
 

             التربّیة والتعلیم في ضوء نصوص القرآن والحدیث
 أ.د. دالل عّباس

 

النّص ضوء في ووسائطها وعناصرها والتعلیم التربیة قضّیة على اإلضاءة إلى البحث هذا               یهدف
 القرآنّي وأحادیث المعصومین اعتماًدا على المنهجین الوصفي والتحلیلي.

یتضمن ومتٍن ودینیا، ومفهومیا لغویا والتعلیم التربّیة موضوع تتناول عامة مقّدمة إلى البحث               ُیقسم
ها:  اإلجابات عن األسئلة التالي نصُّ

 هل التعلیم والتربّیة عملّیتان منفصلتان أم مترابطتان، ولماذا ُقّدمت لفظة التربّیة على لفظة التعلیم؟−
أحادیث− وفي القرآنّي النص في والتزكّیة واإلرشاد والتوجیه والمعرفة العلم قیمة هي ما               

 المعصومین؟
 متى تبدأ عملّیة التربّیة، وما هي عناصرها ووسائطها؟−
األسرّیة− أبعادها هي وما وسلوكیا، وعاطفیا عقلیا والتعلیم التربّیة لعملّیة الفردّیة األبعاد هي               ما

 واالجتماعّیة في النص القرآنّي وأحادیث المعصومین؟
عملّیة− في والرموز القدوة أهمّیة هي وما التربّیة، عملّیة في التعلیمّیة والمؤسسات األهل دور هو                 ما

 التربّیة والتعلیم؟
النهائّي− الهدف لتحقیق األفراد، بین الفردّیة الفروق مراعاة قضیة إلى واألحادیث اآلیات تطّرقت               هل

 من عملّیة التربیة والتعلیم؟

 ستجیب هذه الورقة عن هذه األسئلة وما یتفّرع عنها وصوًال  إلى النتیجة المبتغاة.

 األلفاظ المفتاحّیة:

الرموز القدوة، المعلمون، األهل، التربّیة، عناصر المعصومین، وأحادیث القرآن والتعلیم،            التربّیة
 الدینّیة، الفروق الفردّیة.

ِحیِم ْحمـَِٰن الرَّ  بْسِم اللَّـِه الرَّ

 تمهید

والسنة القرآن تعالیم باِتباع اللحد، إلى المهِد من مستمّرة عملّیة اإلسالم في والتعلیم التربیة عملّیة                 إّن
وفي وبعدها الوالدة قبل تبدأ العملّیة وهذه السالم، علیهم المعصومین األئمة عن ورد وما الصحیحة،                 النبوّیة
وصف وقد وغیَرهم. أنفَسهم والمصلحین والعلماء والمعلمین األهل عاتق على وتقع العمر، مراحل               مختلف
ثّم لنفسه، اصطفاه الذي اهللا دیُن اإلسالم هذا إّن " بقوله: اإلسالَم السالم علیه طالب أبي بُن عليٌّ المّتقین                     إماُم
وال لشجرته، انقالع وال لدعائمه، زوال وال ألساِسه، انهداَم وال لحْلقته، فكَّ وال لُعْروِته، انفصاَم ال                  جعَلُه
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ِذْكٌر ِإالَّ ُهَو {ِإْن بقوِلِه: القرآَن وصف وجّل عّز واهللا ، لفروِعه" جذَّ وال لشراِئِعه، َعفاَء وال لمدِّته، 1                   انقطاع

َیْسَتِقیَم} َأْن ِمْنُكْم َشاَء ِلَمْن ِلْلَعاَلِمیَن؛ ِذْكٌر ِإالَّ ُهَو {ِإْن (یس/٦٩_٧٠)؛ { حیًا كان من لینذر ؛ ِبیٌن مُّ                    َوُقْرآٌن
جمیع على ُة والُحجَّ والمرَسلین النبیین خاَتُم واهللا أنا ..." (ص): األكرم الرسول وقال               (التكویر/٢٧_٢٨).
كمَثِل األنبیاء ومثُل "مثلي قال: أنه (ص) األكرم الرسول وعن ؛ واألرضین" السماوات أهِل من 2               المخلوقین

موِضُع لوال ویقولون: منها ویتعجبون یدخلونها الناس فجعل َلِبَنٍة، موضَع إال وأكَملها فأتّمها داًرا بنى                 َرجٍل
اهللا "إّن الصادق: جعفر اإلمام وقال ؛ األنبیاء" فختمُت جئُت اللَِّبَنة، موضع فأنا (ص) اهللا رسوُل قال 3                 اللَِّبَنة!

شيٍء، كلِّ تبیاَن فیه وأنزل أبًدا، بعده كتاَب فال الكتَب بكتابكُم وختم أبًدا، بعده نبيَّ فال النبیین، بنبیكم                    ختم
4 وخَلقكم وخلق السماواِت واألرَض، ونبأ ما قبلكم، وفصَل ما بینكم وخبَر ما بعَدكم..." 

ونعّلم ونرّبیها، أنفسنا نعّلم نفعُل؛ وما نقوُل ما في نسترشُد المعصومین كالم ومن وجّل عّز اهللا كالم                   من
 الموَكِل إلینا تعلیُمهم وتربیُتهم.

 

 

 

 

 

 

 ما التربیة والتعلیم؟

مًعا والتعلیم التربیة لفظَتي ورود إّن متالزمان؟ أم بعضهما عن مستقّالن مفهومان والتعلیم التربیة                هل
واحدٌة قضیٌّة وأنهما ُعضویا، ترابًطا ومترابطان شرطیا، تالزًما متالزمان أّنهما یعني واحٌد، مصطلٌح               كأّنهما
من إّال تتحّصل ال التربیة أّن من الّرغم فعلى التعلیم، مصطلح على التربیة مصطلح تقدیم أّما قضّیتین.                   ال
الهدُف هي فالتربیُة التربیِة، عملیُّة ورائها من تتحّقق لم ما قاصرًة التعلیم عملیُّة تبقى التعلیم، عملّیة                  خالل

 النهائيُّ للتعلیم.

على یدّالن اللذین َأ) َب (َر و َب) َر (َأ الجذرین من اللغة مقاییس معجم بحسب مشتقٌَّة التربیُة                    ُلغویا:
ُربَّي إذا أّنه أحدهما معنیین على ممكٌن وهذا َغَذْوُته، إذا ربَّیُته وُیقال والُعُلّو، والنماُء الزیادُة وهو واحٍد                   أصٍل
والتربیة ؛ جّیدان" والوجهان یاًء الباءات إحدى تكون أن ویجوز التربیب، من واآلخر وزاد، وزكا 5               نما

الصغیُر وَربَي األْشَهِر، على مقصوٌر وهو والزیادة، الفضل والّربا: و)، ب (ر من المنیر المصباح                 بحسب

   نهج البالغة،  تحقیق صبحي الصالح، ص 1.414
   الحّلي،  الِعدد القوّیة،  ص 2.173
   النیسابوري، مسلم،  صحیح مسلم،  ج4، ص 179. والعروي الحویزي،  تفسیر نور الثقلین ، ج4، ص 3.285
   الكلیني،  الكافي،  ج1، ص 4.670
    ابن فارس،  معجم مقاییس اللغة،  ج2، ص 5.483

2 
 



تاج وفي فترّبى" رّبْیُته فیقال: بالتضعیف، ویتعّدى نشأ، إذا َعال: باب من یربو وربا تِعَب، باب 6                 من

وربُّیته الصواب، وهو ْیُته نمَّ وأربیُته: وعال؛ ونما زاد ِرباًء: أو ا، ُرُبو الشيُء ربا – و ب ر "                    العروس،
7 تربیًة أي َغَذْوُته" .

فشیًئا، شیًئا كمالها تبلَغ حتى بالتمرین النفسیَِّة الوظائف "تنمیة فهي الُمْحَدثون عّرفها كما التربیة                أّما
معّینة، بیئٍة في للحیاِة صالًحا یصبح حتى سلوكه، وهّذبت قدراِته، یت ونمَّ ملكاِته یت قوَّ إذا الولَد ربُّیت                  تقول:

أ نفَسُه بنفِسه" 8 وتقول: ترّبى الرجُل إذا أحكمْته التجارُب ونشَّ

َأَلْم َقاَل } تعالى: قوله في المادّي بالمعنى رّبى الفعل وَرَد وإّنما الكریم، القرآن في التربیة كلمُة تِرد                    لم
ِمَن الذُّلِّ َجَناَح َلُهَما َواْخِفْض } الوالدین: وعن الشعراء/١٨)، ) ِسِنیَن} ُعُمِرَك ِمْن ِفیَنا َوَلِبْثَت َوِلیًدا ِفیَنا                   ُنَربَِّك

ْحَمِة َوُقْل َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربََّیاِني َصِغیًرا} (اإلسراء/٢٤).   الرَّ

وهو القیامِة یوم یلقاه حتى ولَده، أحُدكم ُیرّبي كما الصدقة ألحدكم لیرّبي اهللا إّن األكرم: الرسول                  وعن
ُیرّبیها اهللا فإّن تمرة... بِشقِّ ولو فتصّدقوا " (ص): الرسوِل عن (ع) طالب أبي بِن عليٍّ وعن ُأُحٍد" 9                   ِمثُل

طالب أبي بن عليٍّ وعن العظیم" الجبل من أعظَم تكوَن حتى فصیَلُه... أو ِفْلَوُه أحُدكم ُیرّبي 10                 لصاحبها_كما

11  في مدح األنصار: "هم واهللا رّبوا اإلسالَم كما ُیرّبى الِفْلُو... "

زین اإلمام یقول بعده، من واألئمِة العابدین زین اإلمام كالم في بعد ما في فنجده التربیة مصطلح                   أما
وفي ؛ بتربیتي؟" ُشغِلهما طوُل إلهي یا إًذا أیَن تربیتي... لهما اشكْر "اللهمَّ ألبویه: دعائه في (ع) 12                 العابدین

كّن من أشیاء ثمانیُة " (ع): الكاظم موسى وعن . هم" وِبرِّ وتأدیبهم تربیتهم على "وأعّني : ألوالده 13                 دعائه

بمملوكه..." وَرَفَق ُوْلِده، تربیة وأحسن والدیه، وَبرَّ الیتیم آوى "من الرحمة: علیه ونشر الجّنة اهللا أدخله                 فیه
اإلنسان) أّم (أي ه أمِّ في ة القوَّ جعل أّنه وجّل)... عّز اهللا (أي رحمته "ومن (ع): العسكرّي الحسن 14                   وعن

على وَحضانته الّطفل هذا تربیَة أوجب هات، األمِّ من أمٍّ قلُب قسا فإْن وَحضانته، بتربیته لتقوَم علیه                  ورقََّقها
15 سائر المؤمنین"

وهدایة، وداللة وتزكیة وتأدیب إرشاد مثل أخرى كلمات المعصومین أحادیث وفي الكریم القرآن في                ثّمة
 یقارب معناها إلى حدٍّ كبیر معنى كلمة تربیة، ال مجال في هذا البحث للتوّسع فیها.

