
 

 

 المرحلة  :  الرابعة                                                    جامعة دٌالى 

 السابعة:  المحاضرة                                  ساسٌة كلٌة التربٌة األ

 المادة ادب االطفال                                         قسم اللغة العربٌة

 

 

 

 

 

 ادب االطفال

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحاضرة السابعة

 : ثانٌا

 علٌهم السالم :  وصٌة االمام علً ) علٌه السالم ( لبنٌه

) ) ٌابنً عاشروا الناس عشرة ان غبتم حنوا الٌكم , وان فقدتم بكوا علٌكم , ٌا بنً ان ى 

 فاذا احسستم فً احد القلوب جند مجندة تالحظ بالمودة وتتناجى بها , وكذلك هً فً البغض , 

قلبكم فاحذروه , واذا احببتم الرجل من غٌر خٌر سبق منه اٌاكم فارجوه , واذا ابغضتم الرجل 

 من غٌر سوء سبق منه علٌكم فاحذروه (( .

تبدا مرحلة تقدٌم الوعظ واالرشاد لالبناء فً نهاٌة العام السابع الى نهاٌة العام الرابع عشر 

الطفل راشدا ناضجا وعضوا فً المجتمع  من عمر الطفل وهً مرحلة اعداد الشخصٌة لٌصبح

وٌبدا االهتمام بمن حوله . وهذه المرحلة من اهم المراحل التً ٌنبغً للوالدٌن ابداء عناٌة 

تماعٌة اوسع ربوٌة اضافٌة بالطفل النها اول المراحل التً ٌدخل فٌها الطفل فً عالقات اجت

 من قبل .

الطفل عالقاته بمحٌطه وبمن حوله وهذا ما ومن العوامل المؤثرة فً اعداد وبناء شخصٌة 

تتضمنه وصٌة االمام علً )علٌه السالم( البنه الحسن , اذ وصاه بان ٌكون حسن المعاشرة 

فً العالنٌة مع خلق هللا اجمعٌن والتعاشرهم لنصٌبك من الدنٌا, ودع طلب الجاه والرٌاء 

سك بما تشك فٌه من غٌرك , وكن والسمعة فكلنا الى زوال , والتدع ما تستشعره ٌقٌنا من نف

رفٌقا فً امرك بالمعروف شفٌقا فً نهٌك عن المنكر وكل ذلك انما ٌستجلب من خالل حسن 

 صحبة من تصحبون ومرافقة من ترافقون.

واالمام علً )علٌه السالم( انما كان من نصحه اٌضا ومما ٌرادف وصٌته االنفة قوله : ابذل 

, واعطه كل المواساة والتفض الٌه بكل االسرار,      له كل الطمأنٌنه لصدٌقك كل المودة ,والتبذل

 ((توفً الحكمة حقها والصدٌق واجبه

ان التنمٌة االخالقٌة للشخصٌة التً دعا الٌها االمام فً وصاٌاه مرتبطة بشكل وثٌق 
طرٌق  بالدٌن. فالدٌن ٌربً االنسان على التعاون االجتماعً ونبذ العدوان, وٌربٌه على سلوك
 الخٌر ونبذ طرٌق الشر, وٌربٌه على التفكر دائماً فً الخالق واالعتبار بما خلق وصّور.

بطرٌقة دٌنٌة فان االنسان سوف  اذا هذب السلوك غٌر المرغوب فٌهوبصورة أعم, فان 
 ٌستفٌد من ثمار ثالثة ابعاد فً شخصٌته:

ٌر ومقاومة اغراءات السلوك الصحٌح. وهو السلوك المستند على دوافع الخ االول:
التً ٌحملها.  االخالقٌة الدنٌا ومفاسدها. وهنا ٌصبح سلوك االنسان معّبراً عن الشخصٌة2ك

بمعنى ان الشخصٌة التً تحمل مجموعة كاملة من الفضائل اقلها مقاومة االغراء لكسر 
 القواعد الشرعٌة, تستطٌع ان تستند على دوافع الخٌر دائماً.

