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إن احلمد هلل نحمده c ونس�تعينه ونس�تغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن 
س�ّيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له وأش�هد أن ال إله إال 

اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله.

ثم أما بعد:
فإن اإلنسان بطبيعته حيتاج إىل األنيس، حيتاج للزوج والصاحب والرفيق واجلليس 
وغريهم، ولكن هؤالء ال يشبعون حاجته لألنس بالولد، فهؤالء يعيش معهم وخيتارهم 
وخيالطون�ه لوج�ود رابط يربطه هبم، بينه�م توافق يف الصفات أو األرواح فيجد ش�بيهه 
فيأن�س به وله، وهذه خاصية يف البرش واحليوان�ات والطيور وغريهم من األحياء ولكن 
اإلنس�ان حيت�اج إىل نم�وذج من نفس�ه، يرى كل نفس�ه في�ه، يكمل ب�ه وفيه ذات�ه وآماله 
وغاياته، فإذا تفرد دون الولد اس�توحش أيام وحش�ة ال يذهبها كل من حوله من البرش، 

وم�ن أجل ذل�ك كان النداء اخلالد الذي جعل�ه اهلل c يف كتابه: ]ۓ   ۓ       ڭ 
ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ     

ۇئ   وئ   ەئوئ   ەئ   ائ   ائ  ىى   ې   ې  ېې   ۉ   

.]90 - 89 :e[ ]ۇئ

فزكري�ا S ليس تفرده عدم وجود الغري معه، فله S زوجه، بل هو نبي 
له قوم يدعوهم ويعيش بينهم فس�بحانه الواحد الصمد، الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له 

كف�ًوا أح�د: ]ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭۇ 
.]111 :W[ ]ۇ  ۆ
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ورحم اهلل من قال:

ُح���بَّ���ا  َّ ِإلىَ ������يىَ������اةىَ  ىَ الحْ زىَادىَ  ����دحْ  ���اِفلىَ����قىَ ���عىَ بىَ����نىَ����ات����ِى ِإنىَ�����ُه�����نَّ ِم������نىَ ال���ضِّ
دِي بىَعحْ ��رىَ  ��قحْ ��فىَ الحْ ���نىَ  يىَ���رىَيحْ أىَنحْ  ������اِذُر  اِفُأحىَ صىَ ��دىَ  بىَ��عحْ ًرا  �����دىَ كىَ ��نىَ  ��رىَبحْ يىَ��شحْ وىَأىَنحْ 
�����واِري ىَ الحْ ُك��ِس��يىَ  ِإنحْ  ��نىَ  ��رىَيحْ يىَ��عحْ اِفِإنحْ  ���نحْ ُك����ُرٍم ِعجىَ ُ عىَ ��نيحْ ��عىَ ��ُب��و الحْ ��تىَ��نحْ فىَ
ري  قهحْ �����ُت  �����وَّمحْ سىَ �����دحْ  قىَ ذىَالىَ  ���اِفلىَ������وحْال  ��اِء كىَ ��ع��فىَ ِل��ل��ضُّ ���ن  ىَ ال���رَّححْ وىَِف 
نَّا عىَ ����تىَ  ِغ����بحْ ِإنحْ  لىَ���نىَ���ا  �����نحْ  مىَ ��دك ف اخِتالِفأبىَ����انىَ����ا  بىَ��عحْ ال��نَّ��اُس  ����ارىَ  وىَصىَ

األوالد ثمرات الفؤاد، ورياحني الدنيا، والعيش معهم هو رحيق السعادة ومعدهنا، 
وب�ه هبج�ة احلياة، ولنس�مع إىل الصادق املص�دوق 0 وهو يعرب ع�ن ذلك بحبه 

للحسن واحلسني L. حيث قال عنهام: »مها رحيانتاى)1( من الدنيا)2(«.

وكان 0 خيطب فجاء احلسن واحلسني R وعليهام قميصان أمحران، 
يمش�يان ويتعث�ران، فنزل رس�ول اهلل 0 م�ن عىل املنرب، فحمله�ام ووضعهام بني 
يديه، ثم ق�ال: »صدق اهلل ]ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ[ ]E: 28[. نظرُت
إل هذين الصبيني ميشيان ويعثران فلم أصرب حتى قطعت حديثي ورفعتهما«)3(.

واألبن�اء أول م�ا يرون م�ن الوجود منزهل�م وذوهيم، فرتس�م يف ذهنهم أول صور 
احلياة، فتشكل أنفسهم، القابلة لكل يشء املنفعلة بكل أثر.

قال الغزايل V: »الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة ساذجة، خالية 
من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل نقش، ومائل إىل كل ما ُيامل به إليه، فإن عود اخلري 

)1( الرحيان والرحيانة: الرزق والرمحة.
)2( صحيح: رواه البخاري ]3753[، والرتمذي ]3770[.

)3( صحيح: رواه الرتمذي ]3774[، وابن ماجه ]3600[، وأمحد )2/431(، وصححه الشيخ األلباين 
يف »اإلرواء« برقم: ]1597[.
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وُعلمه نش�أ عليه، وس�عد يف الدنيا واآلخرة أبواه، وإن عود الرش، وأمهل إمهال البهائم؛ 
ش�قى وهل�ك وكان الوزر يف رقب�ة القيم عليه والوايل ل�ه ولذلك قال 0: »كل 

مولود يولد على الفطرة إمنا أبواه يهودانه أو ميجسانه، أو ينصرانه«)1(.

فينا ال���ف���ت���ي���ان  ن����أش����ئ  ع����ل����ى م������ا ك��������ان ع����������وده أب������وهوي���ن���ش���أ 
ي��������ع��������وده ال������ت������دي������ن أق�������رب�������وهِم�����������ادان ال����ف����ت����ى ح����ج����ى ول���ك���ن

وقال آخر:
صغر ف  األوالد  األدب  ينفع  ول���ي���س ي��ن��ف��ع��ه��م م���ن ب���ع���ده أدبق��د 
اعتدلت عدلتها  إذا  الغصون  اخلشبإن  ل��ي��ن��ت��ه  ول�����و  ي���ل���ني  وال 

وإذا أردن�ا أن نتكل�م ع�ن تربي�ة األوالد يف اإلس�الم وع�ىل اإلس�الم وهتذيبه�م 
وإصالحهم، فلننتبه أواًل إىل البذرة قبل الثمرة، وللنظر إىل االختيار الصحيح من الرجل 
لرشيك�ة حيات�ه، وكذل�ك للنظر إىل البيت املس�لم وصف�ات املربى األساس�ية، وكذلك 
إىل حق�وق ه�ؤالء األبن�اء منذ والدهت�م، ثم للنظ�ر يف أس�س الرتبية اإلس�المية هلؤالء 
األبن�اء، وه�ذا الكتاب الذي بني يديك قمت بفضل اهلل وعونه بعمل منهج مبارك لرتبية 
األوالد ع�ىل اإلس�الم، تربية س�ليمة صحيحة م�ن الناحية العبادي�ة والعقدية والروحية 
والوجداني�ة والفكري�ة واالجتامعية واألخالقية والبدنية، وذلك م�ن خالل اتباع املنهج 
اإلس�المي يف اإلص�الح والتقويم والتأديب والرتبي�ة. مع ربط هذا املنه�ج بدور البيت 
واملسجد واملدرسة، حتى يرتبى هؤالء األبناء تربية سليمة طيبة مباركة ويكونوا بعون اهلل 
وفضل�ه امتداًدا للعمل الصالح لآلباء وتك�ون أعامهلم الصاحلة يف صحائف أعامل اآلباء 
واألمه�ات، نس�أل اهلل أن يوفق اجلمي�ع إىل ما حيب ويرىض وصّل الله�م عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم.

)1( صحيح: رواه البخاري ]1358[، ومسلم ]6926[.
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الترغيب في النكاح

ن�دب اهلل D إىل ال�زواج، ورغ�ب في�ه ترغيًب�ا أكي�ًدا يف آيات كثرية م�ن القرآن 
الكريم، وبصور متعددة:

 تارة يذكر أنه من سنن األنبياء وهدي املرسلني:

.]38 :O[ ]6: ]ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

 وتارة خيرب أنه من نعم اهلل على عباده:

گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ]ڈ    :c يق�ول 
.]21 :v[ ]گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ

وقوله c: ]ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ[
]189 :C[

]حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت    :c ويق�ول 
.]72 :U[ ]حت  خت  مت   ىتيت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج

 وتارة خيرب أن الزواج من أسباب الغنى ودفع الفقر والفاقة:

ڀ   ڀ   پ    پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ]ٱ    :c فيق�ول 
.]32 :t[ ] ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ

فق�د ي�رتدد املرء يف اإلقدام ع�ىل الزواج، خوًفا من مس�ئولياته املادي�ة، وهروًبا من 
أعبائه. فيلفت اإلس�الم نظره إىل أن اهلل جيعل هذا الزواج سبياًل للغنى، وأنه يتحمل عنه 

هذه األعباء، ويمده بالقوة التي جتعله قادًرا عىل التغلب عىل أسباب الفقر.
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الزواج سبيل إلى العفة والطهارة:

الزواج يرفع كل واحد منهام من عيشة البطالة والفتنة إىل معاش اجلد والعفة، ويتم 
قضاء الوطر واللذة واالستمتاع بطريقه املرشوع: الزواج.

الزواج دعوة نبوية للشباب لإلحصان:

ولق�د أوىص ب�ه O ودعا إليه الش�باب وخصهم باخلطاب ال س�يام إذا 
وجدت القدرة عىل مؤونته ونفقاته. والدافع الغريزي نحوه حتى ال تزل القدم يف مهاوى 

الردى.

فع�ن عب�د اهلل بن مس�عود قال: كنا مع النبي 0 ش�باًبا ال نجد ش�يًئا، فقال 
لنا رس�ول اهلل 0: »يا معش���ر الشباب، من اس���تطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 

أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء«)1(.

حول هذا الهدى النبوي:

قوله: »يا معشر الشباب«: املعرش  مجاعة يشملهم وصف ما، والشباب مجع شاب 
وجيمع أيًضا عىل شيبة وشبان بضم أوله والتثقيل وهو اسم ملن بلغ ألن يكمل الثالثني.

وقال القرطبي يف »املفهم«: يقال له: حدث إىل ست عرشة سنة، ثم شاب إىل اثنتني 
وثالثني ثم كهل.

وقال النووي: األصح املختار أن الشاب من بلغ ومل جياوز الثالثني، ثم هو كهل إىل 
أن جياوز األربعني، ثم هو شيخ.

قول�ه: »من اس���تطاع منكم الباءة« خص الش�باب باخلط�اب؛ ألن الغالب وجود 
قوة الداعي فيهم إىل النكاح بخالف الش�يوخ. وإن كان املعنى معترًبا إذا وجد السبب يف 

الكهول والشيوخ أيًضا.

)1( صحيح: رواه البخاري ]5065[، مسلم ]3464[.
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قوله: »الباءة«: باهلمزة وتاء تأنيث ممدودة، وفيها لغة أخرى بغري مهز وال مد، وقد 
هيم�ز ويم�د بال هاء، ويقال هلا أيًضا: الباه�ة كاألول لكن هباء بدل اهلمزة، وقيل: باملد - 

القدرة عىل مؤن النكاح وبالقرص الوطء.

قال اخلطايب: املراد بالباءة النكاح، وأصله املوضع الذي يتبوؤه ويأوي إليه.

وقال املازري: اشتق العقد عىل املرأة من أصل الباءة؛ ألن من شأن من يتزوج املرأة 
أن يبوءها منزاًل.

وق�ال الن�ووي: اختلف العل�امء يف املراد بالب�اءة هنا عىل قولني يرجع�ان إىل معنى 
واحد.

أصحهما: أن املراد معناها اللغوي وهو اجلامع، فتقديره: من استطاع منكم اجلامع 
لقدرته عىل مؤنه - وهي مؤن النكاح - فليتزوج، ومن مل يستطع اجلامع؛ لعجزه عن مؤنه 

فعليه بالصوم؛ ليدفع شهوته ويقطع رش منيه كام يقطعه الوجاء.

وعىل هذا القول وقع اخلطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء وال ينفكون 
عنها غالًبا.

والقول الثاني- أن املراد هنا بالباءة مؤن النكاح، سميت باسم ما يالزمها، وتقديره 
من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج، ومن مل يستطع فليصم لدفع شهوته.

والذي محل القائلني هبذا عىل ما قالوه قوله: »ومن ملن يستطع فعليه بالصوم«.

قال�وا: والعاجز عن اجلامع ال حيتاج إىل الصوم لدفع الش�هوة، فوجب تأويل الباءة 
عىل املؤن.

وال مان�ع م�ن احلمل عىل املعن�ى األعم بأن ي�راد بالباءة القدرة ع�ىل الوطء ومؤن 
التزويج.
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قوله: »فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج«.

وقوله: »أغض« أي: أش�د غضا »وأحصن« أي: أش�د إحصاًنا له ومنًعا من الوقوع 
يف الفاحشة.

قوله: »ومن مل يستطع فعليه بالصوم«.

قول�ه: »بالص���وم«: عدل ع�ن قوله: فعليه باجلوع وقلة ما يثري الش�هوة ويس�تدعى 
طغي�ان امل�اء من الطعام والرشاب إىل ذكر الصوم، إذ ما جاء لتحصيل عبادة هي برأس�ها 

مطلوبة.

قوله: »فإنه« أي: الصوم.

قول�ه: »ل���ه وجاء«: بكرس الواو وامل�د، أصله الغمز، ومنه وج�أه يف عنقه إذا غمزه 
دافًعا له، ووجأه بالسيف إذا طعنه به، ووجأ أنثييه غمزمها حتى ردمها.

وإطالق الوجاء عىل الصيام من جماز املشاهبة.

ما يستفاد من الحديث:

1- فيه إشارة إىل أن املطلوب من الصوم يف األصل كرس الشهوة.
2- وفي�ه أن م�ن مل يس�تطع اجلامع فاملطلوب منه ت�رك التزويج؛ ألنه أرش�ده إىل ما ينافيه 

ويضعف دواعيه.
3- وفيه إرشاد العاجز عن مؤن النكاح إىل الصوم؛ ألن شهوة النكاح تابعة لشهوة األكل 

تقوى بقوته وتضعف بضعفه.
4- وفي�ه احل�ث ع�ىل غض الب�رص، وحتصني الف�رج بكل ممك�ن، وع�دم التكليف بغري 
املس�تطاع، ويؤخ�ذ منه أن حظوظ النفوس والش�هوات ال تتق�دم عىل أحكام الرشع 

بل هي دائرة معها.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





12
5- واس�تدل به بعض املالكية عىل حتريم االس�تمناء؛ ألنه أرشد عند العجز عن التزويج
إىل الصوم الذي يقطع الش�هوة، فلو كان االس�تمناء مباًحا لكان اإلرشاد إليه أسهل. 

وتعقب دعوى كونه أسهل ألن الرتك أسهل من الفعل.

وق�د أباح االس�تمناء طائف�ة من العلامء، وه�و عند احلنابلة وبع�ض احلنفية ألجل 
تسكني الشهوة.

6- لق�د ب�ني الرس�ول 0 حكمة املب�ادرة إىل ال�زواج بعد القدرة واالس�تطاعة؛ 
بأهن�ا حتصن الف�ر ج عن الوق�وع يف املحرمات، ومالبس�ة ما يغض�ب فاطر األرض 

والساموات، ويزرى بالرشف والكرامات.
7- إن املب�ادرة تدع�و إىل  العفة وغض البرص ع�ن املحرمات، أضف إىل ذلك أن املبادرة
يف الزواج متكن املرء - بإذن اهلل إذا رزقه اهلل أوالًدا - من تربيتهم والقيام بش�ؤوهنم، 
وإعداده�م ملس�تقبل حياهتم، وجعلهم رج�ااًل صاحلني مصلحني، ينفعون أنفس�هم 
وأمته�م، وجيع�ل منهم عامًدا هل�ا، وقوة يرهب هب�م جناهبا، وتقوي ش�وكتها وحتفظ 

هيبتها وكرامتها ويدفع من يريد إذالهلا واستعبادها)1(.

اإلنكار على من ترك الزواج:

إن ترك الزواج مع القدوة عليه وتوفر دواعيه خمالفة للرشع وجمانبة للصواب، وقد 
فط�ر اهلل n الب�رش عىل ال�زواج وجبلهم علي�ه، وال يقاس عىل من ترك�ه فهو نادٌّ عن 

الفطرة السليمة ولكل قاعدة شواذ.

وألن التزويج س�نة املرس�لني فقد ح�ذر النبي 0 من ع�دم الزواج بحجة 
العبادة.

)1( »فتح الباري رشح صحيح البخاري« )9/ ص14( للحافظ ابن حجر.
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فعن أنس بن مالك قال: جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النبي 0 يسألون 
ع�ن عبادة النب�ي 0، فلام أخ�ربوا كأهنم تقالوه�ا، فقالوا: وأين نح�ن من النبي 
0؟ ق�د غف�ر اهلل ل�ه ما تقدم من ذنبه وم�ا تأخر. قال أحدهم- أم�ا أنا فأنا أصىل 
الليل أبًدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر وال أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فال أتزوج 
أب�ًدا. فجاء رس�ول اهلل 0 فقال: »أنتم الذين قلت���م كذا وكذا؟ أما واهلل إني 
ألخش���اكم هلل وأتقاكم له، لكين أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النس���اء، فمن 

رغب عن سنيت فليس مين«)1(.

حول هذا الهدي النبوي:

قول�ه: »جاء ثالثة رهط«: فالرهط من ثالثة إىل عرشة، والنفر من ثالثة إىل تس�عة، 
وكل منهام اسم مجع ال واحد له من لفظه.

قوله: »يسألون عن عبادة النبي 0« أي: يف الرس.

قول�ه: »كأهنم تقالوها«: بتش�ديد ال�الم املضمومة أي: اس�تقلوها، وأصل تقالوها 
تقاللوها أي: رأى كل منهم أهنا قليلة.

 قول�ه: »فقال�وا: وأين نحن م�ن النبي 0؟ قد غفر اهلل ل�ه« واملعنى: أن من 
مل يعلم بحصول ذلك له حيتاج إىل املبالغة يف العبادة، عسى أن حيصل، بخالف من حصل 
له، لكن قد بني النبي 0 أن ذلك ليس بالزم، فأش�ار إىل هذا بأنه أش�دهم خشية 

وذلك بالنسبة ملقام العبودية يف جانب الربوبية.

قوله: »فقال أحدهم: أما أنا فأنا أصىل الليل أبًدا«: هو قيد لليل ال ألصىل.

صحي�ح: رواه البخ�اري ]5063[، ومس�لم ]1401[، والنس�ائي ]58[، والدارم�ي يف »س�ننه«   )1(
]2169[، وأمحد يف »مسنده« )241/3(.
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وقوله: »فال أتزوج أبًدا«: أكد املصىل ومعتزل النساء بالتأبيد ومل يؤكد الصيام؛ ألنه 

البد له من فطر الليايل وكذا أيام العيد.

ووق�ع يف رواية مس�لم: »فقال بعضهم: ال أتزوج النس�اء، وق�ال بعضهم: ال آكل 
اللح�م، وقال بعضهم: ال أن�ام عىل الفراش« وظاهره مما يؤكد زي�ادة عدد القائلني؛ ألن 
ت�رك أكل اللح�م أخص من مداومة الصيام، واس�تغراق الليل بالص�الة أخص من ترك 

النوم عىل الفراش. ويمكن التوفيق برضوب من التجوز.

قوله: فجاء إليهم رسول اهلل 0 فقال: »أنتم الذين قلتم« فبلغ ذلك النبي 
0 فحمد اهلل وأثنى عليه وقال: »ما بال أقوام قالوا كذا؟« وجيمع بأنه منع من 

ذلك عموًما جهًرا مع عدم تعيينهم وخصوًصا فيام بينه وبينهم رفًقا هبم وسرًتا هلم.

قوله: »أما واهلل«: بتخفيف امليم حرف تنبيه.

قوله: »إين ألخش�اكم هلل وأتقاكم له«: فيه إش�ارة إىل رد ما بنوا عليه أمرهم من أن 
املغف�ور ل�ه ال حيتاج إىل مزي�د يف العبادة بخالف غريه، فأعلمهم أن�ه مع كونه ال يبالغ يف 
التش�ديد يف العبادة أخش�ى هلل وأتقى من الذين يش�ددون وإنام كان كذلك؛ ألن املش�دد 
ال يأم�ن م�ن املل�ل بخالف املقتص�د فإنه أمكن الس�تمراره وخ�ري العمل م�ا داوم عليه 

صاحبه.

قوله: »لكني«: استدراك من يشء حمذوف دل عليه السياق أي أنا وأنتم بالنسبة إىل 
العبودية سواء، لكن أنا أعمل كذا.

قول�ه: »فم���ن رغب عن س���نتى فليس مين« املراد بالس�نة: الطريق�ة ال التي تقابل 
الف�رض، والرغبة عن ال�يء: اإلعراض عنه إىل غريه، واملراد: م�ن ترك طريقتى وأخذ 

بطريقة غريي فليس مني.
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 c وملح بذلك إىل طريق الرهبانية فإهنم الذين ابتدعوا التش�ديد كام وصفهم اهلل
وق�د عاهبم بأهنم م�ا وفوه بام التزموه، وطريقة النبي 0 احلنيفية الس�محة فيفطر 
ليتق�وى ع�ىل الص�وم وينام ليتقوى ع�ىل القيام ويت�زوج لكرس الش�هوة وإعفاف النفس 

وتكثري النسل.

وقوله: »فليس مني« أي: عىل طريقتي وال يلزم أن خيرج عن امللة وإن كان إعراًضا 
وتنطًعا يفىض إىل اعتقاد أرجحية عمله فمعنى: »فليس مني« ليس عىل ملتي؛ ألن اعتقاد 

ذلك نوع من الكفر.

ما يستفاد من الحديث:

1- يف احلديث داللة عىل فضل النكاح والرتغيب فيه.
2- وفي�ه تتبع أحوال األكابر للتأس�ى بأفعاهلم وأنه إذا تع�ذرت معرفته من الرجال جاز 

استكشافه من النساء.
3- إن من عزم عىل عمل بر واحتاج إىل إظهاره حيث يأمن الرياء مل يكن ذلك ممنوًعا.

4- وفي�ه تقديم احلمد والثناء عىل اهلل عند إلقاء مس�ائل العلم وبيان األحكام للمكلفني 
وإزالة الشبهة عن املجتهدين.

5- إن املباحات قد تنقلب بالقصد إىل الكراهة واالستحباب.
6- في�ه ال�رد ع�ىل من منع اس�تعامل احلالل م�ن األطعم�ة واملالبس وآثر غلي�ظ الثياب 

وخشن املأكل.

 I يق�ول س�فيان ب�ن عيينة: حدثنا اب�ن عجالن ق�ال: قال عمر ب�ن اخلطاب
ح�ول قول�ه c: ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ[ ]t: 32[. إين ألعجب ممن يدع النكاح بعد س�امعه هلذه 

اآلية.
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وقال أمحد: ليس العزوبة من أمر اإلسالم يف يشء، وقال: من دعاك إىل غري التزوج 

فقد دعاك إىل غري اإلسالم.

وقال ابن عباس لرجل: تزوج فإن خري هذه األمة أكثرها نساء ولو مل يكن يف احلث 
ع�ىل الزواج والنهي ع�ن العزوبة إال قول�ه c: ]ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ[ ]O: 38[. لكفى وشفى.
ف�إن كان ال�ذي منع الرجل من الزواج هو الفقر؛ فاهلل c س�يجعل الزواج يرسا 

إذا قارنه نية صاحلة.

يق�ول قتادة I: ذك�ر لنا أن عمر بن اخلطاب قال: م�ا رأيت كرجل مل يلتمس 
الغنى يف الزواج وقد وعده اهلل به، فقال: ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  

.]32 :t[ ]پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ

ويف احلديث: »ثالثة حق على اهلل عونهم: اجملاهد ف س���بيل اهلل، واملكاتب يريد 
األداء، والناكح يريد العفاف«)1(.

وأم�ا إن كان ال�ذي يمنع من الزواج ه�و دعوى الزهد يف الدني�ا، فالزهد احلقيقي 
باتباع رشع رسول اهلل وليس هناك أزهد منه 0 واهلل يقول: ]ى  ى     ائ  
ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئىئ   ىئ  ی  ی  ی  

.]77 :r[ ]یجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب

وبالزواج يستكمل كل من الزوجني خصائصه، وبخاصة استكامل الرجل رجولته 
ملواجه�ة احلي�اة وحتمل املس�ؤولية. وبالزواج تنش�أ عالقة بني الزوجني مبني�ة عىل املودة 

)1( حس�ن: رواه الرتم�ذي ]1655[ ق�ال أب�و عيس�ى: حس�ن، والنس�ائي ]3218[، وأمحد يف »مس�ند« 
)251/2(، واب�ن ماجه ]2518[، وحس�نه اإللباين يف »صحيح اجلامع« )3050/1(، »واملش�كاة« 

.]3089[
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والرمحة، والعطف والتع�اون، 4: ]ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  

.]21 :v[ ]  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ

والس�كن إىل املرأة يش�مل سكن النفس وس�كن اجلس�م واملودة والرمحة من أمجل 
املشاعر التي خلقها اهلل فإذا وجد ذلك كله مع الشعور باحلل واهلداية إىل الفطرة ومرضاة 

اهلل E كملت هذه املتعة ومل ينقصها يشء.

وبال�زواج متتد احلياة موصولة ب�األرس األخرى من القرابات واألصهار، مما يكون 
له بالغ األثر يف التنارص والرتابط وتبادل املنافع. إىل آخر ما هنالك من املصالح التي تكثر 

بكثرة الزواج، وتقل بقلته، وتفقد بفقده.
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أهداف الزواج اإلسالمي

ال�زواج يف اإلس�الم فط�رة إنس�انية، وال�زواج اإلس�المي لي�س غاية جنس�ية بني 
الزوجني، وإن كان اإلس�الم قد أباحه�ا، وجعل عليها الثواب ملن قضاها يف احلالل، كام 
جع�ل عليه�ا العقاب ملن قضاه�ا يف احلرام، وإنام الزواج له أهداف أس�مى من جمرد هذه 

العملية نذكر منها:

1- تكثير عدد المسلمين بما تطيب به نفس رسول اهلل 0 يوم القيامة:

فعن أنس قال: كان رسول اهلل 0 يأمر بالباءة وينهى عن التبتل هنًيا شديًدا، 
ويقول: »تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم األنبياء يوم القيامة«)1(.

وع�ن معقل بن يس�ار قال: جاء رج�ل إىل النبي 0 فق�ال: إين أحب امرأة 
ذات حس�ن ومجال وإهنا ال تلد أفأتزوجها؟ قال: »ال« ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة 

فقال: »تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم األمم«)2(.

2- المحافظة على األنساب، وحماية المجتمع من األمراض واالنحالل الخلقي: 

ح�ث اإلس�الم عىل الزواج للحفاظ عىل األنس�اب من االختالط م�ن جراء الزنا، 
فبالزواج الذي رشعه اهلل يفتخر األبناء بانتساهبم إىل آبائهم، وهبذا الزواج يسلم املجتمع 
م�ن األمراض اخلطرية التي توهن اجلس�م، وتنرش الوباء وه�ي األمراض التي تنترش بني 
أبن�اء املجتمع، نتيجة الزنا واالتصال املحرم. وهبذا الزواج يس�لم املجتمع من االنحالل 
اخللقي، فإن غريزة ميل كل جنس لآلخر، حني تنتظم يف سلك اإلسالم بالزواج الرشعي، 

يقوى املجتمع ويتحىل بأفضل األخالق.

)1( حسن: رواه أمحد )252/4(، وحسنه الشيخ األلباين يف »آداب الزفاف« برقم ]61[.
 )2( صحيح: رواه أبو داود ]2052[، والنس�ائي ]3240[، وصححه الش�يخ األلباين يف »صحيح س�نن 

أيب داود ]1789[، وانظر: »إرواء العليل« ]1784[.
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3- السكن الروحي والنفسي: 

فبال�زواج تنمو روح املحبة وامل�ودة بني الزوجني، فالرجل يكد يف عمله هناًرا، فإذا 
ف�رغ من عمله وع�اد ملنزله واجتمع بأهله وأوالده، ذهب عنه تعب اليوم، ويف هذا يقول 

احلق F: ]ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  
.]21 :v[ ]گ  ڳ

 :D 4- التعفف والتقرب إلى اهلل

ليست العملية اجلنسية بني الرجل واملرأة عملية لإلمتاع أو إلنجاب األوالد فقط، 
ولكنها قربة إىل اهلل D يثاب عليها املرء.

 فع�ن أيب ذر قال: قال رس�ول 0: »وف بضع أحدكم ل���ه صدقة« قالوا: 
يا رسول اهلل! أيأيت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: »أرأيتم لو وضعها ف حرام، 

أكان عليه وزر؟«.

قالوا: بىل، قال: »فكذلك، لو وضعها يف احلالل كان له أجر«)1(.

5- التقديم للنفس عند الممات: 

إن يف إنجاب الذرية الصاحلة استمراًرا لعمل العبد بعد مماته.
فع�ن أيب هري�رة I أن رس�ول اهلل 0 قال: »إذا مات اب���ن آدم انقطع 

عمله إال من ثالثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له«)2(.

لذا فالذرية الصاحلة هي االدخار احلقيقي لإلنسان يف الدنيا واآلخرة.

  

)1( صحيح: رواه مسلم ]2376[، أمحد )220/2(.
)2( صحيح: رواه مسلم ]4310[، أبو داود ]2882[.
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الزواج اإلسالمي
أوالدن�ا هم نور عيوننا، وعطر حياتنا، ودقات قلوبن�ا، وهم الذكرى املمتدة لنا يف 
احلياة بعد موتنا، نجوع ليش�بعوا، ونتعب ليسرتحيوا، ونسهر ليناموا، ونمرض ليصحوا، 

ونتعرى ليلبسوا.
وملا كان األوالد هبذه األمهية جاء اإلس�الم بترشيعه الس�امي، فوضع أمام كل من 
اخلاط�ب واملخطوبة قواع�د وأحكاًما، إن س�ارا عليها، واهتديا هبدهيا نت�ج عنها زواًجا 
سعيًدا، وكانت األرسة املسلمة التي تثرى املجتمع بالبنني والبنات؛ ليكونوا عدة الغد يف 

الدفاع عن اإلسالم، وتكوين املجتمع اإلسالمي.

ومن هذه القواعد:

1- اختيار المرأة الصالحة ذات الدين: 

وهنا يرش�د رس�ول اهلل 0 من يريد الزواج بأن يظفر ب�ذات الدين؛ لتقوم 
بواجبه�ا األكم�ل يف أداء حق ال�زوج، وأداء ح�ق األوالد، وأداء حق البي�ت عىل النحو 

الذي أمر به اإلسالم.
فع�ن أيب هريرة I أن رس�ول اهلل 0 قال: »تنكح امل���رأة ألربع: ملاهلا، 

ولسبها، ولماهلا، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك«)1(.

ونقصد بالدين الفهم احلقيقي لإلس�الم، والتطبيق العميل الس�لوكي لكل فضائله 
الس�امية، وآداب�ه الرفيع�ة، ونقص�د كذلك االلت�زام الكام�ل بمنهج الرشيع�ة، ومبادئها 

اخلالدة.

وع�ن عب�د اهلل ب�ن عم�ر L أن رس�ول اهلل 0 ق�ال: »كلك���م راع 
فمس���ئول ع���ن رعيته، فاألمري ال���ذي على الناس راٍع، وهو مس���ئول عنهم، والرجل راٍع 

)1( صحيح: رواه البخاري ]5090[، مسلم ]3708[.
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 على أهل بيته، وهو مس���ئول عنهم، واملرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مس���ئولة 

عنهم..«)1(.

إن اإلس�الم دي�ن أرسة، ويق�رر رس�ول اهلل 0 مس�ئولية املؤم�ن يف أرسته 
وواجبه يف بيته، الذي هو أس�اس املجتمع املس�لم، وإن مما يساعد األب املؤمن عىل تربية 
طفل�ه، ورعايت�ه: الزوجة الصاحلة، الت�ي تتفهم دورها، وتقوم به ع�ىل أكمل وجه وهي 
الرك�ن الرئي�ي يف هذه العملية، فاألب وحده ال يكفي، البد من أب وأم ليقوما بالرتبية 
مًعا، فعبًثا حياول الرجل أن يريب أوالده بمفرده، فالبد من مشاركة النساء يف الرتبية، فهن 

احلارسات عىل النشء.

ل�ذا ف�إن خري م�ا تنكح عليه امل�رأة دينه�ا، وصالحه�ا وتقواها ومثل ه�ذه تقر هبا 
الع�ني، وتؤمت�ن عىل نفس�ها، وم�ال زوجها، وتربي�ة أوالدها؛ ك�ي تغذهي�م باإليامن مع 
الطعام، وترضعهم أحس�ن املبادئ مع اللبن، وتزرع فيهم حب اهلل D وحب رس�وله 
0، وتغرس فيهم حب اإلس�الم، فاملرء يش�يب عىل ما ش�ب عليه، وإن صفات 

الوالدين تنحدر إىل األوالد.

وم���ن صالح امل���رأة وتقواها: حبها لزوجها وأوالدها، ومن أدلة حس�ن تربيتها من 
والدهي�ا، طاعته�ا لزوجها واحرتامه، والتأدب معه، والتلطف إليه، وهذا كله مما يس�اعد 
ع�ىل تربية األطفال، وخلق بيت هادئ ثابت ال هتزه املش�اكل اليومية فينش�أ الصغار عىل 

السكينة واهلدوء والوقار.

2- اختيار ذوات الشرف واألصل: 

كام حث اإلسالم عىل زواج ذات الدين، فقد حث عىل أن تكون الزوجة من أرسة 
عريقة عرفت بالصالح واخللق احلسن، وأصالة الرشف.

)1( صحيح: رواه مسلم ]1829[، والرتمذي ]1705[، أمحد )5/3(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





22
هلذا حث رسول اهلل 0 كل راغب يف الزواج، أن يكون اختياره عىل أساس 

األصالة والرشف والصالح.

فع�ن عائش�ة J ع�ن النبي 0 أنه ق�ال: »ختريوا لنطفك���م وانكحوا 
األكفاء«)1(.

فهذه األحاديث بتعدد طرقها ترشد راغبي الزواج إىل أن خيتاروا زوجات ترعرعن 
ونبتن يف بيئة صاحلة عريقة عرفت بالرشف.

3- االغ���راب ف ال���زواج: ومن هذه القواعد ما أثبت صحته العلم يف أيامنا هذه أال 
وهو تفضيل الزواج من نس�اء أجنبيات عىل النس�اء ذوات النس�ب والقرابة، حرًصا عىل 
إنجاب أطفال أصحاء، وضامًنا لسالمة هؤالء األطفال من األمراض الوراثية يف العائلة، 

أو إنجاب أطفاٍل ضعاٍف، ذوى عاهات.

وق�د ثب�ت عن عمر بن اخلطاب أنه قال آلل الس�ائب ح�ني رأى أوالدهم ضعاًفا: 
»قد أضويتم فانكحوا يف النوابغ«.

النوابغ: الغرائب.

ضاوًيا: نحيًفا ضعيف اجلسم.

وق�د أثب�ت العل�م احلدي�ث صح�ة مقولة عم�ر بن اخلط�اب I ب�أن الزواج 
باألقارب جيعل النسل ضعيًفا، ويورث األوالد صفات خلقية ذميمة، وعادات قبيحة.

4- تفضيل األبكار: 

وم�ن هذه القواعد تفضي�ل زواج البكر عىل الثيب؛ لكون البكر جمبولة عىل األنس 

)1( حسن: رواه ابن ماجه ]2044[، الدار قطني يف »سننه« ]3834[، وحسنه األلباين يف »صحيح سنن« 
ابن ماجه ]1968[، وانظر: »الصحيحة« ]1067[.
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واأللف�ة بأول زوج تلتقي به وتتعرف عليه، بعك�س املرأة الثّيب فقد تقارن بني الزوجني 
وق�د تكون ه�ذه املقارنة ليس�ت يف صالح الزوج الثاين فتنش�أ اخلالف�ات وتنعدم األلفة 

واملحبة.

وق�د أمل�ح رس�ول اهلل 0 ع�ن بع�ض احلك�م يف ال�زواج باألب�كار فق�ال 
0: »عليك���م باألب���كار فإنهن أع���ذب أفواًها، وأنتق أرحاًم���ا، وأقل ِخبًّا، وأرضى 

باليسري«)1(.
أعذب أفواًها: أطيب كالًما.

أنتق األرحام: كثريات احلمل والوالدة.

أقل خًبا: أقل مكًرا وخديعة.

5- الزواج بالرجل الصالح: 

كام حث رسول اهلل 0 عىل الزواج بذات الدين، فقد حث أولياء البنت بأن 
يزوجوا كريمتهم من رجل صالح ذي خلق ودين.

فعن أيب حاتم املزنى أن رسول اهلل 0 قال: »إذا جاءكم من ترضون دينه 
وخلقه فزّوجوه، إال تفعلوا تكن فتنة ف األرض، وفساد كبري«)2(.

وأي فتن�ة أعظ�م عىل الدين والرتبي�ة من زواج فتاة مؤمنة بش�اب منحل ال يراقب 
فيها اهلل E، وال يقيم للرشف والغرية والعرض وزًنا وال قيمة؟.

