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  وظیفة األسرة في تربیة األوالد وتكوین األجیال
  

   الباحثة رحیمة أوسیف  –الدكتور عیسى بوعكاز 

   1 باتنةجامعة              
  

  : مقدمة

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق 
یم، اللھم علمنا الوعد األمین، اللھم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العلیم الحك

، وأرنا إتباعھما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا 
الباطل باطالً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  :وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین، وبعد

تي كانت وال زالت تُعد قضیة تربیة وتكوین األجیال من أھم القضایا ال
وقد اعتنى اإلسالم بقضیة تربیة الفرد وتكوینھ، في مختلف  محط االھتمام،

مناحي حیاتھ، كونھ اللبنة األساسیة في بناء األسرة والمجتمع، ویتجلى ذلك 
من خالل النصوص الكثیرة التي تناولت ھذا الموضوع، وأّكدت علیھ في 

  .و الُسنّة النبویةسیاقات مختلفة، سواء في القرآن الكریم أ

من ھنا انبثقت إشكالیة البحث عن حقیقة وظیفة األسرة في التربیة 
والتكوین في ضوء القرآن الكریم والسنة النبویة؟ ومدى  أھمیة وظیفة األسرة 
في تكوین األجیال؟ وما ھي المجاالت التي في فلكھا تقوم األسرة بھذه 

  الوظیفة؟
وظیفة : "تناول الموضوع بعنوان واإلجابة عن ھذه اإلشكالیة اقتضت

  ".األسرة في تربیة األوالد وتكوین األجیال
وتكمن أھمیة ھذا الموضوع في التأسیس للتصور الصحیح لھ من 
خالل نصوص القرآن الكریم والُسنّة المشرفة، فضال عن كونھ من األھداف 
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وطیدة الكبرى التي تسعى لتحقیقھا المجتمعات، باعتباره قضیة ھامة لھا صلة 
  . بتطور الحیاة اإلنسانیة واستقرارھا

ویھدف البحث إلى تقدیم رؤیة واضحة لموضوع وظیفة األسرة في 
تربیة وتكوین األجیال، من أجل وضع األسس الصحیحة لھ من جھة، وتفعیل 
أحكام ومقاصد الدین المتعلقة بھذا الموضوع من جھة أخرى، من خالل ما 

  .           ة النبویةجاء في القرآن الكریم والُسنّ 
لم  - على حد علمي-رس من زوایا مختلفة إالّ أنّھ والموضوع وإن دُ 

  .یحض بدراسة من منظوري القرآن الكریم والُسنّة النبویة
وللوصول إلى األھداف تم تقسیم البحث إلى مقدمة وخاتمة وثالثة 

  : مطالب كاآلتي
  مفھوم التربیة والتكوین: المطلب األول

أھمیة الوظیفة المنوطة باألسرة في تربیة األوالد وتكوین : ثانيالمطلب ال
  األجیال

  .مجاالت تربیة وتكوین األوالد في األسرة: المطلب الثالث
ھذا فإن ُوفقنا فمن فضل هللا تعالى وحده، وإن أخطأنا فنسألھ المغفرة، 

  .وصّل اللھم على المصطفى
  .مفھوم التربیة والتكوین: المطلب األول

  لغة واصطالحا" التربیة" :األول الفرع
  : الراء والباء یدلُّ على أُصولٍ ) رب():" ه395( قال ابن فارس: لغة /أوال

المالُك، والخالُق، : فالّربُّ . إصالح الشيِء والقیاُم علیھ األولف
احب یقال َربَّ فالٌن َضیعتَھ، إذا قام على . الُمْصلِح للّشيء: والّربُّ . والصَّ
بِّ وھذا . إصالحھا بّ . سقاء مربُوٌب بالرُّ لِعنَب وغیِره؛ ألنّھ یَُربُّ بھ  والرُّ

  ....وفََرٌس مربوب. الشيء

؛ ألنھ مصلُح أحواِل . الُمْصلِح للّشيء: والّربُّ  بٌّ وهللا جّل ثناُؤه الرَّ
بِّيُّ . َخْلقھ بّ : والرِّ بيَّ أُربُّھ، وربَّْبتُھ أربِّبُھ. العارف بالرَّ بیبة والرَّ . ورَبْبُت الصَّ

ُجل. الحاِضنة ابُّ . ابُن امرأَتِھ: وَربیُب الرَّ بیب: والرَّ . الذي یقوم على أمر الرَّ
ج الّرجُل امرأةَ رابِّھِ : "وفي الحدیث   ".یكرهُ أْن یتزوَّ
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لُزوم الشيِء واإلقامةُ علیھ، وھو مناسٌب لألصل : واألصل اآلخرُ 
ال یزال بھا : وأْرٌض َمَربٌّ . َمتْ بةُ بھذه البلدِة، إذا دایقال أربَّت الّسحا. األّول

ي السَّحاب َرباباً  باب السحاب المتعلِّق دون . َمطٌَر؛ ولذلك ُسمِّ ویقال الرَّ
  .یكون أبیَض ویكون أسود، الواحدة َربابةٌ . السَّحاب

بَّى التي تُحَتبَس في البیت لِلَّبَِن، فقد أربَّْت، إذا : ومن الباب الّشاةُ الرُّ
فإن كان كذا فھي التي تربِّي . ال ھي التي َوَضَعْت حدیثاً ویق. الزمت البیتَ 

ویقال أربَّت . الّدنُّو من الشَّيء: ویقال اإلرباب. وھو من الباب األّول. ولدھا
  .الناقة، إذا لِزمت الفحَل وأحبّْتھ، وھي ُمِربٌّ 

ضمُّ الشيء للشَّيء، وھو أیضاً مناسٌب لما قبلھ، : واألصل الثالث
یقال للِخْرقة التي یُجعل فیھا . النَّظُر كان الباب كلُّھ قیاساً واحداً  ومتى أُْنِعمَ 

  . ...القَِداُح ِربابَةٌ 

بابة، وھو الَعْھد ي العھُد ِربابًة . للمعاھَِدین أَِربَّةٌ : یقال. ومن ھذا الباب الرِّ وُسمِّ
  . ألنَّھ یَْجَمُع ویؤلِّف

بابة، العھد الذي ذكرناه ا ال. فإنَّ الرِّ بُوب فجمع َرّب، وھو الباب األولوأمَّ   ....رُّ

ي ِرباباً ألنّھ إذا أُِخذ فھو یصیر كالَعْھد   .وممكٌن أن یكون ھذا إنّما ُسمِّ

وقد . القطیع من بقر الوْحش: الّرْبَرب: ومما یشّذ عن ھذه األصول
عھ، كما قلنا في  ي ربرباً لتجمُّ یجوز أن یضمَّ إلى الباب الثالث فیقال إنَّما ُسمِّ

بابة   .اشتقاق الرِّ

ي بذلك الجتماعھ َبب، وھو الماء الكثیر، سمِّ   .1"ومن الباب الثالث الرَّ

بُّ "(  ):ه458(قال ابن سیده  - مالُِك ُكلِّ شيء وقیل الرب السیُد وقیل ): والرَّ
ب الُمَدبِّر   ...الرَّ

، أي الُملوُك الذین كانوا قَْبلََك َضیَُّعوا أمري و): ُربُوبٌ ( قد جمع َربِّ
صارت اآلَن َربَابَتِي إلیك أي تدبیر أمري وإصالُحھ، فھذا َربُّ بمعنى مالك، 

ویروى عن بعض " الذین كانوا یملكون أمري قبلك ضیعوه"كأنھ قال 
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ألَْن یَُربَّنِي رجٌل من قریش أحبُّ إليَّ من أن یَُربَّني رجٌل من : الفصحاء
بُّ بمعنى المالِِك السیِّد وقال عز  ألَن یَْملَِكنِي، وهللاُ عز وجل: ھَْواِزَن أي الرَّ

أي سیده، وأصلھ في االشتقاق ]  41: یوسف [  فَیَْسقِي َربَّھُ َخْمراً : وجل 
َربِّْیتُھُ وَربَّْیتُھُ بمعنى، وقیل للمالك َربٌّ ألنھ : التَّْنِشئَِة، یقال: وھي التَّْربِیَةِ من 

