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ملخص
إف ىذه الدراسة هتدؼ إىل استكشاؼ تعليمات من القرآف الكرًن حوؿ الًتبية ُب نظرية ادلعرفة من
األطفاؿ .وينطلق ذلك على أف مرحلة الطفولة ىي مرحلة من مراحل احلياة ادلهمة وادلثؤرر ُب الزمن
ادلستقبل .وكاف صلاح الًتبية ُب مرحلة الطفولة تتأرر إغلابية على شخصية الطفل وحياتو ُب ادلستقبل.
ىذه الدراسة ىي مكتبة البحث مبنهج البحث الكيفي .ومصدر البيانات األساسي ىو القرآف الكرًن
وكتب التفاسَت .وأما مصادر البيانات الثانوية فهي من الكتب ادلتعلقة مبوضوع البحث .وتشَت نتائج
ىذه الدراسية إىل أف القرآف يهتم اىتماما بًتبية األطفاؿ واحلث على اآلباء واألمهات وادلعلمُت لتنفيذ
ىذه الًتبية الشاملة .وفقا للقرآف الكرًن أف األطفاؿ زينة حياة الدنيا و قرة أعُت والفتنة بل عدو
آلبائهم .وبعض األشياء ادلتعلقة وادلثؤررة على تربية الطفل ىو اذلدؼ ،وادلادة واألسلوب وادلعلم .وغلب
أف تكوف ىذه األشياء بطريقة متكاملة ويتم استيفاء رتيع ادلتطلبات بشكل صحيح.
ادلصطبلحات الرئيسية :تربية ،قرآف ،تربية األطفاؿ
ABSTRACT
This study aims to explore the instructions of the Qur’an on epistimologi
education of children. Based on the idea that childhood is a phase of life that is
very important and influential on subsequent periods. Educational success in
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childhood will have a positive impact on the personality and life of the child in
the future. As well as failure. This study is the library research with a qualitative
approach. The primary data sources are the Qur’an and Tafsir. While the
secondary data sources are books related to the theme of research. The research
results showed that the Qur’an very concerned about the education of children
and encourage parents and teachers to carry out such a comprehensive
education. According to the Qur’an children can be jewelry of the world (zînat
al-hayât al-dunyâ), a gem that boast (qurrata a’yun), trial for parents (fitnah), and
enemies ('aduww). Several things related and affect a child's education is the goal,
materials, methods and educator. Everything has to be integrated in an
integrated manner for all the requirements are met properly.
Keywords: Education, Al-Qur’an, Children's Education

مقدمة
إف مرحلة الطفولة ىي ادلرحلة األوىل من حياة اإلنساف وىي من أىم مراحل النمو اليت ؽلر هبا
اإلنساف وىي أساس ُب بناء وتكوين وتنشئة شخصية وصلاح العملية الًتبوية ُب ادلستقبل  .وتعترب أيضا
الفًتة األساسية اليت يكوف خبلذلا الوالداف ُب وجود الطفل وُب تكوينو عقلياً وجسمياً وصحياً،
ولتحقيقو الذرية الطيبة (سورة آؿ عمراف علي )ٖٛ:الطفل ىو استثمار اجملدي لآلباء واألمهات ،وقدرة
اآلباء يكوف ذلا تأرَت على الًتبية ألطفاذلم .وسيكوف األطفاؿ على شخصية أولو األلباب (سورة آؿ
عمراف )ٜٔٔ-ٜٔٓ :مع شخصية بسطة ُب العلم واجلسم (سورة البقرة )ٕٗٚ :وىو قادر على إنتاج
أحسن عمل (سورة ادللك )ٕ :بفضل جهود اآلباء ُب الًتبية .والعكس من ذلك فشل العملية الًتبوية
ُب الطفل سيجعلهم ذرية ضعافا خافوا عليهم (سورة سورة النساء .)ٜ :والفنتة آلبائهم (سورة األنفاؿ:
.)ٕٛ
ُب الوقت احلاضر نسمع كثَتا األخبار من التلفزيوف حوؿ الظاىرة حتدث عند معظم األطفاؿ
ادلراىقُت وخاصة التبلميذ ُب إندونيسيا حىت ُب العامل .وترتبط كثَتا مع قصص ادلدمرة السلبية وشرب
الدخاف ،وإساءة استعماؿ ادلخدرات واالضلطاط األخبلقي ،واجلرائم ،وىلم جرا ،ىو صورة حزينة جدا
مبهمة ،وىذه كلها تضر الًتبية .قاؿ أبو الدين ناتا (ٖٕٓٓ ،)ٕٜٔ :واألزمة األخبلقية اليت وقعت بُت
التبلميذ ىو يعرؼ من شكاوى اآلباء واألمهات وادلربُت واخلرباء ،والعاملُت ُب رلاؿ الدين واالجتماعي
لفعل الغالبية العظمى من التبلميذ ىي جازلة ،مثؤذ ،عنيد ،وغالبا ما يعيث فسادا ،والسكر ،الطرؼ
ادلخدرات ،وظلط احلياة مثل اذليبيُت ،حىت خطف واالغتصاب والقتل والسلوؾ اإلجرامي اآلخر.
باإلضافة إىل ذلك ،سلوؾ سليب مدمرة أكثر الظاىرة األخَتة ىي رلموعة دراجة نارية السائدة أو
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مصطلح اجلديد الذي يثَت القلق على ضلو متزايد لص دراجة نارية .وغلب علينا حل رتيع ىذه
ادلشكبلت والبحث عن حلوذلا حلفظ اجليل ادلستقبل ُب ببلدنا.
البيانات ادلذكورة أعبله وفقا لرأي أزتد التفسَت (ٕٓٓٓ ،)ٔ :أف اطلفاض أزمة األخبلؽ ُب
اجملتمع من إحدى اىتمامات ادلسثؤولُت ُب الدولة .وأصبح مصدر قلق للمعلمُت ،وال سيما دلعلمي
الدين اإلسبلمي .ويعترب كثَتا أف العودلة الثقافية من إحدى األسباب اليت أدت إىل ىذه األزمة .واالنتاج
التقدـ ُب الفلسفة والعلوـ والتكنولوجيا مسى العودلة الثقافية .ولكن العودلة الثقافية على ىذا النحو تثؤرر
بشكل كبَت على اجلانب ادلعنوي .ويبدو أف االطلفاض حتدث ُب رتيع مستويات اجملتمع .ومع ذلك،
إف ىذه األزمة أكثر وضوحا ُب ادلراىقُت .وىذه األزمة بُت ادلراىقُت معروفة باسم جنوح األحداث.
والنتيجة من ذلك نرى ،أف العديد من األسر الذين فقدوا السبلـ ،وبعض موظفُت احلكومة الذين
اضطروا تركوا منصبهم بسبب جنوح ادلراىقُت (أزتد التفسَت.)ٕ :ٕٓٓٓ :
الرأي الذي قدمو خبَتاف السابقُت قد وصفت ُب القرآف الكرًن ،ويبُت أف بعد وفاة األنبياء
سوؼ جاء من بعدىم خلف أضاعوا الصبلة واتبعوا شهوهتم .كقولو تعاىل ُب سورة مرًن اآلية،" ٜ٘ :
ِِ
الص َبل َة واتػَّبػعوا الشَّهو ِ
ؼ يػَلْ َق ْو َف َغيِّا ( ." )ٜ٘الًتبية الشاملة
ات فَ َس ْو َ
ف ِم ْن بػَ ْعدى ْم َخ ْل ٌ
فأَ
فَ َخلَ َ
َضاعُوا َّ َ َ ُ
ََ
لؤلطفاؿ ىي إحدى جهود ﵀اولة ادلشكبلت السابقة.
وستكوف تربية األطفاؿ ناجحة ومبلئمة لكل زماف ومكاف عندما تعتمد على اإلرشادات
القرآنية الواضحة ادلتينة .القرآف ىو ادلرجع البلىوٌب ا﵀فوظ لئلنساف ُب رتيع مراحل الًتبية .ككتاب
ادلقدس لرفاىية اإلنساف اىتم القرآف اىتماما كبَتا بًتبية األطفاؿ .وذكرت ُب كثَت من اآليات القرآنية
األدلة حوؿ كيفية تنظيم الًتبية ،ادلشهورة ُب فلسفة العلوـ بادلعٌت ادلعروُب الذي يقوـ بو اإلنساف ُب
الًتبية ادلناسبة لديهم .ومن اآلية القرآنية الدالة على الًتبية ىي واردة ُب سورة التحرًن "ٙ :يَا أَيػُّ َها
ِ ِ ِ
الَّ ِذين آمنُوا قُوا أَنْػ ُفس ُكم وأَىلِي ُكم نَارا وقُودىا النَّاس و ِْ
َ ْ َ ْ ْ ً َ َُ
صو َف اللَّوَ
احل َج َارةُ َعلَْيػ َها َم َبلئ َكةٌ غ َبل ٌظ ش َد ٌاد َال يػَ ْع ُ
َ َ
َُ
َما أ ََمَرُى ْم َويػَ ْف َعلُو َف َما يػُ ْثؤَمُرو َف ".
يريد ىذا البحث أف ػلقق تعليمات القرآف الكرًن الدالة على نظرية ادلعرفة ُب تربية األطفاؿ.
جرت ىذه الدراسات ُب شكل السبب ادلعرفية عن طريق حتليل اآليات القرآنية ادلتعلقة بأىداؼ
وأساليب ومواد وخصائص ادلعلمُت .ادلدخل ادلستخدـ ىو ادلدخل الداليل والتارؼلي والفلسفي .ادلدخل
الداليل لدراسة ادلفردات ادلتعلقة بادلوضوع .وادلدخل التارؼلي تتصف بتاريخ األنبياء الذين ما زالوا
دراساهتم مثاال لبعدىم .وقد يكوف ادلدخل الفلسفي تقوـ بشرح للموضوع وادلواضيع الفرعية ادلبحورة.
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البحث

