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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 دور المرأة في تنشئة األجيال

بسم هللا الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالالم لىالس ساليدما محمالد 
 ، ولىس آله وصحبه أجمعين ، وبعد

م دورها في الحياة ، فهالي تىال  يمقسم دور المرأة في تمشئة األجيال تبعاً المقسا 
مالالام ربهالالا لالال، وجالالل ، وهالالي تىالال  أاألم المكىفالالة بتربيالالة أبمائهالالا والمسالالذولة لالالن  لالال  

سة المكىفة بتربية المشء وتممية دورهم في المجتمع بحيث يصبحوا  فالي  فالالىينالمدر ِّ
، وهي أخيراً تى  الدالية الرفيقة التالي  المجتمع ، لىماء ، متخصصين مافعين ألمتهم

دلو إلالالس هللا سالالبحامه وتعالالالس بالحكمالالة والمولةالالة الحسالالمة ، لامىالالة بالال ل  لىالالس مشالالر تالال
الدين تمفي اً ألوامر هللا سبحامه وتعالس ورغبالة فالي األجالر والبالواب الال   ولالد باله هللا 
ل، وجل بقوله : " ومن أحسن قوالً ممن دلا إلالس هللا ولمالل صالالحاً وقالال أممالي مالن 

 .33المذممين "، فصىت ،
لالالالن دور المالالالرأة فالالالي هالالال ث المراحالالالل الالالالبالث ال يمفالالالي دور الرجالالالل  والحالالالديث 

  اتختالفالالابعال  إمما جاء بسالبب  المرأة الرئيس في  ل  ، إال أن التركي، لىس دور
ات اخالتال  االختالفال ثومالن هال  ، مما يحتم فالي بعال  األحيالان ترييالر الخ الاببيمهما 

المالالرأة التالالي  ةأمومالال، ف بيعالالة لمىهمالالا الالال   يحالالتم تمالالوا المسالالذوليات بتمالالوا المراحالالل 
مهمالة تربيالة  تحتم لىيها تواجدها الدائم مع  فىهالا فالي فتالرة مبكالرة تجعىهالا أقالدر لىالس

 .الممشرل بتأمين الر،ق  ألبامن   فلال
اخالالتال  خ الالاب كالالل ممهمالالا ، إ  أن الرجالالل وأن أيضالالاً  اتاالختالفالال ثمالالن هالال و 

مهمالالة تبقالالس ممو الالة كالالان مالالن الممكالالن أن يتوجالاله بالالالدلوة إلالالس المالالرأة ، إال أن هالال ث ال
كبر اختال ها واتصالالها بالمسالاء  ممالا يجعىهالا أكبالر قالدرة لىالس بالمرأة  الدالية التي ي

 مخا بتهن والتأبير بهن وتفهم معاماتهن  .
الال   التمدتاله فالي هال ث المحاضالرة هالو خ الاب  من هما فإن الخ الاب التربالو  

لخاصالة التالي تفالر  لكل مالن المالرأة والرجالل معالاً ، إال فالي بعال  المقالا  األمبويالة  ا
 ترييراً  في ه ا الخ اب ليصبح أكبر تخصصياً في شئون المرأة .

ومالالن همالالا يمكالالن تقسالاليم أمالالواا التربيالالة إلالالس بالبالالة أقسالالام : التربيالالة األسالالرية ، 
    التربية المدرسية ، التربية الدلوية
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 التربية األسرية أوالً :
يالة أوالدهالم وتالأديبهم، بين رسول هللا صىس هللا لىيه وسالىم دور األهالل فالي ترب

 .دبهم " ابن ماجة أفقال لىيه الصالة والسالم : " أكرموا أوالدكم وأحسموا 
وقال أيضاً صىس هللا لىيه وسىم " لى ِّموا أوالدكم وأهىيكم الخير وأدبوهم "  

 أخرجه لبد الر،اق .
مسالذولية اببالاء لالن  رسول هللا صالىس هللا لىياله وسالىم في ه ين الحديبين يبين 

ديب أبماءهم بابداب اإلسالمية التي جاء بها القرآن الكريم والسمة المبوية الشالريفة، تأ
مالالالا يتصالالالل بإصالالالالال مفالالالوس هالالالذالء األبمالالالاء "وتقالالالويم  كالالاللمسالالالذولية ال تشالالالمل هالالال ثو

 . 1إلوجاجهم ، وترفُّعهم لن الدمايا وحسن معامىتهم لآلخرين " 
التالي تسالعس إلالس  تىال  التربيالة الماجحالة هالي لىمالاء التربيالة لىالس أنله ا يجمالع 

تأبيراً كبيراً في سعادة المجتمع  وتماس  بميامه   تكوين شخصية سىيمة فالىة ومذبرة
 تقوم لىس الدلائم التالية :  ، ومن هما فإن ه ث التربية يجب أن

أوالً : تقويالالة شخصالالية ال فالالل بحيالالث يجالالد فالالي جالالو البيالالت مالالا يممالالي مواهبالاله ويصالالقىها 
 ها لىبماء واإلفادة .ويعد  
ً ب صالريحاً جريئالاً فالي  امياً : تممية الجرأة األدبية في مفس ال فالل بحيالث يعاليش  شالجالا

 آرائه ، في حدود المةام والخير واألدب  اإلمسامي الكريم .
بالباً : تقوية روال التعاون والحب في مفسه محو إخوامه في المجتمع ، حتس يكون من 

بالقوة والكرامالة واألمالن والسالالم  رواد التكافل االجتمالي في كل ما يعود لىس األمة
 "2. 

وه ث المهمة الممو ة بالاألبوين معالاً تكالون فالي مراحىهالا األولالس أكبالر التصالاقاً  
هالالي التالالي تهالالتم ف،  وقتالالاً أ الالول ممالالا يقضالاليه والالالدث معالالهبالالاألم كومهالالا تقضالالي مالالع  فىهالالا 

  بهالاتعىال  ال أن ال فل يبدو فالي هال ث المرحىالة شالديدخاصة ،  برلاية شذومه وتوجيهه 
تعويالدث و  هالسالىيمة فالي مفسال العقيالدةأصول  ،را  سهل لىيها مهمتها فيي األمر ال  
 رها .اضموتح يرث من مفاسد ه ث األخالق واألخالق ومحمودها  اسن لىس مح
 فالالي أن  تكالالوين الحالالديث التربالالو  العىالالمويذكالالد لىالالس هالال ث الحقيقالالة مالالا أببتالاله  

لالوالدة ، حالين يكالون ال فالل مالا حتس قبالل ا شخصية ال فل تبدأ في مرحىة مبكرة جداً 
خمالالس سالالموات يكالالون قالالد اكتمىالالت ال ال فالالل إ ا أتالالم  تالالس ح، ،ال جميمالالاً فالالي ب الالن أمالاله 

 شخصيته وتكومت أخالقه ومبادئه .
لىالالس األهالالل بشالالكل لالالام واألم بشالالكل خالالا   المسالالىم ال فالالل  ولتكالالوين شخصالالية 

لخىقيالة  والتربيالة ، لىس بالبالة أمالواا مالن التربيالة ، التربيالة الروحيالة ، التربيالة ايتركال
 المفسية .

