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هقدهت:

فرضت ادلتغريات ادلعاصرة على اإلنساف عامة ،وعلى ادلسلم خاصة حتػايتت صػع ة ،وال جيػاي مرػراً مػو مهاهاتاػا ،وتتمثػ
ىذه التحايتت يف التقايـ العلمي اذلائ  ،واالنرجار ادلعريف ،والتقايـ التكنهلههي ،وثهرة االتصاالت ،وثػهرة التكػت ت االقتصػادةة،
واالجتاه ضله سياسة االقتصاد احلر ،والعهدلة ،وكثرة التػنق ت والتحػهالت السياسػية واالقتصػادةة واالهتماعيػة واالنرػ ت ا خ قػي
واضطراب القيم واىتزازىا وضعف الهازع الايةو وا خ قي وغياب الضػمري إبرػراىيم الفػافعي ،2006 ،دمحم رلاىػاي وادلتػهب رػايةر،
 )125 – 114 :2007ومػػو ظ راػػرت سػػلهكيات م تكػػو مههػػهدة يف رلتمعنػػا ،كاإلدمػػاف وا لرػػاظ الناريػػة والسػػلهؾ العػػايوا
والعنف ،وراىرة أطراؿ الفهارع إزلمهد زلمهد)137 – 2001 :131 ،
وأتسيساً على ما س ق ،فإف اخلروج مو ىذه ا زمة والتغلب على ىذه التحػايتت ،قػاي ةكػهف يف تط يػق أسػاليب الرسػهؿ
ملسو هيلع هللا ىلص يف تررية ا طراؿ إسياي عثماف)195 – 194 :2000 ،
وأسػػاليب الرسػػهؿ ملسو هيلع هللا ىلص يف ترريػػة ا طرػػاؿ ىػػي الطػػرؽ ادلتنهعػػة والكرػػاتت ادلناسػ ة وادلهاقػػف ادلػػاثرة الػ اسػػت ايماا الرسػػهؿ
ملسو هيلع هللا ىلص يف ترريػػة ا طرػػاؿ مث ػ اللريػػة لقػػايوة ،وادلهعظػػة ،وغريىػػا ،س ػهاو وردت يف القػػرلف الكػػرم ،أو يف السػػنة الن هةػػة الف ػرةرة ،ىػػذه
ا سػػاليب اللرهةػػة الررةػػاية وخلقػػت مػػو العػػر الر ػ الغلػػي  ،ةعلػػم الػػاينيا مكػػارـ ا خ ػ ؽ وأصػػهؿ احليػػاة ادلاينيػػة العرةقػػة ،وةعت ػ
إبسػ مو ال ةتػػرثر رتيػػارات خارهيػػة تغػػري مػػو سػػلهكو القػػهم أو تضػػعف اعتقػػاده ادلكػػن ،وض ػررها أروع ا مثلػػة يف الث ػػات علػػى احلػػق
وحب اخلري لآلخرةو ،مترثرةو رن يام
وتعػػاي مرحلػػة الطرهلػػة مػػو أىػػم مراحػ اإلنسػػاف فرياػػا تنمػػه القػػايرات وتتضػػو ادلهاىػػب والقارليػػة للتههيػػو والتفػػكي حيػ
ةرسػػى فياػػا أسػػاس ر صػػية الرػػرد وةكتسػػب فياػػا عاداتػػو لػػذل لقيػػت قضػػية الطرهلػػة علػػى مػػر العصػػهر عناةػػة مػػو ق ػ ادل ػررن
وادلاتمن فاذه ادلرحلة أساس لك ادلراح التالية إبرراىيم الزىريي)308 – 1994 ،286 :
مػػو أه ػ ذل ػ دارت العاية ػػاي م ػػو الايراسػػات وال ح ػػهث والكت ػػا ت وادلالرػػات ال ػ اىتم ػػت رلريػػة ا طر ػػاؿ يف الص ػػاير
اإلس ـ وخاصة يف عااي الرسهؿ الكرم فرمينة سياي عثماف إ :)1990قامػت رتهضػيو أسػاليب ترريػة الطرػ ادلسػلم وأراو ادلركػرةو
اإلس مين يف ذل  ،ومراح النمه الايةين يف مرحل الطرهلة الهسطى وادلترخرة
وحاوؿ ع اي الناصػر زكػي رسػيه إ :)1992تهضػيو أسػاليب اللريػة يف عاػاي الرسػهؿ ملسو هيلع هللا ىلص مثػ احلػهار ،القػايوة ،واحملاضػرة
واخلطارػة ،وادلراسػلة ،والكتارػة ،والسػااؿ وادلنػاررة ،وضػرب ادلثػ واحملاكػػاة والقصػة والتلقػن والتمثيػ ليػػاي والرسػم واإلةضػاح ،وا ثػػر
العميق الناتج عناا ،واحلاية عو مساهتا وأماكناا ،وصرات القائمن هبا وادلتلقن ذلا واالنط ؽ واالرت اط رروح اإلسػ ـ ومراعػاة
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الرػػروؽ الرردةػػة ،وحرصػػاا علػػى ررػػم التعلػػيم النظػػري لتط يػػق ،ومراعػػاة اختيػػار ادلكػػاف والهقػػت ادلناس ػ ن للتعلػػيم وب حػػة الررصػػة
للمتعلمن للمفاركة يف النقاش واحملاورة
وحتػػايث دمحم حسػػن قنػػاية إ :)1992عػػو ادلسػػاواة رػػن ا طرػػاؿ يف العطػػات كرحػػاي أسػػاليب التنف ػئة واللريػػة مػػو خ ػ ؿ
ا حكاـ الرقاية ،وأكاي على:
 أف اإلس ـ حيرص كػ احلػرص علػى سػ مة ا سػرة ادلسػلمة وذلػذا أوهػب علػى ا و بقامػة العػايؿ وادلسػاواة رػن ا طرػاؿ
يف العطات
 الترضي رن ا طراؿ يف العطية ةادي بىل احلقاي والكراىية رينام
 جيهز ترضي رعض ا طراؿ على رعض دل ر ررعي كالعجز الايائم أو االنفغاؿ لعم الايةين
 العطية مو ا ب أثناو حياتو ال تسمى مريااثً وذلذا ةسهى فياا رن الذكهر واإلانث
وتنػػاوؿ خالػػاي أزتػػاي الفػػنتهت إ :)1995ترريػػة الػػروح عنػػاي الطرػ والهسػػائ ال ػ ديكػػو هبػػا ترريػػة ىػػذه الػػروح مثػ القػػايوة
احلسػػنة ،ا انرػػياي ،قص ػ ا ن يػػاو ،السػػرية ،الع ػػادات ،ا ذكػػار والقػػرلف الكػػرم ،وأكػػاي علػػى أف ا و قػػاي أيل ػها اللريػػة الروحيػػة
طراذلم ،ومو ظ رارت أهياؿ سلتلة التهازف ،ووص الهاقػ اإلسػ مي بىل حالػة مػو الػهىو ،ومػو ظ وهػب علينػا أف نػر أطرالنػا
تررية بس مية متهازنة ،فنقايـ لألمة مسلمن صاحلن ةسايهف يف بعادة رناو رلتمعنا ادلسلم
وحاولت أم ص ي عرفػة الكػهمي إ :)2002التعػرؼ علػى التههياػات اللرهةػة يف القػرلف الكػرم لألسػرة يف ترريػة الطرػ
ومايى التزاـ ا سرة ادلصرةة هبػذه التههياػات اللرهةػة والكفػف عػو ا سػاليب والهسػائ الػ مػو رػر ا أف تسػاعاي ا سػرة ادلصػرةة
على االلتزاـ هبذه التههياات ،ومػو النتػائج الػ تهصػلت بلياػا الايراسػة وهػهد فػروؽ ذات داللػة بحصػائية رػن ا زواج والزوهػات،
يف ادلعاررة دلعروؼ رن الزوهن ،لصاحل الزوهات ،ويف القايوة احلسنة لصاحل ا زواج ،ويف حق اللعب لصاحل ا زواج
واىػػتم ازمػا أمظػػار إ Uzma Amzar )2003للريػػة اإلسػ مية ،و رةػػا ادلػػايارس م ػ تعليقػػات حػػهؿ ادلنػػاىج وطػػرؽ
التايرةس ،وألقى الضهو على دور ادلسجاي يف اللرية ،ورايد على أف اللرية اإلس مية هتػايؼ بىل بعطػاو معػل للحيػاة وبثرا ىػا رنػهر
اإلديػػاف ،لتقهةػػة وتقػػايـ ااتمعػػات اإلسػ مية ،وأف اللريػػة اإلسػ مية قػػادرة علػػى أف ختلػػق رلتمعػاً متحضػراً بذا رػػايأان رتعلػػيم ا طرػػاؿ
القرلف الكرم ،وعايلنا ادلناىج لتفم ك الرئات ومت بعاياد ادلعلمن بعػاياداً معاصػراً مػ اسػت اياـ ا سػاليب اللرهةػة اإلسػ مية يف
التعليم
وقامػػت غنيػػهة س ػػليماف رحهمػػة العمػػريي إ )2005رتهضػػيو مظػػاىر اىتمػػاـ الرس ػػهؿ ملسو هيلع هللا ىلص طرػػاؿ ،وبر ػراز أسػػس ترريػػة
الطر يف احلاية الن ػهي ،والكفػف عػو ا سػاليب الػ أت عاػا رسػهؿ ت ملسو هيلع هللا ىلص يف ترريػة الطرػ  ،ووضػ تصػهر للمتطل ػات اللرهةػة
ال زمػة لتايئػة ادلنػػاخ اليػاي لرعاةػػة الطرهلػة ،أكػػايت علػى ضػػرورة تعلػيم اللغػة العرريػػة لألطرػاؿ وبت ػػاع أسػلهب القصػػة ةسػام يف ترريػػة
الطر على ادل ادئ اإلس مية
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وحاولػػت أمسػػا أفسػػارودةو إ :Asma Afsarudding )2005التعػػرؼ علػػى فلسػػرة اللريػػة اإلسػ مية وتهضػػيو أييػػة
العلػػم وال ػػتعلم يف اإلس ػ ـ ،واحلػػاية عػػو ادلراك ػػز ا وليػػة لللريػػة اإلس ػ مية ،مث ػ ادلس ػػجاي الن ػػهي الف ػرةف ،ظ ادلػػايارس وررارلا ػػا
ودتهةلاا وطرؽ التايرةس هبا ،وادلهاد الايراسػية مثػ علػهـ القػرلف واحلػاية  ،وأكػايت علػى أف فلسػرة اللريػة اإلسػ مية الرػاي أف تقػهـ
علػػى غػػرس ادلث ػ والقػػيم اإلسػ مية ،وتعلػػم العلػػهـ الاينيهةػػة وادلاينيػػة ،أنػػو الرػػاي أف تتغػػري أسػػاليب وط ػرؽ التػػايرةس لتهاكػػب التغ ػريات
العصرةة ،وال ةن غي أف تركز على الانب العملي والتط يقي ليظار ادلسلم بس مو مو خ ؿ سلهكو وع قاتو ومعام تو
واقلح ولياي برػراىيم سػعاي قنػاية إ :)2008صػياغة ر ةػة مقلحػة لترعيػ دور اللريػة الايةنيػة اإلسػ مية يف بكسػاب رعػض
القيم اإلس مية يف نرهس ا طراؿ للتراع م ادلتغػريات الػ ةررضػاا النظػاـ العػادلي الايةػاي ومهاهاػة سلػاطره وحتايتتػو وركػز علػى
أف قيم اإلدياف والنظافة والطاعة والصايؽ والتعاوف والنظاـ والعايؿ والعلم مو أىم القيم الايةنية ال ديكو تنميتاا
ولألطرػػاؿ أييػػة لغػػة يف حيػػاة ال فػػر حي ػ أ ػػم ره ػاؿ الغػػاي ور ػ اب ادلسػػتق وزتػػاة الػػايةو ورعػػاة الػػايةو إفػػاروؽ فليػػو
والسػػياي ع ػػاي اايػػاي ،)2003 ،وا طرػػاؿ مػػو أه ػ نعػػم ت ،ولقػػاي أهػػزؿ ت عػػز وه ػ العطػػاو لك ػ مػػو ص ػ علػػى ترريػػة أوالده
وأكرمام ورعاىم حسو الرعاةة ،فقاي روى مسػلم عػو أنػس ه؛ أف رسػهؿ ت ملسو هيلع هللا ىلص قػاؿ" :مػو عػاؿ هػارةتن حػل ت لغػا ،هػاو ةػهـ
القيامة أان وىه كااتن ،وضم أصارعو"
وأتيت أييػػة ا طرػػاؿ يف صػػاير اإلسػ ـ مػػو أ ػػا تعتمػػاي علػػى ركيػزتن أساسػػيتن يػػا القػػرلف الكػػرم والسػػنة الن هةػػة ادلفػػرفة،
ومو ظ فإ ا رذل تنرى وتلف عو ك نق وعيب وههر ،وذلا قايسيتاا اخلاصة وتتمث أييتاا يف النقاط ا تية:
 حت على العلم والتعلم والطار
 تهضيو ادلناج الذي تر عليو الصحارة الكراـ وأرنائام
 تههو مهاىب وطاقات ادلتعلم وتعم على تنميتاا
 تكسب ادلتعلم ا خ قيات والقيم والتعاليم الصحيحة
 تسػعى بىل هتػػذةب االسػػتعاياد والقػايرات والغرائػػز والػػايواف وبرػ اعاا لطرةقػة ادلفػػروعة إبرػراىيم الػػايعليج27 :2007 ،
– )30
م ػػو أه ػ ذل ػ أم ػػر ادلس ػػلمهف أف ةعلم ػها أوالدى ػػم الص ػ ة والهض ػػهو ذل ػػا وة ػػايررهىم عليا ػػا وةادر ػػهىم هب ػػا ليس ػػكنها بليا ػػا
وأيلرهىا وىم الراي ذلم بذا علمهىم الص ة أف ةعلمهىم مو القرلف ما ةقر نو فياا إأزتاي فااد ا ىها )1980 :278 ،
ورناو عليػو فػإف العناةػة لطرهلػة ضػرورة حتميػة ،لت لػي الطرهلػة رصػرة عامػة مػو التاايةػاي والضػياع ،رػن رػاهات ا و
وا ماػػات ،وهتػػافتام علػػى ادلػػادة ،ورػػن الػػنظم ادلادةػػة واإل حػػة والتػػايلي وادليهعػػة ،وإلنقػػاذ الطرهلػػة يف الفػػعهب الناميػػة والضػػعيرة
خاصػػة العرريػػة واإلس ػ مية مػػو اخلنػػهع والػػذؿ ووة ػ ت الػػهع ،واالستس ػ ـ لطغيػػاف الظل ػػم واالسػػت اياد ،وذل ػ تػػا تغرسػػو اللريػػة
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اإلس مية يف اإلنساف مو العزة والفػعهر لكرامػة ،رػ االسػتماتة يف سػ يلاا ،مامػا أحاطػت رػو الفػايائاي إع ػاي الػرزتو الػنج وي،
)19 :1979
وللعلم أنو ال تههاي ىناؾ طرةقة واحاية تصلو لتحقيق أىاياؼ العناةة طراؿ يف صاير اإلسػ ـ ،حيػ أييت ذلػ ت عػاً
لترػػاوت مسػػتهتت ا فػراد ،واخػػت ؼ قػػايراهتم واسػػتعاياداهتم ،وت ػػاةو احتياهػػاهتم ورغ ػػاهتم ،إلضػػافة بىل أف ذلػ ةتػػرثر خػػت ؼ
الظروؼ وال يئات اللرهةة والتعليمية ،قايدية كانت أو حايةثة ،طادلػا أ ػا تعمػ علػى حتقيػق ا ىػاياؼ ادلنفػهدة ،وتسػام يف الهصػهؿ
بىل الغاةة ادلرههة ،ررةطة أال تتعارض أو تتنافس م ما هاوت مو تعاليم الايةو احلنيف وضهارم الفرةعة اإلس مية السمحة
شلا س ق ةتضو هلياً أيية العناةة لطرهلة يف صاير اإلس ـ فاي ت ن ادلناج الن هي يف اللرية ،والذي اسػت ايمو الرسػهؿ
ملسو هيلع هللا ىلص م صحارتو الكراـ وأرناو الصحارة وأرناو فاطمة الزىراو وتسري عليو أمتو ،كما ب ا تايعه وحتػ علػى العلػم والػتعلم؛ بذ أف ت
سػ حانو وتعػػاىل أرسػ رسػهلو معلمػاً للنػػاس كافػػة وتنمػػي مهاىػػب وقػػايرات ادلػػتعلم وىػػي أةضػاً تكسػػب ادلتعلمػػن القػػيم وادلعتقػػايات
اإلس مية الصحيحة ،وت ن ررع ت للمتعلم وهتذب استعاياداتو ودوافعو وغرائزه ،وأتمره إبر اعاا لطرةقة الفرعية
هصادر العٌايت بالطفىلت يف صدر اإلسالم:

