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 ةـاملقدم
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
أمران ابحملافظة علي الصغار وتوجيههم فقال تعايل )َواذُْكْر .. احلمد هلل رب العاملني 

َق اْلَوْعدي وََكاَن َرُسواًل نَّبيّيًا } { وََكاَن ََيُْمُر َأْهَلُه 45ِفي اْلكيَتابي إيْْسَاعييَل إينَُّه َكاَن َصادي
ّياً } ََلةي َوالزََّكاةي وََكاَن عينَد َربّيهي َمْرضي لصَّ       .. { مرمي44ابي

  
أمران برتبية أوالدان الرتبية الصاحلة فقال .. شهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لهوأ

َها اَل َنْسأَُلَك ريْزقاً َّنَُّْن ن َ  ْ َعَلي ْ ََلةي َواْصَطِبي لصَّ ْقَوى تعايل)َوْأُمْر َأْهَلَك ابي ْرزُُقَك َواْلَعاقيَبُة ليلت َّ
  . .. { طه231}
  
أمر ابالهتمام ابألوالد . شهد أن سيدان حممد رسول هللا صلي هللا عليه وسلموأ 

"ألن يؤدب  وتربيتهم علي اإلميان والتقوى ورغب ِف ذلك فقال صلي هللا عليه وسلم
      . الرجل ولده خري له من أن يتصدق بصاع" رواه الرتمذي

  
       .. .. فاللهم صل علي سيدان حممد وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثريا

 
 :  دما بع أ

ِف ، ِف ثقافتها، تغيريًا ِف قيمها، الرتبية هي أداة التغيري ِف اجملتمعات والشعوب
 . ِف أعرافها؛ بل ِف كل مورواثهتا، ِف عاداهتا، عقيدهتا
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هذا اإلصَلح فهي تتميز ابالستمرارية وملا كانت الرتبية هي الوسيلة لصناعة 
وهنا تظهر أمهية األساليب املنهجية الرتبوية فالعلم والرتبية ، ابستمرار وجود اإلنسان

، مها الوسيلتان لبناء سعادة اإلنسان وعزته؛ لذلك بذل العلماء واملربون جهدهم
 . ميةوأفنوا حياهتم ِف بلورهتا إىل واقع تعليمي كنظم ومناهج وأساليب تعلي

 
يرتتب علي ذلك من  مور اليت تواجه املسلم ملاخطر األأ وملا كانت الرتبية من

 تربية األوالدموضوع لذلك رأيت من األمانة أن نتناول . أو إفسادهإصَلح اجملتمع 
  -: من خَلل ثَلث مباحث

 
 -: املبحث األول يشمل

 
 . تعريف الرتبية  2
 . عز وجل من واقع النصوصعظم األمانة واملسؤولية أمام هللا  -1
 . األجر والثواب ملن يقوم ابلدور -3
 . هتمام الصحابة أبوالدهم وبيوهتما -5
 . املراحل اليت مير هبا اإلنسان- 4
   . الغاية من الرتبية -6
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  -: املبحث الثاين يشمل
 . الوسائل العملية لرتبية الولد

 
  -: املبحث الثالث يشمل

 ، السلف ألوالدهم صور مشرقة من تربية  2
  . وصااي عملية للمربني - 1

  . استمارة قياس األداء الرتبوي لألب مع أوالده -3 
 

 . .. املراجع
 .. .. الفهرس
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الرتبية تعين التنمية والزايدة وهذا من حديث النيب صلي هللا عليه وسلم )إن هللا يقبل 

كما يريب أحدكم فلوه )أي مهره (حىت إن اللقمة لتصري الصدقات ويربيها ألحدكم  
اٍر أَثييٍم  بُّ ُكلَّ َكفَّ َدقَاتي َواّلّلُ اَل ُيُي مثل اجلبل ( وقال تعايل )مَيَْحُق اّلّلُ اْلرّياَب َويُ ْريبي الصَّ

  . { البقرة176}
 . هي تنمية الشخصية اإلنسانية ِف مجيع جماالت احلياة: والرتبية اليت نريدها

 . ختلية مث حتلية مث تنمية: وهي حتتوي علي ثَلثة أشياء
مباشرًا ابلكلمة أو غري مباشر  األسلوب األمثل ِف التعامل مع الفطرة توجيًها: أوهي

ُتؤثّير ِف السلوك؛  وهو خِبة، ولكن وفق منهج خاص ووسائل خاصة، ابلقدوة
األخَلق  قويةولذلك فإن الدعاة واملصلحني أول ما يقصدون تربية النفوس وت

وعليه ، ساس األول الذي تبين به هنضة األمم والشعوبويعتقدون أن ذلك هو األ
يهدفون  فبالرتبية نستطيع أن نقف أمام الذين، فإن الرتبية هي حمور املعركة احلقيقية

 . إىل طمس اهلوية اإلسَلمية فيتمكنون من تضليل غاية الشباب

 

 تعريف التربيةـ 1
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نة علي السماوات واألرض فأبني أن ُيملنها وأشفقن إن هللا عز وجل عرض األما

َماَواتي َواأْلَْرضي  منها ومحلها اإلنسان فقال تعايل " إيانَّ َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى السَّ
نَساُن إينَُّه َكاَن ظَُلومًا َجهُ  َها َومَحََلَها اإْلي ن ْ ْلنَ َها َوَأْشَفْقَن مي واًل" َواجلْيَبالي َفأَبَ نْيَ َأن َُيْمي

 . {األحزاب71}
فاألماانت كثرية وكثرية ليست مقتصرة علي الودائع فحسب وإمنا مفهوما كبري كما 

 . بني القرآن الكرمي فالبيت واألوالد أمانة ومسؤولية أمام هللا عز وجل
يَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم  َواحلْيَجارَُة  اَنرًا َوُقوُدَها النَّاسُ  وأهليكمفقال تعايل )اَي أَي َُّها الَّذي

َداٌد اَل يَ ْعُصوَن اّللََّ َما أََمَرُهْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُروَن } َها َمََلئيَكٌة غيََلٌظ شي  {6َعَلي ْ
 . التحرمي

ْسُئوُلوَن }  . الصافات {15وقال تعايل)َوقيُفوُهْم إين َُّهم مَّ
ُهْم َأمْجَعينْيَ } ا َكانُوا يَ ْعَمُلوَن }{ 21وقال تعايل)فَ َوَربّيَك لََنْسأَلَن َّ  . احلجر {23َعمَّ

يُكُم اّلّلُ ِفي َأْواَلديُكْم ( ): وقال تعايل  . النساء يُوصي
َها اَل َنْسأَُلَك ريْزقًا َّنَُّْن نَ ْرزُُقَك َواْلَعاقيَبُة  ْ َعَلي ْ لصَََّلةي َواْصَطِبي وقال تعايل )َوْأُمْر َأْهَلَك ابي

ْقَوى }   . { طه231ليلت َّ
وصية هللا لآلابء أبوالدهم سابقة على وصية األوالد آبابئهم  -: م ابن القيمقال اإلما

َلُهْم َكاَن : قال هللا تعاىل ُكْم إينَّ قَ ت ْ }َوال تَ ْقتُ ُلوا َأْوالدَُكْم َخْشَيَة إيْمَلٍق ََّنُْن نَ ْرزُقُ ُهْم َوإيايَّ
ْطئاً َكبيريًا{  . خي

، ه سدى فقد أساء غاية اإلساءة"فمن أمهل تعليم ولده ما ينفعه وترك: مث يقول 
وأكثر األوالد إمنا جاء فسادهم من قبل اآلابء وإمهاهلم هلم وترك تعليمهم فرائض 

 والمسؤولية مانةعظم األ -2
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الدين وسننه فأضاعوهم صغارًا فلم ينتفعوا أبنفسهم ومل ينفعوا آابءهم كبارا كما 
اي أبت إنك عققتين صغريا فعققتك كبريا : عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال

     . ين وليدا فأضعتك شيخا"وأضعت
 من املسئول عن اَّنراف األبناء؟: والسؤال الذي يفرض نفسه

 
ومن األدلة   . ُيمل اإلسَلم األبوين ومن يقوم مقامهما مسؤولية اَّنراف األبناء
قال رسول هللا : القوية على ذلك ما أخرجه البخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال

ما من مولود يولد إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ": صلى هللا عليه وسلم
كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء؟ " .  ينصرانه أو ميجسانه

َْلقي : مث يقول أبو هريرة رضي هللا عنه يَل ِلي َها ال تَ ْبدي }فيْطَرَت اّللَّي الَّيتي َفَطَر النَّاَس َعَلي ْ
 . يُن اْلَقيّيُم {اّللَّي َذليَك الدّي 

 . ومن متام مسؤولية األبوين عن تربية أبنائهما حماسبتهما على التقصري ِف حقهما
: فقد روى النسائي وابن حبان ِف صحيحه مرفوعا قول الرسول صلى هللا عليه وسلم

" إن هللا سائل كل راع عما اسرتعاه حفظ أم ضيع؟ حىت يسأل الرجل عن أهل 
 بيته" 

اإلمام راع ومسئول . تفق عليه "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيتهوِف احلديث امل
واملرأة راعية ِف بيت زوجها ، عن رعيته والرجل ِف أهل بيته راع ومسئول عن رعيته

ومسئولة عن رعيتها واِلادم راع ِف مال سيده ومسئول عن رعيته وكلكم راع 
َّنو أبنائهم واليت ال ميكن  ابء واألمهاتهذه مسئولية اآل       . ومسئول عن رعيته"

 . أن تعوض بغريهم
وقد أثبتت الدراسات امليدانية أن غالب اَّنراف الناشئني يرجع إىل اَّنراف املريب 

 . والقّيم على الرتبية
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 : وصدق القائل
 على ما كان عوده أبوه  وينشأ انشئ الفتي     ان منا

