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 :ديهمت
 أحمدك ربي حمد الشاكرين، 

السموات وملء األرض وملء ما أحمدك ربي حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء 
 ت وما أنت به أعلم، شئ

 يارّب لوال أنت ما اهتدينا       وال تصّدقنا وال صلّينا                     

وَثبِّت األقدام إن القينا  نا     كينة عليــــن ســـفأنزل                     
(1)

  

وأصلّي وأسلّم على المبعوث رحمة للعالمين وأسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من 
 وبعد، . المشفّع بهم في يوم الدين

أن ُتْشِرَكُكْم معها في بعض مطالعاتها التربوية التي تسهم في   ةطخلا ههذ يف انيرتأٱ
أذهاننا وسط هذا الخضم العالمي المظلم الذي نعيشه في حياتنا فتح إطاللة نور وأمل في 

لعلكم تشاركوننا ... هذه، وتحت وقع قرقعة سيوف العولمة ولهب نيران األسلحة النووية
بإبداء آرائكم بما قرأنا لكم وبما قدمنا في كتابنا من معلومات غايتها الفائدة العامة والهدي 

 .-صلّى هللا عليه وسلّم –الكريم  وسنة رسولهتعالى إلى نهج هللا 

 -:تربويةال تابعض المطالع

ه األنظار عليها، ووجّ  اإلسالم بها، وحضّ  ات التي اهتمّ من أظهر المسؤوليّ ))
فهي في ... التعليم والتوجيه والتربية  ين تجاه من لهم في أعناقهم حقّ ة المربّ مسؤوليّ ... إليها

الوالدة إلى أن يدرج الولد في  لكونها تبدأ منذ سنيّ ... ةة وهامّ ة كبيرة وشاقّ الحقيقة مسؤوليّ 
المربي سواء أكان  شك أنّ  الو.. اً فاً سويّ التمييز  والمراهقة، إلى أن يصبح مكلّ  مرحلتيْ 

ي الحقوق بكل حين يقوم بالمسؤولية كاملة، ويؤدّ ... اً اً أو مشرفاً اجتماعيّ ماً أو أباً أو أمّ معلّ 
جهده في  ارىيكون قد بذل قص... تطلبه اإلسالم الوجه الذي يأمانة وعزم ومضاء على 

بالتالي يكون قد أوجد األسرة الصالحة،  ماته ومزاياه، ثمّ تكوين الفرد بكل خصائصه ومقوّ 
قد أسهم  –من حيث يعلم أو ال يعلم  –ماتها ومزاياها، ويكون كذلك بكل خصائصها ومقوّ 

ماته ومزاياه لتكوين الفرد الصالح، صائصه ومقوّ الواقعي بكل خ في بناء المجتمع المثاليّ 
 .اإلسالم في اإلصالح وهذا هو منطلق... واألسرة الصالحة

عنا آيات القرآن الكريم، وأحاديث الرسول صلوات هللا وسالمه عليه في إهابتها لو تتبّ ونحن 
ربٍّ م ذلك لوجدناها أكثر من أن تحصى، وأعظم من أن تستقصى؛ وما ذلك إال ليعلم كلّ 

 .هضخامة أمانته، وعظم مسؤوليتّ 

 : فمن هذه اآليات الكريمة

 . (2)﴾وأمر أهلك بالصالة واصطبر عليها﴿

 . (1) ﴾..ا ين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارها الذيا أيّ ﴿
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 .  (2)﴾ا كنتم تعملونعمّ  نّ ولتسئلُ ﴿

 . (3) ﴾..يوصيكم هللا في أوالدكم ﴿

 . (4)﴾نكامليْ  نحوليْ  نّ والوالدات يرضعن أوالدهُ ﴿

 .  (5)﴾نّ وال يقتلن أوالدهُ ... ﴿

 .   (6)﴾هم مسؤولون وهم إنّ وقفّ ﴿

 ...إلى غير ذلك من هذه اآليات الكثيرة المستفيضة

 :ومن هذه األحاديث الشريفة

ته، والمرأة راعية في بيت زوجها الرجل راٍع في أهله ومسؤول عن رعيّ "  -

".تها ومسؤولة عن رعيّ 
(7)

  

" ق بصاعالرجل ولده خير من أن يتصدّ ب ألن يؤدّ "  -
(8)

    

" والد ولداً أفضل من أدب حسن  لَ حَ ما نَ "   -
(9)

   

" آل بيته، وتالوة القرآن  نبيكم، وحبّ  حبّ : موا أوالدكم على ثالث خصالعلّ "  -
(10)

  

عن عمره فيما أفناه، وعن : حتى يسأل عن أربعال تزول قدما عبد يوم القيامة "  -

" شبابه فيما أباله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل فيه 
(11)

  

 ...إلى غير ذلك من هذه األحاديث الكثيرة المستفيضة

عن  ةوإليكم طائفة من طرائف األولين وأخبارهم، عسى أن تكشف لكل ذي عقل وبصير
السلف بتربية أبنائهم، وحرصهم الزائد على تعليمهم وتأديبهم، وكيف كانوا مدى اهتمام 

 !وخلقاً، وأميزهم أسلوباً وطريقة ين علماً بينتقون ألوالدهم أفضل المؤد

                                                                                                                                                                                     
 6 :سورة التحريم، اآلية  (2)
 33:، اآليةالنحلسورة   (3)
 22 :، اآليةالنساءسورة   (4)
 113 :، اآليةالبقرةسورة   (5)
 21:، اآليةالممتحنةسورة   (6)
 12:، اآلية الصافاتسورة   (7)
 .البخاري ومسلم  (7)
 .رواه الترمذي ( 8)
 .رواه الترمذي  (9)
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ّ  نّ روى الجاحظ أَ  - ل ليكن أوّ : " ب قال لهدفع ولده إلى المؤدّ  عقبة بن أبي سفيان لما
إعينهم معقودة بعينك؛ فالحسن عندهم  فإنّ ما تبدأ به من إصالح َبنّي إصالح نفسك، 

