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 الباب األول

 المقدمة

 

 خلفية البحث . أ

 في سورة التين الىخلق اإلنسان بأحسن تقويم مطابقا بقول تع

ذآاء الروح و , ذآاء النفس و وقد خلق اإلنسان بقوة الفكر, 4األية 

مؤسسا . تربيةه على عملية دطاقة الجسمية و عزم ترقيته و استفاو

 و وظيفته هو ,بد اهللا جعل اإلنسان خليفة في األرض وع,بطاقة اإلنسان

 تنشير الخيرات للعالمين , تهمخرة لبعد ممابحث الدنيا لعيشهم و اآل

 : الىقال اهللا تع.  لوجود األمن في العالم

و إذ قال ربك للمالئكة إني جاعل فيى األرض خليفة قالوا 

اتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقّدس 

 ) 30 :البقرة(لم ماال تعلمون لك قال إّني أع



و باإلجمال هي , ن يصبح اإلنسان إنساناأ هي تربيةو حقائق  

 من التربية هيو  .  ألنفسهم و مجتمعهممستفدةطاقة البشرية الترقية 

و , دهاعبإلى إحدى الوسائل لترقية الطاقة البشرية التي وهبها اهللا 

مطابقا بقول اهللا .  ارستدريب النفس بوسائل التعليم الموجودة في المد

 :الىتع

 )12:الرعد.. ( إن اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم...

ح اصبإ" في التربيةفغرض ,  تربيةمؤسسا بحقائق اإلنسان و 

هي تكوين أولى الباب المتقين الذين يتعملون بالعلم " االنسان إنسانا 

 . والتكنولوجية و يتمسكون بالقرأن و السنة

 جيل المستقبل ىلإلة مواصلة لنتائج  اإلسالمية آ ربيةتو

 المتخرجين المستعدين يعّدو  ,وتكوينه مالئقا ومواثقا لزمان التطور

و ,  بتكنولوجية و المعلومات الحديثةملىء المنافسة في عصر ومقابلةل

 .بالدنا هذا إلى جنبية الداخلة تصفية ثقافة  األ علىقدرة



ر  هذا ؟ إن التجديد آحرآة الوطنية غّي فى بالدناتربيةوآيف   

و ,  ومساواة  الدرجة اإلنسانيةالديمقراطية إلىوجه تعمير البالد القديم 

و بوجود التجديد .  المجتمع المدنيإلىللحصول , تقسيم الحكومة الدائرة

 education for عيم فوق الج تربيةعزم الحكومة على الحصول , تربيةفي 

all)(  بعامعدال و متتا. 

 لها ك ي  والعلمانية لمالديمقراطية أن لكن مع األسف  و

وأوالد اليوم ال نراها , حصول نتيجة جادة في التربية إلى هذا الوقت

مثل أوالد زمان آبائنا الذين آانوا يحترمون آباءهم وآبارهم وأما أوالد 

 Ummu Azkiya). اليوم فليعذ باهللا هؤالء قد ال يخافون في العناد والعقوق

2005: 24)   

إذ يبنى عليها , مرحلة أساسية, إن مرحلة الطفولة األولى

من عناية آلها ى لإ نحتاج لذلك, )5: 1994محمد ناصر (مستقبل األفراد 

وأما آتب التي بحثت في تربية األطفال . طفوالتنا قبل الوالدةمرافقة 

من  الموضوعإال لم نجد من المؤلفات يبحث في هذا , مالئة و آثيرة



". تحفة المودود بأحكام المولود"آتابة ابن قيم الجوزية خاصة من آتاب 

وابن قيم الجوزية هو عالم من العلماء الذي قال الحافظ ابن آثير أنه 

 ,زاد المعاد(والحديث , ال سيما علم التفسير, برع في علوم متعددة

 ,واسع العلم, و قال الحافظ ابن  حجر آان جريء الجنان ,)24:1998

و أما الكتاب , )25:1998 ,زاد المعاد(عارفا بالخالف ومذاهب السلف 

أحد الكتب الذي يبحث في أحكام " تحفة المودود بأحكام المولود"

, ابن قيم الجوزية(المولود و المتعلقة به بعد والدته مادام صغيرا

 حتى نستفيد استفادًا الموضوعفلذلك أخذ الباحث في هذا ,  )4:2005

 .جزيًال

 

 توضيح العنوان . ب

البحث أراد الباحث أن يبين عنوان هذا  إلى قبل الحوض

 .من الفهم السقيم للقارئ البحث احتياطا

 فكرة  .1



لسان .( من الِفكر أي إعمال الخاطر في الشيء-:فكرة

 )65: 1990,   العرب المجلد الخامس

والفكر آذلك هو تردد الخاطر بالتأمل والتدبر بطلب -

 )591 : 1977 ,منجد(.المعاني

 