 أقربوه يعوده الت   دين  وما دان الفىت حبجي ولكن
  
واحلذر كل احلذر من ترك احملاضن ، فاحلذر احلذر من ترك األبناء لرتبية اِلادمات 

 . األجنبية واملدارس التبشريية حتتضن أبناءان وتربيهم وفق مناهجها
من تربية الطفل إمنا تتشكل من  %29فإن علماء الرتبية يؤكدون أن أكثر من  

 . خَلل الرتبية والبيئة اليت يعيش فيها الطفل
 

 وانم عنها توىل رعيها األسد ومن رعى غنما ِف أرض مسبعة
 
 

    : ويقول اإلمام الغزايل رمحه هللا
"إن الصيب أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش 

وهو قابل لكل ما ينقش فيه ومائل إىل كل ما ميال به إليه فإن عُّود اِلري ، وصورة
وسعد ِف الدنيا واآلخرة وشاركه ِف ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب  وعلمه نشأ عليه

 . وإن عود الشر وأمهل إمهال البهائم شقي وهلك وكان الوزر ِف رقبة مربيه والقّيم عليه
 

 -: ويقول األستاذ حممد قطب ِف كتابه منهج الرتبية اإلسَلمية
ز الرتبية األساسية فإن البيت ركائ واجملتمع هم "وإذا كان البيت والشارع واملدرسة  

هو املؤثر األول وهو أقوى هذه الركائز مجيعا ألنه يتسلم الطفل من أول مرحلة وألن 
الزمن الذي يقضيه الطفل ِف البيت أكِب من أي زمن آخر وألن الوالدين أكثر الناس 

 . أتثريا ِف الطفل "
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 : بية اإلسَلميةويقول األستاذ عبد الرمحن النحَلوي صاحب كتاب أصول الرت 
"ال حتقيق لشريعة هللا إال برتبية النفس واجليل واجملتمع على اإلميان ابهلل ومراقبته  

واِلضوع له وحده ومن هنا كانت الرتبية اإلسَلمية فريضة ِف أعناق مجيع اآلابء 
واملعلمني وأمانة ُيملها اجليل للجيل الذي بعده ويؤديها املربون للناشئني وكان الويل 

. ن وخون هذه األمانة أو ينحرف هبا عن هدفها أو يسيء تفسريها أو يغري حمتواها"مل
يَن آَمُنوْا اَل خَتُونُوْا اّلّلَ َوالرَُّسوَل َوخَتُونُوْا أََمااَنتيُكْم َوأَنُتْم  ": وقال تعاىل اَي أَي َُّها الَّذي

َا أَْمَواُلُكْم َوَأْوالَ 17تَ ْعَلُموَن } يٌم }{ َواْعَلُموْا أمنَّ َنٌة َوَأنَّ اّلّلَ عينَدُه َأْجٌر َعظي { 12دُُكْم فيت ْ
" 

  . األنفال
َق اْلَوْعدي   وقال تعايل عن نبيه إْساعيل )َواذُْكْر ِفي اْلكيَتابي إيْْسَاعييَل إينَُّه َكاَن َصادي

ََلةي َوالزََّكاةي 45وََكاَن َرُسواًل نَّبيّيًا } لصَّ ّياً { وََكاَن ََيُْمُر َأْهَلُه ابي وََكاَن عينَد َربّيهي َمْرضي
  . { مرمي44}

روى الرتمذي عن أيوب بن موسي عن أبيه عن جده أن رسول هللا صلي هللا عليه 
 وسلم قال )ما َّنل والد ولده أفضل من أدب حسن (

 -: عنهوأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وغريمها من حديث علي رضي هللا 
 هم ( )علموا أوالدكم اِلري وأدبو  
روى احلاكم وأبو داود عن عبد هللا ابن عمرو ابن العاص رضي هللا عنهما عن و 

)علموا أوالدكم الصَلة وهم أبناء سبع واضربوهم : رسول هللا صلي هللا عليه وسلم
 . عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم ِف املضاجع (

 



11 

 

صلي هللا عليه وسلم وروى الطِباين عن علي ابن أيب طالب رضي هللا عنه أن النيب 
وتَلوة القرآن ، وحب آل بيته، حب نبيكم: )أدبوا أوالدكم علي ثَلث خصال: قال

 . فإن محلة القرآن ِف ظل عرشه (
أتينا النيب صلي هللا عليه : قال احلويرثرواه الطِباين وعن أيب سليمان مالك بن 

هينا أهلينا فسألنا وسلم وَّنن شبية متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة فظن أان اشت
ارجعوا إيل أهليكم فعلموهم : عمن تركنا ِف أهلينا فأخِبانه وكان رفيقا رحيما فقال

ومروهم وصلوا كما رأيتموين أصلي فإذا حضرت الصَلة فليؤذن لكم أحدكم 
 . وليؤمكم أكِبكم( رواه البخاري ِف األدب املفرد

بنك فإنك مسئول عن "أدب ا: ْسعت ابن عمر يقول لرجل: وعن احلاطيب قال
      . ؟ وإنه ملسئول عن برك وطواعيته لك " رواه البيهقي وماذا علمته ولدك ماذا أدبته؟

وهكذا جيمع العلماء على ضرورة تربية األوالد تربية صحيحة قوامها كتاب هللا وسنة  
اد رسوله صلى هللا عليه وسلم وأن من يقوم هبذه املهمة إمنا يقوم بعمل عظيم هو امتد

 . ملهمة األنبياء واملرسلني الذين أرسلهم هللا تعاىل هلداية البشر وتعليمهم
  . والطفل كما يقولون صحيفة بيضاء نقية ِف أيدي أبويه ومن يربيه

وإن نقشوا فيه شيئا فاسدا نشأ على السوء ، فإذا نقشوا فيه صاحلا نشأ صاحلا
ومحلوها بصدق وإخَلص فلتبشر فإذا أدرك اآلابء واملربون هذه األمانة . والفساد

ُوا َما : األمة ابلنصر القريب عمَل بقول هللا تعاىل ُ َما بيَقْوٍم َحىتَّ يُ َغريّي }إينَّ اّللََّ ال يُ َغريّي
هم (الرعد َنْ ُفسي   22أبي

فرتبية األوالد من األماانت واملسئوليات اليت ُياسب عليها العبد يوم القيامة فإذا 
وإذا قام العبد بدوره جتاه األبناء ، فسه لغضب هللا ومقتهفّرط العبد فيها عرض ن

  . أثيب عليه الثواب اجلزيل ومنحه هللا عز وجل أجرا عظيما
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لكي نتفاعل ِف التطبيق وننجح ِف أداء املهمة ال بد من استحضار ثواب هللا الذي 
 : ورد ِف النصوص النبوية وهي كاآليت

ل هللا صلي هللا عليه وسلم قال " إذا ولدت اجلارية بعث هللا روي الطِباين أن رسو   2
ضعيفة خرجت من ضعيفة القّيم عليها : عز وجل إليها ملكا يزف الِبكة زفًا يقول

روي الطِباين عن النيب صلي هللا عليه وسلم "يتبع  -1       معان إيل يوم القيامة"
ايرب أين هذا ؟فيقول ابستغفار : الرجل يوم القيامة أمثال اجلبال من احلسنات فيقول

 ولدك لك "
روي اإلمام أمحد وابن ماجة "أن هللا عز وجل لريفع للعبد درجته يوم القيامة ِف  -3

 . أعايل اجلنة فيتساءل ايرب أيّن هذا ؟ فيقول ابستغفار ولدك لك"
املولود حىت يبلغ : " انه قال صلي هللا عليه وسلمروى أبو يعلى عن النىب  -5
نث ما عمل من حسنة كتبت له ولوالديه وما عمل من سيئة فَل عليه وال على احل

 والدية " 
ِلطبة أم هانئ بنت أىب طالب أخت سيدان  صلي هللا عليه وسلمذهب النىب  -4

موافقة  –الرد الطبيعي –صلي هللا عليه وسلمعلى   ختيل امرأة يتقدم ِلطبتها النىب 
عن ماذا ؟ أهنا تصبح أم للمؤمنني و زوج  - ولكنها اعتذرت، سريعة دون نقاش

 . ِف الدنيا واآلخرةصلي هللا عليه وسلم للنيب 
 " " وقالت وهللا اي رسول هللا ما ىب رغبًة عنك ولكن يل صبية صغار

 بالدوراألجر والثواب لمن يقوم ــ 3
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و هتمل أوالدها  ابلنيب  ألمرين خافت أن تنشغل اعتذرت عن الزواج ابلنيب 
وامتدحها "  فأعجب هبا النىب  النىب أو أهنا تنشغل أبوالدها و هتمل أداء حق 

" خري نساء ركنب اإلبل نساء قريش أحناه على ولد ِف صغره وأرعاه لزوج   فقال
 ِف ذات يد "رواه أبو داود 

اجلنة وأشار ابلسبابة والوسطى "  ِف" أان وامرأة سفعاء اِلدين كهاتني  قال  -6
 . السبابة والوسطىحديث كافل اليتيم فرق بني  ِفومل يفرق بينهما 

اجلنة امرأة أمت زوجها ذات  ِف" أان و امرأة سفعاء اِلدين كهاتني  قال  -7
 . منصب ومجال حبست نفسها على يتماها حىت ابنوا أو ماتوا "

 " أان أول من يفتح أبواب اجلنة فإذا امرأة تبادرين فيسأهلا النيب  و قال  -2
 . ِف فتح ابب اجلنة تسابق النىب  الصغار "فتقول أان امرأة تيتمت على أبنائها 

وعن ابن عباس رضي هللا عنهما عن النيب صلي هللا عليه وسلم قال "من ولد له  -2
 . ابنة فلم يئدها ومل يهنها ومل يؤثر ولده عليها أدخله هللا اجلنة" رجاله ثقات

إن للمرأة وعن ابن عمر رضي هللا عنهما عن النيب صلي هللا عليه وسلم قال " -29
ِف محلها إيل وضعها إيل فصاهلا من األجر كاملتشحط ِف سبيل هللا فإن هلكت فيما 

 . بني ذلك فلها أجر شهيد
مناء العمل وزايدته إيل يوم القيامة حلديث النيب صلي هللا عليه وسلم)وقال  -22

: ثة"إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثَل: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 . إال من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له " )رواه مسلم(
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 . أال وهو أوالدان أوالً وملا علم الصحابة هذا الثواب واألجر رفعوا شعاراً واحداً        
فنبغ منهم العلماء وخرج منهم اجملاهدون والقادة والعظماء فعندما تذكر أحد 

وزيد ابن ، وعبد هللا ابن الزبري، وره من أمثال عبد هللا ابن عباسالصحابة جتد ابنه جيا
.. وعبد هللا ابن عمر وقيس ابن سعد ابن عبادة وغريهم كثري، وأسامة ابن زيد، اثبت

 . 
 