)1( حس�ن: رواه اب�ن ماج�ه ]1861[ الط�رباين يف »الكب�ري« )141/17(، وحس�نه الش�يخ األلب�اين يف 
»الصحيح�ة« برق�م ]623[ وأنت�ق أرحاًما؛ أي: أكث�ر أوالًدا، يقال للمرأة الكث�رية الولد: ناتق؛ ألهنا 

ترمى باألوالد نتًقا، والنتق الرمى.
)2( حس�ن صحيح: رواه الرتمذي ]1080[، البيهقي يف »الس�نن« )82/7(، وحس�نه الش�يخ األلباين يف 

»املشكاة« برقم ]2579[، وانظر: »الصحيحة« ]1022[.
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ومما سبق يتضح أن االختيار عىل أساس الدين واألخالق من أهم ما حيقق للزوجني 

سعادهتام الكاملة، وألوالدهم تربيتهم اإلسالمية.

وإذا تم االختيار عىل األس�س والقواعد الس�ابقة فقد تم وضع اللبنة األوىل لعش 
إسالمي هادئ، يشع بنور اإليامن.
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آداب ليلة الزفاف

إن ه�ذه الليل�ة - ليلة الزفاف - هي الليلة األوىل م�ن عمر هذا الزواج، لذا وجب 
أن تكون حفلة الزفاف إيامنية، ال يرتكب فيها معصية وال إثم، إنام هي حفلة لقاء لألحبة 
من األهل واألصحاب، والفرح مًعا مجيًعا بتأسيس هذه األرسة املسلمة اجلديدة، عىل أن 

تكون يف حدود الرشع احلنيف.

وكام وضع اإلسالم أسًسا الختيار الزوج والزوجة، فلم يرتك مثل هذه الليلة دون 
وض�ع قواعد تنظمها، وتضمن أن تتم هذه الليلة يف حدود الرشع والدين وبام يرىض اهلل 

.c

1- األخذ بناصية الزوجة والدعاء: 

إذا دخ�الاِ خم�دع الزوجي�ة يس�تحب أن يأخ�ذ بناصيته�ا، ويدع�و بدع�اء النب�ي 
.0

فع�ن عم�رو بن ش�عيب ع�ن أبيه عن ج�ده M ع�ن النب�ي 0 قال: 
 »إذا ت���زوج أحدك���م ام���رأة أو اش���رى خادًما فليق���ل: اللهم إني أس���الك خريها وخري 

ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها، وشر ما جبلتها عليه«)1(.

يف رواية: »ثم ليأخذ بناصيتها، وليدع بالربكة يف املرأة واخلادم«.

2- صالة ركعتين شكًرا هلل: 

ث�م بع�د ذل�ك يس�تحب للزوج�ني أن يصلي�ا ركعت�ني ش�كًرا هلل D أن مج�ع 

 

بينهام.

 )1( حس�ن: رواه أب�و داود ]2162[، اب�ن ماج�ه ]1993[، وحس�نه الش�يخ األلب�اين يف »صحيح س�نن 
أيب داود« ]2160[.
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3- الدعاء عند الجماع: 

إن العالقة بني الزوجني ليس�ت جنس�ية حمضة، بل عالقة تستمد نورها وقوهتا من 
دعاء هلل أن حيفظ وليدمها من الشيطان.

فعن ابن عباس L قال: قال رسول اهلل 0: »أما لو أن أحدهم يقول 
حني يأتي أهله: باسم اهلل، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر 

بينهما ف ذلك أو قضى ولد مل يضره شيطان أبًدا«)1(.

4- النية الصادقة في الولد الصالح: 

إذا كان االس�تفتاح باس�م اهلل، والتعوذ من الش�يطان مأموًرا به يف هذه اللحظات، 
فالبد أيًضا من النية الصادقة عند اجلامع أن ينجبا الولد الصالح.

فع�ن أيب هري�رة I، عن رس�ول اهلل 0 قال: »قال س���ليمان بن داود 
R: ألطوف���ن الليلة على مائة امرأة، أو تس���ع وتس���عني، كله���ن يأتي بفارس؛ 
 جياه���د ف س���بيل اهلل، فق���ال ل���ه صاحب���ه: ق���ل: إن ش���اء اهلل، فل���م يق���ل إن ش���اء اهلل، 
فلم حتمل منهن إال امرأة واحدة جاءت بشق رجل؛ والذي نفس حممد بيده! لو قال: 

إن شاء اهلل، لاهدوا ف سبيل اهلل؛ فرساًنا أمجعون«)2(.

ق�ال اب�ن حج�ر: أي ينوي عن�د املجامعة حص�ول الول�د؛ ليجاهد يف س�بيل اهلل، 
فيحصل له بذلك أجر، وإن مل يقع له ذلك)3(.

)1( صحيح: رواه البخاري ]141[، مسلم ]3606[، أبو داود ]2163[.
)2( صحيح: رواه البخاري ]2819[، مسلم ]4375[.

)3( »فتح الباري« )42/6( للحافظ ابن حجر.
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5- إخالص الدعاء: 

ف�إذا كان�ت النية الصادقة كان عىل الزوجني أن خيلص�ا الدعاء هلل D أن يرزقهام 
الذرية الصاحلة، فالدعاء بطلب الذرية الصاحلة من سنن املرسلني. 

.]100 :A[ ]عىل لسان سيدنا إبراهيم: ]وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ c قال اهلل
.]40 :Q[ ]ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ[

وعىل لس�ان زكري�ا S: ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    
ڀٺ  ٺ    ٺ  ٺ[ ]4: 38[.

ويق�ول c يف صف�ات عب�اد الرمح�ن: ]ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  
.]74 :l[ ]ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ے

7- صالح الوالدين وأثره على األبناء:  

.]82 :Y[ ]6: ]ې  ې  ى
ق�ال القرطب�ي: ففيه دلي�ل عىل أن اهلل c حيفظ الصالح يف نفس�ه ويف ولده، وإن 
 :c بعدوا عنه، وقد روى أن اهلل حيفظ الصالح يف سبعة من ذريته، وعىل هذا يدل قوله

.)1(]196 :C[ ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ[

  

)1( »تفسري القرطبي« )38/11(.
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مواصفات البيت المسلم
وم�ن الواج�ب هتيئ�ة البيت املس�لم؛ الس�تقبال رمح�ات اهلل D وم�دده انتظاًرا 

للمولود، وال يكون ذلك إال بأمور:

1- إحياء البيت بذكر اهلل: 

فعن أيب موس�ى I: أن النبي 0 قال: »مثل البيت الذي ُيذكر اهلل 
فيه، والبيت الذي ال يذكر اهلل فيه مثل الي وامليت« رواه مسلم)1(.

2- إعمار البيت بتالوة القرآن:

عن أيب هريرة I أن رس�ول اهلل 0 ق�ال: »ال جتعلوا بيوتكم مقابر، 
إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرآ فيه سورة البقرة« رواه مسلم)2(.

وقد كان أبو هريرة I يقول: » إن البيت ليتس�ع عىل أهله، وحترضه املالئكة، 
وهتج�ره الش�ياطني، ويكث�ر خ�ريه - أن يقرأ في�ه الق�رآن، وإن البيت ليضي�ق عىل أهله، 

وهتجره املالئكة، وحترضه الشياطني، ويقل خريه - أال يقرأ فيه القرآن« رواه الدارمي.

3- عدم تعليق الصور:

وذلك للنهي الشديد عن ذلك من النبي 0، وحتى تدخل املالئكة البيت؛ 
فإن بيًتا ال تدخله املالئكة فهو مرتع للشياطني.

فعن عائشة J قالت: قال رسول اهلل 0: »إن البيت الذي فيه صور 
ال تدخله املالئكة«)3( متفق عليه.

)1( صحيح: رواه مسلم ]1859[.
)2( صحيح: رواه مسلم ]1860[، أبو داود ]2044[.  
)3( صحيح: رواه البخاري ]2105[، مسلم ]5655[.
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4- تطهير البيت من الكالب:

فع�ن أيب هري�رة I أن النب�ي 0 ق�ال: »ال تدخ���ل املالئك���ة بيًتا فيه 
كلب وال تصاوير«)1( رواه البخاري.

ذلك بإلقاء السالم: 5- طرد الشياطين من المنزل و

عن جابر أنه س�مع رس�ول اهلل 0 يقول: »إذا دخل الرجل منزله فذكر 
اس���م اهلل عند دخوله وعند طعامه قال الش���يطان: ال مبيت لكم وال عشاء، وإذا ذكر 
اسم اهلل عند دخوله ومل يذكره عند طعامه يقول: أدركتم العشاء وال مبيت لكم، 

وإذا مل يذكر اسم اهلل عند دخوله قال: أدركتم املبيت والعشاء«)2( رواه مسلم.

6- إعمار البيت بصالة السنن فيه:

ثبت أن رسول اهلل 0 مل يكن يصيل السنن الرواتب إال يف حجرته.

7- التقليل من زينة البيت:

روى البخ�اري أن النب�ي 0 أتى بيت فاطمة فل�م يدخل عليها، وجاء عىل 
فذك�رت له ذل�ك، فذكره للنب�ي 0 قال: »إني رأيت على بابها س���ًرا موش���ًيا« 
 فق�ال: »ما لي وللدني���ا« فأتاها عىل، فذكر ذلك هلا، فقال�ت - أي فاطمة -: ليأمرين فيه 

بام شاء. قال 0: »ترسل به إل فالن؛ أهل بيت بهم حاجة«)3(.

موشًيا: مزخرًفا منقوًشا.

  

)1( صحيح: رواه البخاري ]3225[، مسلم ]5636[.
)2( صحيح: رواه مسلم ]5381[.

)3( صحيح: رواه البخاري ]2613[، أبو داود ]4151[.
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صفات المربى األساسية

1- اإلخالص: 

وهو من أهم الصفات التي جيب أن يتحىل هبا املربى حتى خيرج عمله عىل أتم وجه 
وأكمل صورة وأقوى بناء.

ويف كثري من آيات القرآن توجيه إىل اإلخالص يف العمل وإتقانه وربطه بأهم رابطة 
بني العبد وربه وهي العبادة.

ۀۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ]ڳ    :6
ہ  ہ   ہ[ ]8: 5[.

وقال أيًضا: ]يت  جث    مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس[ 
]110 :Y[

 وق�ال 0 في�ام رواه البخ�اري: »إمن���ا األعم���ال بالنيات وإمنا ل���كل امرئ 
ما نوى..«)1(.

وعن أيب أمامة الباهيل قال رسول اهلل 0: »إن اهلل D ال يقبل من العمل 
إال ما كان له خالًصا، وابتغى به وجهه«)2(.

2- التقوى: 

والتقوى كام عرفها اإلمام عىل I هي : اخلوف من اجلليل، والعمل بالتنزيل، 
والرضا بالقليل، واالستعداد ليوم الرحيل.

:n هلذا كان احلض عىل التقوى واألمر هبا يف كثري من آيات اهلل

)1( صحيح: رواه البخاري ]1[، أبو داود ]2203[.
)2( صحيح: رواه النسائي ]3153[، وصححه الشيخ األلباين يف »الصحيحة« برقم: ]2796[.
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6: ]ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ[ ]4: 102[.

و6َ: ]ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ [ ]2: 70[.
.]18 :s[ ]و6َ: ]ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

.]1 :g[ ]و6َ: ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ

و6َ: ]ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀ[ ]4: 2 - 3[.

ويف كثري من أحاديث الرسول 0 أمر بالتحيل بالتقوى:
روى الش�يخان عن أيب هريرة I قال: يا رس�ول اهلل! من أكرم الناس؟ قال: 

»أتقاهم«)1(.

وروي مس�لم ع�ن النب�ي 0 أن�ه ق�ال: »إن الدنيا حلوة خض���رة، وإن اهلل 
مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون؟ فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة 

بين إسرائيل كانت ف النساء«)2(.

وروى الرتمذي عن أيب هريرة I قال: ُس�ئل رس�ول اهلل 0 عن أكثر 
ما يدخل الناس اجلنة، قال: »تقوى اهلل، وحسن اخللق..«)3(.

وروى أمح�د واحلاك�م والرتمذي عن أنس I أن رس�ول اهلل 0 قال: 
ق�ال: »ات���ق اهلل حيثم���ا كنت، واتبع الس���يئة الس���نة متحها، وخال���ق الناس خبلق 

حسن«)4(.

)1( صحيح: رواه البخاري ]3353[، مسلم ]6111[.
)2( صحيح: رواه مسلم ]7124[.

)3( صحيح: رواه الرتمذي ]2135[، ابن ماجه ]4387[، وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« 
برقم ]1453[.

)4( حسن: رواه الرتمذي ]2115[، وأمحد )288/5(، وحسنه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم 
.]96[
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3- العلم: 

واآليات واألحاديث التي تأمر املسلمني بالعلم وحتضهم عليه وتسوقهم إليه أكثر 
من أن حتىص.

من هذه اآليات:
.]9 :E[ ]6: ]ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئ

.]11 :q[ ]6: ]مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يت
.]114 :c[ ]6: ]ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

يف احلديث النبوي الرشيف كلامت نورانية نبوية تأمر بالعلم والسعي إليه:
فعن أيب هريرة I قال: قال النبي 0: »من سلك طريًقا يلتمس فيه 

علًما سهل اهلل له طريًقا إل النة«)1(.

4- الحلم: 

وه�ي صفة محدها اهلل D يف كتابه، ومدحها نبيه 0 يف حديثه الرشيف. 
وم�ن أج�ل ه�ذا حض اإلس�الم ع�ىل احلل�م ورغب في�ه يف كث�ري م�ن اآلي�ات القرآنية 
واألحادي�ث النبوي�ة .. ليعلم الن�اس - وباألخص املرب�ني والدع�اة - أن احللم هو من 
أعظم الفضائل النفس�ية واخللقية التي جتعل اإلنس�ان يف قم�ة األدب، ويف ذروة الكامل، 

ويف أعىل مراتب األخالق.

من هذه اآليات:

6: ]ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ[
]134 :4[

)1( صحيح: رواه مسلم ]7028[، الرتمذي ]2858[.
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.]199 :C[ ]6: ]ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ

.]43 :K[ ]6: ]ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی   ی  جئ
6: ]ک  ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ[

]34 :I[

ويف األحاديث النبوية ما يدعو إىل احللم واألناة والتؤدة يف شتى األمور:

قال O ألش�ج عبد القي�س: »إن فيك خصلت���ني حيبهما اهلل: اللم 
واألناة«)1(.

ا  5- الشعور باملسؤولية: هلذا كله نجد اإلسالم محل اآلباء واألمهات واملربني مجيَعً
مسؤولية الرتبية يف أبعد حدودها، ويف أوسع مراميها.

.]132 :c[ ]6: ]ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭ

6: ]ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  
ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ[ ]6: 6[.

.]93 :U[ ]6: ]ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ

.]24 :A[ ]6: ]حبخب  مب  ىب

عن ابن عمر L قال: قال رسول اهلل0: »كلكم راع وكلكم مسئول 
عن رعيته، اإلمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع ف أهله وهو مسئول عن رعيته، 
واملرأة راعية ف بيت زوجها ومس���ئولة عن رعيتها، واخلادم راع ف مال س���يده ومسئول 

عن رعيته«)2(.

)1( صحيح: رواه مسلم ]126[، الرتمذي ]2143[.

)2( صحيح: رواه البخاري ]893[، مسلم ]4828[.
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أسس التربية اإلسالمية 
للمولود إلى الحولين

1- الطلق والوالدة: 

عندما حيني الوقت الذي حدده رب العزة C خلروج اجلنني من بطن أمه، تشعر 
األم ب�آالم الطل�ق، وإن للطلق آالًما ش�ديدة، ومتاع�ب عظيمة، وحلظة خ�روج املولود 
للحياة من اللحظات احلرجة لكال الزوجني وقد صور القرآن الكريم حالة السيدة مريم 

يف هذه اللحظات فقال c: ]ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      
.]23 - 22 :a[ ]ې  ې    ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ

2- أدعية عسر الوالدة: 

وم�ن بركة هذا الدين احلنيف أنه مل يرتك ش�يًئا فيه س�عادة للبرشي�ة إال وقد أخربنا 
به، وهنا ترش�دنا األحاديث إىل آيات لقراءهتا عند الطلق وإن كان بعض هذه األحاديث 
ضعيًف�ا إال أن هن�اك قاع�دة رشعية عن�د املحدثني وه�ي: أنه جيوز العم�ل بالضعيف يف 
فضائل األعامل. وقد استعملت هذه اآليات واألدعية قدياًم وحديًثَا فكان هلا األثر الفعال 
حت�ى يف الوالدات املتعرسة فكان فضل اهلل فيها عظياًم بمجرد قراءة اآليات أو نضح املاء 

املقروء عليه بطن املتعرسة فكانت تقذف باملولود بأمر اهلل رسيًعا.

عن ابن عباس L عن النبي 0 قال: »إذا عسر على املرأة ولدها أخذ 
إناء لطيًفا يكتب فيه: ]ائ  ائ ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئ  

.]35 :S[ ]ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  یجئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب

.]46 :W[ ]و]مت     ىت  يت  جث  مث  ىث      يث  حج     مج
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و]ائ  ەئ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  
ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ      مئ[ ]M: 111[. ث�م يغس�ل 

ويسقى املرأة منه، وينضح عىل بطنها وفرجها«، رواه ابن السنى.

ويقول ابن القيم يف كتابه »الطب النبوي«.

كتاب لعسر الوالدة:

ق�ال اخلالل: حدثني عب�د اهلل بن أمحد بن حنبل، قال: رأي�ت أيب يكتب للمرأة إذا 
 :L َع�رُسَ عليه�ا والدهتا يف جام أبيض، أو يشء نظيف، يكت�ب حديث ابن عباس
»ال إل�ه اهلل احلليم الكريم، س�بحان اهلل رب الع�رش العظيم، احلمد هلل رب العاملني«، ثم 

يكت�ب: ]ائ  ائ ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
ىئ  ی     ی  ی  یجئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب[ ]S: 35[. إىل آخر اآلية.

.]46 :W[ ]و]مت     ىت  يت  جث  مث  ىث      يث  حج     مج

قال ابن القيم: وكل ما تقدم من الرقى، فإن كتابته نافعة، ورخص مجاعة من السلف 
يف كتابة بعض القرآن ورشبه، وجعل ذلك من الشفاء الذي جعل اهلل فيه.

ثم قال: كتاب آخر لذلك يكتب يف إناء نظيف: ]ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ      ٿ   
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ[ ]g: 1 - 4[. وت�رشب من�ه احلام�ل، ويرش 

عىل بطنها)1(.

ويف هذه الس�اعات العصيبة جيب عىل مجيع احلض�ور التوجه إىل اهلل D بالدعاء 
بإخ�الص فهو القادر عىل تيس�ري هذه العملية، وبقدر اإلخ�الص يف الدعاء من الزوجة 

وزوجها ومن حوهلام فسيأيت فرج اهلل D وتضع األم مولودها.

)1( »الطب النبوي« البن القيم ص: ]289[.
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حقوق المولود

إذا ي�رس اهلل وخ�رج املولود صارًخ�ا إىل احلياة، أصبح له عىل والديه حقوق أرش�د 
إليها اإلسالم نذكر منها:

1- إخراج زكاة الفطر: 

حت�ى لو ولد فجر يوم الفطر، فيجب ع�ىل ويل هذا املولود إخراج زكاة الفطر عنه، 
وهي صاع من متر أو شعري.

فعن عبد اهلل بن عمر L قال: »فرض رسول اهلل 0 زكاة الفطر صاًعا 
من متر، أو صاًعا من شعري عىل كل عبد وحر؛ صغري أو كبري«)1( رواه البخاري.

2- استحقاق الميراث: 

لو مات إنسان ووارثه محل، يوقف له املرياث فإن خرج حًيا كان له، وإن خرج ميًتا 
فال يورث منه، بل لس�ائر ورثة األب، فإن خ�رج حًيا، ثم مات بعد أن وجدت فيه أمارة 

احلياة من عطاس؛ أو تنفس؛ أو حركة دالة عىل احلياة يورث منه.

3- البشارة والتهنئة بالمولود: 

األوالد زين�ة احلي�اة الدنيا، وهبج�ة النفوس، تتلهف النف�وس لقدومهم، وتنرشح 
القلوب برؤيتهم، ويستبرش هبم املؤمنون.

.]101 :A[ ]6: ]ۈئ  ېئ    ېئ
.]28 :c[ ]َو 6: ]  جئ  حئ  مئ

وملا كانت البشارة ترس اإلنسان وتفرحه، استحب للمسلم أن يبادر إىل مرسة أخيه 
وإعالمه بام يفرحه.

)1( صحيح: رواه البخاري ]1503[.
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يق�ول اب�ن القيم: وملا ولد النبي 0 برشت به ثويب�ة أبا هلب وكان موالها، 
قال�ت: ق�د ولد الليلة لعب�د اهلل ابن، فأعتقها أب�و هلب رسوًرا به، فلم يض�ع اهلل ذلك له، 

وسقاه بعد موته من النقرة التي يف أصل إهبامه)1(.

البش�ارة اس�تحب له هتنئته، والفرق بينهام: أن البش�ارة إعالم له بام يرسه، والتهنئة 
دع�اء له باخلري في�ه بعد أن علم به، وهذه البش�ارة والتهنئة ينبغي أن يش�مال كل مولود، 

سواء أكان ذكًرا أم أنثى دون تفريق.

يقول األس�تاذ عبد اهلل ناصح: وهذه البش�ارة والتهنئة ينبغي أن تشمل كل مولود، 
وس�واء أكان ذك�ًرا أم أنثى دون تفريق، فام أحرى املس�لمني أن يطبق�وا يف جمتمعهم هذه 
السنة الكريمة، لكي تقوي روابطهم، وتتعمق عىل مدى األيام أو ارصهم، وختيم عرائش 
األنس واملحبة عىل بيوهتم وأرسهم، وما أجدر أن يس�ريوا يف الطريق املوصل إىل تآلفهم 
ووحدهتم، حتى يكونوا دائاًم عباد اهلل إخوانا، وحتى تكون وحدهتم كالبنيان املرصوص 

يشد بعضه بعًضا. اه�)2(.

ويستحب أن يقال ملن ولد له مولود: »بورك يف املوهوب، وشكرت الواهب، وبلغ 
أشده، ورزقت بره«)3(.

وهو دعاء بالربكة يف املولود، وشكر هلل الواهب للنعم، وترضع هلل D بأن يكون 
املولود من البارين بآبائهم.

)1( »حتفة املودود« ص: )33، 34(.
)2( »تربية األوالد« )59/1(.

)3( »حتفة املودود« ص: ]34[.
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4- استحباب التأذين في أذنه اليمنى واإلقامة في أذنه اليسرى: 

فع�ن أيب راف�ع موىل رس�ول اهلل 0 أنه قال: »رأيت رس�ول اهلل 0 
أذَّن يف أذن احلسن بن عىل حني ولدته فاطمة«)1(.

ورس التأذي�ن ك�ام يق�ول اب�ن القيم: أن يك�ون أول ما يقرع س�مع اإلنس�ان كلامته 
املتضمن�ة لكربي�اء الرب وعظمته، والش�هادة الت�ي أول ما يدخل هبا يف اإلس�الم، فكان 
ذل�ك كالتلق�ني له ش�عار اإلس�الم عند دخول�ه إىل الدنيا، ك�ام يلقن كلم�ة التوحيد عند 
خروجه منها، وغري مس�تنكر وصول أثر التأذين إىل قلبه وتأثره به وإن مل يش�عر مع ما يف 
ذلك من فائدة أخرى، وهي هروب الش�يطان من كلامت األذان، وهو كان يرصده حتى 
يول�د فيقارنه للمحنة التي قدرها اهلل وش�اءها، فيس�مع ش�يطانه ما يضعف�ه ويغيظه أول 

أوقات تعلقه به.

وفيه معنى آخر وهو أن تكون دعوته إىل اهلل وإىل دينه اإلس�الم وإىل عبادته س�ابقة 
عىل دعوة الش�يطان، كام كانت فطرة اهلل التي فطر الناس عليها سابقة عىل تغيري الشيطان 

هلا ونقله عنها)2(.

5- استحباب تحنيكه: 

روى البخ�اري يف صحيحه عن أيب موس�ى I ق�ال: »ولد يل غالم، فأتيت به 
.)3(» النبي 0 فسامه إبراهيم، فحنكه بتمرة؛ ودعا له بالربكة، ودفعه إىلَّ

)1( حسن: رواه أبو داود ]5107[، الرتمذي ]1596[، حسنه األلباين يف »اإلرواء« ح: ]1173[.
)2( »حتفة املودود« ص: )36 ، 37(.

)3( صحيح: رواه البخاري ]5467[، ومسلم ]5739[.
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وروى مس�لم يف صحيحه عن عائشة J: »أن النبي 0 كان يؤيت إليه 

بالصبيان فيربك عليهم وحينكهم«)1(.

التحني���ك: أن يمضغ التم�ر، أو نحوه، ثم يدلك به حن�ك الصغري، وذلك بوضع 
ج�زء م�ن املمضوغ عىل اإلصبع، وإدخال اإلصبع يف فم املولود ثم حتريكه يمينًا وش�اماًل 

بحركة لطيفة.

ويستحب أن يكون املحنك من الصاحلني، وممن يتربك به، رجاًل كان أو امرأة، فإن 
مل يكن حارًضا عند املولود محل إليه.

والتحنيك من سنة النبي ومعجزاته أيًضا فقد أثبت الطب احلديث أن كل األطفال 
حديثى الوالدة معرضني للموت بحدوث أحد أمرين:

1- إذا نقص السكر يف الدم.
2- إذا انخفضت درجة حرارة اجلسم.

والتمر فيه من املكونات ما يش�بع املولود وحيافظ عىل كمية الس�كر املوجودة بدمه 
وبالتايل حيافظ عىل درجة حرارته.

6- تسمية المولود: 

إذا ولد املولود فإن من أول اإلكرام له، والرب به، أن يسميه والده باسم حسن، فإن 
لالسم احلسن موقًعا يف النفوس مع أول سامعه.

وجيوز تسمية املولود يوم ميالده، أو التأخري إىل يوم العقيقة وهو السابع.

)1( صحيح: رواه مسلم ]688[.
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فعن أنس I قال: قال رسول اهلل 0: »ولد لي الليلة غالم فسميته 

باسم أبي إبراهيم«)1(.

وعن س�مرة I قال: قال رسول اهلل 0: »كل غالم رهني بعقيقته، 
تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، وحبلق رأسه«)2(.

وع�ىل هذا فيجوز التس�مية م�ن اليوم األول وحتى الس�ابع، وجيب ع�ىل الوالدين 
اختيار االسم املناسب للرشع، احلسن اجلميل عماًل بام أرشد إليه الرسول 0.

وقد حثنا النبي 0 عىل تسمية أوالدنا بأسامء األنبياء.

فعن أيب وهب احلبش�ى قال: قال رس�ول اهلل 0: »مسوا بأمساء األنبياء، 
وأحب األمساء إل اهلل c عبد اهلل وعبد الرحن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها 

حرب ومرة«)3(.

ويسن عدم تسمية املولود اساًم فيه يمن أو تفاؤل؛ حتى ال حيصل كدر عند مناداهتم 
وهم غائبون بلفظ: ال.

فعن س�مرة بن جندب قال: قال رسول اهلل 0: »ال تسمني غالمك يساًرا 
وال رباًحا وال جنيًحا وال أفلح، فإنك تقول: أثىَمَّ هو؟ فال يكون، فيقول: ال«)4(.

وحترم التس�مية بكل اس�م معبد لغري اهلل: كعبد العزى، وعبد هبل، وعبد الس�يد، 
وعبد عمرو، وعبد الكعبة.

)1( صحيح: رواه مسلم ]6167[.
)2( تقدم خترجيه.

)3( صحيح: رواه أبو داود ]4952[، والنس�ائي ]3580[، وصححه الش�يخ األلباين يف »املشكاة« برقم: 
]4872[، وقال صحيح دون قوله 0: »تسموا بأمساء األنبياء«.

)4( صحيح: رواه مسلم ]5724[، أبو داود ]4960[.
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كام حترم التسمية باسم ملك امللوك، وسلطان السالطني وشاهنشاه.

فع�ن أيب هري�رة I عن النب�ي 0: »أخن���ع األمساء عن���د اهلل، رجل 
تسمى مبلك األمالك«)1(.

7- العقيقة وأحكامها: 

والعقيقة معناها الرشعي: ذبح الشاة عن املولود يوم السابع من والدته.

حكمها: هي سنة مؤكدة عن رسول اهلل 0، وهناك من أوجبها عىل املولود، 
ولكن أمجع أمحد والشافعي ومالك عىل أهنا سنة.

دليله���ا ومش���روعيتها: روى أصح�اب الس�نن ع�ن س�مرة ق�ال: قال رس�ول اهلل 
0: »كل غ���الم ره���ني بعقيقته، تذبح عنه يوم س���ابعه، ويس���مى فيه، وحيلق 

رأسه«)2(.

عن س�لامن بن ع�امر الضبى قال: قال رس�ول اهلل 0: »مع الغالم عقيقة، 
فأهريقوا عنه دًما، وأميطوا عنه األذى«)3(.

وقتها: وقت استحباهبا هو: اليوم السابع للمولود.

فعن عائش�ة J قالت: »عق رس�ول اهلل 0 عن احلس�ن واحلسني يوم 
السابع، وساممها، وأمر أن يامط عن رؤوسهام األذى«)4(.

)1( صحيح: رواه البخاري ]6206[، وأبو داود ]4960[.
)2( صحي�ح: رواه أب�و داود ]2837[، أمحد )7/5(، والرتمذي ]1522[. وصححه الش�يخ األلباين يف 

»صحيح سنن أيب داود« ]8237[.
)3( صحيح: رواه البخاري تعليًقا جارًما ]547[، والنسائي ]164[.

)4( صحي�ح: رواه اب�ن حب�ان: ]5287[، احلاك�م )237/4(، البيقه�ي يف »الس�نن« )99/9، 300(، 
وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« ]2354[.
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وحلديث سمرة »... تذبح عنه يوم سابعه«)1(.

فإن مل يكن يف س�ابعه ج�از لوليه تأخريها يف أربعة عرش، ف�إن مل يفعل ففي الواحد  
والعرشي�ن وه�ذا ه�و رأى اإلمام أمح�د فإن مل يعق عنه وليه يس�تحب أن يعق عن نفس�ه 

كبرًيا.

مقدارها: يسن أن يعق عن الغالم بشاتني وعن األنثى بشاة.

فع�ن عائش�ة J قال�ت: ق�ال رس�ول اهلل 0: »ع���ن الغ���الم ش���اتان 
متكافئتان وعن الارية شاة«)2(.

وعن أم كرز: أهنا س�ألت النبي0 عن العقيقة، فقال: »عن الغالم ش���اتان 
وعن األنثى واحدة، وال يضركم ذكراًنا كن أو إناًثا«)3(.

واألفض�ل طبخ العقيقة دون إخراج حلمها نيًئا، ويس�تحب أال تكرس عظامها، بل 
يطبخ األجزاء تفاؤاًل لسالمة أجزاء املولود، كام يستحب أن تعطى القابلة »املولِّدة« منها 

لفعله ذلك.

الكمة منها: 
1- إظهار الفرح والرسور بخروج املولود اجلديد.

2- قربان يتقرب به املولود إىل اهلل c يف أول حلظة ميالده.

)1( تقدم خترجيه.
)2( صحيح: رواه أمحد )31/6(، والرتمذي ]1513[، وابن ماجه ]3163[، وصححه الش�يخ األلباين 

.]2834[
)3( صحيح: رواه أبو داود ]2835[، والرتمذي ]1516[، والنس�ائي ]165[، وصححه الشيخ األلباين 

يف »صحيح سنن أيب داود« ]2835[.
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3- فك ارهتان املولود فإنه مرهتن بعقيقته، قال اإلمام أمحد: مرهتن عن الشفاعة لوالديه، 

أي أن الوالدين حمرومان من شفاعة ولدمها الذي مل يعقا عنه.

8- حلق رأس المولود والتصدق بزنة شعره فضة:

من السنة أن حيلق رأس املولود، ويوزن شعره بفضة فيتصدق هبا.

فعن سمرة قال: قال رسول اهلل 0: »كل غالم رهني بعقيقته تذبح عنه 
يوم سابعه، ويسمى فيه، وحيلق رأسه«)1(.

وجي�ب ع�ىل ويل املولود احلذر م�ن حلق بعض ال�رأس وترك بعضها وهو يس�مى 
القزع حيث قد هنى رسول اهلل 0 عن ذلك.

فعن عبد اهلل بن عمر L قال: »هنى رسول اهلل 0 عن القزع«)2(.

والقزع أربعة أنواع:

أحدها- أن حيلق من الرأس مواضع من ههنا وههنا.

ثانًيا- أن حيلق وسطه ويرتك جوانبه.

ثالًثا- أن حيلق جوانبه ويرتك وسطه »وهو ما يطلق عليه يف أيامنا كابوريا«.

رابًعا- أن حيلق مقدمه ويرتك مؤخره.

وحكم�ة هني�ه 0 عن الق�زع: أنه 0 حريص عىل أن يظهر املس�لم 
يف املجتم�ع بمظهر الئق يف مظه�ره وهندامه، وحلق بعض الرأس وترك بعضه يتناىف مع 

وقار املسلم ومجاله.

)1( صحيح: رواه النسائي ]4237[، وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح سنن أيب داود« ]2837[.
)2( صحيح: رواه البخاري ]5920[، مسلم ]5681[، أبو داود ]4195[.
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9- ختان المولود: 

اخلت�ان من حماس�ن الرشيعة التي رشعها اهلل n لعب�اده، وهو فطرة اهلل، هذا مع 
ما يف اخلتان من طهارة ونظافة وتزيني وحتس�ني اخللقة، وتعديل الش�هوة التي إذا أفرطت 
أحلقت اإلنسان باحليوانات، وإن عدمت بالكلية أحلقته باجلامدات، فاخلتان يعدهلا؛ وهلذا 

فإن الرجال والنساء الغري خمتونني ال يشبعون من اجلامع.

وق�د جعل رس�ول اهلل 0 اخلت�ان رأس خص�ال الفطرة، وإن�ام كانت هذه 
اخلصال من الفطرة؛ ألن الفطرة هي احلنيفية ملة إبراهيم S، وهذه اخلصال أمر هبا 

إبراهيم، وهي الكلامت التي ابتاله ربه هبن فأمتهن.

فعن أيب هريرة I قال: قال رسول اهلل 0: »الفطرة مخس: اخلتان، 
واالستحداد، وقص الشارب، وتقليم األظافر، ونتف اإلبط«)1(.

وأول من اختتن هو سيدنا إبراهيم S، اختتن وهو ابن ثامنني سنة.

فعن أيب هريرة I قال: »إن إبراهيم S اختتن وهو ابن ثامنني سنة«)2(.

واخلتان وإن كان مذكوًرا يف مجلة الس�نن، فإنه عند كثري من العلامء عىل الوجوب، 
وذل�ك أنه ش�عار الدين، وبه يعرف املس�لم من الكافر، إذا وج�د املختون بني مجاعة قتىل 

غري خمتونني، صىل عليه ودفن يف مقابر املسلمني.

وختان البنت يندرج يف احلكم بني االستحباب والوجوب بني علامء الفقه، وختاهنا 
يكون بقطع ما يطلق عليه عرف الديك، وهو فوق خمرج البول، والسنة فيه أال تقطع كلها 

بل جزء يسري منها.

)1( صحيح: رواه البخاري ]5889[، مسلم ]620[.
)2( صحيح: رواه البخاري ]3356[، مسلم ]6290[.
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حث رس�ول اهلل 0 اخلاتنة عىل عدم األخذ الكامل، وإنام ش�يًئا قلياًل وبني 
علة ذلك؛ فإنه أحظى للمرأة عند مجاعها، فال متكث الوقت الطويل حتى تأتيها ش�هوهتا 
يف اجلامع فيملها زوجها، أو ال يس�تطيع أن يش�بعها، فيكون السبب يف البحث عن غريه، 

وأحب للزوج حيث يستطيع إشباع رغبة زوجته بدون تعب أو ملل.

وه�ذا هو ديننا العظيم مل يرتك فيه رس�ول اهلل 0 ما يصلح أمًرا من األمور 
إال وأمر به؛ فصلوات اهلل وسالمه عليه.

10- الرضاعة إلى الحولين: 

لق�د مجع اإلس�الم ب�ني الرجل وامل�رأة بكلمة م�ن اهلل، وحينام مجعه�ام وجعلهام يف 
مس�تقر واحد وهو األرسة، قس�م مسئوليات تكوين هذه األرسة واستقرارها بني الرجل 
وامل�رأة، فجعل الرجل املس�ئول األول واألخري عن اإلنفاق، وجعل عىل املرأة مس�ئولية 

إرضاع طفلها املولود ورعايته وحضانته.

فقال c: ]ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ      
ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ[ ]2: 233[.

فيج�ب أن يرض�ع م�ا أمكن من لبن أمه، ف�إن يف إلقامه ثدي أمه عظي�م النفع جًدا 
يف دفع ما يؤذيه، فلبن األم أوفق األلبان كلها لس�ائر األطفال إن مل يكن به علة أو س�بب 
يفس�د اللبن، وليكن معلوًما أن يف اإلرضاع س�المة األم وطفلها، ونفًعا له وهلا، وحفًظا 

لصحتها وصحته.

وه�ذا ما أثبت�ه العلم احلديث ثب�ت أن الرضاعة الطبيعية للطف�ل تقى أمه رسطان 
الثدي، وأن الرحم يعود إىل وضعه وحجمه الطبيعي برسعة أثناء الرضاعة.
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وجيب أن يكون رضاع املولود من غري أمه بعد وضعه ملدة يومني أو ثالثة؛ وذلك ملا 
يف لبن األم ذلك الوقت من الغلظة بخالف لبن من كانت ترضع، فإن مل جتد من ترضعه 
فيك�ون إعط�اء املولود يف اليوم األول ش�يًئا من ماء الس�كر أو ماء التم�ر املنقوع؛ وذلك 

ليسهل خروج فضالت املعدة.