مهم ِسَير الحكماء، وأخالق األدباء، ما استحسنت، والقبيح عندهم ما استقبحت، وعلّ 
ى يعرف واء حتيب الذي ال يعجل بالدّ بدهم بي، وأدبهم دوني، وكن لهم كالطوتهدّ 

 ."ي قد اتكلت على كفاية منك ي، فإنّ عذر منّ الداء، وال تّتِكلّن على 
ّ  مته أنّ روى ابن خلدون في مقدّ  - دفع ولده األمين إلى المؤّدب قال  هارون الرشيد لما

إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه، وثمرة قلبه، فصّير يدك : يا أحمر " : له
أقرئه .. فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين عليه مبسوطة، وطاعتك له واجبة، 

ه األشعار، وعلّ فه األخبار، وعرّ القرآن،  نن، وبّصره بمواقع الكالم وبْدِئه، وروِّ مه السُّ
وأنت مغتنم فائدة تفيده  وال تُمّرنَّ بك ساعة إال... قاتهحك إال في أووامنعه من الضّ 

ميت ذهنه، وال ُتمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ حزنه فتُ إياها من غير أن تُ 
مه ما   ."لظة دة والغِ نة، فإن أباهما فعليك بالشّ ستطعت بالقرب والماليٱويألفه، وقوِّ

ِصْبَية حسنة  في مكتبه أن يكون مع الصبيّ : " ومن وصية ابن سينا في تربية الولد  -
 ."قن، وهو عنه آخذ، وبه آنس لْ أَ  بيّ عن الصّ  بيّ الصّ  آدابهم، مرضّية عاداتهم، ألنّ 

 :مسؤولية التربية اإليمانية

لهة ربط الولد منذ تعقّ اإليمانيّ المقصود بالتربية 
(1) 

بأصول اإليمان، وتعويده منذ 

مه أركان اإلسالم، وتعليمه من حين تمييزهتفهّ 
(2)

 ...مبادئ الشريعة الغراء 

كل ما ثبت عن طريق الخبر الصادق من الحقائق اإليمانية،  : ونعني بأصول اإليمان
ة، واإليمان بالمالئكة، واإليمان بالكتب السماويّ كاإليمان باهلل سبحانه، : ةواألمور الغيبيّ 
ن، وعذاب القبر، والبعث، والحساب، يْ كَ لَ سل جميعاً، واإليمان بسؤال المَ واإليمان بالرّ 

 .باتوسائر المغيّ ... ارة والنّ والجنّ 
وم، الة، والصّ الصّ الشهادتان، : ة، وهي ة والماليّ العبادات البدنيّ  لُّ كُ   :ونعني بأركان اإلسالم

 .من استطاع إليه سبيال كاة، والحجّ والزّ 

اني، وتعاليم اإلسالم من عقيدة، صل بالمنهج الربّ ما يتّ كل   :ونعني بمبادئ الشريعة
 ..وعبادة، وأخالق، وتشريع، وأنظمة، وأحكام

ربية على هذه المفاهيم من التّ األولى نشِّئ الولد منذ نشأته ي أن يُ فعلى المربّ 
حتى يرتبط باإلسالم عقيدة وعبادة، ... هذه األسس من التعاليم اإلسالميةة، وعلى اإليمانيّ 

صل به منهاجاً ونظاماً، فال يعرف بعد هذا التوجيه والتربية سوى اإلسالم  ديناً، وسوى ويتّ 
   ...وةدْ القرآن إماماً، وسوى الرسول صلوات هللا وسالمه عليه قائداً وقُ 

الطفل حين يولد يولد على  علماء التربية واألخالق أنّ م بها لدى األمور المسلّ  نَ مِ و
أت له التربية فإذا تهيّ  ..وحيد، وعقيدة اإليمان باهلل، وعلى أصالة الطهر والبراءةفطرة الت  
ال  –الولد  نشأ.. نة مِ ة الصالحة، والبيئة التعليمية المؤْ ة الواعية، والخلطة االجتماعيّ المنزليّ 

                                                           
   

 .عندما يمي ز الولد بين الصح والغلط كتميزه بين يمينة من يسارة  (1) 
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وهذه الحقيقة من .. واألخالق الفاضلة، والتربية الصالحة ، على اإليمان الراسخ –شك 
، وأثبتها -صلى هللا عليه وسلم -سول دها الرّ رها القرآن الكريم، وأكّ قد قرّ  ،الفطرة اإليمانية

  .علماء التربية واألخالق

 .قوله تبارك وتعالىرها فلِ القرآن الكريم قرّ  ا أنّ أمّ 

   (1) " ﴾ال تبديل لخلق هللا فطرت هللا التي فطر الناس عليها﴿" 

ما روى البخاري عن أبي هريرة رضي هللا لِ دها فَ الم أكّ الة والسّ ه عليه الصّ أما أنّ  -
ولد على الفطرة، فأبواه كل مولود ي: " قال -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا  عنه أنّ 

..." سانهرانه، أو يمجِّ ، أو ينصِّ يهّودانه
(2)

. 