ن السفینة ألنھ یُْنِشُئ تدبیرھا ویقوم علیھ ومنھ ُربَّا ...یملك تَْنِشئَةَ الَمْربُوبُ 
باُب السَّحاُب الذي فیھ ماء واحدتُھ َربَابَةٌ ألنھ یُْنِشُئ الماَء أو یَْنَشأُ بما فیھ  والرَّ
بُّ ُسالَُف الخاثِر من كل شيء ألنَّ تَْصِفیَتَھُ تَْنَشأ حاالً بعد حال  من الماِء والرُّ

نھ َربٌّ وبأنھ مالٌك وبأنھ َسیٌِّد یرجع إلى معنى قاِدٍر، َوَوْصُف القَدیِم َجلَّ وَعزَّ بأ
بُّ القادر على مالھ أن یُْنِشئَھُ من  إال أنھ یُفِیُد فوائَد مختلفةً في الَمْقُدوِر؛ فالرَّ
غیر جھة االستعارة وذلك أن الوكیَل والُمْستَِعیر لھما أن یُْنِشئَا الشيَء إال أنھ 

  .2..."لطریقة الِمْلكِ  على طریقة العاریة وھي مخالفة

، اإلصالح :یتضمن عدة أمور" تربیة"مما سبق تبین أن المعنى اللغوي لكلمة 
أو  –تملك ، الجمع: الضم الذي یؤول إلى معنى، الشيء -أو التزام –لزوم 

  .الشيء  والقدرة على تنشئتھ - ملك
  اصطالحا: ثانیا

  .3"كمالھ شیئا فشیئا ىوھي تبلیغ الشيء إل التربیة): "ه691(قال البیضاوي  -

  .4"إنشاء الشيء حاال فحاال إلى حد التمام : التربیة): " ه1031(قال المناوي  -

تنشئةُ وتكویُن إنساٍن سلیم ُمسلم : "وھناك من عرف التربیة بأنھا
متكامل من جمیع نواحیھ المختلفة، من الناحیة الصحیة والعقلیة واالعتقادیة، 

  .5"داریة واإلبداعیة والروحیة االعتقادیة، واإل

  : فیظھر من التعریف اللغوي واالصطالحي للتربیة، أنھا عبارة عن     

عملیة إصالح الفرد من جمیع النواحي، من قبل من لھ الصالحیة والقدرة في 
  .ذلك، ولزوم ھذا اإلصالح، إلى حد تمامھ واجتماعھ

  لغة واصطالحا" التكوین: "الفرع الثاني
  ):ه 385( المحیط في اللغة البن عبادجاء في : لغة /أوال
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، َضبَّةٌ : الَمِكُن والَمْكنُ : مكن"  بِّ بَّةُ والَجَراَدةُ . َمُكْونٌ بَْیُض الضَّ : وأْمَكنَِت الضَّ
  .إذا َجَمَعِت البَْیَض في َجْوفِھا، وَمِكنَْت أیضاً 

ھا: ، و ُمُكنَاتِھا"أقِروا الطْیَر على َمِكنَاتِھا: "وفي الحدیث   .وأْمِكنَتِھا أي ُعشِّ

  .وأْمَكَن الشَّْيُء فھو ُمْمِكٌن وَمِكْیٌن، ومنھ اإلْمكاُن والتَْمِكْینُ 

  .أي ذو َمكانٍَة واْستِْمكانٍ : وفالٌن ذو َمِكنَةٍ من ھذا األْمرِ 

  .ویُْجَمُع الَمكاُن على أْمُكن. أَخَذ الَمكانَ : وتََمكَّنَ 

  .ْدیِي وِسْیَرتيأي على ھَ : وَمَضْیُت على َمِكْینَتي وَمكانَتي

  .أي أْدَراِجھ: وَرَجَع على َمِكْیَنتِھ

  .أي كَمكانِھ: وھو َكَمِكْین كذا وَكَمِكْینَِة كذا

أْن یكوَن الرُجُل أَشدَّ َعْدواً من اآلَخر َفیَُمھَِّل لصاِحبِھ : والتْمِكْیُن في الَعْدوِ 
َراع   .إذا َمكَّنَھ من ظَْھِره: َمھَالً، وكذلك في الصِّ

  .األََمةُ : انَةُ والَمكَ 

  .6"فیھ الَمْكنَانُ : وَمكاٌن ُمْمِكنٌ . نَْبٌت َیْنبُُت ُمتَكاِوساً بَْعُضھ على بعض: والَمْكنَانُ 

وقد . الحدث: الَكون" ):ه458(وجاء في المحكم والمحیط األعظم البن سیده  -
ن الشيء... كان َكْونا، وَكْینُونة، ن األشیاء. أحدثھ: وكوَّ خرجھا ی: وهللا ُمكوِّ
  .أي بحالة سوء: وبات بِكینة سوء. من العدم إلى الوجود

أصل، " مكان"المیم في : وقیل...أْمكنة، وأماكن،: والجمع. الموضع: والمكان
ن دون الكون وھذا یقویھ ما ذكرناه من تكسیره على أفِعلة   .كأنھ من التمكُّ

  .أي على ِطیَّتي: ومضیت َمَكانتي، وَمِكینتي

ُكْنُتنِّي، نسب إلى كنت أیضا، : وقد قالوا. كبیر، نسب إلى ُكنت: ورجل ُكْنتِيّ 
  .7..."والنون األخیرة زائدة، 
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نت الّشيء):"ه458(وجاء في المخصص في اللغة البن سیده - أحدثتھ، : وكوَّ
نالَحَدث، وهللا :والَكْون   .8"األشیاء  ُمكوِّ

ین أجزائھ، وهللا الشيء ركبھ بالتألیف ب) كّون :"( وجاء في المعجم الوسیط -
  .9"الشيء أخرجھ من العدم إلى الوجود

: الثاني .اإلحداث: األول :في اللغة یحمل ثالثة معان" التكوین"فلفظ  ًإذا     
إخراج وإنشاء شيء من العدم إلى الوجود، وذلك ال یكون إال : الثالث .الجمع

  .� تعالى

  اصطالحا: ثانیا
أن اإلنشاء ھو اإلحداث : اإلنشاء والفعل الفرق بین): "ه395(قال العسكري  -

نشأ الغالم وھو : حاال بعد حال من غیر احتذاء على مثال، ومنھ یقال
اإلنشاء : ناشئ، إذا نما وزاد شیئا فشیئا، واالسم النشوء، وقال بعضھم

ابتداء اإلیجاد من غیر سبب، والفعل یكون عن سبب، كذلك اإلحداث وھو 
ویكون بسبب وبغیر سبب، واإلنشاء ما یكون  إیجاد الشئ بعد أن لم یكن

 .10"من غیر سبب والوجھ األول أجود

االبتداع إیجاد شيء غیر مسبوق بمادة وال زمان ): "ه816(قال الجرجاني  -
لكونھ مسبوقا بالمادة، واإلحداث لكونھ مسبوقا  التكوینكالعقول، وھو یقابل 

ا وجودیین، بأن یكون بالزمان، والتقابل بینھما تقابل التضاد، إن كان
االبتداع عبارة عن الخلو عن المسبوقیة بمادة، والتكوین عبارة عن 
المسبوقیة بمادة، ویكون بینھما تقابل اإلیجاب و السلب إن كان أحدھما 

  .11"وجودیا و اآلخر عدمیا، و یعرف ھذا من تعریف المتقابلین
ذلك قال المناوي  ، ومثل12"إیجاد شيء مسبوق بالمادة  التكوین: "وقال أیضا

   .13)ه1031(

ِ الَِّذي َخلََق : قال الشیخ  أبو زھرة عند تفسیره لقولھ تعالى - اْلَحْمُد ِ�َّ
َماَواِت َواْألَْرَض َوَجَعَل الظُّلَُماِت َوالنُّوَر ثُمَّ الَِّذیَن َكفَُروا بَِربِِّھْم یَْعِدلُونَ   السَّ