 : فعلي سبيل املثال 
ِف ، سنوات فقط لدى النيب 6ه  ترىب 6قيس ابن سعد ابن عبادة ِف سنة   2

أصحابه أمريهم أبو عبيده بن اجلراح ومن اجلنود عمر من  399سريه البحر اختار 
للسرية جراب  سنة كان الزاد الذي أعطاه النيب 27قيس بن سعد  بن اِلطاب و

نفد ما معهم من متر فجاعت  ،التمرة ويشرب عليها املاء من متر كان احدهم ميص
ع لكن السرية حاول أبو عبيدة أن ينقذ املوقف فلم يستطع حاول عمر فلم يستط

يقول هلم من  –دار على القبائل ليلتني ال ينام  . قيسا استطاع بتوفيق هللا وعونه
مجااًل( هنا أوفّيه ث منها مترا من متر املدينة ) أبوه كان ميتلك حدائق  يعطيين جزرًا )ي

سيدان عمر مل يعجبه ذلك  –غناء من النخيل ِف املدينة يعطيه من هذا التمر ( 
وعمر .. .. كان قيس يدور يقول من يعطيين جزرا،  ية من حراموخاف أن أتكل السر 

 اهتمام الصحابة بأوالدهم وبيوتهم -4
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يقول ال تعطوه فالتمر ليس متره واملال ليس ماله ويشاء هللا أن جيد رجَل من جهينة 
       . ولكن عمر رفض أن يشهد يعرف أبوه ولكن قال اكتب يل وأشهْد عمر

فض أن يعطيين مترا يقول قيس أترى أن أىب وهو ُيمل الَكل ويطعم ِف اجملاعة ير  
  . لقوم جاهدوا ِف سبيل هللا

  يقول " لو أن قيسا الذي أعرفه لذبح للقوم ". وصل خِب جوع السرية ألبيه 
أعطى الرجل لقيس مخس مجال ذبح أول يوم واثين واثلث بعد ذلك أقسم أبو 

  . عبيدة أال يذبح وأطاع قيس
شهرا كامَل حىت ْسنت  وشاء هللا أن يقذف هلم من البحر حوات أكلوا منه 

 . أجسامهم
اي قيس جاعت السرية ماذا فعلت فقال اي أىب  ملا عاد قيس إىل املدينة سأله أبوه 

 ِف. فأعطى له أبوه جائزة أربع حدائق، ذحبت مث ذحبت مث ذحبت مث هنائي أمريي
        . فقال إن قيسا ترىب ِف بيت جود النهاية علم النيب 

سنة يقول سعد كنت 27 وقاص أخو سعد بن أىب وقاص عمري ابن أىب وهذا -1
أراقب أخي عمري كان يتوارى خلف الصفوف فقلت له مل تتوارى اي عمري خلف 

فقال ارجع فإنك صغري  وهللا أمتىن أن أرزق الشهادة فرآه النىب : الصفوف ؟ فقال
سيفه  فأجازة مع اجملاهدين يقول سعد فكنت اربط له محائل فبكى فرق له النىب 

 . بدر ِفوكان جير به على األرض ودخل املعركة واستشهد 
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الطفولة وهذه هي مرحلة الرتبية احلقيقية فيجب االهتمام هبا وعدم إمهاهلا وِف   2

        . {اإلسراء15هذا يقول هللا عز وجل )َوُقل رَّبّي اْرمَحُْهَما َكَما َرب ََّيايني َصغيريًا }
 -: وهي ثَلث مراحلالعبور بسَلم  املراهقة وهي مرحلة -1

 عاما ( وتتميز بتغريات بيولوجية سريعة  25  22مرحلة املراهقة األويل وهي ) أ   
عاما ( وهي مرحلة اكتمال التغريات  22  25ب   مرحلة املراهقة الوسطي )

 . البيولوجية
راشدا  عاما (حيث يصبح الشاب أو الفتاة 12   22ج   مرحلة املراهقة املتأخرة )

 ابملظهر والتصرفات 
)روي أن اإلمام عبد هللا بن املبارك  عاما 12واالستقرار وهو ما بعد النضج  -3

حفظ القرآن ِف عشر سنني وفسد ِف عشر سنوات أخري مث عاد إيل ما تريب عليه 
 . ِف طفولته فكان أحد األئمة األعَلم فكان ُيج عاما ويغزو ِف سبيل هللا عاما(

المراحل التي يمر بها  -5

 اإلنسان

 



16 

 

  
 

 : لرتبية املقصودةغاية ا
 . حتبيب اإلسَلم إىل النفوس والغرية عليه  2
 . هتيئة السبيل للنجاح ِف احلياة -1
 . الدفاع عن املصلحة الدينية والدنيوية وتنمية الشعور ابلغرية -3

 مفهوم خطأ يف الرتبية

 
 . ركيز اآلابء واألمهات على املستوى الدراسي والتفوق من أجل كليات القمةت

للمتابعات الرتبوية والتوجيهات  واألمهات ت عند اآلابءال يوجد وقابإلضافة أنه 
 . الدينية

وابلتايل عدم وجود ، وسعي للعمل املضاعف للحصول على املال، أزمات مالية
 . الوالدين ِف البيت بقدر كافٍ 

وكثرة ، وفقدان احلوار والنقاش معهم، وعدم الصِب، التعصب ِف التعامل مع األبناء
 . التفوق العلمي فقط واحلث على، التوجيهات

كنت أمرُّ على بعض املدارس ملتابعة سري   وفاء مشهور تقول عندما. حتكي د
وإذا إبحدى معلمات اللغة العربية ختِبين بظاهرة خطرية ، االمتحاانت آخر العام

ح امتحان اللغة العربية للصف اِلامس؛ حيث جاء سؤال : اكتشفتها وهي تصحّي
دور اآلابء َّنو األبناء ودور األبناء َّنو اآلابء،   اشرح فيها، اكتب عشرة أسطر

 الغاية من التربية -6
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دور اآلابء َّنو األبناء أن : من إجاابت التَلميذ حول هذا املضمون %29كانت
هذا هو ما ، ودور األبناء َّنو اآلابء أن يتفوقوا ليسعدوهم، يعلموهم ويذاكروا هلم

عملية التعليمية تلقاه الطفل من البيت من توجيهات؛ فانشغال اآلابء واألمهات ابل
، وكان على حساب فقدان األبناء بعض القيم والصفات، أصبح أكثر مما جيب

احرتام ، وغابت سلوكيات وقيم؛ مثل حتمل املسئولية، فتغريت أولوايت تربية األبناء
 . الرتابط األسري، االهتمام بصلة الرحم، الكبري

الدراسي شغل اآلابء اِلصوصية واستمرارها طوال العام  دروسفكثرة مواعيد ال
وحىت غرفة استقبال الضيوف أصبحت تستقبل طوال اليوم مدرسي ، واألمهات

 ويتحاور اآلابء واألبناء؟، يتزاور األهل واألصدقاء فميتاألبناء؛ 
ا وعائليًّا ََ وحني تقرتب االمتحاانت ترفع راية الطوارئ ، انعزلت األسرة اجتماعيًّ

، (. .. .. ممنوع اللقاءات -ممنوع احلوارات -اتممنوع فعل اِلري  -)ممنوع الزايرات
أي حياة هذه وكيف ترتىب الفتاة الرتبية الشاملة املتكاملة اليت تؤهلها ألن تكون 

ليس هلا خِبة ِف التعامل االجتماعي؟ صحيح أصبح معها ، زوجة وأم املستقبل
ومل ، ولكنها مل جتد فن التعامل مع اآلخرين، شهادة ودخلت إحدى كليات القمة

ومن هنا انتشرت نسبة الطَلق .. تتعلم إدارة شئون احلياة وحىت اِلِبات املنزلية
 . خاصة ِف الزجيات احلديثة

ا مبتكرًا
ً

بل تنشئ ، من انحية أخرى؛ فإن النظم التعليمية واملناهج ال تنشئ عامل
ل ذكاءه، متحداًث لبًقا دون عمل وينغّيص  وأن إرهاق التلميذ ابلعلم ميوّيت قلبه ويعطّي

 . عليه العيش
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ليس هلا مردود على ، هذا ابإلضافة إىل أن املناهج الدراسية أو املادة العلمية
؛ حيث ال يوجد ربط بني التعليم والواقع، الطالب ، سواء مهارايًّ أو علميًّا أو تربوايًّ

 . فهي دراسة نظرية وليست عملية
 : والدليل علي ذلك ما حدث مع املخرتع

 ميَلنولد ِف مدينة  أمريكي( خمرتع م2232 – 2257إديسون ) توماس ألفا 
فقد وجده ، ومل يتعلم ِف مدارس الدولة إال ثَلثة أشهر فقط، األمريكية أوهايوبوالية 

مشغله  انظر املدرسة طفَل بليدا متخلفا عقليا! وظهرت عبقريته ِف االخرتاع وإقامة
ومن اخرتاعاته مسجَلت اإلقرتاع ، اِلاص حيث أظهر سريته املدهشة كمخرتع

والبارق الطابع واهلاتف الناقل الفحمي واملصدح )امليكرفون(و احلاكي 
والكثري وأنتج ِف ، )الفونوغراف(أو الفرامافون وأعظم اخرتاعاته املصباح الكهريب