   الفیومي،  المصباح المنیر،  ج2، ص6.217
   الزبیدي،  تاج العروس،  ج19، ص7.443
   صلیبا،  المعجم الفلسفي،  ج1، ص 8.266
   العّباسي،  تفسیر العّیاشي،  ج1، ص 9.153

   الطوسي،  تهذیب األحكام،  ص 10.458
   نهج البالغة،   ت صبحي الصالح، ص 11.557
   اإلمام زین العابدین،   الصحیفة السّجادّیة،  ص 152، الدعاء 12.24
   م.ن، ص 156، الدعاء 13.25
   الكراكجي،  معدن الجواهر ، ص 14.64
   العسكري، التفسیر المنسوب إلى اإلمام العسكري، ص 15.34
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والعقلي البدني النمّو توجیه إلى تهدف ة مستمرَّ أو منتظمة عملّیة أنها " التربیة فُتعّرف النفس علم في                   أّما
وفهِم وفهِمها البشرّیة العلوم اكتساب في األفراد لشخصّیة الكاملة التنمیة لتوجیه عام بشكٍل أو                والنفسي

16  المجتمع للمعاییر، فضًال عن المساهمة بازدهار مواهبهم"

 التعلیم

وعلَّمُته أشعرُته، أي بكذا وأعلمُته ... َجِهَل نقیض علًما، یعلُم َم ِل َع " من الفراهیدي بحسب                   لغًة
َعَرفُته ِعلًما: أعلُمه الشيء وعلمُت ... الجهل نقیض العلم ... َم ِل "َع من: منظور ابن وبحسب ، 17                  تعلیًما"

القرآن وفي ، للتكثیر" لیس هنا والتشدید ... فتعلََّم الشيَء وعلَّمُتُه ... فتعلَّمُه إّیاه وأعَلَمُه العلَم وعلَّمه ...                 18

الَِّذي اْألَْكَرُم؛ َوَربَُّك اْقَرْأ } والتعلیم: التعّلم أهمّیة على تأكید وهذا المعّلم، أّنه على نفَسه وجّل عّز اهللا                    وصَف
) اْلَبَیاَن} َعلََّمُه اْإلِْنَساَن؛ َخَلَق ؛ اْلُقْرآَن َعلََّم ْحَمُن؛ {الرَّ و (العلق/٣-٥)؛ َیْعَلْم} َلْم َما اْإلِْنَساَن َعلََّم ِباْلَقَلِم؛                   َعلََّم
َهْل ُموَسٰى َلُه َقاَل ِعْلًما؛ َلُدنَّا ِمْن َوَعلَّْمَناُه ِعْنِدَنا ِمْن َرْحَمًة آَتْیَناُه ِعَباِدَنا ِمْن َعْبًدا {َفَوَجَدا و ١-٤)؛                    الرحمن/
{َكَما الحكمَة الناِس معّلم أّنه النبّي القرآن ووصف (الكهف/٦٥-٦٦). ُرْشًدا} ُعلِّْمَت ا ِممَّ ُتَعلَِّمِن َأن َعَلٰى                 َأتَِّبُعَك
َتْعَلُموَن} َتُكوُنوا َلْم َما َوُیَعلُِّمُكْم َواْلِحْكَمَة اْلِكَتاَب َوُیَعلُِّمُكُم یُكْم َوُیَزكِّ آَیاِتَنا َعَلْیُكْم َیْتُلو ِمْنُكْم َرُسوًال ِفیُكْم                 َأْرَسْلَنا

  (البقرة/١٥١).

َخِبیٌر} َتْعَمُلوَن ِبَما َواهللاَُّ ۚ َدَرَجاٍت اْلِعْلَم ُأوُتوا َوالَِّذیَن ِمْنُكْم آَمُنوا الَِّذیَن اهللاَُّ َیْرَفِع ...} العلماء                  ومدح
  (المجادلة/١١).

األرِض دوابُّ له یستغفُر الخیِر معلَّم "إّن قال: وسّلم وآله علیه اهللا صّلى اهللا رسوَل أّن الحدیث                   وفي
19  وحیتاُن البحر، وكلُّ ذي روٍح في الهواء، وجمیُع أهِل السماِء واألرِض"

، النار" من وستًرا َمنعًة له كانت تعلیمها، فأحسَن وعلَّمها أَدبها وأحسَن فأدَّبها إبنٌة له كانت من " 20                  وقال:

"من وسّلم: وآله علیه اهللا صّلى وقال بناتهم؛ یئدون أهُله كان عصر في البنات تعلیم وجوب على تأكیٌد                    وهذا
. 21  كانت له جاریة فأّدبها، فأحسن أَدبها وعلَّمها فأحسن تعلیَمها، ثمَّ أعتقها وتزّوجها فله أجران"

إخراج الدولة) مسؤولّیة وتالًیا ) العادل، الحاكم واجبات من أّن السالم علیه المؤمنین أمیر اإلمام                 ویرى
لكم فالنصیحُة عليَّ حّقكم أّما ... الناس "أیها المعرفة: هدُفه یكون وتعلیُمهم بتعلیِمهم، جهلهم من                 الناس
للعاِلِم، مذكٌّر " الهّمام: خطبة في وقال تعلموا" كیما وتأدیُبكم تجهلوا، ال كي وتعلیمكم علیكم، فیئكم 22                 وتوفیر

تأدیُبه ولیكْن غیِره، تعلیم قبل نفِسه بتعلیِم یبدأ أن فعلیه إماًما للناِس نفسه َنَصَب "من وقال: ، للجاهِل" 23                  معلٌّم

على تأكیٌد وهذا ، ومؤدِّبهم" الناِس معّلم من باإلجالل أحقُّ ومؤدُّبها نفِسه ومعّلم بلسانه، تأدیبه قبل 24                بسیرِته

الحیاة، طیلة مستمّرة عملیٌة التعّلم أّن وعلى للمتعّلمین، قدوة السلوكّیة الناحیة من یكون أن یجب المعّلم                  أّن

   سیف،  علم النفس التعّلم والتعلیم،  ص 16.37
   الفراهیدي،  كتاب العین،   ج2، ص 17.152
   ابن منظور،  لسان العرب،  ج2، ص 18.870
   المجلسي،  بحار األنوار،  ج2، ص 19.17
   المتقي الهندي،  كنز العّمال،  ج16، ص 20.452
   ابن حنبل،  المسند،  ج4، ص 414؛ ابن ماجة،  السنن،  ج1، ص 21.229
   نهج البالغة،  ص 22.79
    الكلیني،  الكافي،  ج5، ص 23.121
   الشهید الثاني،  منیة المرید،  ج16، ص 24.150
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على تأخذ ال فقال: التعلیم عن عبداهللا أبا "سألت قال: المعّلم حّسان وعن باستمرار. نفَسه یعّلم من                   والعاقُل
ُل تفضِّ ال التعلیم، في سواٌء عندك الصبیاُن یكون أن بعَد نعم قال والرسائُل؟ والشعُر قلُت: أجًرا،                  التعلیم
تقاضي من البأس مجانیا، یكون أن یجب الدینیِّة األمور تعلیم أّن على تأكیٌد وهذا . بعض" على 25                 بعَضهم

 األتعاب على غیر ذلك من العلوم شریطَة عدِم التفرقِة بین المتعّلمین.

المعرفّي البعُد هو واحٌد بعٌد الحسبان في یؤخذ التعلیم في القول: یمكن والتعلیم التربیة بین العالقة                  وعن
في معّلم عاًد به یقوم والتعلیم وسلوكّي، أخالقيٌّ بعٌد ولها الجوانب، ومتعّددة شاملٌة التربیَة ولكنَّ                 والعلمّي،
تتحّقق التربیة ولكّن الفرد؛ معرفة تزداد عندما التعلیم ویتحّقق التدریس، وقاعات المدرسة مثل معّین                مكان
تزّكى من أّن أْي التربیة، كلمَة التزكیِة كلمة تعادل الدینّیة الثقافة وفي الفرد؛ سلوك في التعالیم تتجّلى                   عندما
أمام خطیرًة عقبًة كان ورّبما للكمال، مساٍو غیُر والوعي التعلیم امتالك ولكّن الكمال، درجات طوى                 فقد

 الكماِل البشرّي في ما یتعّلق ببعض العلوم (التي تنتج سالح الدمار الشامل مثًال).

لیسا أنهما أْي َبْیِنیا، وتواصًال ترابًطا والمعلول، العلَِّة ترابَط مفهومیا مترابطان والتعلیم التربیة               إّن
من تتحّقق أْن یمكن ال فالتربیة ویتكامالن، والتطبیق الممارسة مواقع في یجتمعان وإّنما منفصلین،                عاملین
إلى األقرب التزكیة مفهوم اسُتخدَم القرآن وفي التربیة؛ دون من یكتمل أن یمكن ال والتعلیم التعلیم،                  دون

  التربیة أربع مّرات مع كلمة التعلیم:

اْلَعِزیُز َأنَت ِإنََّك ۚ یِهْم َوُیَزكِّ َواْلِحْكَمَة اْلِكَتاَب َوُیَعلُِّمُهُم آَیاِتَك َعَلْیِهْم َیْتُلو ْنُهْم مِّ َرُسوًال ِفیِهْم َواْبَعْث َربََّنا {                 
مقدٌّمة التعلیم أّن إلى إشارة التزكیة، قبل هذا إبراهیم دعاء في التعلیم كلمة جاءت ، (البقرة/١٢٩)                  اْلَحِكیُم}
الهدف أّن على للداللة التعلیم قبل التزكیة كلمُة جاءت األخرى الثالث اآلیات في لكْن للتزكیة،                 الزمٌة

  األساسّي هو التزكیة:

َتُكوُنوا َلْم َما َوُیَعلُِّمُكْم َواْلِحْكَمَة اْلِكَتاَب َوُیَعلُِّمُكُم یُكْم َوُیَزكِّ آَیاِتَنا َعَلْیُكْم َیْتُلو ِمْنُكْم َرُسوًال ِفیُكْم َأْرَسْلَنا َكَما {                 
  َتْعَلُموَن} (البقرة/١٥١)

اْلِكَتاَب َوُیَعلُِّمُهُم یِهْم َوُیَزكِّ آَیاِتِه َعَلْیِهْم َیْتُلو َأْنُفِسِهْم ِمْن َرُسوًال ِفیِهْم َبَعَث ِإْذ اْلُمْؤِمِنیَن َعَلى اهللاَُّ َمنَّ }َلَقْد                   
 َواْلِحْكَمَة َوِإْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضَالٍل ُمِبیٍن} (آل عمران/ ١٦٤).

ِمْن َكاُنوا َوِإْن َواْلِحْكَمَة اْلِكَتاَب َوُیَعلُِّمُهُم یِهْم َوُیَزكِّ آَیاِتِه َعَلْیِهْم َیْتُلو ِمْنُهْم َرُسوًال یِّیَن اْألُمِّ ِفي َبَعَث الَِّذي                  }ُهَو
 َقْبُل َلِفي َضَالٍل ُمِبیٍن} (الجمعة/٢).

وأهمیة، قْدًرا التعلیم على مقدَّمٌة عملیا والتربیة منفصلتین، عملّیتین ال واحدة عملّیة والتعلیم التربیة                إًذا
  وهي الهدُف األساسيُّ من التعلیم.

