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 ملخص

مقومات األم المربية وتطبيقاتيا في الواقع المعاصر، استيدفت ىذه الدراسة الكشف عن: 
ولتحقيق ىذه األىداف، استخدمت  والتعريف بأبرز األميات المربيات في ضوء القرآن الكريم، 

ضرورة   وتوصمت الدراسة لعدة نتايج، أىميا:ستنباطي و االستقرايي، الدراسة المنيج اال
ضرورة الرجوع إلى كتاب ا ، و األخالق والمبادئ باعتبارىا ناقل لمقيم و ، صالح األم المربية

، وأىمية وضع األىداف التربوية الشاممة تعالى، في حل مشكالتنا االجتماعية والمعاصرة
لصالح األبناء األوالد في الدنيا واآلخرة، وضرورة توعية األم بأثرىا، ودورىا التربوي الميم في 

  حياة أوالدىا، وأنيا القدوة األولى ليم.
 مقومات، األم المربية، القرآن الكريم.   الكممات المفتاحية:

 
 
 

Abstract of the Study 
This study aimed at revealing: the qualities of an educating 

mother and their implications in contemporary reality, and 

identifying the most prominent educating mothers in the light of the 

Holy Quran. In order to achieve these aims, the study used the 

deductive and the inductive approaches. The study concluded 

several results, the most important of which were the following: The 

necessity of an educating mother's goodness, as she is considered a 

transmitter of values, manners, and principles, the necessity of 

consulting the Book of Allah in solving our contemporary, social 

problems, setting comprehensive educational aims for the goodness 

of sons in life and the hereafter, in addition to raising the awareness 

of the mother of her effect and significant educational role in the life 

of her sons, and the fact that she is the highest model for them.  
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 مقدمة: 

الحمد  واىب النعم، عظيم المن، ذي الطول ال إلو إال ىو، خمق اإلنسان، وعممو البيان، 
الحياة،  وسخر لو ما في الكون، وأحاطو بمطفو، وأعطاه بفضل جوده وكرمو ما استقامت بو

   :ثم الصالة والسالم عمى خاتم رسل ا محمد بن عبد ا وعمى آلة وصحبو وسمم ؛ وبعد
ن من أسمى  فالقرآن الكريم كالم ا المنزل، ومعجزتو الخالدة، وحجتو عمى خمقو، وا 
الذي فيو ىدايتو، وسبل نجاتو، وحل  -سبحانو-معاني لطف ا باإلنسان أن أنزل لو كالمو 

مشكالتو جميعيا، فحري  أن نعطي االىتمام األكبر ليذا الكتاب الكريم، ونمعن فيو النظر، 
السبيل، قال تعالى: ﴿ِإنَّ َىَذا اْلُقْرَآَن  فإننا بال شك سننيل من ىدايتو ما يغنينا، وييدينا سواء

اِلَحاِت َأنَّ َلُيْم َأْجًرا َكِبيرًا﴾   )اإلسراءَيْيِدي ِلمَِّتي ِىَي َأْقَوُم َوُيَبشُّْر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن َيْعَمُموَن الصَّ
 (. ٜ،آية
ل وأعمى أي: أعد {يدى لمتي ىي أقوم}يعن شرف القرآن وجاللتو وأنو  -تعالى–يخبر "

من العقايد واألعمال واألخالق، فمن اىتدى بما يدعو إليو القرآن كان أكمل الناس وأقوميم، 
أن }من الواجبات والسنن ،{ويبشر المؤمنين الذين عمموا الصالحات}وأىداىم في جميع أموره. 

ه ، ٕٓٗٔ)السعدي، "، أعده ا ليم في دار كرامتو، ال يعمم وصفو إال ىو{ليم أجرا كبيرا
(. لذا فإن التربية اإلسالمية تستمد أصوليا وأسسيا، وتشريعاتيا من مصدرين ٗ٘ٗص 

 القرآن الكريم والسنة النبوية.ىما  رييسين:
 الدراسة:مشكلة   

أىمية بالغة في تربية األجيال تربية إسالمية صالحة في المجتمعات اإلسالمية  ألسرةل
 عميو سمم، وىي رباط يحقق االستقرار واألنس قايمة عمى كتاب ا وسنة رسولو صمى ا

صوصا  خو  -ويتعين ىنا دور الوالدين في تربية األوالد ىذا المجتمع اإلسالمي. والسكينة ألفراد
المرأة، إذ إن دورىا األساسي ىو تربية األسرة، قال تعالى: ﴿وَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ َواَل َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج 

اَلَة َوَآِتيَن الزََّكاَة َوَأِطْعَن المََّو َوَرُسوَلُو ِإنََّما ُيِريُد المَُّو ِلُيْذِىَب َعْنكُ  اْلَجاِىِميَّةِ  ُم اأْلُوَلى َوَأِقْمَن الصَّ
 ( وىذا تشريف لممرأة، وتكريم ليا.ٖٖ،آية )األحزاب الرّْْجَس َأْىَل اْلَبْيِت َوُيَطيَّْرُكْم َتْطِييرًا﴾

م بالمرأة عناية فايقة، فأكرميا وأعمى من شأنيا، وفرض ليا الكري آنولقد عني القر   
لممرأة أن قرر ليا ما يكفل راحتيا، وينبو عمى  -عز وجل-حقوقا وواجبات، ومن تكريم ا 
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 ﴿َوَلُينَّ ِمثُل الَِّذي َعَميِينَّ ِبالَمعُروف﴾: رفعة منزلتيا، ثم جعل لمرجل حق رعايتيا، قال تعالى
 (. ٕٕٛآية )البقرة،

قال السعدي: "أي ولمنساء عمى بعولتين من الحقوق والموازم، مثل الذي عميين ألزواجين 
من الحقوق الالزمة والمستحبة، ومرجع الحقوق بين الزوجين إلى المعروف، وىو العادة 
الجارية في ذلك البمد، وذلك الزمان من مثميا لمثمو، ويختمف ذلك باختالف األزمنة واألمكنة 

 (.ٔٓٔه، صٕٓٗٔي، ألشخاص والعوايد" )السعدواألحوال وا
وقد حث ا بأكممو، لبنة ىذا المجتمع، وصالح األم صالح لممجتمع من ثم فإن األم ىي و 

من   عامة عمى حسن تربية أبناييم، وأىمييم تربية إيمانية صالحة، ابتداء اآلباء -تعالى–
: ﴿َواَل َتْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت -تعالى–ل اختيار الزوجة الصالحة التي ىي أم مستقبمية لألجيال قا

ْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد َحتَّى ُيْؤِمنَّ َوأَلََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخْيٌر ِمْن ُمْشِرَكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم َواَل ُتْنِكُحوا اْلُمْشِرِكيَن َحتَّى يُ 
َن ِإَلى النَّاِر َوالمَُّو َيْدُعو ِإَلى اْلَجنَِّة َواْلَمْغِفَرِة ُمْؤِمٌن َخْيٌر ِمْن ُمْشِرٍك َوَلْو َأْعَجَبُكْم ُأوَلِيَك َيْدُعو
 (.ٕٕٔ،آية ِبِإْذِنِو َوُيَبيُّْن َآَياِتِو ِلمنَّاِس َلَعمَُّيْم َيَتَذكَُّروَن( )البقرة

ن غزو المدنية والحضارة والتقنية أقصت دور األم الحقيقي في ومن الشواىد المعاصرة أ
األمومة عند بعضيم مقتصرا عمى ميمتيا في اإلنجاب، وأداء  ومالتربية حتى صار مفي

إلى أبعد من ذلك! من خالل برمجة الفكر التي أدت إلى إسقاط  الواجبات اليومية فقط، وأثرت
والشعور بالنظرة الدونية لربة المنزل، وتدخل الخادمات في  بعض الحقوق الواجبة عمييا!
ىرة  ظيرت بعض مآسييا؛ لذلك ترى الباحثة أن ظا -لألسف–عممية التربية بشكل أصبح 

كثير من األميات، وأنين بحاجة إلى فكر الحقيقية عن  المشكمة تكمن في غياب دور األمومة
 .القادمة في ضوء المنيج القرآني توضيح الطريقة المثمى لمنيوض باألجيال

 أسئلة الدراسة:

 الرييس التالي :يمكن تحديد مشكمة الدراسة في اإلجابة عن التساؤل 
 مامقومات األم المربية في ضوء القرآن الكريم؟ وماتطبيقاتيا التربوية المعاصرة؟

 ويتفرع من ىذا التساؤل الرييس األسيمة الفرعية التالية:
 في القرآن الكريم؟ التي ورد ذكرىن  أبرز األميات المربيات نم (ٔ
 ؟  المستنبطة من القرآن الكريم،و ما مقومات األم المربية  (ٕ
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 ؟لمستنبطة من القرآن الكريم ، والمقومات األم المربية المعاصرة  ما التطبيقات التربوية (ٖ
 أهداف الدراسة:

 تيدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن:
 التعريف بأبرز األميات المربيات في القرآن الكريم. (ٔ
 استنباط مقومات األم المربية في ضوء القرآن الكريم. (ٕ
التربوية لمقومات األم المربية المستنبطة من القرآن الكريم في الواقع إيضاح التطبيقات  (ٖ

 المعاصر
 أهمية الدراسة: 

 تبدو أىمية الدراسة في جانبين، ىما:
   :: وتبدو فيالنظريةاألهمية  (ٔ
أن دور األم األكبر يظير في المرحمة األولى لألبناء، "وقد أجمع التربويون منذ أمد بعيد  -

الخمس األولى من عمر الطفل لدييا التأثير األكبر في تكوينو، فكل ما عمى أن السنوات 
يعيشو الطفل في ىذه المرحمة ستؤثر فيو لبقية عمره" )آرنولد، د.ت.(، ولتدخل األم 
الكبير في ىذه المرحمة صار من الواجب االىتمام بيا، وأن نوضح ليا الطرايق التي 