 التربية الروحية   -1
 يقالوم لىالس تعىيماله شالذون ديماله مالن من واجبات األم تجاث ابمهالا أول واجبإن  
بادة وما إلس  ل  من  أمور يفتر  من ال فل أن يعرفها في مرحىة مبكرة لو لقيدة

                                                 

 .172، ص 1عبد هللا علوان ، تربية األوالد يف اإلسالم ، ص 1 
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لىياله وسالىم " أ وقد التاد لىيها وألفها ، وفي ه ا يقول رسالول هللا صالىس هللا شحتس يم
 مروا أوالدكم بالصالة لسبع واضربوهم لىيها لعشر "

واألخالالق الف ريالة السالىيمة  قاليمكما أن من واجب األم أن تممي لدى  فىهالا ال 
التي أوجدها هللا سالبحامه فالي مفساله مالن جهالة  والعمالل لىالس إكسالابه األخالالق الفاضالىة 

وهال ث المهمالة ،  جهالة باميالةلىيها اإلسالم ودلا إلس ،رلها في المفالوس مالن  حث   التي
" كالالل مولالالد يولالالد لىالالس  بقولالاله : رسالالول هللا صالالىس هللا لىيالاله وسالالىم  التربويالالة أوضالالحها

 الف رة فأبواث يهودامه أو يمجسامه " رواث ال برامي.
 مسالذولية األهالل التربويالة ليسالت فالي ،را بال رةأن  فمن ه ا الحالديث مسالتمت  

 ثهال  ممالا مسالذوليتهم هالي فالي تمميالةفي المفوس ، فهي في األصل موجالودة ، إاإليمان 
 ولدم إهمالها  في تى  الفترة المبكرة من العمر .  رلايتهاالب رة و

بالالالتركي، لىالالس   مىخالال  دور األهالالل فالالي التربيالالة الروحيالالةيمكالالن أن ومالالن همالالا 
 األمور التالية :

 زرع اإليمان  -أ
توبي  لرى اإليمان فالي مفالس  فىهالا لبالر  في لألم تتأتس تربوية إن أهم مهمة

 بيالالانفالالي  ه ممالال  الصالالررتعالالالس ، والتالالدر  معالال سالالبحامه وجالالود هللا دالئالاللإلالالس  إرشالالادث 
باالمتقال من األدلة يكون  ر  ده ا التووجود هللا ل، وجل ، التي تدل لىس البراهين 

ً  ةدلألالج،ئية إلس ا مالع ممالو ال فالل وقدرتاله  الكىية ومالن البسالي  إلالس المركالب تالدريجيا
فالي كبيالر     يسالتخدملالب يتوافال  مالع أسالىوب القالرآن استيعاب ، وه ا األسالىواللىس ا

، قال تعالس : " هالو التي تتواف  مع العقول كافة ةمبس الاألدلة البرهامية  من األحيان
الالال   امالال،ل مالالن السالالماء مالالاء لكالالم فيالاله شالالراب ، وفيالاله شالالجر ... ويمبالالت لكالالم بالاله الالال،را 

 .   10وال،يتون والمخيل واأللماب ومن كل البمرات .." المحل ، 
ندلالة البابتالة بكومهالا ألابال فالل  إمالدادوتكمن أهمية  ِّ لمالدث مضالوجاً وإيمامالاً  تكالو 

دلالاة السالوء الال ين  يحالاولون التالأبير لىالس العقالول  بعال مالن  مسالتقبالً  راسخاً يحمياله
    لن  ري  استخدام األدلة العىمية المعاصرة .و،ل،لة اإليمان 

 زرع الخشوع والتقوى-ب
مالالان الصالالحيح فالالي مفالالوس أ فالالالهم وبيالالان قالالدرة هللا إن مجالالاال األهالالل فالالي ،را اإلي
ن خ وة أولس فيسبحامه وتعالس الممتشرة في الكون  والتقالوى  الخشوا بث روال تكو 

تعىالاليم الصالالبي  الخشالالوا فالالي  فتالالأتي لالالن  ريالال  أمالالا الخ الالوة الباميالالة، فالالي مفالالس ال فالالل 
ممالون الال ين " قالد أفىالح المذ :وفضيىته التي قال لمهالا هللا تعالالس  تهالصالة وبيان أهمي

 . 2-1التهم خاشعون " المذممون صهم لن 
وتىعالالب التربيالالة بالقالالدوة دوراً كبيالالراً فالالي هالال ا المجالالال ، إ  أن ال فالالل الالال   يحالالاكي  
ويتقىد ابخرين يسالت يع أن يقىالد أماله الخاشالعة التقيالة التالي تع الي لولالدها المبالل الحالي 

 لن كيفية مخافة هللا وخشيته .
 هلل ومراقبته من زرع الخوف-ج

، وتعويدهم لىالس  األبماءإن غرس لقيدة مراقبة هللا سبحامه وتعالس في مفوس 
واألوقات من األمور المهمة التي غفل لمهالا كبيالر مالن  في كل األحوال  ه ث المراقبة

مع كون ه ا الررس في حال مجاحه يسهل لىس األم مهمتها التربوية ، إ  أن ،  ابباء
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شاليء فالي األر  وال فالي السالماء  لس ال يخفس لىيهإيمان ال فل بأن هللا سبحامه وتعا
 يخال  به شالرله ولقيدتاله مب  كل  لىس  وهو سيحاسبهوهو يراث في كل تصرفاته 

مالالن األمالالور التالالي تسالالالد ال فالالل لىالالس ممالالع الالالمفس مالالن ارتكالالاب الالال مب وتسالالالدث لىالالس 
وله بق ه وسىميرسول هللا صىس هللا لى أوضحه، وه ا األمر  التوبة بعد ارتكاب ال مب

 . حسان أن تعبد هللا كأم  تراث فرن لم تكن تراث فإمه يرا  "إل" ا :
ببالث هال ث الالروال فالي  ال يهتمالون األهالل والمالربين أن كبيالر مالنومن المذس   

لتقالادث أن أحالداً ال يالراث ، المفسية أ فالهم ، فيرتكالب ال فالل أشالياء محرمالة فالي السالر 
أن أحالداً  أو افالي الشالار لمسالروقا هىه ويقول امه وجدأبم يك ب لىس  ال فل فيسرق 

الالال ين يتحمىالالون المسالالذولية األولالالس فالالي لالالدم  ، أهالالداث إيالالاث ، واألهالالل همالالا مالالن أصالالدقائه
مفسالهم  مهمالة أال يكىفون  س في مفوس أ فالهم ،غرس لقيدة مراقبة هللا سبحامه وتعال

فالالي صالالحة الكالالالم الالال   جالالاء بالاله  فىهالالم ، بالالل إمهالالم قالالد يفخالالرون بالاله التالالدقي  والتحقيالال  
 حب حة إ  وجد ما لم يجد غيرث .اتبرومه صويع

التالي حالدبت  بالةالحاد لال، وجالل تىال  ومن القص  التي تحكس لن مراقبة هللا 
في ،من لمر بن الخ اب رضي هللا لمه لمدما أصدر قاموماً بممع غالش الىالبن بخىال  

مالرأة لالم تأباله لالماء ، فحدث أن وصل ه ا الخبر إلالس مسالامع امالرأة وابمتهالا ، إال ان ا
 ث األوامالالر وأرادت أن تخىالال  الىالالبن  معالالاً ب،يالالادة الالالربح  والبمالالت المذممالالة تممعهالالا لهالال

وت كرها بتحريم أمير المذممين له ا الفعل ، ولما قالت األم ألبمتها أن أميالر المالذممين 
بمة جواب ايمان وبقة بوجود هللا ل، وجل، فقالالت : " الليس هما ولن يراما ، أجابت ا

 .  يراما ، فرب أمير المذممين يراما " إن كان أمير المذممين ال
 
 التربية الخلقية والنفسية -2

يقصالالالد بالتربيالالالة الخىقيالالالة " مجمولالالالة المبالالالادا الخىقيالالالة والفضالالالائل السالالالىوكية  
والوجدامية التي يجب أن يتىقمها ال فل ويكتسبها ويعتاد لىيها مم  تمييال،ث وتعقىاله إلالس 

ً أ  .3ان يخو  خضم الحياة "إلس  ،إلس أن يمدر  شاباً  ،ن يصبح مكىفا
تربيالة الولالد ممال  أن يعقالل لىالس الجالرأة تى  التي تهتم بربية المفسية فهي تلاأما  

  لمالالد اوالصالالراحة والشالالجالة والشالالعور بالكمالالال ، وحالالب الخيالالر لآلخالالرين واالمضالالب
 . 4 الق "إلالرضب ، والتحىي بكل الفضائل المفسية والخىقية لىس ا