، وفى الظلمات )خلق(ألرض بالتعبیر فى خلق السموات وا: ")1:األنعام(
  : ، فنقول)جعل( والنور ب
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الخلق معناه اإلنشاء االبتدائي ھنا، والجعل یتضمن معنى تكوین شيء 
من شيء أو شیئین، وقد یتضمن الخلق ذلك المعنى بقرینة؟، وھنا المتبادر من 
المعنى أن هللا تعالى أنشأ السموات واألرض إنشاء، وجعل منھا الظلمات 

فمن اختفاء الشمس عن األرض یكون ظالم اللیل، ومن بزوغ الشمس والنور، 
على األرض یكون النور، وذلك كلھ بجعل هللا تعالى، وبأصل التكوین 

  .14"والتقدیر من العزیز العلیم

" التكوین"من خالل ما جاء في المعنى اللغوي واالصطالحي للفظة 
يء مسبوق بوجود عملیة إحداث وإنشاء لش ":التكوین"تبین أن المراد ب

  .عناصره المتكون ھو منھا

فالعالقة بین التربیة والتكوین عالقة عموم وخصوص أو كل وجزء، 
حیث أّن عملیة تربیة األوالد تعتبر العنصر الذي منھ ینشأ تكوین الجیل، فمن 

  .ممیزات وخصائص وطبیعة تلك التربیة یستمد الجیل صفة تكوینھ

المناطة باألسرة في تربیة األوالد وتكوین أھمیة الوظیفة : المطلب الثاني
  األجیال

تُعتبر وظیفة تربیة األوالد وتكوین األجیال من القضایا المھمة في 
اإلسالم لعدة اعتبارات، كونھا مسألة أّكد علیھا القرآن الكریم في مواضع 
عدیدة، وھو األمر الذي جاء في نصوص عدیدة من السنة النبویة، تشیر لھذا 

من جوانب متعددة، وال یخفى أن أھمیة الشيء تنبع من الفكرة الموضوع 
األساسیة التي یتمحور حولھا، باعتبارھا مسؤولیة ملقاة على كاھل المربین، 

  .15وأیضا لكون التربیة حق من حقوق األوالد
إنجاب األوالد، وھم أمانة عند : من أعظم آثار الزواح"فالمعروف أّن 

و غیرھما، فواجب شرعا أداء ھذه األمانة، من ولي أمرھم من الوالدین أ
بتربیة األوالد على ھدي اإلسالم، وتعلیمھم ما یلزمھم في أمور دینھم 
ودنیاھم، وأول واجب غرس عقیدة اإلیمان با� ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم 
اآلخر والقدر خیره وشره، وتعمیق التوحید الخالص في نفوسھم، والوصیة 

م بصقل مواھبھم، وتنمیة غرائزھم بفضل األخالق بالصالة، وتعاھدھ
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وھذه المعالم . ومحاسن اآلداب، وحفظھم عن قرناء السوء وأخالط الّردى
التربویة معلومة من الدین بالضرورة، وألھمیتھا أفردھا العلماء بالتصنیف، 

  .16"وتتابعوا على ذكر أحكام الموالید في مثاني التآلیف الفقھیة وغیرھا
َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن  َراعٍ  ُكلُُّكمْ أَالَ " :أَنَّھُ قَالَ  ُعَمَر َعِن النَّبِىِّ  َعِن اْبنِ ف

ُجُل َراٍع  َرِعیَّتِِھ فَاألَِمیُر الذي َعلَى النَّاِس َراعٍ َوھَُو َمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِِھ َوالرَّ
َراِعیَةٌ َعلَى بَْیِت بَْعلِھَا َوَولَِدِه َوِھَى َعلَى أَْھِل بَْیتِِھ َوھَُو َمْسئُوٌل َعْنھُْم َواْلَمْرأَةُ 

َمْسئُولَةٌ َعْنھُْم َواْلَعْبُد َراعٍ َعلَى َماِل َسیِِّدِه َوھَُو َمْسئُوٌل َعْنھُ أَالَ فَُكلُُّكْم َراعٍ َوُكلُُّكْم 
    .17"َمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِھِ 

دعوتھ فرقا فأما اإلسالم فلم یحسب في "...  :قال اإلمام ابن عاشور
شدیدا بین الرجل والمرأة، بل أمر النساء بمثل ما أمر بھ الرجال، وكیف تعزل 
المرأة عن اإلصالح جانبا، وھي أحد صنفي البشر، وھي متولیة تربیة األبناء، 

  .18..."الذین بھم بقاء النوع، فھي إذن غرس جذور األخالق، فاضلھا وسافلھا،

والد لھا أھمیة عظیمة ألنھا تربیة وتكوین األ"وبناء علیھ فإّن 
رحمھ  –یقول الشیخ السعدي األسرة لھ، وفي ھذا  أداءمسؤولیة وواجب یلزم 

ما نَحل والٌد ولّده من نْحل أفضل من أدب : "حین شرحھ لحدیث النبي  - هللا
ك، وأحقھم بمعروفك«: 19"حَسن أوالُدك؛ فإنھم أمانات جعلھم : أولى الناس ببرِّ

بتربیتھم تربیة صالحة ألبدانھم وقلوبھم، وكل ما فعلتھ هللا عندك، ووصاك 
معھم من ھذه األمور، دقیقھا وجلیلھا، فإنھ من أداء الواجب علیك، ومن أفضل 
ما یقربك إلى هللا، فاجتھد في ذلك، واحتسبھ عند هللا، فكما أنك إذا أطعمتھم 

بل أعظم  -فكذلك . وكسوتھم وقمت بتربیة أبدانھم، فأنت قائم بالحق مأجور
إذا قمت بتربیة قلوبھم وأرواحھم بالعلوم النافعة، والمعارف  -من ذلك 

  .الصادقة، والتوجیھ لألخالق الحمیدة، والتحذیر من ضدھا
فاآلداب الحسنة خیر لألوالد حاالً . ھي العطایا واإلحسان": النحل"و

 ومآالً من إعطائھم الذھب والفضة، وأنواع المتاع الدنیوي ألن باآلداب
الحسنة، واألخالق الجمیلة، یرتفعون، وبھا یسعدون، وبھا یؤدون ما علیھم 
من حقوق هللا وحقوق العباد، وبھا یجتنبون أنواع المضار، وبھا یتم برھم 

  .لوالدیھم



  وظیفة األسرة في تربیة األوالد وتكوین األجیال                                                                      
  

 

 869                                                                              الدولي التاسع الملتقى

أرأیت لو كان لك . فضرره كبیر، وخطره خطیر: أما إھمال األوالد
یتھ، حتى استتمت أشجاره، وأینعت ثماره،  وتزخرفت زروعھ بستان َفنمَّ

ثم أھملتھ فلم تحفظھ، ولم تَسقِھ ولم تُنَقِّھ من اآلفات، وتعده للنموِّ في . وأزھاره
كل األوقات، ألیس ھذا من أعظم الجھل والحمق؟ فكیف تھمل أوالدك الذین 

  ھم فِلذة كبدك، وثمرة فؤادك، ونسخة روحك،

، وبفالحھم والقائمون مقامك حیاً ومیتاً، الذین بسعادتھم تتم سعادتك
). 269:البقرة( َوَما یَذَّكَُّر إِالَّ أُْولُواْ األَلْبَابونجاحھم تدَرك بھ خیراً كثیراً 

  .21" 20"كفى بالمرء إثماً أن یضیّع من یعول: "وفي ھذا المعنى قولھ 

ومن جھة أخرى نجد أن التربیة  .22 حق األوالد في التأدیب والتعلیم
وة األولى لبناء المسلم الحقیقي، حیث تعمل اإلسالمیة الصحیحة تعتبر الخط

توجیھ اإلنسان نحو الحیاة الفضلى وتحقیق إنسانیتھ، وفي الوقت نفسھ "على 
حمایتھ من الشرور واألخطار الصحیة والنفسیة الناجمة عن النفس األمارة 
بالسوء أو الفساد األخالقي واالجتماعي المحیط بھ، فالتربیة عملیة ذات 