التجش���ؤ: يعتاد األطفال ع�ىل ابتالع كميات كبرية من اهلواء عن�د الرضاعة؛ ولذا 
فالتجشؤ رضوري إلخراج هذا اهلواء.

والطريق���ة املثلى: هي محله عىل صدرها بحيث تكون رأس�ه ع�ىل كتفها ثم تربت 
برفق عىل ظهره حتى خيرج اهلواء الزائد من معدته.

ف�إذا بل�غ الطف�ل ثالثة أش�هر، أمك�ن لوالدت�ه تطعيمه ببع�ض األطعم�ة اخلفيفة 
تدرجيًيا، مع االلتزام الكامل بالرضاعة حولني كاملني؛ ملا يف ذلك من فائدة كبرية للطفل 

ووالدته.

11- تعليم الطفل اسم اهلل: 

وم�ن الش�هر الرابع يبدأ مجي�ع من حول الطف�ل يف تعليمه اس�م اهلل، ويكون ذلك 
بلطف ورقة حتى ال يبغض الطفل هذا االسم والعياذ اهلل، ويمكن لألم وهي ترضعه أن 

تذكر اهلل بنغامت مجيلة حمببة للنفس حتى يعتاد الطفل سامعها.

12- تلقين الطفل ال إله إال اهلل: 

فإذا ما كان وقت نطقهم فليلقنوا: ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل 0، وليكن 
أول م�ا يقرع مس�امعهم معرفة اهلل n وتوحيده، وأنه n فوق عرش�ه ينظر إليهم 

ويسمع كالمهم، وهو معهم أينام كانوا.
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يق�ول ابن القيم: ف�إذا كان وقت نطقهم فليلقنوا: »ال إله إال اهلل حممد رس�ول اهلل، 
وليكن أول ما يقرع مس�امعهم معرفة اهلل n وتوحيده، وإنه n فوق عرش�ه ينظر 

إليهم ويسمع كالمهم، وهو معهم أينام كانوا«)1(.

13- حماية عقيدة الطفل من الشرك: 

وذل�ك بالبعد عن تعلي�ق التامئم أو التعاويذ حتقيًقا لعقي�دة التوحيد بأن الذي بيده 
النفع والرض هو اهلل.

فق�د هنى رس�ول اهلل 0 ع�ن تعلي�ق التامئم ، فق�ال 0: »من علق 
متيمة فال أمت اهلل له، ومن علق ودعة فال أودع اهلل له«)2(.

14- تعويذ المولود بكلمات اهلل: 

وهو من س�نن املرس�لني عوذ هبا س�يدنا إبراهيم S ولديه، وكان رس�ول اهلل 
0 يعوذ هبا احلسن واحلسني.

فعن ابن عباس L قال: كان رس�ول اهلل 0 يعوذ احلس�ن واحلسني ب� 
»أعيذكما بكلمات اهلل التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عني المة« ويقول: 

»إن أباكما كان يعوذ بها إمساعيل وإسحاق«)3(.

  

)1( »حتفة املودود« ص: ]264[.
)2( صحي�ح: رواه أمح�د )178/6(، والبيهق�ي يف »الس�نن« )220/9(، وصحح�ه الش�يخ األلب�اين يف 

»صحيح اجلامع« ]2354[.
)3( صحيح: رواه البخاري ]3371[، أبو داود ]4739[.
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اإلسالم ومنهجه في اإلصالح

إن لإلس�الم منهًجا متميًزا يف إصالح وتقويم األوالد، ويعدُّ هذا املنهج من أفضل 
الطرق الرتبوية التقويمية، والتي القت قبواًل كبرًيا عند املسلمني وغري املسلمني.

ونتناول فيام ييل ذلك املنهج والذي يتفرع إىل حماور منهجية أساسية:

1- منهج الشحن العقائدي المعنوي:

ويكون ذلك من خالل: تعزيز العقيدة اإلسالمية لدى الولد:

إن تعزيز العقيدة من أعظم األس�س يف استمرار املؤمن عىل مراقبة اهلل c يف كل 
شئون حياته، واستشعاره عظمته وخشيته يف كل الظروف واألحوال.

 وه�ذا من ش�أنه أن يق�وي الق�وة النفس�ية، واإلرادة الذاتي�ة لدى الف�رد املؤمن.. 
ف�ال يك�ون عب�ًدا لش�هوته يف يوم م�ن األيام، وال أس�رًيا ألطامع�ه وأهوائ�ه يف وقت من 
األوقات، بل يندفع بكليته جساًم وروًحا وعقاًل إىل تطبيق املنهج الرباين كام أنزل اهلل وكام 
 :F أوح�ي إىل رس�ول اهلل 0.. دون تردد أو حرج، وش�عاره يف هذا قوله

]مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  [ ]8: 50[.

.]7 :s[ ]ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ[ :c وقوله

وه�و يعّل�م الول�د أن م�ن مقتضيات ه�ذا اإلي�امن األخ�ذ برشيعة اهلل ب�ال حرج، 
واالستسالم الكامل لتعاليم اإلسالم.

6: ]ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  
ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ[ ]6: 65[.
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2- منهج التلقين النظري:

ونقصد بالتلقني: اجلانب النظري يف اإلصالح والرتبية.

3- منهج التدريب العلمي:

ونقصد بالتدريب: اجلانب العميل يف التكوين واإلعداد.

ومن هنا كانت قابلية الطفل يف التلقني والتعويد أكثر قابلية من أي سن آخر أو من 
أية مرحلة أخرى.

ول�ذا كان لزاًم�ا عىل املربني من آب�اء وأمهات معلمني أن يركزوا ع�ىل تلقني الولد 
اخلري وتعويده إياه منذ أن يعقل ويفهم حقائق احلياة.

أم�ا اجلان�ب العميل هلذا التلقني فه�و هتيئة الول�د وتعويده أن يؤمن بقرارة نفس�ه، 
وأع�امق وجدان�ه، أن ال خال�ق وال مبدع وال إله إال اهلل n وبذل�ك تنمو لديه عقيدة 
راس�خة ثابت�ة .. وال يك�ون ذلك إال عن طري�ق اآلثار التي يراها الطف�ل كأن توجهه إىل 

النظر يف الزهرة أو النبات، أو السامء، أو األرض، أو البحر، أو اإلنسان، أو احليوان..

.n وغريها من املخلوقات ليستنتج ذهنًيا، ويستدل عقلًيا عىل املؤثر وهو اهلل

وإلي�ك ن�امذج عملي�ة للربط ب�ني اجلانب النظ�ري والعم�يل وبني جان�ب التلقني 
والتدريب وذلك بأمثلة من السنة املطهرة واألوامر النبوية:

أمر النبي 0 بتعليم الصالة:

الرس�ول 0 أم�ر املرب�ني بأن يلقن�وا أوالدهم رك�ن الصالة وهم يف س�ن 
 الس�ابعة؛ مل�ا روى احلاك�م وأب�و داود ع�ن عبد اهلل ب�ن عمرو بن الع�اص L، عن 
رس�ول اهلل 0 أن�ه ق�ال: »م���روا أوالدك���م بالص���الة وه���م أبناء س���بع س���نني، 
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واضربوه���م عليه���ا وهم أبناء عش���ر، وفرقوا بينهم ف املضاج���ع«)1(. وهذا هو اجلانب 

النظري.

أم�ا اجلان�ب التدريبي العم�يل فهو تعلي�م الولد أح�كام الصالة، وع�دد ركعاهتا، 
وكيفيتها، ثم تعويده إياها باملراقبة والصرب عليها واملثابرة، وأدائها يف املس�جد بجامعة .. 

حتى تصبح الصالة لديه خلًقا وعادة.

أحكام الحالل والحرام:

أم�ا اجلان�ب التدريب�ي العميل فه�و ترويض الول�د وتدريبه عىل امتث�ال أوامر اهلل، 
واجتناب نواهيه، فإذا وجد املربى الولد فعل منكًرا أو اقرتف إثاًم .. من رسقة أو ش�تيمة 

أو إيذاء جار، أو كذب أو غري ذلك، حيذره ويقول له: إن هذا منكر وهو حرام.

وإذا وجده فعل خرًيا أو صنع معروًفا .. من صدقة أو تعاون أو صدق يف القول أو 
إحس�ان إىل إنس�ان أو حيوان .. يرغبه ويقول له: إن هذا معروف وهو حالل .. وهكذا 

يالحظه ويالحقه حتى يصبح اخلري لديه خلًقا وعادة.

األمر بحب النبي 0 وآل بيته:

الرس�ول 0 أم�ر املرب�ني ب�أن يلقن�وا أوالده�م حمب�ة نبيهم،وحمب�ة آل بيته 
وأصحابه، وتالوة القرآن الكريم وهذا هو اجلانب النظري.

أم�ا اجلان�ب التدريب�ي العميل فه�و أن جيم�ع املرب�ى أوالده ويقرأ عليه�م مغازي 
رس�ول اهلل 0 وسرية آل بيته وأصحابه، وشخصيات القادة والعظامء يف التاريخ 
اإلس�المي .. ويعلمهم تالوة القرآن، حتى يقتدي األوالد بس�ري األولني بطولة وجهاًدا 

.. فريتبط األوالد بالتاريخ اإلسالمي. 

)1( حسن: رواه أبو داود ]495[، والرتمذي ]407[، وحسنه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم: 
.]5868[
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التأديب في اإلسالم

عن أيب س�عيد اخل�دري I قال: قال رس�ول اهلل 0: »من عال ثالث 
بنات فأدبهن فأحسن تأديبهن وزوجهن، وأحسن إليهن فله النة«)1(.

ويف قوله c: ]ۋ  ۋ   ۅ   ۅ[ ]6: 6[.

قال جماهد: أوصوا أنفس�كم وأهليكم بتقوى اهلل، وأدبوهم، إن األش�ياء ال تعرف 
إال بأضدادها، فال يعرف طعم الراحة إال من ش�قى، وال يعرف طعم احلنان إال إذا ذاق 

أمل التأديب.

واألطفال منهم من ينفع معه النظرة العابس�ة للزجر واإلصالح، ومنهم من حيتاج 
إىل التوبيخ، ومنهم من ال جيدى معه سوى العصا.

وق�د أوىص كث�ري من عل�امء الرتبي�ة بع�دم اللج�وء إىل العقوبة إال عن�د الرضورة 
القصوى، وأال يلجأ إىل الرضب إال بعد التهديد والتخويف.

وليك�ن معلوًما أن التأديب ليس عماًل انتقامًيا من الطفل، وإنام هو رضورة تربوية 
هتذيبية تقويمية للطفل.

التصحيح الفكري لخطأ الطفل:

إن الطف�ل قد يش�ذ بتفك�ريه الصغري ع�ن احلق والص�دق، فيقول م�ا ال يعقل، أو 
يفعل ما يرضه؛ لذا جيب عىل الوالدين تعليمه الصحيح من القيم حتى يتس�نى له العمل 
بالصحي�ح ولن�ا يف رس�ول اهلل 0 األس�وة احلس�نة يف تصحي�ح وتصوي�ب فكر 

األوالد فمن ذلك:

)1( صحيح: رواه أبو داود ]5149[، وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم ]4512[.
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عن عبد الرمحن بن أيب عقبة عن أبيه وكان موىل من أهل فارس، قال: ش�هدت مع 
النب�ي 0 أحًدا فرضبت رجاًل من املرشكني فقل�ت: خذها وأنا الغالم الفاريس، 
فالتف�ت إىلَّ رس�ول اهلل 0 فقال: »هال قلت: وأنا الغ���الم األنصاري؟! ابن أخت 

القوم منهم« رواه أبو داود.

وع�ن أيب هريرة I قال: أخذ احلس�ن بن عىل L مت�رة الصدقة، فجعلها 
يف في�ه، فق�ال رس�ول اهلل 0: »ك���خ ك���خ .. ارم به���ا، أما علمت أن���ا ال نأكل 

الصدقة؟!«)1(.

فه�ل رأيت أروع م�ن هذا التوجيه النبوي، كيف كان الرفق واللطف ولني اجلانب 
يف احلدي�ث األول بقوله 0: »هال قلت«، لقد كان 0 مثااًل عملًيا للرفق 

والتواضع يف تعليم الصغري.

ونج�ده يف احلدي�ث الث�اين يزج�ر احلس�ن I بكلم�ة: »ك�خ ..ك�خ« ثم علل 
للحس�ن س�بب عدم األكل، وعدم حله له بقوله 0: »أما علمت أنا ال حتل لنا 
 الصدق���ة؟« وذل�ك بصيغ�ة رائعة جتمع بني الرف�ق واللني واخلوف عليه م�ن أكل احلرام 

»أما علمت؟!« حتى يكون وقعها عىل نفسه أشد وأقوى تأثرًيا.

وي�روي لن�ا عمر بن أيب س�لمة L كيف صحح النب�ي 0 طريقته يف 
الطع�ام فيق�ول: كن�ت غالًم�ا يف حج�ر رس�ول اهلل 0، وكانت ي�دى تطيش يف 
الصحفة  - أي تتحرك هنا هناك يف القصعة - فقال يل رس�ول اهلل 0: »يا غالم! 

سمِّ اهلل، وكل بيمينك، وكل مما يليك«)2(.

أرأيت أروع من هذا توجيًها وإرشاًدا إىل اخلطأ باملوعظة احلسنة والتوجيه البليغ.

)1( صحيح: رواه البخاري ]1491[، مسلم ]2522[.
)2( صحيح: رواه البخاري ]5376[، مسلم ]5388[
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التدرج في تأديب الطفل:

ق�د ال يصل�ح التوجي�ه الطي�ب، والوعظ احلس�ن ول�ني اجلانب يف توجي�ه الطفل 
التوجيه احلس�ن، فقد يرص الطفل عىل خطئه ويكرره مرات ومرات، فهنا يكون التأديب 
حًق�ا الزًم�ا، وجيب أن يت�درج العقاب كام علمنا رس�ول اهلل 0 وذلك بالرتتيب 

التايل:

املرحل���ة األول- تعلي���ق الس���وط عل���ى الائ���ط: إن النف�س البرشي�ة ختاف من 
 العق�اب، ف�إذا أحس�ت أو رأت أداة العق�اب ترت�دع، ويذه�ب عنه�ا غيه�ا، ويرش�دنا 
رسول اهلل 0 إىل ذلك فيقول عىل لسان ابن عباس L: »أن النبي 0 

أمر بتعليق السوط يف البيت«)1(.

لذا فيجب أن يرى األوالد السوط معلًقا أو العصا يف البيت؛ حتى خيافوا ويرتدعوا 
عن اقرتاف األخطاء.

املرحل���ة الثانية- ش���د األذن: وه�ذه هي أوىل مراحل العقوبات اجلس�دية للطفل، 
وفيه�ا ي�ذوق أمل العصي�ان، وعق�اب ما فعله م�ن أخطاء، ولنا يف رس�ول اهلل 0 

األسوة احلسنة:

فعن عبد اهلل بن برس I قال: بعثني أيب إىل رسول اهلل 0 بقطف عنب، 
فأكلت منه قبل أن أبلغه إياه، فلام جئت أخذ بأذين وقال: »يا ُغدر«)2(.

)1( حسن: رواه البخاري يف »األدب املفرد«: ]227[، وحسنه الشيخ األلباين يف »صحيح األدب املفرد« 
.]134[

)2( حس�ن: رواه أب�و يعىل يف »مس�نده« )3/ 280(، وحس�نه الش�يخ األلباين يف »صحي�ح اجلامع« برقم 
.]1234[
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املرحلة الثالثة- الضرب: 

الض���رب وقواعده: إذا مل جُيد النصح واإلرش�اد، ومش�اهدة الس�وط معلًقا، وش�د 
األذن، وظ�ل الطف�ل م�رًصا عىل أخطائ�ه، ومعانًدا ومشاكًس�ا كان ال�رضب هو العالج 

األنجع واألمثل، ولكن هذا العالج له أصول وقواعد نذكرها:

أواًل- الضرب ال يكون قبل س���ن العاش���رة: وهذه القاعدة انطالًقا من حديث النبي 
0: »م���روا أوالدك���م بالصالة وهم أبناء س���بع، وأضربوهم عليه���ا وهم أبناء 

عشر«)1( فالرضب يكون من سن العارشة، وليس قبل ذلك.

سئل اإلمام أمحد: هل جيوز رضب الصبي عىل الصالة؟ قال: إذا بلغ عرًشا، وقال: 
إن أبا عبد اهلل قال: اليتيم يؤدب، ويرضب رضًبا خفيًفا.

وقال األثرم: س�ئل أبو عبد اهلل عن رضب املعلم الصبيان، فقال: عىل قدر ذنوهبم، 
ويتوقى بجهده الرضب، وإن كان صغرًيا ال يعقل فال يرضبه.

وعىل هذا فالوالدان مدعوان للرتوي واستخدام الفكر عند معاجلة أخطاء األطفال، 
فقلي�ل من الرضب ينفع وجيدي، وكثرة الرضب قد تع�ود األطفال عىل العصيان وتقلل 

هيبته وتفقده مفعوله.

ثانًي���ا- الض���رب للتأديب ال يزيد عن ثالث: ال�رضب يف التعزير ال يزيد عن عرش 
رضبات بأقىص حد.

فع�ن أيب هري�رة I ق�ال: كان النب�ي 0 يقول: »ال جيلد فوق عش���ر 
جلدات إال ف حد من حدود اهلل«)2(.

)1( تقدم خترجيه.
)2( صحيح: رواه البخاري ]6848[، مسلم ]4557[.
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ويف مصن�ف عب�د الرزاق: »ال عقوب�ة فوق عرشة أس�واط إال أن يكون يف حد من 

حدود اهلل«.

ومل�ا كان الطف�ل يف مراح�ل نموه مل يتعد حًدا من حدود اهلل ومل يدخل بعد يف س�ن 
التكليف؛ لذا فعقوبته عقوبة تأديب.

وكان عم�ر بن عبد العزيز يكتب إىل األمص�ار: ال يرضبن املعلم فوق ثالث؛ فإهنا 
خمافة للغالم.

وقال الضحاك: ما رضب املعلم غالًما فوق ثالث فهو قصاص.

ثالًثا- ال ضرب أثناء الغضب: يف الغضب خيرج اإلنس�ان عن ش�عوره؛ لذا أويص 
النبي 0 رجاًل عندما قال له: أوصني، فقال 0: »ال تغضب«)1(.

وقد هنى رسول اهلل 0 أن يقيض القايض وهو غضبان.

وقد أمر عمر بن عبد العزيز V برضب إنسان، فلام أقيم للرضب قال: اتركوه، 
فقيل له يف ذلك، فقال: وجدت يف نفي عليه غضًبا فكرهت أن أرضبه وأنا غضبان.

رابًعا- ال تضرب الطفل إذا ذكر اهلل: فقد يرضب الوالد ولده، ومن شدة الرضب 
يس�تجري الولد ب�اهلل D، وهنا يدعونا رس�ول اهلل 0 أن نوق�ف الرضب، فإن 
االس�تمرار يف الرضب وحالة الطفل هذه تعد تعدًيا عىل رس�ول اهلل 0، ودلياًل 

عىل حب االنتقام والتشفي يف نفس الوالد من هذا الطفل.

وجيب أن يكون الرضب مفرًقا ال جمموًعا يف مكان واحد، وأن يكون بني الرضبتني 
زم�ن حتى خي�ف األمل من الرضب�ة األوىل، وأال يرف�ع الضارب ذراعه ألع�ىل، ويتجنب 
الضارب أن يرضب رأس الصبي أو وجهه؛ وذلك ملا رواه أبو داود عن النبي 0: 

)1( صحيح: رواه البخاري ]6116[، والرتمذي ]2152[.
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»إذا ض���رب أحدك���م فليتق الوجه«)1(؛ ل�ذا جيب أن يفرق ال�رضب، بحيث يأخذ كل 

عضو حقه من الرضب، وأفضل أماكن التأثر من الرضب اليدان والرجالن.

  

)1( صحيح: رواه أبو داود ]4495[، وصححه الشيخ األلباين يف »الصحيحة« برقم: ]4495[.
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تهيئة الطفل لدخول المدرسة ومتابعته

الطف�ل يف مرحل�ة املدرس�ة ينتق�ل من ع�امل البيت إىل عامل املدرس�ة، م�ن املحدود 
إىل الفس�يح، م�ن س�لطة الوالدين إىل س�لطة املعلمني، م�ن اللعب والله�و إىل واجبات 
ومسئوليات الدراسة والتَّعلم، من آفاق احلكايات واخليال إىل آفاق املعلومات والتجربة، 
م�ن التعام�ل واملخالطة ل�ألرسة ومن يتبعه�ا إىل الّرفاق واملجموعات، م�ن بيئة يغمرها 
التعاط�ف والتع�اون إىل بيئ�ة يغلب عليه�ا التنافس والتَّناف�ر. إهنا حتديِّ�ات مفاجئة تبهر 
الطفل وتش�ّده إىل اس�تجامع قواه خلوض غامر املجتمع اجلديد الواس�ع برتقب وقلق، إن 

األمر يتطلب منه أساليب متوافقة ملسايرة املجتمع اجلديد.

إن الوالدي�ن م�ع فرحه�م ببلوغ الطفل س�ن الدراس�ة، ودخوله للمدرس�ة، ومع 
إعداده�م ل�ه املالبس الالزمة واملناس�بة، واحلقائ�ب واألدوات، وس�بل املواصالت إىل 
املدرسة، عادة ما ينسون، أو ال يتفطَّنون إىل رضورة إعداد الطفل ذاته وهتيئته هلذه النقلة 
الضخم�ة يف حي�اة الطف�ل، وأثرها عىل نفس�يته ومس�تقبله، وحتى لو كان س�بق للطفل 
الذه�اب إىل دور احلضان�ة رضيًعا، أو قد أْدخل إحدى روضات األطفال قبل املدرس�ة، 
فإن املدرسة وما يصاحبها من أجواء ورهبة، أمر حيتاج مع ذلك إىل إعداد الطفل وهتيئته 

لدخول املدرسة.

إن االعتي�اد، واالرتياد للمدرس�ة قبل أول يوم للدراس�ة بالنس�بة إىل الطفل جيعل 
املدرس�ة ش�يًئا مألوًفا إلي�ه عند الدخول فتذهب من نفس�ه رهبة امل�كان اجلديد، وتعطيه 
مسبًقا صورة هلذا احلدث املنتظر والذي يشغل الوالدين، وبالتايل يشغل بال الطفل، وهو 
دخول املدرسة، إن عىل الوالدين اصطحاب الطفل معهام، أو مع أحدمها، عندما يقدمون 
أوراق�ه يف املدرس�ة، إن دخ�ول الطفل املدرس�ة، وألول م�رة مع أحد والدي�ه، يزيل من 
نفس�ه رهبة املكان وغرابته، بل إن احلديث، يف حضور الطفل ومش�اهدته، مع املدرسني 
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والقائمني عىل تس�لم األوراق، يعطي للطفل إحساًس�ا أن هؤالء املدرسني الذين حيلِّون 
حم�ل الوالدين يف املدرس�ة، هلم صلة بالوالدين وس�ابق معرفة، مما ال َيع�دَّ معه اعتبارهم 
غرب�اء يتهيَّ�ب منهم، بل لو متكن أحد الوالدين من دخول نفس الفصل الذي س�يجلس 
في�ه الطفل َبع�ُد عند تقديم األوراق، وم�ع الطفل وإطالعه ومع ال�رشح له، لكان ذلك 
رائًعا ومجياًل بالنسبة للطفل، بل لو تكرر ذلك مع الطفل والقيام بزيارة املدرسة خصيًصا 

هلذا الغرض، لتغرّي األمر بالنسبة إىل الطفل واشتاق ليوم الدخول للدراسة.

من األخطاء التي يقع فيها الوالدان، أو أولياء أمر الطفل عدم الذهاب إىل املدرسة 
أثن�اء فرتة الدراس�ة، وبعد دخ�ول الطفل، بل إن بع�ض الوالدين ق�د ال يكون قد دخل 
املدرس�ة التي قىض فيها ابنه عّدة س�نوات، وهذا االنقطاع عن املدرس�ة والقائمني عليها 
خط�أ ش�ديد الرّضر ع�ىل الطفل، ألن املدرس�ة امتداد للمج�ال الذي يرتب�ى فيه الطفل، 

 

ف�ال خترج املدرس�ة عن نطاق مس�ئولية الوالدين ع�ن الطفل، إن ش�عور الطفل باتصال 
الوالدين باملدرس�ة والقائم�ني عليها، جيعله يدرك أنه مل ينقطع ع�ن أرسته ووالديه، وأنه 
يتح�رك حت�ت الرعاي�ة والرقابة الدائم�ة، وهذا الش�عور يعطيه الثقة يف نفس�ه ويف املكان 
وَمْن فيه من ناحية، ويش�جعه عىل االستقامة واالجتهاد من ناحية أخرى، ولوائح ونظم 
املدارس تعني أولياء األمور عىل الّتواجد يف املدرسة، بل املشاركة يف بعض األنشطة، وإبداء 
اآلراء واالقرتاحات، وإمهال هذا االش�رتاك يش�عر الطفل بالدونية أمام األقران، ويفرح 
 ويفخر الطفل بوجود أحد الوالدين باملدرس�ة، خاصة لو حتدث مع الناظر و املس�ئولني، 
وال يكف�ي جم�رد احلضور يف املدرس�ة، ولك�ن يلزم متابع�ة أخبار الطفل ونش�اطاته، مع 
املدرس�ني واإلخصائ�ي االجتامع�ي والطبيب امل�دريس، للوقوف ع�ىل مالحظاهتم عن 
الطف�ل، ومدى تقدمه أو تأخره الدرايس وما يطرأ عليه من أعراض عاطفية، أو نفس�ية، 
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أو مرضي�ة، وأن يظل هذا االتصال طوال مدة الدراس�ة، واعتباره واجًبا دائاًم للوالدين، 

وليس يف بداية دخول املدرسة وفقط.

مالحظات هامة عن طفل المدرسة:

1- ال حيتاج الطفل عادة إىل املس�اعدة يف أمور األكل واللبس واالس�تحامم، ابتداء 
من س�ن السادس�ة، ولكن بعض األمهات ال يْقَتنْعَن بذلك، ويس�تمرْرَن يف تقديم نفس 
ده االعت�امد عىل الغري،  املَس�اعدة للطف�ل، وه�ذا يؤثر يف اس�تقاللية الطفل بنفس�ه، ويعوِّ
وكث�ري من األطفال يضيقون هبذا الت�رصف، وال يرغبون فيه، وقد يكون الدافع لألم هو 
ق بني ما هو  املساعدة وتقديم اخلدمة والقيام بواجباهتا بعاطفة صادقة، ولكن البد أن نفرِّ
عاطفي من الترصفات، وما هو مطلوب عقلًيا وواقعًيا، فالطفل يكرب يف احلقيقة والواقع، 

ويظل يف نظر والدته صغرًيا دائاًم.

2- يتعلم طفل هذه املرحلة املهارات االجتامعية، ومنها ما يّتصل باألعامل املنزلية، 
مث�ل تنظيف األطباق، وكنس احلجرات، وترتيب الرسير، واملس�اعدة يف املطبخ، وتلك 
األعامل تعطي الطفل قدًرا كبرًيا من السعادة، كام تعطيه شعوًرا بأمهية ذاته، وال يراها عبًئا 
وواجًب�ا علي�ه فيترّضر منها، بل يف�رح هبا وحيرص عليها. ولألس�ف أن بعض األمهات 
ت هذه الفرصة املواتية لتعليمه وتدريبه حتى يكرب الطفل فينشغل عن ذلك، ويرفض  تفوِّ
القيام هبذه األعامل ويراها عبًئا يتخّلص منه، وقد يدفع بعض األمهات إىل عدم الس�امح 
للطف�ل بالقي�ام هب�ذه األع�امل، أو ال يطلْب�َن منه أص�اًل القيام هب�ا، إما للش�فقة عليه، أو 
العتقادهّن أن ذلك واجب الكبار فقط، أو للخوف عىل األشياء من الكرس أو اإلفساد.

3- ينتق�ل الطف�ل ببطء من كائن متمركز حْول ذات�ه، أناين، يف رصاع مع اآلخرين 
من أجل نفس�ه، إىل كائن اجتامعي متعاون ومتوافق مع مجاعة األقران، فهو يف املرحلتني 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





60
الس�ابقتني، كان�ت عالقاته مع اآلخرين، طلب االنتباه ل�ه، واحلب والرعاية واحلامية من 
الوالدي�ن، وكان مع األطفال اآلخرين يعت�رب كل ما عندهم هو له، أو جيب أن يكون له، 
واملش�اركة عنده هي مس�اومة عىل أش�ياء، ولكنه عندما يبلغ س�ن السادس�ة، يكون أكثر 
اهتامًما بحقوق اآلخرين ومش�اعرهم، ولكنه مل يص�ل بعد إىل منزلة املعطي، فقد يتوقف 

عن االستيالء واألخذ، ولكن ال يزال العطاء منه صعًبا عليه.

4- املهارات احلركية تلعب دوًرا هاًما يف هذه املرحلة، بل تؤثر يف نجاحه املدريس 
واالجتامع�ي، ويف لعب�ه مع األق�ران، وغري ذلك م�ن متطلبات املرحل�ة، والطفل الذي 
يضع�ف عنده النمو احلركي عادة ينس�حب م�ن اجلامعة، وتتكّون عنده اجتاهات س�لبية 
نحو نفس�ه، ونحو احلياة االجتامعية. فكثرة احلركة، وش�ّدة النش�اط عند الطفل مطلوب 
لذل�ك كله، وذلك أمارة عىل النمو الطبيعي بال مش�اكل، وهو أيًض�ا عالمة عىل التَّوافق 
االجتامعي، ودليل عىل رضا النفس عند الطفل. وكثري من األمهات يش�تكني من الطفل 
ّى الذي يكون هذا ش�أنه، ويطلْقَن عليه لفًظا غري مناس�ب، فيُقْلَن - طفل شقى -  �واِ السَّ
وأألفض�ل أن يُقْلَن طفل نش�يط، أو زائد النش�اط، بل إن بعض األمه�ات يمنْعَن الطفل 
من احلركة واللعب والنش�اط، تأديًبا وتربية له، يف ظنهن، بل خيطئن فيطلقن عىل الطفل 
ىِّ من جهة األدب  الس�لبي االنطوائي - ولد مؤدَّب - وهّن ال يعلمن أنه طفل غري َس�واِ

والرتبية.

ق البن�ات ع�ىل البن�ني يف امله�ارات التي تش�تمل ع�ىل العض�الت الدقيقة،  وَتَتَف�وَّ
مثل: الرس�م، واخلياطة، والنس�يج والرتيكو، ويتف�ّوق البنون يف املهارات التي تش�تمل 
ع�ىل العض�الت الغليظة مثل: لعب الك�رة، واجلرى، وقفز احلواج�ز. ومعظم احلوادث 
تق�ع لطفل هذه املرحلة خارج املنزل، عكس املرحلة الس�ابقة، وخاصة للذين َيتَّس�مون 

باالندفاعية، أو بالقلق.
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م�ن اهلواي�ات التي تروق للطف�ل يف هذه املرحل�ة، مجع األش�ياء، فيمكن توجيهه 
د النظام والرتتيب  وتعويده االدِّخار، وحفظ األشياء النافعة وتنظيمها وترتيبها حتى يتعوَّ
في�ام بعد يف حياته، كام يمكن توجيهه إىل هواية مج�ع طوابع الربيد وتصنيفها، وغري ذلك 
كجمع صور احليوانات، والفراش�ات، واألس�امك، والزهور، وخرائ�ط البالد واألهنار. 
وعىل العموم فإن الطفل يف س�ن املدرس�ة، تتنّوع ميوله، وألعابه، ويزداد فهمه ورغبته يف 

خمالطة الناس، ومعرفة األشياء التي مل يكن له اهتامم هبا قبل، وال تعنيه.

5- تص�ل أس�ئلة الطف�ل إىل قمّته�ا خالل هذه الف�رتة، وخاص�ة يف الصّفني الثاين 
والثالث االبتدائي، ومعظم هذه األسئلة من نوع: ملاذا؟ واملطلوب من الوالدين خاصة، 
ومن املعلمني إجابة الطفل عىل ما يس�أل عنه الطفل، ورشح ما يغمض عليه من األمور، 
ألن االمتناع عن اإلجابة، ال ُينْهى التساؤل من نفس الطفل، بل يزيده إرصاًرا عىل معرفة 
ه�ذا األمر، وقد ُيرىض نفس�ه يف ه�ذه احلالة بإجابة خاطئة من عند نفس�ه، وتظل كفكرة 
ش عليه احلقائق واملبادئ التي يسلك سلوكه عىل مقتضاها، فإذا  راسخة يف النفس، تشوِّ
كان ه�ذا الغموض الذي أراد أن يس�توضحه يف أم�ور الدين واألخالق، فإن عدم إجابة 

الطفل عىل أسئلته، يكون هلا آثار ضارة فيام بعد.

 قد تكون أسئلة الطفل من البساطة، أو التَّفاهة بالنسبة للوالدين بحيث ال يأهبون 
هل�ا، ولكنها قد تكون غالًبا عند الطفل هامة وش�اغلة لذهن�ه. فلذلك جيب اإلجابة عنها 
واإلْنصات هلا، لتش�جيعه عىل التس�اؤل، وه�و أداة هامة للعلم والتعلي�م، كام أن احرتام 
ده عىل احرتام السامع لآلخرين.  أس�ئلته باالس�تامع واإلجابة يعطيه ثقة يف نفس�ه، كام يعوِّ
ومن ناحية قد تكون أس�ئلة الطفل يف غاية م�ن األمهية أو اخلطورة، ويف هذه احلالة جيب 
أن جياب عن كل هذه األسئلة، حتى ولومل يكن يدرك الطفل أمهيتها أو خطورهتا، وحتى 
ال يتوقَّ�ف عنده�ا ويتفطَّ�ن هل�ا بطريقته يف هذه الس�ن غري املناس�بة، ألن إمه�ال اإلجابة 
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ال جيع�ل الطفل هيملها عند نفس�ه حتى ولو طلبنا من�ه أن هيملها، وينطبق هذا األمر عىل 
األس�ئلة الت�ي نصنَّفها حتت بند - العي�ب - فكلها جيب اإلجابة عنه�ا، ويمكن توضيح 
ما فيها من - العيب - إن كان لذلك مقتىض، وبأس�لوب يفهمه الطفل. وس�وف نتناول 

املسألة باألمثلة إن شاء اهلل يف فصل عبادات الطفل.

 ممّ�ا يطرأ عىل الطفل يف هذه املرحلة، أنه يس�تطيع التفكري باس�تخدام املعلومات 
الت�ي يدركه�ا إدراًكا مبارًشا، كام يس�تطيع أن يتصّور ذهنًيا سلس�لة أحداث عن املايض، 
ننا يف التعامل معه أن نذكره بأخطائه السلوكية املاضية،  واحلارض، واملس�تقبل، وهذا يمكِّ
 ويفه�م عندئ�ذ الربط بني العق�اب يف املايض عىل مثل ه�ذا اخلطأ، وب�ني العقوبة واخلطأ 

لو وقعت منه مستقباًل، فيمكن تنبيهه حتى يَتجنَّبها.

 والطف�ل يف ه�ذه املرحل�ة ي�درك معنى املوت، ولك�ن بال اهتامم كب�ري بام حيدث 
بعده، وقد ال يش�غله منه س�وى اخلوف من اختفاء األش�خاص الذين حيبهم من حياته. 
ك�ام أن�ه يدرك ذاته من خالل املعلمني واألقران، بجانب رؤيتها من خالل الوالدين، بْعد 
أن مل يكن يراها إال من خالل الوالدين فقط. كام يدرك بَوْعى الفروق اجلنسية، واألدوار 

اجلنسية.

، وألنه ال يدرك س�وى   ي�امرس طفل هذه املرحلة الفكاهة، ولكن بأس�لوب َفجِّ
سَمًة أو اثنتني من صفات األشياء واألشخاص، وليس إدراًكا كلًيا، ممَّا جيعل حكمه عىل 
ه أدواًرا أخرى  األم�ور ناقًص�ا، وكثرًيا ما يكون مْضحًكا. ويف هذه املرحلة ي�درك أن ألمِّ

خالف دور األمومة.

 يغل�ب ع�ىل الطفل انتق�اد اآلخرين والس�خرية منهم، ويلج�أ يف ذلك إىل صور 
الش�كوى للكبار وتقديم االقرتاحات، ومع األقران تأخذ ش�كل املضايقات والس�باب 

والسخرية.
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 حيظي الطفل أثناء مرضه باالهتامم، ويعفى من القيام بواجبات املدرسة واألنشطة 
املعت�ادة، ويتحّرر من القيود، لذلك فإنه يلجأ إىل املرض أو التامرض كحيلة هروبية حني 

تنشأ ظروف ال يرغب فيها، أو يطلب منه عمل ال حيبه.

