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دمة    مق 

 قال النيب صلى هللا عليه وسلم:  

 و ميجسانه أو ينصرانه أبواه يهودانه أال يولد على الفطرة فإمن مولود  ما

 سان يف حياته املقبلة ناملسؤولة عن تصرفات اإلالرتبية يف الصغر هي 

ن الطفل أ : اليعين هذا احلديثذلك يقول حضرة اخلليفة الثاين )رضي هللا عنه( شارحا
بويه أطفل يقلد ن الأىل الكنيسة فينصرانه بل املعىن إبواه أعندما يبلغ احللم أيخذه 

ر على التقليد الطفل مفطو ف.  أبويهحاديثهما لذلك يصبح على ما عليه إىل أويستمع 
حرارا أوالد  ك اأن نرت أيقول البعض جيب  خرين.فعال اآلأبواه شيئا قلد أمه ن مل يعل  إف

صواات ألطفل ن مل يسمع اإقول: أنفسهم عندما يكربون. ولكنين محديني أبأفسيصبحون 
ا  ذإلكن و  محدية عندما يسمع عنها يف شبابه،ن يقبل اأأخرى من حوله فمن املمكن أ

لم هذه ن يتعأىل مسعه بشكل متواصل فال بد إيضا تتناهى أخرى أصوات أكانت 
ن مل فإ ذنيه.مور من صغره فتتكون شخصيته على ضوء ما شاهده بعينيه ومسعه أباأ

ذنه ألق يف ن مل ت  إعليه فو  ن يصبح الشيطان قرينا له.أتسمعه املالئكة كالمها فال بد 
ذا كنتم إف ديث الشر حتما ويصري فاسدا وشريرا.حاأحاديث الرب واخلري فسيتلقى أ

الناحية  والدكم معسكرا منعزال منن تصنعوا أأن تضعوا حدا للسيئات فال بد أتريدون 
جيالنا القادمة يف أمث وابلتايل ستكون الرتبوية حىت تنزعوا عنهم القابلية الرتكاب اإل

 .مأمن منه
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ة   ي  رب   طرق  الت 

(1) 

 
 :ذن املولودأذان يف اأ

 ذنه أن يؤذن يف أحد ولد فعليه ذا ولد أإقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 

والسحر بل القصد منها أجل الشعوذة أذن الوليد من ألقى يف ذان الت  إن كلمات األ
 .نن وقت تربية الولد قد بدأ من اآلأفهام الوالدين إ

(2) 
 :اف ة على ن افة الطفلاحمل  

كار نظيفة لدى فأن تنشأ أذ الميكن إو تربزه أجيب تن يف الطفل مباشرة بعد تبوله 
ن يتحلى أن مل يكن مثة اهتمام ابلنظافة الظاهرية للطفل فال ميكن إنظيف فالطفل غري ال
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ن إسبب الوسخ فنسان يف البداية بن الذنب يتولد يف اإلأابلنظافة الباطنية فقد ثبت طبيا 
قوة ن حيكه وابلتايل يشعر بلذة وهكذا يطلع على الأمل يكن فرج الطفل نظيفا فال بد 

ماكن ونظافتها ىل غسل هذه األإالشهوانية يف صغره ولو روعيت نظافة الطفل ونبه كلما كرب 
بية من يوم ن تبدأ هذه الت أىل حد كبري وجيب إف  من اسمساو  الشهوانية ن حي  أمكانه إفب

 .والدته

 

 :وقات منت مةأإطعام الطفل يف  (3)

عمال أرقة و السإذ أن ، هذا يبعثه على كبح مجاح رغبته فينجو من كثري من الذنوب
ن مثل هذا السيطرة على الرغبة العارمة ألالنهب وغريها من السيئات تتولد نتيجة عدم 

رضعته أ كلما بكى يف صغرهنه أنسان يفقد السيطرة على عواطفه والسبب يف ذلك اإل
طفال ما االأن يرضع يف وقت معني. أبل جيب هذا التصرف ليس صحيحا  ،مه فوراأ

