أين دور السرة؟
المد ل ،والصلة والسلم على نبينا ممد وعلى آله وأصحابه أجعي ..أما بعد:
فإن حديثنا ف هذا اليوم سيكون :عن دور السرة ف تربية البناء التربية الصالة ،ليكون الطفل مافظا@ على دينه وأخلق<<ه ،والس<<رة ب<<ذا تعي
الدرسي ف الدارس والفظي للقرآن الكري على التربية الشاملة ..فالسرة تعتب اللبنة الول ف كيان التمع ،وهي الساس التي الذي يقوم علي<<ه
هذا الكيان ،فبصلح هذا الساس يصلح البناء ،ومنها يكتسب علومه الول ومعارفه وخباته وأخلقه ،من أبيه وأمه وإخوانه ،وبقية أفراد أسرته.
إن مسؤولية تربية البناء تقع على الوالدين ف الرتبة الول ،ونعن بالتربية معناها الشامل ول تعن توفي الطعام ،والشراب والكساء والعلج وغيها
من أمور الدنيا ،بل تشمل كذلك ما يصلح النسان ويسعده من غرس القيم والفضائل الكرية والداب والخلقيات والعادات الجتماعية الت تدعم
حياة الفرد وتثه على أداء دوره ف الياة ،وإشعاره بسئوليته تاه متمعه وامته ،وتعله مسلما@ صالا@ ف التمع ،تبن فيه قيما@ عظيمة وأخلقا@ س<<امية
مثل :الصدق والبة والتعاون والخلص وإتقان العمل.
لقد جعل ال -عز وجل -البناء من المانة ،كما قال تعال } :إpنyا عqرqضuنqا الsأvمqانqة vعqلvى السyمqاوqات xوqالsأvرuض pوqالsجpبqال ( 72) {pسورة الحزاب ،فمن
ضمن معان المانة؛ أمانة الهل والولد ،فيلزم أن يأمر أهله وأولده بالصلة ،ويفظهم من الارم واللهو الباطل ،لنه مؤتن ومسؤول عما استرعاه
ال .وال -عز وجل -قد فطر الناس على حب أولدهم قال تعال} :الال €والبqن‚ون vزpينqة €الvيqاة xالدنيا{ ) 46الكهف( ،ومسؤولية الوالدين ف ذلك
<ة
<واهر نفيس<
كبية ،فالبناء أمانة ف عنق والديهم ،وينبغي التركيز على تربية النزل أول@ ،وتربية الم بالذات ف السنوات ال…وqل فقلوبم الطاهرة ج<
خالية من كل نقش وصورة ،وهم قابلون لكل ما ينقش عليها ،فإن ع‚و‹د‚وا الي والعروف نشأوا عليه ،وس‚عxدوا ف الدنيا والخرة ،وشاركوا ف ثواب
<ه ال:-
<ز -رح<
<د العزي<
والديهم ،وإن ع‚و‹د‚وا الشر والباطل ،شق€وا وهلك€وا ،وكان الوpزuر‚ ف رقبة والديهم والوال لم .وما أجل مقولة عمر بن عب<
<يكون
"الصلح من ال والدب من الباء" وكما يقول بعض أساتذة علم النفس" :أعطونا السنوات السبع الول للبناء نعطيكم التشكيل الذي س<
عليه البناء" وكما قيل" :الرجال ل يولدون بل ي‚صنعون" .وكما عب الشاعر:
وينشأ €ناشئ €الفتيان xمxنا

على ما كان عqوyدqه‚ أب‚وه‚

وإهال تربية البناء جرية يترتب عليها أvوuخqم العواقب كما قال الشاعر:
إهال €تربية البني جرية•

عادت على الباء بالنكباتx

ويقول ابن القيم -رحه ال" :-فمن أهل تعليم ولده ما ينفعه ،وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الساءة ،وأكثر الولد إنا جاء فسادهم م<<ن قب<<ل
الباء ،وإهالم لم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه ،فأضاعوهم صغارا@ ،فلم ينتفعوا بأنفسهم ،ول ينفعوا آباءهم كبارا@ ،كما عاتب بعضهم ول<<ده
على العقوق ،فقال :يا أبت إنك عققتن صغيا@ فعققتك كبيا@ ،وأضعتن وليدا@ ،فأضعتك شيخا@"ويذكران رجلسرق مال@ كثيا@ ،وق€دœم للحد فطل<<ب
أمه ،ولا جاءت دعاها ليقبلها ،ث عضها عضة شديدة ،وقيل له ما حلك على ما صنعت؟ قال :سرقت بيضة وأنا صغي ،فشجعتن وأقرتن على الرية
<باب
حت أفضت ب إل ما أنا عليه الن" .وعلى السرة توعية البناء با ييط بم من أخطار ،وتصحيح ما لديهم من مفاهيم خاطئة ،لن وقوع الش<
ف مشاكل وانرافات هو نتيجة لهال السرة لدورها ف تربية البناء ،يقول ال تعال} :يqا أvي¦هqا ال¥ذxين qآمqن‚وا ق€وا أvنف€سqك€م uوqأvهuلxيك€م uنqار¤ا وqق€ود‚هqا النyاس‚
وqالsحxجqارqة ( 6) {€سورة التحري ،فالتوعية هي الوسيلة الهمة ف بناء شخصية الطفل كفرد وكشخصية اجتماعية ،وبث فيهم روح اللفة والب<<ة،
وتعويدهم على النظام والتعاون .وتربية البناء من قبل السرة ل بد أن تكون تربية مستمرة ،ول يظن كثي من الباء والمهات أن دورهم ف تربي<<ة
أولدهم ينتهي عند بلوغ الولد أو البنت سنا معينا فيترك ظنا@ أن أولدهم كبوا ف السن ول يتاجون إل توجيه ومتابعة ،وهذا خلل ف التربية ينت<<ج
عنه مشاكل ل تمد عقباها ،فمسؤولية البوين ل تنتهي مهما كب البناء ،فهم ف حاجة دائما@ إل التوجيه والنصح والرشاد ،وباجة لبات وتارب
<ئة
<اد الناش<
كبار السن .فمن أبرز الوانب الت يب على السرة أن توجه أبناءها إليها هي وسائل العلم فهي سلح ذو حدين ،وخطورتا ف إفس<
شديدة ، ،فقد أصبحت النظار تتجه إل كل ما يط من قدر النسان الخلوق الكرم عند ال ،إل ما ندر من وجه ذلك التوجيه السليم.
<ن
فل بد من تقدي البديل النافع للسرة من الوسائل السموعة أو الرئية أو الكتوبة ،وإبعادهم عن رفاق السوء ،وهذه النقطة ف غاية الهية ،فل يك<
<اق
<ه رف<
<ف خلف<
أن تكتمل تربية السرة إذا كان لولدهم رفاق سوء يهدمون ما بناه الوالدان ،فمعظم الرائم ،وتعاطي الخدرات ،والنراف يق<
<ق
<ن طري<
السوء .ومن ذلك تربية الولد على أهية الافظة على أوقاتم ،وصرفها فيما يعود عليهم بالنفع ،وكذلك شغل أوقاتم وتوجيه طاقاتم ع<