ٔ .معانى كلمة الطفل في القرآن الكريم
تناوﻝ الباحروف ذكر الطفﻝ في القرآف الكريـ ،وما يقاربو في الداللة كولد رتع أوالد وطفل
رتع أطفاؿ
أ .ولد الجمع :أوالد
وقاؿ الراغب األصفهاين ( )٘ٙ٘: ٕٓٓٙالولد ىو ادلولود .وقد كرر القرآف الكرًن ٖٖ
مرات .وقوؿ الولد مع ربلث وظائف مرفوعا ومنصوبا ورلرورا وأضيف إىل كلمات أخرى ُب  ٕٜمرات
؛ وىي ُب سورة آؿ عمراف ،ٗٚ :والنساء ٔٚٙ :مرتُت ،واألنعاـ ،ٔٓٔ :ومرًن ، ٕ٘ :ادلثؤمنوفٜٔ :
والزخرؼ ٔ ،ٛوالبقرة  ٔٔٙ :ويونس ٙٛ :ويوسف ٕٔ :واإلسراء ٔٔٔ :والكهف ٗ :و  ٕٜومرًن:
ٔ ٜوٕ ٜواألنبياء  ٕٙوالفرقاف ٕ٘ :والقصص ٜ:والزمر ٗ:واجلن.ٖ :
وكلمة الولد ادلضافة إىل اسم ضمَت ٗ مرات وىي ُب سورة البقرة ٕٖٖ :مرتُت ولقمافٖٖ:
ونوح .ٕٔ :كل كلمة لو معٌت طفل مبعٌت طفل بيولوجي ادلنسوبة إىل البشر .وذكر كلمة ولد مرتبطة مع
ا﵁ مل يكن لو ولد ،أو ذكر غَت صحيح يرتكبها الكفار .عندما يتصل بالًتبية  ،فكلمة ولد ىو الطفل
البيولوجي .ذكر كلمة ولد كطفل بيولوجي مبا وصفو القرآف الكرًن حوؿ ادلَتاث ،األطفاؿ الذين ػلق
ذلم ادلَتاث ىو الطفل البيولوجي.
وكلمة أوالد إما أف تكوف نكرة ومعرفة والرفع والنصب واجلار ُب القرآف الكرًن ال يقل عن ٕٕ
مرات .وكلمة أوالد باعتبارىا مستقلة ال تضاؼ ٗ مرات ،وىي ُب سورة اإلسراء، ٔ ٙٗ :واحلديد:
ٕٓ ،والتوبة ، ٔ ٜٙ :وسبأ .ٔ ٖ٘ :
وكلمة األوالد ادلضافة ال يقل عن  ٔٛمرات؛ وىي ُب سورة البقرة ، ٕٖٖ :سورة النساءٔٔ :
 ،األنعاـ ، ٔ٘ٔ :األنفاؿ ، ٕٛ :واإلسراء ، ٖٔ :سبأ ، ٖٚ :وشلتحنة ، ٖ :وادلنافقوف، ٜ :
والتغابن ،ٔ٘ :وآؿ عمراف ، ٔٓ :آؿ عمراف ،ٔٔٙ :واألنعاـ ، ٖٔٚ :واألنعاـ، ٔٗٓ :والتوبة٘٘ :
 ،والتوبة ، ٛ٘ :واجملادلة ،ٔٚ :والبقرة ٕٖٖ :وادلمتحنة .وإعادة االسم واآلية نفسها بسبب اخلبلفات
ُب ادلضاؼ وادلضاؼ إليو ُب شكل إىل اسم الضمَت والغائب وادلخاطب.
والكلمة ادلستخدمة ما عدا ولد واألوالد عرب القرآف بكلمة ولداف ،ادلشتق من ولد وأوالد الذي
يتكوف من مشًتؾ الواو حرؼ والبلـ والداؿ .ولكنها ال تسَت إىل ولده البيولوجي .وكلمة ولداف ُب
القرآف الكرًن وردت  ٙمرات ومعرفة ونكرة وىي ُب سورة النساء ،ٜٛ ،ٚ٘ :و  ،ٕٔٚسورة الواقعة:
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 ،ٔٚوسورة ادلزمل ٔٚ :و سورة اإلنساف .ٜٔ :ويعرب القرآف كلمة ولد مبولود مرة ُب القرآف الكرًن وىي
ُب سورة لقماف :اآلية ٖٖ اليت تدؿ على ولد بيولوجي.
ب .طفل وأطفال
وردت كلمة طفل ُب القرآف الكرًن ٖ مرات ،قد تأٌب للمعرفة والنكرة وىي ُب سورة النور ،ٖٔ :واحلج:
٘ ،وسورة غافر .ٙٚ :وكلمة طفل عند األصفهاين ( )ٖٕٖ :ٕٓٓٙالولد ما داـ ناعما .وقاؿ عبد
احلافظ سويد (ٕٔٓٓ )ٕٛ :الولد حىت البلوغ ُب الذكر واألنثى.
ووردت كلمة أطفاؿ بصيغة اجلمع ُب القرآف الكرًن مرة واحدة فقط وىي ُب سورة النور:ٜ٘ :
           
         

ج .المعاني األرخر
ادلعاين األخرى ُب ىذا البحث ىي الكلمات الواردة ُب القرآف ال يدؿ على الولد البيولوجي
ولكنها قد يكوف فيو الولد  .وىذه يدؿ على معٌت ذرية وأىل.
ومعٌت كلمة ذرية ىي النسل اليت فيو الولد .وىي كلمة مذكرة ُب دعاء اآلباء على أوالدىم
الصاحلُت .وىو دعاء الذي يقرأ اآلباء لذريتهم الصاحلة وىي قولو تعاىل  :

.          
كلمة أىل تشتمل على ادلعاين الكثَتة ،على سبيل ادلثاؿ ،زوجة ،ورلموعة واتباعو واألىل
مشتملة على أفراد األسرة ،كما رأينا ُب تفسَت ادلفسرين ،على سبيل ادلثاؿ ،عند تفسَت كلمة وأىليكم
ِ
َّ ِ
َّاس َوا ْحلِ َج َارةُ َعلَْيػ َها
ين َآمنُوا قُوا أَنْػ ُف َس ُك ْم َوأ َْىلي ُك ْم نَ ًارا َوقُ ُ
ُب سورة التحرًن " :ٙ :يَا أَيػُّ َها الذ َ
ود َىا الن ُ
م َبلئِ َكةٌ غِ َبل ٌ ِ
صو َف اللَّوَ َما أ ََمَرُى ْم َويػَ ْف َعلُو َف َما يػُ ْثؤَمُرو َف (.")ٙ
ظ ش َد ٌاد َال يػَ ْع ُ
َ
وكلمة ذرية إما أف تكوف نكرة ومعرفة والرفع والنصب واجلار ُب القرآف الكرًن ٖٔ مرة ،وىي ُب
سورة البقرة ٕٔٛ ،ٕٔٗ :و  ،ٕٙٙوآؿ عمراف ٖٗ :و  ٖٙو  ،ٖٛسورة النساء ،ٜ :واألنعاـٛٗ :
و  ٛٚو ٕٖٔ ،واألعراؼ ٖٔٚ ،ٕٔٚ :وسورة يس ٗٔ :والطورة ٕٔ :ويونس ٖٛ :والرعدٕٖ :
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و ٖٛواإلسراء ٕٙ ،ٖ :ومرًن ٘ٛ :مرتُت والكهف ٘ٓ :والعنكبوت ٕٚ :والصفات ٚٚ :ؤٖٔ
واحلديد  ٕٙوإبراىيم ٗٓ ، ٖٚ :واألحقاؼ ٔ٘ :والفرقاف ٚٗ :وغافر.ٛ :
وردت كلمة أىل اليت حتتوي على معٌت الولد ُب القرآف الكرًن ٕٔ مرات؛ وىي ُب سورة آؿ
عمراف ،ٕٔٔ :وىود ٗٓ :و  ٗٙو ٔ:،ٛواحلجر ،ٙ٘ :وطو ،ٖٕٔ :وادلثؤمنوف ٕٚ :والعنكبوت:
ٕٖ واألعراؼ ٖٛ :ومرًن ٘٘ :واألنبياء ٚٙ :و ٗ ٛوالشعراء ٔٚٓ :و ٜٔٙوالنمل ٘ٚ :والصاد:
ٖٗ ويس ٘ٓ :وادلطفففُت ٕٔ :وادلائدة ٜٙ :والتحرًن  ٙوالزمر .ٔ٘ :
 .2مكانة األوالد في القرآن الكريم
أ .الولد كزينة حياة الدنيا
ومكانة الولد كزينة حياة الدنيا ذوا معاف كثَتة منها أف وجودىم يكوف سرورا وسكونا آلبائهم
وأمهاهتم وغَتىم .وكما أهنم زلبوب عند آبائهم وأسرىم .كما قاؿ ُب القرآف الكرًن سورة الكهف:
          "ٔٗٙ
   