ن جھة عملیة بناء وتنمیة، ومن الجھة األخرى عملیة وقایة فھي م: وجھین
  .23"وإصالح 

  .مجاالت تربیة وتكوین األوالد في األسرة: المطلب الثالث
مجاالت تربیة وتكوین األجیال عدیدة، فمنھا ما ھو في المجال 
العقدي، ومنھا ما ھو في المجال العقلي، ومنھا ما ھو في المجال األخالقي، 

و في المجال النفسي االجتماعي، فاإلسالم منھج شامل ومتكامل، ومنھا ما ھ
یشمل ھذه األمور كلھا، وسأبین كل مجال على حدا، ولو أن ھذه المجاالت 

  :متداخلة فیما بینھا ویكمل بعضھا بعضا
   المجال العقدي: الفرع األول

العقیدة أساس التفكیر، وھي الفكرة األولى لإلنسان، فیما  ال جرم أنّ 
خارج عن حاجتھ، فإذا ُربي العقل على صحة االعتقاد، تنزه عن مخامرة  ھو

األوھام الضالة، فشب على سبر الحقائق والمدركات الصحیحة، فنبا عن 
َعْن أَبِى ھَُرْیَرةَ أَنَّھُ ، 24الباطل، وتھیأ لقبول التعالیم الصالحة والعمل للحق 
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ِ : َكاَن یَقُوُل قَالَ  ْن َمْولُوٍد إِالَّ یُولَُد َعلَى اْلفِْطَرِة، فَأَبََواهُ َما مِ " :َرُسوُل هللاَّ
َدانِھِ  َسانِِھ، َكَما تُْنتَُج اْلبَِھیَمةُ بَِھیَمةً َجْمَعاءَ  یُھَوِّ َرانِِھ َویَُمجِّ مكتملة ( َویُنَصِّ

وَن فِیھَا ِمْن َجْدَعاَء )األعضاء ، ثُمَّ یَقُوُل أَبُو 25)"مقطوعة األطراف(، ھَْل تُِحسُّ
ِ (َرْیَرةَ َواْقَرُءوا إِْن ِشْئتُْم ھُ  ِ الَّتِى فَطََر النَّاَس َعلَیْھَا الَ تَْبِدیَل لَِخْلِق هللاَّ ) فِْطَرةَ هللاَّ

اآلیَةَ، فاإلسالم یعتبر أّن األسرة ھي المسؤولة عن فطرة الطفل، وكل ما من 
  .شأنھ تحریف ھذه الفطرة، فسیكون سببھ الوالدان، أو المربیان

، من 26األوالد عقدیا ینبغي أن یكون وفق أصول التوحیدوتربیة 
أن اإلیمان "توحید الربوبیة، وتوحید األلوھیة، وتوحید األسماء والصفات، و

قول وعمل ونیة، وأن األعمال كلھا داخلة في مسمى اإلیمان، وحكى الشافعي 
رضي هللا عنھ إجماع الصحابة والتابعین ومن بعدھم ممن أدركھم على 

  .27"ذلك
ھذا وإن أثر الجانب العقدي في تربیة األوالد یظھر جلیا واضحا، من 

تكوین  المجتمع اإلنساني المسلم النظیف، "خالل الھدف األسمى منھ وھو 
الذي یخطو اإلسالم بخطوات سلیمة متدرجة، یقودھا الوحي، لیقیمھ مثاال 

حیث یغرس  ومنارا للبشریة كلھا، وذلك أن اإلسالم یبدأ بإصالح الفرد أوال،
فیھ عقیدتھ وإیمانھ، ویربي خلقھ وسلوكھ، ویھذب نفسھ ویزكیھا، ثم ینطلق 
إلى دائرة أوسع ھي دائرة البیت واألسرة، فیقیم دعائمھا على أسس قویة متینة 

  .28"من الدین، فیؤثر ذلك كلھ في بناء المجتمع الكبیر والدولة التي تقوده
  المجال العقلي: الفرع الثاني

ماء بالتربیة العقلیة، إعداد اإلنسان في مراحلھ العمریة یقصد العل
المختلفة، لیكون سلیم التفكیر، ولدیھ المقدرة على الشعور باالستقالل عن 
اآلخرین، وفھم البیئة المحیطة بھ، والتفاعل االیجابي معھا، وعلى حسن تقدیر 

اآلخرین، األمور، والحكم على األشیاء، وعلى االستفادة من خبراتھ، وخبرات 
إذن فھي تربیة تھتم بعقل اإلنسان وتغذیتھ وإمداده بأسباب النشاط والحیویة 
والقدرة على النظر والتأمل والتدبر والتحلیل واالستنتاج، فقد حبا هللا تعالى 
الكائن البشري بملكات وقدرات عقلیة عظیمة؛ كالذكاء والقدرة على الحفظ 

وھذه القدرات وإن كانت مكنونة في  والفھم، وغیر ذلك، واإلبداعوالتذكر، 
الطفل عند والدتھ، فإنھا في حاجة إلى استخراج وتنمیة، وإذا لم نھتم بھذه 
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القدرات العقلیة، وننمھا باألسالیب الصحیحة، فإنھا ربما تضمحل وتذھب، أو 
توجھ وجھ غیر صحیحة، فتنحرف وتضل، لھذا كان دور األب في األسرة 

سؤول األول عن تربیة ولده وتعلیمھ وتوجیھھ، محافظا مھما للغایة، إذ ھو الم
على ما حباه هللا من قدرات وطاقات مختلفة، وجادا في تنمیتھا، وتوجیھھا إلى 

  .      29الخیر 
والتفكیر فریضة من الفرائض التي كرمھا القرآن الكریم، وعندما 

و ال یذكر العقل ال یذكره عرضا مقتضیا، بل یذكره مقصودا مفصال على نح
نظیر لھ في كتاب من كتب األدیان، وعندما یخاطب القرآن الكریم اإلنسان 
المسلم، فإنھ یركز على عقلھ ووعیھ وتفكیره، فلیس ھناك دین أعطى العقل 
والتفكیر مساحة كبیرة من االھتمام مقل الدین اإلسالمي، الذي أعال من شأن 

  .30العقل والتفكیر
  :التفكیر في القرآنومن اآلیات التي تدل على أھمیة 

-  َلَُكُم اْآلَیَاِت لََعلَُّكْم تَتَفَكَُّرون ُ  َویَْسأَُلونََك َماَذا یُْنِفقُوَن قُِل اْلَعْفَو َكَذلَِك یَُبیُِّن هللاَّ
  .)219 :البقرة(

-  َقِیَاًما َوقُُعوًدا َوَعلَى ُجنُوبِِھْم َوَیَتفَكَُّروَن فِي خ َ َماَواِت الَِّذیَن یَْذُكُروَن هللاَّ ْلقِ السَّ
 :آل عمران( َواْألَْرِض َربََّنا َما َخلَْقَت ھََذا بَاِطًال ُسْبَحانََك َفقِنَا َعَذاَب النَّارِ 

191(.  
-  َقُْل ھَْل یَْستَِوي اْألَْعَمى َواْلبَِصیُر أَفََال تَتَفَكَُّرون )50 :األنعام(.  
- َماَواِت َوَما َر لَُكْم َما فِي السَّ فِي اْألَْرضِ َجِمیًعا ِمْنھُ إِنَّ فِي َذلَِك َآلَیَاٍت  َوَسخَّ

  . )13 :الجاثیة( ِلقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ 

  :31وقد وضع اإلسالم لتربیة العقل منھًجا یتمثل في عدد من النقاط، أھمھا    

تجرید العقل من المسلمات المبنیة على الظن والتخمین، أو التبعیة والتقلید،  - 1
 :قولھ تعالى :لقرآن الكریم من ذلك، في اآلیات الكریمة التالیةفقد حّذر ا

إِن یَتَّبُِعوَن إِالَّ الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ الَ یُْغنِي ِمَن اْلَحقِّ َشْیئًا )28: النجم.( 
الَ  قَالُوا بَْل َنتَّبُِع َما أَْلَفْینَا َعلَْیِھ آبَاَءَنا أََوَلْو َكاَن آبَاُؤھُمْ : وقولھ سبحانھ