العاطفة السلمٌة النقٌة من الرذائل. وهً العاطفة التً ُتنّمً ارادة النفس اللوامة  الثانً:
فً ذات االنسان, وتجعل فً مواجهة التفكٌر بالذنب طرقاً انتقادٌة ذاتٌة. فاالنسان ٌفكر 



بمعاقبة نفسه ان هً تجرأت على موالها وسلكت فً طرٌق المعصٌة. هنا ٌصبح التفكٌر 
م االنسان ذاته من اهم القواعد االخالقٌة للشخصٌة الدٌنٌة. وهذا البعد على جانب بالذنب ولو

)... وال أُقِسُم بالنفِس  االهمٌة. فقد اقسم القرآن المجٌد بتلك النفس اللوامة, فقال: من عظٌم
 ( ةاللّوام  

النسان الحكم على االشٌاء ضمن اطار االخالق الدٌنٌة. وهً قابلٌة ال تنمو عند ا الثالث:
ما لم ٌمر بمراحل تربوٌة على فهم قضاٌا الخٌر والشر, والمصلحة والمفسدة, ومالكات 

واعلى مستوٌات االخالق هو ان تؤدى االعمال دون  وجلّ. االحكام التً أنشأها الباري عزّ 
النظر الى حجم المكافأة او العقوبة التً تنتظر العامل. بل ان الطاعة والتذلل 

ومقاومة اغراءات المعصٌة هو اهم ثمار الحكم على االشٌاء ضمن االطار  سبحانه, للمولى
عبدتك ال خوفاً من نارك وال »االخالقً للدٌن. وقد اشار علً )ع( الى ذلك المعنى بالقول: 

 ومن هنا ٌنطلق االمام فً وصاٌاه البنائه «.طمعاً فً جنتك وانما وجدتك اهالً للعبادة فعبدتك

قٌم االخالقٌة فً الصغر له تأثٌر بالغ على السلوك االخالقً لالنسان وال شك ان العلم بال
عندما ٌشّب وٌكبر, خصوصاً عندما ٌلمس اهمٌة العالقة بٌن العلم النظري لالخالق 

 .علً )ع(  وصٌةوالمصادٌق التً تمثله. وهذا ما رأٌناه فٌ

رسٌخ قٌم الخٌر فً قد كانت عملٌة تنمٌة االخالق عند االمام )ع( منذ الصغر نافذة لتل
شخصٌته فً نواحً الصدق واالمانة واالستقامة واالخالص للمبدأ الذي ٌعتنقه. ولم تقتصر 

الى  تعدت العاطفة االنسانٌة على القضاٌا المعنوٌة التً كانت تعٌش فً ذهن االمام )ع(, بل
خوف قضاٌا جسدٌة كالشجاعة والبطولة واالقدام. فالعواطف تشمل االمور النفسٌة كال

والغضب والفرح. وتشمل االمور الجسدٌة, التً هً اثر من آثار القضاٌا النفسٌة, مثل 
 مصادٌق الشجاعة والتضحٌة بالنفس.

والمتفق علٌه بٌن علماء النفس ان عواطف االنسان مكتسبة عن طرٌق التعلم. فالطفل 
نسان ؛ فقد الرضٌع ال ٌخاف الظالم, ولكن الخوف من الظالم مكتسب عن طرٌق محٌط اال

ٌتعلم الطفل الخوف من امه التً تخاف من الظالم مثالً. وفً ضوء ذلك نفهم ان علٌاً )ع( تعلم 
الشجاعة واالقدام من مربٌه االول رسول هللا )ص(. فقد كان رسول هللا )ص( ال ٌهاب الموت, 

 )ص(, فلم ٌكن ُكّنا إذا احمرَّ البأُس اتقٌنا برسول هللا»فال غرابة ان نسمع علٌاً )ع( ٌقول: 
ً فشجاعة االمام )ع( كانت امتداداً لشجاعة رسول هللا )ص( الت« أحٌد مّنا أقرب  الى العدوِّ منه

 غٌرت وجه العالم 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : وصٌة االمام الغزالً ثالثا

ابو حامد محمد الغزالً الصوفً الشافعً االشعري احد اعالم البصرة واشهر علماء المسلمٌن 

( كان فقٌها واصولٌا 8888( وتوفً سنة )م8551الخامس الهجري ولد سنة )فً القرن 

 وفٌلسوفا , وكان صوفً الطرٌقة شافعً الفقه.