اخ ليس مقبواًل اجتامعًيا، ويكتشف أن الكالم  6- يتعلم طفل هذه املرحلة أن الرصُّ
وإتقان�ه أداة هام�ة للتقب�ل االجتامعي، فهو حياول حتس�ينه بجانب ما أضافت�ه قراءته من 
املحصول اللغوي. ويقّدر عدد الكلامت التي يعرفها طفل ينهى الصف األول االبتدائي، 
م�ا ب�ني عرشين إىل أربعة وعرشين ألف كلمة، وهي حصيلة تقرتب من س�تة يف املائة من 
كل�امت معج�م ع�ادي، ويبلغ حمصول طفل يف الصف الس�ادس إىل حوايل مخس�ني ألف 
كلم�ة. ويالحظ تفّوق البنات يف املحصول اللغ�وي، ويف القدرة عىل التعبري عن املعاين، 
ا حتدث  والطفل يفهم معاين كثرية وال يس�تطيع أن يس�تخدم هلا ألفاًظا من عنده. وعموَمً

طفرة يف حمصول الطفل اللغوي يف سنوات ما قبل املدرسة، وخالهلا.

 ابتداء من سن العارشة تقريًبا وحتى سن املراهقة والبلوغ، تظهر يف حياة الطفل 
ية، وهي تتألف من رموز ورس�وم يصطلح عليها بني جمموعة من  ى باللغة الرسِّ ما يس�مَّ
األطفال، وقد تكون باحلركات واإلش�ارات، واإليامءات، والبنات أكثر اس�تخداًما هلذه 
بني  اللغة، ويقىض األطفال أوقاًتا طويلة يف تأليفها، وتكون هي لغة االتصاالت بني املقرَّ

واألصدقاء حني يرغبون يف التعبري عن أفكار وأمور خيفوهنا عن الكبار.

 أح�ب ما يتحدث فيه طفل ه�ذه املرحلة، حول خرباهتم اخلاصة، وحياة األرسة 
واملنزل، وعن األلعاب الرياضية واللَُّعب اخلاصة به، وعن اجلنس واألعضاء التناس�لية، 

وعن احلوادث، وحيلو لألطفال التحدث بعيًدا عن أنظار وأسامع الكبار.

 الطف�ل لدي�ه مي�ل للتحدث بص�وت مرتفع، وخاص�ة الذك�ور، العتقادهم أن 
التحدث بصوت خفيض - أنوثة - وليونة.
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 التَّهَته�ة، واللَّجْلج�ة، وغري ذلك م�ن عيوب الكالم، يمك�ن بالتدريب القضاء 
عليه�ا، وإذا مل نتعاه�د الطفل املص�اب هبا بالعناية والتدريب، تظ�ل عيًبا يصعب عالجه 

 

في�ام بعد، ومرّد هذه العيوب اللِّس�انية عن�د الطفل إىل التَّوّتر العصب�ي يف املراحل األوىل 
لل�كالم، وتزداد عند دخول املدرس�ة، بس�بب االرتب�اك، وخاصة عندم�ا يضحك عليه 

زمالؤه.

جماعة األطفال وأثرها االجتماعي:

ُط�وال فرتة املدرس�ة االبتدائي�ة، َتَتَزاي�د الرغبة عن�د الطفل يف االنت�امء جلامعة من 
األطف�ال، ويكون لدي�ه حرص ورغبة يف احلصول عىل تقبُّل هذه اجلامعة له، يس�توى يف 
ذلك البنون والبنات. ويف املدرس�ة، ومع األقران مجيًعا، وخاصة مجاعة األطفال، يتطّبع 
ا. ويتقّدم  الطف�ل باالجتامعية، حلاجة اللعب معهم والدراس�ة والنش�اط امل�دريس عموَمً
ته يف املراحل الس�ابقة،  الطف�ل خالل هذا الوس�ط اجتامعًيا باخلروج م�ن ذاتّيته وحمدوديَّ
ويب�دأ يف صحب�ة طف�ل آخر ويتس�امح معه في�ام مل يكن يتس�امح فيه قبل ذل�ك، رغبة يف 
اس�تبقاء صحبته وتقبله له، ثم يبدأ مع اآلخرين يف ترك املعارضة والعناد مع أقرانه، وإن 
كان عناده يظهر يف ش�كل جديد بديل يكون مع الكبار، ألنه أصبح يتمّرد عىل الس�لطة، 

ولتأكيد ذاته التي رأت أن هلا دوًرا يف الوجود.

 يب�دأ الطفل يف قضاء وقت أكرب خارج البيت، وحيث يقضيه مع مجاعة األطفال 
اجلديدة، وهذه اجلامعات الصغرية، حمدودة النشاط يف اللعب فقط وبعض اللهو الربيء، 
وأخط�اء أفرادها غري مقصودة، ومن الصعب فرض طفل عىل هذه املجموعة، أو اختيار 
جمموع�ة لينْخ�رط فيها طف�ل، ألن هذه املجموعات هي التي ختتار نفس�ها، وقد تس�تمر 

عالقة هذه املجموعة لعّدة سنوات.
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 مجاع�ات الذك�ور تكون أكرب عدًدا نس�بًيا م�ن مجاعات اإلناث، وتش�غل مجاعة 
الذكور بلعب الكرة واأللعاب العنيفة. بينام تكتفي مجاعة اإلناث بمامرسة بعض األلعاب 
اخلفيف�ة، أو جم�ّرد اجللوس مًعا، والتح�ّدث بعضهن إىل بعض، وع�ادة ما يكون ذلك يف 
بي�ت إحداهن، إذا ُس�مح هلن بذلك، واملطل�وب من الوالدين الس�امح هلن باجللوس يف 
ًدا بعيًدا  البيت إلش�باع احلاجة عندهن حتت األنظار، أما الذكور فيّتخذون هلم مكاًنا حمدَّ

عن رقابة الوالدين.

 تك�ون الرفقة املفضلة هي لنفس اجلنس، وقد حي�دث عداء للجنس اآلخر ُقَبْيل 
ف�رتة البل�وغ، ولك�ن الذكور أكث�ر موضوعية يف نظرهت�م من اإلناث، حي�ث يغلب عىل 
اإلن�اث الطاب�ع االنفعايل نحو الذك�ور، لش�عورهن بالضيق نتيجة ملق�دار احلرية األكرب 
املس�موح به ع�ادة للذكور دون اإلناث، وإلحس�اس البنت بأهنا أكث�ر ُنْضًجا من الولد، 
ألن بلوغها يس�بقه، وعادة ما خيتار الطفل رفيًقا وصديًقا جيده مش�اهبا له من بني زمالئه 
�مة التي يفضلها املعظم يف هذا الرفيق، هي سمة املرح،  يف املدرس�ة، أو من جريانه، والسِّ

والتعاون، والكرم، ومن ال يكذب، وما يسمونه بالروح الرياضية، وهي التَّسامح.

أث�ر ه�ذه اجلامع�ات الصغرية كب�ري يف طفل هذه املرحل�ة؛ ألنه يس�اير املعايري التي 
دها تلك املجموعات، وحتى يبقى له القبول فيها، وعادة ما َتَتَشابه أفراد املجموعة يف  حتدِّ
اآلراء وأنامط السلوك واملظهر، فإذا تعارضت معايري البيت والوالدين مع معايري مجاعته، 

فالغالب هو مسايرة معايري مجاعته حلرصه عليها.

 م�ن اآلثار الصاحلة الندماج الطفل يف مثل هذه املجموعات، أنه يتعلم التَّنافس 
والتع�اون م�ع اآلخري�ن، ويتحمل املس�ئوليات التي تكلفه هب�ا جمموعته، ك�ام أنه يتعلم 
مش�اركة اآلخرين مش�اعرهم، ويتقّبل حاالت الفش�ل، أو النجاح معه�م، وهذه اآلثار 
هل�ا أمهي�ة كبرية يف مس�تقبل حياة الطف�ل، ولذلك جي�ب أن نتغافل، ونتع�اىض عن توّتر 
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العالقة مع الوالدين والطفل أحياًنا، بس�بب تل�ك املجموعات، واألفضل إرخاء العنان 
للطفل ليساير جمموعته بالقدر الذي يشبع حاجته، بال متاد يف تركه معهم طوياًل، أو تركه 

 

بال توجيه ورقابة، من َوَراَء َوَراَء.

 يصل التَّحيُّز جلامعة الطفل إىل أقىص حّده يف س�ن احلادية عرشة، ويتعامل أفراد 
كل جمموع�ة م�ع أف�راد املجموعات األخرى بقس�وة وع�داء، عىل أهنم ليس�وا أصدقاء، 
 ألن مفه�وم الصداقة عنده�م هو ألفراد مجاعته فقط، وما عداه�م حيكم عليهم بالعداء، 
فال يسمحون لغريهم بمعرفة أرسارهم، وال يسمحون باالنضامم إليهم، ومع هذا فكثرًيا 
م�ا يتخاص�م أفراد اجلامعة، ث�م يعودون برسع�ة لصداقتهم، ويكون ه�ذا اخلصام ألْتفه 

األسباب.

 يظهر يف كل جمموعة أطفال »قائد« منهم ذو خصائص طيبة يعجب هبا األطفال 
الذين يقدرون البطل، ومن حيظى هبذا االحرتام بينهم يتميز عادًة بالذكاء، واملرَح والثقة 
بالنفس، والقدرة عىل النش�اط البدين، واالتِّ�زان االنفعايل، واالهتامم باآلخرين، ولذلك 

عادة ما يتجاهل الفريُق الطفَل اهلادىء املنطوي مهام كانت صفاته املمتازة.

من الحرص ما يقتل المواهب:

اللعب يف هذه املرحلة، بجانب دوره السابق يف املرحلة السابقة، يؤدي دوًرا هاًما، 
ألنه امُلتنفَّس املرشوع للطاقة اهلائلة والزائدة عند طفل املدرس�ة، وهو وس�يلة للتعبري عن 
االنفعاالت العميقة عند الطفل، واللعب يف نفس الوقت هو الوسيلة املقبولة لالستمتاع 
وال�رسور والس�عادة. ومن خالل اللع�ب تنمو مه�ارات الطفل، ومنها مه�ارة التفكري، 
ويمثل اللعب خربة الطفل يف س�ّلم النمو االجتامعي، وحينام يصل سن الطفل العارشة، 

ق وليس جمرد املتعة والرسور. تصري ألعابه من النوع التَّنافي، ويقصد التَّفوَّ
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 الضحك والَقْهَقهة واجلرُي والقفز واالرمتاء عىل األرض، كلها تعبريات انفعالية، 
وت�دل عىل رسور الطفل، وأنه س�عيد  ومتوافق. أم�ا إذا انقلب مزاج الطفل الذكر فيلجأ 
إىل تقطي�ب اجلبني والعبوس وتقلي�ل احلركة، وأما البنت فتلجأ يف هذه احلالة إىل البكاء. 
ق، االنفعاالت غري الس�ارة عادة أكثر م�ن غريه، ولعل  ويكث�ر عن�د الطفل الذك�ّي التَّفوُّ
هاِ عىل التحصي�ل العلمي بقدر أكرب،  تقيي�د نش�اطه يف اللعب، من الوالدين، بس�بب حضِّ
ألهن�م يتوقعون من�ه التَّفّوق، هو ما يك�ون وراء هذه االنفعاالت، وهذا يس�بِّب بجانب 
ذل�ك للطف�ل القلق، وقد يع�اين من اإلحب�اط. والنُّْص�ُح للوالدين يف مثل ه�ذه احلالة، 
ق، الوقت املناس�ب ليامرس اللع�ب، وخاصة مع أقرانه،  أن يرتك�وا للطفل الذكي املتفوِّ
قه، فال يعاقب باحلرمان م�ن اللعب الكايف لذكائه وتقدمه الدرايس، بل مثل  ويكف�ي َتفوُّ
ه�ذا الطفل يكفيه التوجيه حتى تنمو خصائصه ومواهبه بطريقة عادية، فإن من احلرص 

ما يقتل املواهب.

انفعاالت ومشاكل طفل المدرسة:

ل�كل مرحل�ة يف حي�اة الطف�ل انفع�االت تتميَّز هب�ا، وأغلب م�ا تتمّيز ب�ه مرحلة 
املدرسة، الغضب، واخلوف، والغرية، وحب االستطالع. وجيب عىل الوالدين واملعلمني 
مراع�اة هذه االنفعاالت عند الطفل، عند حديثه�م مع الطفل، أو عند حكاية احلكايات 
واألح�داث، وعند التعامل بصفة عامة، حت�ى متر هذه االنفعاالت، وهذه املرحلة بدون 

خَتْليف آثار ضارة تبقي مع الطفل عندما يبلغ املراحل التالية.

 فاخلوف قد يكون مصدره احلديث عن الظالم والعفاريت، أو مش�اهدة وس�امع 
األفالم املرعبة، وقد يكون وراءه خوف فقد أحد الوالدين باملوت وما يرتبط به من غياهبام 
عنه غياًبا مبهاًم ومفاجًئا، نتيجة لسامعه احلكايات عن موت أشخاص تركوا أبناًء صغاًرا، 
وقد يكون الطفل يعرف أشخاصهم، فيتوقع دائاًم حدوث ذلك له بموت والديه، وأهنم 
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سيرتكونه مثل هؤالء األطفال. وكذلك خياف الطفل من الفشل يف املدرسة، أو أية مهام 
من املهام اجلديدة يف حياته املدرس�ية، خاصة أن الطفل يكون حريًصا، وحياول أن يظهر 
أم�ام أقران�ه، بأنه ال خياف من يشء ويتكتَّم أي خوف عن�ده حتى ال يعرف عندهم أنه - 

اف. خوَّ

 وأما قلق الطفل فمصدره عنده من املش�كالت املدرس�ية، واملش�كالت املرتبطة 
بتوافق�ه االجتامعي. فاالختيارات املدرس�ية، واخلوف من التخّل�ف الدرايس، والتأخري 
ع�ن مواعي�د املدرس�ة، وبصفة عام�ة، كل ما كان له أمهي�ة عند الوالدي�ن، أو عند مجاعة 
ة القلق عند البنات عنه�ا عند الذكور،  الطف�ل يك�ون َمْدعاة للقل�ق والتوّتر، وتزيد ح�دَّ
فواجب الوالدين أن يعتدلوا فيام يتوقعونه من الطفل الصغري، من نجاحات وتقدم، وأال 
يرهقوه باحلديث عن اخلوف من الفش�ل يف الدارس�ة، أو عن التف�ّوق الواجب أن حيرزه 
الطف�ل وأالَّ يفق�دوا هم أعصاهبم أثناء فرتة االختبارات، فينعكس ذلك كله عىل ش�عور 

وأعصاب طفل صغري مرهف الشعور، ضعيف األعصاب، قليل احليلة أمام املشاكل.

 يغض�ب الطفل ألتفه األس�باب، وأحياًنا بال س�بب مفه�وم، وأكثر ما يغضبه يف 
هذه املرحلة، كل ما يقف أمام رغبته يف االس�تقالل بنفس�ه يف كل أموره، فيغضب عندما 
تتع�رض ه�ذه الرغبة لإلحباط، كام يغضبه النقد ألي ش�أن أو عمل يقوم به، كام يغضب 
عندما يقارن بينه وبني باقي األطفال، إذا رأى هذه املقارنة ليست لصاحله، ويغضب ألية 
مقاطعة له أثناء اندماجه يف عمل ونشاط، كام يغضبه اهتامه بالكذب، أو حني يعاقب عىل 
أم�ر هو منه بريء. وواج�ب الوالدين مراعاة تلك األحوال عن�د الطفل؛ ألن األم عادة 
تتعام�ل م�ع الطف�ل بالنظر إىل جهة واحدة فق�ط، هي ما تراه وتطلبه، وتنس�ى أن الطفل 
لي�س أداة اس�تقبال  لرغباهت�ا وم�ا تطلبه من�ه فقط، بل هو إنس�ان صغري فق�ط، إال أن له 
�س فيها  نف�س ما هلا من مش�اعر ورغب�ات وانفعاالت، بل وه�ذه املرحلة هي التي يتأسَّ
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عن�د الطفل، الكثري من القواعد الس�لوكية والقيم واآلداب االجتامعية، ويتدرب خالهلا 
يه ويعت�اده من عمل. واس�تقالل الطفل بكثري  ع�ىل اكتس�اب املهارات من خ�الل ما يؤدِّ
م�ن املهام، واإلجيابية واملبادأة، وع�دم االعتامد عىل اآلخرين، فهذا وقته الواجب معاونة 
الطف�ل بتكليف�ه باألعامل التي يمكن أن يؤدهيا، وجيب تش�جيعه عىل القيام هبا، والتقليل 

م له التقدير الالزم لكل ما يقوم به.  من شأن الفشل الذي قد يصاب به، وجيب أن يقدَّ

 الغ�رية ش�أن فطري يف النفس، وحُتم�د وُتذم يف غري ح�االت االعتدال، ولكنها 
عن�د الطفل تدفع إىل املنافس�ة املحمودة، وزيادهت�ا تدفع إىل التَّنافر والتش�اجر،  والطفل 
ينق�ل ما كان عليه من الغرية إلخوته يف البيت، إىل زمالئه بالفصل، أو مجاعته يف اللعب، 
قا بينهم، واألكثر ش�عبية من ب�ني األقران، لذلك  ويق�ع حتاس�د األطفال عىل األكث�ر تفوُّ

 

ال يفض�ل اإلكثار من احلديث واملقارنة بني الطفل وبني أحد من إخوانه، أو زمالئه، ألن 
ذل�ك يدفعه إىل عدم تقبّله وكراهته، بداًل من أن يدفعه ملنافس�ته، ويقولون: إن االعتدال 

حممود ولو يف كراهة املحسود.

 من التغرّيات التي حتدث للطفل يف هذه املرحلة، أن تقديره لنفس�ه يصبح كبرًيا، 
حتى أنه ال حيب أن يعامله الكبار باعتباره طفاًل، فال حيب أن حَيَْتضنُه أحد، أو يقبله أحد، 
لع  ولو كان أحد الوالدين، وخاصة يف وجود آخرين، كام ال حيب أن ينادي عليه باسم الدَّ

الذي كان حيبه يف املرحلة السابقة، وحيب أن ينادي عليه بام ينادي به الكبار.

 ينت�اب الطف�ل من وق�ت آلخر نوبات عنيف�ة اْنفَعالية، يك�ون معظمها من عدم 
تقدي�ره واالهت�امم به، أو م�ن الصعوبات التي تواجه�ه، ومع هذا فالغال�ب عليه انفعال 

الفرح والرسور، وهيتم بالفكاهة والتالعب باأللفاظ.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





70
 خيتار الطفل شخًصا حيبه ويقيض معه معظم الوقت، وغالًبا ما يكون غري والديه، 
وخيتاره من بني إخوته، أو أحد أقاربه، أو من رفقائه، ويكون من صفات هذا الشخص، 

تلبية طلباته ومساعدته، وأما الوالدان فريغب يف عنادمها واالستقالل عنهام.

حب البطولة في حياة الطفل:

طفل املدرسة حيرص ويسعى إىل االتصاف بالصفات الشخصية التي تقبلها مجاعته 
م�ن أقران�ه يف اللعب، وعىل أم�ل أن يتقبلوه دائاًم بينهم، ويف هناي�ة املرحلة يبدأ يف اختيار 
ش�خصية يتمثلها يف كل مواقفه، وهذه الش�خصية قد تكون تارخيية، أو مّمن يسمع عنها، 
فيعتربها من مش�اهري التاريخ، أو مش�اهري نجوم الفن أو الرياضة، أو القادة السياسيني، 
ه  وهو ما يطلق عليه - حب البطولة - وجيب عىل الوالدين واملعلمني اس�تثامر هذا التََّوجُّ
عند الطفل وحتبيبه إىل الشخصيات الوطنية والدينية والقادة التارخييني واألبطال الفاحتني، 

حتى يتخذ منهم املثال املختار له من بينهم، فيتمثله يف حياته.

حي�رص الطفل ع�ىل احلصول عىل تقدير َم�ن حْوله، بإنتاج يشء م�ا، يروق يف نظر 
الكبار، وهذا يعطيه ش�يًئا من الرضا النفي، ويزيده حرًصا عىل املثابرة يف األعامل حتى 
تكتم�ل، أو إاِتق�ان مهارات�ه حت�ى حيصل ع�ىل اإلعجاب م�ن اآلخرين. ولكن�ه يف نفس 
الوقت يشعر بمرارة الفشل إذا مل حيقق النجاح يف هذا اإلنجاز، وقد يشعر بنقص كفاءته 
إذا تكرر ذلك الفشل، وللخروج من ذلك، وحتى نشبع عنده حاجته إىل التقدير، فيدفعه 
ذلك إىل التفوق واكتس�اب املهارات، حيس�ن أن نتيح للطفل أعاماًل ومهاًما نعرف مسبًقا 
قدرته عىل إنجازها، ثم نش�جعه حتى يؤدهيا، ثم نثيبه عليها، إما باملدح أو بتقديم اجلائزة 
ل�ه عن عمله، فيش�عر بالنجاح وحيرص أن يك�ون ناجًحا دائاًم، ويراع�ي اختيار األعامل 
وامله�ام الت�ي تكون حمّببة لديه، كام جيب أن نحذر احلك�م بالتفاهة عىل إنجازاته، أو بعدم 
أمهيته�ا، ب�ل يل�زم إبداء االهتامم ل�ه وبكل ما يقدمه لن�ا أو يعمله، وأن نثن�ى عىل أعامله، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





71
ن  حت�ى يش�عر بأنه قام بعمل ممتاز، أو أن�ه أّدى مهمة كبرية، ألن مفهومه عن نفس�ه َيَتَكوَّ
م�ن تقديرات اآلخرين، وخاصة الوالدين واملعلمني، ومن جانب آخر، ألن الطفل يرى 
يف كل م�ا يقدمه ويؤديه إنجاًزا عظياًم يس�تحق التقدي�ر واالنتباه، فيصدم من احلكم عليه 

بعكس ذلك.

مرحلة اإلدراك والتحصيل:

�س  أنس�ب وأنجح فرتة للتعليم والتدريب، هي فرتة التعليم االبتدائي، وفيها يتأسَّ
عن�د الطفل معظم قواعد الس�لوك واملفاهيم واملبادىء والع�ادات، وخالهلا تنمو عقليته 
وشخصيته ويتسع إدراكه، وهي املرحلة التي تبنى عليها املراحل الالحقة، فالعناية بتعليم 
الطف�ل وتدريب�ه وتوفري كل ما يالئم حتقيق هذا اهلدف، جي�ب أن يعمل له الوالدان، وأن 
يكون�ا عوًنا له عىل النجاح الالزم، وحتقيق أفضل اس�تيعاب علمي، نظرًيا وعملًيا، طبًقا 
ت عىل الطفل إحراز  لقدرات الطفل، من غري إجهاد له وإرهاق ُمضٍن، وال تس�اهل يفوِّ

التحصيل والنجاح الذي يتناسب مع قدراته.
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الطفل واكتساب المعايش والصفات

قلب الصغري قابل لكل ما ينقش فيه.

يق�ول اإلمام الغزايل يف »اإلحياء«: اعلم أن طريق هتذيب الصبيان من أهم األمور 
وأوكده�ا، والصبي�ان أمان�ة عند الوالدي�ن، وقلبه جوهرة طاهرة نفس�ية س�اذجة خالية 
د  م�ن كل نق�ش وصورة، وه�و قابل لكل ما نقش، ومائل إىل كل ما ُي�امل به إليه، فإن ُعوِّ
اخلري، وُعّلمه نش�أ عليه، وس�عد يف الدنيا واآلخرة، وش�اركه يف ثوابه والداه، وكٌل معلِّم 
د الرش، وأمهل إمهال البهائم شقى وهلك، وكان الوزُر يف رقبة القيِّم  له ومؤدِّب، وإن ُعوِّ
علي�ه وال�وايل له، ومه�ام كان األب يصونه ع�ن نار الدني�ا، فبأن يصونه ع�ن نار اآلخرة 
به، وهيذبه، ويعلمه حماس�ن األخالق، وحيفظه من قرناء الس�وء،  أوىل، وصيانت�ه بأن يؤدِّ

 

م، وال حيبِّب إليه الزينة والرفاهية، فيضيِّع عمره يف طلبها إذا كرب، فيهلك  ده التَّنعُّ وال يعوِّ
ل ظهور خمايل العقل عليه، ظهور احلياء  هالك األبد، وينبغي أن يراقبه من أول أمره، وأوَّ
لديه، فإنه إذا كان حيتش�م ويس�تحي ويرتك بعض األفعال، فليس ذلك إال إلرشاف نور 
العق�ل عليه، وهذه بش�ارة تدل ع�ىل اعتدال األخالق وصفاء القل�ب، وهو مبرشِّ بكامل 
العق�ل عند البلوغ، فالصبي املس�تحي ال ينبغي أن هُيَمل، بل يس�تعان ع�ىل تأديبه بحيائه 

ومتييزه.

د النفس مجيع  يقول الغزالي أيًضا: ولن ترسخ األخالق الدينية يف النفس ما مل تتعوَّ
العادات احلسنة، وما مل ترتك مجيع األفعال السيئة، وما مل تواظب عليه مواظبة َمن يشتاق 
إىل األفع�ال اجلميل�ة ويتنّع�م هبا، ويكره األفع�ال القبيحة ويتأمل هب�ا، واألخالق اجلميلة 
تك�ون باعتياد األفعال اجلميلة، وبمش�اهدة أرباب األفعال اجلميل�ة ومصاحبتهم، وهم 
قرن�اء اخلري وإخوان الص�الح، إذ الطبع يرسق من الطبع، والرش واخلري س�واء يف ذلك. 
واألص�ل يف تأديب الصبيان احلفظ من قرناء الس�وء. وكل مول�ود يولد معتداًل صحيح 
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ب أخالقه. وكلام ظهر من الصبى خلق مجيل  وفعل  الفطرة، وإنام باالعتياد والرتبية تتهذَّ
حمم�ود، فينبغ�ي أن ُيكرم عليه، وجيازي عليه بام يفرح به، ويم�دح بني أظهر الناس، فإن 
ة، فينبغي أن يتغافل عنه، فإن عاد ثانًيا فيعاتب رّسا، وال يكثر عليه العتاب  خالف ذلك مرَّ
ن عليه املالمة، ويس�قط وقع الكالم من قلبه، وحيس�ن أن يظل  يف كل حني، فإن ذلك هيوِّ

فه باألب. لألب عنده هيبة من أن يوبِّخه، واألم ختوِّ

التدرج وتعاطي األفعال طريق االكتساب:

الصغ�ري رسي�ع القبول للعالج جًدا، لعدم املعارضة عنده من كرب وعناد ورياس�ة، 
فيمك�ن ترس�يخ اخلل�ق فيه بس�هولة، عك�س الكب�ري إذ يصعب مع�ه التغي�ري، وإن كان 
ممكنًا، حيث يتضاعف عنده اجلهد واملجاهدة، إذ عليه أن يقتلع مارس�خ يف نفس�ه أواًل، 

 

وم�ا اعت�اده، ثم غرس صف�ة الصالح واعتياده�ا. والصفات احلمي�دة متعاونة وبعضها 
مرتبط ببعض، والصفات اخلبيثة يس�تدعي بعضه�ا بعًضا، وجير بعضها إىل بعض، ويبدأ 
باكتس�اب الصف�ة احلميدة األهم، فإن املش�اغل كثرية والوقت ال يّتس�ع إلتقان اجلميع، 
فات، ثم يأخذ من كل صفة أحس�نها إن  فاحل�زم أن ي�رصف الطاقة يف اكتس�اب أهم الصِّ

تيرسَّ له، حتى يستكمل ما يقدر عليه فيام بعد.

وينبغي أن يتقن الطفل والصغري الطريق احلميدة املرضية، والصفات احلسنة، حتى 
يشب عىل األنس هبا وحبها والرغبة فيها، فال يرّضه بعد ذلك أن يعرف الطرق األخرى؛ 

ألنه بتكوينه أصبح نافرا منها، مصدوًدا عنها.

ج يف الرتبي�ة والتدري�ب واإلرش�اد الزم حت�ى يكتس�ب الطف�ل الصفة، أو  التَّ�درُّ
امله�ارة، أو لرتس�يخ االعتق�اد واخلل�ق. فالصف�ات اخللقي�ة واملب�ادئ االعتقادي�ة، مثل 
املهارات العضوية، حتتاج إىل التدرج يف اكتس�اهبا، وتكرار فعلها، حتى ُتكتس�ب وُتْتقن، 
وت�ؤَدي بس�هولة ويرس، وبال جه�د أو صعوبة، مثل من يتعلم مهنة قيادة الس�يارات، أو 
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تعلم لعبة رياضية، فإنه يتعلمها شيًئا فشيًئا، وبتكرار فعلها، تصبح سهلة عىل من يتعلمها 
بع�د أن كان�ت صعبة وش�اقة، بل بكث�رة التكرار يمهر فيه�ا ويؤدهيا بإتق�ان وكفاءة، مع 
اليرس يف أدائها، وبأقل اجلهد. فاكتساب األخالق رياضة وجماهدة، بأن حيمل النفس عىل 
األع�امل التي يقتضيها اخللق املطل�وب، فمن أراد أن حيصلِّ خلق اجلود والكرم، فطريقه 
اد، وهو البذل لآلخرين، وخاصة بامل�ال، فال يزال يطالب  أن يتكلَّ�ف تعاطي فعل اجل�وَّ
ته عىل النف�س، فيجاهدها، حتى تألف  بالب�ذل، فيواظب عىل العطاء ويتكّلفه رغم مش�قَّ
نفس�ه فعل البذل، ويتيرس عليها فعلها، ومع التكرار والوقت، تعتاد النفس البذل فيصري 

اًدا. طبًعا هلا، ويصري بذلك جوَّ

العلم بتهذيب األخالق، مبارشة التهذيب، فالعلم والتحصيل دافع قوي للفضيلة 
والرغبة يف اكتساب اخللق، ولكن ال ُتكسب الصفة واخللق بمجرد حتصيل العلم هبا، إذ 
البد من مبارشة األفعال املكسبة للصفة وللخلق، مثل ذلك مثل اإليامن، البد من العمل 
بمقتضاه، ومن األمثلة املجربة يف ذلك، ما حكاه سهل بن عبد اهلل التسرتى، وهي حكاية 
مفي�دة، ألن التجربة ُتطلع عىل دقائق من العلم يس�تغرب س�امعها، م�ع أنه يعظم نفعها، 
يقول سهل V: كنُت وأنا ابن ثالث سنني أقوم بالليل فأنظر إىل صالة خايل حممد بن 
س�وار، فقال يل يوًم�ا: أال تذكر اهلل الذي خلقك؟ فقلت: كيف أذك�ره؟ قال: ُقْل بقلبك 
، اهلل  ك به لسانك: اهلل معي، اهلل ناظر إىلَّ عند تقلبك يف ثيابك ثالث مرات من غري أن حترِّ
ش�اهدى. فقلت ذلك ليايل، ثم أعلمُته، فقال: قل يف كل ليلة س�بع مرات، فقلت ذلك، 
ثم أعلمته، فقال: قل ذلك كل ليلة إحدى عرشة مرة، فقلته، فوقع يف قلبي حالوته، فلام 
كان بع�د س�نة، قال يل خايل: احفظ ما علمت�ك وُدْم عليه إىل أن تدخل القرب، فإنه ينفعك 
ى، ثم قال يل  يف الدنيا واآلخرة، فلم أزل عىل ذلك س�نني، فوجدُت لذلك حالوة يف رسِّ

خايل يوًما: يا سهل، من كان اهلل معه وناظًرا إليه وشاهده، أَيْعصيه؟ إياك واملعصية.
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ْفَية، فإنه ال خيفيه  يق�ول اإلم�ام الغزايل: ينبغي أن يمنع الطفل من كل ما يفعله يف خاِ

د فعل القبيح. إال وهو يعتقد أنه قبيح، فإن ُترك تعوَّ

ويق�ول الغزايل أيًضا لتوضبح اإلرش�اد ودرجات االعتقاد، عل�اًم وعماًل: يبدأ مع 
الصب�ي يف تقدي�م العقائ�د ليحفظها حفًظا، ثم ال يزال ينكش�ف له معناها يف كربه ش�يًئا 
فش�يًئا، فابت�داؤه باحلفظ، ث�م الفهم، ثم االعتق�اد واإليقان. وحيصل ذل�ك للصبي بغري 
بره�ان، فم�ن فض�ل اهلل n عىل قلب اإلنس�ان، أن رشح�ه يف أول أم�ره لإليامن من 
غري حاجة إىل حجة وبرهان، وس�بيله أن يش�تغل بتالوة القرآن، وتعلم التفس�ري، وقراءة 
احلديث ومعانيه، ويش�تغل بوظائف العبادات، فال يزال اعتقاده يزداد رس�وًخا بام يقرع 
ة القرآن وحججه، وبام يرد عليه من فوائد وشواهد األحاديث، وبام يْسطع  سمعه من أدلَّ
يف قلب�ه من أنوار العبادات، وبام يرسى إليه من مش�اهدة الصاحلني وجمالس�تهم، فيكون 
ْقي والرتبية له حتى ينمو ذلك البذر،  أول التلقني كإلقاء البذر، وتكون هذه األعامل كالسَّ

ويقوي ويرتفع شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السامء.

الطفل وخلق النظافة والترتيب:

فالنظافة خلق ربَّاين، واهلل n حيب النظافة، وحيب النظيف، والنظافة مطلوبة يف 
كل يشء، يف أبداننا وبواطننا، ويف ملبس�نا ويف مطعمنا، ويف بيوتنا وأفنيتنا، يف ش�وارعنا، 
ق عىل  وحدائقن�ا وأماك�ن أعاملنا، يف مدارس�نا وأماكن لعبنا، فأمة اإلس�الم البد أن تتفوَّ

سائر األمم، ومن ذلك أن ختتّص بالنظافة، وُتعرف بالنظافة.

رشع اإلس�الم اجتن�اب النجاس�ات احلس�ية واملعنوي�ة، احلس�ية كالب�ول والرباز، 
واملعنوي�ة كال�رشك ]ٿ  ٿ   ٿ[ ]G: 28[. وج�اء يف احلدي�ث ع�ن دع�اء 
دخول اخلالء - أي دورات املياه - »أعوذ باهلل من اخلُبث واخلبائث« أي: ذكور الشياطني 
وإناثه�ا. فالش�ياطني خبيث�ة وحت�ب مواط�ن اخلبائث، واملرشك�ون أنجاس يف نفوس�هم 
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املرشك�ة، ويعت�ادون خمالطة النجاس�ات، بعكس املؤم�ن الطاهر، يف باطن�ه ويف ظاهره، 
والعبادات قائمة عىل النظافة احلس�ية واملعنوية، فدخول اإلنس�ان من البداية يف اإلسالم 
م�ن الكفر، جيب فيه الغس�ل للبدن، ثم التوبة من الرشك بالتلفظ بالش�هادتني، والصالة 
جي�ب هل�ا الطهارة من احل�دث األصغر، ومن احل�دث األكرب، وهي طهرة م�ن الذنوب، 
والزكاة طهرة للامل بنص احلديث، ومعناها اللغوي: النامء والزكاة أي: الطهرة، والصوم 
طه�رة للنف�س والب�دن، فالص�وم ُجنَّ�ة؛ أي: وقاية من الذن�وب واآلثام، وه�ي اخلبائث 
ا فال يقبل منه،  املهلكة، واحلج يلزمه التطهر ظاهًرا، وباطنًا، وحتى النفقة إذا كانت حراَمً
ر احلي واملعنوي، بطهارة النفس عن رذائل األخالق ومذموم  وهك�ذا العبد دائم التَّطهُّ
الصفات. وهم يف ذلك - أي العباد - يف تش�ّبه دائم بخُلق املالئكة املقدس�ني املطهرين، 
واملالئك�ة حت�ب الطه�ارة، واهلل ]ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ[ ]2: 222[، والعمل 
عىل اجتناب الش�هوة والغضب واحلقد واحلس�د والكرب والعجب والبخل وأمثال ذلك، 
هو تزكية للنفس حتى يمكن بعد ختليتها من هذه اخلبائث، حتليتها بصفات احللم واملوّدة 

الكه. والتواضع والكرم وأمثال ذلك من حماسن األخالق. فالنظافة إًذا نظام الدين وماِ

وواج�ب الوالدين العم�ل عىل تنظيف الطف�ل وتعليمه وتدريب�ه وحتبيبه للنظافة، 
ُيعلَّم الطفل النظافة فيبدأ منذ يميّز الطفل بني ما هو نظيف، وما هو قذر وغري نظيف.

بالنسبة لبدنه:
1- يتوضأ، أو يغسل يديه ووجهه ورجليه قبل أن ينام كل ليلة.

2- يتوضأ، أو يغسل يديه ووجهه ورجليه بعد استيقاظه كل يوم.
ثت. 3- يغسل يديه كلام تلوَّ

ثت. 4- يغسل رجليه كلام تلوَّ
5- يغتسل بعد كل لعب طويل، أصابه العرق بسببه.
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6- يغتسل عىل فرتات متقاربة صيًفا، وبانتظام شتاًء كل ثالثة أيام.

7- يقلَّم أظافر يديه ورجليه كلام اقتىض األمر، بحيث يتعهدها مرة كل أس�بوع، وحيسن 
أن يكون ذلك قبل الغسل للجمعة.

8- يغسل شعر رأسه مرة كل يوم، وحيافظ عىل نظافته وترسحيه، وخاصة البنت.
د تنظيف أسنانه بعد كل طعام، وقبل النوم، وخيصص له فرشاة أسنان. 9- يتعوَّ

�م فيها، أو  10- حيتف�ظ مع�ه بق�در من منادي�ل ورق الوج�ه، لتجفيف الع�رق، وللتَّنخُّ
البصاق، ويضع املستعمل يف سلة املهمالت.

11- جيّفف األذنني بالقطن بعد كل اغتسال.
�ف هب�ا وجهه وبدن�ه، تعل�ق يف احلامم، وال يس�تخدم  12- خيص�ص للطف�ل فوط�ة جيفِّ

غريها.