-1

القرآى الكرين:

وىه ك ـ ت ،نػزؿ منجمػاً أي متررقػاً ط قػاً لألحػاياث والهقػائ  ،علػى سػيايان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص عػو طرةػق الػهحي ه ةػ  ،ومػو قػرأ
القػػرلف فاػػي ع ػػادة مق هلػػة وزل ػػة بىل ت عػػز وهػ  ،كمػػا أنػػو الايسػػتهر اإلسػ مي ادللػػيو إلررػػاد والتههيػػو والػػهع  ،والنصػػو وىػػه
ادلكتهب يف ادلصاحف الذي رن أةػايةنا ،وىػه زلرػهظ مػو اخللػ فقػاي تعاػاي ت سػ حانو وتعػاىل رظػو :إ اإَّن ََْن ُنُ نَن ازلْنَنا الن ِّك ْك َر ا
وإَّن
لَوُ ََلَافِظُو َن) إاحلجر ،أةة )9
ويتويز أسلىب القرآى الكرين بـ:

 الم رن العق واإلقناع والعاطرة مقروانً إباثرة العهاطػف واالنرعػاالت اإلنسػانية ،فاػه رػذل ةػر العقػ والعاطرػة معػاً،
متمفياً م فطػرة اإلنسػاف يف ال سػاطة وعػايـ التكلػف ،وطػرؽ ب العقػ مػ القلػب م ارػرة ،وة ػايأ القػرلف مػ احملسػهس
ادلفػػاهد ادلسػػلم رػػو ،كػػادلطر ،والػػرتح والن ػػات ،والرعػػاي ،وال ػ ؽ ظ ةنتق ػ بىل اسػػتلزاـ وهػػهد ت وعظمتػػو وقايرتػػو وسػػائر
صرات الكماؿ إع اي الرزتو النج وي)19 :1979 ،
 والتايرج يف اللرية وادلنػ مثػ  :التػايرج يف التفػرة  ،فعنػاي حتػرم اخلمػر ،رػايأ أوالً رتهضػيو منافعاػا ومضػارىا ،ظ حرماػا عنػاي
الص ة ،ظ حرماا ائياً وكذل معاملة ا عاياو ،تايرج التفرة فياا مو عره وبعراض عو الاىلن ،وصػ علػى لذاىػم،
ظ اإلذف لقتاؿ للايفاع عو النرس ،وىكذا
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 -2السٌت الٌبىيت املطهرة:

السػػنة الن هةػػة الف ػرةرة ىػػي ك ػ مػػا ورد عػػو النػػل ملسو هيلع هللا ىلص مػػو قػػهؿ أو فعػ أو تقرةػػر أو صػػرة خلقيػػة أو خلقيػػة أو سػػرية ،ومػػا
ارتملت عليو سنة النل ملسو هيلع هللا ىلص مو تعاليم ،وتههياات ودروس تررهةة بمنا ىي مصاير غين وفرةاي ،معصهـ مو ك زةغ ورريو مػو كػ
عيب ،وىي ررغم ك التغريات والتقل ات الركرةة والعقائايةة واحلضارةة ،صاحلة ومطلهرة بىل أف ةرث ت ا رض ومو علياا
خصائص الرتبيت الٌبىيت:
مُ خصائص الرتبية النبوية ما يلي:
 العادلية :فسيايان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ،أرس للناس كافة فاه الرسهؿ اخلامت الذي أقاـ ت رو اإلس ـ ،فرسالتو وترريتػو عامػة ،ال ختػ
قهماً دوف غريىم وال هنساً دوف لخر
 ر نية :وتعين :ر نية ادلصاير والغاةة
ف ت س ػ حانو وتعػػاىل أرس ػ رس ػهلو للنػػاس لػػيعلمام وة ػرريام فقػػاؿ س ػ حانو :إ َك َمننا أ َْر َس نلْنَا فِ ني ُك ْم َر ُسننو م ِّمننن ُك ْم يَن ْتنلُننو
ِ
ِ
ِ
َعلَْي ُكم ِ
اب وا َْلِ ْك َمةَ وينُ َعلِّ ُم ُكم اما ََلْ تَ ُكونُوا تَن ْعلَ ُمو َن) (البقرة ،أية ٓ٘ٔ)
آَيتنَا وينُ َزّكي ُك ْم وينُ َعلّ ُم ُك ُم الكتَ َ
ْ َ
وْيناو َ ِ ِ
نِتي ونُ ِ
ت وأَ ََّن
َ أ ُِم ْنر ُ
يَ لَنوُ وبِن َكلِ َ
ني (َٕ )ٔٙشن ِر َ
العنالَ ِم َ
واَ ِناي ا َر ِّ
ب َ
وىي ر نية الغاةة :إقُ ْل إ ان َ
سنكي ََْ َ
ص ِ ُ
أَ او ُل املُسلِ ِمني (ٖ( )ٔٙاألنعام ،أية ٕ ،)ٔٙإوأَن لاْيس لِإلنس ِ
ان إ ا َمنا َس َنع( ( )ٖٜوأَ ان َس ْنعيَوُ َس ْنو َ ينُ َنر (ٓٗ)
ْ َ
َ
َ
َ املُنتَن َه() (النجم ،آية .)ٕٗ – ٖٜ
اء األ َْو ََف (ٔٗ) وأَ ان َإَل َربِّ َ
ُثُا ُُْي َزاهُ اجلََز َ

 رػػاملة :ت س ػ حانو وتع ػػاىل خل ػػق اإلنس ػػاف رك ػ ههان ػػو ،ف ػ رة ػػب يف أف اللري ػػة ال ػ أرادى ػػا ت س ػ حانو وتع ػػاىل ذل ػػذا
اإلنسػاف تفػم كػ الهانػب ،فاػي تتعامػ مػ اإلنسػاف ككػػائو رفػري ركػ مكهانتػػو ،عقلػو ،راينػو ،نرسػػو ،روحػو ،وكػ
مكػػهف مػػو ىػػذه ادلكػػهانت الرػػاي لػػو مػػو رعاةػػة وعناةػػة مسػػتمرة حػػل ةصػ اإلنسػػاف بىل حالػػة التػهازف لكػػي ةػػادي دوره يف
احلياة ركراوة وبتقاف
 الهاقعية :فاللرية الن هةة ليس ذلا وىاـ أو اخلياؿ س ي  ،وبمنا رغلاا الفاغ الهاق وما حيايث فيو ،وادلػر ا وؿ صػلى
ت عليو وسلم ةر اإلنساف وةعطيو ك ما حيتاهو بليو مو فطنتو وحسو تصػرؼ ،وحكمػو وحنكػو ،وصػايؽ سػرةرة وعػزـ
يف حزـ ،وررةعة غراو ،وحايود واضحة ،وك ذل ليتعام م الهاق وةاثر فيو تا علمو الرسهؿ ادلر
 التػهازف :اللريػة الن هةػػة ترريػة متهازنػػة أي أ ػا" :تنمػي رتيػ طاقػات اإلنسػػاف وقايراتػو ،وحتثػو علػػى أف ةسػتغلاا يف طاعػػة ت
ورسهلو ،وىي تهازف أةضاً رن ع هدةة اإلنساف ادلطلقػة ه ،ومقػاـ اإلنسػاف الكػرم يف ا رض ،وتػهازف رػن مصػادر ادلعرفػة،
ورن التلقي مو الهحي والن والتلقي مو الكهف واحلياة ،فما هاو مو ق الهحي ال ةتعارض م مطالػب اإلنسػاف فيمػا
ةتلقػػاه مػػو معطيػػات احليػػاة" إسػػياي قطػػب )116 – 114 :1982 ،فاػػي تراعػػى رتي ػ ههانػػب اإلنسػػاف رت ػهازف ،ف ػ
تقتصر على هانب دوف ا خر ،كما تهازف رن الاينيا وا خرة إعايانف احلرظي)25 :2006 ،
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 مستمرة ومتجػايدة :تتصػف اللريػة الن هةػة لػايواـ واالسػتمرارةة ،فاػي مههػهدة مػايي احليػاة مػو ادلاػاي بىل اللحػاي ،وتسػتمر
اللريػة سػب ا حكػاـ الفػرعية تتعلػػق دلهلػهد والرضػي والصػل اليػاف والفػػاب والرارػاي والرهػ والكاػ والعجػهز ،فاػػي
مستمرة بب اةة العمر
 أخ قيػػة :النػػل ا كػػرـ ملسو هيلع هللا ىلص ىػػه مصػػاير ا خػ ؽ الراضػػلة ،وترريتػػو تتصػػف رصػػراتو ،فاػػي تراعػػي وتنمػػي القػػيم ا خ قيػػة،
عو أ ىرةرة ه قاؿ رسهؿ ت ملسو هيلع هللا ىلص "بمنا رعثت دتم مكارـ ا خ ؽ"
 شلا س ق ة ايو واضحاً أف الركيزتن اللتن ترتكز عليامػا اللريػة الن هةػة ،القػرلف الكػرم والسػنة الن هةػة ،وأ مػا لػايلي ف رينػاف
على أف اللرية الن هةة ىي الرائاية يف رلاؿ اللرية العادلية
الطفىلت يف عهد الرسىل صلى اهلل عليه وسلن:
الطر
َك َذلك

الطر ىه رلاؿ وحقػو اللريػة ،فالطرهلػة أسػاس ادلراحػ التاليػة إحامػاي زىػراف (Mukhina, 1984) ،)2005 ،و ييػة
نك
ك
حتايث القرلف الكرم عنػو يف مهاضػي كثػرية مناػا :إوب َذا رػلَ َػغ ا َطف َر م ك
ةو كمػو قَػفلك كا فم
ػاؿ مػن مك مم احلملم َػم فَػ فليَ فسػتَرفذنمها َك َمػا ف
َ
اسػتَرف َذ َف الػذ َ
اَّلل لَ مكم لتتككو و ن ك
ك
يم) ،إالنهر ،لةة)59 :
َ ةػمَػكِ م
ن نم ف َ
يم َحك ٌ
اَّللم َعل ٌ