و  ممالال  تمييالال،ث ىلىالالس أن يحسالالن ال فالالل السالال وهالال ث التعالالاري  وإن كامالالت تركالال، 
الخىقيالة تبالدأ فالي مرحىالة مبكالرة  اإال أن مهمالة األهالل فالي غالرس هال ث المبالاد ، وتعقىه

جداً ، حتس يصل ال فل إلس مرحىة البىوغ وقد التاد لىس الفعل الخىقي بشكل تىقالائي 
0 

  ً   أن ال فالل ، إ ويرتب  ه ا الموا من التربيالة بالتربيالة اإليماميالة ارتبا الا وبيقالا
الالال   يتربالالس تربيالالة إيماميالالة قائمالالة لىالالس خشالالية هللا ومراقبتالاله يصالالبح أقالالدر لىالالس كسالالب 

 لما يعىمه من حب هللا لىخير وبرضه لىشر. يءبتعاد لن الخى  الساالحسن ولالخى  ا

                                                 

 .167ن ص 1عبد هللا علوان ، تربية األوالد يف اإلسالك ، ص3 
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ومن  رائ  ما يروى لن " تعويد السى  أوالدهم لىس الصالدق  ومعاهالدتهم  
بامي الشيخ لبد  القالادر الكيالمالي رحماله هللا " بميالت لم الرالىيه ه ث القصة : يقول الع

لالس برالداد إلىالس الصالدق ، و لال  أمالي خرجالت مالن مكالة  –في حين ما مشأت –أمر  
ىالس المفقالة ، ولاهالدتمي لىالس لأ ىب العىم ، فأل تمي أمي أربعين ديماراً أستعين بهالا 

لقافىالة الصدق ، فىما وصىما أر  همدان خر  لىيما جمالة من الىصو   فأخال وا ا
مالالي أهالال،أ بالاله أ، فمالالر  واحالالد مالالمهم وقالالال : مالالا معالال  و قىالالت : أربعالالون ديمالال اراً و فةالالن 

فتركمالالي ، فرآمالالي رجالالل آخالالر ، فقالالال : مالالا معالال  و فأخبرتالاله بمالالا معالالي ، فأخالال مي إلالالس 
كبيرهم ، فسالألمي فأخبرتاله ، فقالال : مالا حمىال  لىالس الصالدق و فقىالت : لاهالدتمي أمالي 

، فأخ ت الخشية رئيس الىصو  ، فصاال لىس الصدق ، فأخا  أن أخون لهدها ! 
ن تخون لهد أمال  ، وأمالا ال أخالا  أن أخالون لهالد أوم،ق بيابه ، وقال : أمت تخا  

ما تائب لىس يدي  ، فقال مالن معاله أ :ة ، وقال ىمن القاف ثهللا و !! بم أمر برد ما أخ و
يعالاً ببركالة : أمت كبيرما في ق ع ال ري  ، وأمت اليوم كبيرمالا فالي التوبالة ، فتالابوا جم

 . 5الصدق " 
مالن هال ث القصالة مسالتخى  دور األهالل فالي ،را األخالالق فالي مفسالية ال فالل ،  

وه ا األمر ال يفعىه كبير من ابباء اليوم ، بل لىس العكس مالن  لال  فقالد تشالار  األم 
 في تدمير مفسية  فىها لبر سىوكه بسىو  يذد  إلس تشجيعه لىس االمحرا  ، 

ية أن " تشكيل تصالرفات أ فالمالا ترجالع بمسالبة قالد تصالل إلالس وقد قال أحد لىماء الترب
إلس تصالرفاتما ، محالن اببالاء واألمهالات مالع أ فالمالا ، وبخاصالة تصالرفات األم  85%

والقيمالة المىحوةالة  فالي مشالأة تصالرفات معيمالة  مع  فىها ، فهي وحدها العامل المذبر
   . 6دون غيرها " 

 ل مالع أبمالائهم وتالمعكس لىاليهميسالىكها األهال التالي من ه ث األمواا من السالىو و
  :، ما يىي  وسوءاً  اً ضر

تحقير األهل لىولد أمام أقرامه  أو اخوتاله أو حتالس الرربالاء، والتشالهير باله  -1
دائمالاً بالكال اب،  ثحين يمحر  لن األخالق الكريمة فإ ا كال ب مالرة مالادو

وإ ا ل الالم أخالالاث الصالالرير مالالرة واحالالدة مالالادوث بالشالالرير ،  وهالال ا التصالالر  
مه ال قيمة له وأمه حقير ، وه ا من األمالور الال   أمق  وبيشعر الولد بال

ن هالم أفضالل يالكرث لآلخرين الال وحساس بالضريمة إيولد في قىب ال فل 
و يصالالبح ممعالال،الً وحيالالدا يهالالرب مالالن مواجهالالة المالالاس ،... إن لىالالس أمماله ، 

أن يعمىالوا لىالس واألهل أن يدركوا خ ر تصرفاتهم لىس مفسالية أوالدهالم 
  والىالالين فالالي تربيالالة األبمالالاء ، فيبيمالالوا لىولالالد الحجالالة اسالالتخدام أسالالىوب الرفالال

 التي يقتمع بها لقىه الصرير أمه بتصرفه  يسيء إلس مفسه وإلس غيرث.
 هالالالاب رقابالالالة األهالالالل لىالالالس تصالالالرفات األوالد داخالالالل البيالالالت وخارجالالاله ،   -2

فيسالالالمحون لهالالالم بمشالالالاهدة البالالالرام  التىفا،يالالالة الفاسالالالدة ، ويسالالالمحون لهالالالم 
بهم إلس بع  المدارس األجمبية التي  ونعدفيبمخال ة رفقاء السوء ،  و

ً  تعالاداالو ةشالريعالال تقيم لىقيم األخالقية المعهودة في   ونأخال ي، و و،مالا
                                                 

 .175،ص  1عبد هللا علوان : تربية األوالد يف اإلسالم ، ج5 
 75األم الداعية  ، دكتوراه ، ص 6 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 7 - 

هدوا األفالالم الرراميالة أو البوليسالية ، وهالي تفسالد اإلس السيمما ليش يهمبأيد
بالين أيالديهم المجالالت الماجمالة  ونضالعيأخالق الكبار فكي  بالصالرار ، و

 .7ائ،  وتشجع لىس اإلجرام  جر بالرراالتي  تت
تفضيل ولد لىالس آخالر مالن أهالم العوامالل التالي تعالين لىالس امحالرا  الولالد  -3

وه ث المفاضىة قد تكون في الع اء أو في المحبالة أو فالي المعامىالة ، ممالا 
يالالذد  إلالالس توليالالد إحسالالاس الحسالالد والكراهيالالة ويسالالبب الخالالو  والحيالالاء 

 صالالىس هللا لىيالاله واالم الالواء والبكالالاء ، وهالال ا األمالالر حالال ر ممالاله رسالالول هللا
 " ساووا بين أوالدكم في الع ية " ال برامي . :وسىم لمدما قال 

تالالدليل الولالالد الالالدالل المفالالر  ممالالا يولالالد لمالالدث اإلحسالالاس بمركالالب الالالمق   -4
وتفقدث الرجولالة والشالجالة فالي المسالتقبل ، ويصالبح ضالعي  البقالة بمفساله 

 ومتخىفا لن أقرامه .