بالنسبة ملالبسه:

1- ُترتَّ�ب يف م�كان خمّصص هلا، وبحيث ال ختتلط بغريها، وُيراعي هتويتها ونْفضها قبل 
ارتدائها.

2- توضع املالبس التي استعملت ويراد غسلها يف مكان خارج احلجرة خيصص هلا.
3- تعّل�ق املالب�س التي تس�تعمل عىل عالق�ات خمصصة للطفل تك�ون يف متناول يديه، 

ة من وضعها غري معلقة يف األماكن املعّدة هلا. وحيّذر بشدَّ
4- يفض�ل أن يك�ون للطف�ل مالبس خاص�ة للنوم، خ�الف املالبس التي ي�امرس فيها 

نشاطاته أثناء يقظته.
5- يفضل لبس جورب جديد أو مغس�ول كل يوم، ويوضع املس�تعمل يف احلال بمجرد 

خلعه يف املكان املخصص للغسيل.
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6- حياف�ظ عىل نظافة احلذاء، من داخله، ومن خارجه، مع دهنه بالدهان املناس�ب، وأن 
خيص�ص لكل طفل م�كان لألحذية بالقرب م�ن باب البيت، بحي�ث يضعه بمجرد 
خلع�ه، وقب�ل أن يدخ�ل ب�ه حجرات البي�ت، ويفض�ل أن يكون له يف نف�س املكان 
د أال يلبس حذاء، أو شبش�ب  - شبش�ب - يلبس�ه داخ�ل البي�ت، ويفض�ل أن يع�وَّ

إخوانه.
7- يفض�ل أن يتدرب الطفل عىل كيَّ مالبس�ه بنفس�ه، وأن يتم ذل�ك لكل املالبس التي 

د عىل كيِّها عند ارتدائها. تكوي بمجرد غسلها، ثم وضعها يف أماكنها، وال يعوَّ
د تلويث مالبس�ه، أو ارتداء املالبس امللوثة، ويتم زجره عىل ذلك بعد  8- جيب أال يتعوَّ

التعليم والتفهيم املناسب.
�ن الطف�ل أن نظافة املالبس مظهر إس�المي، وخلق مجي�ل، وأن املالبس النظيفة  9- يلقَّ
والبس�يطة، أفض�ل قيم�ة من املالبس الثمني�ة، وأن العناي�ة بالنظافة أهم م�ن العناية 

باألغىل ثمنًا يف املالبس.

بالنسبة لفراشه وحجرته:

1- عدم استخدام الفراش إال للنوم والراحة، واملحافظة عليه نظيًفا مرتًبا، بوضع الغطاء، 
والفرش، واملخدات، كل يف موضعه، وترتيبه بعد االستيقاظ من النوم وقبل دخول 

د عىل ذلك. احلامم للتعوُّ
2- يت�م نف�ض الفراش عن�د النوم والتأكد م�ن خلو الفراش واألغطي�ة من أي يشء قد 

يكون علق هبا.
د أن يغري  3- يت�م تعوي�د الطفل أن يق�وم بتهوية فراش�ه بنفس�ه، إن أمكنه ذلك، ويتع�وَّ
املالءات واألغطية بنفس�ه، وأن يضع املس�تعمل، واملراد غس�له يف املكان املخصص 

لذلك.
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4- ال يض�ع ع�ىل الفراش أي يشء من أدواته، أو لعبه، وال يلق�ي عليه أية مهمالت، أو 

قصاصات الورق وغريه.
5- يفضل أال ينام الطفل إال يف فراشه، وال ينام يف فراش غريه، إال للحاجة، وإذا نام يف 

فراش غريه، فال يرتكه إال نظيًفا ومرتًبا مثلاًم يفعل يف فراشه.
6- حياف�ظ ع�ىل هتوي�ة مكان الن�وم، وجتميل احلجرة بام يناس�ب عمر الطف�ل، وتنظيفها 
يومًيا، وأن يش�ارك الطفل يف ذلك، حتى ولو كان البيت فيه َمن خيدم ويقوم بذلك، 

وحتى يعتاد الطفل النظافة والرتتيب عملًيا يف حياته بعد ذلك.
د عىل  7- يفض�ل أن تك�ون حجرة ن�وم الطفل مضاءة دائ�اًم، وحتى أثناء نوم�ه، وال يعوَّ
الظالم. وأن يقوم الطفل بنفسه بإطفاء اللمبات الكبرية قبل نومه، مع بقاء ملبة صغرية 
مضاءة. كام يفضل أن يوضع بالقرب منه - كش�اف، أو بطارية - الس�تخدامها عند 

انقطاع الكهرباء.
8- يفض�ل أن يك�ون ل�كل طفل غطاء مس�تقل، بحيث ال يش�رتك مع إخوت�ه يف الغطاء 

الواحد، وخاصة أخته، ويلزم ذلك إذا بلغ أهيام سبع سنني.

بالنسبة ملكتبه وحقيبة مدرسته:

1- يمسح املكتب ويرتب ما عليه قبل اجللوس عليه.
2- توضع عليه، ويف أدراجه، األدوات، والكتب، والكراسات، كل يف موضعه، وحيافظ 
، حت�ى ال يبحث عنها يف كل  ع�ىل أن توضع هذه األش�ياء يف موض�ع معني، ال يتغريَّ
املواضع فيضيع الوقت والرتتيب، وخيصص مكان للحقيبة املدرسية، أو تعلق خالية 

من األدوات والكتب.
3- ال يوضع يف حقيبة الطفل املدرسية إال املطلوب استعامله يف كل يوم مدريس، وحسب 
جدول احلصص املدرس�ية، ويش�ّدد يف ذلك، حتى ال حيمل يومًيا كل ما يمأل احلقيبة 
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ويعود هبا دون استعامل، وللمحافظة عليها، ولسهولة استخراج املطلوب منها. ويتم 

يومًيا، وقبل النوم، وضع املطلوب استعامله يف اليوم املدريس التايل.
ق ش�يَئًا من الكتب، أو الكراس�ات، حتى ُينْتهي منها،  4- يش�ّدد عىل الطفل، بأن ال يمزِّ
فُتجن�ب يف م�كان خمصص للترصف فيها، وحبذا لو أع�ريت، أو أهديت لطفل آخر 

حيتاج إليها.
ثها، إال أن يكتب  5- يشّدد عىل الطفل، بأن ال يكتب بخطه عىل صفحات الكتب، أو يلوِّ

قة وبخط مجيل. رشًحا، أو مالحظة علمية مناسبة، فيكتبها منسَّ
6- توض�ع س�لة مهمالت قريبة من الطفل، يضع فيها م�ا يتخّلف من قصاصات الورق 
أو النفايات املختلفة، أواًل بأول، وحيذر من إلقاء يشء من ذلك، عىل املكتب أو عىل 

أرض احلجرة. ويفضل أن يوضع عىل املكتب علبة مناديل ورق لالستعامل.
7- يفضل أن تتم مراجعة حمتويات احلقيبة املدرس�ية، مع الطفل وبموافقته، عند عودته 
من املدرس�ة، وعند إعدادها لليوم املدريس التايل، حتى يطمئن الوالدان عىل س�لوك 
الطف�ل، بع�دم إحض�ار يشء ال خيص�ه م�ن املدرس�ة، ولالطمئن�ان ع�ىل وضع كل 
املطلوب لليوم الدرايس، وجيب متابعة ومراجعة كتبه وكراساته، وأدواته لالطمئنان 
عىل الدراسة، ومن أجل اإلرشاد وتوجيه الطفل، وإذا احتاج األمر لتفتيش احلقيبة، 
أو األدراج من ورائه، فيفضل أال يعلم الطفل هبذا التفتيش، وقد س�بق بيان ذلك يف 

الفصول السابقة.
8- يراعي إضاءة مكان مذاكرة الطفل إضاءة جيدة، وتوفري كريس مريح مناسب لعمره، 
وهتوي�ة احلجرة أثناء املذاكرة، وحيس�ن تزي�ني احلجرة واملكتب بام حيب�ه الطفل حتى 

يرتاح للمكان وال يمّل اجللوس للمذاكرة.
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9- األفض�ل للطف�ل تعليق أش�يائه عىل احلائ�ط، يف حقائب قامش وغريه، ليس�هل عليه 
اس�تخدامها وحفظها. وتكون بألوان مجيلة ومْفرحة، ويمكن صناعتها عىل أش�كال 

احليوانات والطيور، وحتى تتسع احلجرة له، ولغريه.

بالنسبة للشارع واملدرسة:

1- خيص�ص يف حقيبة املدرس�ة كيس بالس�تيك فارغ، يضع الطفل في�ه كاّفة املخلَّفات، 
ويفرغها، أو يلقيه بام فيه، عند عودته من املدرسة، وحيذر من إلقاء يشء يف الشارع.

2- حيافظ عىل مكان جلوس�ه بالفصل يف املدرس�ة، نظيًفا، ويطالب بمسح املكان بفوطة 
توضع باملكان، أو بمنديل من الورق، قبل اجللوس عليه يف بداية اليوم املدريس.

3- يمنع من إلقاء يشء يف الفصل، أو دورة املياه، أو يف حوش املدرسة، وإذا كانت هناك 
سلة للمهمالت فيمكنه إلقاء األشياء فيها.

د ويطال�ب، ويش�جع، ع�ىل التقاط م�ا يلقي يف ه�ذه األماكن، وحت�ى ال تؤذي  4- يع�وَّ
زمالءه، أو معلميه، ويضعها يف سلة املهمالت.

د  5- حي�ذر م�ن قطع يشء من املزروع�ات واألزهار، يف املدرس�ة، أو يف الطري�ق، ويعوَّ
املحافظ�ة عليه�ا، فإن أصح�اب احلضارات املادي�ة يعتربون ت�رصف الطفل يف هذه 

احلالة دليل مستوى احلضارة.
6- يش�ارك الطفل يف األنش�طة املدرس�ية، للنظافة، والتجميل، والزراع�ة، وغري ذلك، 

حتى يتعلم ذلك، وحيافظ عىل ما ُبذل من جهد فيها، باملحافظة عليها.
7- من�ع الطف�ل من الكتاب�ة والعبث عىل احلوائط، يف البيت، أو الش�ارع، أو الفصل، أو 
املدرسة، وإذا أحب الطفل يف مرحلة قبيل املدرسة، أو خالل فرتة الدراسة، أن يعبث 
بالقلم - يش�خبط - يفضل ختصيص كراس�ة ختصص لذلك، وي�رتك الطفل يامرس 

فيها هوايته، وقد يؤدي ذلك إىل اكتشاف قدرة فنية لديه.
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بالنسبة للوقت والرتيب:

الشك أن هناك عالقة بني الوقت والرتتيب، فرتتيب الشئون، واألشياء، ال يكون 
إال يف وق�ت، والوق�ت بال�رضورة حمدود بالس�اعات، واأليام، واألس�ابيع، والش�هور، 
والس�نني. فإذا ضيعت الس�اعات ضاع الي�وم، وإذا ضاع اليوم ضاع األس�بوع، وهكذا 

يضيع العمر بال كثري فائدة.

د الطفل عىل ترتيب يشء لكل وقت، حتى الراحة ترتب، فأوقات  1- حيسن أن نعوِّ
للراح�ة، وأوقات للنوم، وأوقات للِّعب، وأوقات للطعام، وأوقات للمذاكرة، وأوقات 
للعب�ادة، وأوقات للبيت، وأوقات خلارج البيت، وأوقات للزيارة، وأوقات للمدرس�ة، 
وأوقات للفس�حة والتفّرج، وأوقات للهوايات والتدريب عىل املهارات، وهكذا بحيث 

ال خيلو وقت من شغل مقصود، فال يرتك شيَئًا للفراغ.

2- يوض�ع ذل�ك كل�ه يف ج�داول، وتتاب�ع م�ع الطف�ل حتى يعت�اد تنظي�م وقته، 
واالستفادة منه.

3- أعظ�م ما نعلمه الطفل، املحافظة عىل املواعي�د، وضبطها، وعدم طغيان عمل 
عىل وقت عمل آخر.

كيف يكتسب الطفل القدرة عىل التحصيل  املدريس والتفّوق؟

ن يتحر اخلري  يق�ول 0: »إمنا العلم بالَّتعلُّم، وإمنا اللم بالتَّحلُّم، ومىَ
.» هحْ ن يىَتَّق الشرَّ يوقىَ ، ومىَ هحْ طىَ ُيعحْ

الطفل ومجتمع المدرسة الجديد:

يبدأ الطفل مرحلة هامة ورئيسية يف حياته، عند أول خطوة له إىل املدرسة االبتدائية، 
ويعت�رب الص�ف األول االبتدائ�ي أخطر وأهم ما يؤثر يف مس�تقبل الطف�ل الدرايس. فإذا 
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ًقا يف الص�ف الدرايس األول، فغالًبا  تقب�ل الطفل جمتمع املدرس�ة، وأمكن أن يكون متفوِّ
ق يف بقي�ة مراحل التعليم، م�ا مل يطرأ له م�ن العوارض م�ا يمنع هذا  م�ا يصاحب�ه التف�وُّ

ق. التفوُّ
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وسائل التربية اإلسالمية 
التربية بالقدوة الحسنة

وتع�د من أهم وس�ائل الرتبية حيث يّك�ون املربى من خالهلا عدة بن�اءات داخلية 
ل�دى م�ن يربيه، عن طريق س�لوكياته التي تنعك�س باالنطباعات املؤث�رة أفعااًل يقلدها 

ويتمثلها الطفل الناشئ الذي يربيه.

وم�ن هنا كان تقريع ش�اعرنا العريب ألي�ام يف املعلم الذي خيالف فعل�ه قوله، يقول 
الشاعر:

التعليم ي������ا أي�����ه�����ا ال������رج������ل امل����ع����ل����م غ����ريه ذا  ك������ان  ل��ن��ف��س��ك  ه����ال 
سقيمتصف الدواء لذى السقام وذى الضنى وأن���������ت  ب�����ه  ي����ص����ح  ك���ي���م���ا 
ع����ن غيها ف���ان���ه���ه���ا  ب��ن��ف��س��ك  ف����أن����ت حكيماب������دأ  ع���ن���ه  ان���ت���ه���ت  ف�������إذا 
ويقتدي وع��ظ��ت  م���ا  ي��ق��ب��ل  التعليمف��ه��ن��اك  وي���ن���ف���ع  م���ن���ك  ب���ال���ع���ل���م 
مثله وت�����أت�����ي  خ����ل����ق  ع�����ن  ت����ن����ه  عظيمال  ف���ع���ل���ت  إذا  ع���ل���ي���ك  ع�������ار 

وق�د بع�ث اهلل نبينا حممًدا 0 ليكون للمس�لمني عىل م�دار التاريخ القدوة 
الصاحلة للبرشية يف كل زمان ومكان وليكون الرساج املنري، والقمر اهلادي ملن أراد السري 

يف طريق اهلدي والصالح.

6: ]وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ[ ]21:2 [.

ٹ      ٿ   ٿ       ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ     ڀ    ]ڀ    وَ 6: 
ٹ  ٹ[ ]2: 45 - 46[.

ولقد سئلت السيدة عائشة J عن خلق رسول اهلل 0، فقالت: »كان 
خلقه القرآن«.
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وأخ�رج الش�يخان ع�ن علقم�ة ق�ال: س�ئلت عائش�ة J: أكان رس�ول اهلل 
0 خيص شيًئا من األيام - بقصد الزيادة يف العبادة - قالت: ال، كان عمله ديمة 

- أي كان دائاًم مستمًرا - وأيكم يطيق ما كان رسول اهلل 0 يطبق؟!)1(.

ويروي أنس أن النبي 0 واصل - أي صام مواصاًل الليل بالنهار، والنهار 
باللي�ل يوم�ني أو ثالثة - وكان ذل�ك يف آخر رمضان؛ فواصل الن�اس معه، فبلغه ذلك، 
فقال: »لو مد لنا الشهر لواصلنا وصااًل يدع له املتعمقون - أي: املبالغون - تعمقهم. 

إني لست مثلكم، إني أظل يطعمين ربي ويسقيين« أي: يعينني ويقويني)2(.

  

)1( صحيح: رواه البخاري ]1987[، مسلم ]1865[.
)2( صحيح: رواه مسلم ]2626[.
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التربية بالتذكير والعظة

والق�رآن الكري�م ق�د أكد هذا املعن�ى يف كثري من آيات�ه، وكرر االنتف�اع بالذكرى؛ 
والتأث�ري بالكلمة اهلادئ�ة، والنصيحة الراش�دة: 6: ]ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        

.]37 :a[ ]ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

.]55 :c[ ]َو 6: ]ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

.]4- 3 :Y[ ]َو 6: ]پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ

.]8 :a[ ]َو 6: ]ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ

.]14 :K[ ]َو 6: ]ۇ  ۇ  ۆ

َو 6: ]ک  ک  گ  گ  گ گ   ڳ  ڳ  ڳ[ ]4: 2[.

ولنا يف رس�ول اهلل 0 األسوة احلسنة فقد جاء يف احلديث النبوي الرشيف 
ع�ن ابن عباس L قال: كنت خل�ف النبي 0 يوًما، فقال يل: »يا غالم إني 
أعلم���ك كلم���ات: احفظ اهلل حيفظك، احفظ اهلل جتده جتاهك، إذا س���ألت فاس���أل 
اهلل، وإذا اس���تعنت فاس���تعن باهلل، وأعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، 
 مل ينفعوك إال بش���يء قد كتبه اهلل c لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بش���يء 
مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهلل c عليك، رفعت األقالم وجفت الصحف«)1(.

  

)1( صحي�ح: رواه الرتمذي ]2706[، وأمحد )27/1(، واحلاكم )542/3(، وصححه الش�يخ األلباين 
يف »صحيح اجلامع« برقم: ]3532[.
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التربية الروحية والوجدانية

) أ ( تعزيز عالقة الولد بعبادة ربه:

ملا روى احلاكم وأبو داود عن عمرو بن العاص L، عن رسول اهلل 0 
أنه قال: »مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء س���بع س���نني، واضربوهم عليها وهم أبناء 

عشر، وفرقوا بينهم ف املضاجع«)1(.

)ب( تعزيز عالقته بالقرآن الكريم:

 وهل�ذا أش�ار اب�ن خل�دون يف مقدمته إىل أمهي�ة تعليم الق�رآن الكري�م لألطفال 
وحتفيظه، وأوضح أن تعليم القرآن الكريم هو أس�اس التعليم يف مجيع املناهج الدراس�ية 
يف خمتلف البالد اإلسالمية؛ ألنه شعار من شعائر الدين يؤدي إىل تثبيت العقيدة، ورسوخ 

اإليامن.

 ولق�د نصح ابن س�ينا يف كتابه: »السياس�ة« بالب�دء بتعليم الولد الق�رآن الكريم 
بمجرد استعداده جسمًيا وعقلًيا هلذا التعليم، لريضع منذ الصغر اللغة العربية األصيلة، 

وترسخ يف نفسه معامل اإليامن.

)جـ( تعزيز ارتباطه ببيوت اهلل:

ڻ   ڻ      ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ]ڳ    :D اهلل  ق�ال 
.]18 :G[ ]ڻ

:D د ( تعزيز ارتباطه بذكر اهلل (

لقوله F: ]ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ[ ]2: 152[.

)1( تقدم خترجيه.
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وقوله c: ]ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ حئ مئ  ىئ    يئ[

]42 - 41 :2[

وقوله c: ]ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  
ے    ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ[ ]2: 35[.

 ولقول�ه O - في�ام رواه البخ�اري -: »مثل الذي يذك���ر ربه، والذي 
ال يذكر ربه مثل الي وامليت«)1(.

)هـ( تعزيز ارتباطه بالنوافل والسنن:

لقوله F: ]چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ[
]79 :W[

فع�ن أيب هري�رة I ق�ال: ق�ال النب�ي 0: ».. وم���ن تقرب إل ش���ربا 
تقرب���ت إلي���ه ذراًعا ومن تقرب إل ذراًعا تقربت إليه باًعا، وإذا أقبل إل ميش���ي أقبلت 

إليه أهرول«)2(.

وعن أم حبيبة زوج النبي 0 قالت: س�معت رسول اهلل 0 يقول: 
»ما من مس���لم يصلي هلل c ف كل يوم اثنتى عش���رة ركعة تطوًعا غري الفريضة 

إال بنى اهلل له بيًتا ف النة«)3(.

)1( صحيح: رواه البخاري ]6407[.
)2( صحيح: رواه البخاري ]7536[، مسلم ]6981[.

)3( صحيح: رواه مسلم ]1729[.
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:c و ( تعويده على مراقبة اهلل (

.]219 - 218 :n[ ]ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں[ :F لقوله

.]4 :o[ ]وقوله: ]ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

وقوله: ]چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  [ ]4: 5[.

ولقول�ه 0: »اإلحس���ان: أن نعبد اهلل كأنك تراه ف���إن مل تكن تراه فإنه 
يراك«)1(.

  

)1( صحيح: رواه البخاري ]50[، مسلم ]102[.
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التربية الفكرية

املقص���ود بالربي���ة الفكرية: هو تعزيز ارتباط املس�لم منذ أن يعق�ل ويميز إىل أن 
يرتع�رع يافع�ا، إىل أن يصب�ح ش�اًبا، إىل أن يتدرج رج�اًل - بنظام اإلس�الم دينًا ودولة، 
وبتعالي�م الق�رآن دس�توًرا وترشيًع�ا، وبالعل�وم الرشعية منهاًج�ا وأحكاًم�ا، وبالتاريخ 
اإلس�المي روًح�ا وق�دوة، وبالثقاف�ة اإلس�المية مدني�ة وحض�ارة، وبمنهجي�ة الدعوة 

اإلسالمية اندفاًعا ومحاًسا.

وينتهج املربى ف سبيل ذلك عدة سبل:

1- التعريف بنظام اإلسالم ورشيعته، وسنة نبي اإلسالم، وأحكام كل سنة.
2- التوجيه إىل تعاليم القرآن كدستور لإلسالم.
3- تعليم العلوم الرشعية بمناهجها وأحكامها.

4- قراءة التاريخ اإلسالمي ليكون لديه القدوة واملثل والعربة والعظة.
5- تعويده عىل االطالع عىل الثقافة اإلسالمية وحضارة اإلسالم.

6- التعريف بمنهجية الدعوة اإلسالمية لتكون سبيله يف احلياة.
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التربية االجتماعية

املقص���ود بالربي���ة االجتماعي���ة: ه�و أن يس�عى املربى جه�ده يف رب�ط ولده منذ 
أن يتفه�م حقائق األش�ياء - ببيئة اجتامعية نظيفة صاحلة، يكتس�ب منها التزكية لنفس�ه، 
والطه�ر لقلب�ه، والتثبي�ت إليامن�ه، والعل�م النافع لعقل�ه، واألخالق الفاضل�ة الصحية 
جلسمه، والتوعية اإلسالمية لفكره، واجلهاد الصادق لدعوته، واإلرشاف الرباين لروحه، 

واالندفاع اإليامين لدينه ويكون ذلك من خالل انتهاج هنج تربوي يتضح فيام ييل:

1- ربط الناشئ بالصحبة الصالحة:

من األمور التي ينبغي عىل املربى أن يلحظها، وهيتم هبا، ويسعي جهده يف حتقيقها: 
تعزيز ارتباط الولد بأربعة أصناف من األصحاب:

األول- صحبة البيت.

الثاني- صحبه احلي.
الثالث- صحبه املسجد.

الرابع- صحبة املدرسة أو العمل.

2- ربط الناشئ بالدعوى والداعية:

م�ن األمور التي ال يش�ك فيها أحد أن النايشء حني يتهيأ ل�ه مناخ الدعوة من كل 
ما يتعلق هبا من أس�باب، وحني تتمهد له ظروف اجلهاد التبليغي يف كل ما يدفع إليه من 
بواعث .. فإن الناشىء - وال شك - يشب وهو يف سن التعقل والتمييز مرتبًيا عىل روح 
اجله�اد، وتبليغ الدعوة، واملس�اعدة يف هداي�ة الناس، وإنقاذ البرشي�ة .. بل تتأصل هذه 
ال�روح الدعوية اجلهادية يف نفس�ه وترتس�خ، وتتعمق يف كيانه ووجدان�ه، وتتحول لديه 

طبًعا وخلًقا وعادة.
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3- إفساح المجال للناشئ لقضاء وقت في اللعب والترويح:

لذلك يروي حنظلة األس�دى I - كام روى مس�لم - فيام حيدثه به عن نفس�ه 
يقول:

لقينى أبو بكر وقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة!!.

قال: س�بحان اهلل، ما تقول؟! قلت: نكون عند رس�ول اهلل 0، يذكر بالنار 
واجلنة حتى كأنا رأى عني، فإذا خرجنا من عند رس�ول اهلل 0، عافس�نا »العبنا« 

األزواج واألوالد والضيعات، فنسينا كثرًيا!!.

ق�ال أبو بك�ر: فواهلل إنا لنلقي مثل هذا!. قال حنظل�ة: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى 
دخلنا عىل رسول اهلل 0. قلت: نافق حنظلة يا رسول اهلل!.

فقال رس�ول اهلل 0: »وما ذاك؟« قلت: يا رسول اهلل، نكون عندك تذكرنا 
بالن�ار واجلن�ة حت�ى كأنا رأى ع�ني، فإذا خرجن�ا من عن�دك عافس�نا األزواج واألوالد 

والضيعات، ونسينا كثرًيا!.

ق�ال رس�ول اهلل 0: »وال���ذي نفس���ي بيده، ل���و تدومون على م���ا تكونون 
عن���دي وف الذكر، لصافحتكم املالئكة على فرش���كم وف طرقك���م، ولكن يا حنظلة، 

ساعة وساعة«)1( وكرر هذه الكلمة »ساعة وساعة« ثالث مرات.

م�ن هذا احلديث نسرتش�د: أن النبي 0 أقر حنظل�ة وأبا بكر L عىل 
مالعبة األزواج واألوالد، وعىل مالطفتهم وإدخال الرسور عليهم؛ لكون هذا يتفق مع 

أمزجة البرش، وطبيعة اإلنسان.

)1( صحيح: رواه مسلم ]7142[.
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4- إيجاد رابطة للتعاون بين البيت والمسجد والمدرسة:

مسئولية البيت: فمن املعلوم أن مسئولية البيت ترتكز يف الدرجة األوىل عىل الرتبية 
اجلسمية وقد جاء أن من يضيع حق أوالده، وهيمل معيشة عياله يناله اإلثم الكبري.

روى أب�و داود ع�ن النب�ي 0 أنه قال: »كف���ى باملرء إمًث���ا أن يضيع من 
يقوت«)1(.

ويف رواية ملسلم: »كفي باملرء إمًثا أن حيبس عمن ميلك قوته«)2(.

وكذل�ك يق�وم البي�ت بالرعاي�ة والرتبي�ة والتوجي�ه واحلف�اظ ع�ىل كي�ان األرسة 
وبنائها.

رس���الة املسجد: ومن املؤكد أن رسالة املسجد يف اإلسالم ترتكز يف الدرجة األوىل 
ع�ىل الرتبي�ة الروحية؛ ملا لص�الة اجلامعة، وق�راءة الق�رآن الكريم من فيوض�ات ربانية، 

ورمحات إهلية ال تنتهي وال تنقطع.

روى البخ�اري ومس�لم عن أيب هري�رة I قال: قال رس�ول اهلل 0: 
»ص���الة الرج���ل ف مجاع���ة تضعف على صالته ف بيته وف س���وقه مخس���ا وعش���رين 
ضعًف���ا، وذل���ك أن���ه إذا توضأ فأحس���ن الوض���وء، ثم خ���رج إل املس���جد ال خيرجه إال 
الص���الة، مل خيط خطوة إال رفعت له به���ا درجة، وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى 
مل تزل املالئكة تصلي عليه ما دام ف ُمصالُه ما مل حيدث، تقول: اللهم ارحه، اللهم 

ارحه، وال يزال ف صالة ما انتظر الصالة«)3(.

)1( حسن: رواه أبو داود ]1694[، وحسنه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« ]1354[.
)2( صحيح: رواه مسلم ]2359[.

)3( صحيح: رواه البخاري ]647[، مسلم ]1510[.
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ورورى مسلم عن أيب هريرة I قال: قال رسول اهلل 0: »وما اجتمع 
ق���وم ف بي���ت من بي���وت اهلل يتلون كت���اب اهلل، ويتدارس���ونه بينه���م، إال نزلت عليهم 

السكينة وغشيتهم الرحة، وحفتهم املالئكة، وذكرهم اهلل فيمن عنده«)1(.

وقد كان املس�جد عىل عهد رس�ول اهلل 0 مكاًنا للرتبي�ة الروحية والبدنية 
والعقلية، ومركًزا لتجميع املسلمني، ومكاًنا للتدريب عىل خطط احلرب والقتال.

دور املدرس���ة: وم�ن األم�ور الت�ي ال خيتلف فيها اثن�ان أن مهمة املدرس�ة ترتكز يف 
الدرج�ة األوىل ع�ىل الرتبي�ة العلمية مل�ا للعلم من أثر كب�ري يف تكوبن الش�خصية، ورفع 

كرامة اإلنسان!!.

5- تقوية الصلة بين المربي والناشئ:

م�ن القواع�د الرتبوية املجم�ع عليها لدى عل�امء االجتامع والنف�س والرتبية تقوية 
الصل�ة ما بني املريب والناش�ئ، ليتم التفاعل الرتبوي عىل أحس�ن وجه ويكتمل التكوين 

العلمي والنفي واخللقي .. عىل أنبل معنى.

وم�ن املؤكد لدى أصحاب العق�ول النرية أنه إذا كان هناك جفوة بني الولد واملريب 
أو بني الطالب واألستاذ .. فال يمكن أن يتم تعليم، أو تتحقق تربية.

وهل�ذا فإن ابن خلدون رائد علم االجتامع قد كش�ف لنا ع�ن حقيقة يف علم الرتبية 
للناش�ئني س�اقها يف حديثه حول تربية األبن�اء فقال: من كان مرباه بالعس�ف والقهر من 

املتعلمني محله ذلك عىل الكذب والنفاق وهو الرتائي بغري ما يف ضمريه.

فق�د أوض�ح أن العالقة بني املريب والناش�ئ إذا قامت عىل توتر العالقة والعس�ف 
والقهر يعود ذلك عىل الناشئ بآثار سلبية.

)1( صحيح: رواه مسلم ]7028[.
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ل�ذا  وج�ب عىل اآلباء واملربني أن يبحثوا عن الوس�ائل اإلجيابية يف حتبيب األوالد 

هبم، وتقوية الصلة بينهم، وإجياد التعاون معهم، واستشعار الشفقة عليهم.
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التربية التعبدية

1- تلقين الطفل كلمة التوحيد:

ل ما يفصح أن يعلموه ال إله  كان الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني يستحبون أوَّ
إال اهلل سبع مرات، فيكون ذلك أول ما يتكلم به.

قال ابن القيم V: »فإذا كان وقت نطقهم، فليلقنوا: ال إله إال اهلل حممد رسول 
اهلل، وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة اهلل n، وتوحيده، وأنه سبحانه فوق عرشه 
ينظر إليهم ويس�مع كالمهم، وهو معهم أينام كانوا، وكان بنو إرسائيل كثرًيا ما يس�معون 
أوالده�م - عامنوي�ل - ومعنى هذه الكلمة: إهلنا معنا، وهلذا كان أحب األس�امء إىل اهلل: 
عب�د اهلل، وعب�د الرمح�ن، بحيث إذا وعى الطف�ل؛ وعقل علم أنه عبد اهلل وأن اهلل س�يده 

ومواله«.

وال�رس يف هذا: لتك�ون كلمة التوحيد، وش�عار الدخول يف اإلس�الم أول ما يقرع 
س�مع الطفل، وأول ما يفصح به لس�انه، وأول ما يتعقلها من كالم، فكام كان التأذين يف 
أذن املولود عند والدته؛ ليكون أول ما يسمعه شهادة التوحيد، فعند نطقه جيب أن يكون 

أول ما ينطقه شهادة التوحيد التي سمعها عند والدته)1(.

2- غرس محبة اهلل D في نفس الطفل:

إن النف�س البرشية جمبولة عىل حب من أحس�ن إليه�ا، والطفل ضعيف يميل كثرًيا 
مل�ن حيس�ن إلي�ه، ويف مراحل الطفل األوىل جي�ب أن نجعله حيب اهلل D مل�ا أعطاه إياه 

.n فجميع النعم من عطائه D

.]53 :U[ ]ىئ  ىئ  ی   ی    ی  ی[ :c يقول

)1( »حتفه املودود« ص: ]37[.
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ويقول c: ]ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ[ ]2: 29[.

ل�ذا فيج�ب ع�ىل الوالدي�ن االس�تمرار يف ع�رض نع�م اهلل D علين�ا وخاص�ة 
املحسوسة ومنها: إنه هو الذي خلقنا، وهو الذي جعل لنا العينني لنرى هبام، وهو الذي 
أعطانا الس�مع لنس�مع به، وهو الذي أعطانا األس�نان واألرضاس لنأكل هبا، وهو الذي 

أعطانا القدمني لنسري هبام.

 ونظ�ل هك�ذا نع�دد نع�م اهلل D علينا، ونخربه�م أن نعمه علين�ا n ال تعد 
.]18 :U[ ]وال حتىص ]ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

ويتف�رع عن ذلك أن نعل�م أوالدنا محد اهلل D عىل ما أعطان�ا من نعم، والدعاء 
حلفظها علينا وكذلك محد اهلل D والدعاء عند االنتهاء من الطعام.

فع�ن أيب س�عيد اخلدري I أن النب�ي 0 كان إذا فرغ من طعامه قال: 
»المد هلل الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له خمرًجا«)1(.

وع�ن أنس I ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل 0: »إن اهلل c لريضى عن 
العب���د ي���أكل األكل���ة فيحمده عليها، ويش���رب الش���ربة فيحم���ده عليه���ا«)2(. ]رواه 

مسلم[.

فيج�ب عىل الوالدين أن يعلام أطفاهلام أن احلمد ش�كر هلل عىل ما أنعم علينا، وأهنم 
بشكرهم هلل عىل نعمه يزيدها هلم.

.]7 :Q[ ]ڦ  ڦ  ڄ[ :c يقول

)1( صحيح: رواه أبو داود ]3852[، الرتمذي ]3791[، وابن ماجه ]3408[، وصححه الشيخ األلباين 
يف »الصحيحة« برقم ]2061[.

)2( صحيح: رواه مسلم ]7108[، والرتمذي ]1929[.
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3- غرس الخوف من اهلل ومراقبته في نفس الطفل:

وي�أيت ذل�ك برتويض الطفل ع�ىل أن اهلل E مطلع علي�ه يف رسه وعالنيته 
يراقبه ويراه، فهو n يعلم خائنة األعني، وما ختفى الصدور.

وتعويد الطفل عىل مراقبة اهلل D فيها حل لكثري من مش�اكل الطفل، ودفعه إىل 
األمام بفضل مراقبته هلل D، وإيامنه به، واالستغاثة به عندما يصاب باملصائب.

وجيع�ل تروي�ض الطفل عىل إخ�الص النية هلل D، وتعليم�ه أن العمل جيب أن 
يك�ون خالًص�ا لوجه اهلل، وأن العمل ال يقبل من العب�د إال إذا كان حالًصا هلل، وابتغى به 

مرضاته.

يقول c: ]ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  
ہ  ہ   ہ[ ]8: 5[.

ال يقب���ل م���ن العم���ل إال   D 0: »إن اهلل   ويق�ول الرس�ول الكري�م 
ما كان خالًصا وابتغى به وجهه«)1(.

ومن أمثلة ترويض األطفال عىل اخلوف من اهلل: كان لبعض املشايخ تالمذة، وكان 
خي�ص واح�ًدا منهم بإقباله علي�ه أكثر مما يقبل عىل غ�ريه، فقالوا له يف ذل�ك، فقال: أبني 
لك�م، فدف�ع إىل كل واحد من تالمذته طائًرا، وقال له: اذبحه بحيث ال يراك أحد، ودفع 
إىل ه�ذا أيًض�ا، فمضوا ورج�ع كل منهم وقد ذبح طائره، وجاء ه�ذا بالطائر حًيا، فقال: 
هال ذبحته؟ فقال: أمرتني أن أذبحه بحيث ال يراين أحد، ومل أجد موضًعا ال يراين فيه اهلل 

D، فقال املعلم: هلذا أخصه بإقبايل عليه.

)1( صحيح: رواه النسائي ]3140[، وصححه الشيخ األلباين يف »أحكام اجلنائز« ]63[.
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4- غرس حب النبي 0 وآل بيته األطهار في نفس الطفل:

وذل�ك بتعريف األطف�ال بالنب�ي 0، وكيف اختاره رب�ه D واصطفاه 
ليكون رسواًل هلذه األمة؟!

وهب�ذا يتحق�ق الش�طر الثاين من الش�هادة العظمى، ش�هادة أن ال إل�ه إال اهلل، وأن 
حممًدا رسول اهلل 0.

إن م�ن املالحظ يف عرصنا احلايل أن أوالدنا وش�بابنا جيعل�ون قدوهتم هذا املطرب 
أو العب الكرة املش�هور ذاك؛ وذلك لغياب القدوة احلس�نة واألس�وة الس�وية عندهم، 
وقد كان الصحابة - رضوان اهلل عليهم - يرس�خون يف نفوس أبنائهم حب رس�ول اهلل 
0، ويثبت�ون ه�ذا احل�ب يف نفس الطفل، حتى إذا ش�ب واحت�اج لقدوة يقتدي 
هب�ا - وه�ذه هي النف�س البرشية دائاًم ما تبحث عن ش�خصية مش�هورة قوية تقتدي هبا، 
وتس�ري عىل هداها، وتقلدها يف حركاهتا - حتى إذا ما احتاج الش�باب هلذه القدوة كانت 
ش�خصية النبي 0 وحبه راسخة يف نفوسهم فال خيرجون للبحث عن مطرب أو 

العب كرة ليكون قدوهتم.