علماء التربية واألخالق قد أثبتوها فبعد قليل سنستشهد بأقوال الغربيين  أما أنّ  -
والشرقيين عند الكالم عن أهمية التربية اإلنسانية، وأثرها في إصالح سلوك 
األفراد، وتقويم اعوجاج الشعوب، ونجتزيء في هذا المجال ما قرّره اإلمام الغزالي 

ا قاله في ته وفطرته، فممّ باعتبار قابليّ  في تعويد الولد خصال الخير، أو مبادئ الشرّ 
د  نْ ة، فإيساهر جوهرة نفه، وقلبه الطّ يْ دَ الِ عند و أمانة والصبيّ : " هذه المناسبة ُعوِّ

د الشرّ  يا واآلخرة، وإنْ الخير وُعلِّمه نشأ عليه وسعد في الدن البهائم  ل إهمالَ مِ هْ وأُ  ُعوِّ
 ..".محاسن األخالق َعلّمويُ  ذبهَ ويُ  بيؤدَّ  بأنْ تكون وصيانته . كلَ هَ وَ  يَ قِ شَ 

المربين بشكل عام، واألبوين بشكل خاص مسؤولية كبرى في تنشئة على وإذا كان   -
فينبغي أن نعرف .. الولد على عقيدة اإليمان، وواجب أعظم في تلقينه مبادئ اإلسالم

 ليعلم كل من كان له في عنقه حقّ   ..ذه المسؤولية، وأبعاد هذا الواجبحدود ه
على عاتقه  في تنشئة الولد على التربية اإليمانية  الملقاةَ  ةَ مَّ هَ التوجيه والتربية المَ 

 . الكاملة المرضية

 : بة على الشكل التاليدود هذه المسؤولية مرت  وح

 :أن يرشدوهم إلى اإليمان باهلل، وقدرته المعجزة، وإبداعه الرائع -1

وذلك في سن اإلدراك . السموات واألرضل والتفكير في خلق وذلك عن طريق التأمّ 
، يّ لّ إلى الكُ  جوا معهم من المحسوس إلى المعقول ومن الجزئيّ ويحسن أن يتدرّ . والتمييز
ة اإليمان عن حتى يصلوا معهم في نهاية الشوط إلى قضيّ .. ب سيط إلى المركّ ومن الب

 وتنصبّ .. ة الثابته اإليمانيّ غر القضايا ؛ وحين يأخذ الولد منذ الصّ ...ة وبرهان اقتناع وحجّ 
من قلبه  أن تنالَ  مِ دْ الهَ  لُ عاوِ مَ  فال تستطيعُ .. ة الراسخة ه األدلة التوحيديّ رِ كْ في ذهنه وفِ 
زعزع الناضج ، وال يقدر إنسان أن يُ روا على عقله السوء أن يؤثّ  مكن لدعاةالعامر، وال ي

 .ن راسخ، وقناعة كاملةلما وصل إليه من إيمان ثابت، ويقي... ته المؤمنةنفسيّ 

                                                           
 .03:سورة الروم، اآلية  (1)
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في .. ج من األدنى إلى األعلى، ومن المحسوس إلى المعقولوهذه الطريقة من التدرّ 
 .فاً من آياته الباهرةرَ وإليكم طُ .. الوصول إلى الحقيقة هي طريقة القرآن الكريم

يل والنهار، والفلك التي تجري في البحر في خلق السماوات واألرض، واختالف اللّ  إنّ ﴿

فيها من  ينفع الناس، وما أنزل هللا من السماء من ماٍء فأحيا به األرض بعد موتها، وبثّ  بما

 (1)﴾وتصريف الرياح، والسحاب المسخر بين السماء واألرض آليات لقوم يعقلونة، دابّ  كلّ 

                                                                                                             

خلق، خلق من ماٍء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على  فلينظر اإلنسان ممّ ﴿

   (2)﴾ة وال ناصررجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوّ 

اً، ا، فأنبتنا فيها حبّ فلينظر اإلنسان إلى طعامه أّنا صببنا الماء صّبا، ثم شققنا األرض شقّ ﴿

   (3) ﴾..وقضباً، وزيتوناً ونخال، وحدائق ُغلباً، وفاكهة وأباً، متاعاً لكم وألنعامكموعنباً 

أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج، واألرض مددناها ﴿

   (4)﴾عبد ُمنيب وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكلِّ 

 ..حصىوال تُ  عدّ ذلك من هذه اآليات الكثيرة المستفيضة التي ال تُ إلى غير 

 : العالمين ن يغرسوا في نفوسهم روح الخشوع والتقوى والعبودية هلل رب  أ -2

في .. وذلك بتفتيح بصائرهم على القدرة المعجزة، والملكوت الهائل الكبير في كل شيء 
هرة الفّواحة في الزّ .. اميةجرة النّ والشّ  ابتةالنّ  بتةفي النّ .. في الجاحد والحيّ .. الدقيق والكبير

فما .. وينكْ نع، البديعة التّ في ماليين الماليين من الخالئق العجيبة الصُّ .. البديعة األلوان 
 لعظمة هللا، وما تملك النفس تجاه هذا إال أن تحسّ  يملك القلب إزاء ذلك إال أن يخشع ويهتزّ 

ة الطاعة وحالوة العبادة هلل ربّ يّ بكلّ  بتقوى هللا ومراقبته، وأن تشعر  تها وقرارة وجدانها ِبلذَّ
 .العالمين

 : ولنستمع إلى القرآن العظيم في تمجيده الخاشعين، وثنائه على األتقياء المخبتين

   (5)﴾قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صالتهم خاشعون﴿ -

منه جلود الذين يخشون ربهم  نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً، مثاني، تقشعرّ  هللا﴿ -

    (1)﴾ءثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر هللا ذلك هدى هللا يهدي به من يشا

                                                           
 .164:سورة البقرة، اآلية  (1)
  .13 -5:سورة الطارق، اآليات( 2)
 .04 – 44: سورة عبس، اآليات  (3)
  .8 – 6: سورة ق، اآليات (4)
 .4- 1: سورة المؤمنون، اآليتان  (5)
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  (2)﴾ر المخبتين ، الذين إذا ذكر هللا وجلت قلوبهموبشّ ﴿ -
   (3)﴾إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خّروا سجداً وبكّيا﴿ -

 : وا فيهم روح المراقبة هلل سبحانه في كل تصرفاتهم وأحوالهمرب  أن ي   -3
واه، ويعلم ه ونجوذلك بترويض الولد على أن هللا سبحانه يرقبه ويراه، ويعلم سرّ 