 في كتابو الكريم. -تعالى–ذكره ا  تؤىميا لمقيام بالتربية الصحيحة، وفق ما
 األهمية التطبيقية: وتبدو في: (2

أن الموضوع يقوم عمى استنباط مقومات األم المربية من خالل الرجوع إلى كتاب ا  -
تعالى الذي نحن بحاجة ماسة لمرجوع إليو في حل مشكالتنا المعاصرة، واستنباط 

 حاجة إليو ممحة.  ىداياتو، وىذا يعّد جانبا تأصيميا ميما، فال
 حدود الدراسة:

 مقومات األم المربية في ضوء القرآن الكريم  :حدود موضوعية -
 هٓٗٗٔ: حدود زمانية -
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 مصطلحات الدراسة:

 مقومات: -
لغة: تَقوم يتقَوم،تقُوما، فيو متقوم .تقَوم العود:اعتدل وزال عوجو واستوى.) عمر،  -

 (.٘ٚٛٔم، صٕٛٓٓ
اصطالحا: جمع كممة مقوم وتعني مايعطي قيمة ألي عمل أو شخص أو مجموعة  -

 (ٕٙٔٓ)العقمة، 
 :المربية -
م، ٕٛٓٓ)عمر، حاضنة تربّْي الولد وتعتني بو.ربيبة مفرد وجمعيا ربيبات، وتعني   -

 (.ٖٗٛص
 تطبيقات: -
تطبيق الشيء عمى الشيء جعمو مطابًقا لو،  :التطبيق" قال الكفوي:  :التطبيق في المغة -

  ،هٜٔٗٔفوي، بحيث يصدق عميو". ) الك
 (. ٘ٓٔص -
التطبيقات اصطالحًا: ىي عبارة عن "مجموعة من المفاىيم والحقايق والمعارف والمبادئ  -

واالتجاىات التي ينبغي عمى المتعممين تطبيقيا تطبيًقا عمميِّا، ووعييا ومعايشتيا 
قدراتيم عمى األداء العممي بشكل جيد، وتساعدىم عمى تكوين السموكيات بطريقة تنمي 

شباع حاجاتيم بشكل إيجابي  والعادات واالتجاىات الحسنة، وتعمل عمى تنمية ميوليم وا 
 بي،التحقيق الشخصية المتكاممة لإلنسان الصالح في ضوء التصور اإلسالمي. )الفار 

 (.ٕٕٚص، مٜٜٗٔ
الشروط والسمات  :لباحثة "مقومات األم المربية" إجراييًا بأنياوبناًء عمى ما سبق تعرف ا

والقيم التي يجب توفرىا في األم؛ حتى تقوم بتربية أبناييا وفق ما أمر ا تعالى بو في القرآن 
 الكريم.
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 الدراسات السابقة:

ن مقومات األم المربية المستنبطة م من خالل نظر الباحثة إلى الدراسات التي تناولت
لت مواضيع مشابية لموضوع تناو  ظيرت دراسات ،قصص األميات المربيات في القرآن الكريم

، ستقتصر الباحثة عمى عرض بعض تمك الدراسات، مراعية في ذلك ترتيبيا من األقدم الدراسة
 إلى األحدث: 

( إلى التعرف عمى مفيوم التربية ودالالتيا، والتعرف عمى ٖٕٔٓىدفت دراسة بدر )
عداد مقترح لتكوين األم المربية وتأىيميا،  األساسيات التربوية التي ينبغي أن تقوم بيا األم، وا 
واعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج االستنباطي التحميمي الذي يعتمد عمى جمع المعمومات من 

تمفة عن طريق القراءة واالطالع عمى المعمومات المتداولة في أدبيات البحوث مصادر مخ
ومناقشتيا، وتحميميا بما يفيد اإلجابة عن تساؤالت البحث، وتوصمت الدراسة إلى جممة من 
النتايج أىميا:  تنبيو المؤسسات التربوية النظامية وخاصة الجامعات بضرورة إقرار المقررات 

د الطالبات في مجال إعداد األم المربية إعدادا، يمكنيا من التعامل اإليجابي الدراسية التي تفي
مع تربية الجيل الجديد، ويفيد األميات عموما في التعرف عمى األساليب التربوية الخاطية 
وانعكاساتيا السمبية عمى تكوين أساسيات الشخصية في األبناء، والتعرف عمى األساليب 

تي ينبغي لألميات التعامل معيا من أجل تأسيس المقومات المثمى في التربوية اإليجابية ال
شخصية األبناء من بداية الطفولة، ويفيد مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية في 
المجتمع بضرورة العمل عمى إنشاء مركز التكوين والتأىيل العايمي لما لو من فوايد في إعداد 

تيييتين؛ لممارسة الدور التربوي بنجاح، ويفيد وسايل اإلعالم أميات المستقبل وتأىيميّن و 
كافة من خالل متابعة برنامج تكوين وتأىيل األم المربية وتأىيميا، واإلسيام الفًعال في ىذا 
المشروع عن طريق برامج التوعية والتثقيف العايمي، والعمل عمى عالج السمبيات التربوية 

  المنتشرة في الوسط االجتماعي. 
م( فيدفت إلى بيان المقصود من االستقامة في اإلسالم ٜٕٓٓأما دراسة بوقرن )

وأىميتيا في حياة األإوالد، وبيان مسؤوليات األسرة المسممة في تحقيق جوانب االستقامة لدى 
األوالد، وتيدف أيضا إلى الوقوف عمى آثار االستقامة في تحصين األوالد من االنحرافات 

ت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي، وقد توصمت ىذه الدراسة الى عدد من المختمفة، واعتمد
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النتايج، من أىميا ما يأتي: أن لألسرة المسممة دور ميم وكبير في تربية األوالد عمى 
االستقامة، وأن االستقامة بمفيوميا الصحيح أىم شيء في حياة األوالد، وأن نجاح األسرة 

العظيمة والمتمثمة في تربية األوالد عمى االستقامة رىين  المسممة في القيام بمسؤوليتيا
خداميا لألساليب التربوية المناسبة، وأن الستقامة األوالد آثارا عظيمة عمى مستوى تباس

 األفراد واألسر، والمجتمعات.
م(  فيدفت إلى الكشف عن القيم التربوية الكامنة في القرآن ٕٕٓٓأما دراسة مفرج )

القيم ىي القيم التي أرادىا ا لمناس جميعًا، وأمر بتجسيدىا في واقع حياة  الحكيم بكون ىذه
المؤمنين، واعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج االستنباطي، وقد أسفرت نتايج الدراسة عن 

 منظومة من القيم التربوية من كتاب ا تعالى التي استطاع أن يتوصل إلييا الباحث.
م( فيدفت إلى زيادة االىتمام بإعداد المرأة المسممة؛ لتكون ٜٜٛٔأما دراسة الراشدان )

ُأّما فاعمة، وذلك من خالل المناىج والبرامج المعدة لذلك، بعيدا عن المناىج الغربية، ولفت 
انتباه المؤرخين إلى ضرورة رصد كل ما من شأنو أن يسيم في بناء األمة ونيضتيا، ومن 

، خاصًة في مجال التربية، وتحفيز األميات المسممات لمقيام ذلك األجوار التي قامت بيا المرأة
بذلك الدور الذي قامت بو أميات عمماينا األجالء من القدامى والمحدثين، وقد اعتمدت ىذه 
الدراسة عمى المنيج التاريخي، والمنيج الوصفي التحميمي، وقد توصمت ىذه الدراسة إلى عدد 

َد األم محور التربية األسرية، والعنصر األكثر فعالية وأثرًا من النتايج، من أىميا ما يأتي: ُتع
في مرحمة الطفولة، ومن ىنا كانت مسألة اختيار الزوجة من أكثر المسايل أىمية في بناء 
الحياة األسرية بكون عممية االختيار تستيدف انتقاء أمٍّ تنشئ جيال،ً وتعد أمة، تسيم األم في 

ن تقدموا في السن لتمك الخصوصية التي  عممية توجيو االتجاه التربوي وتصويبو لألبناء، وا 
تتمتع بيا األم من حيث المكانة القمبية ليا في نفوس األبناء، والسمطة الطبيعية التي 
امتمكتيا بحكم موقع األمومة، ووجود تقصير واضح من المؤرخين والباحثين في إبراز دور 

ظيار ىذا الدور في  إعدادىم وتنشيتيم، مع أىمية ىذا الدور وما أميات السمف الصالح وا 
يعكسو من ضرورة العناية بتربية الفتيات وتوعيتين، وامتازت أميات العمماء بكونين محدثات 

 و.أو فقييات طمبن العمم وألفن في
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 تعقيب على الدراسات السابقة :

راسات في عدة يتضح من استقراء أدبيات البحث السابقة اتفاق الدراسة الحالية مع ىذه الد
 نقاط ومن أبرزىا  :

 الحديث عن إعداد األم المربية وتأىيميا ألداء دورىا التربوي  . -
 بيان قصور دور األم في العصر الحاضر . -
 استنباط القيم التربوية من القرآن الكريم .  -
 بيان مكانة المرأة المسممة . -
 التأكيد عمى أىمية التنشية األسرية . -
 حة.اختيار الزوجة الصالحديث عن أىمية ا -
 التأكيد عمى أىمية األسرة  ودورىا في صالح األبناء . -

كما يتضح  من استقراء أدبيات البحث السابقة اختالف الدراسة الحالية مع ىذه الدراسات 
 في عدة نقاط ومن أبرزىا مايمي:

القيم عد ىذه الدراسة حسب إطالع الباحثة القاصر، األولى من نوعيا التي تكممت عن ت -
 التربوية المستنبطة من قصص  األميات المربيات في القرآن الكريم  .

جميع الدراسات السابقة  تناولت موضوع األم وتأىيميا لتكون أمًا مربية ، ولكن  دون  -
 االعتماد أو االقتصار عمى المنيج القرآني .