ع ولالالالالدها لىالالالالس سالالالالذ تصالالالالر  األم فالالالالي بعالالالال  األحيالالالالان لمالالالالدما تشالالالالج  -5
 فالها بالبعبع أاالمحرافات وال تقومها مبل امفعال الخو  ، فتخو  األم 

والضالالبع والحرامالالي واليهالالود  والجمالالي والعفريالالت " فيمشالالأ الولالالد جبامالالاً 
رلديداً يخا  ممالا ال يخالا  مماله ، ويخشالس مالا يمبرالي أن يقالدم لىياله ، ، 

ع لىالالس جالال،ا إ ا وقالالالوأشالالد مالالا يرالالرس الخالالو  والجالالبن فالالي مفالالس ال فالالل 
األر  فسال الدم من وجهه أو ركبته أو يدث ، فتى م األم صدرها بيدها 

تعالود الخالو  مالن يال فالل بال ل  بكالاء ، و وتصرخ وت ىب المجدة فيال،داد
رذية الدم أو الشعور  باأللم ، وخير من ه ا أن تبتسالم األم وتهالدا روا 

ا وأمه معالر  لمبالل هال ا فيمال   ولدها وتشعرث بأن ما حصل له أمر بسي
 .8يستقبل من األيام "

ن التربيالالالة الفاضالالالىة يجالالالب أن تكالالالون بالقالالالدوة           أفقالالالدان ال فالالالل لقدوتالالاله ، إ   -6
الحسمة واألم التي تربي أ فالها لىالس الصالدق وتكال ب لىاليهم أو تالأمرهم 
بالك ب في بع  المواق  خاصة لمدما يسأل لمها ،ائر ال تريد رذيتاله 

وتضالالع  لمالالد ال فالالل جامالالب التالالأبر  ،بمائهالالا بقالالتهم بهالالا وبأقوالهالالا أ، تفقالالد 
 . اوموالةه ابمصائحه

هللا بالن لالامر  ومما يروى لن رسول هللا صىس هللا لىياله وسالىم لالن لبالد
رضي هللا لمه قال : دلتمالي أمالي يومالاً ، ورسالول هللا صالىس هللا لىياله وسالىم 
قالد في بيتما ، فقالت ، ها تعال أل   ، فقال لها رسول هللا صىس هللا لىياله 

: مالالالا أردت أن تع يالالاله و قالالالالت : أردت أن أل يالالاله تمالالالراً ، فقالالالال لهالالالا وسالالالىم 
إمالالال  لالالالو لالالالم تع يالالاله شالالاليئا كتبالالالت   ه وسىم : أمايرسول هللا صىس هللا لى

 لىي  ك بة " رواث أبو داود .
فىالاليعىم األهالالل أمهالالم مسالالذولون مسالالذولية تامالالة لالالن تربيالالة أبمالالائهم داخالالل البيالالت 

لصرر ، قالال الالدكتور مصال فس السالبالي : فامحرا  األبماء في الكبر إمما يعود إلس ا
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" محالالن المسالالذولون لالالن امحالالرا  أبمائمالالا وبماتمالالا إ ا أصالالررما لىالالس امتهالالا  األسالالاليب 
الحاضالالرة  فالالي بيوتمالالا مالالع أوالدمالالا ! محالالن المسالالذولون لالالن كالال بهم فالالي المجتمالالع إ ا 
شجعماهم لىس الك ب في  فولتهم أو قسوما لىيهم في العقوبة لىياله حتالس جعىمالاهم ال 

ىون ممه ، ومحن المسذولون لن سرقاتهم إ ا محن ابتسمما لسرقاتهم في  فولتهم يخج
، أو لاقبمالالاهم بالعقوبالالة  البالرالالة التالالي ال ي يقومهالالا فمالالدفعهم إلالالس التمالالرد والشالالقاوة دفعالالا  

... 
ويالالرو  الالالدكتور السالالبالي حادبالالة حصالالىت فالالي إحالالدى المحالالاكم حيالالث حالالوكم  

قبالالل أن  –مفيالال  قالالال لهالالم بالالألىس صالالوته سالالارق بعقوبالالة ق الالع يالالدث " فىمالالا جالالاء وقالالت الت
د سرقت أول مرة فالي حيالاتي بيضالة مالن جيراممالا فق –تق عوا يد  اق عوا لسان أمي 

مالي بولم ت ىب إلس إرجالها إلس الجيران بل ،غردت وقالالت : الحمالد هلل لقالد أصالبح ا
 . 9رجال .. فىوال لسان أمي ال   ،غرد لىجريمة لما كمت في المجتمع سارقا  
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ً ث  التربية المدرسية   :  انيا
ن األسالرة أالمدرسة هي األداة التي تتمم دور األسرة فالي تربيالة ال فالل ،  لال  

ن ال فالل يقضالي أال تست يع اإلشرا  التام لىس ال فل في كالل مراحالل لمالرث ، كمالا 
في المدرسة وقتاً أكبر مما يقضيه في البيت ، والمدرسة تتيح لى فل تكوين شخصيته 

 االتصال باأل فال والمربين  .االجتمالية لبر 
التربيالالة والتربيالالة المدرسالالية  ومالالن مقالالا  االخالالتال  التالالي يمكالالن ان مىحةهالالا بالالين      

 المقا  التالية : ألسريةا
أقالالل مالالن  ةسالالي رة المدرسالالفمالالوا السالالي رة فالالي كالالل مالالن المدرسالالة والممالال،ل ،  -أ

 ينا حالألن ال فل حين يرضالب مالن المدرسالة يىجالأ لوالدياله ، أمال ،سي رة الوالدين 
 رضائهما .إيرضب من والديه فال مىجأ له سوى 

موا المعامىة : المدرسالة تعتمالد التسالاو  فالي المعامىالة بالين التالميال   وأقالربهم  -ب
بويالة ترفالر لألبمالاء أللىمدرسة أصىحهم ، أما البيت فالإن لمصالر الشالفقة والعا فالة ا
ولالين الرضالا لالن  موباً كبيرة ، حتس أن كبيراً ممها ال تراث ، كما قال الشالالر: "

 كل ليب كىيىة " . 

ميالة أمالا المدرسالة فمةامهالا مكما أن األسرة تتدر  في شدتها مع سموات ال فالل ال،
 .10من اليوم األول واحد " 

والبيالت هالي لالقالة  بماء لىالس مالا تقالدم يمكالن ان مسالتمت  أن العالقالة بالين المدرسالة
أمها مهمالا بىرالت  أن تعىمالمدرسة إال أمه لىس رغم ه ا التكامل فإن لىس  ، تكامل تام

لال ل   ،ولالداة اليالأهميالة البيالت فالي ح أهمية دورها التربو  ، إال أمها ال تست يع إغفال
معتمدة في ه ا التعالاون لىيها أن تأخ  به ا األمر في لين االلتبار أبماء تعامىها معه 

 لىس مق تين :
م سالىو  الولالد لدم التماد  أسىوب الرف  أو التقرية أو التشهير من أجل تقوي -أ

مام الولد ، ومست يع أن مالورد همالا أ، فال يفضح المدرس أسرار األسر وال يشهر بها 
أسالرته ، فقالد  تجالاثمباالً يةهر بع  ش و  المدرسين في لدم احترام مشالر ال فالل 

تالميال ث لالن إحالدى المسالائل التعىيميالة فىالم يجالب وكالان  دحدث أن " سأل المالدرس أحال
مار ، فاسته،أ المالدرس بال فالل ، وقالال : أةمال  كمالت بايالت والد ال فل حماالً لىس ح

اليالالوم دث مالالع الحمالالار ، فضالالح  التالميالال  كىهالالم ، ولكالالن التىميالال  كالالان حاضالالر البديهالالة ، 
أبالالارث الرضالالب ، فقالالال لىمالالدرس ، كمالالت بالال اكر وأراد أبالالي المالالوم ، فقالالال لالالي : ا هالالب 

 . 11و اكر أما لمد أستا   أو لمد الحمار ففضىت البامي " 
مالن همالا فعىالس   ال الرفين مالن أجالل مصالىحة ال فالل بالدرجالة األولالس. بين عاونالت -ب

المربي المسذول لن ال فل دراسة وضع ال فل األسالر  ، والتعالاون مالع األهالل مالن 
أجل وضع الخ ة السالىيمة لىعالال  الصالحيح ، وال بالأس فالي بعال  األحيالان مالن أجالل 

اا ال فالالالل  ويتىقالالالس شالالالرال لهالالالم أوضالاليهالال ث الرايالالالة أن يقالالوم  بال،يالالالارات إلالالالس األسالالرة 
سالالة لىيالاله ، وقالالد تالالأتي هالال ث ال،يالالارات فالالي بعالال  الحالالاالت الخاصالالة رامعكاسالالات المد
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يالالة األخالالرى ، ويمكالالن فالالي بعالال  لجتماالا اتمماسالالبالمالالن  كمالالر  ال فالالل وغيرهالالا
مالن المالوا  تاألهالل إ ا كامال لاألمالر المسالالدة فالي معالجالة مشالاك ساإلحيان إ ا استدل

 ال   يذبر لىس سىو  ال فل  .
ا بعد أن بيما لالقة المدرسة بالبيت مورد دور المدرس في تمشئة ال فالل وهك  

التمشئة اإلسالالمية الصالحيحة ، والتالي تقالوم لىالس ،را العقيالدة السالىيمة فالي المفالوس ، 
 ووقايتها من التفىت واالمحرا  .