 ن يعطى هلم الطعام يف وقت حمدد مما يولد لديهم الصفات التالية: أالكبار فيجب 

 الشعور ابلتقيد ابلوقت - (1

 كبح مجاح الرغبة العارمة- (2

 احملاف ة على الصحة - (3
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طفال الء األكل مجيعا لتنزه مثل هؤ واظبوا على األفلو التعود على العمل املشرت ك - (4
 .هواء النفسيةاننية واتباع األعن األ

طى كل شيئا مما يعن أيأخر فال بد آكل بني حني و ن من أيألسراف جتنب اإل- (5
يع منه كل يف وقت معني فلن يضعطي قدرا معينا من األأيضا ولكنه لو أله ويضيع 

 .عارمةء قليل وسد اجلوع وكبح مجاح الرغبة الشيئا كما سيتدرب على االكتفاء بشي

خذه فلو مل أمثال مير الطفل من السوق فريى شيئا فيها فيصر على حماربة الطمع - (6
ندما يكرب،  طماع عرغبته مما يدربه على التصدي لأل تبواه ذلك لكبحأيشت له 

 ايتلقاهس هإنن يقال للطفل أشياء موجودة ابلبيت فيجب كذلك لو كانت هذه األ
 خر يولد فيه القوة لدفع الرغبات النفسية.مر هو اآلوقت الطعام وهذا األ

 ل على التربز يف وقت معنيتعويد الطف (4)

 
بذلك و عضائه حاسة التقيد ابلوقت أتتولد يف ىل جانب ذلك إمفيد لصحته و  إن ذلك
مر مهم جدا هذا األن إال عند الوقت اسمعني، إىل التربز إمعاؤه فال يشعر حباجة أتتعود 
ينشأ الطفل اسمتقيد ابلوقت مواظبا على الصالة والصوم فال يؤخر اسمهام اجلماعية فللطفل 

كرب أحد أن أل مخاد ثوائره اليت تكون يف غري حملهاإسيتحلى بقوة عالوة على ذلك 
كل عماله يف غري وقتها احملدد وال سيما األهو قيامه أب سباب ظهور مثل هذه الثوائرأ
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 وقته مه لتناول الطعام يفأالشرب، مثال: كان الطفل مشغوال يف اللهو واللعب فدعته و 
ه سخن لك الطعام ولكنأمه تريث حىت أه مل أيت مث عندما جاء قالت له أنال إاحملدد 

ال إنه الأييت جوعان فال يتمالك نفسه فيبدأ ابلصراخ والبكاء وخيرج ثوائره يف غري حملها أل
 .اجلوع وال يتمكن من مقاومته فيثري الشغب عندما يشتد عنده

ن عده مما يولد لديه القناعة ويبعيعطى له الطعام بكمية حمددة يوميا ن أجيب  (5)

 .احلرص والطمع

طعمة املختلفة ن اأأ طعمة فيطعم اللحم واخلضار والفواكهالتنويع يف اأجيب  (6)

د لديه التنويع يف تغذية الطفل لتتولخالق فال بد من مراعاة نواعا من اأأيضا تولد أ
حم فاللحم قالل من اللنه جيب االكثار من اخلضار يف الصغر واإلأال إخالق املتنوعة اأ

 .اثرة اليت جيب اال تزداد يف الطفولةيولد اإل
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يل اللعب  على سبعمال البسيطة يطلب منه بعض اأن أكلما منا الطفل جيب   ( 7)

  ،يئا ماحدا شأو يناول أو يضع شيئا يف مكان معني أانء إب ن اييتأيطلب منه   كأن 
 .يضاألبعض الوقت  يسمح له ابللعبن أكما ينبغي 

يئا موجودا ذا كان يريد شإمثال  ،تعويد الطفل على كسب الثقة ابلنفسينبغي  (8)

نه يء أخفاء هذا الشإن يقال له ستناله يف وقت معني. وليس احلل أفيجب   مامهأ
 .هبذه العادة ويعتاد السرقةسيتأسى 

 

 