ك
ػات ةػ فغضضػػو كمػػو أَر ك
ك ك ك
ض ػ كررف َو
ةو كزةنَػ ػتَػ ما نو بالن َمػػا رَ َاػ َػر كمفنػ َاػػا ولفيَ ف
صػػا كرى نو َف
وقػػاؿ تعػػاىل إوقمػ لِفل مم فامنَػ َ م ف َ ف ف َ
وحي َرظفػ َػو فَػ مػر َ
وه ما نو وال ةػمفػػاي َ
ك
ك ك
ك ك
ك
ك ك
ك
ك ك
كك
بخ َػها كك نو أ فَو رَ كػين
ةو كزةنَ ػتَػ ما نو بالن لمػعمػهلَت كا نو أ فَو ل َ ئ كاػ نو أ فَو ل َ و رػمعمػهلَت كا نو أ فَو أَرفػنَػائ كا نو أ فَو أَرفػنَػاو رػمعمػهلَت كا نو أ فَو ف
ِبم مم كرى نو َعلَى مهيمههب نو وال ةػمفػاي َ
ك نك
ك
بخها كك نو أَو ر كين أ كك ك ك
ن َغ فكػري أموكب اإلرر كػة كمػو ك ك
ةو َمف ةَظف َا مػروا َعلَػى
َخ َهاهت نو أ فَو ن َسػائ كا نو أ فَو َمػا َملَ َك ف
ػت أَفديَػانػم ما نو أَ كو التنػاركع َ
فَ ف َ َ
الر َهػاؿ أَ كو الطِفرػ ك الػذ َ
ف فَ َ ِ
ك
عػػهر ك
اَّللك َك
رت ًيعػػا أَةػَ َاػػا ادل فاكمنمػػه َف لَ َعلن مكػ فػم تػم فرلك محػػه َف) إالنػػهر ،لةػػة
ض ػ كررف َو كُ فَر مهلك كاػ نو لكػيمػ فعلَ َم َمػػا مخيف كرػ
ػن كمػػو كزةنَػػتك كا نو وتمهرمػها َبىل ن
ات النكِ َسػػاو وال ةَ ف
َ
َ فَ
م
)31
ودتتاي مرحلة الطرهلة مو ادلي د وحل اثن عفر سنة مو عمػر اإلنسػاف وىػي ومػو أىػم مراحػ التكػهةو ومنػه الف صػية،
وىػػي رلػػاؿ بعػػاياد وتػػايرةب اإلنسػػاف للقيػػاـ لػػايور ادلطلػػهب منػػو يف احليػػاة ،ودوره يف ا رض ىػػه أعظػػم دور ،اقتضػػت طرهلتػػو مػػاية
أطهؿ ،ليحسو بعاياده وترريتو للمستق  ،ومو ىنا كانت حاهػة الطرػ رػايةاية دل زمػة أرهةػو يف ىػذه ادلرحلػة مػو مراحػ تكهةنػو،
وفلة الطرهلة ضانة اإلنساف طهةلة نس ياً إدمحم ل يب ،1979 ،سااـ ه ار)96 :1997 ،
ومنذ اللحظة ا وىل ال ةستق فياا الهالاياف ادلهلهد ،والرسهؿ ةقايـ الهصات اللرهةة ذلما مث :
ا ذاف يف أذنػػو اليمػػل واإلقامػػة يف أذنػػو اليسػػرى ،والػػايعاو ،وحتني ػ ادلهلػػهد ،وتسػػميتو ،وحلػػق رػػعره ،والعقيقػػة ،واخلتػػاف،
والرضاعة بىل احلهلن والرطاـ
ورعاي الرضاعة ة ايأ الطر ريئاً ففيئاً االعتماد على نرسو ،وىنا الراي مػو تعاػاي الطرػ  ،وتعليمػو تعليمػاً حيرػ عليػو دةػو
ت ،وة عايه عو رياطن اإلنس والو إفعو ع اي الكرم رو أميػة قػاؿ :كػاف رسػهؿ ت ملسو هيلع هللا ىلص ةعلػم الغػ ـ مػو رػين ىارػم بذا أفصػو،
سػ مػراف ،وقػ احلمػػاي ه الػػذي م ةت ػػذ ولػػاياً ) ةعلماػػم ملسو هيلع هللا ىلص التهحيػػاي فيفػ هف عليػػو ،وا مػػر ىنػػا لػػيس يف تردةػػاي الكػ ـ ،وبمنػػا
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ا سرار اإلذلية ال هعلاا ت يف الك ـ ،ىي ال تسرى يف قلهب ا والد فتم ىا بديػاانً وةقينػا وث ػا ً علػى دةػو ت ،ظ مػو الػذي
ةلقػو وةعلػم؟ بنػو رسػهؿ ت ملسو هيلع هللا ىلص ،فقػاي هعػ ت عػز وهػ يف ذات رسػهلو ال فػرةة أسػراراًكثػرية ،ولػو أتثػري قػهي يف رػ كػ مػػو
ةتعام معو إأره ركر الصنعا ومصنف ع اي الرازؽ)334 :1992 ،
وقاؿ رسهؿ ت ملسو هيلع هللا ىلص :أدرػها أوالدكػم علػى ثػ ث خصػاؿ ،حػب ن ػيكم ،وحػب لؿ ريتػو ،وتػ وة القػرلف ويف ىػذا احلػاية
رن الرسهؿ ملسو هيلع هللا ىلص ما ةن غي على الهالايةو أتدةب أوالدىم عليو
وعنػػايما ة لػػغ الطر ػ السادسػة ةنضػػج عقلػػو وتكثػػر حركتػػو الراعلػػة ،وةكػػهف ا صػػايقاو الػػذةو ةصػػهؿ وجيػػهؿ معاػػم ،وحتلػػه
ادلغػامرات يف ىػػذا السػو ،وتػػذكران اللريػة الن هةػػة رػايوران ومسػػئهلياتنا جتػاه ا سػػرة ،فيقػهؿ رسػػهؿ ت ملسو هيلع هللا ىلص :كلكػم راع وكلكػػم مسػػئهؿ
عو رعيتو ،اإلماـ راع ومسئهؿ عو رعيتو ،والرهػ راع يف أىلػو وىػه مسػئهؿ عػو رعيتػو ،وادلػرأة راعيػة يف ريػت زوهاػا وىػي مسػئهلة
عو رعيتاا ،واخلادـ راع يف ماؿ سيايه وىه مسئهؿ عو رعيتو
وةاكاي اإلس ـ على حقهؽ ا والد يف ث هت النسب والرضاع واحلضانة إدمحم ع اي الرتاح الفااوي)37 :1980 ،
ومو ىذه ادلسئهلية احلرص علػى تعلػيم ا طرػاؿ الصػ ة ومتارعػة أدائاػم ذلػا ،فعػو ع ػاي ت رػو عمػرو رػو العػاص رضػي ت
عناما قاؿ :قاؿ رسهؿ ت صلى ت عليو ومسلم :مروا أرنائكم لص ة وىم أرناو س  ،واضػررهىم علياػا وىػم أرنػاو عفػر ،وفرقػها
رينام يف ادلضاه
واحلاية ةفري بىل االىتماـ ُمػر الصػ ة وحػ ا والد علػى أدائاػا ومتارعػة الهالػايةو ذلػم حػل تكػهف الصػ ة عػادة زل ػة
ذلم ،وليس ادلقصهد ضػرب ا والد وبه ػارىم علػى الع ػادة ،وتتجلػى احلكمػة الن هةػة يف تعلػيم الصػ ة ،فيحثنػا علػى أف رمػر أوالدان
هبا وىم أرناو س  ،ونص علػيام ،ونصػطح ام معنػا بىل ادلسػاهاي ،وضل ػ ام يف صػ ة المػ وا عيػاد ونظػ هبػم حػل تكػهف عػادة
عنػػايىم ،فػػإذا تغلػػب الفػػيطاف علػػيام وم ةصػػلها حػػل وصػػلها بىل سػػو العارػػرة ،فػػا مر ىنػػا ةلػػزـ العقػػاب بذا م ةادوىػػا ،وذل ػ ف
الرػػلة ادلق لػػة يف حيػػاهتم فػػلة حرهػػة ،وىػػي مرحلػػة ادلراىقػػة ،فػػإف م ةكػػو الهلػػاي قػػاي تعػهد الصػ ة يف عمػػره مػػو السػػارعة بىل العارػػرة،
سيكهف مو الصعهرة تكاف أف تعهده الص ة فيما رعاي ،ستريت عليو تغريات هسمية ونرسية وعقلية ،قاي ال ةستطي معاػا ادلاياومػة
علػػى الص ػ ة ،ظ أيم ػران ملسو هيلع هللا ىلص لتررةػػق ريػػنام يف ادلضػػاه  ،ويف ذل ػ حكمػػة لغػػة بذ أف النمػػه السػػمي عنػػاي ا والد ةػػزداد وعػػايـ
التررةق رينام يف ادلضاه قاي ةادي بىل شلارسات سيئة ال حتماي عق اىا ،فالتررةق رن ا والد يف ادلضاه مػو رػرنو أف ةظػ حيػاو
الصغار قهتً سائاياً وتنتفر العرة وةايمو ا دب على تصرفات وشلارسات ا طراؿ
وعلينا أف نعلم أطرالنا غض ال صر حل ةكهف غض ال صػر عػادة اثرتػة يف حيػاهتم ،وةكػهف سػ اً يف حرظاػم مػو الرذةلػة،
وىنػػا دعػػهى لك ػ أب ح ػرة علػػى س ػ مة أس ػريتو وأخ ػ ؽ أوالده ،أف ة ح ػ سػػلهكام رصػػرة مسػػتمرة ،وسػػلهؾ رفػػاقام الػػذةو
ةسػػمروف معاػػم وةقضػػهف معاػػم معظػػم أوقػػاهتم ،فقػػاي ةتػػرثروف هبػػم أتث ػراً غػػري زلمػػهد ،فػػإذا كانػػت ادلراق ػػة وادل حظػػة واعيػػة ومسػػتمرة
ةستطي ا ب أف ةترادى ا خطار ق وقهعاا إخالاي الع )12 :1999 ،
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وكػػاف ملسو هيلع هللا ىلص ةفػػج ا طرػػاؿ علػػى اللعػػب وةفػػاركام فيػػو ،فعػػو ع ػػاي ت رػػو احلػػارث ه قػػاؿ :كػػاف رسػػهؿ ت ملسو هيلع هللا ىلص ةصػػف
ع اي ت وع ياي ت رين الع اس مهنع هللا يضر ظ ةقػهؿ :مػو سػ ق بب فلػو كػذا وكػذا ،قػاؿ فيسػت قهف بليػو ،فيقعػهف علػى صػايره وراػره فيقػ لام
وةلتزمام إع اي ت انصو علهاف ،ط )2002 :38
ةايؿ ىذا احلاية على أييػة م طرػة ا طرػاؿ الػ أدت بىل زل تػو ملسو هيلع هللا ىلص ،ومػا كػاف ذلػ احلػب مػو فػراغ ،وبمنػا زرعػو فػيام
ملسو هيلع هللا ىلص جبماؿ حركاتو وركمػاؿ سػكناتو وحسػو أخ قػو ملسو هيلع هللا ىلص ،عػو أنػس ه قػاؿ :كػاف رسػهؿ ت ملسو هيلع هللا ىلص أحسػو النػاس خلقػاً ،وكػاف ب
أخ ةقاؿ لو :أره عمري ،وىػه فطػيم :كػاف بذا هػاوان قػاؿ :ت أ عمػري ،مػا فعػ النغػري؟ لنغػر كػاف ةلعػب رػو ،ورتػا حضػرت الصػ ة
وىه يف ريتنا ،فيرمر ل ساط الذي حتتو فيكنس ظ ةنرا ،ظ ةقهـ ونقهـ خلرو فيصلي رنا
حػػل الطرػ الرطػػيم ةاياع ػػو ملسو هيلع هللا ىلص ،ةنػػادي الطرػ مسػػو ،والنػػاياو الن ػػهي كلػػو رزتػػة ورػػرقة ،فاػػه الػػذي وصػػرو ررػػو الػػرووؼ
الػرحيم ،الطرػ ةلعػػب رطػائر صػغري ،فيسػػرلو ملسو هيلع هللا ىلص عػو طػائره ،وكػػاف حػرة حػل علػػى أطرػاؿ ادل ػالرن يف الفػػرع حػل مػو عقػػاب
ت ،عػػو أنػػس ه قػػاؿ :كػػاف غػ ـ ةاػػهدي خيػػايـ النػػل ملسو هيلع هللا ىلص فمػػرض ،فػػر ه ملسو هيلع هللا ىلص ةعػػهده ،فقعػػاي عنػػاي رأسػػو ،فقػػاؿ لػػو :أسػػلم ،فنظػػر
بليو أريو وىه عنايه ،فقاؿ أط أ القاسم ،فرسلم ،ف رج ملسو هيلع هللا ىلص وىه ةقهؿ احلماي ه الذي أنقذه مو النار
وكػاف الرسػهؿ ةسػت ايـ يف ترريػة ا طرػػاؿ القػايوة احلسػنة ،واللريػة دلاياع ػة ،واللريػػة للغيػب واللىيػب ،واللريػة العمليػػة،
وا سلهب التجرةل ،واللرية لقصة ،واللرية رضرب ا مثػاؿ ،واللريػة دلهعظػة ،واللريػة سػئلة واحلػهار ،واللريػة لعػادة ،واللريػة
دل حظة ،واللرية لعقهد ،وطرةقة القياس وادلهازنة وغريىا
ومػػو ظ عػػايد العلمػػاو أسػػاليب اللريػػة اإلسػ مية مثػ  :أسػػاليب اللريػػة العقليػػة ،وأسػػاليب اللريػػة الروحيػػة ،وأسػػاليب اللريػػة
السػػمية ،وأسػػاليب اللريػػة ا خ قيػػة ،وأسػػاليب اللريػػة الماليػػة ،وأسػػاليب اللريػػة االهتماعيػػة ،وأسػػاليب اللريػػة السياسػػية إعلػػى
زلمهد ،)359 – 177 :1994 ،ولذا سهؼ نتناوؿ أىم أساليب الرسهؿ يف تررية ا طراؿ رفيو مو اإلةضاح ومناا:
الرتبيت بالقدوة احلسٌت:
القػػايوة تعػػين بقنػػاع ادلقتػػايي إبمكػػاف التحلػػي ُخ ػ ؽ ادلقتػػايي رػػو ،وتل ػ يف حػػاي ذاهتػػا قيمػػة تررهةػػة ،وبف رتػػاع ا خ ػ ؽ
اإلس مية الراضلة ىي أخ ؽ الرسهؿ ملسو هيلع هللا ىلص تل اخل ؽ الػ فسػرهتا عائفػة أـ ادلػامنن د عنػايما سػئلت عػو أخػ ؽ النػل ملسو هيلع هللا ىلص:
فقالت" :كاف خلقو القرلف"
كما أف القايوة احلسنة ىي الهاق احلي احملسهس ادللمػهس الػذي ةػايعه بىل االمتثػاؿ لعمػ ق ػ القػهؿ ،وىػي بت ػاع ادلػر
والترسي رو يف رتي أقهلو وسلهكو حل تتحهؿ لايةو تل ا قهاؿ وذل السلهؾ بىل أخ ؽ مكتس ة قاؿ تعػاىل :إلََقن ْد َكنا َن لَ ُك ْنم
ِ
ول ا اِ أُسوةٌ ح ِ
ِ
ِيف ر ُس ِ
ريا) إا حزاب ،لةة )21
َ
سنَةٌ لّ َمُ َكا َن يَن ْر ُجو ا اَ والْيَن ْو َم اآلخ َر وذَ َك َر ا اَ َكث م
َْ َ َ
القايوة ت ايأ م ادلي د ووسم الهالايةو ،وا ى  ،ةكتسب منام الطرػ القػيم والعػادات واحلركػات ،رػ ودرهػة الصػهت يف
ال يػت عنػاي التع ػري ،واحلػاية ذلػايوو والػلوي ،أو االنػايفاع واالنرعػاؿ ،وحيمػ الرسػهؿ ملسو هيلع هللا ىلص الهالػايةو ىػذه ادلسػئهلية ،فامػا ةاهدانػػو
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أو ةنصرانو أو ديجسانو أو ةقهدانو ضله طرةق ت ورسهلو ملسو هيلع هللا ىلص ،وىذا رػ رػ ةلقػي عليامػا واه ػات يف مراعػاة كػ سػلهؾ ةقهمػاف
رو وك مسل ةسلكهنو
و بد مُ وجود بعض الصفات حىت تتحقق القدوة مثل:
 اإلخ ص ه تعاىل ،فك عم ال ةقصاي رو وهو ت تعاىل فاه مردود صاح و
 الترسي لرسهؿ ملسو هيلع هللا ىلص ،فاه ا سهة ال ةن غي لك أصحاب اذلمم أف ةترسها رو
 مهافقة العم للقهؿ ،فقاؿ تعاىل :إ َكبُن َر َم ْقتما ِعن َد ا اِ أَن تَن ُقولُوا َما تَن ْف َعلُو َن) إالصف ،لةة )3