البامج العلمية النافعة ،والدورات الفيدة ،و مارسة الرياضة البدنية .وقيام الباء والمهات بتابعة سي أبنائهم الدراسي باستمرارفالزيارات الستمرة
<لوكياتم
<ى س<
<رف عل<
للمدرسة تعطي للوالدين تصورا@ واضحا@ عن البناء ف الدرسة ،ليس فقط فيما يتعلق بوضعهم الدراسي ،ولكن أيض<ا@ التع<
ونشاطاتم داخل الدرسة ،ما يتيح لم من خلل التعاون مع الدرسة تعزيز السلوكيات اليابية،
<لم-
<ه وس<
<لى ال علي<
و معرفة من هم أصدقاء البناء ومع من يتمعون خارج النزل ومن أي النوعيات هم ومدى مناسبتهم للبناء والرسول -ص<
يقول) :إن ال سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع(ول بدللوالدين من ثقافة تربوية كافية والتخلق با لتوجيه الولد توجيها@ سليما@ ،وأن يقفا
على كتب الديث والسية ويقتبسا من حياة النب -صلى ال عليه وسلم -وأساليبه ف تربية أولده ،والتعرف على خصائص نو كل مرحلة عمري<<ة
ير با الولد ،ومطالب وحاجات كل مرحلة ،وأن يسلك البوان ف تربية أولدها مسلك العتدال والوسط
<د
<ن اله<
<ثي م<
والواقع أن تربية البناء ليس بالمر السهل ،بل هي مسؤولية كبية مشتركة بي السرة والدارس والاضن  ،ويتطلب المر الك<
والتخطيط وتديد الهداف ،ومعرفة الوسائل والطرق اللزمة للحصول على تلك الهداف ف تكوين pشخصية xالبناء ،وتوجيه xسلوكxهم ،pوإعدادهم
للمستقبل.
الطبة الثانية
ايهاالسلمون ومن اهم الوسائل الساعدة علي التربيةالوافزو هي المور الت تدعو النسان إل العمل ،وإل التضحية والبذل ،وإل الشاركة الفعالة،
بل التتبع لليات القرآنية والحاديث النبوية يد هذا السلوب واضحا@ جليا@ ،فتجد الخبار بالجر والثواب للمؤمني الطائعي.
}فvمqن يu qعمqل sمxثsقvال vذvرyة ³خqيuر¤ا يqرqه‚ * وqمqن يqعuمqل sمxثsقvال vذvرyة ³ش́qرا يqرqه‚{ ) (8-7سورة الزلزلة.
وهذا من الوافز ،فالجر عند ال على العمال الصالة ،والعقوبة على العمال السيئة.
ويقول النب -صلى ال عليه وسلم) :-من صلµى علي صلة صلµى ال عليه با عشرا@(رواه مسلم
والسنة ف السلم بعشر أمثالا ،وكل هذا من التحفيز والتشجيع على الي.
ويقول تبارك وتعال} :هqل sجqزqاء… الحuسqان xإpل الحuسqان {€الرحن.60:
ولبد أن يكون ف التربية حوافز ،تدفع التعلم على التعلم،
<س
<ا ف نف<
فالوالدين الريصي على تعلم ابنائهماوتيزهم ل بد أن يستخدما بعض الوافز الت تشجع على ذلك ،سواء¶ كانت معنوية أو مادية ،فله<
الطفال أثر كبي .فإذا أحسن البناء ف فعل شيء ،أو تقدموا ف الي ،فينبغي أن يدوا من الوالدين ما يدل على الرضا  ،والتقدير
وكثي من التربويي اليوم يشكون من عدم توفر الدافعية نو التعلم عند البناء ،ويواجه كثي من الباء والمهات مشكلة عدم وجود رغبة التعلم لدى
الولد.
ويرجع السبب ف ذلك إل عدم وجود الدافعية للتعلم والفظ ،فإن أي نشاط يقوم به الفرد ل يستمر دون وجود دافع ،وليس بالضرورة دائم<<ا@ أن
تك<<<<<<<<<<ون ال<<<<<<<<<<وافز مادي<<<<<<<<<<ة ب<<<<<<<<<<ل إن ال<<<<<<<<<<دح
والثواب لهماالثرالبالغ كذالك

