
أ ث د ن ل أف ث د ن ل في صحيح مسلم من حديث أبي  في صحيح مسلم من حديث أبي  ف
إإ((((إذا  إذا  : ((: ((قال رسول اهللا قال رسول اهللا ::قالقالهريرةهريرة

مات ابن آدم انقطع عمله من الدنيا إال مات ابن آدم انقطع عمله من الدنيا إال 
ثالث ثالثمن ينتفع::من علم أو جارية، ينتفعصدقة علم أو جارية، صدقة صدقة جارية، أو علم ينتفع  صدقة جارية، أو علم ينتفع  ::من ثالثمن ثالث

)) .)) .به، أو ولد صالح يدعو لهبه، أو ولد صالح يدعو له



ال ت القال ت ف((قال اللَّه  كُ ف اللَّه  كُ  يوصيكم الله في يوصيكم الله في : (: (قال تعالىقال تعالى
كُملَادَأوكُملَاد١١١١النساءالنساء....)....)َأو . . ))مم

اهللا رسول اهللاقال رسول (قال :) يجن: ال يجنأال ال أال أال ال يجنيأال ال يجني: ( : ( قال رسول اهللاقال رسول اهللا
حسن صحيححسن صحيح..))والد على ولدهوالد على ولده



: : قالقال  بن عمربن عمرعبداهللاعبداهللاعن عن 
دك(( ل قاً ك ل الدك ل أن ا دكك ل قاً ك ل الدك ل أن ا كما أن لوالدك عليك حقا لودككما أن لوالدك عليك حقا لودك((ك

حق حقعليك .عليك (. المفرد) المفرداألدب األدب ق قي  األدب المفرداألدب المفرد) ) ي 



ن ع عن ه عل تفق ال ث د ال نف ع عن ه عل تفق ال ث د ال في الحديث المتفق عليه عن عمر بن في الحديث المتفق عليه عن عمر بن ف
كنت غالما فيكنت غالما في::قالقالسلمةسلمةأبي أبي  ييللبيبي

حجر رسول اللَّه وكانت يدي تطيش حجر رسول اللَّه وكانت يدي تطيش 
فةفف فةال اللَّهال ل   ل اللَّهفقال ل   ل فقال ::، فقال لي رسول الله، فقال لي رسول اللهالصحفةالصحفةفيفي



اللَّه ل   ل اللَّهفقال ل   ل غال((((فقال غالا ا فقال لي رسول اللهيا غالم، سم يا غالم، سم : ((: ((فقال لي رسول الله
)))))).)).اللَّه، وكل بيمينك، وكل مما يليكاللَّه، وكل بيمينك، وكل مما يليك

فهذا التأديب في الصغر هو التأديب؛ فهذا التأديب في الصغر هو التأديب؛ 
وقابليتها األطفال شخصية وقابليتهالليونة األطفال شخصية لليونة شخصية األطفال وقابليتهالليونة شخصية األطفال وقابليتهالليونة

..الجيدة للتشكل خالفا للكبارالجيدة للتشكل خالفا للكبار



ال ت القال ت ا((قال قُ ا نُ آ ن الَّذ ها َأ اا قُ ا نُ آ ن الَّذ ها َأ ا يا أيها الذين آمنوا قوا  يا أيها الذين آمنوا قوا  : (: (قال تعالىقال تعالى
كُمَأنْفُسكُمَأنْفُسيكُملَأهويكُملَأهوا النَّاسهقُودا ونَارا النَّاسهقُودا ونَار

َ ٌ َ ٌ َ َ َ ُ َْ ٌ َ ٌ َ َ َ ُ ْ
مممم

والْحجارةُ علَيها ملَاِئكَةٌ غلَاظٌ شداد لَا  والْحجارةُ علَيها ملَاِئكَةٌ غلَاظٌ شداد لَا  
ما لُونفْعيو مهرَأم ما اللَّه ونصعايم لُونفْعيو مهرَأم ما اللَّه ونصعيعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ماي

 ونرْؤمي ونرْؤمالتحريم التحريم ) ) ٦٦(()  )  ي



ا ا اا ا قالقالا قال قال روى ابن جرير عن ابن عباس روى ابن جرير عن ابن عباس 
اعملوا بطاعة اهللا،اعملوا بطاعة اهللا،: (: (في معنى اآليةفي معنى اآلية

ّّ
ى ىي ((ي

واتّقوا معاصي اهللا، ومروا أوالدكمواتّقوا معاصي اهللا، ومروا أوالدكم
، النواه واجتناب األوامر ،بامتثال النواه واجتناب األوامر بامتثال األوامر واجتناب النواهي،بامتثال األوامر واجتناب النواهي،بامتثال

).).فذلكم وِقايتهم من النارفذلكم وِقايتهم من النار



ناهالل ف ناهاقال ف ا((قال الّ لّ علموا  علموا  : (: (قال في معناهاقال في معناهاوعن عليوعن علي
فاآلية فاآلية ).).الخير وأدبوهمالخير وأدبوهموأهليكموأهليكمأنفسكمأنفسكم ))مممممم

تدل على أنه مطلوب من اإلنسان أنتدل على أنه مطلوب من اإلنسان أن
النار من أهله ويبعد يبعده بما الناريعمل من أهله ويبعد يبعده بما ..يعمل بما يبعده ويبعد أهله من الناريعمل بما يبعده ويبعد أهله من الناريعمل