 اإلحسػػاس دلسػػئهلية أمػػاـ ت ،وىػ ىنػػاؾ مسػػئهلية أعظػػم مػػو ترريػػة ا والد وتنفػػئة ا هيػػاؿ علػػى الرضػػيلة وادلثػ العليػػا،
والػػذي ةزةػػاي ادلسػػئهلية ثقػ ً ،أف الطرػ ال ةعلػػم حقيقػػة ا مػػهر ولػػيس لايةػػو مػػو اخلػ ة مػػا جيعلػػو خيتػػار لنرسػػو ،و لتػػاب أمػػره
مسلم لكلية دلو ةقهـ على ترريتو و لتاب تكهف ادلسئهلية رن ادلر ورن ت س حانو وتعاىل
األسلىب الثاًي :ضرب األهثال:
أسػػلهب ضػػرب ا مثػػاؿ مػػو ا سػػاليب الن هةػػة يف ترريػػة ا طرػػاؿ الػػذي ةسػػت ايـ لعػػرض حقيقػػة مػػو احلقػػائق أو للػررم رػػن
أمرةو أحاييا غائب عو الذىو ،وا خر زلسهس مت ي يف الذىو ،وذل تقرةب مػا غيػب عػو الػذىو مػو ادلعػا رصػهرة ر غيػة
مههزة تنرذ بىل أعماؽ النرس ،مثرية للعهاطف والههاياف وىه مو أساليب اإلةضاح وال ياف
والغػػرض مػػو ضػػرب ا مثػػاؿ تف ػ يو اخلرػػي للػػي ،والغائػػب لفػػاىاي ،فيصػػري احلػػس مطارق ػاً للعقػ  ،ةقػػهؿ علػػى رػػو أ
طالب :ا مثاؿ مصاريو ا قهاؿ ،إسليماف العياي)13 :2001 ،
بن ِربنُ َها لِلنان ِ
ناس
نَ األ َْمثَن ُ
نال نَ ْ
وقػػاي أخػ سػ حانو وتعػػاىل أنػػو ال ةعقػ ىػػذه ا مثلػػة وال ةعياػػا بال العػػادلهف ،قػػاؿ تعػػاىل :إوتِْلن َ
ضرب ا ا مثَِتم َكلِمةم طَيِبةم َك َ ٍ ٍ
ِ
َصنلُ َها َابِن ٌ
العالِ ُمو َن) إالعنك هت ،لةة  )43وقاؿ هلالج لج :إأَ ََلْ تَن َر َك ْي َ
ش َج َرة طَيِّبَة أ ْ
وما يَن ْعقلُ َها إ ا َ
َ َّ
ف ََ َ ُ َ
َ
س َم ِاء) إبرراىيم ،لةة)24 :
وفَن ْرعُ َها ِيف ال ا
وا مثػػاؿ يف السػػنة الن هةػػة حظيػػت لعايةػػاي مػػو ا مثػػاؿ التعليميػػة واللرهةػػة الػ اسػػت ايماا الرسػػهؿ اخلػػامت يف ترريػػة أهيػػاؿ
ا مة ،ويف تعليم الصحارة الكراـ ويف ت ليغ رسالة ررو عز وه  ،ومو ىذه ا مثاؿ ما أييت:

عو أ مهسى ه قاؿ :قاؿ رسهؿ ت ملسو هيلع هللا ىلص" :مث الليس الصاحل واللػيس السػهو كحامػ ادلسػ وانفػا الكػري فحامػ
ادلس ػ بمػػا أف حيػػذة وبمػػا أف ت تػػاع منػػو وبمػػا أف جتػػاي منػػو رحي ػاً طي ػػة ،وانفػػا الكػػري بمػػا أف حيػػرؽ ثيار ػ وبمػػا أف جتػػاي منػػو رحي ػاً
خ يثة" إاإلماـ ال اري)
عػػو النعمػػاف رػػو رفػػري رضػػي ت عنامػػا قػػاؿ :قػػاؿ رسػػهؿ ت ملسو هيلع هللا ىلص" :مث ػ ادلػػامنن يف ت ػهادىم وت ػرازتام وتعػػاطرام كمث ػ
الساي الهاحاي بذا ارتكى منو عضه تاياعى لو سائر ا عضاو لسار واحلمى"
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وعو النعماف رو رفري رضي ت عناما قاؿ :قاؿ رسهؿ ت ملسو هيلع هللا ىلص :مث القائم على حايود ت والهاق فياػا ،وادلػايىو فياػا،
مثػ قػػهـ اسػػتامها سػػرينة ،فصػػار رعضػػام يف أسػػرلاا ،وصػػار رعضػػام يف أع ىػػا فكػػاف الػػذةو أسػػرلاا ديػػروف دلػػاو علػػى الػػذةو يف
أع ىا فترذوا رو ،فقاـ أحػايىم فرخػذ فرسػا فجعػ ةنقػر أسػر السػرينة ،فػرتهه فقػالها :مالػ ؟ فقػاؿ :أتذةػتم والرػاي ب مػو ادلػاو،
فإف أخذوا على ةايةو أصلهه واصلها أنرسام ،وبف تركهه أىلكهه وأىلكها أنرسام
األسلىب الثالث :الرتبيت باملىعظت:
وتعين ادلهعظة :ك قػهؿ ،سػهاو كػاف نصػحاً ََ أو تػذكرياً ،أو وصػية أو أمػراً دلعػروؼ أو يػاً عػو منكػر ،أو عمػ ةػرؽ لػو
القلػػب ،وةتػػرثر رػػو اإلنسػػاف فيػػتع فقػػاي فطػػر ت اإلنسػػاف علػػى أف ةتػػرثر تػػا ةسػػتم بليػػو مػػو كلمػػات ،أتثػرياً بجياريػاً أحيػػاانً وسػػل ياً
ادل ػتكلم ولن ػػهع الك ػ ـ وقيمتػػو ،وإلمكػػاف حتقيقػػو ،ولظروفػػو
أحيػػاانً أخػػرى ،وىػػه خيض ػ يف ىػػذه اإلجياريػػات والسػػل يات لف ػ
ادلتعايدة ،وكلما كػاف ادلػتكلم سللصػاً فيمػا ةػتكلم رػو ومط قػاً دلػا ةقػهؿ وسلتػاراً لػو ،وللهقػت الػذي ةقػهؿ فيػو والػذةو ةػتكلم معاػم ،أثػر
ذل فيمو ةعظام
الػهاع  ،وعنػايما ةكػهف الػهاع ىػه الرسػهؿ
فرسلهب ادلهعظة مو ا ساليب الن هةة ادلاثرة حي أ ا تعتمػاي علػى رػ
اخلػػامت الػػذي ال ةنطػػق عػػو اذلػػهى ،فلػػيس ىنػػاؾ مهعظػػة أعمػػق أتث ػرياً وال أرلػػغ أث ػراً وال أصػػايؽ ذلجػػة مػػو مهاعظػػو ملسو هيلع هللا ىلص ،فقػػاؿ لػػو يف
ِ
وعظ ُْهن ْنم وقُننل اْنُ ْنم ِيف أَن ُف ِسن ِه ْم قَن ْنو م بَلِي مننا) إالنسػػاو ،لةػػة  ،)63وقػػاؿ لػػو أةضػاً إا ْدعُ َإَل َسنبِ ِ
نَ ِ َْلِ ْك َمن ِنة
زلكػػم تنزةلػػو :إ
يل َربِّن َ
ِ
ِ
ِِ
والْمو ِعظَن ِنة اَلسنننَ ِة ِ
يُ) إالنح ػ  ،أةػػة
سن ُنُ إ ان َربنا َ
نَ ُىن َنو أَ ْعلَن ُنم ِينَنُ َ
ض ن ال َعننُ َس نبِيلو ُ
وجنناد ُْْم ِ لان ِنأ ىن َني أ ْ
ََ َ
َْ
وىن َنو أَ ْعلَن ُنم ِ ل ُْم ْهتَنند َ
َح َ
)125
وقاي كاف رسهؿ ت ملسو هيلع هللا ىلص ةتعااي الصحارة وأطراذلم دلهعظة ،وكانت خط و ومهاعظو متنهعة رتنهع ادلهاقف الػ صػاح تاا،
وكاف اختياره لهقت ادلهعظة اختياراً دقيقاً
وذلذا ا سلهب أركاالً متعايدة فقاي ةكهف لنصو ادل ارر الػذي ةػايؿ علػى اخلػري والصػ ح وقػاي ةكػهف لتػذكري دلهقػف
مث ادلرض وادلهت واحلساب والعذاب ،وقاي ةكهف لعظة ادلتكررة ادلقرونة رفػعهر احمل ػة والعطػف الػ تلػن القلػب وترققػو ،وفعاليػة
ىػػذا ا سػػلهب ةعتمػػاي علػػى عػػاية أمػػهر ،مناػػا :أف ةكػػهف الػهاع صػػادقاً سللصػاً ،وأف ةكػػهف مػػههزاً سلتصػراً ،ولينػػا لطيرػاً رعيػػاياً عػػو
الفاية والقسهة والتعنيف وأف خيتار لو الهقت ادلناسب حل تق لو النرس وتق عليو ،فقػاي روى عػو ع ػاي ت رػو مسػعهد رضػي ت
عنو أنو قاؿ :كاف النػل ملسو هيلع هللا ىلص ةت هلنػا دلهعظػة يف ا تـ كراىػة السػلمة علينػا ،وىػذا ةرػرض علػى ادلػر أف ةسػت ايـ ىػذا ا سػلهب
يف رلػاؿ التههيػػو واإلررػاد وأف ةكػػهف اسػػت ايامو رػذكاو ول اقػػة وحسػػو اسػتعاياد ،حػػل ةػػايت ذتػاره ادلرهػػهة الػ أييت مػو أياػػا :تزكيػػة
النرس وتطاريىا
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وهي أشكال أسلىب الرتبيت باملىعظت:

 النصو :وىه رياف احلق وادلصلحة ،رقصاي أف صلنب ادلنصهح الضرر ليحقػق سػعادتو وفائايتػو ،ودليػ النصػو الصػادؽ ،أال
ةتهخى الناصو مصلحة ر صية
 التذكري :وىه أف ةعياي الهاع بىل الذاكرة معا وذكرتت ،تسػتيق معاػا مفػاعر ووهػاياانت وانرعػاالت ،تػايف للم ػادرة
لعم الصاحل
ىػػذا ال يػػاف والتهضػػيو دلػػا ةكػػهف عليػػو الرسػػهؿ ملسو هيلع هللا ىلص عنػػايما ةع ػ النػػاس ،ةػػايؿ داللػػة قاطعػػة علػػى أييػػة ىػػذا ا سػػلهب يف
اللريػػة ،فعنػػايما ةعم ػ ا طرػػاؿ اىتمػػاـ ادلصػػطرى ملسو هيلع هللا ىلص لػػهع  ،وطرةقتػػو الذارػػة يف العػػرض والػػهع وحرصػػو علػػيام؛ ةسػػارعهف يف
تنريذ ما أيمر رو الرسهؿ صلى ت عليو ةنتق يف مهعظتو مو حاؿ بىل حاؿ فكػاف ةنػذر وة فػر ،كػاف ةفػايد وخيرػف ،وكػاف ةصػ
بىل القيمة يف ك حاالتو وُسلهرو الن هي كاف ةاثر يف النرهس والقلهب أتثرياً عظيماً
التحدياث املعاصرة التي تىاجه تربيت األطفال يف العاملني العربي واإلسالهي:

مُ التحدَيت املعاصرة الأ تواجو الرتبية النبوية:
-1

الرقر ،الا  ،ادلرض:

ةعاي مثل الت لف مو أىم التحايتت وأفػايحاا خطػراً ،فمعظػم رػعهب العػام لنسػ ة لتزاةػاي عػايد السػكاف وقلػة مصػادر
الغػػذاو تعػػيف يف فقػػر مػػايق  ،تنقصػػاا أرسػػم مقهمػػات احليػػاة مػػو طعػػاـ وكسػػاو ومسػػكو ،كمػػا ةنقصػػاا دور العلػػم ووسػػائ الطػػب،
وذلػػذا فاػػي تعػػيف عيفػػة ئسػػة تت طراػػا أمػراض سػػهو التغذةػػة ،فػ غػػذاو وال دواو ،وتعػػيف يف هاػ فػ معلػػم وال كتػػاب ،وكلمػػا
تقايـ الزمو ازدادت اذلهة رن الفعهب الرقرية والفعهب الغنية اتساعاً ،فيزداد الرقري فقراً وةزداد الغين غين
والصراع القائم ىه صراع الرقراو وا غنياو ،أي أف أغنياو الفماؿ م فقراو النهب الذي ةسكنو ااتمػ اإلسػ مي وغػري
اإلسػ مي مػ رقيػة الفػػعهب الػ تػػئو مػو رػػاية الرقػر والاػ وادلػرض وال طالػػة وبح ػاط عػػاـ رػايأ ةسػػهد رػن الفػ اب لضػيق فػػرص
العم حل يف الايوؿ الغنية يف العام اإلس مي ،شلا أفسو رلاؿ الررهة ،فرص و واق العام اإلس مي رعياياً عو قػيم اإلسػ ـ ومثلػو
العليا وأىايافو السامية ،فالقضية الرئيسػية ىػي سػيطرة ا غنيػاو علػى الرقػراو مػو خػ ؿ ا طػر السياسػية واالقتصػادةة وغريىػا إع ػاي
الرزتو النقيب)225 ،
 - 2اًشغال الىالديي عي األطفال:
ا ف ا ـ مػػو العػػام ت يف الهرػػائف احلكهميػػة والقطػػاع اخلػػاص ،رعػػايما كانػػت ررػػة ري ػػت ،ترعػػى رػػئهنو وت ػػر أطراذلػػا
وتف عام نا ا ،وةناؿ ا طراؿ القسم الكايف يف اللرية واحلماةة والعطف والتقهم
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فحضػػارة اليػػهـ رنيػػت أساسػاً علػػى الرأمساليػػة ادلادةػػة يف كػ ههانػػب احليػػاة ،والكسػػب ادلػػادي ىػػه الفػػغ الفػػاغ للهالػػايةو
وما ذل بال تل ية دلتطل ات احلياة ادلادةة ادلتزاةػاية ،فػا ـ مػو ادلمكػو أف تػلؾ طرلاػا عنػاي ا خػرةو بةثػاراً للعمػ والكسػب ادلػادي،
شلا ةعرض الطر بب كثري مو االضطرا ت النرسية والسمية
-3

حماولت فك ارتباط املسلن بٌبيه صلى اهلل عليه وسلن:
فلقػػاي علػػم القاص ػػي والػػايا مػػو خ ػ ؿ ك ػ ـ ادل ػػهىل عػػز وه ػ يف قرلن ػػو الك ػػرم أف رس ػػهؿ ت ملسو هيلع هللا ىلص أوىل رن ػػا من ػػا بذ ةق ػػهؿ

س حانو وتعاىل :إالنِاِب أَو ََل ِ لْم ْؤِمنِ ِ
ِ
اجوُ أُام َهاتُن ُه ْم) إا حزاب ،لةة  )6فاه احلرة
ُ َ
ُّ ْ
ني م ُْ أَن ُفس ِه ْم وأَ ْزَو ُ

علينا واحلب لنػا ،وال ػاذؿ

كػ الاػػاي مػػو أهلنػػا ،وال ديػ االسػػتغرار والػػايعاو لنػػا فرػػي حايةثػػو الفػػرةف عػػو أ سػػلمو رػػو ع ػػاي الػػرزتو عػػو أ ىرةػػرة ه أف
رسهؿ ت ملسو هيلع هللا ىلص كاف ةايت لرهػ ادليػت عليػو الػايةو فيسػرؿ :ىػ تػرؾ لايةنػو مػو قضػاو؟ فػإف حػايث أنػو تػرؾ وفػاو صػلى عليػو ،وبال
قاؿ صلها على صاح كم ،فلما فتو ت عليو الرتهح قاؿ :أان أوىل دلامنن مػو أنرسػام ،فمػو تػهو وعليػو دةػو فعلػى قضػا ه ومػو
ترؾ ماال فاه لهرثتو إرواه مسلم )1337 :وليس ىناؾ دلي أوضو مو القرلف الكرم والسنة الن هةة على أنو ملسو هيلع هللا ىلص أوىل رنا منا
-4

التحدياث الديٌيت:
والػ تتمثػ يف زلاررػػة اإلسػ ـ عػػو طرةػػق الفػػعهرية والصػػلي ية والصػػايهنية ركػ ماسسػػاهتا االقتصػػادةة والط يػة والت فػريةة

والثقافية ،ونظراً ف الكثريةو مو ادلسلمن قاي ة تعايوا عو الايةو اإلس مي فام مسلمهف ةصػلهف وةصػهمهف ولكػنام ال ةتحركػهف،
ولػػه لقلػػهب ،عن ػايما تنتا ػ حرمػػات ت أو ةسػػاو بىل الرسػػهؿ صػػلى ت عليػػو ومسػػلم ،أو غػػري ذل ػ  ،ك ػ ذل ػ أدى بىل سػػرعة
انتفار ىذه العقائاي الراسػاية ،وصػايؽ الكثػريوف وتغػريوا رسػ اا وحتهلػت تههاػاهتم وأصػ حها ةررػهف أطرػاذلم علػى ا سػاليب الغرة ػة
ال حتاوؿ طم ك معػام اإلسػ ـ وعنػاي ىػاالو وأمثػاذلم ال تههػاي مسػاحة لللريػة الن هةػة ،فقػايوهتم أرطػاؿ احلضػارة الغرريػة ادلادةػة
جيعله م مناذج حتتذي لايى وأطراذلم
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وجىد املٌافقني بني املسلوني:
وىػػذا التحػػايي ال ةعت ػ معاص ػراً وبمنػػا عػػا منػػو ادلسػػلمهف ا وائ ػ  ،فقػػاي أةقػػو ا عػػاياو أف ادلسػػلمن ال ديكػػو أف حيػػاررها

وهاػاً لههػػو يف معػػارؾ ،وعلمػها لتجررػػة أنػػو ال طائػ مػػو وراو ادلهاهاػػة احلرريػػة مػ ادلسػػلمن ،وأنػػو ال فائػػاية ترهػػى أةضػاً مػػو وراو
اغتياؿ أئمة اإلسػ ـ وعلمػاوه وعظمائػو ،فاسػتقر رأةاػم علػى أف ةتظػاىروا إلسػ ـ وةن رطػها يف صػرهفو ،وكػاف زعػيم ىػذه الركػرة
ومنرذىا ا وؿ ع اي ت رو س ر
ورلرد وههد ادلنافقن يف ااتمػ ديثػ عق ػة كئػهداً يف مسػرية رنػاو ا هيػاؿ علػى القػيم الراقيػة وادل ػادئ السػامية ،ذلػ

ػم

ةقضهف رسلهكام وقايرهتم السيئة ،على ك قيمة وك م ايأ ،وأ م ليمثلها أك التحايتت وأخطرىا الػ تهاهػو ترريػة ا طرػاؿ ترريػة
ن هةة ،حي ةفغلها الناس رقضات فرعية وليس رقضات اللرية وتنفئة ا طراؿ وبعايادىم للمستق
وىذه التحايتت قاي ةلتب علياا العايةاي مو ا اثر والنتائج السل ية وال تكمو يف:
 التػػرثري علػػى القػػيم ا خ قيػػة طرػػاؿ ادلسػػلمن علػػى طرةػػق مػػا تقايمػػو الثقافػػة الغرريػػة مػػو رػرامج وأفػ ـ وحلقػػات ولقػػاوات
وحر ت ت

مو خ ذلا الثقافة الغررية ادلناىضة للثقافة اإلس مية واإل حية

 بقنػػاع أطرػػاؿ ورػ اب ادلسػػلمن رتقليػػاي الغػػرب يف أمنػػاط حيػػاهتم ادل تلرػػة كػػادل رس وتسػػرحية الفػػعر والسػػلهكيات ادل الرػػة
لصهرة ادلصطرى ملسو هيلع هللا ىلص وغريىا
 االرتعاد عو ا ساليب اللرهةة اإلس مية واللجػهو سػاليب ونظػرتت الغػرب ،ومػو ظ ةفػب الطرػ وىػه رعيػاي كػ ال عػاي
عو اللرية اإلس مية الصحيحة