 من رسالته ) انجع الوسائل ( ٌقول: 

))الصبً امانة عند والدٌه , وقلبه الطاهر جوهرة ساذجة خالٌة من كل نقش وصورة , وهو 

به الٌه , فان عود الخٌر وعلمه نشا علٌه وسعد فً  قابل لكل نقش , ومائل الى كل ما ٌمال

الدنٌا واالخرة ابواه, وكل معلم ومؤدب له , وان عود الشر واهمل اهمال البهائم شقً وهلك 

 وكان الوزر فً رقبة القٌم علٌه والوالً له . ((

بنه ما ٌنفعه ان وصٌة هللا لالباء بابنائهم سابقة على وصٌة االوالد بابائهم , فمن اهمل تعلٌم ا

وتركه سدى فقد اساء غاٌة االساءة , واكثر االوالد انما جاء فسادهم من قبل االباء واهمالهم 

لهم وترك تعلٌمهم فرائض الدٌن وسننه فاضاعوهم صغارا فلم ٌنتفعوا بانفسهم ولم ٌنفعوا 

غٌرا فعققتك ابائهم كبارا , كما عاتب بعض االباء ابنه على العقوق فقل: ٌا ابت انت عققتنً ص

 كبٌرا, واضعتنً ولٌدا فاضعتك شٌخا.

نحو الحٌاة وٌتعلم ان  ان اعطاء الطفل حقه وقبول الحق منه ٌغرس فً نفسه شعورا اٌجابٌا

الحٌاة اخذ وعطاء , كذلك فان تدرٌب الطفل على الخضوع للحق ٌرى امامه قدوة صالحة وان 

لترسم طرٌقها فً التعبٌر عن نفسه تعوده العدل فً قبول الحق ورضوخه له تفتح طاقاته 

ومطالبته حقوقه وعكس هذا ٌؤدي الى ضمورها وكبتها , قال رسول هللا )صلى هللا علٌه 

وسلم ( : ))كل مولود ٌولد بالفطر وانما ابواه ٌهودانه او ٌمجسانه او ٌنصرانه  ((. وقد 

ولده صغٌرا , سًر به  شاكل قول رسولنا الكثٌر من االراء والمقوالت , فقد قالوا ) من ادب

كبٌرا( , وكقولهم ) اطبع الطٌن ما كان رطبا واعصر العود ما كان لدنا( اي بادروا بتعلٌم 

 االطفال قبل تراكم االشغال وانه وان الكبٌر او قد عقال فانه اشغل قلبا وٌقول:

 ٌته المرؤة ناشئا                         فمطلبها كهال علٌه شدٌداذا المرء اع

ٌنبغى أن ٌكون طاهر القلب , صافً النفس , لٌسهل علٌه تحصٌل وٌرى الغزالً ان الولد 

العلم , وٌغترب لطلب العلم , متفرغاً له , ال ٌشغله عنه أهل أو وطن , وٌضع العلم مع الحٌاء 

والكبر , إذا تكبر التلمٌذ على معلمه , أو زمالئه , وإذا خجل من أن ٌسأل عما لم ٌفهمه , فلن 

ٌتعلم . وال ٌحفل فً أول حٌاته الدراسٌة , باختالف اآلراء فً مسائل العلم , حتى ال تضعف 

عزائمه , وال ٌنتقل من فن إلى فن , قبل أن ٌتقن الفن األول , وإذا بدأ فً علم أتمه , وال خٌر 

فً نصف متعلم , ونصف طبٌب , فذلك ٌفسد الدٌن . وال ٌتخصص إال بعد أن ٌكون قد ألم 

ثر العلوم , ألن العلوم متعاونة , وٌبدأ بتعلم أهم العلوم , فإن ثمرة علم الطب الحٌاة الدنٌا بأك

وثمرة علم الحٌاة األخرى , فعلم الدٌن أشرف . ووضع االمام الغزالى وصاٌا فً تربٌة األبناء 

 , منها :
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الطرق الفنٌة , والوظٌفٌة , فإذا والمتعلم والقائمٌن على التربٌة , ٌرشدهم إلى أقوم 

سار علٌه المعلم كان ذلك مفتاحه لنجاحه سواء أثناء تفاعله مع تالمٌذ , أو حتى 

أثناء تفاعله مع الحٌاة , وكذلك إذا عمل بها المتعلم أصبحت بالنسبة له مصباحا 

قبل ٌهدٌه إلى سبٌله للنجاح والتفوق , وٌفتح عٌنٌه على ما ٌأخذ , وما ٌدع , وما ٌ

علٌه , وما ٌعرض عنه , كما أن هذا الدستور هو منهج ٌنبغى أن ٌسٌر علٌه 

 مخططى المناهج عند اختٌارهم للمحتوى الدراسى , واألنشطة التعلٌمٌة , ووسائل 

 . التقوٌم
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