وتخليق الولد على مراقبة هللا تعالى يجب أن ... دورالصّ  خائنة األعين وما تخفي
ه وهدفه األكبر، وذلك ال  يكون إال في ترويض الولد تكون غاية المربي وهمَّ

أما : ر، وترويضه عليها وهو يحسّ عليها وهو يعمل، وترويضه عليها وهو يفكّ 
 فليتعلّم اإلخالص هلل رب العالمين في كلّ .. ترويضه على مراقبة هللا وهو يعمل

عمل يسبقه  د وجه هللا سبحانه في كلّ فاته، ولكي يقصِ أقواله وأعماله وسائر تصرّ 
 .يةنّ 
م األفكار التي تقّربه من خالقه فليتعلّ .. ريضه على مراقبة هللا وهو يفكّ ا تروأمّ 

بل يجب .. والتي بها ينفع نفسه، وينفع مجتمعه ، وينفع الناس أجمعين.. العظيم 
ه وهواه تبعاً لما جاء به خاتم األنبياء عليه الصالة على أن يكون عقلُ  ضَ وَّ رَ أن يُ 

 .والسالم
ى إحساس نظيف، وليتربّ  م كلّ فليتعلّ ..  هللا وهو يحسّ على مراقبة  ا ترويضهأمّ 

ِنس، ع المتاع الدَّ ّم، وال يتمتّ نُ حقد ، وال يَ فال يحسد ، وال ي.. كل شعور طاهر على
من  يطان، أو هاجسة  وكلما أصابه نزغ من الشّ .. وال يشتهي الّشهوات الباطلة

 ر  كِّ ذَ تَ فإذا هو مُ  يراهُ وَ  هُ عُ مَ سْ يَ  هُ عَ هللا سبحانه مَ  ر أنّ تذكّ  ،وءفس األّمارة بالسّ النّ 
ي األول عليه مط من التربية والمراقبة قد وجه إليه المربّ وهذا النّ .. رصِ بْ مُ 

ك تراه، فإن لم أن تعبد هللا كأنّ : " الصالة والسالم في إجابته السائل عن اإلحسان

ك من ينزغنّ وإما ﴿: وقد أشار إليه القرآن الكريم بقوله" .ه يراكتكن تراه فإنّ 

الذين اتقوا إذا مّسهم طائف من  غ فاستعذ باهلل إنه سميع عليم، إنّ الشيطان نزْ 

   [221 – 222: عرافاأل]  (4)﴾الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون

ون في تربية األوالد هذا المنهج ، وحينما يسير اآلباء واألمهات وحينما ينهج المربّ 
يستطيعون في فترة يسيرة من الزمن أن يكّونوا جيالً .. القواعدفي تأديب األبناء على هاتيك 

نوا كوّ ويستطيعون كذلك أن يُ .. مسلماً مؤمناً باهلل، معتّزا بدينه، مفتخراً بتاريخه وأمجاده
 . مجتمعاً نظيفاً من اإللحاد ، نظيفاً من الميوعة، نظيفاً من الحقد، نظيفاً من الجريمة

عليها كبار  لحّ هي التي يُ .. تي فصلنا فيها، ودار الكالم حولهاوهذه التربية اإليمانية ال
من اإللحاد والرذيلة والميوعة  المجتمعَ  رَ رِّ حَ تُ خالق في بالد الغرب لِ علماء التربية واأل

 : وإليكم طرفاً من أقوالهم..والجريمة

                                                                                                                                                                                     
 .40:سورة الزمر، اآلية  (1)
 .05 – 04:سورة الحج، اآليتان  (2)
 .58:سورة مريم، اآلية  (3)
 .431- 433: سورة األعراف، اآليتان  (4)
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هي .. دى المربين واآلباء واألمهات ن مسؤولية التربية اإليمانية لأ ،وصفوة القول
األساسية بل هي الركيزة ..  ة وخطيرة لكونها منبع الفضائل، ومبعث الكماالتمسؤولية هامّ 

وبدون هذه التربية ال ينهض الولد .. لدخول الولد في حظيرة اإليمان، وقنطرة اإلسالم
ق بمعنى اإلنسانية الفاضلة، وال ، وال يعرف غاية وال يتحقّ صف بأمانةبمسؤولية، وال يتّ 

عته، وْ جَ  سوى أن يسدّ  بل يعيش عيشة البهائم ليس له همّ .. يعمل لمثل أعلى وال هدف نبيل
التي قال هللا عنها وعندئذ يكون من الزمرة الكافرة، والفئة اإلباحية الضالة . غريزته بعَ شْ ويُ 

 : في محكم كتابه

 [12: محمد]   ﴾عون ويأكلون كما يأكل األنعام والنار مثوًى لهموالذين كفروا يتمتّ ﴿

التي تدل فعلى األب أو المربي أال يترك فرصة سانحة تمر إال وقد زود الولد بالبراهين 
وهذا ... على هللا، وباإلرشادات التي تثبت اإليمان، وباللفتات التي تقّوي فيه جانب العقيدة 

في النصائح اإليمانية، هو أسلوب الُمربي األول صلوات هللا  األسلوب من انتهاز الفرص
وسالمه عليه حيث كان يسعى دائماً إلى أن يوجه األوالد إلى كل ما يرفع من شأنهم، 

 ...رسخ اإليمان واليقين في أعماق نفوسهموي

 : بعض النماذج من توجيهه وأسلوبه عليه الصالة والسالم –أخي القارئ  –وإليك 

صلى هللا -كنت خلف النبي : روى الترمذي عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال
تجده احفظ هللا يحفظك، احفظ هللا : يا غالم إني أعلمك كلمات: يوماً فقال –عليه وسلم 

لو اجتمعت على أن تجاهك، إذا سألت فاسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن باهلل، واعلم أن األمة 
لم ينفعوك بشيٍء قد كتبه هللا لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيٍء لم  ينفعوك بشيء

(( "قد كتبه هللا عليك، ُرفعت األقالم وجفت الصحف  يضروَك إال بشيءٍ 
(1)

. 