خالل : قصة تناولت ىذه الدراسة نماذج ألميات مربيات في ضوء المنيج القرآني من  -
مريم عمييا السالم ، وأميا ، وأم موسى عميو السالم لعالج مشكمة قصور دور األمومة 

 الصحيحة .
التربوية المستنبطة من القرآن الكريم والخاصة باألميات  مقوماتتناولت ىذه الدراسة ال -

 .المربيات
 محاور الدراسة:

ن خالل استقراء أدبيات البحث لتحقيق أىداف الدراسة، ومن ثم اإلجابة عن أسيمتيا، وم
ذات االرتباط بموضوع مقومات األم المربية في ضوء القرآن الكريم وتطبيقاتيا في الواقع 

 المعاصر، تعرض الدراسة لممحاور الثالثة اآلتية:
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 المحور األول: أبرز األميات المربيات في ضوء القرآن الكريم. 
 القرآن الكريم . المحور الثاني: مقومات األم المربية في ضوء

 المحور الثالث: التطبيقات التربوية لألم المربية في الواقع المعاصر. 
 . الوارد ذكرهن في القرآن الكريماألول: أبرز األمهات المربيات المحور 

 نبذة تعريفية موجزة عن امرأة عمران في القران الكريم:   - أ
قال ابن كثير: "أن امرأة عمران ىذه أم مريم بنت عمران عمييا السالم، وىي حنة بنت 

وقذ،  قال محمد بن إسحاق: وكانت امرأًة ال تحمل، فرأت يومًا طايرًا يزق فرخو، فاشتيت اف
أن ييبيا ولدًا، فاستجاب ا دعاءىا، فواقعيا زوجيا، فحممت  -عز وجل-الولد، فدعت ا 

تحَققت الحمل نذرتو أن يكون )محررَا( أي: خالصَا مفرغًا لمعبادة، ولخدمة بيت منو، فمما 
 .( ٕٛ، صهٜٔٗٔ ،) ابن كثير المقدس"

 نبذة تعريفية موجزة عن مريم عمييا السالم في القرآن الكريم: - ب
في كتابو بالطير  -عز وجل-ىي مريم ابنة عمران عمييا السالم، وقد امتدحيا ا 

رأة الوحيدة التي ذكر اسميا القرآن الكريم، وسميت سورة كاممة باسميا والعفة، وىي الم
تشريفا وتكريما ليا، وىي أم نبي ا )عيسى عميو السالم( وىي ممن كمل من النساء، وثبت 

قال: "كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من  -صمى ا عميو وسمم-في الصحيحين أن الرسول 
ن فضل عايشة عمى النساء إال آسية امرأة فرعو ن، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويمد، وا 

قال . (٘ٚ، صٗٔٛ٘ه، حٕٕٗٔ، ) البخاري النساء كفضل الثريد عمى ساير الطعام"
ْذ َقاَلِت اْلَماَلِيَكُة َيا َمْرَيُم ِإنَّ المََّو اْصَطَفاِك َوَطيََّرِك َواْصَطَفاِك َعَمى ِنَساِء اْلَعاَلِمينَ  تعالى: ﴿ (  َواِ 
 (.ٕٗ،آية )آل عمران

يا مريم إن ا }"ينوه تعالى بفضيمة مريم وعمو قدرىا، وأن الماليكة خاطبتيا بذلك فقالت  
 {اصطفاك عمى نساء العالمين}و ، أي اختارك وطيرك من اآلفات والمنقصة {اصطفاك

االصطفاء األول يرجع لمصفات الحميدة واألفعال السديدة، واالصطفاء الثاني يرجع إلى 
 .(ٖٓٔ، صهٕٓٗٔ ،تفضيميا عمى ساير نساء العالمين" )السعدي

)األنبياء  {َوَجَعْمَناَىا َواْبَنَيا آَيًة ِلْمَعاَلِمينَ }ية قال تعالى: آوابنيا  -عز وجل-وقد جعميا ا 
مت بو ووضعتو من دون مسيس أحد، وحيث تكمم في الميد،وبرأىا مما حم(. "حيث ٜٔ،آية
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يديو الخوارق  عمى ظن بيا المتيمون، وأخبر عن نفسو في تمك الحالة، وأجرى ا
والمعجزات ما ىو معموم، فكانت وابنيا آية لمعالمين. ، يتحدث بيا جيال بعد جيل، ويعتبر بيا 

 .(ٖٓ٘، صهٕٓٗٔ ،) السعدي "المعتبرون
 نبذة تعريفية موجزة عن أم موسى عمييا السالم:  - ت

ىي أم نبي ا موسى عميو السالم، ولم يذكر اسميا الصريح في القرآن الكريم، وقد 
في سورتين من القرآن الكريم في سورة طو قال تعالى:  -عميو السالم-وردت قصة أم موسى 

( َأِن اْقِذِفيِو ِفي التَّاُبوِت َفاْقِذِفيِو ِفي اْلَيمّْ َفْمُيْمِقِو اْلَيمُّ ِٖٛإْذ َأْوَحْيَنا ِإَلى ُأمَّْك َما ُيوَحى ) ﴿
( ِإْذ ِٜٖبالسَّاِحِل َيْأُخْذُه َعُدوّّ ِلي َوَعُدوّّ َلُو َوَأْلَقْيُت َعَمْيَك َمَحبًَّة ِمنّْي َوِلُتْصَنَع َعَمى َعْيِني )

َزَن ْمِشي ُأْخُتَك َفَتُقوُل َىْل َأُدلُُّكْم َعَمى َمْن َيْكُفُمُو َفَرَجْعَناَك ِإَلى ُأمَّْك َكْي َتَقرَّ َعْيُنَيا َواَل َتحْ تَ 
ْيَناَك ِمَن اْلَغمّْ َوَفَتنَّاَك ُفُتوًنا َفَمِبْثَت ِسِنيَن ِفي َأْىِل َمْدَيَن ُثمَّ ِجْيَت َعمَ  ى َقَدٍر َيا َوَقَتْمَت َنْفًسا َفَنجَّ

 (.ٓٗ-ٖٛ،آية ُموَسى( ) طو
وفي سورة القصص اآلية السابعة يقول ا: ﴿َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُأمّْ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِو َفِإَذا 

ُمْرَسِميَن( ِخْفِت َعَمْيِو َفَأْلِقيِو ِفي اْلَيمّْ َواَل َتَخاِفي َواَل َتْحَزِني ِإنَّا َرادُّوُه ِإَلْيِك َوَجاِعُموُه ِمَن الْ 
 (.  ٚ،آية )القصص

وفي اآلية العاشرة قال تعالى: ﴿َوَأْصَبَح ُفَؤاُد ُأمّْ ُموَسى َفارًِغا ِإْن َكاَدْت َلُتْبِدي ِبِو َلْواَل َأْن 
 (.ٓٔآية، َرَبْطَنا َعَمى َقْمِبَيا ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن﴾ )سورة القصص

  القرآن الكريم: والمستنبطة من ، الثاني: مقومات األم المربية المحور

 صالح النية في اإلنجاب:  (ٔ
إنََّما اأَلْعَماُل  : "-صمى ا عميو وسمم-إن النية الصالحة أساس كل عمل، قال الرسول  

نََّما ِلُكلّْ اْمِرٍئ َما َنَوى، َفَمْن َكاَنْت ِىْجَرُتُو ِإَلى ُدْنَيا ُيِصيُبَيا، َأْو ِإَلى اْمَرَأٍة َيْنِكُحَيا،  ِبالنّْيَّاِت، َواِ 
 (.   ٙ، صٔ، حٔه، مجٕٕٗٔ، ) البخاري َفِيْجَرُتُو ِإَلى َما َىاَجَر ِإَلْيِو"

وعمى قدر النية تكون الثمرة، فامرأة عمران نوت أن تجعل ما في بطنيا خادمًا لممقدس، 
رأت  وكانت تظن أنو ذكر؛ ألن من عاداتيم أنيم يحررون الذكور؛ لخدمة بيت المقدس، ولما

َفَممَّا َوَضَعْتَيا َقاَلْت  }: -تعالى-أنيا وضعت أنثى، لم ترجع فيما نذرت بو   عز وجل،  قال 
(. ٖٙ{ )آل عمران ،آيةَربّْ ِإنّْي َوَضْعُتَيا ُأْنَثى َوالمَُّو َأْعَمُم ِبَما َوَضَعْت َوَلْيَس الذََّكُر َكاأْلُْنَثىى
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معناه ال تصمح األنثى لما يصمح لو الذكر، من خدمتو يقول ابن الجوزي: "من تمام اعتذارىا و 
، هٕٕٗٔ ،الجوزي" )المسجد، واإلقامة فيو لما يمحق األنثى من الحيض والنفاس

 (.ٖٚٙص.
ولكن ا لما َعمم ما في قمبيا من إخالص النية قال تعالى: ﴿ َفَتَقبََّمَيا َربَُّيا ِبَقُبوٍل َحَسٍن 

ا َوَكفََّمَيا َزَكِريَّا ُكمََّما َدَخَل َعَمْيَيا َزَكِريَّا اْلِمْحرَاَب َوَجَد ِعْنَدَىا ِرْزًقا َقاَل َيا َمْرَيُم َوَأْنَبَتَيا َنَباًتا َحَسنً 
َأنَّى َلِك َىَذا َقاَلْت ُىَو ِمْن ِعْنِد المَِّو ِإنَّ المََّو َيْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَساٍب﴾ )آل عمران 

ا دعاييا وقبل منيا نذرىا وأحسن قبول، وتولى ابنتيا بالرعاية  (. "أي  استجابٖٚ،آية
فأنبتيا نباتًا حسنًا، ويسر ا ليا زكريا عميو السالم كافاًل فأسكنيا في مكان عبادتو، وكان 
كمما دخل عمييا ىذا المكان وجد عندىا رزقا ىنييًا معدًا  قال:  يا مريم من أين لك ىذا قالت: 