 

 

 

   الكلیني،  الكافي،   ج5، ص 121  .25
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 ما هي العوامل والعناصر المؤّثرة في التربیة

والنمّو، والوالدّیة والتربیة والتعّلم البیئة عوامل مقابل الوراثي العامل أهمیِّة على الحدیث العلم               أّكد
تأثیر مدى على ینصّب التربیة علماء بین الجدَل لكّن موروثة، اإلنسان شخصّیة أبعاد أّن على أدّلة                  وهنالك
ترتیب من انطالًقا البیتّیة البیئة تأثیر على كثیًرا كالًما هنالك أّن كما اإلنسان؛ خیارات في الوراثیة                  العناصر
التي والقیم ونوعّیته، التعلیم ومستوى وتنّوعها، االجتماعّیة، البیئات واختالف األسرة، في والموقع              الموالید،
كالحروب التأثیر، والعمیقة النطاق الواسعة االجتماعّیة واألحداث المجتمع، وثقافة المعّلمون،            یحملها
المؤمنین امیر قال لذلك الفرد، فیها یتربى التي الزمنّیة الِحقبة وأخیًرا الِعرقّیة، والخلفیة االقتصادي،                والركود

. 26 علیه السالم: "ال ُتقِسروا أوالدكم على آدابكم، فإنهم مخلوقون لزماٍن غیِر زمانكم"

  متى تبدأ عملیة التربیة في اإلسالم؟

جاء ولذلك األبوین، بین شرعیٍّة عالقٍة من یوَلَد أن یجب الطفل أّن بمعنى الوالدة، قبل التربیة عملّیة                   تبدأ
تحریم في الحال هي كما جا متدر تحریمه یأِت ولم الدعوة، بدایة منذ قاطًعا تحریًما القرآن في الزّنى                   تحریم
طابت من إّال یدُخلها ال مطهرة طاهرًة الجنَّة اهللا خلق " (ع): الصادق اإلمام قال ذلك وعن والرّق،                    الخمرة
وقال ، الّضجیعین" أحُد الخاَل فإّن لُنطفكم تخّیروا قال: أّنه (ص) األكرم النبي عن وُروَي ؛ 2728               والدته"

وقال: ، دّساس" الِعرَق فإّن ولدَك تضُع نصاٍب أيِّ في "أنظر وقال: ، المناكح" وانتخبوا لُنطفكم 2930               "تخّیروا

فإّن الصالِح الُحْجِر في تزّوجوا " السالم: علیه الصادق اإلمام وقال ، لُنطفكم" واختاروا األكفاَء 31               "انكحوا

ولم زوجاته، بعض من ُینجب لم وسّلم وآله علیه اهللا صّلى النبّي أّن البالغة اهللا حكمة ومن ؛ دّساس" 32                   الِعرَق

سیرة في وتطالُعنا عنها؛ اهللا رضَي خدیجة السیدة وّلدْتها التي السالم علیها الزهراء إّال األوالد من له                   یعش
قراءتنا خالل من ونعرف السالم، علیها الزهراء وفاة بعد أوالده ألمهات اختیاره كیفّیة المؤمنین                أمیر

 للتاریخ اإلسالمّي اإلساءات التي ألحقها أولئك الذین لم تِطْب والدُتهم بالدین وأهِله وبعامة الناس.

   نهج البالغة، شرح ابن أبي الحدید،  ص 26.536
   البرقي،  المحاسن،  ج1،  ص 27.139
   ابن أبي جمهور،  قرب اإلسناد،  ج1، ص 28.259
    المتقي الهندي،  كنز العمال،  ص 29.302
   القضاعي،  شهاب األخبار،  ص 30.309
    الكلیني،  الكافي،  ج5، ص 31.332
   الطبرسي،  مكارم األخالق،  ص 32.197
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ولیمة، وإقامة بالوالدة واالحتفاء بالحوامل االهتمام عن المعصومین ة ولألئمِّ للنبّي أحادیث كذلك              وردت
الطفل رأس وحْلق والختان، والعقیقة اسمه، اختیار ُحسن وعن ُأْذنه، في واإلقامة واآلذان المولود ُغسِل                 ومن
األكرم الرسول عن وُروي الرضاعة، مّدة حّدد قد القرآن أّن كما وزن؛ من الّشعر یوازي بما                  والتصّدق
كما للرضاع "تخّیروا السالم: علیه المؤمنین أمیر وعن ؛ ه" أمِّ َلَبن من خیٌر للصبيِّ "لیس قال: أّنه 33                 (ص)

. ضاع ُیغیُر الطباع" 34  تتخّیرون للنكاح، فإّن الرَّ

  التربیة والتعلیم والتعّلم عملّیة مستمّرة من المهِد إلى اللحد

یأتي الوالدة وبعد الشریك، اختیار اإلنساُن أحسن إذا الوالدة، مرحلة قبل ذكرنا كما التربیة عملّیة                 تبدأ
وإن والتعلیم؛ التربیِة عملیَّة والبیئة والمدرسة األهل یتشارك ثمَّ ومن األولى، الطفولة مرحلة في األسرة                 دور
والشّر، الخیر وبین والخطأ، الصّح بین التمییز على قادًرا ا حر السلیمة، القیِم على والغالم الطفل                 ترّبى
وَعرف بهم، یقتدي الذین اختیار أحسن هو إْن سلوكه، تقویم وإعادة بنفسه، نفسه تهذیب من ذلك بعد                   سیتمّكن
امتحان َ دار إّال لیست أنها عینیه نصب یضَع أن بعد الدنیا، هذه في عاتقه على الملقاِة المسؤولّیة                    أهمّیة

ا إلى الحیاة الحقیقّیة. وممر  

یبّین ، تربويٌّ كتاٌب ذاته بحّد هو الذي نفُسه والقرآن للتربیة، اإلنسان قابلّیة على یؤّكد الكریم القرآن                  إّن
الوعي قابلّیات البشر لدى أن واألحكام والفرائض األخالقّیة والتعالیم والقصص والحكم األمثال خالل               من
وما للتربیة، التدریجّیة القابلّیة له وخلق اإلنسان خلق وجّل عّز فاهللا والمنطق، السلوك وإصالح العلوم                 وتلّقي
واهللا تدریجیا؛ بتعالیمه االلتزام من المؤمنون لیتمّكن إّال سنة وعشرین ثالث مدى على ما منج القرآن                 نزول
ِهللاَِّ اْسَتِجیُبوا آَمُنوا الَِّذیَن َأیَُّها َیا } وهدایتهم: البشر لتهذیِب واألوصیاء والرسل األنبیاء بعث قد وجّل                  عّز

ُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُیْحِییُكْم} (األنفال/٢٤).   َوِللرَّ

متصلة، متوالّیة مراحل عبر الرشد سّن بلوغهم حین إلى الدنیا هذه في األّول یومهم منذ األطفال                  یمّر
 یمكن عّدها فصوًال محددة لتاریخ واحد..

النفسیة، المراحل هذه مع اإلمكان قدر تتطابق أن للتربیة وینبغي الخاص، بناؤها لها منها مرحلٍة                 كلُّ
غدا المرحلة مفهوم أّن االّدعاء ویمكن وُیظهرها. المتربي استعدادات ُیبرز الذي األوحد السبیل هو                فهذا

 جزًءا من نظرّیة التربیة والتعلیم الحدیثین.

المؤمنین أمیر قوُل معّین بعمٍر مرتبطة وغیر مستمّرة عملیٌّة التربیة عملّیة أّن وعلى ذلك على                 وتأكیًدا
سبًعا وُیستخدم سبًعا، ویؤدُّب سبًعا، الصبيُّ "ُیرّبى الحدیثة: التربوّیة النظریات كّل به سبق الذي السالم                 علیه

. 35 ومنتهى طوِلِه في ثالٍث وعشرین سنًة وعقِلِه في خمٍس وثالثین سنة، وما كان بعد ذلك فبالتجاِرب"

البدیهّي ومن أهمیة، األكثر إلى المهّم من خطوًة، خطوًة التربیة عملّیة في التدّرج وجوب ذلك                 معنى
تفصیُل فیه الذي المجید القرآن أنزل وجّل عّز واهللا األمد، طویل إلى المرحلّي ومن األصعب، إلى                  واألسهل

 كلِّ شيٍء على مدى ثالٍث وعشرین سنًة".

   العروسي والجوزي،  نور الثقلین،  ج 1، ص 33.228
   الحمیري،  قرب اإلسناد،  ص34.93
   الصدوق،  من ال یحضره الفقیه،   ج3، ص 35.493
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ْلَناُه َتْنِزیًال} (اإلسراء/١٠٦).   }َوُقْرآًنا َفَرْقَناُه ِلَتْقَرَأُه َعَلى النَّاِس َعَلٰى ُمْكٍث َوَنزَّ

سنین، سبَع الكّتاب) (في الكتاب ویتعّلم سنین سبع یلعُب "الُغالم قوُله: الصادق جعفر اإلمام عن                 وُروي
سنین، سبَع یلعُب ابنك "دِع آخر: نحٍو على نفسه الحدیث وُروي ؛ سنین" سبع والحراَم الحالل 36                ویتعّلم

. 37  ویؤدُّب سبَع سنین، وألزمُه نفَسك سبَع سنین، فإْن أفلَح، وإّال فإّنه ممَّن ال خیَر فیه"

بعنوان األولى السبع السنوات في والریاضة بالنشاط السالم علیه اإلمام أوصى الحدیثین هذین               وفي
المنزل، خارج المدرسة في وذلك ومهاراتها، الحیاة وفنون والعلوَم اآلداب یتعّلم الثانیة السبع وفي                "اللعب"،
والمعلمون الوالدان قام فإن واألفعال: األقوال من یحّب ال وما یحّب ما ُیعلَّم أن یجب الثالثة السبع                   وفي
من منه ُیرجى ما المتربي یبلِغ ولم وظائف، من علیهم بما وواحدة العشرین السنوات هذه في                  والمربون

 الفالِح والنجاح، فال لوَم علیهم.

ُیحاَط أن من أكثُر "العلُم السالم: علیه المؤمنین أمیر یقول األولویات، رعایة في التدّرج مبدأ ضوء                  وفي
أزَیَنُه، زهٍر كلِّ من یأكُل النحَل فإّن أحسنه، علٍم كّل من خذوا " ویقول: ؛ أحَسَنه" علٍم كلِّ من فخذوا 38                    به،

. 39  فیتوّلد منُه جوهران نفیسان: أحدهما فیه شفاٌء للناس واآلخُر یستضاُء به"

الطریَق المرّبین على یهّون والعسل، الشمع وإنتاج األزهار ورحیق العسل جمع في بالنحل التمثیل                إّن
  الشاّق في الحصول على أجَود المالحظات العلمّیة والتربوّیة، والعملّیة أكثر من غیرها.