وعمل خَلل احلرب العاملية ، لناطقةالسنوات األخرية من حياته الصور املتحركة ا
، وقد سجل أديسون ابْسه أكثر من ألف اخرتاع، األوىل لصاحل احلكومة األمريكية

وكل شيء فعله بفضل أمه السيدة ماري وهي مثال رائع ألم قامت بتعليم ابنها 
 . بنفسها

تثق ألهنا كانت حترتمين و ، يقول أديسون )أن أمي هي اليت صنعتين -: ومن أقواله 
فأصبح وجودي ضروراي من أجلها ، أشعرتين أىن أهم شخص ِف الوجود، ِف

 -: ومن أقواله أيضا وعاهدت نفسي أن ال أخذهلا كما مل ختذلين قط(
 . عرق (%22إهلام و%2)العبقرية 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1847
http://ar.wikipedia.org/wiki/1931
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86_(%D8%A3%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%88)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86_(%D8%A3%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%88)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%88
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 : وقفة ال بد منها.. واآلن 
رة من كثري من األمهات جتدن صعوبة ِف تربية األبناء ملا حتمله األساليب املعاص

مستجدات ِف الرتبية والتعليم؛ فوجدت األم نفسها وسط زحام من أهداف 
وأساليب أفرزهتا نظم التعليم وطبيعة املرحلة اليت نعيشها؛ فاختلطت عليها أولوايت 

وحني نسمع أو نقرأ عما وخططه أعداء اإلسَلم لغزو املرأة ، الرتبية اإلسَلمية السليمة
وإن فلسفة التعليم ، ند أصول وثوابت تربية الطفلوالطفل؛ يدفعنا إىل الوقوف ع

احلديثة مأخوذة من تصور الرتبية الغربية؛ ولعل املدقق ِف املناهج احلديثة اليت بني 
هذا ومن ، أيدي أبنائنا جيد معاين ومفاهيم تتناىف مع جمتمعاتنا العربية اإلسَلمية

 رتىبإذن كيف ومىت ي. لمبوية لدى املعانحية أخرى اختفت املهارات والكفاءة الرت 
 الرتبية السليمة أثناء العملية الرتبوية؟ أوالدان

ولنعلم أن هناك فرقًا بني فلسفة الرتبية والتعليم اإلسَلمية والفلسفات األخرى؛ ألن 
النظام اإلسَلمي الذي تستمد منه الرتبية والتعليم يعتمد على الوحي الذي ال َيتيه 

أما الفلسفات األخرى فهي تعتمد على العقل ، لفهالباطل من بني يديه وال من خ
 . وحده

 : وهي، فهناك مسلَّمات ال بد أن ُتوضع ِف االعتبار
مبنهج هللا من الكتاب والسنة أثناء الرتبية والتعليم؛ ضرورة أساسية  االلتزام* أن 

 . لتصحيح مسار اإلنسان
 . ها نظم التعليم وطرق العَلج* انتباه اآلابء واألمهات إىل النقاط احلرجة اليت سبَّبت
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كيف نريبّي جيًَل مسلًما ..  أيها األحبة آابء وأمهات معلمني ومعلمات.. واآلن
 واعًيا؟

 . الوسائل العملية ِف تربية األوالدفإىل 
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ملا كان إجناب األوالد عبادة يتقرب هبا العبد إيل هللا عز وجل وَيخذ العبد عليها 
 . الثواب كان ال بد للمريب من نية سابقة ِف تربيته لولده وماذا يريده من الولد

ُروا إيالَّ لييَ ْعُبُدوا اّللََّ خُمْلي   ََلَة َويُ ْؤُتوا قال تعايل )َوَما أُمي يُموا الصَّ يَن ُحنَ َفاء َويُقي نَي َلُه الدّي صي
 . {البينة4الزََّكاَة َوَذليَك دييُن اْلَقيّيَمةي }

وقال صلي هللا عليه وسلم )إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى فمن   
رواه  يه (كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو إىل امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إل

 . البخاري ومسلم
 رواه مسلم  وقال صلي هللا عليه وسلم )وِف بضع أحدكم صدقة(

لذالك كانت أم صَلح الدين األيويب هلا نية ِف زواجها عندما كانت تتحدث مع 
النساء عن الزواج فقالت أان ال أتزوج إال رجَل أجنب منه ولدا يكون علي يديه حترير 

ة أبيه فاجتمعت النيتان وأجنبا صَلح الدين الذي كان بيت املقدس وكانت أيضا ني
وكذلك هند بنت عتبة كانت ، علي يديه حترير بيت املقدس من أيدي الصليبني

تسري يوما ومعها معاوية بن أيب سفيان وهو صغري فقال هلا أحد األعراب أصحاب 
عرب وكان الفراسة اي هند إن ابنك هذا سيسود قومه فقالت ثكلته إن مل يكن سيد ال

  . ِف يوم من األايم معاوية بن أيب سفيان خليفة للمسلمني قاطبة
صفية بنت عبد املطلب رضي هللا عنها تريب ولدها الزبري بن العوام علي الرجولة  

واِلشونة وإصَلح القسي والرمي ابلسهام وتشد عليه فعوتبت من قبل بعض أعمامه 
أم فقالت من قال أين أضربه ضرب  وقالوا هلا إنك تضربينه ضرب مبغضة ال ضرب

مبغضة فقد كذب ولكن أضربه لكي يلب ويهزم اجليش وَييت ابلسلب وكان وحتقق 

    ةـــــــــالنيــ 1
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ِف اإلسَلم وأول من سل سيفا ِف األول  ذلك فكان الزبري ابن العوام رجل احلرب
  . وكان ذلك بفضل نية أمه اليت كانت تسبق تربيتها لولدها . سبيل هللا عز وجل

 
 
 

        
وحق ، وحق زوجها، على املسلم أن وختار ألبنائه األم املسلمة اليت تعرف حق رهبا

، األم اليت تعرف موقعها ِف هذه احملن، واألم اليت تعرف رسالتها ِف احلياة، ولدها
 . وعلى سنة نبيها صلى هللا عليه وسلم، األم اليت تغار على دينها

أبناؤك وهي املدرسة اليت سيتخرجون  وذلك ألن األم هي املصنع الذي سيصنع فيه
وإن كانت غري ذلك فالنكال ، منها فإن كانت صاحلة أرضعتهم الصَلح والتقوى

 . واهلوان
 : وصدق الشاعر

 أعددت شعبا طيب األعراق األم مدرس     ة إذا أعددهتا
 أمي     ا إيراق ابلري أورق األم روض إن تعهده احليا
 شغلت مآثرهم م   دى اآلفاق ىاألم أستاذة األساتذة األل  

 
كان أبو األسود الدؤيل يقول ألبنائه لقد أحسنت إليكم ِف حياتكم وقبل أن تولدوا 
فقالوا عرفنا إحسانك ِف حياتنا فكيف إحسانك قبل أن نولد فقال اخرتت لكم أما 

  . صاحلة
د و لذا فعلى أي رجل مقبل على الزواج أن ُيسن اختيار الزوجة الصاحل اليت جي

فان رعاية األبناء من ، فيها القدرة على الرتبية السليمة و غرس القيم ِف األوالد

 اختيار األم ـ2
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إمنا الرتبية . جانب األم ال يقتصر على اهتمامها أبكلهم و لبسهم و دراستهم
و على . السليمة هي عبارة عن إضافة صفة محيدة للطفل أو إصَلح سلوك يشوبه

كبري ِف غرس املعاين السامية ِف نفسية كان ألم صَلح الدين دور  ،  سبيل املثال
و لقد غرست فيه القدوة من خَلل القصة اليت كانت ترويها له كل ليلة قبل . ابنها
و عن الصحابة رضوان ، فكانت تروى له عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم. النوم

ها و لقد روت أم صَلح الدين البن. و عن السلف الصاحل رمحهم هللا، هللا عليهم
قصة أمراء بين أرطق الذين ظلوا ثَلثون عاما يقاتلون الصليبيني قبل ظهور عماد 

  فماذا كان أتثري ذلك على صَلح الدين؟. الدين زنكي
وهل هناك سرية أفضل من سرية كل من عمل على رفع راية اإلسَلم حىت ترويها 

 األم البنها ِف السن املبكرة؟
 
 
 
م الذي يناله من وراء ذلك لبذل كل وسعه وحتلي لو أدرك املريب األجر العظي  

ابلصِب اجلميل ألن اإلنسان يصِب علي كثري من الناس وال يصِب علي أهل بيته ألنه 
ال يستشعر األجر يقول النيب صلي هللا عليه وسلم )موقف ساعة ِف سبيل هللا خري 

 . من قيام ليلة القدر عند احلجر األسود(رواه البيهقي وابن ماجة
تذكر النصوص الدالة على األجر املنصوص عليه من النيب صلي هللا عليه وسلم و 

  . جيعل اإلنسان يبذل جهده ِف تربية الولد

 الصبر والحلمـ 3
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َها اَل َنْسأَُلَك ريْزقًا َّنَُّْن نَ ْرزُُقَك  يقول هللا تعايل ْ َعَلي ْ ََلةي َواْصَطِبي لصَّ ) َوْأُمْر َأْهَلَك ابي
ْقَوى( على  ما إن نزلت هذه اآلية إال وقد وقف النيب . {231طه } َواْلَعاقيَبُة ليلت َّ

كل   ِفخيمة ابنته فاطمة وزوجها على رضي هللا عنهما ينادى "الصَلة الصَلة " 
  . صَلة

وليعلم املريب أن اإلنسان فيه خريا كثريا وُيتاج إيل صِب ونفس طويل حىت يظهر هذا 
     اِلري

ل جمهودا كبريا ِف تربية أصحابه كثريُا كما ولقد صِب النيب صلي هللا عليه وسلم وبذ
 . فعل مع خوات ابن جبري

نزلنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  : ُيكي خوات بن جبريعن نفسه فيقول 
فرجعت ، فخرجت من خبائي فإذا أان بنسوة يتحدثن فأعجبنين : قال . مر الظهران

رج رسول هللا صلى هللا عليه وخ، وجئت فجلست معهن، فاستخرجت حلة فلبستها
 : وقلت، فلما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هبته واختلطت، وسلم من قبة

، ومضى فاتبعته فألقى إيل رداءه . مجل يل شرد فأان أبتغي له قيداً ، اي رسول هللا
 . فأقبل واملاء يسيل على صدره من حليته، ودخل األراك فقضى حاجته وتوضأ

فجعل ال يلحقين ِف املسري إال ، وارحتلنا ؟"ما فعل ذلك اجلمل، أاب عبد هللا" : فقال
فلما طال ذلك علي  ؟"ما فعل شراد ذلك اجلمل، السَلم عليك أاب عبد هللا" : قال

فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بعض ، فقمت أصلي، أتيت املسجد
أاب عبد " : فقال . فطولت رجاء أن يذهب ويدعين ،فجاء فصلى ركعتني . حجره

 : فقلت ِف نفسي . "فلست مبنصرف حىت تنصرف، طول ما شئت أن تطول، هللا
فلما انصرفت  . وهللا ألعتذرن إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وألبرئن صدره
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والذي بعثك  : قلت ؟"لما فعل شراد ذلك اجلم، السَلم عليك أاب عبد هللا" : قال
مث مل يعد ، ثَلاثً ، "يرمحك هللا" : فقال . ابحلق ما شرد ذلك اجلمل منذ أسلمت

          . لشيء مما كان
 

وهذا منوذج آخر من أصحاب النيب صلي هللا عليه وسلم أال وهو أبو حمجن الثقفي 
  فمن هو أبو حمجن وما قصته؟

عمرو بن حبيب بن عمرو بن عمري بن عوف بن عقدة  : هواْس، أبو حمجن الثقفي
عبد  : وقيل . اْسه مالك بن حبيب : وقيل . بن غرية بن عوف بن ثقيف الثقفي

. أسم حني أسلمت ثقيف سنة تسع ِف رمضان . اْسه كنيته : وقيل . هللا بن حبيب
ْسعت  : يد البقال أنه قالروى عن النيب صلى هللا عليه وسلم روى عنه أبو سع 

إميان  : أخوف ما أخاف على أميت ثَلث" : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول
  . "وجور األئمة، وتكذيب ابلقدر، ابلنجوم

ومن الشجعان املشهورين ابلشجاعة ِف ، وكان أبو حمجن شاعرًا حسن الشعر
ال يرتكه ، إال أنه كان منهمكًا ِف الشرب ،وكان كرميًا جواداً  . اجلاهلية واإلسَلم

سبعًا أو ، مراراً  وجلده سيدان عمر ابن اِلطاب رضي هللا عنه . خوف حد وال لوم
      وكان ينشد ويقول، ونفاه إىل جزيرة ِف البحر، مثانياً 

 
 تروي عظامي بعد مويت عروقها إذا مت فادفين إىل جنب ك رمة

 ؟أخاف إذا ما مت أن ال أذوقه ا  يوال تدفنين ابل ف َلة ف إن ن 
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وحلق بسعد بن أيب وقاص وهو ابلقادسية ُيارب ، وبعث معه رجًَل فهرب منه 
فلما كان بعض أايم القادسية  . فحبسه، فكتب عمر إىل سعد ليحبسه، الفرس

سأل أبو حمجن امرأة سعد أن حتل قيده وتعطيه فرس ، واشتد القتال بني الفريقني
وإن استشهد ، وعاهدها أنه إن سلم عاد إىل حاله من القيد والسجن ،سعد البلقاء

 الطويل  : فقال، فلم تفعل . فَل تبعة عليه
 وأترك مش دداً ع ل ي وث اق يا كفى حزانً أن تردي اِليل ابلق ن ا

 مصارع دوين قد تصم امل ن ادي  ق ت   إذا قمت عناين احلديد وغ ل
 فقد تركوين واح داً ال أخ ال ي  وة      وقد كنت ذا مال ك ث ري وأخ

 وأعمال غريي يوم ذاك العوال ي حبسنا عن احلرب العواين وقد بدت
 ألن فرجت أن ال أزور احلوان ي  دهفاهلل عه د ال أخ يس ب ع             ه

 
فقاتل ، عطته الفرسوأ، أة سعد ذلك رقت له فخلت سبيلهفلما ْسعت سلمى امر 

وكان يقصف الناس قصفاً ، يكِب وُيمل فَل يقف بني يديه أحد وكان، قتااًل عظيماً 
ورآه سعد وهو فوق القصر ينظر إىل ، وهم ال يعرفونه، فعجب الناس منه . منكراً 

لوال أن  : فقال، القتال ومل يقدر على الركوب جلراح كانت به وضرابن من عرق النسا
فلما تراجع الناس  . "البلقاء حتتهوهذه ، هذا أبو حمجن" : أاب حمجن حمبوس لقلت

فأعلمت سلمى سعدًا خِب أيب ، عاد إىل القصر وأدخل رجليه ِف القيد، عن القتال
كنت   : وقال، فتاب أبو حمجن حينئذ . اذهب ال أحدك أبداً  : فأطلقه وقال، حمجن

 . آنف أن أتركها من أجل احلد
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كثريا ِف والدهم علي أهنم صغار فالولد يسمع  ما زال كثري من اآلابء ينظرون أل 
أحد اآلابء ، . واملدرسة وِف الشارع والنادي واملسجد مازلت صغريا ايبين، البيت

لزايرة  يشتكى أن ابنه خترج من اجلامعة وىف يوم مرض عمه فقال له أبوه اذهب
ذي عمك ِف املستشفى فقال اي أىب أان أستحي أن أذهب مبفردي ) السبب األب ال

  . وهو صغري (يعوده مل 
 . صحيح كِب جسمانيا ولكن الشخصية الصغرية ما زالت بداخلة

 : وهذه بعض النماذج العظيمة ِف هذا الشأن
)ِف  "سفيان بن عيينة " ُيكى عن طفولته فيقول كان أىب يعمل صريافيا ِف بغداد 

قد أصابنا : لجتارة العملة ( لكن أصابه الفقر فجمعنا وكان عمري سبع سنوات وقا
صلي هللا عليه الفقر فما رأيكم أن هناجر إىل مكة ففيها مهبط الوحي على النيب 

فوافق  وهى أرض خري وبركة نتاجر فيها ويتعلم أوالدان الصغار حديث النيب وسلم 
اجلميع أول ما وصلوا مكة ذهبوا للحرم وقرروا أن يرتكوا املتاع مع أصغرهم خارج 

فمر يب شيخ يركب محارا فوقف ، سوين مع املتاع جبانب احلرماحلرم "سفيان " فأجل
فقلت . أمامي وسلم على وقال اي غَلم أمسك يل احلمار حىت أدخل فأركع فأصلي

وهللا لن أمسك لك احلمار حىت حتدثين حبديث فقال وما ينفعك أنت احلديث ! 
ين واستصغرين فقلت وهللا ليس أمامك أحد لن أمسك لك ابحلمار حىت حتدث

 حبديث فغضب وحدثين بثماين أحاديث

 هال تستصغرــ 4
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وحدثين عبد هللا بن صلي هللا عليه وسلم  يقول حدثين عبد هللا بن مسعود عن النيب
مث ترك معي احلمار ودخل املسجد فأخذت  صلي هللا عليه وسلمعمر عن النيب 

 ، احلمار وبدأت أراجع ما حدثين به من أحاديث
فقلت له ، ثتك به حبستين عن الصَلةفلما خرج قال اي غَلم ما نفعك ما حد

انتظر يرمحك هللا وأعدت عليه األحاديث الثمانية صحاح مل أنقص منها حرفا واحدا 
يذهب  مث،فقال اي غَلم مكانك ليس على ابب املسجد يل حلقة علم فائتين غدا

) املشهورسفيان ِف اليوم التايل ويسأل عن الشيخ فيعرف أنه عمرو بن دينار التابعي 
مرت األايم وقبض و بدأ يتعلم على يديه  مفىت مكة ( وأخذ العلم عنه ومن هذا اليوم

مفىت مكة وحبث العلماء عن عامل يستحق أن يكون ِف هذا املكان فلم جيدوا أفضل 
   . سنة إبمجاع علماء مكة13من سفيان بن عيينة وعمره 

ما جلست : قولسنة ي14ِف نفس التوقيت مفىت املدينة "مالك بن أنس "وعمره  
( وما جلست حىت  لإلفتاء حىت شاورت ) سبعني من خريه اتبعي أصحاب النيب 

هناك مصطلح يقوله الفقهاء عن الطفل         . بفضل هذه الرتبية . وافقوا مجيعا
  --: الصغري "الصيب املميز" وله عدة تعريفات

  .  اِلري والشر (الصيب املميز بداية من سبع سنوات ) مييز بني -: قال اجلمهور
هو الذي يفهم اِلطاب وُيسن رد اجلواب ومقاصد الكَلم وَّنو  -: بعض العلماء

  . سنوات4أو5ذلك )وليس له سن خمصوص ( ممكن حسب هذا التعريف 
شرط أن يكون عاملا بكلمات قالوا أن الصيب املميز يصح أذانه ب -: مجهور الفقهاء

 . األذان
 : لف فيها الفقهاء وقسموها لنوعنياخت ،إمامته للصَلة وكذلك
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   . قال مجهور الفقهاء ال يقف وال يصح ألن الصَلة له انفلة-: إمامته ِف الفريضة  2
 -: فقالوا إن إمامة الصيب ِف الفريضة ) تصح ( ولكن بشرطني: أما الشافعية  1

  . أن يكون بلغ سن التمييز
 . أن يكون عاملا ابركان الصَلة

  ث رواه البخاري وأبو داود والنسائي عن عمرو بن سلمهواستشهدوا حبدي
صلي هللا عليه " ملا كان عام الفتح سارعت القبائل إبعَلن إسَلمها بني يدي النيب  