وقاؿ القرطيب ُب تفسَت ىذه اآلية )ٜ٘ٓ :٘/ٕٜٓٓ( ،وإظلا كاف ادلاؿ والبنوف زينة احلياة
الدنيا ألف ُب ادلاؿ رتاال ونفعا ،وُب البنُت قوة ودفعا ،فصارا زينة احلياة الدنيا ،لكن مع قرينة الصفة
للماؿ .ونظرا من استمرار اآلية أف مكانة ادلاؿ والولد كزينة احلياة الدنيا ادلثؤقتة وعادة كالسراب .وىذا
ىو ألنو ما زاؿ ىناؾ غَتىا من األمور اليت أكثر نفعا ىي األعماؿ الصاحلة الكثَتة اليت ينقذ الناس.
ويكوف الولد مصدرا الفتنة لآلباء وأسرىم.
واآلية اليت تدؿ على الولد أف زينة حياة الدنيا ىي سورة آؿ عمراف  "ٔٗ :
         
           
 

ب .الولد كقرة أعُت
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قد صور القرآف أف الولد صورة إغلابية ،وىو قرة أعُت لغَتىم .وىذا ىو من دعاء الوالد ألوالده على
ا﵁ ،كما جاء ُب سورة الفرقاف       " ٖٚ :

"     
وقد فسر القرطيب قرة أعُت مبطيعُت لك ( ،)٘ٙ :ٚ/ٕٜٓٓوفسر ابن كثَت كثَت (ٕ)ٗٓٓ :ٖ/ٜٜٔ
الذين يسألوف ا﵁ أف ؼلرج من أصبلهبم وذرياهتم من يطيعو ويعبده وحده ال شريك لو .وذلك مبعٌت أف
قرة أعُت ىي الذين يطيعوف ا﵁ ويعبدونو.
ج .الولد كالفتنة
الفنت رتع فتنة ويراد هبا معاف كثَتة وسلتلفة .منها اختبار وابتبلء .عندما كاف ادلعٌت االبتبلء
يكوف مبينا وشرحا لبلختبلفات البشرية مع بعضها البعض ،ىو ما يتبُت بو حاؿ اإلنساف من اخلَت
والشر (اجلرجاين .)ٜٔٛٛ:ٔٙ٘ ،والتغلب على الفتنة يكوف رجبل قادرا على حفظ وعلى استقرار
اإلؽلاف واألخبلؽ ُب أي وقت من األوقات .أو بعبارة أخرى كاف قادرا على احلصوؿ على امتيازات
واالمتناف عندما أصابو الكاررة .كما قالو ا﵁ تعاىل :سورة األنفاؿ اآلية  ٕٛوسورة التغابن ُب اآلية ٘ٔ:
          
         

وادلعٌت من األوالد كالفتنة اختبار لصرب اآلباء واألمهات ُب تربيتهم ،وعندما يروف سلوكهم
السيئ .وصلاح الوالدين ُب تربية األوالد دليل على قدرهتم على حفظ فطرة ا﵁.
وشخصية األوالد ادلتنوعة واآلرار البيئية والسلبية سيتطلب اآلباء واألمهات وادلربُت ػلاولوف
قدر اإلمكاف ُب حكمة وحذر.
وقد فسر ادلراغي سورة األنفاؿ" :)ٖٗٙ :ٖ/ٕٓٓٔ( ٕٛ :إف فتنة األمواؿ واألوالد عظيمة ال
ختفى على ذوى األلباب  ،إذ أمواؿ اإلنساف عليها مدار معيشتو وحتصيل رغائبو وشهواتو ودفع كثَت من
ادلكاره عنو ،من أجل ذلك يتكلف َب كسبها ادلشاؽ ويركب الصعاب ويكلفو الشرع فيها التزاـ احلبلؿ
واجتناب احلراـ ويرغّبو َب القصد واالعتداؿ  ،ويتكلف العناء َب حفظها وتتنازعو األىواء َب إنفاقها،
ويفرض عليو الشارع فيها حقوقا معينة وغَت معينة  :كالزكاة ونفقات األوالد واألزواج وغَتىم.
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وأما األوالد فحبهم شلا أودع َب الفطرة ،فهم ذترات األفئدة وأفبلذ األكباد لدى اآلباء
واألمهات ،ومن ٍب ػلملهما ذلك على بذؿ كل ما يستطاع بذلو َب سبيلهم من ماؿ وصحة وراحة.
وقد روى عن أيب سعيد اخلدري مرفوعا إىل النيب صلى اللّو عليو وسلم « الولد ذترة القلب وإنو
رلبنة مبخلة زلزنة » .
فحب الولد قد ػلمل الوالدين على اقًتاؼ الذنوب واآلراـ َب سبيل تربيتهم واإلنفاؽ عليهم
وتأريل الثروة ذلم ،وكل ذلك قد يثؤدى إىل اجلنب عند احلاجة إىل الدفاع عن احلق أو األمة أو الدين وإىل
البخل بالزكاة والنفقات ادلفروضة واحلقوؽ الثابتة كما ػلملهم ذلك على احلزف على من ؽلوت منهم
بالسخط على ادلوىل واالعًتاض عليو إىل ضلو ذلك من ادلعاصي كنوح األمهات ودتزيق رياهبن ولطم
وجوىهن وعلى اجلملة ففتنة األوالد أكثر من فتنة األمواؿ ،فالرجل يكسب ادلاؿ احلراـ ويأكل أمواؿ
الناس بالباطل ألجل األوالد".
وقا ابن كثَت (ٕ )ٕٗ٘ :ٗ/ٜٜٔعند تفسَت سورة التغابن ٔ٘ :إظلا األمواؿ واألوالد فتنة،
أي :اختبار وابتبلء من ا﵁ خللقو .ليعلم من يطيعو شلن يعصيو .ووجود األوالد بأنو فتنة واختبار سيجعل
والديهم على طاعة ا﵁ عندما يعاملهم ُب أحسن ادلعاملة ،ويعلمهم ُب الصرب ،حىت أنو بالرغم من أف
يشار إليو على أنو اختبار وفتنة ،ولكن ما زاؿ األوالد سعادة آلبائهم وأمهاهتم .وبدال من ذلك أف
وجود األوالد كالفتنة يكوف معصية آلبائهم وأمهاهتم إىل ا﵁ وذلك عندما يعلمهم حسب تربية اإلسبلـ
 .وال سيما عندما يربيهم من دوف دلسة من احلناف.
وىذه اآلية توضح مكانة الولد كالفتنة وانتهت مع بياف أف ﵁ أجر عظيم .وحصل اآلباء
واألمهات على ىذا الثواب لصربىم ُب تربية أوالدىم .ولكوف الولد ىو كياف متعدد ،وغلب على اآلباء
تعليم أوالدىم ُب رتيع سلتلف جوانبها ليكوف متوازنة ومتزامنة .واالىتماـ جبنب واحد وترؾ اجلانب
اآلخر يسببهم على انفصاـ الشخصية .وقد وضح أيوب دخل ا﵁ ( )ٜٜٔٙعند تفصيل فكر الغزايل
ُب تربية األوالد وىي ستة جوانب ُب رلاؿ الًتبية الذي غلب النظر فيها؛ وىي الًتبية العقلية ،والًتبية
النفسية والًتبية األخبلقية والًتبية اجلسمية والًتبية الروحية والًتبية االجتماعية .والتحقيق من رتيع
جوانب ىذه الًتبية ىو ادلسعى النبيل الذي يتطلب الصرب اجلميل من اآلباء .إىل جانب ذلك أف تنفيذ
رتيع اجلوانب الًتبية يتطلب من اآلباء قدرا غريزا من ادلادة وادلعرفة ،سواء كانت النظرية والعملية.
د .الولد كالعدو

469

Vol. 1, No. 3, June 2015 M/1437 H

Ujang S., Ahmad Z., Deden S

واحلالة ا﵀زنة لآلباء ىي عندما يكوف أوالدىم عدوا ذلم وىي بسب فشل اآلباء ُب تنفيذ
العملية ادلناسبة ُب تربية أوالدىم وقد صرح بقولو تعاىل ُب سورة التغابن [ٗ "ٔٗ :]ٙ
          