  ).170: البقرة( یَْعقِلُوَن َشْیئًا َوالَ یَْھتَُدونَ 
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یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا إِن َجاَءُكْم :إلزام العقل بالتحري والتثبت، قال تعالى - 2
 فَاِسُق ِبَنبَأٍ فَتََبیَّنُوا أَن تُِصیبُوا قَْوًما بَِجھَالٍَة َفتُْصبُِحوا َعلَى َما فََعْلتُْم نَاِدِمینَ 

  ).6: الحجرات(

َوَما َخلَْقنَا :دعوة العقل إلى التدبر والتأمل في نوامیس الكون، قال تعالى - 3
َماَواِت َواألَْرَض َوَما بَْینَھَُما إِالَّ بِاْلَحقِّ    ).85: الحجر( السَّ

دعوة العقل إلى التأمل في حكمة ما شّرع هللا لعباده من عبادات،  - 4
وأسلوب حیاة كامل، في السلم والحرب، في  ومعامالت، وأخالق وآداب،

اإلقامة والسفر، ألّن ذلك فوق أن ینضج العقل وینمیھ بتعرفھ على تلك 
الحكم، یعطیھ أحسن الفرص لیطبق الّشرع الرباني في حیاتھ، وال یبغي 
عنھ حوال، لما فیھ من السكینة والطمأنینة والسعادة البشریة، وألن هللا 

یُِریُد هللاُ ِلیَُبیَِّن لَُكْم : رع ما شرع لذلك، قال سبحانھسبحانھ وتعالى إنما ش
َوهللاُ یُِریُد أَن  -َویَْھِدیَُكْم ُسنََن الَِّذیَن ِمن قَْبلُِكْم َویَتُوَب َعلَْیُكْم َوهللاُ َعلِیٌم َحِكیٌم 

یُِریُد هللاُ  - ْیالً َعِظیًما یَتُوَب َعلَْیُكْم َویُِریُد الَِّذیَن َیتَّبُِعوَن الشَّھََواِت أَن تَِمیلُوا مَ 
: وقال سبحانھ ).28 -26: النساء( أَن یَُخفَِّف َعْنُكْم َوُخلَِق اِإلْنَساُن َضِعیفًا

 َم َعلَْیُكْم إِالَّ َما اْضطُِرْرتُْم إِلَْیِھ َوإِنَّ َكثِیًرا لَّیُِضلُّوَن ا َحرَّ َل لَُكم مَّ َوقَْد فَصَّ
  ).119: األنعام( ٍم إِنَّ َربََّك ھَُو أَْعلَُم بِاْلُمْعتَِدینَ بِأَْھَوائِِھم بَِغْیِر ِعلْ 

وإّن علماء األمة وفقھاءھا على مر العصور واألزمان منذ بزوغ 
اإلسالم إلى عصرنا الحاضر غاصوا في حكم التشریع وحكمتھ وتركوا للعالم 
 كلھ رصیدا ھائال ضخما في أبواب الفقھ اإلسالمي، والمعامالت بین الناس

  .كان من أسباب سعادة الدنیا واآلخرة لمن التزم بالمنھج الرباني

دعوة العقل إلى النظر في سنّة هللا في الناس عبر التاریخ البشري، لیتعظ  - 5
الناظر في تاریخ اآلباء واألجداد واألسالف، ویتأمل في سنن هللا في األمم 

  .والشعوب والدول

نَّاھُْم فِي األَْرِض أَلَْم یََرْوا َكْم أَھْ : قال تعالى كَّ ن قَْرٍن مَّ لَْكنَا ِمن قَْبلِِھم مِّ
ْدَراًرا َوَجَعْلَنا األْنھَاَر تَْجِري ِمن تَْحتِِھْم  َماَء َعلَْیِھم مِّ ن لَُّكْم َوأَْرَسْلنَا السَّ َما لَْم نَُمكِّ

  ).6: األنعام( نَ فَأَْھلَْكنَاھُْم بُِذنُوبِِھْم َوأَْنَشأَْنا ِمن بَْعِدِھْم قَْرنًا آَخِری
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ا ظَلَُموا َوَجاَءْتھُْم ُرُسلُھُم : وقال تعالى َولَقَْد أَْھلَْكنَا اْلقُُروَن ِمن قَْبلُِكْم لَمَّ
ثُمَّ َجَعْلنَاُكْم َخالَئَِف  -بِاْلَبیَِّناِت َوَما َكانُوا لِیُْؤِمنُوا َكَذلَِك نَْجِزي اْلقَْوَم اْلُمْجِرِمیَن 

  ).14، 13: یونس( ِدِھم لِنَنظَُر َكْیَف تَْعَملُونَ فِي األَْرِض ِمن بَعْ 

أََو لَْم یَسیُِروا فِي األَْرِض َفیَنظُُروا َكْیَف َكاَن َعاقِبَةُ : وقال سبحانھ
ا  ةً َوأَثَاُروا األَْرَض َوَعَمُروھَا أَْكَثَر ِممَّ الَِّذیَن ِمن قَْبلِِھْم َكانُوا أََشدَّ ِمْنھُْم قُوَّ

اَءْتھُْم ُرُسلُھُم بِاْلَبیِّنَاِت فََما َكاَن هللاُ لِیَْظلَِمھُْم َولَِكن َكانُوا أَْنفَُسھُْم َعَمُروھَا َوجَ 
  ).9: الروم( یَْظلُِمونَ 

للعقل لكي ال یضل في التیھ، الذي ضل فیھ  فھذا ھو المنھج الرباني
  .كثیر من الفالسفة الذین قدسوا العقل وأعطوه أكثر مما یستحق

   المجال األخالقي: الفرع الثاني
حقیقة التربیة األخالقیة في نظر اإلسالم؛ تنشئة اإلنسان وتكوینھ متكامال    

من الجانب الخلقي، بحیث یصبح مفتاحا للخیر ومغالقا للشر في كل الظروف 
  .32واألحوال

وھي تستھدف ملكة استعداد النفس لتھذیبھا وتنمیة نزعات الخیر 
ألنھا ترجمة عملیة لألخالق النظریة المتمثلة  لدیھا، فھي من األھمیة بمكان،
  .33في اإللزام والمسئولیة والجزاء

ذا وإّن التربیة األخالقیة أحد الدعائم األساسیة في بناء الفرد المسلم، ھ
إذ ھي عملیة تؤدي إلى بناء فكر وفعل أخالقي، بما حوتھ من وسائل كفیلة 

في القرآن الكریم، وھذه الوسائل  یمكن من خاللھا تطبیق دستور األخالق
  .وسائل دافعة ووسائل مانعة :تؤول إلى مجموعتین

فھي التي تنمي االستعداد النفسي لفعل الخیرات : أما الوسائل الدافعة
مثل القدوة الصالحة والموعظة والصحبة، والمجموعة الثانیة ھي الوسائل 

ألخالق، وتعطل إرادتھ وھي التي تحول بین المرء ورغبتھ في سیئ ا: المانعة
واستعداده من الوقوع فیھا ومن بین تلك الوسائل المانعة االعتبار والترھیب 

  .34والعقوبة
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والحق أن القرآن العظیم قد زود نظامھ األخالقي بقاعدة تربویة غایة 
، وقد انتظم في ھذه القاعدة جملة من الوسائل الكفیلة بتفعیل 35في الكمال

وإیجاد العالج والحلول المناسبة لكل انحراف أو تسیب في التعالیم األخالقیة ، 
األخالق، ومعنى ھذا أنھا ذات طابع إصالحي ودعوي ، فالحاجة إلى إبرازھا 

  :37، وھي36وإعمالھا ضرورة اجتماعیة

وھي الوسائل التي تنمي االستعداد لفعل  :الوسائل الدافعة /أوال
  :فضیلة، ومنھاالخیرات والمداومة علیھا والترقي في معارج ال