، ا .إن ا بفضمو يرزق من يشاء من خمقو بغير حساب." ) الميسرىو رزق من عند 
  .(ٗ٘ه، صٖٓٗٔ

 صالح األصل يؤثر في صالح الفرع:  (ٕ
إّن صالح األم في نفسيا وصالح أىميا ومجتمعيا الذي عاشت فيو لو دور كبير في 

، وذلك يكون باكتسابيا عددا من المقومات اإليمانية التي ستنقميا إلى أبناييا، والدصالح األ 
 (. ٕٛقال تعالى: ﴿يا ُأْخَت َىاُروَن َما َكاَن َأُبوِك اْمَرَأ َسْوٍء َوَما َكاَنْت ُأمُِّك َبِغيِّا﴾ )مريم ،آية

شيرون أي: لم يكن أبواك إال صالحين سالمين من الشر، وخصوصا ىذا الشر، الذي ي" 
في  -إليو، وقصدىم: فكيف كنت عمى غير وصفيما؟ وأتيت بما لم يأتيا بو؟. وذلك أن الذرية 

كيف  -بحسب ما قام بقموبيم  -بعضيا من بعض، في الصالح وضده، فتعجبوا  -الغالب 
 (.ٕٜٗه، صٕٓٗٔ" )السعدي، وقع منو

 حسن اختيار االسم:  (ٖ
السم والمسمى بو، وتجنيبو األسماء إن من حقوق المولود في اإلسالم حسن اخيار ا

القبيحة والمذمومة، إذ إن اسم اإلنسان يعطي انطباعًا أوليا لإلنسان، ويؤثر في شخصيتو، 
األسماء القبيحة  -صمى ا عميو وسمم-فحسنو يحسن وسوؤه يؤثر، وقد غير الرسول 

َيا َعاِصَيُة َفَسمَّاَىا َرُسوُل اِ َصمَّى َأنَّ اْبَنًة ِلُعَمَر َكاَنْت ُيَقاُل لَ ابن عمر" بأسماء حسنة، فعن
واالسم يبقى مالزمًا لإلنسان (. ٚٛٙٔ، صٜٖٕٔ" )مسمم، د.ت، حاُ َعَمْيِو َوَسمََّم َجِميَمةَ 
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ن كان كذلك، فإنو يجدر باألم أن تحسن اختيار أسماء أبناييا، وتتحرى  حتى في اآلخرة، وا 
ْيُتَيا َمْرَيمَ }مرأة عمران: األسماء ذات المعاني النبيمة، قالت ا نّْي َسمَّ (. ٖٙ{ )آل عمران ،آيةَواِ 

وفي تسمية امرأة عمران البنتيا بـ)مريم( أورد الزمخشري: "ألن مريم في لغتيم العابدة، فأراد ، 
بذلك التقرب والطمب إليو أن يعصميا حتى يكون فعميا مطابقًا السميا، وأن يصدق فييا 

 .(ٖٙ٘، صهٚٓٗٔ ،)الزمخشري ضنيا بيا"
 الصبر (ٗ

إن األم المربية ىي التي تعتصم بالصبر، وتجعمو منياجا ليا في التربية وتمسك بزمام 
القوة ولن يخيب ا مسعاىا، لذلك ال غنى لكل أم مربية عن الصبر، فيو السالح الذي 

عمميا تمسكت بو امرأة عمران حين رأت ابنتيا مريم عمييا السالم، وذىبت بيا إلى المعبد مع 
 بضعف ابنتيا، وأنيا ستقوم بميمة، ال يقوم بيا إال الذكور.

وتمسكت بو مريم عندما انتبذت عن أىميا مكانًا قصيا، قال تعالى: ﴿َفَحَمَمْتُو َفاْنَتَبَذْت ِبِو 
خافت  -عميو السالم-(. قال السعدي: "أي لما حممت بعيسى َٕٕمَكاًنا َقِصيِّا ﴾ )مريم ،آية

 . (ٜٔٗ، ص.هٕٓٗٔ ،اعدت عن الناس"  ) السعديمن الفضيحة، فتب
وتمسكت بو عندما جاءىا المخاض قال تعالى: ﴿َفَأَجاَءَىا اْلَمَخاُض ِإَلى ِجْذِع النَّْخَمِة َقاَلْت 

(.  قال السعدي: "فمما قرب والدىا َٖٕيا َلْيَتِني ِمتُّ َقْبَل َىَذا َوُكْنُت َنْسًيا َمْنِسيِّا ﴾ )مريم ،آية
لمخاض إلى جذع النخمة، فمما آلميا وجع الوالدة، ووجع االنفراد عن الطعام والشراب، ألجأىا ا

ووجع قمبيا من قالة الناس، وخافت عدم صبرىا، تمنت أنيا ماتت قبل ىذا الحادث، وكانت 
 ( . ٜٔٗ، ص.هٕٓٗٔ ،) السعدي نسيًا منسيًا فال تذكر"

 الدعاء و االلتجاء إلى  تعالى: (٘
ء أىمية عظيمة في تربية األبناء تربية إسالمية، فال صالح وال فالح إال ال شك أن لمدعا

ألبناييا  -عز وجل-بيداية ا عز وجل. فحرٌي باألم الصالحة أن تكثر من دعاء ا 
بالصالح، واليداية، واالستقامة، والثبات عمى دين ا تعالى، كما فعمت امرأة عمران عمييا 

ا َوَضَعْتَيا َقاَلْت َربّْ ِإنّْي َوَضْعُتَيا أُْنَثى َوالمَُّو َأْعَمُم ِبَما َوَضَعْت َوَلْيَس السالم، قال تعالى: ﴿َفمَ  مَّ
يََّتَيا ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجيِم ﴾ نّْي ُأِعيُذَىا ِبَك َوُذرّْ ْيُتَيا َمْرَيَم َواِ  نّْي َسمَّ )آل عمران  الذََّكُر َكاأْلُْنَثى َواِ 

 (.ٖٙ،آية
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الطبري في تفسير ىذه اآلية: "قال أبو جعفر: تعني بقوليا: "إني أعيذىا بك وقد أورد 
ني أجعل معاذىا ومعاذ ذريتيا من الشيطان الرجيم بك. وأصل" المعاذ" المويل  وذريتيا" وا 

فاستجاب ا ليا، فأعاذىا وذريتيا من الشيطان الرجيم، فمم يجعل لو عمييا  والممجأ والمعقل.
: "كل بني آدم -صمى ا عميو وسمم-قال الرسول  .(ٖٖٙ، ص.هٕٓٗٔ ،) الطبري سبيال"

وىذه  (.ٖٛٛٔ، صٖٕٙٙمسمم، د.ت، ح يمسو الشيطان يوم ولدتو أمو، إال مريم وابنيا" )
كانت ثمرة دعاء امرأة عمران عمييا السالم أن استجاب ا دعاءىا وحفظ ذريتيا من مس 

 الشيطان ورجسو. 
 من )الحمل، والذرية، واألقدار(:  -تعالى–الرضا بما يكتبو ا  (ٙ

إن األم المربية الصالحة ىي التي ترضى بما يكتبو ا ليا من األقدار، وال يحل ليا 
السخط والضجر مما يكتبو ا ليا من الحمل، والذرية وساير األقدار حتى ولو لم يوافق ما 

َصمَّى اُ َعَمْيِو -لنفسيا، َقاَل َرُسوُل اِ تريد، فيي تعمم أن اختيار ا خيُر مما تختار ىي 
َسرَّاُء  : "َعَجًبا أِلَْمِر اْلُمْؤِمِن، ِإنَّ َأْمَرُه ُكمَُّو َخْيٌر، َوَلْيَس َذاَك أِلََحٍد ِإالَّ ِلْمُمْؤِمِن، ِإْن َأَصاَبْتوُ -َوَسمَّمَ 

ْن َأَصاَبْتُو َضرَّاُء، صَ  ، ٜٜٜٕ، حد.ت َبَر َفَكاَن َخْيرًا َلُو" )مسمم،َشَكَر، َفَكاَن َخْيرًا َلُو، َواِ 
 (.ٜٕٕ٘ص

ا َوَضَعْتَيا  وفي امرأة عمران خير قدوة، فقد تمنت الولد، ولكن ا أراد ليا غير ذلك،  ﴿َفَممَّ
ْيُتَيا َمْرَيَم َقاَلْت َربّْ ِإنّْي َوَضْعُتَيا ُأْنَثى َوالمَُّو َأْعَمُم ِبَما َوَضَعْت َوَلْيَس الذََّكُر َكاأْلُْنَثى وَ  نّْي َسمَّ اِ 

يََّتَيا ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجيِم﴾ نّْي ُأِعيُذَىا ِبَك َوُذرّْ -(. وأيضًا رضا مريم ٖٙ)آل عمران ،آية َواِ 
بقدر ا ليا بالحمل من غير زوج، مع عظم ذلك في نفسيا، قال تعالى:  -عمييا السالم

، قال الطبري: "أي أن ا قد عزم عمى ذلك، فميس منو ( ٕٔ)مريم ،آية وَ﴿َكاَن َأْمًرا َمْقِضيِّا(
 (.٘ٙٔه، ص.ٕٓٗٔ، ) الطبري بد"
 تحديد األىداف التربوية    (ٚ

إن  نجاح العممية التربوية يكون عمى قدر اليدف الذي رسمت لو، وعمى قدر األىداف  
سامية، تربي  تسمو التربية؛ لذا فإن األم المربية الصالحة ىي التي ترسم أىدافًا تربوية

 أبناءىا عمى أثرىا، اقتداًء بأميات األنبياء. 