بشكل وللكبار وللمرّبین لألهل واحًدا مثًال نعطَي أن یمكن الحسنة، السلوك أنماط على الطفل                لتدریب
وجّل عّز اهللا أمَر وقد والسالم، التحّیة موضوع هو وللفتیة، الصغار لألطفال قدوًة خالله من یكونون                  عام،

 اإلنسان أن ُیسّلم على غیره لتتوثق العالقات االجتماعّیة:

{َیْوَم (النساء/٨٦)؛ َحِسیًبا} َشْيٍء ُكلِّ َعَلٰى َكاَن اهللاََّ ِإنَّ ۗ ُردُّوَها َأْو ِمْنَها ِبَأْحَسَن َفَحیُّوا ِبَتِحیٍَّة ُحیِّیُتْم                   }َوِإَذا
الناِس أولى " النبوّي: الحدیث وفي (النور/٢٤)؛ َیْعَمُلوَن} َكاُنوا ِبَما َوَأْرُجُلُهْم َوَأْیِدیِهْم َأْلِسَنُتُهْم َعَلْیِهْم                َتْشَهُد
بالسالم إبدأوا " (ع): الصادق اإلمام وعن ، فریضة" والرّد تطوٌّع السالم بالسالم؛ بدأ من وبرسوله 40                باهللا

منهم ذلك وتوقَّع والتحّیة، السالم األطفاِل تعلیَم إّن . تجیبوه" فال السالم قبل بالكالم بدأ فمن الكالم، 41                 قبل

بناء في شدیًدا تأثیًرا یؤّثر حنون؛ بابتسامٍة مصحوًبا علیهم رّده أو المحمودة، االجتماعّیة العادِة                ِوفاق
اللِّبَنُة هذه وتصبح وبالكبار. بأقرانه الطفل عالقة بناء في مؤثٌّرة صغیرٌة َلِبَنٌة والسالم التحّیة إّن                 شخصّیاتهم.
عن ُروَي وقد فیقّلده، الصغیَر، الكبیُر یحّیي بأن التحّیة، إللقاء التسابق على الصغار ُدّرب إن صالبًة                  أشّد
بعده: من ُسنة هذا عمله لیكوَن علیهم، السالم في الصغار یسبق كان أّنه وسّلم وآله علیه اهللا صّلى                    النبّي
الممات حتى أَدُع ال ... قال: علیهم...، فسّلم صبیان على مّر وسّلم وآله علیه اهللا صّلى اهللا رسول أّن "                      ُرِوَي

. 42  التسلیَم على الصبیان لتكوَن سّنة من بعدي "

   الكلیني،  الكافي،  ج6، ص 47. والطوسي،  تهذیب األحكام،  ج8، ص 36.111
    الصدوق،  عیون أخبار الرضا،  ج3، ص 37.492
   التمیمي اآلمدي،  غرر الحكم،  ص 38.98
   م.ن، ص 39.346
   الكلیني،  الكافي،  ج2، ص 40.644
   م.ن، ج.ن، ص.ن.41
   المجلسي،  بحار األنوار،  ج16، ص 42.99
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 كیف ُیرّبى الطفل لیصبح إنساًنا مختاًرا ألفعاله:

له)، قدوٌة أّنه (المفترض الكبیر تقلید خالل من الصغر، منذ السلوك حسن على الطفل تدریب عن                  فضًال
یجب وما فعله یجب ما بین یمّیز أن یمكنه إرادٍة، ذا مختاًرا ا حر فیه یكوُن نحٍو على وتربیته تدریبه                     یجب
عمٍل أهّم هو األطفال، لدى واإلرادة العقل تنمیِة على األولى الطفولة في والمرّبین األهل عمل إّن                  تركه.
هذه وسلُب وعال، جّل الخالق من كریمٌة عطیٌّة وهي البشر، جمیع فطرُة الحّرة اإلرادة فمبدأ به:                  یقومون
إلى حتًما سیؤّدي الطفولة) مرحلة في المدرسة في أو المنزل في قمعّیة تربویٌّة أسالیُب اسُتخدمت (إن                  اإلرادة

  مسخ ُهوّیة اإلنسان أشرف المخلوقات: فاهللا عّز وجّل ال ُیحاسُب إّال اإلنسان العاقل الحّر المختار:

َأْمَواَلُكُم َفَهاَء السُّ ُتْؤُتوا {َوَال (الكهف/٢٩)؛ َفْلَیْكُفْر...} َشآَء َوَمن َفْلُیْؤِمن َشآَء َفَمن ۖ بُِّكْم رَّ ِمن ٱْلَحقُّ                 }َوُقِل
َفِإنََّما اْهَتَدٰى {َمِن (النساء/٥)؛ ْعُروًفا} مَّ َقْوًال َلُهْم َوُقوُلوا َواْكُسوُهْم ِفیَها َواْرُزُقوُهْم ِقَیاًما َلُكْم اهللاَُّ َجَعَل                 الَِّتي
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َرُسوًال} َنْبَعَث َحتَّٰى ِبیَن ُمَعذِّ ُكنَّا َوَما ۗ ُأْخَرٰى ِوْزَر َواِزَرٌة َتِزُر َوَال ۚ َعَلْیَها َیِضلُّ َفِإنََّما َضلَّ َوَمْن ۖ ِلَنْفِسِه                      َیْهَتِدي
ٍم ِلْلَعِبیِد} (األنفال/٥١).   (اإلسراء/١٥)؛ {ذَِٰلَك ِبَما َقدََّمْت َأْیِدیُكْم َوَأنَّ اهللاََّ َلْیَس ِبَظالَّ

عن ویمتنع الخّیرة، الصالحَة األعماَل فیختاَر والشّر، الخیر بین لیمّیز ا حر عاقًال اإلنسان یكون أن                 یجب
من یثیُب مطلق. وعدُله عادٌل اهللا ألّن ذلك اآلخرین. وعلى علیه ومعنويٌّ ماديٌّ ضرٌر فیه ما وكّل                   الشّر

 أثاَب عن بّینة، ویعاقُب من عاقب عن بّینة.

السنین منذ األطفال لدى اإلرادة تنمیُة شيء كلِّ وقبَل ال أو المرّبین، ثّم ومن الوالدین على                 یتوّجب
السبع السنوات في تعنیف أو قمع دون من ینفعه، وما یضّره ما بین التمییز على الطفل ُیدّرب أْن                    األولى،
والتعنیف التحقیر عن بعیدٍة بأسالیب یكون ان یجب التالیة السبع السنوات في التأدیب وحتى                األولى،
النفسّي العناء ظهور من یحّد أْن یمكنه وتطّورهم االطفال لرشد المناسبة األجواء توفیر ألّن                واإلذالل،
بالمتغّیرات تتأّثر التي التعّلم عملّیة حصیلُة واإلنساُن مرنٌة، البشرّیة الطبیعة وألّن العصبّیة،              واالضطرابات
یجعلوا أن والمربون األهل استطاع فإن الوراثیة: العوامل من ما حدٍّ إلى تعّدل أن یمكنها والتي                  الخارجّیة،
ضرورة على واألحادیث الروایات أّكدت وقد سلوكهم، تعدیل في یؤّثروا أن یمكن لألطفال قدوًة أنفسهم                 من
أفراد بین والتراحم والتعاطف المتبادلة المحّبة على القائمة العالقة وتعزیز األسرة، في العدالة               ممارسة
سوء أّن أثبتت والتجربة األوالد؛ نفسّیة في تؤّثر لآلخر أحدهما معاملة وكیفّیة الوالدین عالقة إّن                 العائلة:
قال وقد بالخوف، الدائم لشعورهم األطفال لدى العصبّیة اإلضطرابات إلى تؤّدي لزوجته، الزوج               معاملة
بین اعدلوا " وقال ، بأهلي" ألطُفكم وأنا بأهله، وألطُفهم ُخُلًقا أحسنهم إیماًنا الناس "أحسُن األكرم 43                الرسول

"أنه وسلم: وآله علیه اهللا صلى عنه وُروَي ، واللطف" بالبرِّ بینكم یعدلوا أن تحّبون كما السّر، في 44                  أوالدكم

المؤمنین أمیُر وقال ؛ بینهما" ساویَت هّال النبّي: فقال اآلخر وترك أحدهما فقبَّل ابنان، له رجٍل إلى 45                 نظر

. 46  (ع): " علیَك بلزوِم الحالل وحسِن البرِّ بالِعیال، وِذكِر اهللا في كّل حال"

من أو األبوین من أي المنزل من تلقائیا اإلنسان یكتسبها أن المفترض من السلوك قواعد أّن على                   وتأكیًدا
الصدقُة تصبح وهكذا ، والقبضة..." بالِكسرة فلیتصّدق الصبيَّ "وُمِر (ع): الرضا اإلمام قوُل مقامهما 47              یقوُم

 عادًة لَدیه، قبل أن تكون فریضًة.

للولد وتبّین قدوًة، یكونا لم إن لكن واجبهم، وهذا ألبنائهم، قدوًة ة) عام (والمرّبون األبوان یكون أن                  یجب
أن علیه ب توجَّ بالطاعة، جدیرین غیُر أنهما معلما، أو إماًما أو نبیا غیَرهما: قدوًة له ووجد عقُله، نما أن                     بعَد
كما ینساهما ال أن إنسانیا بوالدیه وجّل عّز اهللا وّصاه الحال هذه وفي طریقهما، غیَر طریًقا لنفسه                   یختطَّ
لَُّهَما َوُقل َتْنَهْرُهَما َوَال ُأفٍّ لَُّهَما َتُقل َفَال ...} حسًنا قوًال إّال لهما یقول وال یرعاهما وأْن والدیها، البهائُم                     تنسى
َأِن َعاَمْیِن ِفي َوِفَصاُلُه َوْهٍن َعَلٰى َوْهًنا ُه ُأمُّ َحَمَلْتُه ِبَواِلَدْیِه اْإلِنَساَن ْیَنا {َوَوصَّ (اإلسراء/٢٣)؛ َكِریًما}                َقْوًال
َوَوَضَعْتُه ُكْرًها ُه ُأمُّ َحَمَلْتُه ۖ ِإْحَساًنا ِبَواِلَدْیِه اْإلِنَساَن ْیَنا َوَوصَّ } (لقمان/١٤)؛ اْلَمِصیُر} ِإَليَّ َوِلَواِلَدْیَك ِلي                 اْشُكْر
ِنْعَمَتَك َأْشُكَر َأْن َأْوِزْعِني َربِّ َقاَل َسَنًة َأْرَبِعیَن َوَبَلَغ ُه َأُشدَّ َبَلَغ ِإَذا َحتَّٰى ۚ َشْهًرا َثَالُثوَن َوِفَصاُلُه َوَحْمُلُه ۖ                     ُكْرًها

   الصدوق،  عیون أخبار الرضا،   ج2، ص 43.38
   الطبرسي،  مكارم األخالق،  ص 44.220
   م.ن، ص.ن.45
   التمیمي اآلمدي،  عزر الحكم،  ص 46.446
   الكلیني،  الكافي،  ج4، ص 47.30
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ِمَن َوِإنِّي ِإَلْیَك ُتْبُت ِإنِّي ۖ یَِّتي ُذرِّ ِفي ِلي َوَأْصِلْح َتْرَضاُه َصاِلًحا َأْعَمَل َوَأْن َواِلَديَّ َوَعَلٰى َعَليَّ َأْنَعْمَت                    الَِّتي
  اْلُمْسِلِمیَن} (األحقاف/١٥).