ل يولد كثار من املداعبة والتقبين اإل أذ إعدم املغاالة يف مداعبة الطفل ينبغي  (9)

ما ذهب ىل حب الناس واهتمامهم حيثإنه يف هذه احلالة سيتطلع لديه رزائل كثرية أ
 .خالقية وشرورا كثريةأمما يولد لديه عيواب 
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ع من ذا كان الطفل مريضا ومنإ، مثال يثارالتحلي ابإلعلى الوالدين جيب   (10)  

نك أ: قوال لهن يأصال و أىل البيت إال جيلباه أبل جيب ، يضاأال أيكاله فكل شيئ ما أ
 .يثاريضا وهذا ما سيخلق لدى الطفل صفة اإلأأنكله حنن  نالأتكله فل

(11) 
 

 

ة املرض السيئة تتولد نتيجخالق ن كثريا من اأأاالهتمام ابلطفل عند مرضه جيب 
املشاعر و  اننية والضيق والضجر وعدم السيطرة على النفساملزمن مثل اجلنب واأ

ارة خرين اجللوس معهم وبعضهم يصرخون على املوغريها. بعض املرضى يطلبون من اآل
 ن املرض املزمن يولد مثل هذه السيئاتإعمى؟ أنت أال ترى؟ هل أمن قرهبم قائلني: 

لذلك يرى  ثناء مرضهأن الناس يسعون لتأمني الراحة للمريض أالسليب ومبا والسلو ك 
 .ن ينال الراحة على الدوامأن من حقه أالطفل املريض حىت بعد شفائه 
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(12) 
دم على هنا ستولد لديه اجلنب فلن يقأال حيكى للطفل حكاايت مرعبة أجيب 

ن ن حيكى للطفل قصص عأوجيب  اخلطوات الشجاعة الباسلة عندما يكرب.
  .اىل اللعب مع االوالد الشجعان تدفعهو  الشجاعةذا تولد لديه إالشجاعة 

(13) 
قبل الوالدين  ن يتم ذلك منأبل ينبغي صدقائه أال يسمح للطفل ابختيار أجيب 

وسيستفيد الوالدان من هذا االختيار  خالقهم عالية.أفليختاروا من كانت 
نهم خالق العالية فيبدأ التعاون فيما بيذوي اأطفال ابء اأآابلتعرف على 

ن يراقبوا أطفال املختارين فال بد والدهم ليلعبوا مع اأأوعندما يوجه الوالدان 
 .يضاأخالقهم أ

(14) 



10 
 

 
لشعور وهذا سيساعده يف تولد ان يعهد للطفل وظائف تتناسب مع عمره أوينبغي 

حدمها أهنا ك قصة مشهورة تقول: كان لشخص ابنان فدعامها وانول  ابملسؤولية لديه.
فاحة سأله راد االنصراف مع التأن يقسمها بينه وبني شقيقه فلما أتفاحة وطلب منه 

خر يعطي لآلقل و أقال له والده أيخذ القاسم  والده هل تعرف كيفية التقسيم؟ قال ال.
ذا الطفل قد ن هأعطيها لشقيقي! يبدو ن تأذا البد إالزايدة فلما مسع ابنه ذلك قال: 

لقيت هذه أذا إ نهأن تعود على بعض السيئات ولكنه كان يدر ك يف نفس الوقت أسبق 
لعاب املفيدة خر على نفسه. وهنا ك بعض اأن يؤثر اآلأاملسؤولية على عاتقه فال بد 

ثناء أال طفولكن جيب مراقبة اأ ملعاجلة هذه العادة السيئة منها كرة القدم وغريها
والدين ن الأيضا حىت ال يتعودوا على التصرف السيء. ومما يالحظ عموما أاللعب 

ه متعنتا خرين على التسليم مبوقف ابنهما مما جيعلوالد اآلأيؤيدان موقف ابنهما وجيربان 
 .ومتشبثا مبوقفه دوما

(15) 
 :نه صاحل ولطيفأن يرسخ يف قلب الطفل فكرة أجيب       
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حد ولده قال أ ذا شتمإنه والدكم أأالتشتموا قال النيب صلى هللا عليه وسلم ما معناه 
 ن املالئكة ت هر نتائجأيعين هذا احلديث ن يكون كذلك فيصبح كذلك. أملك 

نه يرسخ يف ذهنه هذه الصورة ويف النهاية إنك سيء فإذا قيل للطفل إعمال، فاأ
ه خالقا محيدة وميدح على حماسنأيعلم  شتم الولد بلال ي  أفيجب  يصبح كذلك.