ن  أإن ممالالا يذسالال  لالاله أن يصالالل شالالبابما وشالالاباتما إلالالس سالالن التكىيالال  ولالالم يعىمالالوا  
   .لة ، ومصح  وسي  ، ولبادة وسياسة اإلسالم دين ودو

ن يتعىم أبماذما في المدارس كل شيء لن رجاالت أ أيضاً " وإن من المذس 
هم وتاريخ حياتهم ومآبر ألمالهم ... ولالم ئالررب وفالسفة الشرق ولن أفكارهم وآرا

سالوى المال ر  ،تحين افاللاريخ، وأخبالار اتالاذما من الميعرفوا شيئا لن حياة أب الما ولة
 .12القىيل "
إن ه ا التقصير  يتحمل مسذوليته المربون من آباء ومعىمين ال ين لالم يعىمالوا  

أبماءهم العقيدة الصحيحة ولم يىقموهم تاريخهم ولالم يعىمالوهم كيفيالة الحالوار والمماقشالة 
 من أجل الرد لىس الدسائس واالفتراءات لىس ه ا الدين .

العصالالر مهمالالة صالالعبة إ  أمهالالا ال تقتصالالر  ومالالن همالالا فالالإن مهمالالة المعىالالم فالالي هالال ا 
لىالس إل الالاء العىالالم المسالال ور فالالي الكتالالب ، بالل لعالالل العكالالس هالالو الصالالحيح أ  يمكالالن أن 
تكالالون مالالن بالالين مهامالاله مقالال  مالالا جالالاء فالالي هالال ث الكتالالب إن كالالان فيهالالا تعالالار  لىالالدين   
والعقيدة أو كان فيهالا أكا يالب وأضالاليل مشالوهة لتالاريخ اإلسالالم المشالرق ، ومالن همالا 

 المسىم كي يمجح في مهمته التعىيمية أن يعمد إلس األساليب التالية : فعىس المعىم
 

 معرفة الغاية من التعليم  -1
بين اإلسالالم الرايالة مالن تعىاليم الولالد أمالور لالدة ممهالا مالا هالو موجالود حاليالاً فالي  

 بع  المماه  التعىيمية وممها ما هو غائب ، ومن ه ث األمور ما يىي  :
 ،ا صالالحيحاً متكالالامالً مالالتعيمالاله لىالالس فهالالم اإلسالالالم فهتىقالالين الولالالد العىالالوم التالالي  -أ

وتسالدث لىس غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة فالي مفساله ، وتال،ودث  بالالقيم 
والتعاليم اإلسالالمية التالي تشالكل لومالاً لاله فالي حياتاله المسالتقبىية بعالد تخرجاله ، 

 حيث يستخدم ما تعىمه في خدمة ديمه وإخوامه ،

جدث إال في بع  المدارس اإلسالمية الخاصالة وه ا الموا من العىوم مكاد ال م
، أمالالا المالالدارس األخالالرى ، كالمالالدارس اإلرسالالالية والمالالدارس الحكوميالالة، فهالالي 
لىس لكس من  ل  ممكن أن ت كر العقائد األخرى وترفل    الالدين اإلسالالمي 
، وممكن أن تصور الفترة  التي حكم فيها حكم الخىفاء العبماميون لبمالان بأمهالا 

 ها الةىم واالستبداد والتقهقر .فترة ساد في
السالالالىوكية  هكسالالالاب الولالالالد المعالالالار  والمهالالالارات المختىفالالالة ، وتمميالالالة اتجاهاتالالالإ -ب

ً تالالبماءة التي تسالد لىس ت الوير المجم وتهيئالة  ع اقتصالادياً واجتماليالا وبقافيالا
 الفرد ليكون لضواً مافعاً في بماء مجتمعه  .
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ورة بعال  المبالادا العىميالة وهما أيضالاً ال بالد مالن تالدخل المعىالم فالي تبيالان خ ال
الحديبة التي تتماق  مع الشرا اإلسالمي ، كتبيان مساوا المةام الرأسالمالي 
الربالالو  ، والمةالالام اإلشالالتراكي الالال   يشالالجع لىالالس الكسالالل ويقضالالي لىالالس األمالالل 

 وال موال .
 االبتعاد عن االزدواجية في التعليم  -2

لتالي تحالاول أن تكالرس مشأت اال،دواجية فالي التعىاليم متيجالة الممالاه  الخا ئالة ا 
ن العىالم ال بيعالي ال لالقالة لاله بالالدين ، وأن الالدين وحالدة أخالرى أ" الماشالئة  نفي أ ها

    13مستقىة ال لالقة له بالعىم " .
إ هاب ه ا المفهوم الخا ئ من األ هالان  درس هي فيالم  مةومن هما فإن مه 

ربت بعالال  ومحاولالالة شالالرال لىتالميالال  حقيقالالة الالالدين والالالدفاا لمالاله إ ا صالالاد  أن تسالال
المفاهيم غير اإلسالمية لن  ريال  بعال  المةريالات العىميالة ، أو فالي دراسالة العىالوم 
األجمبية ، فمهمة المدرس في تى  الحالة هي السعي إلس أيجاد البراهين المقمعة لىالس 

واحدة ، وما يتعىمه ال الب في مادة األحياء هو مالا مال   ةأن " المواد الدراسية وحد
مالن دوماله "  نالكريم بقوله : " ه ا خى  هللا فأرومي ما ا خى  ال يهللا لىيه في القرآن 

مريهم آياتما سبقوله: "  14. وما يتعىمه بمادة الفي،ياء هو ما م  لىيه هللا 11لقمان ، 
 .53في ابفاق وفي أمفسهم حتس يتبين لهم أمه الح  " فصىت، 

حي بعالال  أن توضالال درسالةالم بالال ِّ أيتهالا األخالالتالخاصالالة  اتمهمالالكمالا ان مالالن  
ببهالا فالي  بعال  ألالداء اإلسالالمحالاول ية وحقوقهالا التالي أاحكام الدين فيما يتعى  بالالمر

مبالالل االدلالالاء بةىالالم الالالدين اإلسالالالمي لىمالالرأة ، ومحاباتالاله لىرجالالل لىالالس ، الكتالالب  يالالات
حسابها و ل  بحرمامها المساواة فالي الحقالوق كالاإلرث ومالا إلالس  لال  ، ومالن همالا فالإن 

ميالال   مالالن هالال ث المرال الالات الفكريالالة لبالالر توضالاليح مهمتالال  تكمالالن فالالي تمقيالالة لقالالول تال
األهالالدا  التدميريالالة لهالال ث األفكالالار التالالي ت الالال األسالالرة والتالالي تشالالكل المالالرأة لمودهالالا 
األساسالالالي ،  ومالالالن همالالالا يمكمالالال  لبالالالر الحالالالوار والمماقشالالالة اسالالالتخدام األدلالالالة والبالالالراهين 

سالالم الق عية التي تجعل من هذالء األ فال سداً مميعاً يق  في وجه كل ما يحالا  لإ
 .   من الخار  

 
 حسن استخدام أساليب التعليم -3

إن دور المالالدرس األساسالالي فالالي الصالال  هالالو إيصالالال المعىومالالات إلالالس ال الالالب  
والتأكد من حسن استيعابهم لما قاله والعمل لىس تكوين المىكالة الفكريالة لالديهم لتعيالمهم 