"       
ومكانة األوالد كعود لآلباء واألمهات واألسر ما ىو إال نتيجة للسلوؾ اليت يثؤدوهنا .وأكثر ىا
تتعلق بأسباب معينة, ،وأسباب نزوؿ اآلية ادلتعلقة بالقضايا واحلوادث وكذلك وقت ومكاف .وبذكر
عدة مصادر شرح قريش شهاب (ٕ٘ٓٓ )ٕٚٛ :ٔٗ/أسباب النزوؿ من قولو تعاىل:
"ىذه اآلية ىي شلارلة باآلية السابقة ذكرىا وىي العربة والنصيحة والتسلية للمسلمُت الذين
أصابتهم القلق بسبب السلوؾ السيء من أوالدىم وأزواجهم .روى الًتمذي عن ابن عباس أف نزوؿ
ىذه اآلية بأسباب متعددة من أحواؿ سكاف أىل مكة الذين يرغبوف ُب اذلجرة ولكنهم منعهم من قبل
أزواجو ووأطفاذلم .وبعد اذلجرة قاؿ أف الرجل من ىثؤالء إذا ىاجر ورأى الناس قد سبقوا باذلجرة وفقهوا
ُب الدين ىم أف يعاقب زوجتو وولده الذين منعوه اذلجرة وإف حلقوا بو ُب دار اذلجرة مل ينفق عليهم.
وُب رواية أخرى أف ىذه اآلية نزلت ُب عوؼ بن ماؿ األجعي كاف ذا أىل وولد إذا أراد الغزو بكوا
عليو ،بل منعو وهنوا عن ادلشاركة فيو خوفا من ادلوت .وشكا ذلك إىل رسوؿ ا﵁ ونزؿ ىذه اآلية .وأيا
كاف السبب النزوؿ ،فمن الواضح أف ا﵁ تعاىل يقوؿ ُب القرآف الكرًن يا الذين آمنوا إف من أزواجكم
وأوالدكم عدوا لكم فاحذروىم .ومنهم من ال يأمر بطاعة ا﵁ وال ينهى عن معصيتو وكانوا يبطئوف عن
اذلجرة إىل رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم وعن اجلهاد فاحذروىم .وإف منهم من ىو عدو مبعٌت أنو
يلتهى بو عن العمل الصاحل .ومنهم عدوا لكم حبملهم إياكم على ترؾ طاعة ا﵁ فاذرواىم أي أف تقبلوا
منهم وإف تعفوا وتصفحوا وتغفروا أي فبل تعاقبوىم على خبلفهم إياكم فإف ا﵁ غفور رحيم.
للعدو معنياف علا ادلعٌت احلقيقي وادلعٌت اجملازي قاؿ قريش شهاب (ٕ٘ٓٓ ،)ٕٜٚ :ٔٗ/إف
من بعض الزوج والولد عدوا وىو عدو حقيقيي والذي وضع الكراىية ويريد فصل ادليثاؽ الغليظ.
وؽلكن أف ػلدث ُب أي وقت وُب أي مكاف ،وخاصة ُب الفًتة األوىل لئلسبلـ ،والذي يتكوف أفراد
األسرة من دين سلتلف ،وىذا عدو حقيقي .وؽلكن أيضا أف يكوف ادلعٌت معنا رلازيا كالعدى ،وذلك
ألف أزواجم يأمرىم بًتؾ الطاعة يدخلهم ُب اخلطر كما فعلو العدو.
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 .3نظرية المعرفة في تعليم األطفال في القرآن
تربية األطفاؿ ىي العملية الًتبية الذي يقوـ بو ادلعلموف .وُب نظرية ادلعرفة وتفصيل ادلفاىيم
الًتبوية لؤلطفاؿ يقوـ على أساس النظرية والتطبيق العملي .وللطفولة خصائص وااللتزـ الذي غلب
على ادلعلم أف يعتٍت اعتناء جيدا .وُب ىذا البحث جزء أساسي من ىذه الدراسة الذي يقوـ بو الباحث
بالفحص من قبل العناصر ادلرتبطة بالًتبية وىي اذلدؼ والطريقة ادلادة التعليمية وادلعلمُت .فمن دوف
قصد إىل حرماف العناصر التعليمية األخرى .والتفصيل ُب ىذا البحث بعناية دقيقة ضلو اآلية القرنية
كموضوع أساسي فيو.
أ .األىداؼ ُب تربية األطفاؿ
واذلدؼ عنصر من عناصر الًتبية ،وكونو ذو قيمة اسًتاتيجية وذو أعلية لنجاح ىذه العملية
النبيلة .تناوﻝ اخلرباء ذكر اذلدؼ في رلاؿ الًتبية  ،وما يقاربو ُب داللة ادلعٌت كالغرض رتع أغراض
والغاية رتع غايات .ولكل كلمة ذلا خصوصية ادلعٌت .وُب الًتبية قد يقاؿ كثَتا ُب األىداؼ الًتبوية
والغايات الًتبوية .وىدؼ الًتبية العامة ىي حتقيق ىدفها خبلؿ عمليتها .وُب الواقع أف ىدؼ الًتبية
ىو تكوين الفرد أو األطفاؿ أف يتوفر بقدرات معينة كما ًب تفصيلها سابقا.
ووكانت تربية األطفاؿ من عملية نبيلة اليت ينبغي أف يقوـ على األىداؼ السامية كذلك .وال
يشرح القرآف شرحا نظريا ،ناىيك عن الصياغة الفنية والتفصيلية ألىداؼ تربية األطفاؿ .ولكن ُب
القرآف تعليمات أو إشارات عامة عن شخصية مثالية (الرجل ادلثايل) اليت غلب حتقيقها من خبلؿ
اجلهد البشري عن الًتبية .وبعبارة أخرى ،إف تشكيل شخصية اإلنساف ادلثايل ىو ىدؼ تربية األطفاؿ
وفقا للقرآف .األىداؼ الًتبوية ادلتضمنة ُب القرآف ىي عامة ،وال خصوصية .األىداؼ اليت ًب حتديدىا
بشكل خاص ،ال سيما من خبلؿ ادلثؤسسات التعليمية مع التسلسل اذلرمي ادلختلفة ،وخاصة ُب شكل
الًتبية الرمسية.
إذا تأملنا ُب بعض الصورة ادلثالية للرجل وفقا للقرآف ،فإف اذلدؼ من تربية األطفاؿ ؽلكن
نظرىا على النحو التايل:
ٔ) جعلهم أويل األلباب
أولو األلباب يستخدمو القرآف لئلشارة إىل شخصية اإلنساف ادلثايل مع معايَت معينة .وجعل
األولد أويل األلباب من عملية طويلة بدأت من أوقات سابقة من الطفولة .وليس من اخلطأ أف أحد
األىداؼ الًتبوية ىو جعلهم أويل األلباب .كما وردت ُب سورة آؿ عمراف اآلية:ٜٔٔ-ٜٔٓ :
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وأولو األلباب يفسر كثَتا بالذين لديهم الشعور بالكماؿ ،وعلى الرغم من أف ادلعٌت ىنا ال
َّ ِ
ين
تتعلق فقط لبلستخبارات (ادلعرُب) فقط .وفسر القرطيب ( )ٗٛٙ :ٕ/ٕٜٓٓأولو األباب الذ َ
يَ ْستَػ ْع ِملُو َف عُ ُقوَذلُ ْم ُِب تَأ َُّم ِل الدََّالئِ ِل .وقاؿ زلمد علي الصابوين  )ٕٕ٘ :ٕ/ٜٜٜٔ :الذين ينظروف
إِىل الكوف بطريق التفكر واالستدالؿ .وقاؿ ابن كثَت (ٕ )ٖٜ٘ :ٔ/ٜٜٔيفسر "العقوؿ التامة الذكية
اليت تدرؾ األشياء حبقائقها على جلياهتا .".اعتمادا على بعض رأي ادلفسَتين أف معٌت أولو األلباب
العقوؿ التامة ويستعملوف عقوذلم ُب تأمل الدالئل وينظروف إىل الكوف بطريق التفكر واالستدالؿ.
وكلمة "أولو األلباب" أو "أوىل األلباب" ُب القرآف الكرًن تكرر  ٔٙمرة ،مبا ُب ذلك ُب اآلية
السابقة ،وىي ُب سورة البقرة [ٕ] ،ٕٜٙ ،ٜٔٚ ،ٜٔٚ :وسورة آؿ عمراف [ٖ] ٚ :و ٓ ،ٜٔوسورة
ادلائدة [٘]  ،ٔٓٓ:وسورة يوسف [ٕٔ] ،ٔٔٔ :سورة الرعد [ٖٔ] ،ٜٔ :وسورة إبراىيم [ٗٔ]:
ٕ٘ ،سورة ص [ ٕٜ :]ٖٛو ٖٗ ،وسورة الزمر [ ٜ :]ٖٜو  ٔٛو ٕٔ ،سورة غافر [ٓٗ] ،٘ٗ :و
سورة الطبلؽ [٘ .ٔٓ :]ٙوادلصطلح اآلخر ُب نفس ادلعٌت ألويل الباب وىي ألويل النهى.
واعتمادا على سورة آؿ عمراف [ٖ] ،ٜٔٔ-ٜٔٓ :إف كلمة أويل األلباب ذلا ربلث خصائص
َّ ِ
ين يَ ْذ ُكُرو َف اللَّوَ قِياماً َوقُػعُوداً َو َعلى ُجنُوهبِِ ْم أي فبل ؼللو حاؿ من أحواذلم عن ذكر ا﵁
رئيسية .أوال ،الذ َ
ادلفيد صفاء الظاىر ادلثؤرر ُب تصفية الباطن .فادلراد تعميم الذكر لؤلوقات ،وعدـ الغفلة عنو تعاىل.
وختصيص األحواؿ ادلذكورة بالذكر ،ليس لتخصيص الذكر هبا ،بل ألهنا األحواؿ ادلعهودة اليت ال ؼللو
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض أي ُب إنشائهما هبذه األجراـ
عنها اإلنساف غالبا .رانياَ ،ويػَتَػ َف َّكُرو َف ُِب َخ ْل ِق َّ
العظاـ ،وما فيهما من عجائب ادلصنوعات ،وغرائب ادلبتدعات ،ليد ّذلم ذلك على كماؿ قدرة الصانع
سبحانو وتعاىل ،فيعلموا أف ذلما خالقا قادرا مدبرا حكيما ،ألف عظم آراره وأفعالو تدؿ على عظم
خالقها تعاىل .رالثا ،والنتيجة منهما يعلموف أف ذلما خالقا قادرا ويسعوف بأخذ النافعة من إنشائهما وال
عبث ُب خلق ا﵁.
ٕ) حتقيق العبد التقي
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العبادة واجب على كل شخص .وىذه العبادة غلب االبتداء من مرحلة الطفولة .ويشعر اآلباء
واألمهات وادلعليمن بالسعادة عندما كاف الطفل صاحلا ومطيعا بشريعة ا﵁ كنتيجة الًتبية .ويستند
االلتزاـ بالعبادة من قولو تعاىل ُب سورة الذاريات      :٘ٙ ،