 م0202 أبريل(    7عدد  )                                         .........          األم المربية مقومات

                                               Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)- 099 

- 

 

فامرأة عمران حددت اليدف من إنجابيا لمذرية، ونذرت ما في بطنيا لخدمة بيت المقدس، 
وسَمت ابنتيا )مريم( بمعنى اليدف الذي رسمتو ليا، ثم عممت بمقتضى ذلك اليدف، فمن 

، وتسمو بيا، لما يرضي ا عز وجل، ولما فيو الواجب عمى كل أم أن ترسم أىدافيا التربوية
 ىداية  لمذرية، وصالح ليم في أمر دينيم ودنياىم.

 الرعاية الجسدية )الرضاعة(: (ٛ
الرضاعة، رابط يربط بين األم وابنيا، وليس رباطا غذاييا فحسب، بل ىو رباط وجداني 

وسى عميو السالم: ألم م -تعالى–وعاطفي، والرضاعة حق من حقوق المولود، يقول ا 
ِني ِإنَّا ﴿َأْوَحْيَنا ِإَلى ُأمّْ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِو َفِإَذا ِخْفِت َعَمْيِو َفَأْلِقيِو ِفي اْلَيمّْ َواَل َتَخاِفي َواَل َتْحزَ 

تعالى -(، وىنا أمر صريح من ا ٚرَادُّوُه ِإَلْيِك َوَجاِعُموُه ِمَن اْلُمْرَسِميَن﴾ )القصص ،آية
يقول  ،ألم موسى بالرضاعة، وىذا دليل عمى أىميتيا، فيي تقوّْي بدن الطفل -وتعالى سبحانو

نما أمرىا ا بإرضاعو؛ لتقوى بنيتو بمبان أمو، فإنو أسعد بالطفل في أول  ابن عاشور: "وا 
عمره من لبان غيرىا، وليكون من الرضاعة األخيرة قبل إلقايو في اليم، قوت يشد بنيتو،  فيما 

 (. ٖٚم، صٜٗٛٔر، ) ابن عاشو  فو باليم ، وبين التقاط آل فرعون إياه"بين قذ
بقوتو كما ورد في آيات عدة، وذكر الدكتور راتب  -عميو السالم-وقد عرف موسى  

ْن َتَعاَسْرُتْم َفَسُتْرِضُع َلُو ُأْخَرى﴾ )الطالق ،آية ( ٙالنابمسي لطيفة جميمة في قولو تعالى: ﴿َواِ 
 يعمم أنو سيكون ىناك حميبًا مجففًا لألطفال وقوارير خاصة؟ ما ىذه اآليات قايال: "ألم يكن ا

ما دام العالم كمو يرضع صناعيًا؟ فمم ىذه األحكام؟ ىنا االستنباط الخطير ال يجوز أن يرضع 
الطفل إال من ثدي أمو أو امرأة أخرى؛ ألن البون شاسع جداً بين حميب األم أو مرضعة بين 

ب البقر فيو مواد بروتينية خمسة أمثال ما يحتمل جياز الطفل اليضمي، لذلك القوارير، فحمي
ىناك آفات قمبية ووعايية، تنشأ مع ىذا الطفل حينما يكبر بسبب اإلرضاع الصناعي، فا 

 .عز وجل يعمم السر وأخفى وما سيكون".) النابمسي، د.ت.(
 ضبط االنفعاالت:  (ٜ

العممية التربوية أن يكون لدييا القدرة الكافية لضبط ن األم أحوج ما تحتاج إليو في إ
وأن تتحمى بالصبر والحكمة والروية في جميع األمور،  ،انفعاالتيا، وخصوصًا العاطفية

وتحقق ما وصى ا بو أم موسى عميو السالم في قولو تعالى:  ﴿َواَل َتَخاِفي َواَل َتْحَزِني ِإنَّا 
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عن الخوف  -عز وجل-(، فنياىا ا ِٚمَن اْلُمْرَسِميَن﴾)القصص ،آية رَادُّوُه ِإَلْيِك َوَجاِعُموهُ 
والحزن يقول ابن عاشور في معنى ىذه اآلية: "الخوف: توقع أمر مكروه، والحزن: حالة 
نفسية تنشأ من حادث مكروه لمنفس: كفوات أمر محبوب، أو فقد حبيب، أو بعده، أو نحو 

 (.٘ٚم، ص.ٜٗٛٔ) ابن عاشور، . ذلك"
لم ينو أم موسى عن الحزن عمى ما كان فحسب، بل نياىا أيضًا عن  -عز وجل-فا  

الخوف من توقع أمر مكروه، فالحزن عمى الماضي، والخوف من المستقبل، والندم عمى ما 
فات، ال يميق وال يصمح لألم المربية، ومما يعين األم عمى ضبط انفعاالتيا التحمي بالصبر، 

 وجل، واستشعار مسؤوليتيا التربوية وأنيا قدوة ألبناييا.  وحسن الظن با عز
عن الحزن في قولو تعالى: ﴿َفَناَداَىا ِمْن َتْحِتَيا َأالَّ َتْحَزِني َقْد  -عمييا السالم-ونيى مريم 

(، يقول السعدي في تفسير ىذه اآلية: " أي نيرا َٕٗجَعَل َربُِّك َتْحَتِك َسِريِّا﴾ )مريم ،آية
 (. ٜٔٗ، ص.هٕٓٗٔ." )السعدي، تشربين منو

عن الحزن  إخباٌر أنو ال حزن وال خوف وال جزع  بمعية ا  -عز وجل-ففي نيي ا 
 عز وجل.  

 تربية األبناء عمى تحمل المسؤولية، وتكميفيم بالميام الكبيرة: (ٓٔ
ال شك أن األم عندما تربي أبناءىا عمى تحمل المسؤولية وتكميفيم بأداء الميام، كبيرًة 
كانت أو صغيرًة، فإن ذلك ينمي لدى األبناء الشعور بالثقة، والقدرة عمى التعمم واالستفادة من 

 التجارب، وتدارك األخطاء.  
ثره عندما اواتباع  كمفت أختو بميمة كبيرة وىي البحث عنو -عميو السالم-فأم موسى 

 قالت ليا: 
) قصيو( "أي قصي األثر عن أخيك، وابحثي عنو من غير أن يحس بك أحد أو يشعروا 

 (. ٕٔٙ، ص.ٕٓٗٔ ،يالسعد" )بمقصدك
مع أن أم موسى تعمم أن أدنى خطأ يصدر من ابنتيا في ىذه الميمة كفيل بأن يمقي 

عمى قدر من  -عميو السالم-ت موسى بحياتيا وحياة أخييا إلى اليالك!! مع ذلك كانت أخ
إبعادا لممظنة عن -المسؤولية، وكانت شديدة الحذر، وأشارت إلييم بطريق االستفيام 
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) ابن عاشور، { َىْل َأُدلُُّكْم َعَمى َأْىِل َبْيٍت َيْكُفُموَنُو َلُكْم َوُىْم َلُو َناِصُحونَ  :}فقالت -نفسيا
 .(ٗٛم، ص.ٜٗٛٔ

جعمت ابنتيا تخدم المسجد، مع انعدام من يقوم بمثل ىذه  -عمييا السالم-وأم مريم 
الميمة من اإلناث، وقد قامت مريم عمييا السالم بيذه الميمة عمى أكمل وجو، واستحقت أن 

في كتابو. قال تعالى: ﴿َمْرَيَم اْبَنَت ِعْمَراَن الَِّتي َأْحَصَنْت َفْرَجَيا  -عز وجل-يمتدحيا ا 
 (. ُٕٔروِحَنا َوَصدََّقْت ِبَكِمَماِت َربَّْيا َوُكتُِبِو َوَكاَنْت ِمَن اْلَقاِنِتيَن﴾ )التحريم ،آية َفَنَفْخَنا ِفيِو ِمنْ 

ن األم المربية ىي التي تعد أبناءىا اليوم؛ لتحمل المسؤوليات والميام الكبيرة حتى  وا 
 الوصول إلى الغايات العظيمة، وأىم تمك الغايات ىي عبادة ا عز وجل.  

 رفة األعداء والتحذير منيم:  مع (ٔٔ
: ﴿ِإنَّ -تعالى–إن تحديد العدو ومعرفتو عامل ميم؛ لموقاية منو واجتنابو، يقول ا 

(، ٙةالشَّْيَطاَن َلُكْم َعُدوّّ َفاتَِّخُذوُه َعُدوِّا ِإنََّما َيْدُعو ِحْزَبُو ِلَيُكوُنوا ِمْن َأْصَحاِب السَِّعيِر﴾ )فاطر ،آي
اوتو عمى بال، وال تيمموا محاربتو في كل وقت فإنو يراكم وأنتم ال ترونو ، "أي لتكن منكم عد

 (. ٗٛٙ، ص.هٕٓٗٔوىو دايمًا لكم بالمرصاد" ) السعدي، 
عن أكبر عدو لمبشرية ويحذرنا منو،  وقد فطنت لذلك امرأة  -عز وجل-ا  فينا يخبرنا

يطان الرجيم فاستجاب ا ليا أن ينجييا وذريتيا من الش -عز وجل-عمران حينما دعت ا 
 . وحفظ ذريتيا منو

ألم موسى بعداوة فرعون في قولو: ) يأُخْذُه َعُدوّّ ِلي َوَعُدوّّ  -عز وجل-وقد صرح ا 
 .(ٕٖٓه، صٕٓٗٔ، ( "أي فرعون ىو العدو، كان  ولموسى" ) الطبريَٜٖلُو(، )طو، آية

أعداييم، وأعداء دينيم وعقيدتيم، ومما سبق فإنو يتعين عمى األم تبصير األبناء ب
 بعداوة الشيطان لإلنسان.   -عز وجل-والتحذير منيم كما صرح ا 

 العناية الشديدة ومتابعة األبناء:  (ٕٔ
إذا سممنا أن األم ىي المؤثر األول في حياة األبناء، فينا تتضاعف مسؤولية األم،  

رار ومالحظة ما يطرأ عمييم من تغيرات وتتعين عمييا العناية الشديدة ومتابعة األبناء باستم
في جميع المراحل العمرية، فإن اكتشاف األخطاء مبكرًا يساعد في سرعة عالجيا، واستيصال 

 كل ما يمكن أن يؤثر فيو. 
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كما أن القرب الدايم بين األم وأبناييا، والمتابعة المستمرة يساعد عمى الحوار اإليجابي، 
 ويسيم في غرس العديد من القيم واالتجاىات السموكية والمحافظة عمييا. 