ومن حب رسول اهلل 0 يتفرع حب آل بيته الكرام وأهل بيته هم: زوجاته 
وأوالده عىل أصح األقوال.

يقول c: ]ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک[ 
]33 :2[

 ع�ن أن�س I أن رج�اًل س�أل رس�ول اهلل 0: مت�ى الس�اعة؟ فق�ال 
رسول اهلل 0: »وما أعددت هلا؟« فقال: ال يشء إال أين أحب اهلل ورسوله، فقال 

النبي 0: »أنت مع من أحببت«)1(.

)1( صحيح: رواه البخاري ]3688[، مسلم ]6878[.
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لذا كان أنس يقول: فأنا أحب النبي 0، وأبا بكر، وعمر، وأرجو أن أكون 

معهم بحبي هلم.

ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ   وعن أم س�لمة قالت: يف بيتي أنزلت:  ]
ک  ک   ک[ ]2: 33[. قال�ت: فأرس�ل رس�ول اهلل 0 إىل فاطم�ة 
وعيل واحلس�ن واحلس�ني فقال: »هؤالء أهل بييت« قالت: فقلت: يا رس�ول اهلل ! أما أنا 

من أهل البيت؟ قال: »بلى! أنت إن شاء اهلل« رواه البغوى.

يق�ول اب�ن القيم يف جالء األفهام: آل النبي 0 ه�م ذريته وأزواجه. حكاه 
اب�ن عب�د ال�رب يف »التمهيد« قال يف ب�اب عبد اهلل ب�ن أيب بك�ر، يف رشح حديث أيب محيد 
الس�اعدى: اس�تدل قوم هبذا احلديث عىل أن آل حممد هم أزواجه وذريته خاصة، لقوله 
 يف حدي�ث مال�ك ع�ن نعيم املجم�ر، ويف غري م�ا ح�دث: »اللهم صل ع�ىل حممد وعىل 

آل حممد«.

ويف ه�ذا احلديث يعني حديث أيب محي�د: »اللهم صل عىل حممد وأزواجه وذريته« 
قالوا: فهذا تفسري ذلك احلديث، ويبني أن آل حممد هم أزواجه وذريته، قالوا: فجائز أن 
يق�ول الرجل لكل من كان من أزواج حممد 0 ومن ذريته: صىل اهلل عليك - إذا 

واجهه، وصىل اهلل عليه إذا غاب عنه، وال جيوز ذلك يف غريهم.

قالوا: واآلل واألهل سواء، وآل الرجل وأهله سواء، وهم األزواج والذرية بدليل 
هذا احلديث.

 ث�م قال: أم�ا القول الث�اين: أهنم ذريت�ه وأزواجه خاص�ة، فقد تق�دم احتجاج ابن 
عب�د ال�رب له، بأن يف حديث أيب محيد: »اللهم صل ع�ىل حممد وأزواجه وذريته« ويف غريه 
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م�ن األحادي�ث: »اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد« وهذا غايته أن يكون األول منهام 

قد فرسه اللفظ اآلخر.

واحتج�وا أيًض�ا ب�ام يف »الصحيح�ني«: م�ن حدي�ث أيب هريرة I ق�ال: قال 

 

رسول اهلل 0: »اللهم اجعل رزق آل حممد قوًتا«)1(.

ومعلوم أن هذه الدعوة املس�تجابة مل تنل كل بني هاش�م وال بني املطلب؛ ألنه كان 
فيه�م األغنياء وأصحاب اجلدة وإىل اآلن، وأما أزواجه وذريته 0 فكان رزقهن 
قوًتا، وما كان حيصل ألزواجه بعد من األموال كن يتصدقن به وجيعلن رزقهن قوًتا. وقد 
جاء عائشة I مال عظيم فقسمته كله يف قعدة واحدة، فقالت هلا اجلارية: لو خّبأت 

لنا منه درمًها نشرتي به حلاًم؟ فقالت هلا: لو ّذكرتني فعلت.

واحتجوا أيًضا بام يف »الصحيحني«: عن عائش�ة J قالت: ما ش�بع آل حممد 
0 م�ن خبز مأدوم ثالثة أيام حتى حلق باهلل D)2(. قالوا: ومعلوم أن العباس 

وأوالده وبني املطلب مل يدخلوا يف لفظ عائشة وال مرادها.

ق�ال ه�ؤالء: وإن�ام دخ�ل األزواج يف اآلل، وخصوًص�ا أزواج النب�ي 0 
تش�بيًها لذلك بالس�بب؛ ألن اتصاهلن بالنبي 0 غري مرتف�ع، وهن حمرمات عىل 
غريه يف حياته وبعد مماته، وهن زوجاته يف الدنيا واآلخرة، فالسبب الذي يصُلهّن بالنبي 

0 قائم مقام النسب.

وق�د ن�ص النب�ي 0 ع�ىل الص�الة عليه�ن، وهل�ذا كان الق�ول الصحيح، 
وه�و منص�وص اإلم�ام أمح�د V: أن الصدقة حت�رم عليه�ن؛ ألهنا أوس�اخ الناس، 
وق�د صان اهلل n ذل�ك اجلناب الرفيع وآله من كل أوس�اخ بن�ي آدم، وباهلل العجب 

)1( صحيح: رواه البخاري ]6460[، مسلم ]1055[، الرتمذي ]2362[.
)2( صحيح: رواه البخاري ]5414[، ]6451[، مسلم ]2970[، الرتمذي )2357، 2358(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





102
كي�ف ال يدخ�ل أزواجه يف قوله 0: »اللهم اجع���ل رزق آل حممد قوًتا« وقوله 
 يف »األضحي�ة«: »الله�م هذا ع�ن حممد وآل حممد«، ويف قول عائش�ة J: ما ش�بع 
، ويف قول املص�يل: »اللهم صل ع�ىل حممد وعىل   آل رس�ول اهلل 0 م�ن خب�ز ُب�رِّ
آل حممد، وال يدخلن يف قوله: »إن الصدقة ال حتل حملمد وال آلل حممد« مع كوهنا من 

أوساخ الناس، فأزواج رسول اهلل 0 أوىل بالصيانة عنها والبعد منها.

قال�وا: وقد قال اهلل c: ]ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  
ۈئ    ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  
ڈ   ڈ   ڎ       ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    چڇ   چ   چ  
ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ    

ڳ   ڳ  ڳ  ڱ[ ]2: 30 - 34[.
بيت�ه  أه�ل  املؤمن�ني، وم�ن  أمه�ات  م�ن  0 مجيعه�ن  النب�ي  فزوج�ات 

.0

وتتك�ون هذه املحب�ة يف قلوب األطفال م�ن خالل ما يقدمه الوال�دان من حديث 
وقصص عن النبي 0 منذ والدته وحتى نشأته ومنها نسبه الرشيف:

االسم: حممد 0.

أبوه: عبد اهلل بن املطلب.

أمه: آمنة بنت وهب.

عمه: أبو طالب.
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جده: عبد املطلب.

قبيلته: قريش.

مولده: يف مكة املكرمة.

أول زوجاته: خدجية بنت خويلد.

أحب زوجاته إليه بعد خدجية: عائشة بنت أيب بكر.
أوالده الذكور: القاسم وعبد اهلل وإبراهيم.

بناته: فاطمة الزهراء ورقية وزينب وأم كلثوم.
أحب أصحابه إليه: أبو بكر الصديق.

وفاته: باملدينة املنورة.
خلفاؤه: أبو بكر، عمر، عثامن، عيل.

ق���راءة الس���رية النبوي���ة للطفل: والس�رية النبوي�ة العطرة مليئة بمعج�زات النبي                    
0، والقصص املشوقة، واحلوادت املثرية بكل ما حتمله من معاٍن تربوية. ويتفرع 
عن الس�رية العط�رة املغازي، وهي الغ�زوات التي خرج فيها رس�ول اهلل 0 هو 
وصحابت�ه الك�رام مقاتاًل مدافًعا عن دين اهلل D، فيج�ب تعليمها لألطفال واخلروج 
منه�ا بالعظ�ات والعرب حتى يتأس�ى األوالد بس�رية نبيهم 0 وم�ا فعله صحابته 

األطهار يف الدفاع عن دين اهلل وعن نبيهم 0.

وق�د كان الصحاب�ة - رض�وان اهلل عليه�م - يعلم�ون أوالدهم مغازي الرس�ول 
0 وسرية الصحابة، وتلقينها ألوالدهم، فقد كانوا يقرءوهنا مع القرآن.

يقول زين العابدين بن عيل L: كنا نعلم أوالدنا مغازي رسول اهلل 0 
كام نعلم السورة من القرآن الكريم.
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ويق�ول حمم�د بن س�عد بن أيب وق�اص L: كان أيب يعلمنا املغ�ازي والرسايا 

ويقول: يا بني إهنا رشف آبائكم فال تضيعوا ذكرهم.

4- تعويد األطفال طلب الحالل واالبتعاد عن الحرام:

إن الطفل ينش�أ عىل ما عوده عليه أبواه فيجب عىل الوالدين أن يروضا طفلهام عىل 
طلب احلالل واالبتعاد عن احلرام، فينشأ عىل ذلك.

فع�ن أيب هري�رة I ق�ال: أخذ احلس�ن بن ع�يل I مترة من مت�ر الصدقة 
فجعلها يف فيه فقال رسول اهلل 0: »كخ كخ! ارم بها، أما علمت أنَّا ال نأكل 

الصدقة«)1(.

ل�ذا فيجب عىل الوالدين متابعة ترصفات طفلهام، وترس�يخ معنى احلالل واحلرام 
يف نفسه، ثم يدالنه عىل احلالل ليسعى إليه، واحلرام ليبتعد عنه.

5- تحفيظ األطفال القرآن الكريم:

 D الق�رآن الكري�م هو كالم اهلل املن�زل عىل قلب النب�ي 0، أفصح  اهلل
عن س�بب نزول هذا القرآن فقال c: ]ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ[ ]2: 185[.

وتعهد ربنا C بحفظه فقال c: ]ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ[
]9 :S[

ولق�د ي�رسه اهلل c للذكر، وي�رس له احلفظ والتعلي�م، وهلذا جاء القرآن س�هاًل 
.]17 :i[ ]ميرًسا، 6: ]ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ   ڻ  ۀ

)1( صحيح: رواه البخاري ]1491[، مسلم ]2522[.
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ومن تيسريه أن استطاع الكبار من الرجال والنساء والصغار أن يتدارسوه وحيفظوا 

آياته.

وقد عّد رسول اهلل 0 من يتعلم القرآن ويعلمه من خري الناس.

فعن عثامن بن عفان I عن النبي 0قال: »خريكم من تعلم القرآن 
وعلمه«)1(.

وتعلم القرآن الكريم له ثواب كبري وفوائد عظيمة للطفل ووالديه ليست يف الدنيا 
فقط بل يف اآلخرة أيًضا فهو يشفع لقارئه يوم القيامة.

فعن أيب هريرة  I قال: سمعت رسول اهلل 0 يقول: »اقرأوا القرآن، 
فإنه يأتي يوم القيامة شفيًعا ألصحابه«)2(.

ويصل ثواب حفظه وقراءته لوالديه يوم القيامة.

متى يبدأ الطفل تعلم القرآن الكريم؟

ال ب�أس أن يتعل�م الطفل احلدي�ث والقرآن وهو ابن ثالث س�نني، حيث تبدأ معه 
ملكة احلفظ تنمو، فيستطيع يف هذه السن أن يبدأ يف حفظ القرآن الكريم.

كيف يحفظ الطفل القرآن الكريم؟

نح�ن نعل�م مجيًع�ا أن الق�رآن الكري�م ق�د ن�زل م�ن الل�وح املحف�وظ ع�ىل قلب 

 

رس�ول اهلل 0 منجاًم أي: مفرًقا تبًعا للح�وادث واملواقف حتى يثبت به اهلل قلب 
رس�وله 0، ف�كان ينزل آي�ة أو آيتني أو ثالث أو مخس آي�ات أو عرًشا، وقد كان 

)1( صحيح: رواه البخاري ]5027[، وأبو داود ]1454[.
)2( صحيح: رواه مسلم ]1910[.
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ه�دى الصحاب�ة - رض�وان اهلل عليهم - حفظ مخ�س آيات فإذا حفظه�ا انتقل للخمس 

األخرى.

فع�ن عمر I قال: تعلم�وا القرآن مخس آيات، مخس آي�ات، فإن جربيل كان 
ينزل عىل النبي مخًسا مخًسا رواه البيهقي.

ويق�ول الس�يوطي V يف كتابه »اإلتق�ان يف علوم الق�رآن« إن معناه - أي قول 
عمر: »نزل مخًسا مخًسا« - إن صح - إلقاؤه إىل النبي 0 هبذا القدر حتى حيفظه، 
ث�م يلقي إليه الباقي، ال إنزال�ه هبذا القدر خاصة، ويوضح ذلك ما أخرجه البيهقي أيًضا 
ع�ن خالد بن دينار قال: قال لن�ا أبو العالية: تعلموا القرآن مخس آيات، مخس أيات، فإن 

النبي 0 كان يأخذه من جربيل مخًسا مخًسا.

وجيب عىل الوالدين أن هيتام أثناء حتفيظ أوالدهم القرآن الكريم برشح مبسط ملعاين 
الق�رآن الكريم، حت�ى تفتح معاين القرآن قلب وعقل الطف�ل، ففي هذه الفرتة من عمره 

يستطيع ختزين كم كبري من املعلومات.

وال ننس�ى أيًضا التقدم العلمي يف أجهزة التس�جيل والكمبيوت�ر، فأصبح بإمكان 
الوالدين وبسهولة جًدا املساعدة يف حتفيظ أوالدهم القرآن الكريم.
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آداب تالوة القرآن

1- النية الخالصة هلل: 

فعن عمران بن حصني I قال: قال رس�ول اهلل 0: »من قرأ القرآن 
فليسأل اهلل به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون يسألون به الناس«)1(.

2- الطهارة من الحدثين أألكبر واألصغر:

وذلك لقوله c: ]ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ  ڀ        ڀ[ 
]79 - 77 :m[

3- استحباب استقبال القبلة: 

يستحب لقارئ القرآن أن جيلس مستقباًل القبلة.

4- التعوذ قبل البسملة: 

.]98 :U[ ]ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ[ :c وذلك لقوله

5- مالزمة ورد يومي:

جيب عىل املسلم أن يكون له ورد يومي من القرآن الكريم وإن قل، حتى ال يدخل 
فيمن هجر القرآن الكريم، ونسيان ما حفظه 6: ]ۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  

.]30 :l[ ]ۋ  ۋ  ۅ

وعن أيب موسى األشعري I عن النبي 0 قال: »تعاهدوا هذا القرآن، 
فوالذي نفس حممد بيده هلو أشد تفلًتا من اإلبل ف عقلها«)2( ]رواه البخاري[.

)1( حس�ن: رواه الرتم�ذي ]3267[، أمح�د )433/4(، وحس�نه الش�يخ األلب�اين يف »الصحيحة« برقم 
.]257[

)2( صحيح: رواه البخاري ]5033[، ومسلم ]1878[.
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6- تحسين الصوت والقراءة حسب قواعد التجويد: 

.]4 :K[ ]ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ[ :c وذلك لقوله

وع�ن ال�رباء ب�ن ع�ازب I، ع�ن النب�ي 0 ق�ال: »زين���وا الق���رآن 
بأصواتكم«)1( رواه أبو داود.

وع�ن أيب لباب�ة I أن النب�ي 0 ق�ال: »لي���س من���ا م���ن مل يتغ���ن 
بالقرآن«)2(.

وهذا يستوجب تعليم األطفال قواعد التجويد من وقف ووصل وترقيق وتفخيم 
وإدغام وغنة وهذا ال يتأتى إال عىل يد معلم.

7- التأدب بآداب حملة القرآن:

حام�ل الق�رآن هو حامل لراية اإلس�الم، ف�ال ينبغي أن يلهو م�ع الالهني، وال أن 
.E يسهو مع الساهني، وال يلغو مع الالغني؛ تعظياًم لشأن القرآن ومن أنزله

8- حفظ األطفال لألحاديث النبوية:

وم�ن حمب�ة رس�ول اهلل 0 يتف�رع حف�ظ األطفال حلديث�ه 0 وهم 
صغ�ار، فيج�ب عىل الوالدين اختيار األحاديث املناس�بة يف كلامهت�ا ومعانيها؛ لتحفيظها 

للصغار برتديدها أمامهم ورشح معانيها وتبسيطها هلم ليستطيعوا حفظها والعمل هبا.

ولقد كان األطفال يف زمن النبي يتس�ابقون يف حفظ أحاديثه 0 حريصني 
كل احلرص عىل ذلك.

)1( صحيح: رواه أبو داود ]1470[، والنسائي ]1023[، ابن ماجه ]1403[، وصححه الشيخ األلباين 
يف »صحيح سنن أيب داود« ]1470[.

)2( صحيح: رواه البخاري ]7527[، مسلم ]7527[، أبو داود ]1471[.
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فع�ن س�مرة ب�ن جندب I ق�ال: لقد كن�ت عىل عهد رس�ول اهلل 0 

غالًما، فكنت أحفظ عنه، فام يمنعني من القول إال رجااًل ههنا هم أسن مني)1(.

وهذا هو ابن عباس L وهو غالم صغري يبيت عند خالته ميمونة زوج النبي 
0، فأتاه املؤذن فخرج 0 إىل الصالة وهو يقول: »اللهم اجعل ف قليب 
نوًرا، واجعل ف لساني نوًرا، واجعل ف مسعي نوًرا، واجعل ف بصري نوًرا، واجعل من 
خلفي نوًرا، ومن أمامي نوًرا، واجعل من فوقي نوًرا، ومن حتيت نوًرا، اللهم أعظم لي 

نوًرا«)2(.

فيحفظه�ا الغالم ثم يروهيا عن رس�ول اهلل 0، وقد كان الس�لف الصالح 
حريصني كل احلرص عىل تعليم أوالدهم احلديث الرشيف.

قال الزبيدي: كانت ملالك بن أنس ابنة حتفظ علمه - يعني: املوطأ - وكانت تقف 
خلف الباب، فإذا أخطأ التلميذ نقرت الباب، فيفطن مالك فريد عليه.

  

)1( صحيح: رواه مسلم ]2281[.
)2( صحيح: رواه البخاري ]6316[، مسلم ]1824[، أبو داود ]1355[.
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التربية البدنية

لقد اهتم اإلس�الم بصحة اإلنس�ان، وسالمة جس�ده من األمراض واألسقام، كام 
اهتم بس�المة روح املسلم من الرشك، ولقد حرص اإلسالم يف توجيهاته عىل احلث عىل 

التداوي؛ حتي يكون املسلم قوًيا صحيح البدن خيدم دينه ووطنه.

 ع�ن أس�امة بن رشيك قال: كن�ت عند النبي 0 وج�اءت األعراب فقالوا 
 يا رسول اهلل أنتداوي؟ فقال 0: »نعم يا عباد اهلّل! تداووا فإن اهلل D مل يضع 

داء إال وضع له شفاء غري داء واحد« قالوا: ما هو؟ قال 0: »اهلرم«)1(.

وع�ن جاب�ر بن عب�د اهلل I، عن النب�ي 0 قال: »ل���كل داء دواء، فإذا 
.)2(»D أصاب الدواء بريء بإذن اهلل

ويق�ول املصطف�ى 0: »املؤم���ن القوي خ���ري وأحب عند اهلل م���ن املؤمن 
الضعيف وف كل خري«)3(.

وملا كانت صحة املسلم من األسس اإلسالمية األصيلة نجد رسول اهلل 0 
يضع هلا األسس التالية:

الرضاعة لمدة عامين كاملين:

إن إرض�اع الطف�ل من ثدى أم�ه، وعىل مدى عامني كامل�ني رضوري لنمو الطفل 
نمًوا سلياًم من الناحيتني الصحية والنفسية.

)1( صحيح: رواه أبو داود ]3857[، والرتمذي ]2172[، وصححه الش�يخ األلباين يف »صحيح س�نن 
أيب داود« ]3857[.

)2( صحيح: رواه مسلم ]5871[، أبو داود ]3876[.
)3( صحيح: رواه مسلم ]6945[، وابن ماجه ]83[.
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يقول c: ]ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ[ 

]233 :2[

رياضة السباحة والرماية وركوب الخيل:

إن الرياض�ة البدنية تبني جس�م الطفل وعقله، وجتعله يتصدى لألمراض فينش�ط 
جهاز املناعة، ويتصدى للعدوى ومن املعروف أن العقل السليم يف احلسم السليم، وهذه 
قاعدة وضعها الرسول 0 منذ بعثته 0 فقال: »عرامة الصيب ف صغره 

زيادة ف عقله ف كربه« رواه احلكيم الرتمذي.

فصحة الطفل تكون يف رياضته وحركته ونشاطه.

وإذا نظرنا نظرة فاحصة ألحاديث املصطفى 0 وس�ريته العطرة، لوجدناه 
0 خي�ص رياض�ات معّينة بالذك�ر دون غريها ملا هلا من أثر يف بناء جس�د الطفل 

وشخصيته.

فعن رس�ول اهلل 0 قال: »كل ش���يء ليس من ذكر اهلل فهو هلو أو سهو 
إال أربع خصال: مشى الرجل بني الغرضني »الرمي«، وتأديبه فرسه، ومالعبته أهله، 

وتعليمه السباحة« ]رواه الطرباين[.

وق�ال عم�ر بن اخلط�اب لوالته يف األمصار: »أم�ا بعد: فعلموا أوالدك�م الرماية، 
والسباحة، وركوب اخليل«.

وق�د مر النبي 0 عىل نفر من أْس�َلم يتناضلون بالس�وق فقال 0: 
»ارم���وا بين إمساعي���ل فإن أباكم كان رامًيا، ارموا وأنا مع بين فالن« فأمس�ك أحد 

الفريقني عن الرمي، فقال رسول اهلل 0: »ما لكم ال ترمون؟«.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





112
معك���م  وأن���ا  »ارم���وا   :0 فق�ال  معه�م؟  وأن�ت  نرم�ي  كي�ف  فقال�وا: 

كلكم«)1(.

يتناضلون: يتدربون عىل الرمي.

اتباع السنة النبوية في األكل والشرب والنوم:

ينبغي أن يؤدب الطفل عىل اتباع السنن النبوية يف الطعام والرشاب والنوم، فهناك 
مخسة آداب لألكل والرشب:

1- عدم تناول الطعام إال بيمينه و أن يسمى اهلل.
2- األكل مما يليه.

3- عدم املبادرة إىل الطعام قبل غريه من الكبار.
4- أال حيدق يف الطعام وإىل من يأكل.

5- أال يرسع يف األكل.

وجيب أن يتعود سنة املصطفى 0 يف االبتعاد عن التخمة أثناء الطعام؛ لئال 
يمرض.

فع�ن املقدام بن معد يكرب قال: س�معت رس�ول اهلل 0 يق�ول: »ما مأل 
آدمي وعاء شًرا من بطنه، حبسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ال حمالة، 

فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه«)2(.

ويتعود سنة رسول اهلل 0 يف الرشاب وهي التنفس ثالث مرات إذا رشب، 
وأال يتنفس يف اإلناء، وأن يرشب جالًسا.

)1( صحيح: رواه البخاري ]2899[، ابن ماجه ]2922[.
)2( صحيح: رواه الرتمذي ]2554[، وصححه الشيخ األلباين يف »الصحيحة« ]1236[.
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 فع�ن أنس بن مال�ك I: »أن رس�ول اهلل 0 كان يتنفس إذا رشب 

ثالًثا«)1(.

 ويف رواية أيب داود: يقول: »هو أهنأ، وأمرأ، وأبرأ«)2( أي الرشب ثالًثا.

 وعن قتادة أن النبي 0: »نهى أن يتنفس ف اإلناء«)3(رواه مسلم.

وأن يتع�ود النوم عىل ش�قه األيمن؛ ملا له من فوائ�د صحية كثرية أقلها محاية عضلة 
القلب من الضغط عليها أثناء النوم.

ويقول رس�ول اهلل 0: »إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة، ثم 
اضطجع على ش���قك األمين وقل: اللهم أس���لمت نفس���ي إليك، ووجهت وجهي إليك، 
وفوض���ت أم���ري إليك، وأل���ات ظهري إليك، رغب���ة ورهبة إلي���ك، ال ملجأ وال منجي 
 من���ك إال إلي���ك، آمن���ت بكتابك ال���ذي أنزل���ت، وبنبيك ال���ذي أرس���لت، واجعلهن آخر 

ما تقول«)4(.

تعود النوم بعد العشاء واالستيقاظ مبكًرا:

إن م�ن الس�نة تعوي�د األطف�ال والكبار الن�وم بعد صالة العش�اء حتى يس�تطيعوا 
االستيقاظ مبكرين نشيطني قد شبعوا من نومهم لصالة الفجر.

ومن املعلوم أن هواء الفجر نقي مل يتلوث بعد، فإذا قاموا وصلوا واستنش�قوا هذا 
اهلواء صحت أجسادهم وقويت.

)1( صحيح: رواه البخاري ]5631[، مسلم ]5405[.
)2( صحيح: رواه أبو داود ]3729[، أمحد ]13263[.

)3( صحيح: رواه مسلم ]638[، أبو داود ]3730[.
)4( صحيح: رواه البخاري ]6311[، مسلم ]7059[.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





114
� وكان رس�ول اهلل 0 ينه�ي عن الس�مر بعد العش�اء فيقول 0: 

»ال مسر بعد العشاء«)1(.

� وكان عب�د اهلل ب�ن عم�ر L إذا ص�ىل الفجر مل ي�دع أحًدا م�ن أهله صغرًيا 
وال كبرًيا نائاًم حتى تطلع الشمس.

تحرز الطفل من األمراض المعدية:

إن من األمراض أمراًضا تعدى من خالط املريض، أو استعمل أدواته، أو استنشق 
ه�واء الغرف�ة املوجود هب�ا املريض، وكل هذا ق�د أثبته العلم احلديث، ولكن رس�ول اهلل 
0 منذ بداية البعثة الرشيفة كان قد وضع قاعدة عامة أال وهي: ال خيالط املريض 

املصح.

.)2(» فعن أيب هريرة I قال: قال رسول اهلل : »ال يوردّن ممرض على ُمصحٍّ
فيجب عىل الوالدين التحرز من العدوى بإبعاد طفلهام عن خمالطة األطفال املرىض، 

وكذلك إبعاد الطفل املريض عن سائر إخوته حتى ال يعدهيم.

رقية األطفال من العين والجن:

كثرًيا ما ترسع العني إىل األطفال، وعالج العني ال يوجد عند األطباء أو الصيادلة مع 
احرتامنا الشديد هلم، ولكن هذا العالج الرباين قد انفردت به صيدلية حممد 0، 

وهو ركن أسايس من أركان املحافظة عىل صحة الطفل.
ذ احلس�ن واحلس�ني:  فعن ابن عباس L قال: كان رس�ول اهلل 0 يعوِّ
ة - ويقول  »أعيذكما بكلمات اهلل التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عني المَّ

- إن أباكما كان يعوذ بهما إمساعيل وإسحاق«)3(.

)1( صحيح: رواه الرتمذي ]169[، وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم: ]3412[.
)2( صحيح: رواه البخاري ]57711[، وأبو داود ]3913[.

)3( صحيح: رواه البخاري ]2371[، أبو داود ]4739[.
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اهلامة: هي كل ذات سم يقتل كاحلية والثعبان.

العني الالمة: وهي التي تصيب ما نظرت إليه بسوء.

وع�ن عبي�د بن رفاعة I أن أس�امء بنت عميس قالت: يا رس�ول اهلل! إن ولد 
جعفر ترسع إليهم العني أفأس�رتقى هلم قال: »نعم، فإنه لو كان يشء س�ابق القدر لسبقته 

العني«)1(.

وع�ن عروة بن الزبري I، أن رس�ول اهلل 0 دخل بيت أم س�لمة ويف 
بيتها صبي يبكي، فذكروا أن به العني، فقال رسول اهلل 0: »أال تسرقون له من 

العني؟«)2(.

وعن الس�يدة عائش�ة J قال�ت: دخل النبي 0 فس�مع صوت صبي 
يبكي، فقال: »ما لصبيكم هذا يبكي؟ فهال اسرقيتم له من العني؟«)3(.

  

)1( صحيح: رواه مسلم ]5831[، الرتمذي ]2199[.
)2( صحي�ح: رواه مال�ك يف »املوط�أ« ]1717[، وصححه الش�يخ األلب�اين يف »صحي�ح اجلامع« برقم: 

.]2725[
)3( صحي�ح: رواه أمح�د يف »مس�نده« )251/6(، وصححه الش�يخ األلباين يف »صحي�ح اجلامع« برقم: 

.]2453[

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





116

التربية الخلقية

اخُللق: هو ما أخذ اإلنسان به نفسه من األدب.

يق�ول اب�ن القيم يف »حتفة امل�ودود«: ومما حيتاج إليه الطفل أش�د االحتياج االعتناء 
بأم�ر ُخُلقه، فإنه ينش�أ عىل ما ع�وده املريب يف صغره من حرد؛ غض�ب، وجلاج، وعجلة، 
وخفة مع هواه، وطيش، وحدة، وجش�ع، فيصعب عليه يف كربه تاليف ذلك وتصري هذه 

األخالق صفات وهيئات راسخة له.

يق�ول الش�يخ حممد اخلرض حس�ني: إن الصبي يولد عىل الفط�رة اخلالصة، والطبع 
البس�يط، فإذا قوبلت نفس�ه الس�اذجة بخلق من األخالق، ُنقَشت صورته يف لوحها، ثم 
مل تزل تلك الصورة متتد ش�يًئا فش�يًئا إىل أن تأخذ بجميع أطراف النفس، وتصري راسخة 

فيها.

وق�د اعتنى اإلس�الم ببن�اء األخالق يف املس�لم، وإع�داده س�لوكًيا واجتامعًيا منذ 
طفولته بقواعد وأسس نذكر منها:

األدب:

األدب: ه�و األخ�ذ بمكارم األخالق، وقي�ل: هو تعظيم من فوق�ك، والرفق بمن 
دونك، وقيل: إنه حسن العرشة.

وتوري�ث األطف�ال األدب خري هلم من توريث املال، األدب يكس�بهم املال واجلاه 
واملحبة لإلخوان، وجيمع هلم بني خريي الدنيا واآلخرة.

وقال بعض الس�لف الصالح البنه: يا بني ألن تتعلم باًبا من األدب، أحب إىّل من 
أن تتعلم سبعني باًبا من أبواب العلم.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





117

التربية الجنسية

حرص اإلس�الم عىل تنشئة اإلنسان تنش�ئة متوازنة، بحيث يتكون تكوينًا منسجاًم 
مع طبيعته التي خلقها اهلل، ومع فطرته التي فطره عليها، وهكذا كانت إحدى خصائصه 

املميزة التوزان يف األمور كلها بال إفراط وال تفريط.

والدافع اجلني خلقه اهلل c يف النفس البرشية ليكون سبًبا يف استمرار الكائنات 
احلي�ة مجيعها، ومن بينها اإلنس�ان، وقد خصَّ اهلل c زمنً�ا معينًا لتفجري هذه الطاقة يف 
اإلنسان، ليصبح قادًرا عىل اإلنجاب... وسمى الرشع احلنيف هذا السنَّ بسنِّ التكليف؛ 

أي: بدخول الطفل هذا السن يصبح مسؤواًل عن ترّصفاته، حماَسًبا عىل أعامله.

ولكي يسري الدافع اجلني يف نفس الطفل بشكل هادئ، بال هتيجات خارجية تغذيه 
نح�و االنحراف عن الس�لوك القويم، رعى اإلس�الم ه�ذا الطفل، وطالب�ه بأوامر ونواٍه، 

وذلك لكي يتهذب الدافع اجلني، ويبقى متوازًنا طاهًرا بال انحراف، نقًيا بال تلوث.

ها رس�ول اهلل 0 يف هتذيب  ف�ام ه�ي األركان والقواعد الضابطة التي خصَّ
الطفل جنسًيا، وذلك ليقوم الوالدان باتباعها، فيحفظا هبا طفلهام من االنحراف اجلني، 

وتبقى فطرته نظيفة طاهرة عفيفة، مل ختدشها اجلاهلية بمستنقعها اآلسن؟.
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األساس التهذيبي األول

استئذان الطفل في الدخول

الطفل يعيش يف منزله كثرًيا، وينتقل رسيًعا يف أرجاء البيت، واالس�تئذان بالنس�بة 
له أمر صعب وش�اق يف كل حلظة، ويف كلِّ آن؛ لذلك وجدنا القرآن الكريم حيدد للطفل 
الصغري طريقة االس�تئذان، فيتناوهلا بالرعاية، والتوجيه، وذلك بأس�لوب تدرجيي رائع، 
فحدده�ا له أواًل، وهو طفل صغري أن يس�تأذن يف ثالثة أوقات حساس�ة: من قبل صالة 

الفجر... ووقت الظهرية عند القيلولة ... وبعد صالة العشاء.

ونالح�ظ أن ه�ذه األوقات هي أوقات ن�وم الوالدين، وقد دخ�ال يف غرفة النوم، 
حتى إذا قرب من س�نِّ االحتالم وجب عليه االستئذان يف البيت يف الدخول عىل والديه 

يف كل آن، وكلام وجد أمامه الباب مغلًقا يف وجهه، ووالديه يف الغرفة.

فلنعش حلظات مع التوجيه القرآين الذي خصَّ هذا األمر بالتفصيل، والبيان دون 
غريه؛ ملا له من أمهية كبرية يف ميزان الرشع.

]ھ  ھ    ے   ے     ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆۈ  ۈ   

ىى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ    ې  ې   ۉ   ۉ    ې        ې   ۋ     ۅ  ۅ   ۋ   ٴۇ    
یجئ   ی   ی   ی     ىئ    ىئىئ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ   
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ   يئ    حئ  مئ  ىئ  

.]59 - 58 :t[ ]ڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ   ٿ   ٿ

»ففي هذه األوقات الثالثة البد أن يس�تأذن اخلدم، وأن يستأذن الصغار املميزون؛ 
الذين مل يبلغوا احللم، كيال تقع أنظارهم عىل عوارت أهليهم.
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وهو أدٌب يغفله الكثريون يف حياهتم املنزلية، ُمس�تهينني بآثاره النفسية، والعصبية، 

واخللقية، ظانني أن اخلدم ال متتد أعينهم إىل عورات السادة!.

وأن الصغ�ار قبل البل�وغ ال ينتبهون هلذه املناظر، بينام يقرر النفس�يون اليوم - بعد 
تقدم العلوم النفس�ية - أن بعض املش�اهد التي تقع عليها أنظار األطفال يف صغرهم هي 
الت�ي تؤث�ر يف حياهتم كلها، وق�د تصيبهم بأمراض نفس�ية، وعصبية، يصعب ش�فاؤهم 

منها«)1(.

فهل تريدان أهيا الوالدان أن يمرض طفلكام؟ وبأي مرض؟ إنه باألمراض النفسية، 
والعصبية؛ التي يصعب شفاء الطفل منها.

وما هو السبب يا ترى؟ إنه هتاوُن الوالدين يف تعويد طفلهام االستئذان للدخول يف 
األوقات الثالثة؛ التي تكون فيها عورات الوالدين منكش�فة؛ هلذا نجد النبي 0 

يعلِّم أنًسا االستئذان.

فع�ن أنس قال: »كن�ت خادًما للنبي 0 قال: فكنت أدخل بغري اس�تئذان، 
فجئت يوًما. 

فقال: »كام أنت يا بني! فإنه قد حدث بعدك أمر: ال تدخلنَّ إال بإذن«)2(.

ومن هنا وجب أيًضا عىل الوالدين أن يس�رتا عوراهتام يف كل آن أمام طفلهام؛ لكي 
يس�اعداه عىل س�ري غريزته اجلنسية بش�كل طبيعي، دون ترسع باملهيجات، فلنجتنب ... 

ولننتبه ... ولنستجب لنداء اهلل c ورسوله ملا حييينا.

)1( »يف ظالل القرآن« )123/18( لسيد قطب.
)2( صحي�ح: رواه البخ�اري يف »األدب املفرد« ]807[، وصححه الش�يخ األلب�اين يف »صحيح اجلامع« 

.]3547[
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حكم الطفل غير المميز:

إن الطفل الصغري الذي ال يميز حماس�ن وقبح النس�اء، وكذل�ك البنت التي مل تبدأ 
مع�امل البلوغ عندها، هل�ام حكم خاص هبام نصت اآلية علي�ه: ]ک  ک    گ  گ  
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   
ۓ     ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ  
ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ    ۉ   ې  ې  ې  ې   ى  ى     ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  
حئ   جئ   ی   ی   ی   ی     ىئ    ىئىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ      ۈئ   ۆئ  

.]31 :t[ ]مئ

وه�ذه عائش�ة J يأتيها الصبيان والصغار، ويرون لباس�ها، قال عطاء: كنت 
آيت عائشة أنا وعبيد بن عمري، وهي جماورة يف جوف ثبري، قلت: فام حجاهبا حينئٍذ؟ قال: 
يف قبة هلا تركية، عليها غش�اء هلا، بيننا وبينها، قال: ولكن قد رأيت عليها درًعا معصفًرا، 

وأنا صبي)1(.