وىذه اآلية الكرؽلة تستخدـ كثَتا كادلرجع الرئيسي لئلنساف ُب وجوب على العباة ،وىي عبادة
ا﵁ سبحانو وتعاىل ال شريك لو .والعبادة ىدؼ من أىداؼ الًتبية ادلنشود .وىذا يعٍت أنو بعد االشًتاؾ
ُب عملية الًتبية الطالب كاخلريج ينبغي أف يكوف صاحلا ومطيعا وفقا للتوجيهات الشريعة اإلسبلمية.
ويعترب عدـ الطاعة ُب العبادة كفشل عملية الًتبية ُب حتقيق أىداؼ الًتبية ادلنشودة.
العبادة لغة ذات عدة معاف :اإلخبلص والعبودية والطاعة ،والطاعة وىلم جرا .وأما اصطبلحا
فقد قدمو اخلرباء من التعاريف للعبادة ومنها كما قدمو اجلرجاين أف العبادة ىي فعل ادلكلف على
خبلؼ ىوى نفسو تعظيما لربو (.)ٔٗٙ :ٜٜٔٛ
وال ؽلكن للفرد الوصوؿ إىل العابدة إال بعد سعي وجهد والًتبية ىو زلاولة لتزويد الطبلب عدة
ادلعارؼ وادلهارات البلزمة ُب إجراء العبادة ﵁ سبحانو وتعاىل .ادلعارؼ وادلهارات ادلتعلقة بالعبادة ىي
القدرة على تبلوة القراءات اخلاصة ُب تلك العبادة وأداء احلركات الواردة ُب العبادة .ومن خبلؿ عملية
التعليم أيضا يستطيع تصويب األخطاء ُب العبادة سواء كاف ُب ادلدرسة الرمسية أو غَت الرسيمية وُب
العائلة واجملتمع .ومن دوف عملية الًتبية ال ؽلكن اإلنساف احلصوؿ على ادلعرفة والقدرة للعبادة.
ٖ) حتقيق اإلنساف خليفة ُب األرض
وجبانب عبد ا﵁ باسم عبد ا﵁ واإلنساف خليفة ا﵁ ُب األرض ُب تنفيذ أوامره كما ذكرت ُب
سورة البقرة [ٕ]:ٖٓ:

          

             
    

واخلليفة لغة اخللف والبدؿ ،وحتدث خبلفات حوؿ من استبداؿ منهم .وقاؿ حسن النغولونج:
ِ
ِ
اجلِن.
َّـ ِم َن ْ
 )ٖٖ :ٜٜٔٙىناؾ ربلرة آراء .أوال ،أف ادلراد باخلليفة ؼللُف خبلفة َعلَى طَ ِري َقة َم ْن تَػ َقد َ
ورانيا ادلراد باخلليفة أبناء آدـ ألنو ؼللف بعضهم بعضا .ورالثا القائم مقاـ غَته أحسن مقاما .واخلليفة
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ليس رلرد شخص بعد شخص آخر ،لكنو ىو خليفة ا﵁ .وقاؿ معصوـ سلتار (،)ٗ٘ :ٜٜٜٔ
كخليفة ؼللف بعضها بعضا كاف خليفة ﵁ جلميع الكائنات.
ادلهارات البشرية البلزمة اليت حتتاج إليها اخلليفة ُب قيامو بواجباتو ال يتصل القدرة اجلسدية أو
الفكرية فحسب .ومع ذلك ،غلب أف تكوف شاملة .وعندما يكوف أحد عوامل داخلية اإلنساف اليت
تثؤرر على صلاح ىذه ادلهمة النبيلة ىي الذكاءٍ ،ب غلب أف يكوف ىذا الذكاء متعدد األبعاد .وينبغي ىذه
الثبلرة ؽلتلكو خليفة ا﵁ .وىذه الثبلرة ىي حاصل الذكاء ،الذكاء العاطفي واالستخبارات الروحي.
واألشكاؿ األخرى من الذكاء قد ًب حبثها على نطاؽ واسع وتطويره من قبل اخلرباء .وقد اقًتح ىوارد
غاردنر مفهوـ الذكاء ادلتعدد.
األىداؼ الرئيسية الثبلرة ادلذكورة ما زاالت عامة .وأىداؼ الًتبية اخلاصة من تربية األطفاؿ
وفقا للقرآف وؽلكن رؤية من احلاالت الًتبوية شغلو من الصاحلُت ُب القرآف الكرًن .القصص اليت تعٍت
وجود األىداؼ الًتبوية ادلثالية ألطفاذلم.
قصة نيب ا﵁ آدـ عليو السبلـ يقوـ بًتبية طفليو وعلا قابيل وىابيل إىل أَف يػُ َقِّربَا ْقربَانًا إِىل ا﵁،
وتشَت إىل أف ىدؼ الًتبية ىو جعل الطفل مطيعا ويتقى ا﵁ سبحانو وتعاىل .وذلك كما وردت ُب
سورة ادلائدة             :ٕٚ :
            

وقصة نيب ا﵁ نوح عليو السبلـ مع ابنو كنعاف ،وتشَت إىل أف اذلدؼ من ىذه الًتبية ىو من
أجل احلصوؿ على حفظ اإلؽلاف با﵁ وحده .ولكنو أىب وأصر على كفره وعناده ،ودلا أتى الطوفاف
العظيم من ا﵁ فغرؽ كنعاف مع من غرؽ من الكافرين بذلك خسر الدنيا واآلخرة ومل تنفعو درجة قرابتو
من أبيو مع كفره وتكربه عن اإلؽلاف واتباع احلق الذي جاء بو أبوه نوح عليو السبلـ ،فليس للنسب ىنا
اعتبار فكل إنساف رلزي بعملو ،وكانت ىذه احلادرة عقابا من ا﵁ للذين مل يهتدوا لعبادتو بسبب
رفضهم لرسالة التوحيداليت زتلها النيب نوح عليو السبلـ .وىذه القصة ُب سورة ادلائدة [ٔٔ]-ٕٗ :
ٖٗ:
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قصة نيب ا﵁ إبراىيم الذي يقوـ بًتبية ابنو إمساعيل ،تشَت إىل أف اذلدؼ من الًتبية ىو أف
يطيع ُب رتيع أوامر ا﵁ ورسولو .إذ رأى إبراىيم ُب ادلناـ أ ّف ا﵁ يأمره بذبح ابنو الوحيد .فاستيقظ من
نومو مرعوباً ،ألنو يعلم أف ما يراه األنبياء ُب نومهم ىو حقيقة وليس من وساوس الشياطُت ،وقد
تكررت رؤيتو ىذه ليلتُت أُخريُت ،فكاف ىذا مبثابة تأكيد على ضرورة تنفيذ ىذا األمر فوراً .ولكن قبل
ّ
ٍت إِ ِّين أ ََرى ُِب
كل شيء ،فكر إبراىيم عليو السبلـ ُب إعداد ابنو ذلذا األمر العظيم ،حيث ﴿قَ َ
اؿ يَا بػُ ََّ
ّ
ِ
ك فَانظُْر َماذَا تَػَرى﴾ .الولد الذي كاف مثاؿ الولد البار ادلثؤمن برسالة والده ،والذي تعلّم
الْ َمنَاـ أ َِّين أَ ْذ َحبُ َ
اإلذلي بصد ٍر واسع وطيبة
خبلؿ فًتة عمره القصَتة الصرب والثبات واإلؽلاف ُب مدرسة أبيوَّ ،
رحب باألمر ّ
اؿ يا أَب ِ
ت افْػ َع ْل َما تُػ ْثؤَمُر﴾ افعل ما أنت مأمور بو ،فإنٍت
نفس ،وبصراحة واضحة قاؿ لوالده﴿ :قَ َ َ َ
مستسلم ذلذا األمر  ،فإنك ﴿ستَ ِج ُدِين إِف َشاء اللَّوُ ِمن َّ ِ
ين﴾ .وىل ىناؾ تربية أعظم من ىذه
َ
الصاب ِر َ
َ
الًتبية إذ يعرض على ابنو رؤياه اليت يأمر ا﵁ فيها بذحبو ،فبل يقوؿ ىذا االبن الصابر كيف تذحبٍت يا
أيب ،بل يسلم األمر إىل ا﵁ ويقوؿ يا أيب افعل ما يأمرؾ ا﵁ بو ،ال شك أف وراء ىذا االستسبلـ تربية
عظيمة ناصحة قيمة.
ولو تدبرنا سورة يوسف لوجدنا فيها أساليب شلتازة للًتبية ،وذلذا ما فشل نبينا يعقوب  -عليو
السبلـ ُ -ب تربية أوالده ،وإف كاف أبناؤه قد دخل ُب قلوهبم احلسد ليوسف ُب البداية ،لكنهم تابوا
من ذلك واستغفروا ا﵁ ،فغفر ا﵁ ذلم ،وسازلهم أبوىم وأخوىم يوسف أيضاً فيحرص األب (يعقوب -
عليو السبلـ  )-على بناء مستقبل ابنو (يوسف) فهو األب الناجح الذي يتلمس مواىب ابنو،
ويستكشف تلك اليت تكمن ُب نفس ابنوٍ ،ب يسعى بعد ذلك لتنميتها ومساعدة ابنو للوصوؿ إليها،
ويزرع فيو اذلمة العالية ،والغاية النبيلة ليكوف عادلاً ،ومصلحاً ،ونافعاً ُب رلتمعو ،ليواصل بذلك مسَتة
ادلصلحُت .تكتشف ىذه القصة ُب سلسلة طويلة ُب سورة يوسف.
وقصة مرًن مع ابنها عيسى عليو السبلـ تشَت إىل أف اذلدؼ من تربية األوالد ىو بناء التقوى
الفردية عن طريق إقامة الصبلة ،والتقوى االجتماعي عن طريق أداء الزكاة وبر الوالدين على أساس
التقوى واإلؽلاف والطاعة ﵁  ،كما وردت ُب سورة مرًن [   : ٖٕ-ٖٓ :]ٜٔ
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 وحرصهم،وقصة لقماف الذي قاـ بًتبية ولده وتكوف وصايا لقماف من حب اآلباء ألبنائهم
 ومل يناديو بامسو بل يناديو بكلمة (يا بٍت) ويكررىا ُب أغلب وصاياه ويناديو دائما.على صبلحهم
 ويشَت إىل أف ىدؼ الًتبية ىي العقيدة السليمة والطاعة ُب أوامر،بكلمة يا بٍت وىو التصغَت من ابٍت
  :ٜٔ-ٖٔ :]ٖٔ[ : وىذه القصة ُب سورة لقماف.ا﵁ والتخلق بأخبلؽ كرؽلة
             