ونستدل عمى ذلك من فعل أم موسى عندما قالت ألختو: قصيو، أي: تتبعي أثره. فمتابعة  
   االبن من واجب األم تجاىو.

 
 
 
 كتمان ذلك: و عدم ذكر ما يسيء لألبناء  (ٖٔ

إن األم تحب أن ُيذكر أبناؤىا بالذكر الحسن دايمًا، وأن يعرفيم الناس بحسن األخالق، 
والسمعة الحسنة، وتتحمل األم جزءا من ىذا، فإن الواجب عمى األم عدم ذكر ما يسيء إلى 

 األبناء، أو يضرىم.
من التكمم فيو بحجة نفاد صبرىا، أو خوفيا عميو، فكتمان ما يسيء إلى األبناء أفضل 

: ﴿َوَأْصَبَح ُفَؤاُد ُأمّْ  -عميو السالم-فإن ذلك يضره أكثر مما ينفعو، وقد قال ا عن أم موسى 
القصص ُموَسى َفاِرًغا ِإْن َكاَدْت َلُتْبِدي ِبِو َلْواَل َأْن َرَبْطَنا َعَمى َقْمِبَيا ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن﴾ )

فمو أن أم موسى كشفت ليم أمرىا، وأخبرتيم أن موسى ابنيا ألضرت بو ولذبحو  .(ٓٔ،آية
آل فرعون. فينبغي لك أيتيا األم  المربية الصبر الجميل عمى أبنايك، والذكر الحسن، وأال 

 تظيري من أمر ولدك إال ما ينفعو، ويجعمو ذا أثر طيب وسمعة حسنة. 
  ويرضاه:  التربية عمى ما يحبو ا (ٗٔ

إن أساس التربية أن تكون ىذه التربية موافقة لما يحبو ا ويرضاه، فإن كانت خالف 
 ذلك فال فايدة مرجوة من ىذا االبن. 

ن األم الصالحة تسعى لتربية أبناييا تربية إسالمية، يحبيا ا عز وجل؛ لتحقق ثمرة  وا 
والصالح، وفي اآلخرة بالفالح ونيل عمى ذلك في الحياة الدنيا المتمثمة بالبر واإلحسان 

 الدرجات والفوز بجنات النعيم.
إن التربية عمى طاعة ا تحقق لالبن االرتقاء إلى أعمى درجات السعادة، ونيل محبة 
الناس، ورضا ا عز وجل، وتسيم في تعزيز الرقابة الذاتية لالبن، فيجنبو السير في طريق 
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ولن يخيب ا  رجاء أمٍّ أنوت تربيتيا ، ي طريق الخير والفضيمةالرذيمة، ويدفعو إلى السعي ف
خالصًة لوجيو الكريم، وعممت عمى تربية أبناييا وفقًا لما يحبو ا ويرضاه، فإنو ميما مال 
بيم الطريق، وزلت بيم األقدام إال أنيم ال محالة سيعودون إلى ذلك األساس الصالح والتربية 

 الحسنة.  
مران أم مريم عمييا السالم، جعمت ابنتيا عابدة في بيت المقدس، ونذرتيا فيذه امرأة ع

، وعمى ما يحب ا تعالى، وأمُّ موسى قال ا في ابنيا: )َوَأْلَقْيُت َعَمْيَك َمَحبًَّة ِمنّْي َوِلُتْصَنَع 
رادتي" ) (. قال المفسرون: "معناه ولتغّذى وترَبى عمى محبتي و َٜٖعَمى َعْيِني﴾  )طو ،آية ا 

 (.  ٖٗٓه، صٕٕٗٔ الطبري،
فالتربية عمى ىذا األساس ال بد من أن تكون من أولى أولويات األم في العممية التربوية، 

ويرضاه من األقوال واألفعال ومحاسن الخمق،  -تعالى–وتحرص عمى تعزيز كل ما يحبو ا 
 اليم ومعامالتيم. في نفوس األبناء، فيكون منياجًا ليم في حياتيم، وفي ساير أعم

 كثرة العبادة والقنوت: (٘ٔ
: -تعالى–إن األم المربية إذا استشعرت الغاية التي خمقيا ا من أجميا، وتتمثل في قولو 

ْنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن﴾ )الذاريات ،آية  .(ٙ٘﴿َوَما َخَمْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ
نيا ما ىي إال دار ممر، واآلخرة من خمقو، وأن الد -تعالى–عممت أن العبادة ىي غاية ا 

ىي الباقية، وعممت أنيا قدوة ألبناييا في عبادتيا  سبحانو وتعالى، فيجعميا شديدة 
أي مانع، حتى لو كانوا  -تعالى–الحرص عمى عبادة ا عز وجل، فال يمنعيا من عبادة ا 

َأنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْواَلُدُكْم ِفْتَنٌة َوَأنَّ  : ﴿َواْعَمُموا-تعالى–أبناءىا، فقد سمى ا ذلك فتنة في قولو 
 (.ٕٛالمََّو ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم﴾ )األنفال ،آية

بكثرة العبادة؛  -تعالى–ولتجعل قدوتيا في ذلك مريم عمييا السالم، فقد وصفيا ا 
َفْرَجَيا َفَنَفْخَنا ِفيِو ِمْن ُروِحَنا  : ﴿َمْرَيَم اْبَنَت ِعْمَراَن الَِّتي َأْحَصَنتْ -تعالى–تشريفًا ليا قال 

(. " أي المطيعين ، َٕٔوَصدََّقْت ِبَكِمَماِت َربَّْيا َوُكتُِبِو َوَكاَنْت ِمَن اْلَقاِنِتيَن﴾ )التحريم ،آية
المداومين عمى طاعتو، بخشية وخشوع، وىذا وصف ليا بكمال العمل " ) السعدي، 

 (.ٗٚٛه، ص.ٕٓٗٔ
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 العفة: (ٙٔ
ن عفة األم والمبالغة في حشمتيا دليل عمى زيادة إن الع  فة رمز لممرأة المسممة، وا 

ن العفة  ىي أىّم صفة لألم، لتأىيميا؛ لتكون  اإليمان، وصدق االمتثال ألوامر ا عز وجل، وا 
أمًا صالحة، وقدوة حسنة ألبناييا في عفتيا وطيرىا، فينشأ جيل صالح، يحترم عفة المرأة 

أة العفيفة تترفع عن أماكن الشبيات وعن مخالطة الرجال،  ومجادلة وحشمتيا،  والمر 
والعفاف أول صفة ، السفياء، وتحافظ عمى حجابيا المحتشم الذي ىو رمز لعفتيا وحشمتيا

: ﴿وَمْرَيَم اْبَنَت ِعْمَراَن الَِّتي َأْحَصَنْت َفْرَجَيا -تعالى–وصفيا ا لمريم عمييا السالم في قولو 
(،  ٕٔا ِفيِو ِمْن ُروِحَنا َوَصدََّقْت ِبَكِمَماِت َربَّْيا َوُكُتِبِو َوَكاَنْت ِمَن اْلَقاِنِتيَن﴾ )التحريم ،آيةَفَنَفْخنَ 

 وألن صالح المرأة صالح لممجتمع كانت العفة أىم أسباب صالح األم المربية.
 عدم مجادلة السفياء: (ٚٔ
ما ينبغي أن تربي عميو أبناءىا إن األم المؤمنة التي وضعت أىدافيا التربوية، وعممت  

تربية إسالمية، وانشغمت بعبادة ا عز وجل، فإنيا ال تمتفت لمجادلة السفياء والمحبطين 
الخالين من األىداف، فيي تدرك أن التربية قبل أن تكون ممارسة ىي عمم ييدي إليو ا من 

 يشاء. 
سالم، بأن تسكت عندما يتكمم بو لمريم عمييا ال -سبحانو وتعالى-وىذا ما أوصى ا 

ا َتَرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا  -تعالى–السفياء في عرضيا في قولو  :﴿َفُكِمي َواْشَرِبي َوَقرّْي َعْيًنا َفِإمَّ
(.  يقول السعدي في َٕٙفُقوِلي ِإنّْي َنَذْرُت ِلمرَّْحَمِن َصْوًما َفَمْن ُأَكمَّْم اْلَيْوَم ِإْنِسيِّا﴾ )مريم ،آية

) السعدي،  تفسير ىذه اآلية: "أي ال تخاطبييم بكالم؛ لتستريحي من قوليم وكالميم"
 .(ٕٜٗ، ص.هٕٓٗٔ
، ألم المربيةالمعاصرة لمقومات ا التطبيقات التربوية الثالث: ورالمح

 : والمستنبطة من القرآن الكريم 

مكثير من لبعض األميات المربيات مواجية الواقع المعاصر  يمكن من خالل مالحظة
ولن يتمكن أحد من حل ىذه المشكالت أو االستفادة مما قدمتو الدراسة من  المشكالت،

مقومات تساعد األم المربية عمى القيام بأدوارىا إال بتشخيص ىذا الواقع المعاصر أواًل، ثم 
يام قعمى العوامل المؤثرة بتقديم الدواء المناسب لمداء. لذا ستعرض الباحثة فيما يمي لكل من 
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قيام األم بأدوارىا في األسرة في تفعيل اآلليات المقترحة ل، ثم تختم باألم بأدوارىا في األسرة
 .مقومات األم المربية من القرآن الكريمما استنبطتو من ضوء 
 التي تعيق قيام األم بأدوارها المأموله في األسرة:العوامل أوالَ: 