ليعلنوا إسَلمهم  صلي هللا عليه وسلمفذهب أبوه "من قبيلة جرم " إيل النيب  وسلم
 صلي هللا عليه وسلميب فأمرهم ابلصَلة والزكاة وغريمها فرجع أبوه من عند الن

صلي هللا عليه من عند النيب  واستقبله القوم وفيهم عمرو بن سلمه فقال أبوه "جئتكم
وأمران أن نصلى صَلة كذا ِف وقت كذا وصَلة كذا ِف وقت كذا فسألناه من وسلم 

ملا كنت أتلقى  يؤمنا فقال أقرؤكم للقرآن فنظروا فلم جيدوا أحدا أكثر حفظا مىن
 صلي هللا عليه وسلموقبيلة جرم كانت اسرتاحة القبائل اليت تقصد النيب  ) الركبان

كان يسأهلم عمرو بن سلمه ماذا نزل على النيب من ،عليهم ليتزودواوتعود  مترعليهم
سنوات وكانت على 7أو6وعمري  فقدموين لإلمامة      . القرآن فيحفظ منهم (

فنادت امرأة من خلف  ،بردة قصرية إذا سجدت تقلصت عىن فظهرت عوريت
فاشرتوا يل ثواب عمانيا فما فرحت بشيء بعد   . إمامكم إستالصفوف داروا عىن 

     سنة49اإلسَلم فرحى هبذا الثوب " ظل إماما للقبيلة أكثر من 
 : أما إمامة الصيب ِف صَلة اجلمعة فذهب علماء الشافعية إيل فريقني 
     . أهنا صحيحة: وفريق منهم يقول ،لةفريق منهم يقول غري صحيحة ألهنا له انف 
     فهل ذحبه صحيح وأنكله ؟: أما عن ذحبه 
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: بشرط أن يقول بسم هللا حلديث جابر بن عبد هللا "مجهور الفقهاء قالوا صحيح 
- 

 " أمر بذبيحة الغَلم أن تؤكل إذا ْسى هللا عليها " 
 

  
     

وجل ألن اليأس من لوازم الكفر والقنوط ال نيئس الولد وال نقنطه من رمحة هللا عز  
ن رَّْوحي اّللّي إينَُّه  من توابع الضَلل كما قال تعايل علي لسان نبيه يعقوب )َواَل تَ ْيَأُسواْ مي

ن رَّْوحي اّللّي إيالَّ اْلَقْوُم اْلَكافيُروَن }  . {يوسف27اَل يَ ْيَأُس مي
ن رَّمْحَةي َربّيهي إيالَّ وقال علي لسان نبيه إبراهيم عليه السَلم )قَاَل وَ   َمن يَ ْقَنُط مي

آلُّوَن }  . {احلجر46الضَّ
فهذا يورث ِف الولد البَلدة  (.. مش انفع.. ال نظل نقول للولد) أنت مش فاهم

ولكن ازرع فيه النظر للمستقبل وأنه سيكون له . واالستسَلم ملا يقوله األب أو األم
 . شأن عظيم ِف املستقبل

سيدان احلسن مجع يوما أبناءه وأبناء أخيه احلسني وقال هلم اي بين  يروى الدرامي أن 
وبين أخي إنكم اليوم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار آخرين فتعلموا العلم 

وليحفظه ِف بيته  ،)املستقبل للعلم ( واكتبوه ومن مل يستطع منكم كتابته نكتبه له
    . ينفعه يوما ما

ملا قبض رسول هللا صلى هللا عليه  فيما يرويه احلاكم: لفهذا عبد هللا بن عباس يقو  
( أصحاب  سنه عند وفاة النيب  23وسلم قلت لرجل من األنصار ) كان عمره 

 ازرع فيه األمل والنظرة إلي المستقبل ــ 5
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اليوم كثري فهيا نطلب العلم منهم )فقال له الرجل هيهات هيهات اي ابن  النيب 
ت أان إيل عباس أترى الناس ُيتاجون لعلمك وفيهم أمثال أبو بكر وعمر( فاجته

العلم واحلديث واجته هو إىل اجلهاد والفروسية ودارت األايم فلما رأى اجتماع الناس 
 . حويل واحتياجهم إيل علمي قال يل " كنت أفقه مىن اي بن عباس"

أحد . وهذا اإلمام أبو حنيفة كان ينظر ملن ِف حلقته على أهنم علماء املستقبل
عن طفولته وعن نظرة أيب حنيفة املستقبلية  تَلمذته وهو "القاضي أبو يوسف" ُيكى

فأسلمتين إيل قصار) ذهبت ، فيقول " توىف أىب إبراهيم وخلفين يتيما ِف حجر أمي
ليتعلم مهنة وحرفة ( ولكين كنت أحب العلم فكنت أهرب من عند  به إيل خياط

من القصار وأذهب إىل جملس اإلمام أىب حنيفة وكانت أمي أتتيين وأتمرين أن أذهب 
  . درس العلم إىل القصار ) خائفة على مستقبله ( لكنها نظرة غري مستقبلية

إن فساد هذا الغَلم سيأيت علي : فلما كثر هذا علي أمي قالت أليب حنيفة يوما
لقد تركه أبوه يتيما وأسلمته إيل القصار يعلمه مهنة حىت يكسب منها دانقا  ،يديك

و حنيفة مري اي رعناء إن ابنك بني يدي فقال هلا أب. أو دانقني )سدس درهم (
يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق ) نوع من احللوايت ال يصنع إال لألمراء واِللفاء 

ويشاء هللا أن تتحقق نظرة أبو  . ( فقالت وهللا ما أرى إال أنك شيخ قد كِب سنك
        . حنيفة ويتويل القضاء لثَلثة من اِللفاء

اء هلارون الرشيد مجعهم اجمللس يوما فأتى اِلادم بطبق من ِف أثناء توليه القض
احللوى فقال هارون الرشيد اي أاب يوسف كل من هذه احللوى فإهنا ال تصنع لنا كل 

 فقال ما هذه اي أمري املؤمنني فقال فالوذجة بدهن الفستق فابتسم أبو يوسف . يوم
  . له حكاية أيب حنيفة فقال ما الذي يضحكك فقص
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لن يتم إال إذا ربطنا األوالد ابلنماذج العظيمة من أصحاب النيب صلي هللا  وهذا 
 . عليه وسلم والقادة الفاحتني والعلماء العظام

وهذا ما يسمي حبكاية قبل النوم وهذا ما مت ِف القرآن الكرمي )لقد كان ِف قصصهم 
  . عِبة ألويل األلباب ( سورة يوسف

 : أن تكون ِف املستقبل جتد األوالد علي صنفني لو سألنا الولد اآلن ماذا تريد 
 . صنف ليس له هدف وال يعرف له غاية

 ا األمروهذ، وصنف آخر مرتبط ابلفنانني والعيب الكرة ألنه ال يعرف إال هم
        . مسئولية البيت

وكان عنوان  ِف مدرسة من املدارس االبتدائية ِف إجنلرتا سألت املدرسة التَلميذ
ت واملستقبل" ويوجد ِف الفصل طفل مسلم قال هلا أريد أن أصبح الدرس" أن

صحابيا أرادت أن تعرف ما معىن صحايب مل يستطيع أن يفهما املعىن أخذت موعد 
بصفات الصحابة  وذهبت إليهم لتعرف ما معىن صحايب أخِبها البيت من أهله

 . ةألن أابه وأمه ربطوه هبذه القدو . فأعلنت إسَلمها.. وماذا فعلوا
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)إذا مل تزد احلياة  ، يقول مصطفي صادق الرافعي )من يعيش لنفسه حياته صغرية جدا(  

 . كنت أنت زايدة عليها (
ال بد أن أريب ِف الولد منذ نعومة أظفاره أن يكون انفعا لغريه وأن األمة ِف حاجة إيل  

ملا ذهب : عنهجهده وبذله وهذا ما حدث مع الصحايب اجلليل زيد بن اثبت رضي هللا 
إيل النيب صلي هللا عليه وسلم ِف غزوة بدر فقال له ال زلت صغريا ايبين فذهب إيل أمه 
حزينا ابكيا فقالت له أمه تستطيع أن ختدم اإلسَلم من طريق آخر أنت تكتب وتقرأ 
وحتفظ كثريا من سور القرآن فذهبت به إيل النيب وقالت اي رسول هللا إن زيد ولدي يقرأ 

سنة 22وُيفظ كثريا من سور القرآن فاستعمله ِلدمة اإلسَلم وكان عمره وقتها ويكتب 
فاختِبه النيب صلي هللا عليه وسلم فقرأ له من سورة )ق( فأعجب به النيب صلي هللا عليه 

اي : قائَل وسلم واكتشف أنه متميز ِف هذه املسألة اللغوية فبدأ ُيدثه عن احتياجات األمة
يقول زيد فذهبت  يهود ال آمن عليها أحدا فتعلم يل كتاب يهودغَلم أتتيين كتب من 

 وأترجم ما َييت للنيب  فتعلمت العِبية ِف مخسة عشر يوما فكنت أكتب هبا للنيب 
من يهود وبعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم ِف خَلفة أيب بكر أرادوا مجع القران فلم 

يقول لقد  . سنة )يتوىل مجع القران(13مره جيدوا أفضل من زيد بن اثبت هلذه املهمة وع
      . كلفين أبو بكر مبهمة هي أثقل من نقل اجلبال وخوض البحار وقام هبا على خري وجه

فأحد عمداء الكليات املرموقة  . ن عندهم تبكري سن العطاءوالعجيب أن الغرب اآل 
         . سنة15)االقتصاد والعلوم السياسية( سنه 

 . بيت عبد هللا ابن الزبريبيوت أبهنا تتحدث كل اللغات مثل ض التتميز بع
 

 العطاء عند األوالد تبكير سن ــ6
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كان لعبد هللا بن الزبري مائة من الولد وأوالد الولد كل واحد منهم ،  روى احلاكم
يتحدث بلسان وكان عبد هللا بن الزبري يتحدث بلغاهتم مجيعا )فكنت حينما ترى 