ن تك ف ة أه ن لة للطف ا ل نن تك ف ة أه ن لة للطف ا ل نعلم ما للطفولة من أهمية في تكوين نعلم ما للطفولة من أهمية في تكوين ن
بدايات شخصية اإلنسان، ومالها منبدايات شخصية اإلنسان، ومالها من

تأثير في بقية أيام حياته ، تأثير في بقية أيام حياته ، 



الن ل ا أه ه لة فالطف النلذلك ل ا أه ه لة فالطف ولذلك فالطفولة هي أهم مراحل النمو ولذلك فالطفولة هي أهم مراحل النمو لذلك
يالنفسي للشخص فهي الحجر األساس  النفسي للشخص فهي الحجر األساس   يي ي
لتكوين شخصية الطفل وإذا تم بناءهلتكوين شخصية الطفل وإذا تم بناءه

وسليمة صحيحة وسليمةبصورة صحيحة بصورة صحيحة وسليمةبصورة صحيحة وسليمةبصورة



تط ثال شخ عنها تطنت ثال شخ عنها نتج عنها شخص مثالي يستطيعنتج عنها شخص مثالي يستطيعنت
..مواجهة صعوبات الحياة بكل ثباتمواجهة صعوبات الحياة بكل ثبات



ة د ال ق ق ت دة ق ال خ ةت د ال ق ق ت دة ق ال خ ترسيخ العقيدة وتحقيق العبوديةترسيخ العقيدة وتحقيق العبوديةت
..في كل أمر من أمور الحياة في كل أمر من أمور الحياة  يي



اً ة األ ل ا ال ن اًف ة األ ل ا ال ن فمن الواجب على األمة جميعافمن الواجب على األمة جميعاف
ينوعلى اآلباء واألمهات والمعلمينوعلى اآلباء واألمهات والمعلمين و ه و ب ى ينو و ه و ب ى و

أن يسعوا بجد لتقريب هذه العقيدة أن يسعوا بجد لتقريب هذه العقيدة 
ا الز ذا ف اً خ اللناشئة الز ذا ف اً خ للناشئة خصوصا في هذا الزمانللناشئة خصوصا في هذا الزمانللناشئة



فتن ات الش فتن ه ف ة كث فتنالذ ات الش فتن ه ف ة كث الذي كثرة فيه فتن الشبهات وفتن الذي كثرة فيه فتن الشبهات وفتن الذ
لالشهوات وكثر فيه دعاة الظاللالشهوات وكثر فيه دعاة الظالل ي ر و لهو ي ر و هو
وتنوعت أساليبهم ومناهجهموتنوعت أساليبهم ومناهجهم



ن ل ال ن ال ل نلذلك ل ال ن ال ل لذلك يجب على المربين والمصلحين لذلك يجب على المربين والمصلحين لذلك
بأن يغرسوا في قلوبهم الناشئة حب أن يغرسوا في قلوبهم الناشئة حب  وبهم ي و ر ي بن وبهم ي و ر ي ن
هذه العقيدة والثبات عليها في كلهذه العقيدة والثبات عليها في كل

ال الأ ..أحوالهمأحوالهمأ



ة ا كل ق ف دة ق ال إل تنا ا ةإن ا كل ق ف دة ق ال إل تنا ا ..إن حاجتنا إلى العقيدة فوق كل حاجة إن حاجتنا إلى العقيدة فوق كل حاجة إن

..وضرورتنا إليها فوق كل ضرورة وضرورتنا إليها فوق كل ضرورة   

ن ال للقل ادة ال نألنه ال للقل ادة ال ..ألنه ال سعادة للقلوب ، وال نعيمألنه ال سعادة للقلوب ، وال نعيمألنه



ها فاط ها د ت أن إال هاال فاط ها د ت أن إال ال سرور إال بأن تعبد ربها وفاطرهاال سرور إال بأن تعبد ربها وفاطرهاال
..تعالى تعالى 



ال ت القال ت اً((قال له اهللا ل أ اًلقد له اهللا ل أ لقد ولقد أرسل اهللا رسله جميعا  ولقد أرسل اهللا رسله جميعا  ((: : قال تعالى قال تعالى 
ولَقَد ولَقَد [[بالدعوة إلى التوحيد قال تعالى بالدعوة إلى التوحيد قال تعالى 

َّ َ ً ُ ِّ ُ َ َّْ َ ً ُ ِّ ُ َ ْ وا اللَّهدبوالً َأنِ اعسر ةي كُلِّ ُأمثْنَا فعب وا اللَّهدبوالً َأنِ اعسر ةي كُلِّ ُأمثْنَا فعب
الطَّاغُوتَ الطَّاغُوتَواجتَنبوا ل[]]واجتَنبوا ]٣٦الن   ]٣٦:النحل[]]واجتنبوا الطاغوتواجتنبوا الطاغوت



ة الت أهداف أه الهدف هذا د ة الت أهداف أه الهدف هذا د يعد هذا الهدف أهم أهداف التربيةيعد هذا الهدف أهم أهداف التربية
اإلسالمية وكل األهداف تنبثق منه،اإلسالمية وكل األهداف تنبثق منه،

النفوس على التوحيد  النفوس على التوحيد  وقد جبل اهللاوقد جبل اهللا
اإليمان أصول تتعلم أن تحتاج اإليمانولكنها أصول تتعلم أن تحتاج ولكنها تحتاج أن تتعلم أصول اإليمان ولكنها تحتاج أن تتعلم أصول اإليمان ولكنها

..وجزيئاتهوجزيئاته