وھي التذكیر بالخیر فیما یرق لھ القلب، وتعد الموعظة : الموعظة - 1
من أقوى األسالیب وأنجع الوسائل ، ولھذا سمى هللا القرآن الكریم موعظة كما 

یَاأَیَُّھا النَّاُس قَْد َجاَءْتُكْم َمْوِعظَةٌ ِمْن َربُِّكْم َوِشفَاٌء لَِما فِي  :في قولھ تعالى
دُ  ، وقد استعمل القرآن الكریم )57: یونس( وِر َوھًُدى َوَرْحَمةٌ لِْلُمْؤِمنِینَ الصُّ

الموعظة في السیاق التربوي في كثیر من المناسبات، ویظھر ذلك جلیا في 
  :مواعظ الحكیم لقمان البنھ

-  ِإ ِ ْرَك لَظُْلٌم َعِظیمٌ َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن ِالْبنِِھ َوھَُو یَِعظُھُ یَابُنَيَّ َال تُْشِرْك بِا�َّ  نَّ الشِّ
  .)13:لقمان(

-  ھُ َوْھنًا َعلَى َوْھٍن َوفَِصالُھُ فِي َعاَمْیِن أَِن ْنَساَن بَِوالَِدْیِھ َحَملَْتھُ أُمُّ ْینَا اْإلِ َوَوصَّ
  .)14:لقمان( اْشُكْر لِي َولَِوالَِدْیَك إِلَيَّ اْلَمِصیرُ 

-  َِك بِي َما لَْیَس لََك بِِھ ِعْلٌم فََال تُِطْعھَُما َوَصاِحْبھَُما َوإِْن َجاھََداَك َعلى أَْن تُْشر
ْنیَا َمْعُروفًا َواتَّبِْع َسبِیَل َمْن أَنَاَب إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ َمْرِجُعُكْم فَأَُنبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم  فِي الدُّ

   .)15:لقمان( تَْعَملُونَ 

-  ََماَواِت یَابَُنيَّ إِنَّھَا إِْن تَُك ِمْثق اَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َفتَُكْن فِي َصْخَرٍة أَْو فِي السَّ
َ لَِطیٌف َخبِیرٌ  ُ إِنَّ هللاَّ   .)16:لقمان( أَْو فِي اْألَْرِض یَأِْت بِھَا هللاَّ

-  َالةَ َوأُْمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنھَ َعِن اْلُمْنَكِر َواْصبِْر َعلَى َما أََصابََك یَابُنَيَّ أَقِِم الصَّ
  .)17 :لقمان( إِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم اْألُُمورِ 
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-  ََّال یُِحبُّ ُكل َ َك لِلنَّاِس َوَال تَْمشِ فِي اْألَْرِض َمَرًحا إِنَّ هللاَّ ْر َخدَّ َوَال تَُصعِّ
  .)18 :لقمان( ُمْختَاٍل فَُخورٍ 

-  َْكَر اْألَْصَواِت لََصْوُت َواْقِصْد فِي َمْشیَِك َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك إِنَّ أَن
  ). 19 :لقمان( اْلَحِمیرِ 

والموعظة تأتي في القرآن الكریم صریحة كما في اآلیات السابقة، 
 :وتأتي من خالل االعتبار بمن سبق، قال الشیخ محمد الطاھر بن عاشور

فََما  :، وقولھ)171 :النساء( یَا أَْھَل اْلِكتَاِب َال تَْغلُوا فِي ِدینُِكمْ  :وقولھ"
، فإن ذلك متعلق بأھل الكتاب ابتداء، )27 :الحدید( َرَعْوھَا َحقَّ ِرَعایَتِھَا

ومراد منھ موعظة ھذه األمة لتجتنب األسباب التي أوجبت غضب هللا على 
، وتصدیق ذلك في القرآن الكریم حیث یقول الحق 38"األمم السابقة وسقوطھا

ِذیَن اْعتََدْوا ِمْنُكْم فِي السَّْبِت َفقُْلنَا لَھُْم ُكونُوا قَِرَدةً َولَقَْد َعلِْمتُُم الَّ : تبارك وتعالى
 )66( فََجَعْلنَاھَا نََكاًال لَِما بَْیَن یََدْیھَا َوَما َخْلفَھَا َوَمْوِعظَةً لِْلُمتَّقِینَ ) 65( َخاِسئِینَ 

  ).66 - 65: البقرة(

اب األخالق ال یخفى ما للصحبة من أثر فاعل في اكتس: الصحبة - 2
إذ الطبع یسرق (سلبا أو إیجابا، ومسارقة الطبع تؤدي في ذلك دورا كبیرا، 

  ).من الطبع الشر والخیر جمیعا

وقصة أصحاب الجنة في سورة القلم شاھد حي على ما للصحبة من 
أھمیة في استمداد القرناء بعضھم من بعض الطاقات األخالقیة حیث یقول هللا 

بَلَْونَاھُْم َكَما بَلَْوَنا أَْصَحاَب اْلَجنَِّة إِْذ أَْقَسُموا لَیَْصِرُمنَّھَا  إِنَّا :تبارك وتعالى
 -  17: القلم( َكَذلَِك اْلَعَذاُب َولََعَذاُب اْآلِخَرِة أَْكبَُر لَْو َكانُوا یَْعلَُمونَ ...ُمْصبِِحینَ 

، واآلیة تدل على أن ھذا األوسط حذرھم من الوقوع في المعصیة قبل )33
قوع العذاب فلم یطیعوه، فلما رأوا العذاب ذكرھم ذلك الكالم، فكان تذكیر و

أوسطھم أحد أسباب توبتھم، ولو استجابوا لھ أوال النتفعوا ببستانھم، بید أنھم 
  . استطاعوا أن یؤثروا علیھ، حتى أزرى بھ بخلھ فأصابھ ما أصابھم

كثیرة، ومنھا وقد جاء التنویھ بالصحبة وما لھا من أثر فاعل في آیات 
ُسوِل  :قولھ تعالى َویَْوَم یََعضُّ الظَّالُِم َعلَى یََدْیِھ یَقُوُل یَالَْیَتنِي اتََّخْذُت َمَع الرَّ
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ِ َما َال یَْنفَُعنَا َوَال   :، وقولھ تعالى)27: الفرقان( َسبِیًال  قُْل أَنَْدُعو ِمْن ُدوِن هللاَّ
َنا َونَُردُّ َعلَى أَْعقَابِنَ  یَاِطیُن فِي یَُضرُّ ُ َكالَِّذي اْستَْھَوْتھُ الشَّ ا بَْعَد إِْذ ھََدانَا هللاَّ

ِ ھَُو اْلھَُدى  اْألَْرِض َحْیَراَن لَھُ أَْصَحاٌب یَْدُعونَھُ إِلَى اْلھَُدى اْئتِنَا قُْل إِنَّ ھَُدى هللاَّ
  ).71: األنعام( َوأُِمْرنَا ِلنُْسلَِم لَِربِّ اْلَعالَِمینَ 

ولن تصلح "وھي وسیلة عملیة في البناء الخلقي، : حسنةالقدوة ال - 3
، والقرآن الكریم حافل بنماذج حیة "التربیة إال إذا اعتمدت على األسوة الحسنة

للشخصیات األخالقیة الكریمة، للترغیب في أخالقھم، ومحاكاة الحسن منھا، 
ُ فَبِھَُداھُُم اْقتَ  :قال تعالى ، كما حفل )90: األنعام( ِدهِ أُوَلئَِك الَِّذیَن ھََدى هللاَّ

ولھذا یجب أن :" بنماذج أخرى ضدھا للتنفیر من محاكاتھا، قال ابن حزم
تؤرخ الفضائل والرذائل، لینفر سامعھا من القبیح المأثور عن غیره، ویرغب 

  .39"في الحسن المنقول عمن تقدمھ ویتعظ بما سلف

ار، لینتفع منھا ومن ثم سیق في القرآن الكریم تجارب األنبیاء األخی
فلما أمر محمد علیھ الصالة والسالم بأن یقتدي بالكل ، فكأنھ "، النبي محمد 