من أمر الدنيا شيئا وكنت إذا رأيته  عبد هللا يتحدث ِف أمر الدين قلت وهللا ال يعلم
مجع الدنيا واآلخرة بني  . يتحدث ِف أمر الدنيا قلت وهللا ال يعلم من أمر الدين شيئا

           . كفيه (
جلس حممد بن  –ِف نيسابور  –ِف أواخر القرن الثاين اهلجري ِف مشرق العامل  

ن راهويه حاول األستاذ بني يدي أستاذه إسحاق ب سنة27إْساعيل البخاري وعمره 
أن ُيدث تَلمذته عن احتياجات األمة فقال "وهللا لو أن واحدا منكم جيمع 

يقول البخاري فوقعت ِف نفس  . صحيح السنة ِف كتاب النتفع به الناس أميا انتفاع
هذه املهمة وأقسمت أن أكون هذا الرجل فقعدت ِف بييت ومنت ورأيت النيب صلى 

نام وهو جالس على منِبه الشريف وَيتيه بعض الذابب فأذهب هللا عليه وسلم ِف امل
وأهش الذابب عنه فأقمت من نومي وحكيت الرؤاي ألستاذي فأوهلا أىن أذب كذب 

ِف   فبدأت أمجع حديث النيب ، احلديث عن حديث النيب صلى هللا عليه وسلم
رة ينفق وكانت له جتا. كتاب )والبخاري ما كتب حديثا إال اغتسل وصلى ركعتني

مليون جنيه( ِف هذه املهمة 3مليون رايل) 1من ريعها أنفق ما يقرب ابحلساب اآلن 
وكانت تربية حممد الفاتح علي هذا النحو فكانت أمه أتخذه من       . من ماله(

، يده وتقف علي مشارف القسطنطينية وتغرس فيه حبه هلا وتبعث فيه اهلمة لفتحها
" معلمه الذي رابه أن يقنعه وهو صغري أبنه واستطاع الشيخ "آق مشس الدين

 مجالسة الكبارـــ 7
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املقصود ابحلديث النبوي الشريف )لتفتحن القسطنطينية فلنعم األمري أمريها ولنعم 
 . اجليش ذلك اجليش( رواه أمحد ِف مسنده

  
من األشياء اليت حتدث من بعض اآلابء واألمهات مع أبنائهم عند زايرة أحد  

الولد أن جيلس مع الكبار وال يذهب مع أبيه أو أمه  األقارب واألصدقاء هلم ال جيوز
لزايرة أحد األصدقاء أو األقارب وال جيوز أن َيكل مع الضيوف ألنه عيب كبري فإذا 
مل جيلس الولد أو ميشي مع الكبري ليتعلم فميت ُيدث فالصغري لن يتعلم إال 

 . بعضها بعضا ابالحتكاك مع الكبري ألن علماء االجتماع يقولون إن الطباع يسرق
  . وكان النيب صلي هللا عليه وسلم حريصا علي مصاحبة الصغار لتعليمهم

روى البخاري عن أسامة بن زيد أن النيب صلى هللا عليه وسلم أردفين خلفه على 
 2نعود سعد بن معاذ قبل غزوة بدر ) سن أسامة  أكاف على قطيفة فدكيه

 . سنوات(
ان وخدم النيب صلى هللا عليه وسلم فمرض وروى البخاري أن غَلما يهوداي ك 

 –لزايرته وجلس عند رأسه ورأى أن املوت قريب منه فقال أسلم اي بين  فذهب النيب
فقال اي بين أطع أاب القاسم " فأسلم ومات فقال احلمد هلل الذي  –فنظر إىل أبيه 
   . أنقذه من النار

الِباء "علمته أمه أن من أطاع  يروى الطِباين أن غَلما من األنصار اْسه "طلحة بن 
فذهب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  النيب فقد أطاع هللا ومن أطاع هللا دخل اجلنة

        9 فقال للنيب مرين أبمرك أطيعك إن شاء هللا
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اي بين إين  " قال اي غَلم اذهب فاقتل أابك " فخرج طلحة مسرعا فناداه النىب  
 مل أبعث بقطيعة رحم "

، يعوده ىف الشتاء ىف برد وغيم األايم ومرض طلحة بن الِباء وذهب النىب  مرت
فقال ألهله إين أرى أنه سيموت ، أنه سيموت ِف مرضه هذا فلما رآه علم النيب 

 فبعد أن غادر النىب ، ىف مرضه هذا فإن مات فأخِبوين حىت أصلى عليه وأدفنه
فإذا أان مت فَل ختِبوا بوفايت  ،اقال طلحة ألهله إين أرى أىن ميت ىف مرضى هذ

 ،ودفنوه وعملوا بوصية طلحة فمات ،فإين أخشي عليه مكر يهود بليل رسول هللا
فقال ما ابل طلحة فقالوا مات ابلليل ودفناه وحكوا له ما  وىف الصباح علم النىب 

يه وفدا من أصحابه وصفهم خلفه أمام قِبه وصلى عليه ورفع يد ً قال فأخذ النيب 
     " إىل السماء وقال اللهم الق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه

     . َيخذ أحد الصغار معه حريصا عندما وخرج أن النيب كان   
عند خروجنا أنخذ معنا الصغار إيل املكان الذي ميكن أن  هيا نقتدي ابلنيب  

        . نصطحبهم إليه لكي يرتبوا تربية عملية
أردف خلفه ِف حجة الوداع أسامة بن زيد من  أن النىب  أخِبان اإلمام أمحد 

وِف مزدلفة تبدلت األدوار وركب خلفه الفضل بن العباس هذا  عرفات إىل مزدلفة
   . يتعلم وهذا يتعلم

 عبد هللا بن جعفر عليهما رضوان هللا قال " أردفىن النىب  ويرى اإلمام مسلم عن 
     . به أحدا من الناس "خلفه يوما فأسر إىل حديثا ال أ حدث 

كنت غَلما خلف النيب صلي هللا :  بن عباس رضي هللا عنهما قال عبد هللاوحديث  
احفظ هللا جتده ، احفظ هللا ُيفظك: عليه وسلم فقال اي غَلم إين أعلمك كلمات

واعلم أن األمة لو ، وإذا استعنت فاستعن ابهلل، إذا سألت فاسأل هللا، جتاهك
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واعلم أن ، ينفعوك بشيء لن ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا لكاجتمعت علي أن 
، األمة لو اجتمعت علي أن يضروك بشيء لن يضروك إال بشيء قد كتبه هللا عليك

 . (رواه الرتمذي وقال حسن صحيح. رفعت األقَلم وجفت الصحف
 
 
 

ان يقول ابن خلدون ِف املقدمة " من ك، ابلقسوة والتخويف نريب شخصا ضعيفا   
مرابه ابلعسف والقهر سطا به الظلم ومحل على الكذب واِلبث خوفا من أبساط 
األيدي عليه ابلقهر وعلمه املكر واِلديعة وفسدت فيه معاين احلمية واملدافعة عن 

بل وكسلت النفس عن اكتساب ، نفسه ومنزله وصار عياال على غريه ِف ذلك
 الفضائل واِللق اجلميل "

الرتبوي يؤثر بقوة ِف  ارية ِف جمال منو الدماغ اليوم أن العنفتبنّي الدراسات اجل 
تدمري الدماغ وشّل  وقد يصل هذا التأثري إىل مستوى، عملية منو الدماغ واستقراره

ابلتايل على درجة  وهذا يتوقف، القدرة العقلية لدى األطفال ضحااي العنف الرتبوي
ه الفطري املطلق بعد والدته فالطفل يتميز بعجز  العنف اليت يتعرض هلا الطفل

االستمرار ِف الوجود من غري العناية والرعاية اللتني يوفرمها له  وال ميكنه، مباشرة
ُيتاج إىل زمن طويل من الرتبية والتغذية واالهتمام ليتمكن ِف النهاية  كما أنه،  الكبار

 . التدرجيي للقدرة على التكيف ِف أدىن مستوايته من االمتَلك

ميكننا أن جند ِف املثل الشعيب ، من قبل مصدر أمنه تعرض الطفل للعدوانوعندما ي
فاألب . املفارقات املنطقية ِف وظائف األشياء صورة للتهكم من« حاميها حراميها»

ومصدر استقراره وأمنه ومَلذه  واألم يشكَلن من حيث اجلوهر محاة الطفل

 التربية بالحب ال بالقسوة والتخويفــ 8
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لتسلط من جهات خارجية وا وعندما يتعرض الطفل للعدوان واالعتداء، الوجودي
الذي قد يتعرض له من  فإن األثر املمكن قد يكون ضئيَل جدا ابملقارنة مع التسلط

، أو أحدمها فعندما يتعرض الطفل للعنف من قبل األبوين. قبل أبويه مصدر أمنه
القمع  وهذا يعين أن آاثر، فهذا يعين أن الطفل قد خسر آخر معاقله الوجودية

ويؤدي ، لذي يصدر عن األبوين قد يشكل مقتَل نفسيا للطفلوالتسلط الداخلي ا
، فالطفل بوصفه كيااًن فطرايً . تدمريه أخَلقيا وذهنيا ِف مراحل الحقة من حياته إىل

ما جيعله قادراً على حتمل اهلجوم واالعتداء  ال يوجد ِف استعداداته الفطرية والوجودية
نفسيًا أو فطراًي لقبول أو حتمل هذه  ومهيئاً  فهو ليس معداً ، والتسلط من قبل أبويه

ِف حقيقة األمر املصدر األمين الوجودي  فاألب واألم ميثَلن. الكارثة الوجودية
للطفل األمن العاطفي واالنفعايل  للطفل ومها يشكَلن احلصن احلصني الذي يوفر