من الكثیر تتضّمن فهي اإلنسان، تربیة في ومفصلیٌّة أساسیٌّة مرحلٌة األولى عشَر األربعة السنوات                إّن
المستقبلّي، الحیاتّي النمّو في المؤّثر العامَل تكوُن أّولیة شخصیة اإلنسان فیها یّتخذ التي التحضیرّیة                المقّدمات
فالتدریب البلوغ؛ بعد ما لمرحلة مقدمة تكون أن ویجب النهائّیة، للتربّیة التمهید مرحلَة حسباُنها یجب                 لذلك
متدّینین أشخاًصا بیننا نالحظ ونحن بها. البالغ التزام یهّون التكلیف، عمر قبل فرٍض دون من العبادات                  على
تمّكنوا الذین وقلیلون الطفولة؛ مرحلة في ُتكتسُب الخلق وحسن السلوك أنماط ألّن لماذا؟ سّیئة، أخالقهم                 لكّن
یقترن لم إن للتّدین معنى وال وأمهاُتهم. آباؤهم بها وسمهم التي السلوك وأنماط العادات عن التخّلي                  من

  بمكارم األخالق.

 

 ما هي أبعاد العملّیة التربوّیة؟

هذه أحد تهذیب في إخالٍل أو تقصیٍر وأّي والعقل، والروح الجسم تنمیة على ترّكز أن یجب التربیة                   إّن
والرعایة بالتغذیة تتعّلق ووصایا أحادیث وردت وقد اإلنسان؛ شخصّیة بتوازن حتًما سیخلُّ الثالثة،               األبعاد
اهللا صلى اهللا رسول أّن السالم علیه المؤمنین أمیِر عن ُروَي وقد وسالمته؛ الجسم حفظ في یساهم ما                    وكّل
تقویِة إلى تهدف أعماٌل وُفرضت ، الخیل" وركوب والرمایة السباحة أوالدكم "عّلموا قال: وسّلم وآله 48               علیه

القول: السالم علیهما الصادق اإلمام وعن الحسین اإلمام عن ُروي وقد الشهوات، على والتغّلب                النفس
بالصلوات المؤمنین عباَده حرس وجّل عّز اهللا إّن " (ع): المؤمنین أمیر وعن ، الصیام" الصوُم/ 49                "الصبُر

لنفوسهم وتذلیًال ألبصارهم وتخشیًعا ألطرافهم تسكیًنا المفروضات األّیام في الصیام ومجاهدة             والزكوات
كافة، المحّرمات عن االبتعاد هو إّنما فحسب؛ والشراب الطعاِم اجتناب لیس فالصوُم ؛ لقلوبهم" 50              وتخفیًضا

"الصیام المؤمنین أمیر قال شهواته؛ على السیطرِة على قادًرا ویجعُله لنفسه، مواجهته في اإلنساَن یدعُم                 مّما
. 51 اجتناُب المحاِرم كما یمتنُع الرجل  عن الطعام والشراب" 

بالصوم، فعلیه یستطع لم ومن فلیتزّوج، الباَءَة منكم استطاع من الشباب معاشَر " األكرم: الرسول                 وقال
لیكون والعطش، الجوع مسِّ لِعرفان الصوِم علُّة ... " السالم: علیه الرضا وعن ؛ ِوجاء" له الصوَم 52                 فإّن

. 53  ذلیًال مستكیًنا، محتسًبا، صابًرا... مع ما فیه له من االنكسار عن الشهوات"

جوانب له وبعضها مادّیة، جوانب له بعضها وتقویته، العقل تذكیة بخصوص كثیرة توصیات               وثّمة
54 معنوّیة، كقول أمیر المؤمنین علیه السالم: "أدب العلماء زیادٌة في العقل..."

    الكلیني، م.ن، ج6، ص 48.47
    الكلیني،  م.ن،  ج4، ص 63؛ والحر العاملي،  وسائل الشیعة،  ج10، ص 49.407
   نهج البالغة،  ت صبحي الصالح، ص 50.249
   المجلسي،  بحار األنوار،  ص 51.294
   ابن أبي الجمهور،  قرب اإلسناد،  ج3، ص 52.290
   الصدوق،  من ال یحضره الفقیه،  ج2، ص 53173
  المجلسي،  بحار األنوار،  ج1، ص 54141
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أمیر وقال العقل؛ لزیادِة موجبٌة وأخالقهم أفعالهم إلى والنظر آدابهم، وتعّلم العلماء مجالسَة أّن                أي
الحیاة، في السبُب هم اآلباُء كان "إذا وقال: ؛ بالحطب" الناُر ُتذّكى كما بأدٍب عقلك "ذكِّ أیًضا: 55                 المؤمنین

. 56  فمعّلمو الحكمِة والدین هم السبُب في جودِتها"

 

 

 

 

 مراعاة الفروق الفردّیة

الیوم التربوّیون النفس علماء یسّمیه ما هو والتعلیم التربیة عملّیة في ا مهم أمًرا األئمة وصایا راعت                  لقد
  "مراعاة الفوارق الفردّیة وقدرات المترّبین واستعداداتهم".

الوالدان یكون السالم، علیه المؤمنین أمیر وصّیة بحسب السبع السنوات أو األولى الطفولة مرحلة                في
الكبار واألخوة الجدان نحن مجتمعاتنا في یساعده وتعلیمه، وتوجیهه الطفل تربیة عن المسؤوالن               هما
السنوات هذه األحیان). معظم في الصعبة المهّمة لهذه المؤهلین (غیر الحضانة دور في والمرّبون                واألقارب
برفٍق، وتوجیههم وهدایتهم لألطفال والحقیقّیة الصادقة المحّبة فإّن لذلك كبیًرا: الطفل شخصّیة تحّدد التي                هي
ثقتهم لتنمیة األهمّیة شدید أمٌر األطفال من غیرهم وبین بینهم مقارنات إجراء دون ومن تعنیف، دون                  من
(األهل المرّبین على یتوّجب عشرة) الرابعة حتى السابعة (من الثانیة الطفولة مرحلة في               بأنفسهم.
والجمال القبح وشكله، البدن وضع آخر: من طفًال تمّیز التي والصفات الجوانب إلى االنتباه                والمعلمین)
وقّوة واالستدالل، التحلیل على والقدرة الذكاء مستوى والفكرّیة: الذهنّیة الحالة وكذلك واالعتالل؛              والسالمة
بآالم واإلحساس بأقرانه، العالقة ومستوى التركیز، على والقدرة الحواس، وتشّتت النسیان، أو              الحافظة

 اآلخرین، أو إظهار الالمباالة...

أو للشك مجاًال یدع ال واستعداده، المترّبي قدرة مالحظة ضرورة حول (ع) الصادق اإلمام                وكالم
ذي تكلیف وأّن مختلفة، ومستویاتهم الناس حظوظ ألّن الفردیة، الفوارق مراعاة ضرورة حول               التشكیك
عند االستیعاب على والقدرة الذكاء مستویات وعن منه، أدنى هو من على ُیلقى أْن ینبغي ال األوفر                   الحّظ
من ومنهم أسُهم ثالثُة له من ومنهم سهمان، له من ومنهم سهٌم له من المسلمین مَن إّن ..." یقول: ،                      األفراد
أن ینبغي فلیس أسهٍم، سبعُة له من ومنهم أسهم، ستُة له من ومنهم أسهم، خمسة له من ومنهم أسهم، أربعُة                      له
وال الثالثة، صاحُب علیه ما على السهمین صاحب وال السهمین، صاحُب علیه ما على السهِم صاحب                  ُیحَمَل
وال الخمسة، صاحُب علیه ما على األربعة صاحُب وال األربعة، صاحب علیه ما على الثالثة                 صاحُب
ذلك وبعد . السبعة.." صاحُب علیه ما على السّتة صاحُب وال السّتة، صاحُب علیه ما على الخمسة                   صاحُب
فأتاه فأجابه، له، وزّینه اإلسالم إلى فدعاه ، نصرانيٌّ جاٌر له كان الذي الرجل ذلك قصة لمخاَطبیه                  روى

  ابن أبي الحدید،  شرح نهج البالغة،  ج4، ص 55.538
   م.ن، ج4، ص 56.532
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الصباح، حتى المسجد في ومكثا الفجر، لصالة المسجد إلى مرافقته إلى ودعاه الباب، علیه فقرع                 ُسَحیًرا
 ومنعه من العودة إلى منزله بانتظار الصبح  فالعصر، فالمغرب  ، فالعشاء...

وأنا مني أفرُغ هو من الدین لهذا "أطلب له: قال الصالة: إلى لیدعوه بابه قرع حین الثاني، الیوم                    في
. 57 إنسان مسكین، وعلّي عیال. فقال أبو عبداهللا علیه السالم: أدَخَله في شيٍء أخرجه منه"

من بعًضا بعُضهم یكّمل ونساًء رجاًال تنّوع ذوي مختلفین، أفراد وجود على متوقٌّف المجتمع بقاء                 إّن
ذلك ولوال والِعرقّیة... والعاطفّیة، والروحّیة والمعنوّیة، والمادّیة والفكرّیة، والعقلّیة الجسدّیة القدرات             حیث

  لتوّقفت عجلة المجتمع.

. 58 قال أمیر المؤمنین (ع): "ال یزال الناس بخیر ما تفاوتوا، فإذا استَووا هلكوا"

فال ِمرقاة، بعد ِمرقاًة منه ُیصعد السّلم، بمنزلة درجات عشُر اإلیمان إّن " (ع): الصادق اإلمام                  ویقول
دوَنك، هو من ُتسِقط فال العاشر، إلى ینتهي حتى شيء، على لسَت الواحِد، لصاحِب اإلثنین صاحُب                  یقوَلنَّ
ُیطیُق ال ما علیه تحِملنَّ وال برفٍق، إلیَك فارفعه بدرجٍة منَك أسفُل هو من رأیَت وإذا فوَقك، هو من                     فُیسِقُطَك

. 59  فتكِسَرُه، فإنَّ من كَسر مؤمًنا فعلیه َجْبُره"

تعلیمهم مسار في بهم والرفق األشخاص قدرات مراعاة ضرورة على الكالم هذا من أدلُّ كالم من                  ما
 وإرشادهم وتربیتهم وتعدیل سلوكهم.

أمور تكون أن ینبغي فال وعقلّیة، ونفسّیة جسدّیة عدیدة: عوامل إلى یعود اإلنسان شخصیة تفّرد مرّد                  إّن
المرّبون له تنّبه ما هذا واحد، معّلم ولدى واحد، ومقدار واحدة وسرعٍة واحد مستوًى في وتربیتهم                  تعلیمهم

 في القرن العشرین في الغرب، لكْن في بلداننا ال األهل متنّبهون إلى هذا األمر وال المدارس...