ومن أوضح ما ذكره القرآن الكريم في مجال حث اآلباء واألمهات على حسن تربية 
ولقد ﴿: أبناءهم، ما جاء في القرآن الكريم على لسان أحد النبياء؛ سيدنا لقمان عليه السالم

أن أشكر هلل ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن هللا غني  حميد،  آتينا لقمن الحكمة
يا بني ال تشرك باهلل إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا  َظهُ عِ البنه وُهَو يَ وإذ قال لقمان 

اإلنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلّي 
المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فال تطعهما وصاحبهما في 

لّي ثم إلّى مرجعكم فأنبئكم بما كمنتم تعملون، يبنّي إنها الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إ
إن تكل مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو السموات أو في األرض يأت بها هللا إن 

ر واصبر على ما هللا لطيف خبير، يا بنّي أقم الصالة وأمر بالمعروف وانه عن المنك
أمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر أصابك إّن هللا لطيف خبير، يا بنّي أقم الصالة و

وال تمشي في األرض ، وال تصعر خدك للناس على ما أصابك إّن ذلك من عزم األمور
مرحا إن هللا ال يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر 

﴾األصوات لصوت الحمير
 (2)

هّيا يا أخي المربي، واستعن باهلل،  ،فإلى الجهاد، جهاد النفس، 

                                                           
هـ 1440، 08عبدهللا ناصح علوان، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ط.دتربية األوالد في اإلسالم،   (1)

 .م، جمهورية مصر العربية، القاهرة، اإلسكندرية، المجلد األول4334 -
  .11 – 14سورة لقمان، اآليات  (2)
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وأخلص في توّكلك عليه، وأحسن عملك بهمة ونشاط، تضع بذرة من بذور االصالح في 

 ..........أرض بارك هللا فيها وجعلها مرتعاً لألنبياء والرسل

 :قة بالطفلالخصائص المتعل  

ال بدد م  ددش رة ددا إ ى ددا جبددل  ددا لّددم رفددل رب لفمددص  ل   دد   ددش رب  ددا   
ةى  ددداص بدددابف  د ربف  لدددا بدددلش كا :ا رةب  ر لدددا رى بدددلحفمدددرب  لفقدددا باب فدددل  ددد  رب   

 رب لد م  رفدل  سد     ،ا رب  اسدبا بف لا دل  ل دص  لقدربأ   ربكلفلا  ل  ارب المم،   
رك  دف ر رى دلاا رب حس سدا  د  ى د   رب ّد م إ، بلد  ا ر     دص رب دالمم رس للام 

رب لد م  ، ك دا ل بيد  رفدل رب د لفمص رب  ضا    ف حل  ص رب   س   ربلا ف     
بف  د ل جبدل بد   رب فدل ربلقفلمدا  ربفك لمدا  رة ر لمدا  :رب   ففا رفل    فبات رب   م 

 . ق ل  ربذرت

ىدذ  رب دا إ رب د  لفدنص ب اضىدا ضد ش رى د   أشرب  ص    ىذر رب  ضد   ىد  
،  ذبددب باب دد  م  ربل  لمددارةسددال لا  حددا ل  ي لددا  لاددص حاّددات رب فددل  دد  حلا دد  

رالر بدددا  رببل دددا  ددد  ا رة  رب، آ دددذلش حفمدددجبدددل    رببسدددل ، ا رالسددد للام حفددد دددش    
رب دالمم لكد ش ّ لد  أش ال ل  قد  أش  ددا/ رفدل رب لفدص. ّ  ارلا رب     بمدل  ل داالر

 رردد    ددا   أش   ا، ك ددا لّددم رفددل رب لف دد فسدد  باب سدد    ربفكدد إل  رة  ركدد 
د ر   ربلقف   ربفك إل  رب   م   دا بدلش ا رب ف بدا رب   سد ا، أإل حفد    فبا د  ب    ربّ 

 :كاب اب  ،  ش ربل    ى ربثا  ا  ربسا سا 

 :النمو  العقلي -أ

 . ض   بلض ربق  رت ربلقفلا_ 
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 .ات رة  ركلا ض   بلض ربل فلم _ 

 .لس  ل  ربب ا باب فكل  رب ّ م ، رب   م ، رب ذكم ، رال  با ، رب  كلن_ 

 .لب أ ب ل  رب  لمل ربلف  _ 

رسددددد ل ال رب  ددددد ن ر ددددد       ددددد  ق   ددددد  رفدددددل    ددددد    فكدددددات ربك ابدددددا _ 
 .رال  الحلا

 .                            اربك  ، رب ّ لم، رب قا  ا، رب قفل ، ربق راإ  ربك اب: لس   ص ر فلات_        

ل  ب   ضد رات ربلدابص رب داّ    دش حلدب   رب  دا  د  بلضد ا ر  د  _ 
 أ  

 . فا رب  ر ل بل  ا   

 .ل  ب ربكفلمات أكث   ش ربّن لمات_  

 .لس للش باب    ربب  لما رب   لالحا ا    حلا   ربل  لما_        

 .ل لل جبل حفا رىغا    رى ا ل _  

 .لْ ك   أش ل كمن ر  باى  رفل   ض    َللمش ب  إ   س  قا د_  

 .ل  ب ربلالقات رب كا لما  رىب رش رب ّ   إ    رب   _  

 .ل  ب رى لاا رب  بال ا بس  با  ُلس _  

 /  ف  ،   د/، أ اصبلل /م  ال،  ق ل/ل لش: ل  ب رىبلا  رب كا لما_  
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 .بلش   حت ،          