 .شجعوي  

(16) 
 

ن أالجه مر معني فعأفاذا عاند الطفل يف ال ينشأ عند الطفل سلو ك العناد أجيب     
 .جلهزالة السبب الذي عاند أإخر مث حاولوا آىل شيء إحتولوا انتباهه 

 بويه أن الطفل يقلد دب أأجيب خماطبة الولد بكل     (16)

 

(18) 
 



12 
 

 

 

 

. ورماأ النه سوف يتعلم هذهمام الطفل أجيب جتنب الكذب والتكرب والكالم الالذع 
 م شيئا وسأهلا االب ردتذا فعلت اأإالوالدان عموما يعلمان طفلهما الكذب وذلك 

ثل هذا ن يتكلم الزوجان مبأقصد أ هنا مل تفعل ذلك ومنها يتعلم الطفل الكذب. الأب
كل   ن من اليستطيع جتنب هذه املعايب يفأالكالم يف غياب الطفل بل القصد منه 

الينتقل  طفال حىتيكون حذرا من ارتكاهبا عند وجود اأجيب أن قل حوال فعلى اأاأ
 .جيال القادمةهذا املرض اىل اأ

 

(19) 
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طفال عصاب اأأا تضعف هنأي نوع من املخدرات أنقاذ الطفل من تعاطي إينبغي 
ومن يتعاطى املخدرات تنشأ لديه عادة الكذب )طبعا يدخل يف هذا اأوية املهدئة( 

ن ذرائع نشوئه دقيقة جدا فال بد من مراض أخطر اأأالكذب  والتقليد االعمى.
ب تلقائيا الكذمور املؤذية اليت ينشأ منها نقاذ الطفل من هذا املرض. وهنا ك بعض اأإ

و أطفال يتمتعون بقوى دماغية عالية جدا فيعتربون كل ما يفكرون فيه مثال: بعض اأ
يله حقيقة حيان يعترب الطفل ختففي بعض اأ، مرا واقعيا وحقيقياأخيطر على ابهلم 

ن أطفال فهام اأإالبد من لذلك  واقعية وهكذا يتعود رويدا رويدا على الكذب.
 .نب الكذبمكانه جتإدر ك الطفل جيدا ماهية اخليال فبأذا إحلقيقة اخليال خيتلف عن ا

 

 .ن يلعبوا يف مكان منعزلأطفال من جيب منع اأ   (20)

 

 

 

(21) 
 

 .ريــــــــــعــــم من التــينبغي منعه
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(22) 
دية اىل هي بعض الطرق املؤ  وهان يعرتفوا خبطئهم دوما أطفال على جيب تعويد اأ

 ذلك:

 .طفالمام اأأ خطائهماأابء بعدم التسرت على التزام اآل (1

ة حلقته ن خسارة كبري ن تتعاطفوا معه لدرجة يشعر أبأذا اخطأ الطفل فيجب إ (2
ىل هذا إدى أن خطأه هذا أفهام الطفل إفراد عائلته وجيب ألذلك يتعاطف معه 
 .النوع من اخلسارة

بطريقة يشعر  ليهإنقاذ الطفل من اخلطأ يف املستقبل ينبغي التحدث إجل أومن  (3
ذا احلق إن تصرفه هذا قد آذى والديه وسبب هلما مشكلة كبرية مثال أهبا 

م هكذا سيفهو مامه أداء قيمة هذا الضرر أتصرف الطفل ضررا ماداي فيجب 
ة ن الكفارة عقيدأالشك  شياء ليست جيدة.ضرار ابأن نتيجة اإلأالطفل 