 لىس التفالل مع المجتمع فيما بعد . 
المالالدرس أن يسالالتخدم كالالل األسالالاليب التربويالالة لالال ا وتمفيالال اً لهالال ث المهمالالة لىالالس 

المتاحة لديه من أجل الوصول إلس هدفه ، سواء كامت ه ث األسالاليب قديمالة أم حديبالة 
. 
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ومن أهالم هال ث األسالاليب واولهالا اتبالاا مالمه  رسالول هللا صالىس هللا لىياله وسالىم  
تبعومي ال   يورث محبة هللا تعالالس ، كمالا قالال سالبحامه : " قالل إن كمالتم تحبالون هللا فالا

 يحببكم هللا  ويرفر لكم  موبكم وهللا غفور رحيم " .
واألسالالالاليب التعىيميالالالة التالالالي اتبعهالالالا الرسالالالول صالالالىس هللا لىيالالاله وسالالالىم متعالالالددة ،  

 م كرممها ما يىي:
 التربية بالقدوة والخلق : -أ

تىعالالب القالالدوة دوراً أساسالالياً فالالي التالالأبير لىالالس المفالالوس ، ألن المالالدرس إ ا كالالان  
تي ضدث يفقد قدرته لىس التالأبير ويصالبح بالتالالي لمصالراً هالداماً يأمر  البه بفعل ويأ

لىفضائل واألخالق ، وال يقتصر آبار فقدان القالدوة لىالس فقالدان التالأبير فقال  ،  بالل ان 
مالالن آبالالار غيالالاب هالال ا العمصالالر الفعالالال شالالعور الماشالالئة شالالعوراً خ يالالراً باال،دواجيالالة 

أتي ضالدث  ،  يصالبحون أكبالر والتماق  ، فإمهم لمدما يرون مدرسهم يقول  كالماً وي
تجرأً لىس ارتكاب المعاصي التي يرتكبها مدرسهم ، فهو مالا دام يقالع  فالي  لال  وهالو  
أكبر ممهم سماً ، وأكبر ممهم لىماً ومعرفة ، فهالم مالن بالاب أولالس  ، وقالد يفسالر بعال  
ال الب التماق  بين األقوال واألفعال في حياة مدرسالهم ، بالأن تىال  التوجيهالات التالي 

ها ممه  ليست ب ات أهمية ، وامه من الممكالن تخ يهالا وال غضاضالة فالي  لال  يسمعوم
"15 . 

وإضافة إلس  ل  فإمه ال يكفي أن يكون المدرس قدوة لتالمي ث بل لىيه أيضالاً  
أن يتمتالالع بالالالخى  الرفيالالع ، إ  أن همالالا  مالالن يميالال، بالالين القالالدوة والخىالال  " بحيالالث يكالالون 

لىس صالة الجمالة في الصال  األول المدرس القدوة في كبير من تصرفاته حريصاً 
ممالا يسالبب المفالور بيماله وبالين  الباله ،  16، ولكمه قد يكون فة القىب ، غىالية ال بالع "

يجعىهالم لالاج،ين لالالن محبتاله وبالتالالالي فهالم يرفضالالون كالل مالا يالالأتي باله مالالن لىالوم ولالالو 
 كامت صحيحة .

 ل ل  فعىس المدرس  ان يتبع سمة رسول هللا صىس هللا لىيه وسالىم فالي التحبالب
إلس الخى  حيث استخدم لىيه الصالالة والسالالم االبتسالامة والمال فالة  واالمبسالا  إلالس 

شخا  ال ين يحادبهم ويعىمهم .  األِّ
 التعليم بالبيان -ب

لمالالد رسالالول هللا لىيالاله الصالالالة والسالالالم  إلالالس اسالالتخدام أسالالىوب البيالالان أبمالالاء تعىالاليم 
أداء العبالادة أمالام السالائل أصحابه ، فكان إ ا سأله أحدهم لن لبادة من العبادات قام بال

حتالالس ترسالالخ وتببالالت فالالي  همالاله ، ومالالن الممالالا   التالالي  كرتهالالا كتالالب السالالمة لالالن أسالالىوب 
رسول هللا صىس هللا لىيه والسالم التعىيمي ما رواث أبو داود بقوله : " أن رجالالً جالاء 
إلس المبي صىس هللا لىيه وسىم فقال :   يا رسول هللا ! كيال  ال هالور " ، فالدلا بمالاء 

كفيه بالباً ، بم غسل وجهه بالباً ، بم غسل  رالياله  بالبالاً ، بالم مسالح برأساله ،  فرسل
بم أدخل إصبعيه السباحتين في أ ميه ومسح بإبهامياله لىالس ةالاهر أ مياله ، بالسالباحتين 
با ن أ مياله ، وغسالل رجىياله بالبالاً ، بالم قالال : هكال ا الوضالوء ، فمالن ،اد لىالس هال ا و 

 ساء " .مق   فقد أساء  وةىم ، أو ةىم فأ
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 التعليم بالحوار والنقاش -ج
تكمن أهمية ه ا الموا من التعىيم بكوماله يالرتب  بقالدرات المالدرس العىميالة ، إ    

أن الالالدخول فالالي الحالالوار والمقالالاش أمالالر ال يسالالت يعه إال المالالدرس المالالاجح المالالتمكن مالالن 
لىمه وقدراته فال يخا  مواجهة ال الب  وإحراجهم لاله ، بالل لىالس العكالس مالن  لال  

لتمكمه العىمي دور في تكوين شخصية ومسالتهم لن  ريال  الحالوار والمقالاش  يكون
 إلس التوصل إلس الحقائ  بأمفسهم .

وتىعب ه ث المق ة دوراً هاماً في تمشئة الجيل المسىم القو  ، ألمما " لسما فالي حاجالة  
إلس أن م،ود  البما بكالم هائالل مالن المعىومالات بقالدر مالا محالن بحاجالة إلالس أن معالودهم 

 .17يفكرون ، وقاية له ث المىكات ال رية من أن تتع ل "  كي 
 

 ثالثا : التربية الدعوية
تشتد الحاجة إلالس التربيالة الدلويالة فالي هال ا العصالر أكبالر مالن أ  وقالت مضالس  

بسالالبب ابتعالالاد المالالاس لالالن اإلسالالالم الالال   بالالات فالالي أ هالالان الالالبع  أسالال ورة مالالن 
يم أيضالالاً فالالي كبيالالر مالالن األسالالا ير التالالي تتىالالس وال يعمالالل بهالالا ، وبالالات القالالرآن الكالالر

المجتمعات يتىس لىتبر  في المماسبات االجتمالية الح،يمالة كالالموت ، أمالا قواميماله 
وتشريعات اإلسالمية فقد ألري العمل في قسم كبير ممها ، وي الب بإلراء   القسالم 

 ابخر واستبداله بالقوامين الوضعية التي باتت تتحكم حياة البشر ومصيرهم .
من جهة أخرى فإن الحاجة إلس العمل الدلو  يبر، كحصن  ه ا من جهة أما 

يحمي به المسالىمون  أمفسالهم مالن ألالداء اإلسالالم الال ين يحالاولون ممال  بالدء الالدلوة 
اإلسالالالالمية  إيجالالالاد ممفسالالالاً لهالالالم يالالالدخىون بالالاله إلالالالس لقالالالول بعالالال  المالالالاس الجالالالاهىين  
ليشالالالككومهم فالالالي لقيالالالدتهم وي،ل،لالالالوا إيمالالالامهم الف الالالر  بالالالاهلل سالالالبحامه وتعالالالالس ، 
فيقولالالون لهالالم : " أن هالال ا الالالدين لالالم يعالالد يصالالىح لهالال ا الالال،من " ،أو يقولالالون :" هالال ا 
العصر لم يعد لصر دين بل هو لصر لىالم وتكمولوجيالا التالي باتالت اإللاله الجديالد 