  األطفالتربية  .2

تربية األطفال مشتقة من آلمتين هما آلمة التربية و 

 .آلمة األطفال

هي رعاية نمو اإلنسان في جوانبه الجسمية : تربيةالف

والعقلية واللغوية و االنفعالية والدينية وتوجيهها نحو 

, محمد حامد الناصر.(االصالح والحصول بها إلى الكمال

1994 :24( 

 جمع من الطفل أي الصغير من أوالد -:األطفالو أما 

 )402: 1990, لحادي عشرا مجلدال ,لسان العرب.(الناس



 مرحلة: م اقسثالثة أ إلى األطفالينقسم مراحل  -

 5-1 من عمر ثانية المرحلة سنة و 1- 0ى  من عمراألول

 Kartini Kartono, 2001)  12 - 6 ومرحلة الثالثة من عمر سنة

:39) 

رعاية نمو الصغير من  بية األطفال هي ومن ثم تر

أوالد الناس في جوانبه الجسمية والعقلية واللغوية و 

االنفعالية والدينية وتوجيهها نحو االصالح والحصول بها 

 .إلى الكمال

  ابن قيم الجوزية .3

,  هو محمد ابن أبي بكر بن سعد بن جرير الزرعي

ف بابن قيم اإلمام شمس الدين أبو عبد اهللا الدمشقي المعرو

 احدى 751ه وتوفي سنة 691ولد سنة , الجوزية الحمنبلي

تحفة المودود بأحكام "تقديم آتاب ( .وخمسين وسبعمئة

   )أ:2005, "المولود

  مطالعة .4



وطالع الكتاب , مطالعة هي مصدر من آلمة طالع

 ) 1999458: ,أديب بشري( .بمعنى قرأ و أدام النظر فيه

 "م المولودتحفة المودود بأحكا" آتاب  .5

ابن قيم لإلمام " تحفة المودود بأحكام المولود"آتاب 

الجوزية وهو الكتاب الذي خصيصًا وأهداه إلى حفيده وإلى 

فكان هذا الكتاب بحق تحفة , آل مولود يولد من بعده

جمعت آل ما يتعلق بهذا الموضوع من أحكام فقهية 

الفوز وأساليب تربوية وقواعد دينية ودنيوية تلزم متبعها ب

تحفة المودود "تقديم آتاب .(بخير الدارين الدنيا واآلخرة

 )أ:2005" بأحكام المولود

 يبحث فيه عن تربية الموضوعوهذا الكتاب آثير من 

األطفال بعد الوالدة إلى خمس سنين من عمرهم فلذا حدد 

 الذي ال يخرج من بحث هذا الموضوعالباحث في بحثه 

عفيفي و ناجد يوسف بدوي الدور آما قسم محمد الهادي ال



في آتاب أصول التربية وعلم النفس أن دور تطوير 

دور الطفولة : منها, األطفال إلى ثالثة أقسام بحسب عمرهم

وذلك األطفال من بعد الوالدة إلى خمس سنين من 

 )Asnelly Ilyas) 48:1995.عمرهم

رة  "- من مقصود وبعد أن عرف آل قطعة من العنوان أخذ     فك

تحفة المودود  “مطالعة آتاب   (طفال عند ابن قيم الجوزية      تربية األ 

ود  ام المول يم       " )”بأحك ن ق د اب ال عن ة األطف رة تربي و فك ه

اب     ة آت ة مطالع ن طريق تخراجها م ام   “باس ودود بأحك ة الم تحف

ود والدة   ”المول د ال ي دور من بع ال ف يبحث األطف ذي س ك ال وذل

 .إلى خمس سنين من عمرهم

 
 تحدید المسألة. ج

 تربية فكرة حدد الباحث بحثه فيما يتعلق بتياطا في البحثاح

 :فيما يلي , األطفال

 ؟ األطفال تربية أوجه تصور ما .1



 عند ابن قيم الجوزية ؟ األطفال تربية فكرةآيف آانت  .2

 

 أغراض البحث. د

و آل ذلك مما , وأغراض البحث يحتوي على أهدافه و فوائده

 : يلي

 أهداف البحث. 1

 : ي عزم الباحث الحصول عليهتاف الأما األهد    

 .األطفال تربية تصورالكشف عن   - أ

 .عند ابن قيم الجوزية  األطفال تربية فكرةالكشف عن  - ب

 بحث فوائد ال. 2

في بحث هذه القضية يرجو الباحث من الموضوع 

 :منها, المنافع الوفيرة

ليكون هذا البحث معطيا فكريا لمن يريد التعمق و التدقيق  - أ

 .األطفال تربيةفي دراسة 



 األطفال تربيةهما علميا في دراسة فليكون هذا البحث  - ب

 .ة يالحكوم

 