لى هذا لرتبية الطفل ع فاسدة جدا لكن تطبيقها )على شكل تعويض( ضروري
 .النحو

 .ردمت توبيخ الطفل فيجب ان يكون ذلك على انفرادأذا إ (4

 مما يولد فيه الصفات التالية:جيب متليك الطفل بعض املال  (23)
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 صفة التصدق (1

      التوفري (2

                              
 ذا كان الطفل ميلك ثالث لريات فيطلبإعلى سبيل املثال  ،بقار مساعدة اأ (3

عبة له كله ويشرتي ابلثانية لأوالد يف ن يشرتي بلرية شيئا ويشر ك اأأمنه 
 .ويتصدق ابلثالثة

ن أن طفال مثال ميكشرتكة بني اأاملشياء ن يكون هنا ك بعض اأأجيب    (24)

حد أيفسدها  هنا ملك اجلميع فالن يلعبوا هبا مجيعا أأيعطى هلم لعبة ما ويطلب منهم 
 .مال ك العامةاحملاف ة على اأوهكذا يتولد لديهم احلرص على 
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 .نسانية بشكل مستمرداب اإلخالق واآلينبغي تعليم الطفل اأ   (25)

فيده يف ن ذلك يأ مراعاة رايضة الطفل وتعويده على حتمل املشاقينبغي   (26)

 .يضاأصالح نفسه ويف رقيه الدنيوي إ

 

: لاصة   الخ 
ذا حتلى مبا إ خالق والروحانيةنه قد تلقى تربية حسنة وفق التعريف ابأأيعد الطفل 

 يلي:
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أن يكون خلوقا 
 ويتمتع ابلروحانية

 

يقدر على حتويل 
رين ليكونوا خاأ
 مثله
 

يقدر على التقيد 
بقوانني اجلماعة 

 ون امها

ن يكن هلل تعاىل أ
حبا خالصا يفوق 

 وأنسان إي حبه أ
 خرآي شيء أ

عندما  (1
 جيب، يكرب

ن يطيع أ
وامر أ

الشريعة 
لف ا وعمال 

 واعتقادا
ن تكون أ(2

عزميته قوية 
حىت ال 
يتعرض 

ء لفتنة وابتال
 يف املستقبل

وينبغي (3
ن يكون أ

قادرا على  
كسب 
العيش 

ن أينبغي (1
يكون قدوة 
حسنة يف 

 خالقاأ
ن أ(2

يشار ك يف 
تربية 
خرين اآل

 وتعليمهم
ن أ(3

اليضيع 
موارده بل 

ن أجيب 
يستخدمها 

حسن أب
وجه ليفيد 

بذلك الدين 
 واجلماعة

ن أينبغي  (1
يكون مهتما 

 بصحته 
وأن (2

 علىحيافظ 
موال أ

اجلماعة 
 وحقوقها

ال أينبغي (3
يفعل شيئا 
يلحق ضررا 

حبقوق 
 خريناآل
ن أينبغي (4

يكون 
مستعدا 

لقبول مجيع 
املكافآت 

ن أينبغي  (1
حيب كالم 
هللا تعاىل 
ويكن 
احرتاما 
 الئقا له

ن جمرد إ(2
اقرتان اسم 
هللا تعاىل 

مبوقف من 
املواقف 

يبعثه على 
التمسك به 
مع االحرتام 

 الالئق به
رغم (3

عيشه يف 
هذه الدنيا 
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والدفاع عن 
نفسه 

 ومحايتها
ن أينبغي  (4

 يكون ساعيا
حلماية 
ممتلكاته 
ا على وقادر  
 .ذلك

 

والعقوابت  
 اليت يفرضها
 اجملتمع عليه

 

ن أينبغي 
يكون 

منقطعا عنها  
كل 

 االنقطاع
ن أجيب (4

ي هر يف 
شخصه 

مسات حبه 
 .هلل

 
 

 