أمر بمجموع ما كان متفرقا فیھم ، ولما كان ذلك درجة عالیة لم تتیسر ألحد 
، وبھذا یتضح مفاد التعبیر "من األنبیاء قبلھ ال جرم وصف هللا خلقھ بأنھ عظیم

، إذ دّل )4: القلم( إِنََّك لََعلى ُخلُقٍ َعِظیمٍ وَ  :تعالىبحرف االستعالء في قولھ 
على جمیع األخالق الجمیلة وتمكنھ منھا، والسیما  على استعالء الرسول 

َم َصالَِح إِنََّما بُِعْثُت ِألُتَ :" أنھ بعث لیتمم مكارم األخالق، وفي الحدیث الشریف مِّ
  .40"اْألَْخَالقِ 

ا یذكره هللا عن أھل العلم واألنبیاء وإذا كانت طریقة القرآن فیم
والمرسلین على وجھ المدح للتأسي بھم، فال جرم أن ما امتدح هللا بھ رسولھ 

  من عظیم الخلق یقتضي اتخاذه مثال أعلى، ثم إنھ قد جاء ذلك صریحا في
ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ  :قولھ تعالى ، قال )21 :األحزاب( َلقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل هللاَّ

من أراد خیر اآلخرة وحكمة الدنیا وعدل السیرة واالحتواء على " :ابن حزم
 محاسن األخالق كلھا واستحقاق الفضائل بأسرھا فلیقتد بمحمد رسول هللا 

  .41"ولیستعمل أخالق سیرتھ ما أمكنھ
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وھي الوسائل التي تحول دون فاعلیة الرغبة  :الوسائل المانعة /ثانیا
ئة وتعطل اإلرادة واالستعداد لفعلھا، فھي طرق وقایة وعالج في األخالق السی

لما یطرأ على األخالق من عوامل االنحراف واالنحالل الخلقي الذي یعتور 
  .النفس بسبب الھوى أو الشیطان أو غیرھما

وال ریب أن تلك الوسائل من األسالیب الناجعة في مجال التربیة 
الجرم الخلقي، وتھذیب السلوك، فإن األخالقیة، لما لھا من سلطة على كبح 

كان ثمة مكنة من التوبة من قبل الفاعل فذلك مقصد أسمى من مقاصد العقوبة 
في اإلسالم مھما كانت ضخامة الذنب، وإن لم یكن فإن العبرة قائمة لمن 

  .بعدھا

ولما كانت العقوبة، أحد المقاصد األخالقیة، التي جاء القرآن الكریم 
أجزیتھ اإلصالحیة، لذلك نجد أّن الدعوة إلى التوبة تعقب  لیؤكد علیھا، ضمن

ذكر تلك العقوبات لتفتح طریقا إلى العودة، وذلك ما نجده عقب ھذه اآلیة 
إالَّ الَِّذیَن تَابُوا  :وأمثالھا، حیث یقول هللا تعالى بعد آیة الحرابة المذكورة آنفا

َ َغفُوٌر َرِحیمٌ ِمْن قَْبِل أَْن تَْقِدُروا َعلَْیِھْم فَاْعلَمُ    ).34: المائدة( وا أَنَّ هللاَّ

  )الشرعي وغیره(المجال العلمي : الفرع الثالث
یمكن تصنیف العلوم بوجھ عام إلى علوم معیاریة ضابطة وعلوم 

فالعلوم المعیاریة الضابطة تشمل الریاضیات  :طبیعیة وعلوم إنسانیة
من حیوان ونبات وجسم والمنطق، والعلوم الطبیعیة تشمل علوم األحیاء 

اإلنسان، كما تشمل دراسة الجماد كالفیزیاء والكیمیاء وطبقات األرض 
علوم الدین : والجغرافیة الطبیعیة والریاضیة والفلك، والعلوم اإلنسانیة تشمل

والفلسفة والنفس والتربیة واللغات والتاریخ والجغرافیا البشریة واالجتماع 
وغیر ذلك مما یتعلق بحیاة اإلنسان وإنتاجھ  واالقتصاد والقانون واإلدارة،

 .42الثقافي
فتربیة األوالد في المجال العلمي تكون بتوجیھھم إلى اكتساب العلم 

والعلوم شتى والغایات متفاوتة، والمحثوث ": الصحیح النافع، قال ابن عاشور
 علیھ منھا ھو العلم الصحیح النافع، وعالمة ھذا العلم أن یحصل العمل النافع
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َ ِمْن : بمراعاتھ، ویكون قائدا لصالح الدین والدنیا، قال تعالى نََّما یَْخَشى هللاَّ
  .43)"28 :فاطر( ِعبَاِدِه اْلُعلََماءُ 
  واالجتماعيالمجال النفسي : الفرع الرابع

جمعت المجالین النفسي واالجتماعي في ھذا الفرع، والسبب في ذلك 
الحدیث عن النفس دون ربطھا أن اإلنسان مخلوق اجتماعي، وال یمكن 

ولو أننا تأملنا شیئا فشیئا، المجتمعات "بالجماعة التي تعیش في كیانھا، 
الحیوانیة التي تعیش كمجتمعنا، كالنحلة مثال، فإننا نرى أن النحلة ال یمكنھا 
أن تعیش بعسلھا ونشاطھا، وال أن تحقق أھداف حیاتھا وكیانھا، لو لم یكن 

رة عامة ومستقرة في حیاة المجتمع الذي ھي جزء منھ، نشاطھا ھادفا إلى فك
أي في حیاة ثالثة آالف أو أربعة آالف من الحشرات التي تعیش معھا في 
الخلیة، فلو أنھا انفصلت یوما من األیام أو فصال من الفصول عن الخلیة، 
فإنھا ستموت حتما، مھما یكن في الطبیعة من زھور، ومھما یكن فیھا من 

مل، ألن هللا عز وجل قد ربط كیانھا بھذا المجتمع، وأودع في نفسھا طاقات للع
  . 44"وفي غریزتھا سر الحیاة االجتماعیة

فتربیة الولد نفسیا واجتماعیا في اإلسالم لھا أھمیة كبیرة جدا، لذلك وضع    
  :45لھا القرآن دعائم، أھمھا

ي ترتكز علیھا وتلك القاعدة الت :تنمیة حب اإلنسان ألخیھ اإلنسان المؤمن -
عندما الحاسة االجتماعیة في البشر عموما، ویتضح ھذا من سیرة النبي 

وصل إلى المدینة فآخى بین المھاجرین واألنصار في هللا، وأصبحوا إخوة، 
وسجل ذلك في وثیقة مكتوبة، نقشت في قلب كل مؤمن، بل صاروا 

نزل قول یتوارثون بمقتضى ھذه األخوة، وظل ھذا التوارث ساریا حتى 
َوأُولُو األْرَحاِم بَْعُضھُْم أَْولَى بِبَْعٍض فِي ِكتَاِب هللاِ إِنَّ  :هللا تبارك وتعالى

فألغى التوارث، وبقیت األخوة في هللا ). 75: األنفال( هللاَ بُِكلِّ َشْيٍء َعِلیمٌ 
على ما كانت علیھ، من قوة ووثاقة، وال تزال بین الواعین من المؤمنین 

إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن  :، ولقد تأكدت األخوة بین المؤمنین بقولھ سبحانھحتى الیوم
  ).10: الحجرات( إِْخَوةٌ 
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ولقد كان من مقتضى فقھ األنصار لألخوة في هللا، أن حملوا أعباء 
إخوانھم المھاجرین، ومدح هللا سبحانھ ذلك الفقھ والعمل، وأثنى علیھ بقولھ 

ُءوا الدَّاَر َواِإلیَماَن ِمن قَْبلِِھْم یُِحبُّوَن َمْن ھَاَجَر إِلَْیِھْم َوالَ َوالَِّذیَن تَبَوَّ  :سبحانھ
ا أُوتُوا َویُْؤثُِروَن َعلَى أَْنفُِسِھْم َولَْو َكاَن بِِھْم  مَّ یَِجُدوَن فِي ُصُدوِرِھْم َحاَجةً مِّ