أصحاب أحد الصالح والعبد (ع) موسى قّصة عن الكهف سورة في الكریم القرآن یحدثنا السیاق هذا                  في
له: یقول الصالح العبد لكّن منه، لیتعّلم یرافقه أن إلیه (ع) موسى یطلب باألسرار، والعالم والعلوم،                  المعارف
ینتقد المختلفة المواقف في لكّنه أمًرا، له یعصي وال یصبر أن موسى له فیتعّهد صبًرا، معه یستطیع لن                    إّنه
حال هذه كانت فإذا تأویلها؛ ینتظر ولم بظواهرها، واكتفى والمعّقدة المخفّیة الحقائق یحتمل لم ألّنه                 معلَّمه،

 أحِد األنبیاء، فكیف بالناس  العادیین؟

إّنا وسّلم: وآله علیه اهللا صلى وقال قّط... عقله بكنِه العباَد اهللا رسوُل كلَّم ما " الصادق(ع): اإلمام                    قال
60 _معاِشَر األنبیاِء_ ُأِمرنا أْن نكّلم الناَس على قدِر عقوِلهم"

على منهم كلٍّ وقدرة العقلي المخاَطبین مستوى الحسبان في األخذ أهمّیة على ٌ تأكید الحدیث                 هذا
عن مستقال فرًدا به واالهتمام بالعنایِة، أولى حتًما والصغیر صغیًرا، أم كان كبیًرا ُیلقََّنُه، ما                 استیعاب
على لألهل یجوز وال ومواهبه، عقله لتنمیة المالئمة الظروف وإعداد وذكاًء، وِمزاجیا إنسانًیا               اآلخرین:

   الكلیني،  الكافي، ج3، ص 57.112
    الصّدوق،  عیون أخبار الرضا،  ج2، ص 58.80
   الكلیني،  الكافي،  ج2، ص 59.45
   الكلیني،  الكافي،  ج1، ص 60.23
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الوقت وفي له؛ ل مؤهٍّ غیر ولد على به، یحلمون هم كانوا تخّصصّي أو تعلیميٍّ نمٍط فرَض مثًال                   اإلطالق
  نفسه ال یعني أن ُیترك له الحبُل على غاِرِبه.

 الثواب والعقاب في التربیة

مختاٌر، حرٌّ كائٌن اإلنسان أّن یرى المعصومین أحادیث وفي القرآني النّص في ورد كما اإلسالم                 إّن
بالنسبة تمّثل التي والوجدانیة، الفطرّیة الحرّیة صفة وهبه كما والعقل، والحیاة الوجود نعمة تعالى اهللا                 وهبه
والتكلیف التشریع دائرة من یخرج اإللهّي، والمعیاَر الفطريَّ المیزان هذا یفتقد ومن الباطن، الرسول                إلیه
والعقاب الثواب اإلنسان لیستحّق التكلیف على والموعظة البیان تقّدم على تنّص قرآنّیة عقلّیة قاعدة                وهنالك
فضًال بیان"، بال العقاب بـــ"قبح تسمیته على العلماء اصطلح بما عنه ُیعبِّر ما وهو االختیارّیة، أعماله                  على

  عن أّن القرآن قد صّرح برعایة هذه القاعدة في قوله:

ِباْلُعْرَوِة اْسَتْمَسَك َفَقِد ِباهللاَِّ َوُیْؤِمن اُغوِت ِبالطَّ َیْكُفْر َفَمن ۚ اْلَغيِّ ِمَن ْشُد الرُّ تََّبیََّن َقد ۖ الدِّیِن ِفي ِإْكَراَه                    {ال
َكَفُروا َوالَِّذیَن ۖ النُّوِر ِإَلى ُلَماِت الظُّ َن مِّ ُیْخِرُجُهم آَمُنوا الَِّذیَن َوِليُّ اهللاَُّ َعِلیٌم؛ َسِمیٌع َواهللاَُّ ۗ َلَها انِفَصاَم َال                     اْلُوْثَقٰى
(البقرة/٢٥٦ َخاِلُدوَن} ِفیَها ُهْم ۖ النَّاِر َأْصَحاُب ُأولَِٰئَك ۗ ُلَماِت الظُّ ِإَلى النُّوِر َن مِّ ُیْخِرُجوَنُهم اُغوُت الطَّ                َأْوِلَیاُؤُهُم

.(٢٥٧- 

ِبیًنا} (النساء/١٧٤). بُِّكْم َوَأنَزْلَنا ِإَلْیُكْم ُنوًرا مُّ  {َیا َأیَُّها النَّاُس َقْد َجاَءُكم ُبْرَهاٌن مِّن رَّ

َولَِٰكْن ۙ اْلِمیَعاِد ِفي َالْخَتَلْفُتْم َتَواَعْدُتْم َوَلْو ۚ ِمْنُكْم َأْسَفَل ْكُب َوالرَّ اْلُقْصَوٰى ِباْلُعْدَوِة َوُهْم ْنَیا الدُّ ِباْلُعْدَوِة َأْنُتْم                   }ِإْذ
(األنفال/ َعِلیٌم} َلَسِمیٌع اهللاََّ َوِإنَّ ۗ َبیَِّنٍة َعْن َحيَّ َمْن َوَیْحَیٰى َبیَِّنٍة َعْن َهَلَك َمْن ِلَیْهِلَك َمْفُعوًال َكاَن َأْمًرا اهللاَُّ                     ِلَیْقِضَي

.(٤٢ 

ۖ َنِذیٍر َوَال َبِشیٍر ِمْن َجاَءَنا َما َتُقوُلوا َأْن ُسِل الرُّ ِمَن َفْتَرٍة َعَلٰى َلُكْم ُیَبیُِّن َرُسوُلَنا َجاَءُكْم َقْد اْلِكَتاِب َأْهَل                      }َیا
 َفَقْد َجاَءُكْم َبِشیٌر َوَنِذیٌر  ۗ  َواهللاَُّ َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر} ( المائدة/١٩).

(النساء/ َحِكیًما} َعِزیًزا اهللاَُّ َوَكاَن ۚ ُسِل الرُّ َبْعَد ٌة ُحجَّ اهللاَِّ َعَلى ِللنَّاِس َیُكوَن ِلَئالَّ َوُمنِذِریَن ِریَن َبشِّ مُّ ُرُسًال {                  
.(١٦٥ 

ۖ َجَهنََّم َوُنْصِلِه َتَولَّٰى َما ُنَولِِّه اْلُمْؤِمِنیَن َسِبیِل َغْیَر َوَیتَِّبْع اْلُهَدٰى َلُه َتَبیََّن َما َبْعِد ِمْن ُسوَل الرَّ ُیَشاِقِق َوَمْن {                    
 َوَساَءْت َمِصیًرا} (النساء/١١٥).

أمیر إلى وُینسب َعقل؛ من اهللا وهبه ما أساس وعلى السلیمة، الفطرِة أساس على اإلنسان ُیحاَسُب                  إًذا
الفقه أصول علم في ُیسّمى ما وهذا ؛ خارج" من عقٌل والشرع داخل، من شرٌع "العقُل قوله: (ع) 61                  المؤمنین

به اهللا أوحى ما أساس وعلى ، " الشرع به حكَم العقل به حكم ما "كّل أّن: بها ُیقصد التي المالزمة" 62                     "قاعدة

الناس وإّن أمًة، وال عبًدا یلد لم آدم إّن الناس أّیها " (ع): المؤمنین أمیر وقال للناس. هم وبلغوه أنبیائه                      إلى

   الطبرسي، مجمع البحرین،  ج5، ص 61.425
   األنصاري،  مطارح األنظار،  ج2، ص 62.344
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العبد من الشرُّ والعمُل أمَره، به واهللا بفعله العبِد من الصالح "العمُل الصادق اإلمام وقال ؛ أحراًرا" 63                 كّلهم

. 64 بفعله واهللا عنه نهاه"

في بّد ال لذلك وسعادَتها، اآلخرِة رضوان أو ونعیمها الدنیا ملّذات یختار الذي هو الحّر اإلنسان                  إّن
أن بإمكانه وأّن ذلك، على قادٌر وأّنه اختیاره، في ُحرٌّ أّنه على ُیرّبى أْن طفولته منذ لإلنسان التربیة                    عملّیة
لم وعال جّل فاهللا اللطیفة؛ واإلشارات واألمثال القصص بواسطة وذلك وإرادته، وقدرته بنفسه مصیره                یحّدد

ُة اْلَباِلَغُة  ۖ  َفَلْو َشاَء َلَهَداُكْم َأْجَمِعیَن} (األنعام/١٤٩).  یشأ إجبار الناس على اإلیمان  والعبادة: {ُقْل َفِللَِّه اْلُحجَّ

األرض في من آلمن ربُّك شاء ولو محّمد، یا وتعالى: تبارك اهللا فأنزل ..." (ع): المؤمنین امیر                   وقال
مدًحا، وال ثواًبا مّني یستحّقوا لم بهم ذلك فعلُت ولو الدنیا... في واالضطرار اإللجاء سبیل على جمیًعا،                   كلُّهم
جّنة في الخلود ودواَم والكرامَة الّزلفى مني لیستحّقوا مضّطرین، غیَر مختارین یؤمنوا أن منهم أرید                 لكّني

65 الخلد"

بها الموحى التعالیم في والتدّرج قبل، من ذكرنا كما الطفولة مرحلة منذ اإلنسان، عقل تنمیة الواجب                  إًذا
إلى المؤّدي بالحفر المليِء وإّما المستقیم، الصراط إّما یستهویه، الذي الطریق اختیاره بكامل لیسلك نبّیه،                 إلى

 الضاللة والغوایة؛ فإما أن یرتفع إلى مصاّف المالئكة أو یهبط إلى مصاّف الوحوش والشیاطین.

ضمن یؤّدوا أْن أیًضا، المرّبین وعلى عنها، اإلعراض أو الهدایِة قبول بین عباده خیَّر قد تعالى اهللا                   إّن
سلوكه، على الناس ُیجبر من ال فیه، للسالكین الطریَق د یمهُّ من دوَر وتربیتهم والفتیاِن األطفال تعلیم                  عملّیة
لیختاروا أنفسهم المترّبین على تالًیا المسؤولّیة لتكون والمساعدة، البیان من منه بّد ال بما یرشدهم                 ومن

 الطریق الصحیح.

 التربیة غیر المباشرة قبل التأدیب المباشر

غیر والتربیة المباشرة التربیة هما والمعلمون األهل المرّبون: جّربها والهدایة للتربیة طریقتان              هنالك
أسلوب فهي المعصومین أحادیث وفي الكریم القرآن في وردت كما اإلسالمّیة التربیة نظام أّما                المباشرة؛

 التربیة غیر المباشرة ألغلب المتعّلمین، وذلك بتوجیه الخطاب إلى غیر المخاطب األصلي.