            
              
               
             
                 
              
               
              
   

 وىذه القصص توضح.وىذه القصص القرآنية من عباده الصاحلُت ال ؼللو من اذلدؼ
 ولكنها هتدؼ إىل ىدؼ واحد وىو حتقيق اإلنساف الكماؿ جبميع.االختبلؼ ُب أىداؼ تربية األوالد
 كما قاؿ ا﵁ تعاىل ُب، وينبغي أف تكوف ىذه القصصة عربة ذلذه األمة.الصفات الروحية واألخبلقية
        :ٔٔٔ :]ٕٔ[ سورة يوسف
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ب .أساليب تربية األوالد كما يراىا القرآف
أساليب الًتبية ىو اخلطوات اليت اختذت ُب األنشطة الًتبوية لتحقيق األىداؼ ادلنشودة .وقد
يقاؿ بالطريقة أو ادلنهج .وقدرة ادلعلمُت ُب اختيار الوسائل واستخدامها تثؤرر على صلاح الًتبية
والتعليمة .وال يبُت القرآف تفصيليا ُب أداء االجراءت الًتبوية والتعليمة ،ولكن ُب كثَت من اآليات،
وجدت أدلة أو إشارات على أف يكوف مبنهج معُت ،كما ًب تنفيذه من قبل ادلربُت السابقُت ،أو عن
طريق الرسل.
بناء على تعليمات القرآف الكرًن ،ىناؾ عددا من أنواع أساليب الًتبية اليت ؽلكن تطبيقها ُب
تربية األوالد منها:
ٔ) أسلوب القصة
أسلوب القصة ىي تقدًن ادلعلومات واحلقائق بشكل قصصي ،وىذه الطريقة تعد من أقدـ
الطرؽ اليت استخدمها اإلنساف لنقل ادلعلومات والعرب إىل األطفاؿ ،وىي من الطرؽ ادلثلى لتعليم
التبلميذ خاصة األطفاؿ منهم ،كوهنا تساعد على جذب انتباىهم وتكسبهم الكثَت من ادلعلومات
واحلقائق التارؼلية ،واخللقية ،بصورة شيقة وجذابة وقاؿ ا﵁ تعاىل ُب سورة يوسف (ٕٔ) :ٖ :
           
   

ٕ) أسلوب القدوة
تعترب القدوة أفضل أساليب الًتبية وأقرهبا إىل النجاح ،فاإلنساف ُب طفولتو ؽليل إىل التقليد
وا﵀اكاة ،فإذا كاف ا﵀اكي قدوة تأصلت ُب النشء اخلبلؿ الطيبة واخلصاؿ الكرؽلة والقيم الرفيعة ،وىذا
األسلوب وسيلة لتثقيف األطفاؿ عن طريق القدوة ُب الكبلـ .ولتجنب الكبلـ السيء ُب الًتبية .وؽليل
الطفل إىل تقليد اآلخرين ،وزلاكاهتم ُب أقواذلم وأفعاذلم وحركاهتم .وشاع القوؿ لساف احلاؿ أفصح من
لساف ادلقاؿ .وقاؿ تعاىل ُب سورة الصف     [61]: 2-3 :ٖ-ٕ :
             

ٖ) أسلوب احلكمة ،وادلوعظة احلسنة واجملادلة
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أسلوب احلكمة وسيلة لًتبية األطفاؿ عن طريق إظهار حسن اخللق طيب الكبلـ .وطريقة
موعظة حسنة يعٍت وسيلة لًتبية األطفاؿ من خبلؿ تقدًن النصيحة وادلوعظة احلسنة .وأسلوب اجملادلة
يعٍت لتثقيف األطفاؿ مع احلوار وادلناقشات ُب أفضل طريقة .وىذه األساليب الثبلرة صرحت بسورة
النحل [          :ٕٔ٘ :]ٔٙ
              

ٗ) أسلوب الًتغيب والًتىيب
أسلوب الًتغيب وسيلة لتثقيف األطفاؿ عن طريق إعطاء شيء معنويا أو ماديا عند وصوذلم
إىل اإلصلاز ويستخدـ للحث على فعل اخلَت واألعماؿ اليت يقوـ هبا الطفل ألوؿ مرة شاقة حتتاج إىل
حافز يدفعو إىل القياـ هبا حىت تصبح سهلة ،كما أف الًتغيب يعلمو عادات وسلوكيات تستمر معو
ويصعب عليو تركها .وأما أسلوب الًتىيب فهو تثقيف األطفاؿ بالتخويف أو العقاب عندما يعمل
خطأ .باستخداـ ىذه الطريقة بشكل صحيح سوؼ يثَت الوعي لدى الطفل .وكثَتا ما يعرض القرآف
الكرًن الًتغيب والًتىيب ُب سياؽ واحد لكي يتيح للعقل فرصة ادلوازنة واالختيار
وقاؿ ا﵁ تعاىل ُب سورة الزلزلة [     :  : ٛ-ٚ :]ٜٜ
       

