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، فإنه كان يبدأ كتبه بالنيب  ، وتأسياهذا البحث بالبسملة اقتداء بكتاب اهللا  بدأت) ١(
 من الرحيمِ الرحمنِ اللَّه بِسمِ: (٧فقد ورد يف صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، رقم . بالبسملة

دمحم دبع اللَّه هولسرقْلَ إِلَى وريمِ هظومِ عكتاب ( وهذا احلديث رواه مسلم يف صحيحه...). الر
حصول : وانظر). ١٧٧٣إىل هرقل يدعوه إىل اإلسالم، رقم  اجلهاد والسري، باب كتاب النيب 
 ).٩(املأمول بشرح ثالثة األصول، ص 
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  ملخص البحث 
  إىل مرحلة قبل املدرسة  أخطاء املربني الواقعة قبل والدة املولود وبعد والدته
  وطرق عالجها يف اإلسالم

  )٣(ومشس اهلداية )٢(ومعني دين اهللا )١(عامر حامد
كمقاتلة بني طالب املدرسة، والكذب،  –خصوصا يف هذا الزمان–إحنراف األوالد  انتشار

والسرقة، وغري ذلك، دفع الباحث ليبحث ما سببب ذلك كله، فوجد الباحث أن سببه أخطاء 
ع طبكل ما يألن ني يف تربية أوالدهم منذ صغرهم، حىت إذا كبر األوالد عودوا فعل املخالفات، املرب

ال  حىت هميف هذه املرحلة تظهر آثاره بوضوح على شخصيت والد من األخالق السيئةيف ذهن األ
  .التلخص منه وايستطيع

معرفة لألوالد قبل الوالدة، وهذا البحث يهدف معرفة أمهية التربية للوالدين وأمهية التربية 
معرفة أخطاء املريب قبل والدة املولود ، ووطرق عالجها يف اإلسالم أسباب اإلحنراف عند األوالد

 -األول: وأخذ الباحث املنهجني .وبعد والدته إىل مرحلة قبل املدرسة، وطرق عالجها يف اإلسالم
باملسألة من مصادر متنوعة ملعرفة حقيقيتها،  هو أن يتتبع معلومات وجزئيات تتعلق االستقرائياملنهج 
تحليلي فيمكن للباحث أن يبحث املعلومات تتعلق بأخطاء املريب يف تربية أوالدهم املنهج ال -والثاين

حلل مشكالت  األساسيةالوثائق  هذه البيانات جيعل أن وبعد ذلكلكشف حقيقة هذه املسألة، 
  .البحث

كثرية جدا، فمنها األسباب الداخلية، ألوالد له أسباب احنراف اإن : ونتائج هذا البحث
ومن . ق السوءفارِأو ة الفاسدة طَلْاخلُك: ، ومنها األسباب اخلارجيةتخلي األبوين عن تربية األوالدك

كل ال سيما األخطاء قبل مرحلة املدرسة، ألن . أكرب أسباب احنرافهم أخطاُء املريب يف تربية أوالدهم
ما يونعندما يصبح هميف هذه املرحلة تظهر آثاره بوضوح على شخصيت والداأل ع يف ذهنطب 

إذًا ال بد أن نعاجل هذه األخطاء على ضوء الكتاب والسنة وبيان أهل العلم، ونقوم بعملية . ينراشد
  .تربية األوالد قبل والدم وبعدها ليصلح األفرد واألهل واتمع

 .ألوالدأخطاء، املربني، ا: الكلمة الرئيسية 
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ERRORS EDUCATORS HAPPENED IN PRENATAL AND AFTER THE CHILD IS 
BORN TO THE PRESCHOOL AGE AND TO HANDLE IT IN ISLAM 

By: 
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Abstract 
The widespread of delinquency especially at this era like brawl among 
students, lying, stealing, and others prompted the author to investigate the 
cause of all this. The author saw that the cause of all this is the fault of parents 
in educating their children from childhood, so when the children grow up, 
children are accustomed to do violations because of bad character has been         

 embedded in the soul of the child since childhood 
The purpose of this study was to know the urgency of education for 
both parents and prenatal, knowing the causes of children delinquency and to 
handle it, and to know mistakes of educators before and after the child is born 

until the age of preschool and to tackling it in Islam. 
The author uses two basic methods: First, the inductive approach is to 
look for information related to this issue from a variety of sources to find out its 
essence. Second, an analytical approach, the author will find information related 
to errors educators in educate their children to uncover the essence of the 
problem, and then make these data as an essential document to answer the 

problem formulation. 
The results showed that the delinquency has many causes, including 
internal causes, such indifferent attitude of parents in educating their children, 
and external causes, such as bad society or bad friends. Among the biggest 
reasons in the delinquency is error parents to educating them, even more 
mistakes to educate children at preschool age, because what is recorded in the 
child's mind in this period will appear with a real influence on his personality 
when fully grown up. Then these mistakes need to be handle according to Al-
Quran and As-Sunnah and scholars explanations, and need to be applied an  
education for children before and after the child is born so they will have great 

individual, families and communities. 
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 ح  

  االستهالل
  :قال اهللا 

  اهقُوداراً ون يكُملأَهو كُموا قُوا أَنفُسنآم ينا الَّذها أَيي
الناس والْحجارةُ علَيها مالئكَةٌ غالظٌ شداد ال يعصونَ اللَّه ما 

   أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ

  )٦(سورة التحرمي، آية 

 : ال رسول اهللا وق

كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعيته الْإِمام راعٍ ومسئُولٌ (
 هتيعر نئُولٌ عسم وهو هلي أَهاعٍ فلُ رجالرو هتيعر نع