  

)1( صحي�ح: رواه عب�د ال�رزاق يف »مصنف�ه« )67/5( ق�ال حبيب الرمح�ن األعظمي ُمعلًق�ا: وأخرجه 
البخاري دون قوله: »وأنا صبي« )311/3(.
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األساس التهذيبي الثاني

تعويد الطفل غّض البصر، وحفظ العورة

إنَّ البرص هو نافذُة الطفل عىل العامل اخلارجي، فام تراه عيناه ينطبُع يف ذهنه، ونفسه، 
وذاكرت�ه برسعة فائق�ة... فإذا تعود غّض ب�رصه عن العوارت كاف�ة املنزلية واخلارجية، 
ُمس�تعينًا بمراقبة اهلل c له، كام فعل الطفل الصالح عبد اهلل التس�رتي؛ الذي كان يردد 
ورده القلبي قبل أن ينام: »اهلل شاهدي... اهلل ناظري... اهلل معي« فإن ذلك ُيورث حالوة 

اإليامن، التي جيدها الطفل يف نفسه.

وقد يتهاون الطفل أحياًنا، وينس�ى أخرى، ويغلبه هواه يف حلظة ما، فريس�ل برصه 
ذ، فامذا فعل رسول اهلل 0 يف مثل هذا املوطن؟. نحو الفتيات بشهوة، وتلذُّ

 أخ�رج البخ�اري والرتمذي وأبو داود ع�ن عبد اهلل بن عباس ق�ال: »كان الفضل 
ابن عباس رديف رس�ول اهلل 0 فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل 
ينظ�ر إليه�ا وتنظ�ر إلي�ه، فجعل رس�ول اهلل 0 ي�رصف وجه الفضل إىل الش�ق 

اآلخر«)1(.

وروى أمح�د ع�ن الفض�ل بن عباس ق�ال: كنت رديف رس�ول اهلل 0 من 
مجع إىل منى، فبينا هو يس�ري إذ عرض له أعرايب مردًفا ابنًة له مجيلة، وكان يس�ايره، قال: 
فكن�ت أنظ�ر إليها، فنظر إيلَّ النبي 0 فقلب وجهي عن وجهها، ثم أعدت النظر 
فقل�ب وجه�ي عن وجهها، حتى فع�ل ذلك ثالًثا، وأنا أنتهي، فلم ي�زل يلبي حتى رمى 

مجرة العقبة)2(.

)1( »الكنز« )188/5، 204(، ورواه ابن خزيمة يف »صحيحه« ) 261/4(.
)2( صحيح: رواه أمحد )املسند 211/1(.
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وروى َزْنُجَوي�ه ع�ن اب�ن عب�اس L ق�ال: الفضُل ب�ُن عباس ردي�ف النبي 
0 يرصف وجهه بيده ويقول: »ابن أخي! إنَّ هذا يوٌم من غّض فيه برصه وحفظ 

فرجُه ولسانُه غفر له«)1(.

ويف رواي�ة اب�ن جرير يف »هتذيب اآلثار« أن العب�اس قال للنبي 0: رأيتك 
ترصُف وجه ابن عّمك! فقال رسول اهلل 0: »رأيُت جاريًة حدثة، وغالًما حدًثا، 

فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان«.

وعن ابن عباس L قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول اهلل 0 
ق�ال: فأتت رس�ول اهلل 0 ام�رأٌة من خثعم تس�تفتيه، قال: فجع�ل الفضُل ينظر 
 إليه�ا، وتنظ�ر إلي�ه، ق�ال: فجع�ل يرصف وج�ه الفض�ل بيده إىل الش�ق اآلخ�ر، قالت: 
يا رس�ول اهلل! إن فريضة اهلل يف احلج عىل عباده أدركت أيب ش�يًخا كبرًيا، ال يس�تطيع أن 

يثبت عىل الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: »نعم«)2(.

فإًذا ال ُبدَّ من تعويد الطفل غض البرص عن العورات يف كل مكان، حتى ال تترسع 
غريزته اجلنسية بالنضوج املبكر، الرسيع الشاذ؛ الذي قد يسبب أرضاًرا، وأخطاًرا ذاتية، 

وجسمية، ونفسية، واجتامعية، وُخُلقية.

وقد ذكر الش�يخ عبد احلميد كش�ك V يف إحدى خطبه قول أحد علامء األملان 
ح�ول أمهية غض البرص؛ وأنه الع�الج الوحيد للجنس قوله: لقد درس�ت علم اجلنس، 
ل عىل حممد  وأدوي�ة اجلنس، فلم أجد دواء أنج�ح، وأنجع من القول يف الكتاب الذي ُنزِّ

0: ] ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  
.]30 :t[ ]ڑ  ک

)1( صحيح: رواه ابن خزيمة يف »صحيحه« )260/4(، وأبو يعىل يف »مسنده« )264/1(.
)2( صحيح: رواه البخاري ]5712[، ومسلم ]2136[.
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أما س�رت العورة فإن الطف�ل يتعّودها مع بداية أمره بالص�الة، حيث البد أن يكون 
لباسه ساتًرا لعورته، وذلك لتكون صالته صحيحة سليمة من صغره، وبالتايل ينشأ عىل 
حب سرت العورة، صبًيا كان أم بنًتا، فالصبي يلبس ما يسرت عورته، والبنت كذلك، وتزيد 
عليه أن تتعود احلجاب، فتبدأ بحجاب الصالة، وهكذا ينشأ الطفل مستقياًم صاحلًا مهذبة 

نفسه، قويمة أخالقه، قوًيا يف إيامنه.
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األساس التهذيبي الثالث

التفريق في المضاجع بين األطفال

وه�و ركن أس�ايس يف هتذي�ب الطفل جنس�ًيا، وعدم إثارة غريزته بش�كل س�يئ، 
وه�ذا ال نظري له يف العامل كله من ترشيعات ... إهنا نظرة النبوة، والدقة النبوية يف هتذيب 
الطفل، واالهتامم به، فروى أبو داود بسند حسن عن النبي 0: »ُمروا أوالدكم 
بالصالة وهم أبناء سبع سنني، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنني، وىَفىَرِّقوا بىَيحْنىَهم 

ف املضاجع«.

ويف رواي�ة احلاك�م يف »مس�تدركه« )201/1(، وق�ال صحيح عىل رشط مس�لم، 
وأق�ره الذهب�ي: »إذا بلغ أوالدكم س���بع س���نني ففرقوا بني فرش���هم، وإذا بلغوا عش���ر 

سنني فاضربوهم على الصالة« ]رواه الدارقطني: )230/1([.

إًذا هذا التفريق يبدأ يف سن العارشة؛ حيث تكون الغريزة يف طريقها للنمو، ولكن 
كي�ف يتمُّ التفريق يف املضجع؟ إنه عدم نوم طفلني حتت حلاف واحد، أو ينامان يف رسير 
واحد، أما عىل فراش واحد، وبلحافني خمتلفني فال حرج، وكلام ابتعدوا عن بعضهام فهو 

أفضل.

ق�ال العالم�ة ش�اه ويل اهلل الدهلوي: »وإنام أم�ر بتفريق املضاج�ع؛ ألن األيام أيام 
مراهقة، فال يبعد أن تفيض املضاجعة إىل ش�هوة املجامعة، فالبد من س�د س�بيل الفس�اد 

قبل وقوعه«)1(.

لذلك فإن النوم يف فراش حتت حلاف واحد، يؤدي باألطفال أن تنمو فيهم الغريزة 
اجلنسية برسعة متزايدة، وأن تتأجج فال جتد طريًقا إلنقاذها إال ببعض مظاهر االنحراف، 

)1( »حجة اهلل البالغة« )186/1(.
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والش�ذوذ اجلن�ي، وكم حتدث ش�ذوذات حتت اللحاف ال يش�عر هبا األب�وان، فتكون 
سبًبا يف دمار هؤالء األطفال األبرياء؛ الذين تساهل آباؤهم عن أحواهلم، فوضعوهم يف 

خمالفة أوامر النبي 0!.

 ]4 - 3 :g[ ]ورس�ول اهلل 0: ]ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ 
ق�وا« فاملؤم�ن يمتثل فيفرق، وأي�ن التفريق؟ إن�ه »بينهم يف  م لن�ا أم�ًرا رصحًيا: »وَفرِّ ُيق�دِّ

املضاجع«، فأين الرتبية الغربية والرشقية من هذا التوجيه النبوي الرائع؟!.
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األساس التهذيبي الرابع

نوم الطفل على شقه األيمن، 
وابتعاده عن النوم على بطنه

ُد الطفل عن كثري من  اتباع س�نة رس�ول اهلل 0 بالنوم عىل الشق األيمن ُيْبعاِ
املهيجات اجلنسية أثناء النوم، وقد وصف 0 النوم عىل الوجه بنومة الشيطان... 
فإذا نام الطفل عىل بطنه، فإن ذلك يؤدي إىل كثرة حكِّ أعضائه التناسلية التي تثري شهوته 
ا من حالته، وحبَّبوا إليه  يف ه�ذه احلال�ة، فإذا وجد الوالدن الطفل يف هذه احلالة نائاًم َغ�ريَّ
الن�وم ع�ىل الش�ق األيمن، واالبتعاد ع�ن النوم عىل الص�در ... فضاًل ع�ن أن النوم عىل 
الص�در يورث كثرًيا من األمراض اجلس�مية ... واألطباء مجيًعا بدون اس�تثناء ينصحون 

باالبتعاد عن النوم عىل البطن.
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األساس التهذيبي الخامس

ابتعاد الطفل عن االختالط، والمهيجات الجنسية

انطالًقا من القاعدة القائلة: »وبضدها تتميز األشياء« سنعرض بني يديك التجربة 
األوروبي�ة يف االختالط، وما نتج عنه بني األطفال ذكوًرا وإناًثا، األمر الذي تش�مئز منه 
النفوس الطاهرة العفيفة، فقد أورد الش�يخ وهبي سليامن الغاوجي عن التجربة الغربية، 
دت  وإننا إذ نقدم هذه التجربة الفاشلة لآلباء واملربني؛ ألن النفوس املسلمة الضعيفة تعوَّ
أن تأخذ التجربة األوروبية حمل اعتبار وتقدير، وتتثاقل مس�امعها من وعظ الواعظني يف 
املساجد واخلطب، وهم حيذروهنم من وباء االختالط، فإليك هذه الطائفة من احلوادث 
إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى الس�مع وهو ش�هيد، فقال: »حدثني األستاذ 
الكب�ري أمح�د مظهر العظمة أنه حني ذهب منذ س�نني يف رحلة علمي�ة إىل بلجيكا، الحظ 
مدرس�ة ابتدائي�ة هن�اك، وه�ي تقوم بج�والت يف مدارس�ها، مجيع طالهبا بنات، فس�أل 
املديرة: ملاذا ال ختلطون البنني مع البنات يف هذه املرحلة؟ قالت: قد ملسنا أرضار اختالط 

األطفال حتى يف سن املرحلة االبتدائية«.

وإن مل تص�دق هذا ال�كالم، فإليك األرقام لتتكلم مع�ك: »قال القايض لنديس يف 
كتاب�ه »مترد النشء اجلديد«: إن الصبية يف أمريكا قد أصبحوا يراهقون قبل األوان، ومن 

السن الباكرة جًدا يشتدُّ فيهم الشعور اجلني«.

 وحي�دث ه�ذا الق�ايض ع�ن أح�وال 312 صبيَّة ع�ىل س�بيل النموذج فيق�ول: إن 
255 صبي�ة منه�ن ك�ن أدرك�ن البلوغ في�ام بني احلادي�ة ع�رشة والثالثة عرشة من س�ني 
أعامرهن، فيهن من أمارات الش�هوة اجلنس�ية، واملطالب اجلنس�ية ما ال يكون عادة إال يف 

بنات الثامنة عرشة فام فوقهن سنًا.
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ويق�ول الدكت�ور أديت هوكر يف كتابه »القوانني اجلنس�ية«: »إن�ه ليس من الغريب 
الش�اذ، حت�ى يف الطبقات املثقفة: أن بنات س�بع، أو ثامين س�نني منهن خي�ادنَّ لداهتن مع 

الصبية، وربام تلوثن معهم بالفاحشة.

بنت يف السابعة من عمرها من بيت عريق يف الرشف واملجد، ارتكبت الفحشاء مع 
أخيها، وعدد من أصدقائه، ونفر آخر من مخسة أوالد يشتمل عىل صبيتني وثالثة صبيان 
ُدوا متعلقني ببعضهم بالعالقات اجلنس�ية، وقد حفزوا  متجاورين، متقاريب البيوت، ُوجاِ
عىل ذلك غريهم من األوالد أيًضا، وكان أكرب أولئك س�نًا ابن عرش سنني، وبنت أخرى 
يف التاس�عة كانت يف ظاهر األمر حتت رقابة شديدة، وجدت سعيدة بكوهنا حبيبة عشاق 

ذوي عدد!.

وق�د ج�اء يف تقرير طبيب من مدين�ة بالتيمور: أنه رفع إىل املحاك�م يف تلك املدينة 
بايا دون  أكث�ر من أل�ف مرافعة يف مدة س�نة واحدة، كلها يف ارتكاب الفاحش�ة م�ع الصَّ

الثانية عرشة من العمر.

»خيم�ن الق�ايض لن�ديس األمريك�ي أن )45%( م�ن فتي�ات املدارس تدنَّس�ن قبل 
خروجهن منها، وترتفع هذه النسبة كثرًيا يف مراحل التعليم العالية، فيكتب: إن الطالب 
يف مدرس�ة ثانوية تكون عواطفه دون عواطف الطالبة ش�دة والتهاًب�ا، فالصبية هي التي 

تتقدم أبًدا، وتأمر، وما يفعل الصبي إال أن يتبع ويأمتر«)1(.

ومن املؤس�ف، واملؤمل، واملحزن أن كثرًيا من البلدان اإلس�المية بدأت تس�ري عىل 
ه�ذا النه�ج يف اختالط الصبيان مع البن�ات ... وهذا تآمر عىل إفس�اد املجتمع، وتوهني 

بنية األجيال.

)1( »املرأة املسلمة« ص: ]243[.
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األساس التهذيبي السادس

تعلم الطفل المميز فروض الغسل وُسَننه

حينام يتوقع األبوان قرب بلوغ الصبي، والبنت عىل السواء، عند ذلك وجب عليهام 
تعليم األطفال فرائض إس�قاط احلدث األكرب - اجلنابة - وس�ننه، وكذلك حيدثاهنم عن 
أس�بابه، وعن طبيعة املادة التي خترج، ولوهنا؛ أي: يقدمان هلم درًس�ا يف فقه الُغس�ل من 
ثهم اآلب�اء حديًثا هادًئا عن هذه األمور؟، خ�ري من أن متتد أيدي  كت�ب الفق�ه؛ وألن حيدِّ
مَّ الزعاف، وعمر بن اخلطاب I يقول: »ينقض  السوء لتنتشلهم، ويقدمون هلم الشُّ

عرا اإلسالم عروة عروة من نشأ يف اإلسالم ومل يعرف اجلاهلية«.

فالب�د م�ن أن يقدم األب لصبيه واألم لبنتها حديًثا وأحاديث عن فقه اإلس�الم يف 
هذه املادة، التي خترج من جس�م اإلنسان، وماذا يفعله اإلنسان يف مقابل ذلك، وما يعني 

خروج هذه املادة بالنسبة للرشع؟.

إنه يعني دخول سن التكليف يف احلياة ... إنه بدء الفرائض عىل اإلنسان، والنواهي 
الربانية له ... وبذلك أصبح اإلنس�ان حماسًبا عىل الصغرية والكبرية عىل أعامله، وأقواله، 
وأن امَلَلَكنْي رقيًبا وعتيًدا، بدأ كل منهام مهمته يف تسجيل احلسنات والسيئات ...إىل غري 

ذلك من مواعظ هادئة، تنبِّه الطفل نحو العمل الصالح، وكراهية العمل الطالح.
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األساس التهذيبي السابع

شرح مقدمة سورة النور، 
وتحفيظها للطفل المميز

بعد بلوغ الطفل س�ن العارشة، يف�رق يف مضجعه عن إخوته، فهذا يعني أن بعض 
الدالالت اجلنسية بدأت بالظهور رويًدا رويًدا.

ففي هذه الس�ن نبدأ بوضع الوقايات النفس�ية، واملناعات اإليامنية يف نفس الطفل، 
ليقوى هبا عىل التحكم يف غريزته، وضبط نفس�ه، واحلفاظ عليها من ارتكاب الفاحش�ة، 
والعياذ باهلل c، فكان الس�لف - رضوان اهلل عليهم - يقدمون ألطفاهلم س�ورة النور 
كوقاي�ة هلم مع الرشح والبيان، وهيتمون بتحفيظها يف س�ن املراهقة قبيل البلوغ وخاصة 

البنات.

وق�د أوض�ح اجلاحظ: »ب�أن املعلمني كانوا ُيعن�ون عناية خاص�ة بتحفيظ الفتيات 
سورة النور«)1(.

  

)1( »البيان والتبيني« )93/2(.
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األساس التهذيبي الثامن

المصارحة الجنسية، والتحذير من الفاحشة

ظ س�ورة الن�ور، التي تتضمن البناء اخللقي، والتهذيب  قلنا: إن الطفل ُيعلَّم، وحُيفَّ
ره من الوقوع يف الفاحشة. اجلني للطفل، وحتذِّ

وبعد تعلمه فرائض الُغْس�ل، وإس�قاط اجلنابة، حيذر حتذيًرا ش�ديًدا من الوقوع يف 
الفاحش�ة، ويرشح له، وذلك حس�ب البل�د الذي  يعيش فيه الطفل، ه�ل يف بلد متحلل 
مثل الغرب وأمريكا؟ أم يف بلد إسالمي حمافظ؟ وعىل حسب األرسة التي بلغ فيها ذلك 
الطفل، هل هي إسالمية أو إباحية، فحيثام كانت اإلباحية فيجب أن يرشح للطفل املسلم 
البالغ ما هو الزنى، حتى جيتنبه، ويبتعد عنه، وذلك من أجل أال يقع يف الزنى، ثم يقول: 

أنا ال أدري كيف هو؟ وما حكمه؟.

 وي�روى ل�ه حدي�ث رس�ول اهلل 0 الت�ايل: روى أمح�د والط�رباين)1( عن 
أيب أمامة أن فتى من قريش أتى النبي 0 فقال: يا رس�ول اهلل! ائذن يل يف الزنى، 
فأقب�ل الق�وم علي�ه وزجروه، فقال�وا: مه... م�ه... فقال: »ادن�ه« فدنا منه قريًب�ا، فقال: 
»أحتب�ه ألم�ك؟« قال: ال، واهلل يا رس�ول اهلل جعلني اهلل فداك! ق�ال: »وال الناس حيبونه 

ألمهاهتم«.

 ق�ال: »أفتحب�ه البنت�ك؟« ق�ال: ال، واهلل ي�ا رس�ول اهلل! جعلني اهلل ف�داك، قال: 
»وال الناس حيبونه لبناهتم«.

 ق�ال: »أفتحب�ه ألخت�ك؟« ق�ال، ال واهلل ي�ا رس�ول اهلل! جعلن�ي اهلل ف�داك، قال: 
»وال الناس حيبونه ألخواهتم«.

)1( إسناده صحيح: انظر: »سلسلة األحاديث الصحيحة« رقم ]370[.
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 ق�ال: »أحتب�ه لعمت�ك؟« ق�ال: ال، واهلل ي�ا رس�ول اهلل! جعلن�ي اهلل ف�داك، ق�ال: 

»وال الناس حيبونه لعامهتم«.

 ق�ال: »أحتب�ه خلالت�ك؟« ق�ال: ال، واهلل ي�ا رس�ول اهلل! جعلن�ي اهلل فدل�ك، قال: 
»وال الناس حيبونه خلاالهتم«.

ن فرجه«. ر قلبه، وحصِّ قال: فوضع يده عليه، وقال: »اللهم اغفر ذنبه، وطهِّ

قال: فلم يكن الفتى بعد ذلك يلتفت إىل يشء.

ف كذلك بعقوب�ة الزنى، وإقامة احلد: ويف الصحيح�ني عن أيب هريرة وزيد  وُيع�رَّ
بن خالد اجلهني أهنام قاال يف األعرابيني اللذين أتيا رسول اهلل 0، فقال أحدمها: 
إن ابني هذا كان عسيًفا - يعني: أجرًيا - عىل هذا، فزنى بامرأته، فافتديت ابني منه بمئة 
شاة، ووليدة، فسألت أهل العلم فأخربوين أن عىل ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن عىل 
امرأة هذا الرجم، فقال رس�ول اهلل 0: »والذي نفس���ي بي���ده! ألقضنيَّ بينكما 
ُد  بكت���اب اهلل c: الولي���دة والغنم رّد عليك، وعلى ابنك مئة جلدة وتغريب عام، واغحْ

يا أنيس - لرجل من أسلم - إل امرأة هذا، فإن اعرفت فارمجها«.
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األساس التهذيبي التاسع

الزواج المبكر

مه�ام قي�ل يف ال�زواج املبكر م�ن مس�اوئ يف العرص احل�ارض، فإن حماس�نه تفوقه، 
وخاصة إذا صحبه تأمني احلياة املادية، س�واء من مس�اعدة الوالدين، أو من كسب الفتى 
الناش�ئ. وما أمراض األمة النفس�ية واالجتامعي�ة، واحلوادث اجلنائي�ة إال نتيجة طبيعية 
لتأخري الزواج، ولن نناقش هذا األمر كثرًيا، فحس�بنا أن نقدم من حياة الس�لف الصالح 
ه�ذه الن�امذج التي قدمها اإلمام الراوي عبد الرزاق املتوىف س�نة )211ه�( يف »مصنفه«، 

باب: »نكاح الصغريين« املجلد السادس صفحة ]162[:

1- ع�ن عروة قال: نكح النبي 0 عائش�ة وهي بنت س�ت، وأهديت إليه 
وهي بنت تسع، وُلعبها معها، ومات عنها وهي بنت ثامين عرشة)1(.

2- وع�ن أيب جعفر قال: خطب عم�ر إىل عيل ابنته فقال: إهنا صغرية، فقيل لعمر: 
إنام يريد بذلك منعها، قال: فكلَّمه، فقال عيل: أبعث هبا إليك، فإن رضيت فهي امرأتك، 
قال: فبعث هبا إليه، قال: فذهب عمر، فكش�ف عن س�اقها، فقالت: أرس�ل، فلوال أنك 

أمري املؤمنني لصككُت عنقك.

وق�د علل عمر زواجه من بنت ع�يل، وهي صغرية، بقوله: عن عكرمة قال: تزوج 
عمر بن اخلطاب أم كلثوم بنت عيل بن أيب طالب، وهي جارية تلعُب مع اجلواري، فجاء 
إىل أصحابه، فدعوا له بالربكة، فقال: مل أتزوج من نش�اٍط يب، ولكن س�معُت رس�ول اهلل 
يقول 0: »إن كل س���بب ونس���ب منقطع يوم القيامة إال س���بيب ونس���يب«)2( 

فأحببُت أن يكون بيني وبني نبي اهلل 0 سبب ونسب.

)1( قال املحقق حبيب الرمحن األعظمي: وأخرجه مسلم، وفيه »لعبتها« ورواه أبو داود يف »النكاح«.
)2( صحيح: انظر: »صحيح اجلامع« ]4527[، وقال: رواه الطرباين واحلاكم والبيهقي عن عمر والطرباين 
=
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3- وعن احلسن، والزهري، وقتادة، قالوا: إذا أنكح الصغار آباؤهم جاز نكاحهم، 

قال عبد الرزاق: وبه نأخذ.

4- وع�ن اب�ن طاووس عن أبيه ق�ال: إذا أنكح الصغريين أبومه�ا، فهام باخليار إذا 
كربا.

5- وعن الزهري: أن عروة بن الزبري أنكح ابنه صغرًيا ابنة ملصعب صغرية.

6- وع�ن هش�ام ب�ن عروة ق�ال: زوج أيب ابن�ه صغرًيا ه�ذا ابن مخ�س، وهذا ابن 
ست)1(، فامت فورثته أربعة آالف دينار، أو نحو ذلك.

سؤال فقهي: ما هو سن زواج الصغيرة؟:

ق�ال مال�ك والش�افعي وأب�و حنيفة: ح�دُّ ذل�ك أن تطيق اجل�امع، وخيتل�ف ذلك 
 باختالفه�ن، وال يضب�ط بس�ن، وه�ذا ه�و الصحيح، ولي�س يف حديث عائش�ة حتديد، 
وال املن�ع م�ن ذل�ك يف س�ن إطاقت�ه قب�ل تس�ع، وال اإلذن في�ه مل�ن مل تطقه وق�د بلغت 

تسًعا)2(.

  

يف »الكبري« عن ابن عباس، وعن املسور.
)1( ق�ال املحق�ق حبيب الرمحن األعظمي: لعل الص�واب »زوج أيب ابنته صغرًيا، ه�ذه بنت مخس، وهذا 

ابن ست«.
)2( انظر: »بذل املجهود يف حل أيب داود« )154/10( طبع دار الكتب العلمية، بريوت.

=
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عالمات البلوغ

هن�اك عالمتان لدخول الطفل س�ن البل�وغ والتكليف، ومها االحت�الم، أو ظهور 
شعر العانة حتت الرسة.

1- االحتالم:

فق�د نص�ت اآلي�ة: ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  
.]59 :t[ ]ڀ

وروى أبو داود عن عيل - كرم اهلل وجهه - قال: حفظت عن رسول اهلل 0: 
»ال ُيتحْمىَ بعد احتالم، وال صمات يوم إل الليل«.

2- ظهور شعر العانة:

ع�ن عطية قال: »ُعرضنا ع�ىل النبي 0 يوم ُقريظة، ف�كان من أنبتت عانته 
ُقتاِل، وَمْن مل ُينبت ُخيلِّ سبيله، فكنت ممن مل ينبت فخيلِّ سبييل«. رواه اخلمسة، وصححه 

الرتمذي.

ويف لف�ظ: »فم�ن كان حُمتل�اًم أو أنبت�ت عانت�ه قب�ل، وم�ن ال ُت�رك«. رواه أمح�د 
والنسائي)1(.

وع�ن س�مرة بن جن�دب أن النب�ي 0 ق�ال: »اقتلوا ش���يوخ املش���ركني، 
واستحيوا شرخهم«، والشرخ: الغلامن الذين مل ُينبتوا. رواه الرتمذي وصححه.

3- الصبي إذا بلغ خمس عشرة أقيمت عليه الحدود:

رواه البيهقي يف »اخلالفيات« عن أنس.

)1( رواه احلاكم يف »مس�تدركه« )390/4( بلفظ: »كنت غالًما يوم حكم س�عد بن معاذ يف بني قريظة أن 
تقتل مقاتلتهم، ونسبي ذرارهيم، فشكوا يفَّ فلم جيدوين أنبت الشعر، فها أنا ذا بني أظهركم«.
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اآلداب النبوية التي يجب تربية الطفل عليها

1- األدب مع الوالدين:

عن أيب هريرة I أن النبي 0 رأى رجاًل معه غالم، فقال للغالم: »من 
هذا؟« قال: أيب، قال: »فال متش أمامه، وال تستسب له - أي ال تفعل فعاًل يتعرض فيه 

ألن يسبك أبوك تأديًبا لك عىل فعلك - وال جتلس قبله وال تدعه بامسه«.

2- أدب خطاب الوالدين:

وم�ن األدب م�ع الوالدي�ن الق�ول الكري�م هل�ام؛ لقول�ه c: ]ھ  ے  ے   
.]23 :W[ ]ۓ

وقد سئل سعيد بن املسيب عن القول الكريم للوالدين فقال: هو قول العبد املذنب 
للسيد الفظ الغليظ، وقد فرسه عمر بن اخلطاب فقال: هو أن يقول هلام: يا أبتاه! يا أماه.

3- أدب النظر للوالدين:

ومن األدب النبوي مع الوالدين أال ينظر ش�ذًرا واحتقاًرا وحدة وغضًبا، بل ينظر 
إليهام بعني الرمحة واحلب واالنكسار.

فع�ن ابن عباس L ق�ال: »ما من رجل ينظر إىل وج�ه والديه نظرة رمحة، إال 
كتب اهلل له هبا حجة مقبولة مربورة«.

4- أدب األخوَّة:

الكب�ري ويرف�ق   املس�لم أخ�و املس�لم ال يس�لمه وال يظلم�ه وال حيق�ره، حي�رتم 
بالصغري.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





137
فع�ن أنس ب�ن مالك I قال: جاء ش�يخ يري�د النبي 0 فأبط�أ القوم 
أن يوس�عوا ل�ه، فق�ال النب�ي 0: »لي���س من���ا م���ن مل يرح���م صغرين���ا ويوق���ر 

كبرينا«)1(.

وع�ن ابن عم�ر L عن النبي 0 أن�ه قال: »ليس من���ا من مل يرحم 
صغرينا، ويعرف شرف كبرينا«)2(.

 :c قال: قال رسول اهلل 0: »إن من إجالل اهلل I وعن أيب موسى
إكرام ذي الش���يبة املس���لم، وحامل القرآن غري املغالي فيه والاف عنه، وإكرام ذي 

السلطان املقسط«)3(.

ومن أدب األُخّوة عدم إخافة أخيه املسلم بشهر السالح يف وجهه لتخويفه؛ وإلقاء 
الرعب يف نفسه.

فع�ن أيب هري�رة I ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل 0: »م���ن أش���ار إل أخيه 
حبديدة، فإن املالئكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه ألبيه وأمه«)4(.

5- أدب الجار:

 اجل�ار أق�رب لإلنس�ان م�ن أهله، واجل�ار املس�لم له حق�وق عىل ج�اره حتى ظن 
رسول اهلل 0 أن اهلل E سيورث اجلار يف جاره.

)1( صحيح: رواه الرتمذي ]2043[، وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« ]2534[.
)2( صحي�ح: رواه أب�و داود ]4945[، والرتمذي ]3043[، وصححه الش�يخ األلب�اين يف »الصحيحة« 

برقم: ]3734[.
)3( صحيح: رواه أبو داود ]4845[، وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« ]2543[.

)4( صحيح: رواه مسلم ]6832[، الرتمذي ]2314[.
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فق�د ق�ال 0: »م���ا زال جربي���ل يوصي���ين بال���ار حت���ى ظنن���ت أن���ه 

سيورثه«)1(.

وجي�ب ع�ىل الوالدين تعلي�م أوالدمها هذه احلق�وق الرشعية، وأبس�طها أال خيرج 
الطفل بلعبة أو فاكهة أو يشء من الطعام قد ال يستطيع أن يشرتيه جاره.

فع�ن عم�رو بن ش�عيب I ق�ال: قال رس�ول اهلل0: »وإن اش���ريت 
فاكهة فاهد له، فإن مل تفعل فأدخلها سًرا، وال خيرج ولدك ليغيظ بها ولده« رواه 

الطرباين.

آداب الطعام والشراب:

للطع�ام يف اإلس�الم آداب عامة، عىل الوالد أن يعلمه�ا ولده  وحيثه عليها، ويراقبه 
يف تطبيقها وهي:

1- غسل اليدين قبل األكل وبعده.
2- التسمية ف أوله والمد ف آخره: فعن عائشة J قالت: قال رسول اهلل 
0: »إذا أكل أحدكم فليذكر اسم اهلل c، فإن نسي أن يذكر اسم اهلل 

c ف أوله فليقل: بسم اهلل أوله وآخره«)2(.

3- أال يعيب طعاًما قدم إليه: فعن أيب هريرة I قال: »ما عاب رس�ول اهلل 
0 طعاًما قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه«)3(.

)1( صحيح: رواه البخاري ]6014[، مسلم ]6852[، أبو داود ]5153[.
)2( صحيح: رواه أبو داود ]3769[، وابن ماجه ]3264[، وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« 

برقم ]7234[.
)3( صحيح: رواه البخاري ]3563[، مسلم ]5504[.
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4- األكل بيمين���ه: فع�ن عمر بن أيب س�لمة I قال: كن�ت غالًما يف حجر 
 رس�ول اهلل  0 وكان�ت ي�دى تطي�ش يف الصحف�ة، فقال يل رس�ول 0: 

»يا غالم سم اهلل، وكل بيمينك، وكل مما يليك«)1(.

5- الدعاء ملضيفه: فعن أنس I أن النبي 0 جاء إىل سعد بن عبادة 
فج�اء بخبز وزيت فأكل، ثم ق�ال النبي 0: »أفطر عندكم الصائمون، وأكل 

طعامكم األبرار، وصلت عليكم املالئكة«)2(.

6- أال يب���دأ إال بع���د أن يب���دأ الكب���ار: فع�ن حذيفة I قال: كن�ا إذا حرضنا 
مع رس�ول اهلل 0 طعاًم�ا، مل نضع أيدينا حتى يبدأ رس�ول اهلل 0 فيضع 

يده)3(.

أم�ا ال�رشاب فيجب ع�ىل الوالدي�ن تعويد طفلهام س�نة رس�ول اهلل 0 يف 
الرشاب وهي:

7- التنف���س إذا ش���رب ثالًثا: فعن أنس I: »أن رس�ول اهلل 0 كان 
يتنفس إذا رشب ثالًثا«)4(.

8- ع���دم التنف���س ف الك���وب أثن���اء الش���رب: فع�ن أيب قت�ادة I: »أن النبي 
0 هنى أن يتنفس يف اإلناء«)5(.

)1( صحيح: رواه البخاري ]5376[، مسلم ]5388[.
)2( صحي�ح: رواه أب�و داود ]3856[، ابن ماجه ]1819[، و صححه الش�يخ األلباين يف »صحيح س�نن 

أيب داود ]3854[.
)3( صحيح: رواه مسلم ]5378[.

)4( صحيح: رواه البخاري ]5631[، مسلم ]5405[.
)5( صحيح: رواه مسلم ]638[، أبو داود ]3730[.
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9- الش���رب قاع���ًدا إال م���اء زم���زم: فعن أيب هري�رة I قال: قال رس�ول اهلل 

0: »ال يشربن أحدكم قائًما فمن نسى فليستقىء«)1(.

أما ماء زمزم: فالسنة الرشب منها واقًفا متوجًها للقبلة داعًيا اهلل بام حيبه.

10- عدم التخمة: 
وأخرًيا نقدم هذه النصيحة الغالية من الرسول الكريم 0.

فع�ن املقدام بن معد يكرب قال: س�معت رس�ول اهلل 0 يق�ول: »ما مأل 
آدمى وعاء شًرا من بطنه، حبسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ال حمالة: 

فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه«)2(. ]رواه الرتمذي[.

آداب االستئذان:

 :c آداًبا لالس�تئذان شملتها سورة »النور«، فيقول C لقد وضع رب العزة
]ھ  ھ    ے   ے ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆۈ  ۈ   ٴۇ    ۋ  

ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې        ې  ې  ې  ىى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ   وئ   ۇئ   
مئ   حئ   یجئ   ی   ی   ی     ىئ     ىئىئ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ  

ىئ  يئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ[

]59 - 58 :t[

إن اهلل العلي�م بحاج�ات الب�رش، ق�د وض�ع للوالدين قانوًن�ا لالس�تئذان حيمي به 
الع�ورات ويصوهنا، وعىل الوالدي�ن تعليمه ألوالدمه�ا إذا أرادوا الدخول عىل والدهيم 

يف ثالثة أوقات:

)1( صحيح: رواه مسلم ]5398[.
)2( صحيح: رواه الرتمذي ]2554[، وصححه الشيخ األلباين يف »الصحيحة« برقم ]4327[.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





141
الوقت األول: من قبل صالة الفجر ألن الناس يف هذا الوقت يكونون نياًما.
الوقت الثاني: وقت الظهرية وهو وقت راحة قد يضع اإلنسان فيه مالبسه.

الوقت الثالث: من بعد صالة العشاء وهو وقت النوم.

يق�ول عبد اهلل ناصح علوان: ورشع االس�تئذان يف هذه األوقات الثالثة ملا خيش�ى 
أن يك�ون الرج�ل وامل�رأة يف حال�ة ال جيب أن يطلع عليه�ا أحد م�ن أوالده الصغار، أما 
إذا بلغ األطفال س�ن البلوغ والرش�د فعليهم أن يس�تأذنوا يف هذه األوقات ويف غريها؛ 

امتث�ااًل لقول�ه F: ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  

 

.]59 :t[ ]ڀ

ولالستئذان آداب منها:

1- أن يس���لم ث���م يس���تأذن: فعن ربعى أن رج�اًل من بني عامر اس�تأذن عىل النبي 
0 وهو يف بيته فقال: أألج؟ فقال رسول اهلل 0 خلادمه: »اخرج إل هذا 
فعلمه االس���تئذان، فقل له: قل: السالم عليكم، أأدخل؟« فسمعه الرجل فقال: السالم 

عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي 0 فدخل)1(.

2- اإلع���الن ع���ن امس���ه عن���د االس���تئذان: فعن جاب�ر I قال: أتي�ت النبي 
0 فدقق�ت الب�اب فقال: »من ذا؟« فقلت: أنا. فق�ال 0: »أنا أنا؟!«)2( 

كأنه كرهها

 3- االس���تئذان ث���الث م���رات: فع�ن أيب موس�ى األش�عري I ق�ال: ق�ال 
رسول اهلل 0: »االستئذان ثالث، فإن أذن وإال فارجع«)3(.

)1( صحيح: رواه أبو داود ]5179[، وصححه الشيخ األلباين يف »الصحيحة« ]818[.
)2( صحيح: رواه البخاري ]6250[.

)3( صحيح: رواه مسلم ]5753[، الرتمذي ]2907[.
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وجيب أن يكون بني املرات الثالث انتظار قليل؛ خش�ية أن يكون املس�تأذن عليه يف 

صالة أو قضاء حاجة.