٘) أسلوب حوار
أسلوب احلوار وسيلة لتثقيف األطفاؿ عن طريق زتلهم على الكبلـ من القلب ،أو بعبارة
أخرى حوار دوف إكراه وإجبار .ويوضح القرآف أف ىذا األسلوب يستخدمو كثَتا من األنبياء السلف
الصاحل وكذلك النيب صلى ا﵁ عليو وسلم .ومن بعض احلوار يدور ُب ىذه القصص:
أ) حوار نيب ا﵁ نوح عليو السبلـ مع ابنو كنعاف لَتكب معو ُب السفينة ولكن أىب وأصر ُب الكفر.
ب) حوار نيب ا﵁ إبراىيم عليو السبلـ مع ابنو إمساعيل حينما يرى ُب ادلناـ أنو يذبح ابنو وأقبل أمساعيل
بقوؿ يا أبت افعل ما تثؤمر ستجدين إف شاء ا﵁ من الصابرين.
ج) ج) وأما يعقوب  -عليو السبلـ  -فيتعهد أوالده ُب الرمق األخَت ،وقالوا نعبد إذلك وإلو آبائك
إبرىيم.
ج .مواد الًتبية لؤلطفاؿ
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ادلواد الًتبوية ىي عنصر من عناصر ادلهمة ُب تربية األطفاؿ .ال يذكر القرآف ىذه ادلواد
تفصيليا .اهنا تستند على اإلشارات العامة ،وجدت عددا من األمور اليت ينبغي تدريسها من قبل اآلباء
وادلعلمُت ألوالدىم ،مثل طيب السلوؾ وادلعرفة وادلهارة كما قاؿ ا﵁ تعاىل ُب سورة لقماف [ٖٔ]:
ٖٔ ٜٔ-وقد سبق ذكره مثل:
ٔ) العقيدة؛ وىي االعتقاد ُب وحدانية ا﵁ واالبتعاد عن الشرؾ ألف الشرؾ لظلم عظيم.
ٕ) الشريعة وىي االلتزاـ بالطاعة ُب أمر ا﵁ منها إقامة الصبلة وىي أعلى العبادة.
ٖ) األخبلؽ وىي كيفية التفاعل مع البشر على أساس اإلؽلاف با﵁ .وبر الوالدين ،وال يتكرب على
اآلخرين ،واألمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر.
باإلضافة إىل ربلث ادلواد ادلذكورة  ،وادلواد الًتبية األخرى ليتم تسليمها لؤلطفاؿ ىو القرآف
الكرًن .وىناؾ أربعة جوانب للقرآف غلب على اآلباء تعليمها ضلو أطفاذلم؛ وىي القراءة والكتابة والًترتة
واحلفظ .وينبغي أف يكوف األطفاؿ قادرين على قراءة القرآف قراءة صحيحة ،وىذا عمل صاحل لآلباء.
وقراءة القرآف الكرًن الصحيحة ذات فوئد كثَتة ُب حياة الطفل ،على سبيل ادلثاؿ يكوف إماما ُب
الصبلة لصحة القراءة .وكذلك القدرات األخرى ادلتعلقة بالقرآف.
أ .ادلربُت ُب تربية األطفاؿ
إف ادلربُت من أحد ادلكونات اذلامة ُب تربية األطفاؿ .وقد يسمى ادلربُت بادلدرس وادلعلم
واألستاذ وىلم جرا .وال ؽلكن تبديل مكانتو بأي وسيلة كانت ،ولو كاف بتقدـ العلوـ والتكنولوجيا ُب
ىذا العصر .وقد ؽلكن للتبلميذ احلصوؿ على العلوـ وادلعارؼ الواسعة من شىت مصادر ،مبا ُب ذلك
ادلصادر غَت البشرية ،لكنها لن تكوف مصحوبة نفسي ضلو االىتماـ ،وادلودة ،والتوجيو ،والتدريب وغَت
ذلك .ووظيفة ادلعلم ىي غاية نبيلة .لذلك غلب على ادلدرس وادلعلم أف ؽلتلك كثَتا من األمور.
القرآف ال يبُت بالتفصيل خصائص ادلعلم .ومع ذلك ،وجدت ُب العديد من اآليات مبادئ
سلتلفة أو إرشادات عامة عن شخصية ادلعلم ،وخاصة ُب قدوة عباد ا﵁ الصاحلُت ُب أداء واجباهتم ضلو
تربية الناس .وغلب على ادلعلم أف يكوف أبا ُب تربية تبلميذه .وشاع القوؿ كن أبا قبل أف تكوف أديبا.
وفيما يلي بعض ادلبادئ العامة ادلهمة ُب القرآف الكرًن غلب على ادلعلم اىتمامها :
ٔ) ػلب على ادلعلم أف يتصف بصفة الرزتة
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الرزتة من األخبلؽ اليت ال بد أف يتصف هبا ادلعلم والرزتة صفة من صفات ا﵁ تعاىل يرد
ذكرىا كثَتاً ُب كتاب ا﵁ عز وجل  .منها سورة الرزتن [٘٘] ٗ-ٔ :ما يلي   :
       
إف صفة الرزتة ُب نظر الًتبية من صفات عباد ا﵁ الصاحلُت ُب تنفيذ مهمة األلوىية وىي تربية
الناس،اعتمادا على اآلية السابقة ذكرىا غلب أف يكوف ادلعلم رحيماً بطبلبو رفيقاً هبم ،كما غلب عليو
أف يبتعد عن األخبلؽ السيئة اليت تضر أنفسهم وطبلهبم .وكلماتو طيبة وسلوؾ جيد وال قاسيا وال
يغضب ،وال يضرب الذي يتناَب مع القيم اإلذلية العليا والقيمة الًتبوية .إف ىذا ادلوقف يضع ادلعلم
نفسو قادر على ختلق بأخبلؽ ا﵁ ُب تنفيذ الًتبية .وىذا التخلق من أحد حتقيق الرزتة ُب الًتبية كما
كاف ُب حديث النيب صلى ا﵁ عليو وسلم ختلقوا بأخبلؽ ا﵁.
ٕ) غلب على ادلعلم أف يكوف ربانيا
أشار القرآف الكرًن إىل دور ادلعلمُت من األنبياء وأتباعهم إىل أف وظيفتهم األساسية دراسة
العلم اإلذلي وتعليمو للناس .وكذلك ادلعلم غلب أف يتصف هبذه الصفة ليقوـ ُب تدريسو وفقا مبا أمره
ا﵁ تعاىل وللحصوؿ على النتيجة ادلرحوة .والتخلق بأخبلؽ ا﵁ أمر ال بد للمعلم ليكوف معلما صلاحا.
وقاؿ ا﵁ تعاىل ُب سورة آؿ عمراف [ٖ]      :ٜٚ :
           
.         
وفسر ابن كثَت (ٕ )ٖٗٙ :ٔ/ٜٜٔكلمة "رباين" باحلكماء رتع حكيم من حكيم والعلماء
رتع عامل واحللماء رتع حليم .وكلمة احلكيم معناه ذو احلكمة .وىي من أمساء ا﵁ احلسٌت .ويلزـ على
ادلعلم أف يتصف هبذه الصفة ُب رتيع أقوالو وأفعالو .ولذلك ال ؽلكن ألي شخص أف يكوف معلما
احلِكْمةَ من ي َشاء ومن يػثؤت ِْ
ْمةَ فَػ َق ْد
متصفا هبذه الصفة قاؿ ا﵁ تعاىل ُب سورة البقرة :ٕٜٙ :يػُ ْثؤٌِب ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ
احلك َ
ُوٌب َخْيػرا َكثَِتا وما ي َّذ َّكر إَِّال أُولُو ْاألَلْب ِ
ِ
اب.
َ
أ َ ً ً ََ َ ُ
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والتفسَت الثاين من ابن كثَت أف كلمة رباين معناىا العلماء رتع عامل أو عليم كما ورباين معناه
احليلم العلماء ادلتصف بالعلم وادلعرفة ،وىي أمساء ا﵁ احلسٌت .العلماء ىم العارفوف بشرع ا﵁ ،ادلتفقهوف
ُب دينو ،العاملوف بعلمهم على ىدى وبصَتة الذين وىبهم ا﵁ احلكمة والذين ؼلشوف ا﵁ حق خشيتو.
والتفسَت الثالث من ابن كثَت أف كلمة رباين معناىا احللماء وىي اسم من أمساء ا﵁ احلسٌت كما
عجل بالعقوبة وبالرغم من وجود فرصة
تقدـ .وهبذه الصفة أف يتصف ادلعلم متسازلا وذا صفح وال يُ ِّ
والقدرة على التنفيذ .وعندما يكوف ىناؾ خطأ ارتكب من قبل التبلميذ فقاـ ادلعلم هبذه الصفة اجليدة
وال يسارع بالعقوبة ولكنو سيحاوؿ ما وراء ىذا السبب بل يعفو عن السيئات.
ٖ) غلب على ادلعلم أف يكوف قويا وذكاء
لكي يوصف ادلعلم بأنو معلّم ناجح ،ال بد أف تتوافر فيو صفات عديدة ،منها :ينبغي أف
يكوف ذا شخصية قوية وذكاء ،وهباتُت الصفتُت يقوـ ادلعلم أداء التعليم بسهولة وناجحة .ومن اآليات
القرآنية اليت أشارت إىل ىاتُت الصفتُت ىي ُب سورة النجم [ٖ٘]  :ٙ-٘ :
     