 ال   يسير العالم حسب ،لمهم " . 
وال تةمن أخواتي المسىمات أن ه ث الدلوة التي يدلوكن اإلسالالم لحمىهالا مالن  

ة ، بل هي مهمة صعبة جداً ، خاصة في المجال الالدلوة المسالائية، المهمات السهى
و ل  بسالبب اسالتخدام ألالداء اإلسالالم سالالال المالرأة ليحالاربوا باله هال ا الالدين ، فهالم 
يحاولون أن يستخدموا كل وسائل الترغيب والترهيب مالن أجالل إبعالاد المالرأة لالن 

، فهالو لالم يمصالفها بالل ديمها ، فيصفون ه ا الدين بكومه ةالماً مجحفاً بحال  المالرأة 
حرمها من إمساميتها لمدما حرمها حقوقها وفر  لىيهالا الحجالاب الال   التبالروث 

 حاجباً  لن الممو الفكر  والعقىي .  
ومما يجعل ه ث المهمة أشد صعوبة هو أن الحرب ليست موجهالة ضالد ألالداء 

أختالي -اإلسالم فق  بل هي في بعال  األحيالان حربالاً داخىيالة حيالث أمال ِّ مضال رة 
لمواجهة كبيرات من المساء المسىمات المذممات باألفكالار العىماميالة التالي -دالية ال

 تجد فيها حالً يتواف  مع ت ىعاتها الدميوية من اشباا شهوة أو اتباا ل ة .
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هو محاولة امقا  أخواتال  فالي هللا مالن سالىو   -أختي الدالية-ومن هما فإن دور   
لضعي  الال   يجعىهالن ال يخالافون هللا لال، ه ا ال ري  ، فتعمىي لىس تقوية إيمامهن ا

وجالالل وال يخالالافون لقابالاله مالالن جهالالة ، ويجعىهالالن يرفضالالن تىقالالي العىالالم الكفيالالل بتعالالريفهن 
برايالالة الحيالالاة الدميويالالة التالالي هالالي دار ممالالر ولالاليس دار مقالالر مالالن جهالالة اخالالرى ، لالال ل  
تجديمهن ممكبات لىس ،خار  الدميا و،يمتها  يمهىن ممها ويعتبرمها مقيالاس التفضاليل 

البشر دون أن يالدركن أمهالا كىهالا إلالس ،وال ، وال يمفالع اإلمسالان إال إيماماله ولمىاله  بين
 الصالح .

ومما يصعب لىي  مهمتال  أيضالاً تىال  الفالتن واالبالتالءات المتتابعالة التالي تصالاب  
بها بع  المذممات والتي  تكاد تفقد هن الصبر واألمل بالالفر  ، لىالس رغالم لىمهالن 

 عسر يسرا " بقول هللا تعالس  : " إن مع ال
وله ث األسباب قىت ل  أختي الدالية أن مهمت  ليست سهىة ، إ  أن لىيال  أن  

تعمىي لىس بث اإليمان في القىوب الضعيفة والمبتىية ،  ولىيال  ان ال تفتالر  فالي أ  
ين فالي  أحىال   لحةة من الىحةالات لالن حمالل هالم هال ث الالدلوة ، حتالس  ولالو كمالت تمالر ِّ

ء والرسل لىاليهم السالالم الال ين مالا وهمالوا فالي حمالل الةرو  ، وت كر   ممه  األمبيا
الالالدلوة حتالالس أن سالاليدما يوسالال  لىيالاله السالالالم كالالان يالالدلو إلالالس هللا لالال، وجالالل وهالالو فالالي 

 السجن ، ولىس رغم محمته بقي يدلو .
وإن مما يعيم  في مهمت  أم  وغير  جمدية مى،مة بحمالل هال ث الالدلوة  ، فأيممالا 

مدرسالة  ، فأمالت مسالذولة لالن بالث هال ث كمت وفي أ  موقع لمىت  بيبالة أو البالة أو 
 الدلوة وحمل رايتها .

الالالدلوة بالقالالدوة  -1مالالن همالالا فالالإن ممالالا يعيمالال  فالالي مهمتالال  معرفتالال  بالالأمور بالبالالة : 
حسالالن اسالالتخدام أسالالاليب  -3التعالالر  لىالالس أوضالالاا المالالدلو ،  -2والخىالال  الحسالالن ، 

 الدلوة 
 
 الدعوة بالقدوة والخلق الحسن : -1

مجحالالوا فالالي مهمالالتهم الدلويالالة يكفالالي أن يتقمالالوا بعالال  يعتقالالد بعالال  الالالدلاة أمهالالم كالالي ي 
العىالالوم اإلسالالالمية مالالن لقيالالدة وفقالاله وسالاليرة  ، إال أن الواقالالع أن هالال ث العىالالوم لوحالالدها ال 
تكفي ، بل ال بد مالن أن يكالون حامىهالا متمتعالاً بمواصالفات أخالرى تسالالدث فالي التالأبير 

 لىس ابخرين ،  ومن ه ث المواصفات اقتران العىم بالعمل . 
ما لىس الدالية ان يدركه أمه إمسان مراقب في جميع تصرفاته وسكماته إن م 

، وأ  تصالالر  يتصالالرفه مماقضالالاً لمالالا يالالدلو إليالاله يجعىالاله يسالالق  مالالن لالالين المالالدلو فالالال 
 يصدقه بعد  ل  في أ  شيء يدلو إليه .

وال يقتصر األمر لىس  ل  بل إن سقو  الدالية في مةالر المالدلو يمكالن   أن 
م ، فيعتبر أن اإلسالم دين قول وليس ديالن فعالل ، وربمالا قالال يشوث مةرته إلس اإلسال

" لو كان مالا يالدلوما إلياله خيالراً وحقالاً لكالان هالو أول المسالتجيبين لاله " ، فالمالاس دومالاً 
يتوقعون رذية صورة حي ة لىدلوة في سيرة الالدالي ، وأن وجالود أدمالس اخالتال  بالين 

دلوتالاله كالال ل  ، فقالالد حالالدث فالالي  فعىالاله وقولالاله يبيالالر التسالالاذالت  حولالاله ، بالالل احيامالالاً حالالول
،من المبي صىس هللا لىيه وسىم أن   استررب " سعد بن لبالادة بكالاء المبالي صالىس هللا 
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لىيه وسىم لىس سب ه ، فقال له " يا رسول هللا ما ه ا " فقال: "ه ث رحمة جعىها هللا 
 في قىوب لبادث ، وإمما يرحم هللا من لبادث الرحماء " 

أن سعد بن لبادة رضي هللا لمه استررب بكاء المبالي   ومما مجدث في ه ا الحديث
صىس هللا لىيه وسالىم لىالس الصالبي ، وأبالار  لال  تسالاذالً لدياله لمالا ةماله متعارضالا  مالع 

 .18مهيه صىس هللا لىيه وسىم لن البكاء ، فقال : يارسول هللا ما ه ا و "
لىياله  إن القدوة الحسالمة التالي ورد الحالديث لمهالا  لعبالت فالي لهالد المبالي صالىس هللا

وسىم والعصور األولالس دوراً هامالاً فالي تبىيالد الالدين حتالس أممالا كبيالرا مالا سالمعما " لالن 
بعالال  اليهالالود والمصالالارى أمهالالم دخىالالوا لإسالالالم لمجالالرد اقتمالالالهم بسالالمو أخالالالق المبالالي 

 .19وحسن معامىته وبىوغه في كل  ل  الدرجة العىيا من درجات القدوة الحسمة "
 

 التعرف على أوضاع المدعو : -2
ا   الداليالالة مالالن أجالالل المجالالاال فالالي مهمتالاله إلالالس الصالالبر والتالالأمي مالالن أجالالل  يحتالال  

الوصول إلس غايته والوصول إى  أجر الهداية الال   بي ماله رسالول هللا صالىس هللا لىياله 
وسىم بقوله : " ألن يهالد  بال  هللا رجالالً واحالداً خيالر لال  مالن الالدميا ومالا فيهالا" ، فهالل 