 التحقيق المكتبي. ه

 آثيرمن فيه بحث الذي الموضوع هو طفالاأل عن الموضوع أّن

 عن الكتب أّلفوا والذين. والتأديب والتربية التعليم عن خاصة, العلماء

 :منهم طفالاأل

 الَذين )1994(درويس القادر عبد وخولة الناصر حامد محمد .1

 البيت في اإلسالم رحاب في األوالد تربية "الكتاب ألفا

هذا الكتاب يبحث في رسالة األسرة في . "والروضة

و مقومات التربية المثلى للطفل المسلم من حول , اإلسالم

ولكن هذا البحث , التربية الجسمية و النفسية والدينية وغيرها

 .ألطفال في جميع مراحلهميحتوي على تربية ل



 في أبناءنا نرّبي آيف "حليمة مصطفى المنعم عبدأبوبصير . 2

 هذا الكتاب يبحث في تربية أبناءنا بالتربية "الغرب بالد

 . وآيفية حصن عقيدتهم, اإلسالمية

ي     و مما نظر إلى ما ذآر الباحث من آتابين الذين آليهما يبحثان ف

ا            تربية األطفال أو األبناء مازا     م يجد تخصص البحث آم ل الباحث ل

اب        ود        جاء من آتابة ابن قيم في آت ام المول ودود بأحك ة الم  و هو    تحف

د    ه بع ة ب ود المتعلق ام المول ي أحك تكلم و يبحث ف ذي ي ب ال د الكت أح

ادام صغيرا ه م ة(والدت يم الجوزي ن ق دما رأى , )4:2005, اب ذا عن فل

ا آ ا آم ي بحثهم م يتخصصا ف ابين ل ذ الباحث أن آت يم فأخ ن ق تب اب

ة         فكرة   "-الباحث العنوان  ة  (تربية األطفال عند ابن قيم الجوزي مطالع

ال      ")”تحفة المودود بأحكام المولود   “آتاب    الذي سيبحث تربية األطف

رة    ك فك رهم وذل ن عم نين م ى خمس س والدة إل د ال ن بع ي دور م ف

ي        األطفال تربية ة ف يم الجوزي اب  عند ابن ق ا      آت ودود بأحك ة الم م تحف

 .المولود



 

 منهج البحث .و

ستخدم الباحث دراسة مكتبية اللحصول على حقائق العلمية 

و آتب التي تتكلم عن  ”تحفة المودود بأحكام المولود“مطالعة آتاب ب

النتائج المرجوة من هذا البحث  إلى وللوصول. األطفال  تربية

 :م الباحث المناهج اآلتيةداستخ

 منهج جمع الحقائق .1

حث في جمع الحقائق فاستخدم الباحث منهج جمع تسهيال للبا

 هو الكشف عن األمور المتعلقة بالبحث من الكتبفالحقائق 

 . و ما أشبه ذلك, الجريدة و, المجلة و, المقاالتو,التفاسر

(Suharsimi,1996:234)  حقائق عن استخدم الباحث هذا المنهج لجمع

 .األطفال تربية

 منهج تحليل الحقائق .2



فحاول الباحث بعد ذلك , ع الباحث من الحقائقنظرا مما جم

 :م الباحث المناهج اآلتيةدو عند التحليل استخ, لتحليلها

وهذا انتقال من , المنهج االستقرائي هو منهج تخليص البحث -أ 

. العام إلى من الخاص  الحكمإلىالشواهد الجزئية ثم يبدأ 

 .  لاألطفا تربيةاستخدم الباحث هذا المنهج الستنتاج تعريف 

 الكلى ثم يبدأ ينتقل من المنهج االستداللي هو التفكير الذي -ب 

 )Gorys, 1998 : 80( . الخاصإلى الشواهد الجزئية من العام إلى

استخدم الباحث هذا المنهج لتحليل الحقائق عن آيفية تربية 

 . في الحياةاألطفال

 لتحليل الحقائق المتعلقة ين المنهجين الباحث هذواستخدم

 .األطفال بيةتر فكرةب

 

  البحثنظام. ز



 خمسةدرج في يت الذي نظام سلك الباحث ال,لتيسير هذا البحث

 :أبواب و هي

توضيح , , باب المقدمة يحتوي على خلفية البحث :  الباب األول 

التحقيق ,  البحثأغراض, تحديد المسألة, العنوان

 .البحثنظام و , منهج البحث,  المكتبي

 على تطور حياة  يحتوياألطفالتصور تربية أوجه :   الباب الثاني

.  التربيةعوامل  ,األطفال   تعريف  تربية,األطفال

 .األطفال تربية  أساليب ,األطفال  تربيةمنهج

, نشأته في طلب للعلم, ترجمة اإلمام ابن قيم الجوزية:  الباب الثالث 

   تصانفه, تالمذاته

 بن قيم الجوزيةعند ا األطفال تربية فكرة:   الباب الرابع 

 .االقتراحات واالختتام, يحتوي نتائج البحث:  خامسالباب ال   
 
 
 
 
 
 
 
 