معاصٍر أو حيٍّ مخاَطب فرٍد إلى مباشرًة تتوّجه التي والتنبیه التذكیر طریقة الكریم القرآن في                 تندر
إلى ناظًرا عام بنحٍو خطابه یسوق أن إما علیهم، الثناء أو األّمة بعض توبیخ عند أّنه والغالب اسمه،                    وتذكر
الوقت وفي مجهوًال المخطئ لیبقى المنافقین، أو والمشركین كالمؤمنین الجماعة تلك من طائفٍة أو                صنٍف
أعني إّیاك " المشهورة: بالكلمة العربّیة األمثال في األسلوب هذا عن ُعّبر وقد خطئه؛ على یّطلع                  نفسه
هذا عن الحدیث ورد وقد ، غیَره یرید وهو بكالم یتكلم لمن ُیضرب المثال وهذا جارة"، یا 66                 واسمعي

أعني بإیاك القرآن "نزل (ع): الصادق جعفر اإلمام قول في القرآنّي النص في المباشر غیر                 األسلوب
اهللا قوِل عن فأخبرني المأمون، قال ..." (ع): الرضا موسى بن علّي اإلمام قول وفي ؛ جارة" یا 67                  واسمعي

   الكلیني،  الكافي ، ج8، ص 63.69
   الطبرسي،  اآلداب الدینیة،  ج2، ص 64.341
   الصّدوق،  التوحید،  ص 65.342
   المیداني،  مجمع األمثال،  ج1، ص 66.49
  الكلیني،  الوافي،  ج2، ص 67.631
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یا واسمعي أعني بإیاِك ُنّزل مما هذا السالم:" علیه الرضا قال ، لهم؟؟" أذنَت لَم عنكم اهللا "عفا وجّل:                     عّز
عمُلك لیحِبَطنَّ أشركت "لئن تعالى: قوُله وكذلك َتُه، أمَّ به وأراد نبّیه بذلك وجّل عّز اهللا خاطب                  جارة،

. 68 ولتكوننَّ من الخاسرین " وقوله عّز وجّل: "ولوال أن ثّبتناك، لقد كدَت تركُن إلیهم شیًئا قلیًال"

  في هذا السیاق تأتي أهمیَّة األمثال والحكایات والقصص  في العملیة التربویة:

ِمْن ُمَتَصدًِّعا َخاِشًعا َلَرَأْیَتُه َجَبٍل َعَلٰى اْلُقْرآَن هََٰذا َأْنَزْلَنا َلْو } بالقول: وكماله بجماله یفخر نفسه                  القرآن
ُروَن} (الحشر/٢١).   َخْشَیِة اهللاَِّ  ۚ  َوِتْلَك اْألَْمَثاُل َنْضِرُبَها ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم َیَتَفكَّ

 ویقول:

ُروَن} (الزمر/٢٧).   } َوَلَقْد َضَرْبَنا ِللنَّاِس ِفي هََٰذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َلَعلَُّهْم َیَتَذكَّ

  و } َوِتْلَك اْألَْمَثاُل َنْضِرُبَها ِللنَّاِس  ۖ  َوَما َیْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُموَن} (العنكبوت/٤٣).

لیتذكروا عقولهم ُیعملوا وأن أمثاٍل، من ضرب ما في یفّكروا أن عباده من یرید وجّل عّز اهللا                   إن
  موروثات ِفطرتهم، فنظرة عمیقة في بعض األمثال القرآنّیة توّضح هذا المبدأ:

ُكلَّ ُأُكَلَها ُتْؤِتي َماِء؛ السَّ ِفي َوَفْرُعَها َثاِبٌت َأْصُلَها َطیَِّبٍة َكَشَجَرٍة َطیَِّبًة َكِلَمًة َمَثًال اهللاَُّ َضَرَب َكْیَف َتَر                   {َأَلْم
َفْوِق ِمْن اْجُتثَّْت َخِبیَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبیَثٍة َكِلَمٍة َوَمَثُل ُروَن؛ َیَتَذكَّ َلَعلَُّهْم ِللنَّاِس اْألَْمَثاَل اهللاَُّ َوَیْضِرُب ۗ َربَِّها ِبِإْذِن                   ِحیٍن

 اْألَْرِض َما َلَها ِمْن َقَراٍر} ( ابراهیم/٢٤-٢٦).
َواهللاَُّ ۗ َحبٍَّة ِماَئُة ُسْنُبَلٍة ُكلِّ ِفي َسَناِبَل َسْبَع َأْنَبَتْت َحبٍَّة َكَمَثِل اهللاَِّ َسِبیِل ِفي َأْمَواَلُهْم ُیْنِفُقوَن الَِّذیَن                    {َمَثُل

 ُیَضاِعُف ِلَمْن َیَشاُء  ۗ  َواهللاَُّ َواِسٌع َعِلیٌم} (البقرة/٢٦١).

َلْو ۖ اْلَعْنَكُبوِت َلَبْیُت اْلُبُیوِت َأْوَهَن َوِإنَّ ۖ َبْیًتا اتََّخَذْت اْلَعْنَكُبوِت َكَمَثِل َأْوِلَیاَء اهللاَِّ ُدوِن ِمْن اتََّخُذوا الَِّذیَن                    }َمَثُل
  َكاُنوا َیْعَلُموَن} (العنكبوت/٤١).

للرسول كان وقد األبناء؛ تربیة مجال في القرآنیة واإلرشادات التعالیم قمة نشهد لقمان سورة                وفي
األكرم الرسول قول الحصر ال المثال سبیل على ذلك من مبِدعة تمثیالت السالم علیهم ولألئمة                 األكرم
یكتُب كالذي ِكَبره في العلَم یتعّلم الذي ومثل الحجر، على كالّنقش صغره في العلَم یتعلُّم الذي مَثُل "                    (ص):

. 69 على الماء"

لفا، نفسها على القزِّ من ازدادت كّلما القّز، دودِة َمَثُل الدنیا على الحریص "َمَثُل (ع): الباقر اإلمام                   وقول
ا" 70  كان أبعد لها من الخروج حتى تموت غم

حتى عطًشا ازداَد منه العطشاُن شرَب كّلما المالح، الَبحِر كمَثِل الدُّنیا َمَثُل " (ع): الصادق اإلمام                  وقول
... 71 یقتَله"

  الصدوق،  عیون أخبار الرضا،  ج1، ص 68.202
   الشهید الثاني،  منیة المرید،   ص 69.225
   الكلیني،  الوافي،  ج2، ص 70.316
   الكوفي األهوازي،  الزهد،  ص 71.48
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 قائمة المصادر والمراجع

 فضًال عن القرآن الكریم

محمد1- تحقیق: الحدید، أبي إلبن البالغة نهج شرح اهللا، هبة بن الحمید عبد الحدید، أبي                 ابن
 أبو الفضل إبراهیم، قم: مكتبة آیة اهللا المرعشي النجفي، 1404هــ.

الدینیة،2- األحادیث في العزیزیة اللئالي عوالي الدین، زین بن محمد جمهور، أبي              ابن
 تحقیق: مجتبى عراقي، قم: دار سید الشهداء للنشر، 1405هـــ.

-31313 المیمنة، مطبعة مصر: حنبل، بن أحمد مسند محمد، بن أحمد الشیباني، حنبل              ابن
 هـــ.

صادر،4- دار بیروت: عّباس، إحسان تحقیق: الكبرى، الطبقات محمد، عبداهللا أبو سعد،              ابن
 1968م.

محمد5- السالم عبد تحقیق: اللغة، مقاییس معجم زكریا، بن أحمد الرازي، فارس،              ابن
 هارون، قم: مكتب اإلعالم اإلسالمي، 1404هــ.
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 ابن ماجة القزویني، (ال ت)،  سنن إبن ماجة،  بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع.6-
الدین7- جمال تحقیق: الثالثة، الطبعة العرب، لسان اإلفریقّي. مكرم بن محّمد منظور،              ابن

 میردامادى، بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 1414 هــ.
نورى،8- كالنترى علي بن محمد بن القاسم أبو مقّرر: األنظار، مطارح مرتضى،              األنصارى،

 تحقیق: لجنة التحقیق تراث الشیخ األعظم، قم: مجمع الفكر اإلسالمي، 1338شـــ.
الكتب9- دار قم: محدث، الدین جالل تحقیق: المحاسن، خالد، بن محمد بن أحمد               البرقى،

 اإلسالمّیة، 1371هـــ.
 التهانوى، محمد علي،  كشاف اصطالحات الفنون والعلوم،  بیروت: مكتبة لبنان، 1996م.10-
رجائي،11- مهدي سید تحقیق: الكلم، ودرر الحكم غرر محمد، بن الواحد عبد اآلمدي،               التمیمي

 قم: دار الكتاب اإلسالمّیة، 1410هــ.
هنداوي،12- الحمید عبد تحقیق: المعاني، علم في اإلعجاز دالئل القاهر، عبد             الجرجاني،

 بیروت: دار الكتب العلمیة، 1422 هـــ.
تحقیق:13- الشریعة ، مسائل تحصیل إلى الشیعة وسائل تفصیل حسن، بن محمد العاملي،              الحر

 مؤسسة آل البیت علیهم السالم، قم: مؤسسة آل البیت علیهم السالم، 1409هـــ.
-141408 المرعشي، مكتبة قم: الیومیة، المخاوف لدفع القویة الُعَدُد یوسف، بن علي              الحلي،

 هـــ.
قم:15- السالم، علیهم البیت آل مؤسسة تحقیق: اإلسناد، قرب جعفر، بن عبداهللا              الحمیري،

 مؤسسة آل البیت علیهم السالم، 1413هـــ.
علي16- تحقیق: األولى، الطبعة القاموس، جواهر من العروس تاج مرتضى، محمد             الزبیدي،

 هاللي وعلي سیري، بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 1414 هـــ.
للنشر،17- الهادي دار قم: السجادّیة، الصحیفة السالم، علیهما الحسین بن علي العابدین،              زین

 1434هــ.
طهران،18- وآموزشي ، یادكیرى شناسى روان برورشى، شناسى روان أكبر، علي            سیف،

 آگاه.
الصالح،19- صبحي تحقیق: األولى، الطبعة البالغة، نهج حسین، بن محمد الرضي،             الشریف

 قم: مؤسسة دار الهجرة، 1414هـ.
مهدى20- تحقیق: السالم، علیه الرضا أخبار عیون بابویه، بن علي بن محمد              الصدوق،

  الجوردى، طهران، دار الجهان للنشر، 1378 هـ.
النشر21- مؤسسة قم: الحسیني، هاشم تحقیق: التوحید، بابویه، بن علي بن محمد الصدوق،               

 اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسین في الحوزة العلمّیة ، قم، 1398 هــ.
النشر22- مؤسسة قم: غفارى، أكبر علي تحقیق: الخصال، بابویه، بن علي بن محمد               الصدوق،

  اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسین في الحوزة العلمیة، قم: 1403 هـ.
الرضي23- الشریف دار قم: األعمال، وعقاب األعمال ثواب بابویه، بن علي بن محمد               الصدوق،

  للنشر، 1406 هـ.
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غفارى،24- أكبر علي ومصّحح: محّقق الفقیه، یحضره ال من بابویه، بن علي بن محمد                الصدوق،
  قم: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسین في الحوزة العلمیة، قم: 1413 هـ.