4- التح���ول ع���ن الب���اب عن���د االس���تئذان: وذلك خش�ية أن يفتح الب�اب امرأة، 
واالستئذان رشع من أجل النظر.

ويف رواي�ة اإلم�ام أمح�د: »كان رس�ول اهلل 0 إذا أتى بيت ق�وم أتاه مما ييل 
جداره، وال يأتيه مستقباًل بابه«.

أدب المظهر العام للطفل:

لقد اهتم رس�ول اهلل 0 بمظهر األطفال س�واء أكان يف ش�عره وحالقته أم 
يف لون مالبسه ونوعها.

1- ش���كل الش���عر: فعن ابن عم�ر L قال: رأى رس�ول اهلل 0 صبًيا 
قد حلق بعض ش�عر رأس�ه، وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال 0: »احلقوه 

كله، أو اتركوه كله«)1(.
وعن ابن عمر L قال: »هنى رسول اهلل 0 عن القزع«)2(.

والقزع أربعة أنواع كما قال ابن القيم:
أحدها- أن حيلق من رأسه مواضع من ههنا وههنا.

الثاني- أن حيلق وسطه ويرتك جوانبه.
الثالث- أن حيلق جوانبه ويرتك وسطه

الرابع- أن حيلق مقدمه ويرتك مؤخره)3(.

)1( صحيح: رواه أبو داود ]4197[، والنسائي ]5065[، ومسلم ]1234[.
)2( صحيح: رواه البخاري ]5920[، مسلم ]5681[.

)3( »ختفه املودود« ص: ]115[.
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2- لون املالبس: وأما عن لون املالبس، فقد كره رس�ول اهلل 0 أن يلبس 

األطفال املالبس امللونة، ولباس احلرير.

فع�ن عبد اهلل بن عمرو بن الع�اص L قال: رأى النبي 0 عىّل ثوبني 
معصفرين)1( ، فقال: »أمك أمرتك بهذا؟« قلت: أغسلهام؟ قال: »بل احرقهما«)2(.

ويف رواية: »إن هذه من ثياب الكفار فال تلبسها«)3(.

3- نوع املالبس: فعن عبد اهلل بن يزيد قال: كنا عند عبد اهلل - يعني ابن مسعود- 
فج�اء اب�ن له عليه قميص من حرير، قال: من كس�اك؟ قال: أمي، قال: فش�قه، قال: قل 
ألمك تكسوك غري هذا؛ وهذا لقوله 0: »هذان حرام على ذكور أميت«)4( أي: 

الذهب واحلرير.

ف�إن كان من يرت�دي هذه املالبس صغرًيا، فإن اإلثم عىل من ألبس�ه، ال عليه؛ ألنه 
ليس من أهل التحريم عليه، كام إذا سقى مخًرا، فرشهبا كان اإلثم عىل الساقي ال عليه.

أدب عيادة المريض:

إن عيادة املرىض من حقوق املس�لم عىل أخيه املس�لم، وجيب ع�ىل الوالدين تعويد 
أبنائهام عىل آداب عيادة املرىض، فإذا كربوا أعطوا كل ذي حق حقه.

فع�ن الرباء بن عازب I ق�ال: »أمرنا رس�ول اهلل 0 بعيادة املريض، 
واتب�اع اجلنازة، وتش�ميت العاطس، وإبرار القس�م، ون�رصة املظلوم، وإجاب�ة الداعي، 

وإفشاء السالم«)5(.

)1( معصفرين أي: مصبوغني بالعصفر وهو نبات أصفر اللون.
)2( صحيح: رواه مسلم ]5557[.

)3( صحيح: رواه مسلم ]5555[، والنسائي ]5333[.
)4( صحيح: رواه أبو داود ]4059[، والرتمذي ]1824[، والنسائي ]5161[.

)5( صحيح: رواه البخاري ]1240[، مسلم ]5777[.
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ونذكر من هذه اآلداب:

1- ختفي���ف العيادة: يس�ن ختفيف وقت عيادة املري�ض، ولكن إذا طلب املريض 
إطالة زمن الزيارة فلتجب، فإن يف هذا هتوينًا له عىل املرض، وبعث األمل يف نفسه.

2- الدعاء للمريض بالشفاء: عن عائشة J أن النبي 0 كان يعود 
 أهله يمس�ح بي�ده اليمني ويقول: »اللهم رب الناس، أذهب الباس، اش���ف أنت الش���اف، 

ال شفاء إال شفاؤك، شفاء ال يغادر سقًما«)1(.

3- اس���تحباب طمأنة املريض بالش���فاء: يستحب ملن عاد مريًضا أن يطيب نفسه 
بأن مرضه هذا هني، وأن الشفاء قادم إن شاء اهلل.

أدب العطاس والتثاؤب: 

جيب أن يعود األطفال يف سن مبكرة عىل آداب العطاس والتثاؤب؛ ألهنام من سنن 
احلبيب 0:

1- إذا عط���س فليحم���د اهلل: فع�ن أيب هري�رة I، ع�ن النبي 0 أنه 
قال: »إذا عطس أحدكم فليقل: المد هلل، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحك اهلل، 

فإذا قال له: يرحك اهلل، فليقل: يهديكم اهلل ويصلح بالكم«)2(.

2- تشميت العاطس: وهو قوله رمحك اهلل بعد أن يقول العاطس: احلمد هلل، فإذا 
مل حيمد اهلل مل يشمت.

فعن أيب موس�ى I قال: س�معت رس�ول اهلل 0 يق�ول: »إذا عطس 
أحدكم فحمد اهلل فشمتوه، فإذا مل حيمد اهلل فال تشمتوه«)3(.

)1( صحيح: رواه البخاري ]5675[، مسلم ]5836[.
)2( صحيح: رواه البخاري ]6224[.

)3( صحيح: رواه مسلم ]7679[.
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ويس�ن التش�ميت إىل ثالث م�رات، فإذا زاد عن ث�الث فإنه مزكوم ك�ام قال النبي 

0، ويسن أن يدعو له جليسه بالشفاء والعافية.

3- رد التث���اؤب م���ا أمكن: فعن أيب هريرة I، ع�ن النبي 0 أنه قال: 
 ،c حي���ب العط���اس ويكره التثاؤب، فإذا عط���س أحدكم وحد اهلل c إن اهلل«
كان حًق���ا على كل مس���لم مسعه أن يقول له: يرح���ك اهلل، وأما التثاؤب فإمنا هو 
من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فلريده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك 

منه الشيطان«)1(.

4- وض���ع الي���د عل���ى الفم حال التثاؤب: فعن أيب س�عيد اخل�دري I قال: 
ق�ال رس�ول اهلل 0: »إذا تثاءب أحدكم فليمس���ك بيده عل���ى فيه »فمه« فإن 

الشيطان يدخل«)2(.

ويستحب ذلك يف الصالة أو خارجها.

5- عدم رفع الصوت بالتثاؤب أو العطاس: فعن عبد اهلل بن الزبري L قال: 
قال رسول اهلل 0: »إن اهلل D يكره رفع الصوت بالتثاؤب والعطاس«.

آداب المجلس:

للمجلس آداٌب اجتامعية عليا، عني هبا اإلسالم، وحث عليها فمنها:

1- عدم اللوس بني اثنني إال بإذنهما: فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن رسول اهلل 0 قال: »ال حيل لرجل أن يفرق بني اثنني إال بإذنهما«)3(.

)1( صحيح: رواه البخاري ]6223[، وأبو داود ]5030[.
)2(  صحيح: رواه البخاري ]6226[، مسلم ]7682[.

)3( صحي�ح: رواه أب�و داود ]4847[، الرتم�ذي ]2976[، وصحح�ه الش�يخ األلب�اين يف »الصحيحة« 
.]1234[

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





146
 2- أال يتناج���ى اثن���ان ف حض���رة ثال���ت: فع�ن عب�د اهلل ب�ن مس�عود I أن 
رس�ول اهلل 0 قال: »إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون الثالث؛ من أجل 

أن ذلك حيزنه«)1(.

والعلة يف ذلك: أن التناجي - أي الكالم رًسا - قد حيزن الثالث، ويظن الظنون.

  

)1( صحيح: رواه البخاري ]6290[، مسلم ]5825[.
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مبادئ هامة في التربية

عند احلديث عن تربية األوالد، البد من احلديث عن بعض املبادئ اهلامة يف الرتبية 
وأثرها يف تكوين شخصية الطفل ومنها:

1- مسئولية الوالدين:

 إن الس�نوات األوىل م�ن حي�اة الطف�ل ه�ي ف�رتة تكوين ش�خصية يصع�ب تغيري 
م�ا غ�رس يف أثنائها يف الطفل من ع�ادات واجتاهات، وعواط�ف ومعتقدات، وقد دلت 

التجارب عىل األثر الكبري لألرسة يف تكوين هذه الشخصية وتشكيلها.

وذلك لعدة أسباب منها:

1- أن الطفل يف هذه املرحلة ال يكون خاضًعا لتأثري مجاعة أخرى غري أرسته.

2- أن الطفل يكون سهل التأثر، سهل التشكيل، شديد القابلية للتعلم.

3- أن الطفل عاجز ضعيف اإلرادة قليل احليلة.

لذا كان أثر األرسة يف الطفل أثًرا عميًقا ال يعادله أثر.

ومن هنا حيمل اإلسالم الوالدين املسئولية الكاملة يف تربية أبنائهم.

فع�ن ابن عمر L ع�ن النبي 0: »كلكم راع، وكلكم مس���ئول عن 
رعيت���ه، واألم���ري راٍع، والرجل راٍع على أهل بيته، وامل���رآة راعية على بيت زوجها وولده، 

فكلكم راع ومسئول عن رعيته«)1(.

وتبدأ هذه املسئولية منذ حلظات الوالدة؛ حلامية الفطرة السليمة التي فطر اهلل عليها 
املولود.

)1( صحيح: رواه البخاري ]8930[، مسلم ]4828[.
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فع�ن أيب هريرة I قال: قال رس�ول اهلل 0: »م���ا من مولود إال يولد 

على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو ميجسانه«)1(.

وقد أمر اهلل D الوالدين بإنقاذ أنفسهم وأوالدهم من النار.

فقال c: ]ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې[
]6 :6[

ولكن كيف تكون هذه الوقاية؟

تك�ون بأمره�م بطاع�ة اهلل c، وهنيه�م ع�ن معصيته ب�أن تقوم عليه�م بأمر اهلل 
وتأمرهم به وتساعدهم عليه، فحق عىل املسلم أن يعلم أهله وقرابته ما فرض اهلل عليهم 

وما هناهم اهلل عنه.

واألم يف هذه املس�ئولية كاألب س�واء بس�واء، بل مس�ئوليتها أعظم وأخطر، فهي 
بمالزمته�ا أطفاهل�ا منذ الوالدة إىل أن يش�بوا هلي أعظ�م خطًرا وأقوى تأث�رًيا من الوالد 

الذي يسعى عىل مطالب احلياة غالب يومه.

وهكذا نرى أن مس�ئولية الوالدين كبرية، فإذا أدياه�ا كاملة كام ينبغي كان األوالد 
زرًعا ونتاًجا حيصدانه يف الدنيا واألخرى.

فع�ن أيب هري�رة I أن رس�ول اهلل 0 قال: »إذا مات اب���ن آدم انقطع 
عمله إال من ثالثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له«)2(.

ف�إن أمه�ل الوالدان تربي�ة أوالدمها حصًدا عقوًق�ا منهم، ولن ينتفع�وا هبم صغاًرا 

 

وال كباًرا.

)1( صحيح: رواه البخاري ]1358[، مسلم ]6926[.
)2( صحيح: رواه مسلم ]4310[، أبو داود ]2882[.
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يق�ول اب�ن القيم: فمن أمهل تعليم ولده ما ينفعه وتركه س�دى فقد أس�اء إليه غاية 
اإلس�اءة، وأكثر األوالد إنام جاء فس�ادهم من قب�ل اآلباء، وإمهاهلم هل�م وترك تعليمهم 
فرائض الدين وس�ننه، فأضاعوهم صغاًرا فلم ينتفعوا بأنفس�هم ومل ينفعوا آباءهم كباًرا، 
ك�ام عات�ب بعضه�م ولده ع�ىل العقوق فق�ال: يا أب�ت عققتني صغ�رًيا فعققت�ك كبرًيا، 

وأضعتني وليًدا فأضعتك شيًخا)1(.

2- القدوة الحسنة:

للقدوة احلس�نة أثر كبري يف نفس الطفل، إذ كثرًيا ما يقلد الطفل والديه، واألطفال 
بمراقبتهم لس�لوك الكبار يقلدوهنم فيها، فإن كان س�لوكهم سيًئا فهذا جيعلهم يتطبعون 
علي�ه، وإن كان س�لوكهم حس�نًا فيعتربوهنم القدوة العليا هلم، واألخ�الق احلميدة التي 

تزرع بداخلهم طوال العمر.

ونذك�ر واقع�ة تؤك�د صدق هذا ال�كالم: وهي واقع�ة الطفل الصغ�ري عبد اهلل بن 
عباس عندما شاهد أمامه من يقوم الليل، فإنه سارع لتقليده.

فعن ابن عباس L قال: بتُّ عند خالتى ميمونة ليلة، فلام كان يف بعض الليل، 
ق�ام رس�ول اهلل 0 فتوضأ من ش�نٍّ معلق وض�وًءا خفيًفا، ثم ق�ام يصيل، فقمت 
فتوض�أت نحًوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يس�اره، فحولن�ي فجعلني عن يمينه، ثم 

صىل ما شاء)2(.

فنرى أن الطفل قد قام وتوضأ مثلام فعل رسول اهلل 0، ثم وقف يصيل ... 
وهكذا تكون القدوة احلسنة.

)1( »حتفة املودود« ص: ]262[.
)2( صحيح: رواه البخاري ]138[، البيهقي يف »السنن« )61/2(.
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ولق�د اخت�ار اهلل D الرس�ول الكري�م 0 ليك�ون الق�دوة املث�ىل جلميع 

]وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ ىئ  ىئ  ىئ  ی                   :c املس�لمني فق�ال 
ی  ی  ی[ ]2: 21[.

0 فقال�ت: »كان خلق�ه  J ع�ن خلق�ه  وُس�ئاَِلت الس�يدة عائش�ة 
القرآن«.

ل�ذا فالوال�دان مطالبان بتطبيق أوامر اهلل c وس�نة رس�وله 0 س�لوًكا 
وعماًل؛ ألن أطفاهلم يف مراقبة مس�تمرة هلم صباح مس�اء ويف كل آن، فقدرة الطفل عىل 
االلتق�اط الواع�ي وغ�ري الواعي كبرية جًدا أكرب مم�ا نظن عادة. ونحن ننظ�ر إليه عىل أنه 

كائن صغري ال يدرك وال يعي.

3- الرحمة والمحبة في التربية:

لقد حض اإلسالم الوالدين، عىل التحيل بالرأفة والرمحة واملحبة لألطفال لينشأوا 
نش�أة إسالمية، وذلك ألن العاطفة تشكل عند الطفل مساحة واسعة، فهي تكون نفسه، 

وتبني شخصيته.

ولق�د كان الس�بب األول يف نج�اح دعوة حممد 0؛ هو م�ا مدحه به قائاًل: 
]ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ[ ]4: 159[.

والرمحة صفة من صفات الرب الكريم، وما أرسل حممد 0 إال من أجلها، 
.]107 :e[ ]ک  ک  گ         گ  گ[ :c فلقد قال

ولق�د جتلت هذه الرمحة يف الرس�ول الكريم 0 يف تعامله مع الصغار، فهو 
0 أرحم هبم من ذوهيم.
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اهلل  رس�ول  م�ن  بالعي�ال  أرح�م  أح�ًدا  رأي�ت  »م�ا  ق�ال:   I أن�س  فع�ن 

.)1(»0

ونذكر بعض مواقف الرمحة باألطفال يف حياة سيدنا رسول اهلل 0:

فعن عائش�ة J قالت: قّبل رس�ول اهلل 0 احلس�ن واحلسني ابنى عيل 
M، وعن�ده األق�رع بن حابس فقال األقرع: إن يل عرشة من األوالد ما قّبلت منهم 

أحًدا قط، فنظر إليه رسول اهلل 0 ثم قال: »من ال يرحم ال ُيرحم«)2(.

وع�ن عائش�ة J قالت: ج�اء أعرايب إىل رس�ول اهلل 0 فق�ال: إنكم 
تقبلون الصبيان وما نقبلهم! فقال رس�ول اهلل 0: »أو أملك أن نزع اهلل الرحة 

من قلبك؟!«)3(.

وع�ن أن�س I أن النب�ي 0 ق�ال: »إن���ي ألدخ���ل ف الص���الة، وأن���ا 
���ِد أمه من  أري���د إطالته���ا، فأمس���ع ب���كاء الصيب، فأجت���وز ف صالتي م���ا أعلم من وىَجحْ

بكائه«)4(.

أجتوز: أي أخترص يف طول الصالة.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده M قال: قال رسول اهلل 0: 
»ليس منا من مل يرحم صغرينا ويعرف قدر كبرينا«)5(.

)1( صحيح: رواه مسلم ]6168[، وأمحد )124/3(.
)2( صحيح: رواه البخاري ]6013[، ومسلم ]6170[.

)3( صحيح: رواه البخاري ]5998[، مسلم ]6169[.
)4( صحيح: رواه البخاري ]707[، مسلم ]1084[.

)5( صحي�ح: رواه أب�و داود ]4945[، والرتمذي ]1043[، وصححه الش�يخ األلب�اين يف »الصحيحة« 
.]2743[
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وع�ن جاب�ر I ق�ال: دخل�ت ع�ىل النب�ي 0 وه�و يمي ع�ىل أربع 
واحلسن واحلسني L عىل ظهره وهو يقول: »نعم المل مجلكما، ونعم المالن 

أنتما«.

وعن أنس  أن رسول اهلل 0 قال له: »ياذا األذنني« يعني يامزحه)1(.

وع�ن أن�س I أن النب�ي 0 كان يدخ�ل ع�ىل أم س�ليم وهل�ا ابن من 
أيب طلح�ة يكن�ي أب�ا عم�ري، وكان يامزحه، فدخ�ل عليه ف�رآه حزينًا فقال: »م���ا لي أرى 
أب���ا عم���ري حزيًنا«؟ فقالوا: م�ات نغره الذي كان يلعب به. قال: »ي���ا أبا عمري! ما فعل 

النغري؟«)2(.

ولقد بلغت الرمحة بأمري املؤمنني عمر بن اخلطاب، وهو املعروف بالغلظة والقسوة 
ووأد البن�ات قبل اإلس�الم، لقد بلغت ب�ه أن عزل أحد والته عىل األقاليم لقس�وته عىل 

أوالده، فكيف يرحم الناس؟!

فلقد اس�تعمل عمر بن اخلط�اب رجاًل عىل عمل، فرأى عمر يقب�ل صبًيا له، فقال 
الرج�ل: تقبل�ه وأنت أمري املؤمنني، ل�و كنت أنا ما فعلته، قال عمر: ف�ام ذنبي أن نزع من 
 قلب�ك الرمح�ة! إن اهلل ال يرح�م من عباده إال الرمحاء، فعزله عمر ع�ن عمله، وقال: أنت 

ال ترحم ولدك، فكيف ترحم الناس؟!.

أرأيت كيف بدل اإلسالم عمر بن اخلطاب القايس الغليظ برجل حينو عىل األطفال، 
ويعزل عامله ملجرد أنه ال يرحم أوالده؟! هذا هو اإلسالم.

)1( صحي�ح: رواه أب�و داود ]5004[، الرتم�ذي ]2123[، وصحح�ه الش�يخ األلب�اين يف »غاية املرام« 
]447[

)2( صحيح: رواه البخاري ]6129[، ومسلم ]5747[.
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4- تحين الوقت المناسب للنصيحة:

إن اختي�ار األس�لوب والوقت املناس�ب لتوجي�ه الطفل ملن أه�م العوامل يف تقبله 
للنصح.

وإذا درس�نا س�رية املصطفى 0 نجده كان يتحني الف�رص ليعظ أصحابه، 
وقد قدم رسول اهلل 0 وهو األعلم بام يصلح داء هذه األمة ثالثة أوقات نستطيع 

أن نسدى فيها النصح والتوجيه ألوالدنا كام فعل 0:

) أ ( وقت النزهة: فنجد الرسول الكريم 0 قد أردف ابن عباس خلفه عىل 
بغلة ورأى بثاقب حكمته أن الفرصة قد حانت لنصح هذا الغالم فكان هذا احلديث:

فعن ابن عباس L قال: كنت خلف النبي 0 يوًما، فقال يل: »يا غالم 
إني أعلمك كلمات: احفظ اهلل حيفظك، احفظ اهلل جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل 
اهلل، وإذا اس���تعنت فاس���تعن باهلل، وأعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، 
مل ينفعوك إال بش���يء قد كتبه اهلل c لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بش���يء 
مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهلل c عليك، رفعت األقالم وجفت الصحف«)1(.

يف هذا احلديث نرى حرص رس�ول اهلل 0 عىل اغتنام الفرص لتوجيه هذا 
الغالم نحو اهلل D وحمبته والصلة به واخلوف منه وإعالمه أن كل مقدر سيكون.

)ب( وق���ت الطع���ام: عندما يأكل الطفل حي�اول أن ينطلق عىل س�جيته، فقد يأكل 
ب�دون أن يس�مى اهلل، أو يطيش بيده يف األطباق يمينًا وش�اماًل، أو ي�أيت بأفعال قد تكون 

)1( حس�ن: رواه الرتم�ذي ]2706[، وأمح�د )27/1(، وحس�نه الش�يخ األلب�اين يف »صحي�ح اجلامع« 
.]2394[
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مكروه�ة عند الكبار، فإذا مل يصحح الوالدان هذه األفعال، فإن الطفل س�يبقى عىل هذه 

العادات السيئة.

وهنا نرى كيف عالج رس�ول اهلل 0 هذه العادات الس�يئة فيمن كان يأكل 
معه 0 من أوالد املسلمني:

فعن عمر بن أيب سلمة L قال: كنت غالًما يف حجر النبي 0، فكانت 
يدي تطيش يف الصحفة، فقال يل رسول اهلل 0: »يا غالم! سمِّ اهلل c، وكل 

بيمينك، وكل مما يليك«)1( فام زالت تلك طعمتي بعد.

)ج��( وقت م���رض الطفل: إن قلوب األطفال لينة طيعة حتس�ن اس�تقبال النصح 
واإلرش�اد والتوجي�ه، فإذا مرضت أجس�اد ه�ؤالء األطفال صارت قلوهبم أحس�ن لينًا 

وطاعة وحسن استقبال.

ون�رى الرس�ول الكريم 0 وه�و اخلبري بالقل�وب يزور طف�اًل هيودًيا كان 
يعمل يف خدمته 0، ومل يدعه لإلس�الم من قبل، فلام رأى ما بالغالم من مرض، 
علم 0 أن قلبه قد الن وجهاز اس�تقباله أصبح مس�تعًدا الس�تقبال املدد العلوي 

فدعاه لإلسالم، فكانت الزيارة نوًرا وبركة عىل هذا الغالم.

فع�ن أن�س I ق�ال: كان غالم هيودي خي�دم النبي 0 فم�رض، فأتاه 
النبي 0 يعوده فقعد عند رأسه، فقال له: »أسلم« فنظر إىل أبيه وهو عنده، فقال: 
أطع أبا القاس�م، فأس�لم، فخرج النبي 0 وهو يق�ول: »المد هلل الذي أنقذه 

من النار«)2(.

)1( صحيح: رواه البخاري ]5376[، مسلم ]5388[.
)2( صحيح: رواه البخاري ]1356[، أبو داود ]3097[.
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وعىل هذا فيجب عىل الوالدين اغتنام مثل هذه الفرص للنصح واإلرشاد والتوجيه، 
وقد تكون هناك فرص أخرى مواتية فعليهام عدم إضاعتها واس�تغالهلا يف الدعوة إىل اهلل 

.D

5- الدعاء لألوالد:

الدع�اء ل�ألوالد من س�نن األنبياء واملرس�لني، وبفض�ل دعائهم ألوالدهم ش�بوا 
صاحلني، وجعل اهلل D منهم األنبياء.

فهذا إبراهيم S يدعو ربه قائاًل: ]ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
.]35 :Q[ ]ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ

ويدعو قائاًل: ]ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  
.]41 - 40 :Q[ ]وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ

وه�ذا زكريا S يدع�و ربه قائ�اًل: ]پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ        ٺ  
ٺ[ ]4: 38[.

وه�ا ه�و نبينا حمم�د 0 يأتيه جربي�ل ومعه مل�ك اجلبال ويقول للرس�ول 
0 ي�ا حممد! ه�ذا ملك اجلبال تأمره أن يطبق عليهم األخش�بني، فإذا بالرس�ول 
0 الرمحة املهداة يرفض أن يأمر ملك اجلبال بذلك بعد أن أدموا قدميه الرشيفتني، 
وس�خروا منه 0، بل دعا هلم قائ�اًل: »إني أرجو أن خيرج اهلل من أصالبهم من 
يعبد اهلل« فأسلمت ثقيف بأكملها بعد الفتح وأخرج اهلل من أصالهبم رجااًل ذادوا عن 

اإلسالم وحاربوا من أجل فتوحاته.

وإذا كان الدع�اء ل�ألوالد م�ن س�نن األنبي�اء واملرس�لني، فإنن�ا مأم�ورون به، بل 
ومأمورون بعدم الدعاء عىل أوالدنا.
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فع�ن جابر ب�ن عبد اهلل I قال: ق�ال رس�ول اهلل 0: »ال تدعوا على 
أنفس���كم، وال تدعوا على أوالدكم، وال تدعوا على خدمكم، وال تدعوا على أموالكم، 

ال توافقوا من اهلل ساعة، فينزل فيها إعطاء، فيستجاب لكم«)1(.

وذكر الغزايل يف اإلحياء أن رجاًل جاء إىل عبد اهلل بن املبارك يشكو له عقوق ولده، 
فقال له: هل دعوت عليه؟ فقال: بىل! فقال عبد اهلل بن املبارك: أنت أفسدته.

6- تجنب كثرة اللوم واجتناب التحقير:

كث�رًيا ما ن�رى األب أو األم، يكثران لوم طفلهام وعتابه وحتق�ريه عىل أفعال تكون 
ق�د صدرت منه، وق�د يكون هذا اللوم والعتاب أمام أصدقاء الول�د، أو أمام إخوته، أو 
أمام بعض معارف الوالدين مما يؤثر عىل نفسية الطفل بالسلب، فينطوي عىل نفسه حمماًل 
نفس�ه الربيئ�ة مهوًم�ا ال طائل هلا، ويزرع يف نفس�ه التم�رد عىل القيم واألخ�الق، ويتجه 

بدوره إىل االنحراف وعقوق الوالدين، ولنا يف هذه القصة املغزى العظيم.

فقد جاء رجل إىل أمري املؤمنني عمر يشكو من عقوق ولده، فأحرضه أمري املؤمنني 
والمه عىل عقوقه لوالده، فقال الولد: يا أمري املؤمنني! أليس للولد حقوق عىل أبيه؟ قال 
عم�ر: ب�ىل! قال: فام هي ي�ا أمري املؤمنني؟ قال عمر: ينتقي أمه، وحيس�ن اس�مه، ويعلمه 
الكت�اب، ق�ال الولد: يا أمري املؤمنني! إن أيب مل يفعل ش�يًئا من ذلك، أما أمي فإهنا زنجية 
كانت ملجوس، وقد سامين ُجعال، ومل يعلمني من الكتاب حرًفا، فالتفت عمر إىل الرجل 
وق�ال ل�ه: جئت إىلَّ تش�كو عقوق ابنك وقد عققت�ه قبل أن يعقك، وأس�أت إليه قبل أن 

ييء إليك.

)1( صحيح: رواه مسلم ]1243[، وأبو داود ]1534[.
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ويستحس�ن إظه�ار حماس�ن الطفل أم�ام احلارضين، ليش�عر بذاته، وي�زداد حيوية 
ونش�اًطا، فالثن�اء عىل الطف�ل أفضل من إظهار عيوب�ه، أما يف داخل البي�ت فال مانع من 

النصح لعدم تكرار الطفل ما فعل من أخطاء، وتوجيهه نحو األحسن واألفضل.

ع�ن أيب هري�رة I قال: ب�ال أعرايب يف املس�جد، فقام الناس إلي�ه ليقعوا فيه، 
 فقال النبي 0: »دعوه وأريقوا على بوله سجاًل من املاء، فإمنا بعثتم ميسرين، 

ومل تبعثوا معسرين«)1(.

ونختم هذا الكتاب هبذه القصيدة الرائعة للشاعر عمر هباء األمريي والتي ترضب 
أروع األمثلة يف صدق احلنان ملا سافر أبناؤه وتركوه:

ُب غىَ وىَالشَّ ُب  ���ذحْ ���عىَ الحْ ��ِج��ي��ُج  ال��ضَّ ����نىَ  اللَِّعُبأىَيحْ ����ابىَ����ُه  شىَ اُرُس  ال������تَّ������دىَ �������نىَ  أىَيحْ
����ا ����ِدهىَ تىَ����وىَقُّ ِف  ����ُف����ولىَ����ُة  ال����طُّ ��������نىَ  ُكُتُبأىَيحْ وىَالحْ األرحِْض  ِف  ��ي  مىَ ال��دُّ ����نىَ  أىَيحْ
����رىٍَض �����ا غىَ ىَ ��اُك��ُس ُدومنىَ �����نىَ ال��تَّ��شىَ ���بىَ���ُبأىَيحْ ����الىَ����ُه سىَ ���اِك���ي مىَ �������نىَ ال���تَّ���شىَ أىَيحْ
���اُح���ُك ف �����نىَ ال��ثَّ��بىَ��اِك��ي وىَال���تَّ���ضىَ ����رىَُبأىَيحْ ُن وىَال����طَّ ���������زحْ ُ ���ًع���ا، وىَالحْ ������ٍت مىَ وىَقحْ
�����اوىَرىَِت�����ي ُمىَ ِف  ���اُب���ُق  ال���تَّ���سىَ �������نىَ  ���ِرُب���واأىَيحْ شىَ وىَِإنحْ  ����ُل����وا  أىَكىَ ِإذىَا  ��ًف��ا  ��غىَ شىَ
���يت ���الىَ���سىَ ���لىَ���ى ُمىَ �����ونىَ عىَ ُ �����زىَاحىَ لىَُبوايىَ�����تىَ انحْقىَ ��ا  ��ُث��مىَ ��يحْ حىَ ِم����ينِّ  ����ُق����رحْب  وىَاىَلحْ
ِت���ِه���محْ ���رىَ ِق ِف���طحْ ����وحْ ����ُه����ونىَ ب����سىَ ����وىَجَّ رىَِغ���ُب���وايىَ����تىَ وىَِإنحْ  رىَِه����ُب����وا  ِإذىَا  ������ِوي  حْ نىَ
ِرُحوا فىَ ِإذىَا  »بىَ���ابىَ���ا«   : ��نىَ��ِش��ي��ُدُه��محْ ِضُبوافىَ غىَ ِإذىَا  »بىَ���ابىَ���ا«   : وىَوىَِع���ي���ُدُه���محْ
ُدوا ابحْتىَعىَ ِإذىَا  »بىَ���ابىَ���ا«   : ����رىَىَُي����واوىَُه��تىَ��اُف��ُه��محْ اقحْ ِإذىَا  »بىَ����ابىَ����ا«   : ���يُّ���ُه���محْ وىَجنىَ
ِزِلنىَا نحْ مىَ ءىَ  ِم�����لحْ ���اُن���وا  كىَ ���ِس  ُبواب���األمحْ ذىَهىَ ����دحْ  قىَ ِم  ����يىَ����وحْ الحْ �����حىَ  وىَيحْ مىَ  ����يىَ����وحْ وىَالحْ
تحْ بىَطىَ هىَ الَّ���ِذي  ��ُت  ��محْ ال��صَّ ���ا  ىَ ���أىَمنَّ ُب���واوىَكىَ ���رىَ غىَ ِإذحْ  اِر  ال�������دَّ ِف�������ي  ����اُل����ُه  ����قىَ أىَثحْ
����ا أىَُت����هىَ ����دحْ ������ُم������وِم هىَ حْ ُة احملىَ �������اءىَ �������فىَ ����ُبِإغحْ ىَ��������مُّ وىَال����تَّ����عىَ ���ا يىَ���ِش���ي���ُع اهلحْ ِف���ي���هىَ

)1( صحيح: رواه البخاري ]220[، وأبو داود ]380[، والرتمذي ]147[.
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ُنُهمحْ كىَ سحْ وىَمىَ ���ُب���وا،  ذىَهىَ ����لحْ  أىَجىَ ���ُب���وا،  ُرُبواذىَهىَ قىَ ���ا  وىَمىَ ��وا  ��طُّ ��ا شىَ ��لحْ��ِب، مىَ ��قىَ الحْ ِف 
���تىَ���تحْ ���تىَ���فىَ ����ا الحْ ����نىَ����مىَ وىَثىَُبواِإِن������ي أىَرىَاُه����������محْ أىَيحْ ����دحْ  وىَقىَ ��ُن��وا،  ��كىَ ����دحْ سىَ وىَقىَ ��ِس��ي  نىَ��فحْ
تىَ���الُع���بىَ���ُه���محْ ����لىَ����ِدي  ِف خىَ ُبوىَُأِح���������سُّ  نىَصىَ يىَ���نىَ���اهُلُ���محْ  ���سىَ  لىَ���يحْ اِر  ال������دَّ ِف 
���ُروا ���فىَ ظىَ ِإذىَا   ، ���ُي���ِن���ِه���محْ أىَعحْ ُغِلُبواوىَبىَ�����ِري�����ُق  ِإذىَا  ���ِت���ِه���محْ  قىَ ُح���رحْ وىَُدُم���������وُع 
�������ٌر أىَثىَ ����ُه����ُم  ِم����نحْ ���������ٍن  ُركحْ ُك�������لِّ  ����بىَِف  ����خىَ ُ��������محْ صىَ وىَب������ُك������لِّ زىَاِويىَ��������������ٍة هلىَ
ُموا طىَ حىَ ��ا  ��اُج��هىَ ُزجىَ اِت  ال���نَّ���اِف���ذىَ ُبواِف  ثىَقىَ ���دحْ  قىَ ُه���وِن  املىَ���دحْ ���اِئ���ِط  ىَ الحْ ِف 
���ُة ���زىَاِلىَ ���ُروا مىَ ���سىَ ���دحْ كىَ ���بىَ���اِب قىَ تىَُبواِف الحْ ����دحْ كىَ وىَقىَ ����وا  ُ ���دحْ رىَمسىَ قىَ ��ِه  ��لىَ��يحْ وىَعىَ
ُلوا أىَكىَ ا  مىَ ُض  بىَعحْ ِفيِه  ِن  ححْ الصَّ ُبواِف  نىَهىَ الَّ�����يِت  ����وىَى  ����لحْ ىَ الحْ ���بىَ���ِة  ُع���لحْ ِف 
ُموا قىَضىَ ��ٍة  ��احىَ ُت��فَّ ِم���نحْ  ��ِر  ��طحْ ال��شَّ ُبواِف  كىَ سىَ الَّ���ِت�������ي  املىَ������اِء  ���لىَ���ِة  ���ضحْ فىَ ِف 
����تحْ ����هىَ ىَ ���ا اجتَّ ���ُث���مىَ ���يحْ رىَُبواِإنِّ������ي أىَرىَاُه����������محْ حىَ سىَ ��ا  ��طىَ ال��قىَ ���رىَاب  ���أىَسحْ كىَ ��يِن  ��يحْ عىَ
ُل���وا نىَ���زىَ نىَ����اي����ٍل«  ����رحْ ����ِس ِف »قىَ ���لىَ���ُب«ب����األمحْ ��ُه��ُم »حىَ ��تحْ ��مَّ ����دحْ ضىَ مىَ قىَ �����يىَ�����وحْ وىَالحْ
���لىَ���ًدا ���ُت���ُه جىَ ���تىَ���محْ ����ِع����ي الَّ������ِذي كىَ ���ا رىَِك���ُب���وادىَمحْ مىَ ���دىَ ا ِع���نحْ ���وحْ ��ا تىَ���بىَ���اكىَ لىَ�����مَّ
ُع����وا نىَ����زىَ �������دحْ  وىَقىَ �������اُروا  سىَ ِإذىَا  ���تَّ���ى  ���ُبحىَ ���ًب���ا ب���ِه���محْ جيىَ ���لحْ ���ُل���ِع���ي قىَ ِم�����نحْ أىَضحْ
ًة اِطفىَ عىَ ���ِل  ���فحْ ���ال���طِّ كىَ ���ُت���ين  ���يحْ ���فىَ ���ِك���ُبأىَلحْ ���سىَ �����ُث يىَ���نحْ �����يحْ �����غىَ �����������ِإذىَا ب������ِه الحْ فىَ
اُل ِم����نحْ رىَُج����ٍل ����ُع����ذَّ ���ُب الحْ ���جىَ ����دحْ يىَ���عحْ ُبقىَ الحْعىَجىَ فىَ �����ِك  أىَبحْ حْ  ملىَ وىَلىَ�����وحْ  ��ِك��ي،  يىَ��بحْ
�����وىَُر ���ا خىَ ���ُب���كىَ ����ا ُك�����لُّ الحْ ���اتىَ مىَ ���هىَ ���يحْ أىَُب)1(هىَ ����اِل  ال����رِّجىَ ُم  ������زحْ عىَ وىَب����ي  ِإنِّ�����ي 

  

)1( »تربية األوالد يف اإلسالم« )41/1 - 43( لعبد اهلل ناصح علوان، ط: دار السالم.
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