 .ر   ربثا  ا، رفل  ح ل  رب  رق  ل بح قا  ًر،  _  

 :تباهنال  -ب

ل ددبح قددا  ًر رفددل ج  رب قل ددا ربلدد    دد  سددشم ربسا سددا،  ربُكْ فددا  -
رفددل   ددنلش قددا  ًر  دد  ربسددابلا،  ربدد نش  دد  ربثا  ددا  ددش ر دد  ،   

 .ىذ  ربقلص    ذرك   
     ر    ربق  إ رفل رة  با       م   دا بدلش ربسا سدا  ربثا  دا  -

  ىددددذ  رب  حفددددا ُل  ددددح باةكثددددا   ددددش ربدددد   س  دددد.   ددددش ر دددد  
 .رب ف لا رب     لفد باى  ا ات رب فل  حاّا   رب فسلما

   دد  ب لدد  ربقدد  إ رفددل رب  دد م  رب قفدد م  ب ا ددا  دد  رىردد ر   -
 : ثال

 ... ىكذر 1،2،3،4،5 .   5،4،3،2،1

 :لالتخي   -ج

 .ل    رب  لمل  لحا ل رب  للن بلش رب  ىمص  رب رق  -
 .رى  اص رب فل باب رق   بابحقلقال     -

 .لك ش قا  ًر رفل   كلم     ال ّ    ب ا    رب رق  -

 .ل    ر    حمم ق راإ ربق    رب ف لش  رب سص -

بل رب  سلقل لحمم رالس  ا ،   ح ل ًر جبل ربق   -  . ر 
 :التفكير -د 
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ل    ب ل  رب فكل   ش حس م جبل  ّ م ، ثُصم جبل بفا م ح مل  -
 .رب فكل     رب لا  ل ل جبل 

را إ   كلب  ل لل جبل  فكلب رب  كَّمْ   -  . ر 

ّم رىبيان  -  .ل لل جبل حلم

 .ل لل جبل رالى  اص بابكفلمات أكث   ش ربّن لمات  -

 .ل لل جبل رب لبل  ر ما    ذى   ب كل كف م   -

 .ل   م  ر    حمم رالس  ال   -

 .ل    ر    رب فكلِ  رب اق   -

 .ل أث  ب ق  ر   لش  ل فارل ب  سفبًا أ  جلّاباً   -

 .لحم   ابلا ب ر ج رب ففان،  ل غم رب لا ل    ربحاس م  -

 .لف ص رب كات  للل  س  ىا بأسف ب   -
لس  ل  رب لفص بل   ل  ا ىذ  رب  ا   أش لس   ص رب يذلا رب رّلا    حدال  *

 أ  دد ا  سددار    دد   لضدد  أسددابلم ّ لدد إ . ردد ص   دد ل رىىدد ر  جبددل رب ددالمم 
 . س لل رب ا مإ

ك ددام  بلددل رب لفمددص ىدد  ج ددا رت را ددا جبددل بلددض رب قددا  ب  بلددد : ملحوظةةة *

رىىددددد ر ،  ب سددددد اذ ح لدددددا كلفلدددددا   فلدددددذ ىدددددذ  رىىددددد ر    دددددد رببل دددددا ربّي ر لدددددا 
 رالّ  ارلددا رب   رّدد   ل ددا،   بللددا رب ابددم ربددذإل لسددكش  دد  ربّبددال غلدد   بللددا 

بددذر لّددم رى ددذ باالر بددا  كددل . ربسدداحلم أ   دد  رب ددح رارب ابددم ربددذإل للددل   دد  
              .ىذ  ربف  قات

 [دقيقة  54مدة الحصة ] نموذج لخطوات تنفيذ الدرس
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 :   رت   فلذ رب  س

 .رب حفلن -1
 .رىس فا رب   ل لا -2

 .ر ض رب  س -3

 .رب قللص -4

 .حل رب الفا    رب   -5

 .رى   ا رب  بلقلا  ربح كلا رب  احبا بف  س -6

 .  ح رب  بلقات -7
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 بطاقة تقييم كتاب تربوي

 : ةمدقم          
رئيسية يف  يتبوأ مكانة –بالرغم من التقّدم التقين  –ال يزال الكتاب حىت عصرنا احلايل 

 ،ماً متا. م ال ميكن االستغناء عنه حاضراً ومستقبلً التعّلم والتعليم، بل هو وسيلة من وسائل هذا التقدّ 
 (.الكمبيوتر)مثل القلم الذي ال ميكن أن تنوب عنه أزرار العقول 

لذلك كان ال بّد من توافر اخلصائص العلمية الرتبوية والتقنّية من أجل تيسري الكتاب  
ة واعية قبل ة يف سبيل الكتاب، وجعل التأليف عمليّ الرتبوي، وهذا يتم من خلل تسخري التقنيّ 

 .الرتبوية قاددالنشر، واعية من حيث امل

ديلة  لحباياو والدراسيا  مبركيز "أن نّصمم بطاقة تقيييم خادية بالكتيل اليت تنيت   ناهلذا رأي 
امون فيون قبيل التيأليف والرّسي، يستخدمها حمّكمو الكتيل، كميا يسيت ّل أن يطّليي عليهيا امل لّ "الرتبوية

 طاقية هيا الوديول بالكتياب الرتبيويّ فالغايية مين هيذل الب. ةمن أجل مراعيا  القواعيد الفنيّي (1)قبل الرسم
 .درجة اإلتقان واجلود 

  :استخدام بطاقة تقييم الكتابكيفية 

 .ة بالكتاب الذي حيّكمهُم البيانا  اخلادّ ك  ميحب احمل -1
 . عند تفاديلهااإلستمار  أكثر من مرّ  ويتوقف  يقرأ احملّكم -2

وال . ام كييل عنصيير ميين العنادييريقييرأ احملّكييم الكتيياب بتييأنو وعمييت، وي ييي التقييدير املناسييل أميي -3
رقم الصيف ة والسيطر، وركير الرسيم، الرسيم ) يكفا هذا بل ينبغا حتديد نقاط ال عف بدّقة