 صلیبا، جمیل،  المعجم الفلسفي،  بیروت: شركة العالمیة، 1414 هـــ.25-
مؤسسة26- بیروت: الثالثة، الطبعة المیزان، تفسیر ق)، 1339) حسین، محمد            الطباطبائي،

 إسماعیلیان.
للنشر،27- الرضى الشریف دار قم: الرابعة، الطبعة األخالق ، مكارم فضل، بن حسن              الطبرسي،

 1412 هـــ.
الكتب28- دار طهران: خرسان، الموسوى حسن تحقیق: األحكام، تهذیب الحسن، بن محمد              الطوسي،

 اإلسالمیة، 1407 هــ.
تحقیق:29- الكیالني، الرازق عبد المترجم: الشریعة، مصباح شرح علي، بن الدین زین              العاملي،

 محمد بن حسین آقا جمال الخوانسارى، طهران: بیام حق للنشر، 1377 شــ. [1998]
مكتب30- قم: والمستفید، المفید أدب في المرید منیة الثاني، الشهید علي، بن الدین زین                العاملي،

 اإلعالم اإلسالمي، 1409 هـ.
قم:31- المحالتي، رسولي هاشم السید تصحیح: الثقلین، نور تفسیر علي، عبد الحویزي،              العروسي

 المطبعة العلمیة، 1415 هـ.
علیه32- العسكري الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسیر السالم، علیهم علي بن حسن              العسكري،

 السالم،  تحقیق: مدرسة اإلمام المهدي عجل اهللا تعالى فرجه الشریف، قم، 1409 هــ.
الرسولي33- هاشم السید تحقیق: األولى، الطبعة العّیاشي ، تفسیر مسعود، بن محمد             العیاشي،

 المحالتي، طهران: المطبعة العلمیة، 1380 هـ.
وإبراهیم34- مخزومي مهدي تحقیق: الثانیة، الطبعة العین، كتاب أحمد، بن خلیل             الفراهیدي،

 السامرائي، قم: مؤسسة دار الهجرة، 1409 هــ.
مؤسسة35- قم: الثانیة، الطبعة الكبیر، الشرح غریب في المنیر المصباح محمد، بن أحمد               الفیومي،

 دار الهجرة، 1414 هـ، [1982 م].
(المحدث)،36- األرموي الحسیني الدین جالل تحقیق: األخیار، شهاب سالمة، بن محمد             القضاعي،

 طهران: المركز العلمي والثقافي للنشر، 1361 شـ.
تحقیق:37- الثانیة، الطبعة الخواطر، وریاضة الجواهر معدن علي، بن محمد الطربلسي،             الكراجكي

 أحمد حسیني، طهران: المكتبة المرتضویة، 1394 هـ.
دار38- طهران: آخوندى، ومحمد غفاري أكبر علي تحقیق: الكافي، یعقوب، بن محمد              الكلیني،

 الكتب اإلسالمیة، 1407 هــ.
قم:39- یزدى، عرفانیان رضا غالم محّقق/مصّحح: الزهد ، سعید، بن حسین األهوازي،             الكوفي

 المطبعة العلمیة، 1402 هــ.
 المتقي الهندي،  كنز العمال في سنین األقوال واألفعال،  بیروت: مؤسسة الرسالة، 40.1985-
األطهار،41- األئمة أخبار لدرر الجامعة األنوار بحار .(1403) تقي محمد بن باقر محمد               المجلسي،

 بیروت: دار إحیاء التراث العربي، 1403 هــ.

19 
 



والهدایة التأدیب مسألة األكرم والرسول الكریم القرآن بها اهتم التي المباشرة غیر التربیة أسالیب                من
  بأسلوب القصص ألخِذ العبرة:

اْلِقَیاَمِة َیْوَم َیْحِمُل َفِإنَُّه َعْنُه َأْعَرَض ْن مَّ ِذْكًر؛ َلُدنَّا ِمْن آَتْیَناَك َوَقْد ۚ َسَبَق َقْد َما َأْنَباِء ِمْن َعَلْیَك َنُقصُّ                      {َكذَِٰلَك
 ِوْزًرا} (طه/ ٩٩-١٠٠).

َأْو َیْلَهْث َعَلْیِه َتْحِمْل ِإْن اْلَكْلِب َكَمَثِل َفَمَثُلُه ۚ َهَواُه َواتََّبَع اْألَْرِض ِإَلى َأْخَلَد َولَِٰكنَُّه ِبَها َلَرَفْعَناُه ِشْئَنا                    }َوَلْو
ُروَن} (األعراف/ ١٧٦).  َتْتُرْكُه َیْلَهْث  ۚ  ذَِٰلَك َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذیَن َكذَُّبوا ِبآَیاِتَنا  ۚ  َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم َیَتَفكَّ

ِلْلُمْؤِمِنیَن} َوِذْكَرٰى َوَمْوِعَظٌة اْلَحقُّ هَِٰذِه ِفي َوَجاَءَك ۚ ُفَؤاَدَك ِبِه ُنَثبُِّت َما ُسِل الرُّ َأْنَباِء ِمْن َعَلْیَك َنُقصُّ َوُكال{                  
 ( هود/ ١٢٠).

(یوسف/٣ اْلَغاِفِلیَن} َلِمَن َقْبِلِه ِمْن ُكْنَت َوِإْن اْلُقْرآَن هََٰذا ِإَلْیَك َأْوَحْیَنا ِبَما اْلَقَصِص َأْحَسَن َعَلْیَك َنُقصُّ نْحُن }                 
.( 

َوَتْفِصیَل َیَدْیِه َبْیَن الَِّذي َتْصِدیَق َولَِٰكْن ُیْفَتَرٰى َحِدیًثا َكاَن َما ۗ اْألَْلَباِب ِألُوِلي ِعْبَرٌة َقَصِصِهْم ِفي َكاَن َلَقْد {                   
 ُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة ِلَقْوٍم ُیْؤِمُنوَن} ( یوسف/١١١).

الصغار، تناسب وتمثیلیاٌت أفالٌم منه وُتصنع مختلفة بأسالیب كتابته ُتعاد حین القرآني القصص               إّن
التي والمواضیع الدروس لمختلِف والمسرحّیات واألفالم المصّورة القصص اعتماد وكذلك الكبار،             وتناسب
العقلّیة والضوابط بالقواعد االلتزام ضرورة مع والكبار، الصغار إلى یوصلوها أن والمرّبون المعلمون               یرید
مختلف من للناس قدوًة تكون أن یمكن التي الشخصّیات من بأيٍّ للتعریف واألخالقّیة، والدینّیة                والعلمّیة
ما لتبیان األسوأ بالشخصیات كذلك والتعریف والحاضر، الماضي من واألعلم األفضل الشخصیات              األعمار،

  أصابهم بسوء عملهم، ولتجّنب اتباع الطرق التي یمكن أن تؤّدي باإلنسان لُیصبح مثلهم.

نستفد لم جدا، متخّلفة بطرق تعّلمنا الذین السّن في الكبار نحن أننا أذّكر أْن السیاق هذا في یحضرني [                   
التاریخّیة زیدان جرجي روایات في صغاًرا قرأناه ما أّن حین في المدرسة، في التاریخ دروس في ُلقِّنَّاُه                   مما

 ال یزال ماثًال في أذهاننا].

النشر42- مؤسسة قم: غفاري، أكبر وعلي ولي استاد حسین تحقیق: األمالي، محمد، بن محمد                المفید،
 اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسین في الحوزة العلمیة، قم: 1413 هــ.

تحقیق:43- األولى، الطبعة المسائل، ومستنبط الوسائل مستدرك تقي، محمد بن حسین             النوري،
 مؤسسة آل البیت علیهم السالم، قم، 1408 هـ.

التراث44- إحیاء دار بیروت: الباقي، عبد فؤاد محمد تحقیق: مسلم، صحیح مسلم،              النیسابوري،
 العربي، 1991 م.
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خالل من التعلیم أهمّیة على تأكیده في الغربیین التربیة وعلماء النفس علماء الكریم القرآن سبق                 تربویا،
إلى نرید ما توصُل القّصة أّن وجدنا القصص، خالل من األطفال تعلیم في تجربتنا وفي والقصص؛                  التمثیل
بأكمله الثقافّي اإلرث والكبار الصغار إلى نوصل أْن یمكننا القصص خالل ومن ، ومسلٍّ مؤّثر بشكٍل                 األطفال
نفسه یرى فالطفل جاذبّیة، األكثر هي واألساطیر الحكایات إّن األمثل. معناها الحیاَة تهب حكایاٍت شكل                 على
أّن فیؤمن النصر، معه ویحّقق والمتاعب، المشاكل معه یواجه كأّنه البطل یخوضها التي المعارك كّل                 في
البطل مواجهة كیفّیة داخله في یستعید وهو بالنفس، ثقًة الطفل یهب ما وهذا دائًما، المنتصرة هي                  الفضیلة
طبیعيٌّ جزٌء وهو منه، بّد ال أمٌر الحیاة في المشاكل مواجهة أّن الطفل تعّلم القصة إّن واجهته. التي                    للمشاكل
المشاكل مواجهة على وأصرَّ موقفه، على ثابًتا وبقي ویتخاذل یتراجع لم إن اإلنسان وأّن اإلنسان، حیاة                  من

  وتخّطي الصعاب والمتاعب غیر المتوّقعة والظالمة في معظمها فإّنه ال بّد منتصٌر في النهایة.

 

 

 الخالصة

كّل اعتماد یجب ذلك وألجل أسویاء، وأشخاًصا صالحین مواطنین خلق هو للتربیة النهائّي الهدف                إّن
من الصحیح، وغیر الصحیح بین ، والشرِّ الخیر بین التمییز على قادًرا إنساًنا الطفل تجعل وسیلٍة أو                  طریقٍة
ندخله أن أو نتائجها، یعرف ال أعمال على عقابه إلى نلجأ ال بأن وذلك تعقیًدا، أشّدها إلى األموِر                    أبسط
ضعیٍف إنساٍن إلى بعد ما في فیتحّول وُیعاقب ُیقمع كالراشد، فیها یعامل له، سجًنا تكون حضانًة أو                   مدرسُة
كما وجّل عّز اهللا عقاب من أو المعّلمین، عقاب من أو األبوین عقاب من دائًما خوًفا یعیش اإلرادة،                    مسلوب
تجربتنا خالل من تعّلمنا إّننا للقیم. متحدٍّ د متمرٍّ إنساٍن إلى یتحّول أو الدینّیة، التربیة معلمّي بعض                  یفعل
من معظمهم في معلمیهم أو أهلهم من تعلموه ما على المتمّردین أّن مستویاته، بمختلف التعلیم في                  الطویلة
علماء أبناء بینهم من للذنب، المناسبِة غیُر والعقوباُت األهل ظلُم آذاهم الذین المرهف، الشعور ذوي                 األذكیاء
أو الظالمین آلبائهم تحدیا الدین فتحّدوا سیئة، معاملًة عوملوا أو صغار وهم ُأهملوا ومشهورین، كبار                 دین

 غیر المكترثین، ال سّیما أولئك الذین تعّددت زوجاتهم...

أو رجًال صنعنا قد نكون یكذب، ال طفًال رّبینا نحن وإن یكذب، ال المعّنف غیَر المحبوَب الطفل                   إّن
  امرأًة مثالّیین، ألّن الكذب هو أساس كّل رذیلة.
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