سلربا عن عبده ورسولو زلمد صلى ا﵁ عليو وسلم أنو َعلَّمو الذي جاء بو إىل الناس
يقوؿ تعاىل ً
وىو جربيل عليو السبلـ ذو خلق طويل حسن وقوة شديدة وكاف جربيل بأنو مرسل من الوحي وبعبارة
أخرى أف جربيل ىو ادلعلم والنيب صلى ا﵁ عليو وسلم يتلقى الوحي .وهباتُت الصفتُت غلب على ادلعلم
أف يتصف هبما رغم أف ىاتُت الصفتُت ختتلف بعضها بعضا ُب ادلعلمُت.
باإلضافة إىل الصفتُت السابقتُت ال بد للمعلم أف تتوافر فيو الصفات األخرى ،منها:
أ) احلكمة ،كما كاف لقماف آتاه ا﵁ احلكمة وكاف حكيماً وينطق باحلكمة.
ب) الصرب ،كما يدؿ على نيب ا﵁ نوح عليو السبلـ ،وخصوصا عندما وجد ابنو كنعاف أىب أصر على
كفره وعناده.
ج) ج) الدؽلقراطية ،كما كاف ُب شصخصة نيب ا﵁ إبراىيم ،وخصوصا عندما أُمر إبراىيم أف يذبح ابنو
أخرب ابنو فقاؿ البنو فانظر ماذا ترى
وجبانب امتياز الشخصي ادلذكور سابقا فعلى ادلعلم أف يهتم بأظلاط التفاعل واالتصاؿ بينهم
وأبنائهم وبأظلاط اخلاطئة قد يسبب إىل النتائج السيئة للتعلم.
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وعرؼ سوجانر سوكانتو (ٕ٘ٓٓ )ٕٙ :بالتفاعل بأنو عمليات متبادالت بُت األفراد .والتفاعل
ّ
بُت ادلعلم أو األباء بأبنائهم وتبلميذىم سيمى بالتفاعل االجتماعي .واالتصاؿ ىو العملية اليت يتم هبا
نقل ادلعلومات وادلعاين واألفكار من شخص إىل آخر أو آخرين .والتفاعل بُت ادلعلمُت والطبلب على
مبادئ وقيم التعليم وىي ادلودة والرعاية والتكافل ،وادلسثؤولية ،وىلم جرا .وعندما ال يقوـ على ىذه
القيم فكاف ىذا التفاعل بعيدا عن القيم اإلسبلمية.
وينبغي أف يستند االتصاؿ بُت ادلعلمُت أو اآلباء لتبلميذىم وأبنائهم على األحكاـ اإلذلية
الواردة ُب القرآف والسنة .وُب االتصاؿ غلب أف يكوف كبل من الطرفُت مهذبة وزلًتمة .كما ينبغي على
التبلميذ اإلكراـ والتعظيم للمعلمُت .وقد عرب القرآف الكرًن مبصطلح القوؿ وىو الكبلـ الذي يصدر
من فم اإلنساف ،يػُ َع ِّرب بو عما ُب نفسو .وقد تعدد القوؿ ُب القرآف الكرًن وقاؿ سانوس أويس
(ٕٔٓٓ )ٕٓ٘ – ٕٔٓ :يعرضو فيما يلي:
ٔ .قوال معروفا ،كل قوؿ حسن وفعل رتيل وخلق كامل للقريب والبعيد.
احلق تسد بو احلاجة ويشمل األقواؿ الواجبة،
ٕ .قوال سديدا ،ما كاف صواباً وعدال أو قاصدا إىل ّ
واألقواؿ الصاحلة النافعة ،اليت تدخل السرور إىل قلب ادلثؤمن ،واإلصبلح بُت الناس.
خاصا.
تأرَتا ِّ
ٖ .قوال بليغا ،ما كاف بالغاً ويثؤرر ُب النفوس ً
ٗ .قوال كرؽلا ،ما كاف حسنا رتيبل لينا .
٘ .قوال ميسورا ،ما كاف القوؿ سهبل وطيبا.
 .ٙقوال عظيما ،الكلمات العظيمة .وُب سورة اإلسراء  :ٔٚلو داللة سلبية ،رادا على ادلشركُت
الكاذبُت الزاعمُت.
 .ٚقوال لينا ،وىو التعبَت عن الكلمات اللطيفة عند التعامل مع الناس دلن معو القوة وضمنت لو
العصمة.
 .ٛقوال رقيبل ،أف ادلراد من كونو رقيبلً عظم قَ ْد ُره وجبللة قدره وعظم شأنو شاقّػا على ادلكل ػّفػُت وىذا
التعبَت عن داللة إغلابية لوصف القوانُت ُب القرآف الكرًن.
وفيما يلي أكثر نفعا وأشد تنفيذا فيما يتعلق بالقوؿ الذي غلب على ادلعلم استخدامو كما
قدمو ذكره (ُ )ٔٛ٘ :ٕٓٓٙب اجلدوؿ اآلٌب:
ادلثؤشرات
ادلعٌت
السورة واآلية
رقم التعبَت
قوال مناسبا للحاؿ
ٖ ٕٙقوؿ حسن
البقرة:
ٔ قوال معروفا
قوال مناسبا دلرحلة العمر
ٛ
والنساء:
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رقم

التعبَت

ٕ

قوال كرؽلا

ٖ

عدىم وعدا
اإلسراءٕٛ :
قوال ميسورا
بسهولة ولُت
ما كاف بالغ ًا
النساءٖٙ :
قوال بليغا
ويثؤرر ُب النفوس
خاصا
تأرَتا ِّ
ً
لطيفا قوال لطيفا مثؤررا ُب
قوال
طوٗٗ :
قوال لينا
النفوس
وسهبل
قوال حسنا وحسن
االستماع
صواباً قوال صحيحا
 ٜكاف
النساء:
قوال سديدا
قوال عادال
وعدال
واألحزابٚٓ :
قوال عميقا
قوال كبَتا
اإلسراءٛٓ :
قوال عظيما
أحلى الكبلـ
قوال من ا﵁ تعاىل
قوال ربانيا
قوال من رب العادلُت يس٘ٛ :
القوؿ ا﵀توى على رسالة
ا﵁
قوال عظيما ُب الشأف
قوال شاقا
ادلزمل٘ :
قوال رقيبل
حتتوي على معلومات عن
التزامات اإلنساف ضلو
الشريعة بُت احلبلؿ
واحلراـ والقوانُت

ٗ
٘

ٙ
ٚ
ٛ
ٜ

السورة واآلية
واألحزابٖٕ:
اإلسراءٕٖ :

ادلعٌت
قوال كرؽلا

ادلثؤشرات
قوال معقوال
قوال لئلكراـ
قوال حسنا
قوال سهبل ُب الفهم
قوال مقاببل للشعور
قوال فعاال
قوال مثؤررا ُب النفوس

النتيجة
واعتمادا على نتائج البحث الذي ًب القياـ بو ،ىناؾ بعض النتائج على وىي على النحو

التايل:
أوالُ ،ب القرآف التسميات الكثَتة ضلو الولد سواء فيما يتعلق وجودىا كابن شقيق ،أو ابن بادلعٌت تلميذ
الذي غلب االعتناء مبختلف جوانب الًتبية .وىذه التسميات ىي ولد وأوالد وطفل وأطفاؿ .باإلضافة
إىل ذلك ىناؾ االشتقاؽ األخرى مثل ولد وأوالد وولداف .وكلمة ولد وأوالد أكثرىا تستخدـ ُب داللة
كابن شقيق ،على سبيل ادلثاؿ ،كما ُب تقسيم ادلَتاث الذي ينبغي تقسيمو البن شقيق فحسب.
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وكلمة طفل وأطفاؿ تستخدـ كثَتا ُب رلاؿ الًتبية .وأما بالنسبة كلمة ذرية ،أشار العلماء إىل أهنا
تشابو معٌت الطفل اليت تتطلب اىتماما خاصا بالنفسية والًتبوية.
رانيا ،إف مكانة الولد ُب القرآف متنوعة .بشكل عاـ أنو أمانة ونعمة من ا﵁ سبحانو وتعاىل ال
قيمة لو .ووجوده مشتاؽ واحلكمة البالغة للوالدين وىو من أعظم نعمة الزواج .وأشار القرآف أف الولد
ؽلكن أف يكوف قرة أعُت وفتنة وعدو آلبائهم .وجود سلوؾ األطفاؿ اإلغلايب والسليب مرتبطة بطريقة
تعامل اآلباء واألمهات معهم .واالىتماـ اجليد بًتبيتهم جعلهم قرة أعُت وولد صاحل وعدـ االىتماـ
بًتبيتهم جعلهم فتنة وعدوا آلبائهم.
رالثا ،تربية الطفل ُب نظرية ادلعرفة أف تستند على قوانيو خالقو ،كما وجد ُب اآليات القرآنية.
وأشار القرآف إىل االخيار الًتبوي االعتناء بو والتنفيذ فيو لتقوـ عملية تربية األطفاؿ أصوذلا األساسية .
التكامل بُت سلتلف عناصر الطبيعة للًتبية ىو أمر ال بد منو لتحقيق عملية تربية األطفاؿ الناجحة.
وينبغي أف يكوف اذلدؼ مثاليا وواضحا وقابلة للقياس واللتنفيذ .وغلب أف تكوف الطريقة سهلة التنفيذ
وفعالة وحتقق األىداؼ الًتبوية ادلنشودة  .غلب أف تكوف ادلادة قادرة على تلمس جوانب سلتلفة من
األطفاؿ جسديا ونفسيا .وينبغي للمعلم أف يكوف ىدفُو وسلوكو وتفكَته ربَّانيِّا وذلك بطاعة ا﵁
وعبوديتو لو وذا شخصية قوية ويتميز بالذكاء يتخلق بأخبلؽ كرؽلة.
المراجع
أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثَت القرشي الدمشقي ،تفسَت القرآف العظيم ،بَتوت ،دار الفكر،
ٕٜٜٔ
أيب عبد ا﵁ زلمد بن أزتن األنصاري القرطيب ،اجلامع ألحكاـ القرآف ،بَتوت ،ادلكتبة العصرية،
ٕٜٓٓ
أزتد مصطفى ادلراغى ،تفسَت ادلراغي ،بَتوت ،دار الفكرٕٓٓٔ ،
أيوب دخل ا﵁ ،الًتبية اإلسبلمية عند الغزايل ،بَتوت ،ادلكتبة العصرية ٜٜٔٙ
الراغب األصفهاىن ،مفرادات القرآف ،بَتوت ،ادلكتبية العصريةٕٓٓٙ ،
الشريف علي بن زلمد اجلرجاين ،كتاب التعريفات ،بَتوت ،دار الكتب العلميةٜٔٛٛ ،
فخر الدين الرازي ،التفسَت الكبَت ،التفسَت الكبَت ومفاتيح الغيب ،بَتوت ،دار الفكرٜٜٔ٘ ،
زلمد علي الصابوين ،صفوة التفاسَت ،بَتوت ،دار الفكرٜٜٜٔ ،
زلمد منَت مرسي ،الًتبية اإلسبلمية أصوذلا وتطورىا ُب ببلد العربية ،قاىرة ،عامل الكتابٜٜٔٚ ،
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