  البيديلمييف خانية امللحايا ، وتقيد وتعليلها تعليًل علميًّا( ألن الت كيم يشمل الرسم أي اً 
 .األف ل

                                                           
 .ا عند تنفيذ العملسنخصص بطاقة لكّل من المؤلف والرسام والمخرج بها المواصفات الفنّية من أجل مراعاته -1
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 . احيكَّم الكتاب كقيمة متكاملة وليس كوحدا  منفصلة عن بع ه -4

 .املرونة ئص هذل البطاقةللم ّكم احلرية يف إيراد امللحاا  املناسبة، ألن من خصا -5

 

 :تطبيق مادة الكتاب على أرض الواقع

رس لفئيييا  مييين التلمييييذ مييين عينيييا  تطبيقيييه عليييا أرق الواقيييي مييين خيييلل اعتميييادل كتابييياً ييييدّ 
بيل، االسيتئناس التقّ االسيتيعاب، مين حييث الفهيم، )س رّدا  الفعل جتاهه ومن مث تلمّ . وبيئا  خمتلفة
 .نصوداً ورسوماً 

 .لدروسمن خلل املعلم نفسه عند اعطائه ابطريقة مباشر  : أوالً 

 تلمابواسطة استبيانا  توزع علا ال: ثانياً 

  بطاقة تقييم الكتاب المدرسي

 .بطاقة تعريف الكتاب: أولا 

 :كاملً   عنوان الكتاب -1
 :فةامل لّ / ف امل لّ  اسم -2

 :عدد دف ا  الكتاب -3

 :موضوع الكتاب -4

 :تاريخ النشر -5

 :اجلهة الناشر / اسم الناشر  -6

 :مكان النشر -7

 (:كغ)كتاب وزن ال -8

 :املرحلة التعليميةالصف و  -9
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 (.بدقّة ووضوح)أهداف الكتاب : ثانياا 

 .املعرفّية هدافاأل -

 .الوجدانّية هدافاأل -

 .السلوكّية هدافاأل -
 .الكتاب أهمية: ثالثاا 

 (.بع في تأليفهالمنهج المتّ )منهج الكتاب : رابعاا 
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 (ةالمادة العلميّ )م محتوى الكتاب تقيي: خامساا 

 جيد ممتاز تقييم محتوى الكتاب
 جدًّا

 مالحظات مقبول حسن جيد

       ت الكتاب األهداف الت ُوضي ألجلها؟حيقّ  -2
       أهداف الكتاب واض ة ودقيقة؟ -1
       ة؟  الكتاب الدّقة العلميّ تتوافر يف ماد -3
مراعييا  التييدرّا يف امليياد  الصييعبة، )امليياد  مرتبيية ترتيبيياً علميّيياً  -2

بعيييييييرق األفكيييييييار  علقييييييية الوحيييييييدا  ببع يييييييها، االهتميييييييام
 ؟..(اجلديد  وكيفّية تقدميها بشكل مّنام ومبّسط للمتعلم

      

       ؟(تقسيم الدروس) الكتاب مقسَّم تقسيماً منهجيًّا -5
لكتيييييييييياب مناسييييييييييل للعميييييييييير العقلييييييييييا للتلميييييييييييذ و ييييييييييّوهم ا -6

 ؟(للتلميذ امل ّلف من أجلهم)وخصائصهم النفسية 
      

       األطفال؟/ راعا الكتاب البعد الديين للتلميذ  -7
       م واألخلق اإلسلمية؟ي  مراعا  الكتاب الق   -8
 ةة والعلميّيية والبيئيية الطبيعيّييالبيئيية االجتماعيّيي مراعييا  الكتيياب -3

 للتلميذ؟
      

ييييزًا بالكفايييييا  األساسيييييّ اهتمييييا -21 ة م الكتيييياب اهتماًمييييا مركَّ
 واملهارا  اللزمة لل يا ؟

      

لتلميييييييذ ا مسييييييتو ميييييين حيييييييث مراعا ييييييا لغييييية الكتيييييياب  -22
 (.مصطل ا ، مفردا ، أسلوب)

      

       .الطفلأسلوب الكتاب بالتشويت ايث جيذب از يمتا -21
       .أفكارل وجتددهاة اقعيّ من حيث و ومصداقيته الكتاب  -23
      الكتيييييييياب علييييييييا هييييييييوام  أو  وهييييييييا لتبسيييييييييط اء احتييييييييو  -22
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 .املصطل ا  والتعبريا  الفنّية وتفسريها
       .تربوية الكتاب علا أنشطة اءاحتو  -25
مراعييا  ارتبيياط ميياد  الكتيياب أو أجييزاء منهييا ببقييية املييواد  -26

 .التقاء مي مواد أخر  املقرر  يف املنه  الدراسا
      

ارتباط الكتاب بغريل من كتل السلسلة من حييث املياد   -27
 .موضوعها وتعداد الدروسو 

      

حيتيييييوي الكتييييياب عليييييا قائمييييية أو معجيييييم باملصيييييطل ا   -28
 .يف آخرل ... واملفاهيم واألعلم واألماكن

      

 

 (الرسوم ونحوها)وسائل اإليضاح في الكتاب : سادساا 

 جيد ممتاز وسائل اإليضاح في الكتاب
 جداً 

 مالحظات مقبول حسن جيد

        مد  استيعاب وسائل اإلي اح ملاد  الكتاب؟ -2
رسييييييوم، خييييييرائط جغرافييييييية، )تنييييييوّع وسييييييائل اإلي يييييياح  -1

 ... ( خرائط معرفية، دور، 
      

   الكتيياباتصييال وسييائل اإلي يياح إتصيياالً مباشييراً مبييادّ  -3
 .(بالنص)

      

       .ا مناسًباتوزيي وسائل اإلي اح يف الكتاب توزيعً  -2
       .ةاجملتمي الدينيّ  م  ي  مراعا  وسائل اإلي اح لق   -5
       .الرسوم والصور جّذابة من حيث الشكل واللون -6
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 منهجية الكتاب: سابعاا 