 األمية التربوية )الجيل(:  - أ
قصور دور األمومة في الواقع المعاصر ىو الجيل، إذ تجيل األم ما ىو إن من أسباب 

 مطموب منيا حقيقة، وتجيل حق أبناييا عمييا.
وقد تشكمت فكرة لدى بعض األميات أنيا بمجرد الحمل، وتحمل مشاق  الوالدة فإنيا قد 

بكامل  قامت بكل ما يجب عمييا تجاه أبناييا، وأصبح لدييا الحق في أن  يقوم أبناؤىا
ما حق أبنايك عميك لسكتت برىة، متعجبًة من ىذا السؤال؛ ألنيا ترى  احقوقيا، ولو سألناى

أنيا قد أدت حقيم كاماًل، بمجرد الحمل والوالدة، وأغفمت حقيم في التربية الصحيحة التي ىي 
ل من واجباتيا  اتجاه أبناييا، ومن حقوق أبناييا عمييا، وبعض األميات يرين أن لين كام

الحق في التصرف في أبنايين، حتى لو تعدى ذلك إلى الظمم والتقصير في الحقوق، وتظن 
أنيا لن تحاسب عمى ما أخطأت فيو اتجاه أبناييا، وترى أن حقوق أبناييا انتيت بميمة 
اإلنجاب فقط، ثم تسمم ميمة التربية إلى العامالت المنزليات، فتراه مع الخادمة أكثر مما تراه 

وال شك أن كل ذلك يعود إلى الجيل، فتجيل األم ما يجب أن تقوم بو، وتجيل ما مع أمو! 
 تختص بو دون غيرىا. 

وأيضا من مظاىر الجيل حرمان الطفل من الرضاع بدافع الممل، أو لتحافظ عمى مظيرىا 
الخارجي، أو ظنًا منيا أن ذلك أنفع لو! وغير ذلك، ومرد تمك التصرفات الخاطية يعود إلى 

األم بدورىا الحقيقي، نعم األم لدييا عاطفة قوية، تجعل نسبة تعمد اإلضرار بأوالدىا جيل 
ضعيفة، ولكن ال بد لألم من التعمم، وأن تدرك حقوق أبناييا التربوية كاممة، وتستعين بالصبر 

 عمى أداييا خالصة، لتنال ثمرة تمك التربية في الدنيا واآلخرة، ولن يخيب ا مسعاىا.  
 لوازع الديني: ضعف ا - ب

إن ضعف الوازع الديني يعد من أىم أسباب قصور دور األم المربية في واقعنا  
المعاصر.فاألم أعظم قدوة ألبناييا، وضعف الوازع الديني لدى األم ينعكس بشكل كبير عمى 
أبناييا، فال شك أن ممارسات األم الخاطية ستُـَورَّث إلى األبناء، فمثاًل األم المقصرة في 
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التيا، كيف سيكون حال أبناييا مع الصالة؟ لذا فإن ضعف الوازع الديني حتمًا لو تأثير ص
سمبي عمى األبناء، فيؤدي إلى غياب الرقابة الذاتية،  ومخالطة أصحاب السوء، وسيولة 
ممارسة الرذيمة لغياب الرادع الديني، إمكان االنجراف وراء أصحاب المذاىب واألفكار اليدامة؛ 

 أثيرىم في االبن ذي الوازع الديني الضعيف. لسيولة ت
فعمى األم المربية أن تدرك أنيا قدوة، وتعمل عمى تقوية عالقتيا بربيا أواًل، وتربي  

أبناءىا عمى ما يحب ا ويرضى، وتزرع في نفوس أبناييا مراقبة ا عز وجل، وتربيتيم 
 ة.تربية إسالمية قايمة عمى العقيدة السميم

 األولويات: عدم ترتيب  - ت
إن عدم ترتيب األولويات في حياة األم بصفة عامة،  وىذا األمر أحد األخطاء الكبيرة، 
التي أدت إلى ضعف دور األم التربوي؛ ألنيا بذلك ال تعمم ما الميم، وما األىم، إذ قد يؤدي  

،  فمثاًل إلى االضرار بمصمحة األبناء، ولذلك صور كثيرة منيا: االىتمام بالعاجل وترك اآلجل
األم ال توقظ ابنيا لمصالة بحجة أنو مريض، أو تتساىل في حجاب ابنتيا رحمًة بيا، أو ترى 
أن العمل خارج المنزل أىم من البقاء مع األبناء، يرجع ىذا كمو إلى عدم فيم األولويات، 

عيد وماذا  يجب عمييا أن تقدم، وماذا عمييا أن تؤخر؟ فمن الواجب عمى األم المربية أن ت
 ترتيبيا لتمك األولويات بعمم وبصيرة؛ لتتدارك األخطاء، وتنعم بالحياة.

 تأثير اإلعالم ) الغزو الفكري(:    - ث
"لقد جاء الغزو الفكري نتيجة دراسة دقيقة، وتخطيط منظم التحمت فيو جيود األعداء 

ة ضعف القوى الغازية أمام قو ، وتضافرت في االنقضاض عمى اإلسالم عن طريق المرأة
اإلسالم جعميا تعتمد إثارة الشبيات حول عقايده وتشريعاتو وما يخص قضايا المرأة وذلك 
نما جعمت وسيمة لموصول من خالليا  لمنيل منو. المرأة ليست ىي اليدف من الغزو الفكري وا 

 م(.     ٕٔٔٓ ،)الذيب إلى إفساد المجتمعات اإلسالمية وبالتالي القضاء عمى اإلسالم"
ستيداف الغزو الفكري لممرأة عن طريق اإلعالم وغيره كان لو تأثير سمبي وبذلك فإن ا

كبير عمى دورىا التربوي؛ لكونيا ترسم صورة دونية لألم المربية )ربة المنزل(، وكأنيا خالية 
من اإلنجاز، وليس لدييا ما يستحق اإلشادة، وشجعت عمى تحسين صورة األم العاممة، 
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جيا من المنزل أىم من البقاء مع أبناييا، والقيام بشؤونيم، وكونت لدى األم فكرة أن خرو 
 ويمتد تأثير تمك الوسايل في األم المربية.

إذ إّن بعض األميات ترى أن كل ما يقال عبر ىذه الوسايل صحيح، فتأخذ كل ما فييا  
دون تفكير أو تمحيص، فيجعميا تكتسب أخطاًء قد تضر من حيث تريد المنفعة، وتمك 

قد أشغمت كثيرا من األميات، وأخذت حيزًا كبيرًا من أوقاتين، فأشغمتين عما تؤممو  الوسايل
 األمة منين، وتعول عميين. 

 عدم تحديد األىداف، وضعف االىتمامات: - ج
ن  " إن تحديد األىداف التربوية يعد أمر ضروريًا لتربية األبناء تربية إسالمية صحيحة " وا 

وضع ليا األىداف التي تمكنيا من ممارسة وضيفتيا في ضل من اىتمام اإلسالم باألسرة أن 
المودة والقيم الخمقية واإلسالمية ، وال يمكن تحقيق أىدافيا إال اذا ألتزمت بمنيج اإلسالم 

 .(ٖٕٔٓي، حميدأبو )" ونظامو
ن من أسباب قصور دور األم في واقعنا المعاصر ىو الجيل في معرفة تمك األىداف  وا 

تحديدىا، فيؤدي إلى ضعف  العممية التربوية وضعف االىتمامات، فنجدىا  التربوية، وصعوبة
اىتمت بمظير ابنيا أكثر من قمبو، واىتمت بمنزليا، ومظيرىا، وما يقال عنيا أكثر من 

 اىتماميا بنجاح أسرتيا، وصالح أوالدىا. 
ثاث، الغزالي: "إن من مداخل الشيطان إلى القمب حب التزيين، من األ حامد  يقول أبو

والثياب، والدار، فإن الشيطان إذا رأى ذلك غالبًا عمى قمب اإلنسان باض فيو وفرخ ، فال يزال 
يعوه إلى عمارة الدار ، وتزيين سقوفيا، وحيطانيا... ويستسخره، فييا طوال عمره فيموت، 

 (.ٕٙص ه،ٖٔٗٔ، وىو في سبيل الشيطان واتباع اليوى" ) الشامسي
ف السامية، والنفس إن لم تشتغل بالطاعة شغمت بالمعصية، كل ذلك بسبب غياب األىدا

ويترتب عمى ذلك عدم الصبر، واستعجال النتايج، وأصبح ىدف األم وغاية الصالح في عينييا 
ىو أن يكون ولدىا بارًا بيا وحدىا، ويغيب عنيا أنيا تؤىمو لما ىو أعظم وأسمى من ذلك، 

 منو القيام بيما.  وتدرك أن ألمتو حقا، ولممسممين حق ينتظر 
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المقترحة لقيام األم بأدوارها في األسرة في ضوء مقومات األم المربية  ثانياً: التطبيقات
 المستنبطة من القرآن الكريم :

 التعميم: - أ
إن األم بطبيعتيا عاطفية وال تحتاج إلى مزيد من الشرح في االىتمام بأوالدىا، ولكنيا 
تحتاج إلى ضبط تمك العاطفة والسمو بيا عن طريق التعميم، فكيف تدرك األم أىمية دورىا 
الريادي وتأثيرىا التربوي؟ ومتى تبدأ ميمتيا في التربية؟ وطريقة وضع األىداف، بل يتعدى 

ى ما ىو أىم من ذلك، فاألم تحتاج إلى زيادة مستوى اإليمان واليقين، والتمسك التعميم إل
بكتاب ا عز وجل وسنة نبيو صمى ا عميو وسمم، وىذا ال يتم إال عن طريق التعميم، 

صمى ا عميو -فيجب عمى األم المربية أواًل أن تدرك أىمية التربية وأنيا أمانة  كما قال 
مُُّكْم َراٍع َوُكمُُّكْم َمْسُيوٌل َعْن َرِعيَِّتِو، َفاإِلَماُم الَِّذي َعَمى النَّاِس َراٍع َوُىَو َمْسُيوٌل َأاَل كُ ": -وسمم