  ).9: الحشر( َخَصاَصةٌ َوَمن یُوَق ُشحَّ نَْفِسِھ فَأُوَلئَِك ھُُم اْلُمْفلُِحونَ 

وقد عمل على  :استجابة اإلسالم لحاجات المجتمع كاستجابتھ لحاجات الفرد -
تحقق حاجات المجتمع في إطار ما أحل هللا، وبحیث ال یضر بأحد من 

  :ومن حاجات المجتمع. الناس

لقد أمر هللا تعالى عباده المؤمنین بالتعاون وأوجبھ  :التعاون والتكافل - 1
َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبرِّ َوالتَّْقَوى َوالَ تََعاَونُوا َعلَى اِإلْثِم : علیھم، قال تعالى

  ].2: المائدة[ َواْلُعْدَواِن َواتَّقُوا هللاَ إِنَّ هللاَ َشِدیُد اْلِعقَابِ 

إِنَّ اِإلْنَساَن  -َواْلَعْصِر : قال تعالى :التناصر والتواصي بالحق والصبر - 2
الَِحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحقِّ إِالَّ ا - لَفِي ُخْسٍر  لَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ْبرِ  والتواصي بالحق یدفع عن الناس  ،]3 -1: العصر[ َوتََواَصْوا بِالصَّ
كل مصیبة ویقضي على المنكرات واآلثام التي في المجتمع ویجعلھا 
تنحسر، والتواصي بالصبر یجعل المجتمع تسري فیھ العدالة ویرتفع 

  .الظلم وتسوده المودة وتزول العجلة

ُسوُل ِهللا : قال تعالى :الحث على التراحم بین أفراد المجتمع - 3 ٌد رَّ ُمَحمَّ
وأثنى ]. 29: الفتح[ َوالَِّذیَن َمَعھُ أَِشدَّاُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء بَْینَھُمْ 

مَّ َكاَن ثُ : سبحانھ وتعالى على المؤمنین المتراحمین في قولھ سبحانھ
ْبِر َوتََواَصْوا بِاْلَمْرَحَمِة  أُولَئَِك أَْصَحاُب  - ِمَن الَِّذیَن آَمنُوا َوتََواَصْوا بِالصَّ

  ].18، 17: البلد[ اْلَمْیَمنَةِ 

وھذه اآلیات لم تحصر حاجات المجتمع، بل حثتھ بمفھومھا العام على 
ع المفاسد، األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وعلى جلب المصالح ودف

  .والجھاد في سبیل هللا وتجھیز الغزاة وعلى تأمین العیش الكریم لكل أفراده
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ن  :قال تعالى :تحدید الصفات التي یجب أن تسود المجتمع - فََما أُوِتیتُم مِّ
ْنیَا َوَما ِعْنَد هللاِ َخْیٌر َوأَْبقَى لِلَِّذیَن آَمنُوا َوَعلَ  ى َربِِّھْم َشْيٍء فََمتَاُع اْلَحیَاِة الدُّ

َوالَِّذیَن یَْجَتنِبُوَن َكبَائَِر اِإلْثِم َواْلفََواِحَش َوإَِذا َما َغِضبُوا ھُْم  -یَتََوكَّلُوَن 
َالةَ َوأَْمُرھُْم ُشوَرى بَْینَھُْم  -یَْغفُِروَن  َوالَِّذیَن اْستََجابُوا لَِربِِّھْم َوأَقَاُموا الصَّ

ا َرَزْقنَاھُْم یُْنِفقُوَن  َوَجَزاُء  - َوالَِّذیَن إَِذا أََصابَھُُم اْلبَْغُي ھُْم َینتَِصُروَن  -َوِممَّ
ْثلُھَا فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرهُ َعلَى هللاِ إِنَّھُ الَ یُِحبُّ الظَّالِِمیَن   - َسیِّئٍَة َسیِّئَةٌ مِّ

ن َسبِی إِنََّما السَّبِیُل َعلَى الَِّذیَن  - ٍل َولََمِن اْنتََصَر بَْعَد ظُْلِمِھ فَأُولَئَِك َما َعلَْیِھم مِّ
َولََمْن  -یَْظلُِموَن النَّاَس َویَْبُغوَن فِي األَْرِض بَِغْیِر اْلَحقِّ أُوَلئَِك لَھُْم َعَذاٌب أَلِیٌم 

  ).43 -36: الشورى( َصبََر َوَغفََر إِنَّ َذلَِك لَِمْن َعْزِم األُُمورِ 

یعة والتي إن سادت في لقد ذكرت اآلیات الكریمة الصفات الرف
  .المجتمع یصبح سعیدا راشدا

فقد أشارت إلى اإلیمان با�، والتوكل علیھ سبحانھ، واجتناب كل إثم 
وفاحشة والصفح والتسامح، واالستجابة لكل ما أمر هللا بھ، وإقام الصالة، 
وممارسة الشورى في كل ما یعنیھم من أمر، واإلنفاق في سبیل هللا ووجوه 

االنتصاف من كل عدو لإلسالم والمسلمین، وھو مقتضى العدل، الخیر، و
والعفو والتسامح مع القدرة على االنتصاف، وھو مقتضى اإلحسان، 
واالنتصار بعد الظلم، والصبر على المظالم والتجاوز عن الظالم لعل هللا 
یھدیھ بشرط أال یكون ذلك مؤدیا إلى الفساد والشر والدعوة للمعرفة، وھكذا 

  .المجتمع اإلسالمي یكون

وھذه خیریة تقوم على اإلیمان، والعمل الصالح،  :تأكید خیریة ھذا المجتمع -
واألمر بالمعروف، والنھي عن المنكر، بعیدة كل البعد عن الخیریة 
العرقیة، والجنسیة، والقومیة، كما زعمت أمة الیھود، وانخدعت أمة 

ت العالم كلھ حربا دامیة مات األلمان بالعرقیة منذ خمسة عقود فكفلتھا وكلف
  .فیھا مالیین من البشر
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  :خاتمة

 "وظیفة األسرة في تربیة األوالد وتكوین األجیال"بعد بحث موضوع    
  :جملھا فیما یليأ توّصلت إلى نتائج

–اإلصالح، لزوم : یتضمن عدة أمور" تربیة"تبین أن المعنى اللغوي لكلمة  -
 - أو ملك –الجمع، تملك : ول إلى معنىالشيء، الضم الذي یؤ -أو التزام

   .الشيء  والقدرة على تنشئتھ

عملیة إصالح الفرد من جمیع النواحي، من : والتربیة في االصطالح
قبل من لھ الصالحیة والقدرة في ذلك، ولزوم ھذا اإلصالح، إلى حد تمامھ 

  .واجتماعھ

: حداث، الثانياإل: األول: في اللغة یحمل ثالثة معان" التكوین"وأن لفظ  -
إخراج وإنشاء شيء من العدم إلى الوجود، وذلك ال یكون : الجمع، الثالث

  .إال � تعالى

عملیة إحداث وإنشاء لشيء مسبوق بوجود عناصره : وھو في االصطالح
  .المتكون ھو منھا

بین التربیة والتكوین عالقة عموم وخصوص أو كل وجزء، حیث  العالقة -
الد تعتبر العنصر الذي منھ ینشأ تكوین الجیل، فمن أّن عملیة تربیة األو

  .ممیزات وخصائص وطبیعة تلك التربیة یستمد الجیل صفة تكوینھ

أھمیة الوظیفة المناطة باألسرة في تربیة األوالد وتكوین األجیال تظھر من  -
باعتبار كونھا مسؤولیة ملقاة على المربیة، أمر هللا : خالل ثالثة اعتبارات

ا، وباعتبار كونھا حق لألوالد، وباعتبار األھداف التي تسعى تعالى بھ
  .لتحقیقھا، على مستوى الفرد والمجتمع

مجاالت تربیة وتكوین األوالد عدیدة، منھا ما ھو لھ صلة بالعقیدة، ومنھا ما  -
لھ صلة بالعقل، ومنھا ما لھ باألخالق، ومنھا ما لھ بالنفس والمجتمع، وھي 

  .ما بینھا ویكمل بعضھا بعضامتداخلة ومترابطة فی
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