 

 جيد ممتاز منهجية الكتاب
 جداً 

 مالحظات مقبول حسن جيد

       .ووقت احلصة تناسل تقسيم الكتاب -2
       .مي عمر الطفل تناسل طول الفّصة -1
ت ة ملعرفييية ميييد  حتّقيييميّييييالكتييياب عليييا أسيييئلة تقي اءاحتيييو  -3

 .األهداف
      

       .لميذلف ول العلما للتّ ة األسئلة لتلّبي -2
 لع احلرّ الكتاب علا قائمة مصادر ومراجي لإلطّ  اءاحتو  -5

 .للتلميذ واألهلني
      

كر جتييييال الييييذ  –وص النّصيييي/  يف اليييينصّ  –تييييوازن اخلطيييياب  -6
 (.توازن تقرييب)واألنثا 

      

كتيييياب مسييييتو   مييييي املصييييادر واملراجييييي  تناسييييل مسييييتو   -7
 .التلميذ

      

لفييييييروق لة الرسييييييوم والنصييييييوص واألسييييييئلة التقييميّييييييمراعييييييا   -8
 .الفردية

      

معاونييية التلمييييذ  كوهنيييا تفيييا بفيييرق  ة يفاألسيييئلة التقييميّييي -3
 .علا استيعاب ماد  الكتاب

      

 االستفهام،) كتاب  الوقف يف كل المراعا  علما -21

 ثلوقطتان العموديتان، ال، النالتعجل، النقطة       

 ...(.نقاط،       
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رين،  مزّهيييينْي وضيييي اتييييا  القرآنيييية الكرمييييية بيييني قوّسييي -22
 ...النص واألحاديث الشريفة خبط ممّيز عن خطّ 

      

       .تنوّع النشاطا  الت يودا هبا الكتاب -21
املعرفيية، الوجدانيية، )ا  اجملياال  الرتبويية املعهيود  مراع -23

 (.ةالسلوكيّ 
      

ة الناحييييييية النفسيييييييّ تناسييييييل أسييييييلوب عييييييرق امليييييياد  و   -22
 .ةالرتبويّ 

      

       .(ممنهجة)الكتاب علا مقّدمة واض ة   احتو  -25
 الكتيياب فييرص كافييية تسييم  للتلميييذ العمييل يف تييوفري -26

 .ةمشروعا  مجاعيّ 
      

 

 

 اإلخراج الفّني: ثامناا 

 

 جيد ممتاز اإلخراج الفّني
 جداً 

 مالحظات مقبول حسن جيد

( طوليييه وعرضيييه و كيييه)حجيييم الكتييياب  تناسيييل -2
 .والتلميذ من حيث العمر

      

       .تناسل طول الكتاب مي عرضه -1
مين تناسل خطوط الكتياب واحتياجيا  التلمييذ  -3

جتنيييل اخليييط ) ةحييييث احلجيييم والوضيييوح واجلماليّييي
يييه جتيياوز أي احلييروف الييت يكييون بع ييها الييذي ف

 .(فوق بعض

      

 



 
 

22 
 

 21)التمييييز بييني فقييرا  الكتيياب مبسييافة معقوليية  -2
 (.نقطة

      

بيني أول سييطر يف )تير  مسيافة يف بدايية كييل فقير   -5
 (.أول الفقر  وبني احلاشية اليمىن

      

       .ر والرسوم واخلرائط يف الكتابوضوح الصُّو   -6
لرئيسيييييا بشيييييكل وحجيييييم مميّيييييزين كتابييييية العنيييييوان ا -7

 .مقروء/ وخبط واض  
      

ومغيياير  مميّييز وواضيي  ة خبييطو العنيياوين الفرعيّيي ةكتابيي -8
 .خلط العنوان الرئيسا

      

الصف ا  بياخلط و كتابة األرقام داخل النصوص  -3
 ...(، 5،2،3،1،2)العريب هكذا 

      

       . متانة غلف الكتاب وجودته -21
اب مييييييين حييييييييث األليييييييوان جاربيييييييية غيييييييلف الكتييييييي -22

 .والرسوم
      

       .سلمة الكتاب من األخطاء املطبعية -21
املبييييييييييىن )كفاييييييييييية تشييييييييييكيل النصييييييييييوص وخباديييييييييية  -23

ة، الشيييّد ،  يييز  للمجهيييول، أ ييياء األعيييلم الرتاثيّييي
الودييييل،  ييييز  القطييييي، احلييييرف الييييذي تقييييي عليييييه 

الكلميييا  اليييت يتوقيييي أن يكيييون  علمييية اإلعيييراب
وخيفيف التشيكيل كّلميا (. هنا  إلتبياس يف نطقهيا

 . مت الصفوفتقدّ 

      

وقيييدر   بالصيييف ة الواحيييد  السيييطورتناسيييل عيييدد  -22
 التلميييييييييييييييييييييييييييييييذ يف االسييييييييييييييييييييييييييييييتيعاب والقييييييييييييييييييييييييييييييراء              

 (.الصف ة الواحد ً / سطرا 27-11)

      

      كلميييا  السيييطر وقيييدر  التلمييييذ يف عيييدد   تناسيييل -25
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كلمييييييييا    21و  7بييييييييني )االسييييييييتيعاب والقييييييييراء  
 .(بالسطر الواحد

متقاربية مين بع يها )املسافة بيني السيطور  تناسل -26
 .من حيث طريقة العرق (بعضال

      

       .لكلما املسافة بني اتناسل  -27
       .وبعدها... بل الفادلة والنقطة، تر  مسافة ق -28

 

 

 عبد الرحيم الخليف.د: إعداد

  نيملاعلا بر  ضهلدمحلا نأ اناو عد رخآو 

 ديشر و خ بيبل نير يش ةر و تكد لا
 

 

 

 

 


