفع الناشئة ،بإشراف األسرة ،أو املدرسة أو املؤسسات الرتبوية االجتماعية
املتخصصة.

سائالً اهلل عز وجل أن أكون قد وفقت إىل ما قصدت ،وهذا جهد املقل ،ومؤونيت إن شاء اهلل تعاىل
إخالص النية ،ونبل املقصد ،وشرف الغاية.
واحلمد هلل رب العاملني
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