ْىِل َبْيِت َعْن َرِعيَِّتِو، َوالرَُّجُل َراٍع َعَمى َأْىِل َبْيِتِو، َوُىَو َمْسُيوٌل َعْن َرِعيَِّتِو، َوالَمْرَأُة َراِعَيٌة َعَمى أَ 
ا، َوَوَلِدِه َوِىَي َمْسُيوَلٌة َعْنُيْم، َوَعْبُد الرَُّجِل َراٍع َعَمى َماِل َسيِّْدِه َوُىَو َمْسُيوٌل َعْنُو، َأاَل َزْوِجيَ 

 (. ٕٙ، صٖٛٔٚه، حٕٕٗٔ" )البخاري، َفُكمُُّكْم َراٍع َوُكمُُّكْم َمْسُيوٌل َعْن َرِعيَِّتوِ 
وىي المسؤولة األولى عن تربية أوالدىا، فتحرص عمى التعمم، وتخصص من وقتيا جزاَء؛ 
لمتثقف في الجانب اإليماني والتربوي، والقراءة في سير الصالحات وطرايقين في التربية، فكل 
ذلك يصب في مصمحة األم أواًل، ثم في مصمحة العممية التربوية، وعمى الميتمين بيذا الجانب 

 راكز تقدم دورات تعميمية، وتثقيفية تزيد من فاعمية دور األم التربوي.إنشاء م
 االرتباط بكتاب هللا تعالى: ثالثاً: 

كتابا مشحونا ىو إن القرآن الكريم نزل ىدى لمناس؛ ليقيم حياتيم ويربييم، والقرآن "ليس  
اغة الشرعية بالمعمومة فحسب،،! بل يربيك عقديا وسموكيا وقيميا واجتماعيا، ويصوغك الصي

تفيم الحياة والكون والنفس، وأسرار الوجود، فيو كتاب تربية وتبصير، ومنيج  !المستطابة
 حياة وتغيير" )الفتحي، د.ت(.

فنزول القرآن كان ليداية الناس إلى الطريق المستقيم، وما خاب من اتخذ القرآن منياجًا 
: ﴿ِإنَّ َىَذا اْلُقْرَآَن َيْيِدي -تعالى–لو،  وضياء يستضاء بو في جميع مناحي الحياة، قال ا 

اِلَحاِت َأنَّ َلُيْم َأْجًرا َكِبيًرا﴾ )اإلسراء  (. ٜ، آيةِلمَِّتي ِىَي َأْقَوُم َوُيَبشُّْر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن َيْعَمُموَن الصَّ
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ى صم-يقول الطبري في تفسير ىذه اآلية: "إن ىذا القرآن الذي أنزلناه عمى نبينا محمد  
يرشد ويسدد من اىتدى بو )لمتي ىي أقوم(، يقول: لمسبيل التي ىي أقوم  -ا عميو وسمم

من غيرىا من السبل، وذلك دين ا الذي بعث بو أنبياءه وىو اإلسالم ، يقول جل في ثناؤه 
الممل :فيذا القرآن ييدي عباد ا الميتدين بو إلى قصد السبيل التي ضل عنيا ساير أىل 

 (.ٕٜٖه، ص.ٕٕٗٔي،الطبر ل عنيا ساير أىل المكذبين بو" )التي ض
ويقول السعدي أيضًا في تفسير ىذه اآلية: ")َيْيِدي ِلمَِّتي ِىَي َأْقَوُم(  أي أعدل وأعمى من 
العقايد واألعمال واألخالق ، فمن اىتدى بما يدعو إليو القرآن كان أكمل الناس وأقوميم 

 .(ٗ٘ٗه، ص.ٕٓٗٔ، ي) السعد  وأىداىم في جميع أموره"
فحري باألم المربية أن تتمسك بكتاب ربيا، وتفيم معانيو، وتتمثل أسموبو، فيي أولى  

بذلك، فال يوجد مشكمة إال وليا نظير في كتاب ا تعالى، والقرآن قد رّبى أفضل الخمق لما 
القرآن، وىذا  امتثموا ما فيو، وطبقوا ما نزل بو، واألمة بحاجة إلى جيل قرآني، ترى فيو أثر

يجعل اآلمال توجو نحوك أيتيا األم في إخراج جيل، يعيد لألمة أمجادىا التي ضاعت بعد 
 التقصير في كتاب ا تعالى الذي بو عزة األمة ونورىا وىدايتيا. 
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 استنتاجات الدراسة: 

 مثمت ىذه القصص ثالث مراحل ميمة من حياة األم : (ٔ
 وكونيا أحد أفراد المجتمع: كما في قصة مريم عمييا السالم . مرحمة ما قبل األوالد، -
 مرحمة الحمل واإلنجاب، كما في قصة امرأة عمران ، ومريم عمييا السالم. -
 مرحمة الرضاع والطفولة، كما في قصة أم موسى عميو السالم. -
قيقية أن بداية العمل التربوي يكون من بداية صالح األم في نفسيا، ثم تبدأ البداية الح (ٕ

 في حمميا.
 ضرورة صالح األم المربية، بكونيا  ناقمة لمقيم واألخالق والمبادئ. (ٖ
 في حل مشكالتنا االجتماعية والمعاصرة. -تعالى-ضرورة الرجوع إلى كتاب ا  (ٗ
 في الدنيا واآلخرة. والدأىمية وضع األىداف التربوية، الشاممة لصالح األ  (٘
ربوي الميم في حياة أوالدىا، وأنيا القدوة األولى ضرورة توعية األم بأثرىا، ودورىا الت (ٙ

 ليم.
 مقترحات الدراسة:

إجراء دراسات  الباحثة قترحت ، الحاليةعمى ضوء النتايج التي أسفرت عنيا الدراسة 
 مستقبمية عن:

 .اجراء دراسات مستقبمية عن مقومات األم المربية في ضوء السنو النوية -
 دور األم في إصالح المجتمع . اجراء دراسات مستقبمية عن أىمية -
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  المراجع
 القرآن الكريم. -

(. التحرير والتنوير تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من 4891ابن عاشور، محمد الطاىر )م
 تفسير الكتاب المجيد. تونس: الدار التونسية لمنشر.ئ

 العظيم. بيروت: دار الكتب العممية.ىـ(. تفسير القرآن 4148ابن كثير، إسماعيل بن عمر ) 
م من 3148فبراير،  5م(. أىداف األسرة. تم استرجاعيا بتاريخ 3142أبوحميدي، عمي )

https://www.alukah.net/sharia/0/54528. / 
ىـ(. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صمى 4133البخاري، محمد بن إسماعيل )

 و وأيامو. بيروت: دار طوق النجاةاهلل عميو وسمم وسنن
جامعة  -م(. تكوين األم المربية وتأىيميا. رسالة ماجستير، كمية التربية3142بدر، جمعة محمد عمي )

 المرقب، ليبيا.
م(. مسؤولية األسرة المسممة في تربية األوالد عمى اإلستقامة. رسالة ماجستير، 3118بوقرن، وىاب )

 لجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة. ا -كمية الدعوة وأصول الدين
 م(. السعودية: مجمع الممك فيد لطباعة المصحف الشريف.3118(. )3التفسير الميسر)ط

 ىـ(. زاد الميسر في عمم التفسير. بيروت: دار الكتاب العربي.4133الجوزي، جمال الدين أبو الفرج )
 ىـ(. حقيبة طفمي. الرياض: دار الوطن4125الدويش، محمد )

م(. الغزو الفكري المعاصر أساليبو وآثاره عمى المرأة المسممة. تم استرجاعيا بتاريخ 3144الذيب، نجاة )
-http://www.sign-ificم من 3148فبراير ، 8

ance.co.uk/index.php/JIHAR/article/view/528 . 
كمية الشريعة والدراسات (. دور األم المسممة في إعداد العمماء. رسالة ماجستير، 4881راشدان، لبنى )

 جامعة اليرموك، األردن. -اإلسالمية
(. بيروت: دار الكتب 2الزمخشري، أبو القاسم محمود. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .)ط

 .4111العربي، 
ىـ(. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، بيروت: مؤسسة 4131السعدي، عبد الرحمن )

 الرسالة.
 ىـ(. الميذب في إحياء عموم الدين. د.ن.4142الح )الشامسي، ص
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ىـ(. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. الجيزة: دار ىجر لمطباعة 4133الطبري، محمد بن جرير )
 والنشر.

م من  3148إبريل ، 9(. مامعنى مقومات. تم استرجاعيا بتاريخ 3142العقمة، إحسان )
https://www.alukah.net/sharia/0/54528/. 

 (. معجم المغة العربية المعاصرة. القاىرة: عالم الكتب.3119عمر، أحمد مختار )
 ىـ(. معجم عموم التربية. الدار البيضاء: مطبعة النجاح.4881الفارابي، عبد المطيف؛ وآخرون ) 

من   3148فبراير ، 31الفتحي، حمزة )د.ت(. التربية القرآنية. تم استرجاعيا بتاريخ 
nu500607.qxd 

 ىـ(. كتاب الكميات. مؤسسة الرسالة: بيروت.4148لكفوي، أيوب موسى الحسيني )ا
 ىـ(. د.ن.4122(. )2المختصر في تفسير القرآن )ط

(. القيم التربوية في القرآن الكريم. رسالة ماجستير، كمية 3113المفرج، أحمد حسن؛ والحياري، حسن )
 جامعة اليرموك، األردن. -التربية

من  3148فبراير ، 1)د.ت(. موسوعة النابمسي لمعموم اإلسالمية. تم استرجاعيا بتاريخ النابمسي، محمد 
http://www.nabulsi.com/web. / 

النيسابوري، مسمم بن الحجاج )د.ت.(. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن عدل الى رسول اهلل 
 صمى اهلل عميو وسمم. بيروت: دار احياء التراث العربي.