تيعر نئُولَةٌ عسما وجِهوز تيي بةٌ فياعأَةُ ررالْموه (  

  مسلمو البخاري رواه
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 ھداءاإل

 :أهدي هذه الرسالة

 إىل أن اهللا أسأل ...احملبوبني والدي 
 صغريا ربياين كما يغفرمها

  أللهم ربنا هب ... إىل زوجيت وأوالدي
 لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني 

 مسلم متمسك بكتاب اهللا   كل إىل
على فهم السلف   وسنة رسوله 

  يف اهللا أحبكم...الصاحل
  

  



 ي  

  والتقدير الشكر
  

 إِلَي ولوالديك لي اشكُر أَن: يف قوله استجابة ألمر اهللا 

ريصالْم)١( ولقول النيب ، :)َال كُرشي اللَّه نالَ م كُرشي اسأشكر . )٢()الن

ة اهللا تعاىل على نعمه العظيمة ال أحصي عدها وال أبلغ شكرها، وأعظمها نعم

اإلسالم، مث نعمة سلوك طريق العلم وتيسريه يل، ومن ذلك إجناز هذا البحث 

إىل مرحلة قبل املدرسة بل والدة املولود وبعد والدته أخطاء املريب اليت تقع ق "

من غري حول مين وال قوة، بل مبحض توفيقه  "وطرق عالجها يف اإلسالم

  .وفضله ومنته

–، سورِيايت وحامد الكرميني للوالدينكما أتوجه بالشكر بعد ذلك 

على حسن التربية والتوجيه منذ سن الطفولة، مساندين ذلك  –حفظهما اهللا

بالدعاء يل، مما كان له أكرب األثر يف التوفيق يف احلياة العلمية واالجتماعية، 

                                                             

  ).١٤(سورة لقمان، آية ) ١(

، وصححه )٤٨١١أول كتاب األدب، باب يف شكر املعروف، رقم (رواه أبو داود يف سننه ) ٢(
  .الشيخ األلباين



 ك  

 مها وردوتيسري األمور يف كل ذلك، فجزامها اهللا خري اجلزاء، وأعانين على بر

  .روفهما، إنه مسيع جميبشيء من مع

وأشكر أيضا لكل مساعدين بكتابة هذا البحث وأقدم هلم بالشكر 

ومن جهة اخلصوص أقدم شكري اجلزيل ". جزاهم اهللا خري اجلزاء : "والدعاء

  :والتقدير لكل من

رئيس جامعة سوراكرتا احملمدية، األستاذ الدكتور بامبنج سيتياجي ليسهل  .١

 .يف هذه اجلامعة املباركة، وجزاه اهللا خري اجلزاء لنا سبيل التعليم والدراسة

رئيس برنامج الدراسات العليا التابع جلامعة سوراكرتا احملمدية األستاذ  .٢

 .-حفظه اهللا تعاىل-الدكتور حذيفة دمياطي 

 رئيس برنامج املاجستري التربية اإلسالمية قسم إدارة تربية دين اإلسالم .٣

على بذل اجلهد من إنشاء  -تعاىل حفظه اهللا-الدكتور سودرنو صربان 

 .هذا الربنامج وخدمة الطالب على الدراسة يف هذه العلوم



 ل  

املاجستري  مشرف رساليت فضيلة الدكتور معني دين اهللا بصري احملاضر يف .٤

قسم إدارة تربية دين اإليالم، الذي أشرف هذا البحث وأفادين من علمه 

جزاه اهللا خري اجلزاء وكتب وبذل يل من النصح والتوجيه الشيء الكثري، ف

 .له أعظم األجر واملثوبة، إنه مسيع قريب جميب الدعوات

املاجستري قسم  احملاضر يف مشس اهلدايةمشرف رساليت فضيلة الدكتور  .٥

ادارة تربية دين اإلسالم، الذي أشرف هذا البحث وأفادين من علمه وقوم 

اهللا خري اجلزاء  فجزاه لساين وقلمي، ورباين على االنضباط يف الوفت،

 .وكتب له أعظم األجر واملثوبة، إنه مسيع قريب جميب الدعوات

رئيس مكتبة برنامج الدراسات العليا التابع جلامعة سوراكرتا احملمدية  .٦

 .وموظفيها خلدمة الطالب

حفظهم –زوجيت، رمحة سفطري، وأبنائي، حافظ وعبد الرزاق وفاطمة  .٧

حث بعدم التشويش أثاء كتابة هذا الذين ساعدوين إلاء هذا الب –اهللا

 .البحث

 .على تشجيعام إلاء هذا البحث أصدقائي يف الدراسة العليا .٨



 م  

كل من قدم إيل عونا أو أسدي إيل معروفًا، من املعلِّمني األفاضل،  .٩

 .واإلخوة الكرام، فجزى اهللا اجلميع خري اجلزاء وشكر هلم سعيهم

يف كتابة هذا  ده ووسعهأنه مهما فعل من بذل جه باحثويعتقد ال

واحلق من عند اهللا  ،ألا من صنع البشر ،البحث ال خترج من اخلطأ والنقصان

 سأل اهللا تعاىل العفو من هذا كله،، ويستغفر اهللا العظيموي العليم اخلبري وحده،

واإلرشاد والتصحيح ما يرى  رجو من القارئ الكرمي أن يتفضل علي النصحوي

  .واملسلمني عموما للباحث يها من الفوائد واملنافعطأ لزيادة ما فمن اخل

  .وصلى اهللا على نبينا الكرمي حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني

  ٢٠١٣يونيو  ١٨، سوراكرتا

  كتبه            

 

  عامر حامد        
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