 كالر التالاريخ أن  المبالي مالوال لىياله السالالم يكون ه ا األجر إال لىس قدر المشقة ، فقد 
سمة يدلو إلالس هللا وال يسالتجاب لاله ، والرسالول صالىس هللا لىياله وسالىم بقالي  950بقي 
 سمة يدلو وما أسىم معه إال م ر يسير . 13فترة 

فمهمة الالدلوة مهمالة شالاقة لىالس الداليالة أن يالدر  أماله مالن أجالل المجالاال فيهالا  
 لىيه أن يعىم أموراً  لدة ممها :

اإليمالالان ال يكفالالي فيالاله الفهالالم والتصالالدي  فقالال  ، إ  لوكالالان هالال ا صالالحيح لكالالان -أ
ابىالاليس مذممالالا فىقالالد كالالان يعالالر  بوجالالود هللا وكالال ل  األمالالر بالمسالالبة لىمستشالالرقين الالال ين 
يدرسالالون كتالالاب هللا وسالالمته مبيالاله ، فهالالو يعرفالالون مالالن الالالدين أكبالالر ممالالا يعالالر  المالالذمن 

ن ، ألن اإليمالان توفيال  مالن هللا تعالالس العاد  ، إال أن ه ا العىم لم يوصىهم إلس اإليما
" أقول ه ا الكالم ألن كبير من الدلاة هلل ل، وجل  يريد أن يحالول المالاس إلالس الالدين 

 .20بمجرد جرة قىم " 
ال أيتها األخوات إن ب رة اإليمالان قالد يصالعب ةهورهالا فالي بعال  األحيالان وهالي 

حالال المالدلو وتالدرس  تحتا  إلس المتابعالة والمالحقالة ، لهال ا لىالس الداليالة أن ترالالي
حالته وتستخدم معاله أسالىوب التالدر  فالي بيالان العقيالدة ، فحالال الكافرالال   يالدلس إلالس 
اإلسالم أول مرة  تختى  لن حال المذمن العاصي ال   يدر  أحكام الدين ولكمه ال 
ي بقه ، ومن هما فإن خ اب الكافر يبدأ بالتدر  ، فيبدأ معه  ببيان العقيدة اإلسالالمية 

ساد لقيدته السابقة ، بم يُعىم بعد  ل  الصالة  ، ويقال له كمالا قالال رسالول هللا وبيان ف
صىس هللا لىيه وسىم : صىوا كما رأيتمالومي أصالىي ،  ويسالير باله بعالد  لال  ساليرا إلالس 
األمام في بيان الشريعة بالتفصيل ، فيبتدا بالعبادات ، بم بالمحرمات  األسهل قبالوالً 
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ه الشالريعة كامىالة ، فيكالون لمالدها مبىمالا إ ا لالم يكالن خيالراً ، فاألسهل قبوالً حتس يبين ل
 مما  . 
فهالالم مفسالالية المالالدلو جيالالداً حتالالس يسالالهل التعامالالل معالاله والتالالأبير لىيالاله ، وهالال ث  -ب

المعرفالالة تتضالالمن معرفالالة  بالالاله وأخالقالاله ، ومعرفالالة ميولالاله واهتماماتالاله  ، ومعرفالالة 
 أفكارث ومفاهيمه وتصوراته  وكش  لىىه ومشكالته .

لصىة الشخصية خ وة اتبعها الرسول صىس هللا لىيه وسىم فالي دلوتاله لقد كامت ا
، فكالالان " يقالاليم اتصالالاالت سالالرية فالالي مرحىالالة الالالدلوة األولالالس مالالع أفالالراد أسالالرته ومالالع 
أصدقائه ومعارفه  والعامة والفقراء ، ويجتمع معهم ويعىمهم القرآن ، فكان التعار  

 . 21والصادقة  ري  السابقين إلس اإلسالم " 
 

 ستخدام أساليب الدعوة حسن ا-2
 تتعدد أساليب الدلوة التي يمكن أن تستخدمها الدالية في أبماء دلوتها وممها: 

استخدام اسىوب الترغيب والترهيب في الدلوة ويقصالد " بالترغيالب كالل مالا -أ
يشوق المدلو إلس االستجابة وقبول الح  والببات لىيه ، ويقصد بالترهيالب ، كالل مالا 

 ن لدم اإلستجابة" ، يخي  ويح ر المدلو م
ولىس الداليالة ان تكالون حكيمالة  فالال تجعالل " حالديبها كىاله ترغيبالا وال تجعىاله  

كىالاله ترهيبالالا ، بالالل يتمالالاوب بالالين اإلبمالالالين حتالالس ال ي رالالس جامالالب لىالالس جامالالب فيفالالالر   
المسالالتمع فالالي التممالالي بالالالبواب دون لمالالل ، أو يقالالم  مالالن البالالواب وهالالو يعمالالل بقالالدر مالالا 

  .22يست يع " 
اإلجتمالية ول،يارات التي تعتبالر لوامالل مهمالة فالي التالأبير تقديم الخدمات -ب

لىس الماس إلحساسهم بأن هما  مالن يتحسالس همالومهم ومشالاكىهم ، إضالافة إلالس  لال  
يمكن لىدالية أن تمف  بع  مالها في سبيل تقريب القىوب ، وه ا األسىوب  الدلو  

ي  قىالوب ضالعيفي مقرر  في القالرآن الكالريم أيضالاً ، فقالد أباحاله هللا لال، وجالل فالي تالأل
اإليمان وج بهم إلس الدين ، إ ا لم تكالن همالا  وساليىة سالوى  لال  ، قالال تعالالس: " إممالا 

 .60الصدقات لىفقراء والمساكين والعامىين لىيها والمذلفة قىوبهم " التوبة 
ومن المواحي المالية التي يمكن أن تفيد الدلوة أيضاً  " بال ل المكافالآت الماليالة 

واألحاديالث والتالال،ود بالبقافالة اإلسالالمية ، وكال ل  مرالالاة حالالال  لحفةالة القالرآن الكالريم
الالالدلاة والعىمالالاء ممالالن يجاهالالدون وال يجالالدون مىجالالأ لىعمالالل ، و لالال  برلايالالة مصالالالحهم 

 . 23وتقدير ةروفهم " 
إن اإلهتمالالالام بشالالالذون المالالالدلو مالالالن األمالالالور التالالالي يسالالالتخدمه ألالالالداء اإلسالالالالم 

مهم ويمالالالالدومهم بالمالالالالال فيحالالالالاولون الالالالالدخول إلالالالالس لقالالالالول أبماءمالالالالا ، يهتمالالالالون بشالالالالذو
والمسالالالدات فالالي مرحىالالة أوليالالة قبالالل ان يقالالدموا فيمالالا بعالالد لىالالس غالالرس لقيالالدتهم فالالي 
مفوسهم ، كل ه ا يحدث في مجتمعاتما وفي بع  مدارسما اإلسالمية التي غفالل فيهالا 

                                                 

 .70الدعوة اإلسالمية الوسائ  واألساليب ، ص 21 
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المسذولين واألهل لن أبمائهم فاسترل األلداء ه ا الرفىة وخسرما بال ل  أ فالاالً كالاموا 
 اسىما وبعدما لن لقيدتما أفقدما إياهم . مسىمين ولكن تك

ما أقوله هو أمر حقيقي حصل في إحالدى مالدارس بيالروت المعروفالة ، فىممتباله 
لما يحا  ضدما وليعمل كل مما لىس تحمل مسذولياته خوفاً من يالوم ال يمفالع فياله مالال 

 وال بمون . 
ان ، وأخيراً  أختم محاضرتي بالحمد هلل لال، وجالل لىالس معمالة اإلسالالم واإليمال

وأدلو هللا ل، وجالل أن يالوفقمي وإيالاكم إلالس حمالل أمامالة هال ا الالدين ، والسالالم لىاليكن 
 ورحمة هللا وبركاته .

 
 

 د. مهس قا رجي .
 كىية اإلمام األو،الي لىدراسات اإلسالمية

 لبمان -بيروت 
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