ٕٗ

دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس )(ASEP

العدد الثالث واألربعون ..اجلزء الثالث ..نوفمربٕٖٓٔ ..م

 االخلاؽ الثقايف للحضارة اإلس مية ونفر النمهذج الغر لتغيري طرةقة التركري والنظرة العامة للحياة ،فتكػهف احليػاة عنػاي
ادلسلمن ما ىي بال ملذات ومتعة وذله دوف النظر علػى احلػ ؿ واحلػراـ؛ حػل ةصػ ادلسػلم علػى معصػية ت أو ةصػ بىل
ترؾ دةو ت
 دف ا طراؿ والف اب بىل االست راؼ ُوامػر الػايةو اإلسػ مي ونهاىيػو ،والتركيػاي علػى أف الػايةو اإلسػ مي لػيس رػايةو
حضاري ،وم ةعاي ةناسب احلياة ادلعاصرة
 تػػاي دورة ا سػػرة ادلسػػلمة يف ترريػػة أطرػػاذلم علػػى أسػػاليب اللريػػة اإلسػ مية وفػػرض أسػػاليب غرريػػة رعيػػاية عػػو اإلسػ ـ يف
ترريػة ا طرػاؿ ،والتػايخ السػافر يف نظػاـ اللريػة يف دور احلضػانة ،وادلنػاىج اللرهةػة والتعليميػة ادل تلرػة ،ا مػر الػذي ة عػػاي
ا طراؿ عو دةنام و رخيام ااياي
 هتميف اللغة العررية واللرية الايةنية والعم على عايـ است اياماا يف العلػم وااػاالت ادل تلرػة رػايعهى أ ػا غػري مناسػ ة يف
االست ايامات احلضارةة وتفجي است اياـ اللغة العامية رايالً مو الرصحى يف التعليم واإلع ـ واحملاف ادل تلرة
ورناو عليو تههاي عاية مقلحات مو أه تررية ا طراؿ كما كانت يف صاير اإلس ـ وخاصة يف عااي الرسهؿ مناا:
 نفر الهعي الثقايف اإلس مي مو خ ؿ القنهات ادلتاحة مث  :الرضائيات ووسائ اإلع ـ ادل تلرة
 عقػػاي نػػايوات رصػػرة دورةػػة للهالػػايةو وخاصػػة ا ماػػات والف ػ اب ادلق لػػن علػػى الػػزواج واإلصلػػاب ت صػػرىم ُسػػاليب اللريػػة
اإلس مية الصحيحة والعناةة لطر
 االسترادة مو خطب المعة ل

اللرية الن هةة يف نرهس الرهاؿ والنساو والف اب

 فتو مايارس رتض أطراؿ بس مية لنفر الثقافة وا ساليب اإلس مية يف تررية الطر
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املراجع:
-

القرلف الكرم

-

برراىيم رو ع اي العزةز الايعليج إ :)2007اللرية اإلس مية ،ط ،2القاىرة :دار القاىرة

-

برراىيم برراىيم الفػافعي وأزتػاي متػهب عمػر إ :)2005االجتاىػات احلايةثػة يف التههيػو واإلررػاد والعػ ج النرسػي "النظرةػة
والتط يق ،ريفة إالسعهدةة) :مكت ة اخل

-

برراىيم ع اس الزىريي إ :)1994االحتياهات اللرهةة لطر مػا ق ػ ادلايرسػة رللػة كليػة اللريػة رػايمياط ج  2ع ،21
308 – 285

-

أرػػه ركػػر ع ػػاي ال ػرازؽ الصػنعا إ :)1992مصػنف ع ػػاي الػرازؽ :ب مػػا ةسػػتحب للص ػل أف ةعلػػم ،ادلكتػػب اإلسػ مي،
رريوت ،ج 4

-

أزتاي فااد ا ىها إ :)1980اللرية يف اإلس ـ ،القاىرة :دار ادلعارؼ

-

أم ص ي عرفو الكهمي إ :)2002مايى التزاـ ا سرة ادلصرةة لتههياات اللرهةة للقرلف الكرم يف تررية الطرػ  ،رسػالة
دكتهراه غري منفهرة ،كلية اللرية ،هامعة ادلنصهرة

-

أمنية سياي عثماف إ :)1990أضهاو على طرؽ ترريػة الطرػ ادلسػلم لػايى رعػض مركػري اإلسػ ـ ،منػهذج وبطػار للتطػهةر،
هامعة ا زىر ،ادلادتر الايوب للطرهلة يف اإلس ـ ،القاىرة  12 – 9أكتهرر

-

حاماي ع اي الس ـ زىراف إ :)1998علم نرس النمه – الطرهلة وادلراىقة القاىرة :عام الكتب

-

خالػػاي أزتػػاي الفػػنتهت إ" :)1995اللريػػة الروحيػػة للطر ػ ادلسػػلم" ،رللػػة كليػػة اللريػػة ،قطػػر ،العػػايد  ،112السػػنة الرارعػػة
والعفروف ،مارس

-

خالاي ع اي الرزتو الع إ :)1995تررية ا رناو وال نات يف ضهو القرلف والسنة ،ط  ،2رريوت :دار ادلعرفة ،رريوت

-

سليماف رو قاسم العياي إ :)2001ادلناج الن هي يف اللرية اإلديانية للف اب واالسػترادة منػو يف العصػر احلاضػر ،الػرتض،
دار النايوة العادلية للف اب اإلس مي

-

سااـ ماايي ه ار إ :)1997الطر يف الفرةعة اإلس مية ومناج اللرية الن هةة ،رريوت ،ادلكت ة العصرةة

-

سياي قطب إ :)1982خصائ

-

سياي أزتاي عثماف :إ )2000الذاتية الناضجة ،مقاالت فيما وراو ادلناج ،القاىرة :ا صلله ادلصرةة

-

سعياي بمساعي على إ :)2002السنة الن هةة إر ةة تررهةة) ،دار الركر العر  ،القاىرة
ٕٙ
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-

ع اي الرزتو النج وي إ :)1979أصهؿ اللرية اإلس مية وأسالي اا ،دار الركر ،دمفق

-

ع ػػاي الػػرزتو ع ػػاي الػػرزتو النقيػػب إ :)1992مفػػروع دلي ػ ال اح ػ يف اللريػػة اإلس ػ مية لامعػػات ادلص ػرةة والسػػعهدةة،
اإلدارة العامة للايراسات العليا وال حهث والع قات الثقافية ،بدارة ال حهث ،هامعة ادلنصهرة

-

ع اي ت انصو علهاف إ :)2000تررية ا والد يف اإلس ـ ط  ،38القاىرة :دار الس ـ للط اعة والنفر والتهزة

-

ع ػاي الناصػر زكػي رسػيه إ :)1992اللريػة يف عاػاي الرسػهؿ مػػو خػ ؿ دراسػة كتػب ط قػات الصػحارة ،رسػالة ماهسػػتري
غري منفهرة ،كلية اللرية ،هامعة ادلنصهرة

-

عػػايانف بر ػراىيم أزتػػاي وحييػػي سػػليماف احلرظػػي إ :)2006اللريػػة اإلس ػ مية ماىيتاػػا ،أص ػهذلا وزلتهاىػػا ،هػػاية :دار ح ػراو
للنفر والتهزة

-

على ع اي احلليم زلمهد إ :)1994تررية النارئ ادلسلم ،ط  ، 3دار الهفاو للط اعة النفر والتهزة  ،ادلنصهرة

-

غنيػػهة سػػليماف رحهمػػة العمػػريي إ" :)2005ترريػػة الطر ػ يف الف ػرةعة اإلس ػ مية ومتطل اتػػو اللرهةػػة ،رسػػالة ماهسػػتري غػػري
منفهرة ،معااي ال حهث والايراسات العررية لللرية والثقافة والعلهـ ،هامعة الايوؿ العر

-

فاروؽ ع ايه فليو والسياي دمحم ع اي ااياي إ :)2003الطر العر – الهاق والطمهح ،عماف ،ا ردف ،دار ادلسرية

-

فاروؽ فامي إ :)2005الههو ا خر للعهدلة ادلنظهمية وحتايتت احلاضر وادلستق  ،القاىرة :دار احلرةري للط اعة

-

مسلم رو احلجاج أره احلسن القفريي النيسارهري إد ت) ،صحيو مسلم ،رريوت :دار بحياو اللاث العر

-

دمحم رو بمساعي ال اري إ :)1987الام الصحيو ،رريوت :دار رو كثري

-

دمحم رو ةزةاي أره ع اي ت القزوةين إد ت) :سنو رو ماهو ،ج  ،3كتاب الزىاي ،ب الهرع ،رريوت :دار الركر

-

دمحم حسن قناية إ :)1992العايؿ رن ا رناو يف العطػات يف ضػهو اللريػة اإلسػ مية إدراسػة مقارنػة) ،رللػة اللريػة ،عػايد
 ،103قطر ،دةسم

-

دمحم ع اي الرتاح الفااوى إ :)1980ا سرة يف الايةو واحلياة القاىرة :دار ادلعارؼ

-

دمحم عطهة رلاىاي وادلتهب بمساعي رايةر إ :)2007الهدة واالعتماد يف التعليم الامعي ،ادلنصهرة :ادلكت ة العصرةة

-

دمحم ل يب النجيحي إ :)1979ا سس االهتماعية لللرية ،القاىرة ،عام الكتب

-

دمحم ةهسػػف دمحم زلمػػهد إ" :)2001اللريػػة اإلس ػ مية ومهاهاػػة التحػػايتت الثقافيػػة يف عص ػر العهدلػػة" ،رللػػة كليػػة اللريػػة
هامعة ا زىر ،ال حهث اللرهةة والنرسية واالهتماعية ،عايد  97ف اةر
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 ٖٕٔٓم.. نوفمرب.. اجلزء الثالث..العدد الثالث واألربعون

 دور اللريػػة الايةنيػػة اإلسػ مية يف تنميػػة رعػػض القػػيم لػػايى طػ ب ادلرحلػػة الثانيػػة مػػو:)2008وليػػاي برػراىيم سػػعاي قنػػاية إ
 هامعة ادلنصهرة، كلية اللرية، رسالة ماهستري غري منفهرة،التعليم ا ساسي
-

-

Asma Afsaruddin and M. Fathullah: The Philosophy of Islamic Education, Classical
Views and Great Orespectives, Rice Universtiy, Nov. 2005. Available At: the same
reference.

-

Uzma Amzar: Islamic Education, A brief history f Madrassa with comments on
Curricula

and

current

Pedagogical

Practices.

Available

http://www.unvm.edu/envprog/madressah-history.pdf
-

Mukhina, V. (1984): Growing up Human. Moscow: Progress Publishera
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