. امواجهة حتدايت احلياة وصعوابهت وميكنه ابإلضافة إىل ذلك من امتَلك القدرة على
سرعان ما ينادي أبويه أو  فعندما يتعرض الطفل لَلعتداء من قبل أي كان فإنه

ما جيري حبثا عن أحد  وعندما يكون كبريا فإنه سرعان، أحدمها طلبا للحماية واألمن
يتعرض لعقاب من  ولكن الطفل عندما. أبويه لريمتي ِف أحضانه طلبا ألمنه اإلنساين

شعور مؤمل  ا العقاب خفيفا فإنه سرعان ما ميتلكهقبل األم أو األب مهما كان هذ
قطعة من  وكأن كل، أبنه قد أصبح وحيدا ِف مواجهة العامل وأنه يواجه خطرا وجوداي

 جسده تقول له إنه أصبح وحيدا طريدا وإنه لن يستطيع االستمرار ِف هذا الكون
أببويه متثل  فالعَلقة العاطفية اليت تربطه. خارج حصنه األمين ومرتاسه الوجودي

وابلتايل فإن تعرضه . حيواي ووجوداي ِف تكوينه وِف قدرته على االستمرار عامَل
يفرتض هبم تقدمي العون واحلماية سيكون كارثة إنسانية ووجودية ابلنسبة  لعدوانية من
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ما يرتد الطفل ِف هذه احلالة إىل وضعية القلق النفسي والتوتر  للطفل وغالبا
النفسي والقلق السيكولوجي يكون ِف الغالب ردة الفعل  تروهذا التو ، الوجودي

 . األمن الداخلي الطبيعية لسلوك الطفل إزاء غياب

مكان  ويرغب ِف اهلرب إىل أي، يشعر ابلعجز، فالطفل عندما يضرب من قبل أبويه
. فهو ال يستطيع الدفاغ عن نفسه لضعفه وعجزه، آخر غري املنزل الذي ُيتضنه

ألبوان على ضرب الطفل ولطمه فإن هذه العقوابت تكون ِف الوقت وعندما يعتاد ا
غالبا ما يعاين الطفل الطريد واملعاقب من ، ولذلك. ينمو فيه دماغه ويتشكل الذي

وهذا يؤدي أيضا إىل التأثري سلبا ، من املرض املستمر ِف مرحلة الطفولة قبل أبويه
ألن ردود فعل ، ة ِف الطفلعلى وضعية اجلملة العصبية الدماغي وبكل املقاييس

ومع دميومة هذه االستجاابت النفسية احلزينة ، وهرمونية الطفل تكون نفسية وعصبية
يصاب بضرر كبري يؤدي إىل  -ِف مواصلة العنف  ومع االستمرارية -فإن الدماغ 

وهنا جيب     . عند الطفل ِف املستقبل ضعف شديد ِف القدرات الذهنية والعقلية
الطفولة وهشاشته  خذ بعني االعتبار ضعف التكوين العصيب ِف مرحلةعلينا أن أن

ممثَل  وعرضته للتدمري حتت أتثري العنف الذي يصدر عن العمق األمين للطفل
 وهنا أيضا جيب علينا أن ندرك مدى اِلطر الذي يتعرض له الطفل عندما. بوالديه

وأن َّنذر من ممارسة ، يتعرض للشدة والعنف والتسلط من قبل والديه أو اآلخرين
وهنا أيضا جيب أن أنخذ بعني االعتبار أبن أي شكل من أشكال . العنف هذا

اليت يعتقد أبهنا أمور  -والنفسي مهما تبلغ درجته أو بساطته  العقاب الفيزايئي
ميارس دورًا كبريًا ِف إضعاف البنية  -هلا وال خوف منها  عادية وبسيطة ال أثر

وهذا العنف الذي تتم ممارسته ِف تربية الطفل يدخل ِف . الطفل الذهنية والعقلية عند
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اليت تؤدي دورها ِف تربية الطفل على َّنو سليب ومأساوي  دائرة عَلقات التواصل
أكِب مما نتصور َّنن املربني ِف التأثري على عقل  حيث تلعب هذه العَلقات دوراً 

غالبا ما نعتقد أبن ، هلوانفالعنف يولد اِلضوع والعدوانية وقبول ا، الطفل وحياته
متكننا من توجيه ، إذن عابرة أو شدة، أو متواضعة على قفاه، صفعة خفيفة للطفل

فإن األثر الذي  ولكن ِف حقيقة األمر   . سلوك الطفل وتربيته بصورة صحيحة
وألننا نشكل . ترتكه هذه الصفعات اِلفيفة والضرابت الِبيئة قد تكون مؤثرة ومدمرة

ُيمل رسائل  رتبوي ألطفالنا فإن الصفع والضرب واالعتداء الذي نقوم بهالنموذج ال
األخَلقي  مهمة ودالالت خطرة ِف تربية الطفل تتمثل ِف تكثيف وغرس البعد غري

 فالعنف يعّلم األطفال ما ال نتمناه هلم وَيخذهم إىل   . ِف سلوك الطفل نفسه
     : نه يعلمهمإ، ممارسة غري تربوية وغري أخَلقية ِف املستقبل

لو     عندما ال توافق شخصا ما ِف رأي أو موقف فإن لك احلق ِف أن تصفعه حىت2
   كنت حتبه

  . وتصفعهم   عندما تصبح كبرياً وقوايً لك احلق ِف أن تضرب الصغار والضعفاء1
 .   عندما يضربك شخص آخر ويصفعك ويهددك جيب أن ختضع له3

 . نضربه فسه أمر جيد ألن من مصلحة الطفل أن  العنف شر ولكنه ِف الوقت ن5 
وجتعله غري قادر  ومثل هذه املعايري السلوكية ميكنها أن تشوه البوصلة الداخلية للطفل

القدرة على مواجهة  كما أهنا تفقده.  بني اِلري والشر، على التمييز بني احلق واِلطأ
تفقده القدرة على  كما،  نأتثري العنف الثقاِف املتمثل ِف الدعاية واإلشاعة واإلعَل

. املستقبل مقاومة اإلغراءات التعصبية املضللة اليت تتعلق ابإلرهاب والعنف ِف
أمر  وهكذا فإن ممارسة العنف ضد اآلخر من أجل احلزب وخري األمة والدين والوطن
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 وهذه األمور كلها يكون الفرد قد. يبدو طبيعيا ومشروعًا إن مل يكن مطلواب وواجبا
وهذا ، وتشبع هبا ِف مرحلة الطفولة حيث كان الدماغ آخذا ابلنمو والتشكل تلقاها

ميكن أن يصل إىل أبعد مما نتصور وذلك حني يصل أتثري العنف الطفويل إىل  العنف
 فيها تدمري أحاسيس الطفل ومشاعره اليت تتعلق ابلرمحة والشفقة واحلس درجة يتم

وعندما تتأمل . علي أسعد (. د 1929 يناير625)جملة العريب   العدد . اإلنساين
" أكرموا أوالدكم وأحسنوا  قال النيب  فيما يرويه ابن ماجة ِف حديث النىب 

   . أدهبم " مع التأديب حفاظ علي الكرامة
أنه قال " شر الناس الضيق  ذم النيب القاسي على أهله روى الطِباين عن النيب 

حابة ( وكيف يكون ضيقا على أهله فقال " فقالوا اي رسول هللا )الص . على أهله
الرجل إذا دخل بيته خشعت امرأته وهر ب ولده وفر عبده فإذا خرج ضحكت 

فعل األقرع بن حابس وهو  وذم النيب صلي هللا عليه وسلم امرأته واستأنس أهل بيته "
ينكر علي النيب صلي هللا عليه وسلم تقبيله للحسن واحلسني فقال أو أملك لك أن 

 . زع هللا من قلبك الرمحة) من ال يرحم ال يرحم (ن
ابن عمر يريب ابنه سامل علي احلب وكلما قابله يقبله ويعانقه فكان  عبد هللاوكان  

 . سامل أحد الفقهاء السبعة ِف املدينة برتبية عبد هللا ابن عمر
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  --: ال جتعل ابنك يتذلل لك * 2

هللا عليه وسلم البن عباس " احفظ هللا  النيب صلي روي الرتمذي واحلاكم قال  
، وإذا استعنت فاستعن ابهلل، إذا سألت فاسأل هللا، احفظ هللا جتده جتاهك، ُيفظك

واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا 
، يكولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إال قد كتبه هللا عل، لك

     رفعت األقَلم وجفت الصحف "
     " ا طلبوا احلوائج بعزة نفس فإن األمور جتري ابملقادير " 
" اعلم أنه ما قدر لشدقيك أن ميضغاه فسيمضغانه : وقال عمر بن اِلطاب 

  فامضغه بعزة "
ومن األساليب الناجحة ِف كثري من املواطن    وليس كلها    االستجابة مليول الطفل  
وذلك كلما كان أقرب إيل الصغر البد من ترضيته وتنفيذ ، رضيته حىت يرضيوت

فإن رابط احلب سيقوى ، وعندما يلتزم اآلابء هبذه القاعدة الرتبوية العظيمة، مطالبه
 . بينهم وبني أبنائهم

لة بن عن وائروى ابن عساكر ، موهذا ما يؤكده رسول هللا صلي هللا عليه وسل
   كما ِف اجلامع الكبري    أن رسول هللا صلي هللا عليه وسلم  سقع رضي هللا عنهاأل

: ابنك هذا ؟ قال: فقال له، خرج إيل عثمان بن مظعون ومعه صيب صغري له يلثمه
أفَل أزيدك حبا : قال، أي وهللا اي رسول هللا إين أحبه: قال حتبه ايعثمان ؟قال، نعم

ماذا نفعل كي نؤدب ونربى ونكرم 
 ؟
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"إنه من ترضي صبيا صغريا من نسله حىت : قال، بلي فداك أيب وأمي: له ؟قال
 ترضاه هللا يوم القيامة حىت يرضي "، يرضي

فإنه ، وانطَلقا من فرط حبه البنه، من املرىب أبمهية ترضية الصغري حىت يرضي وإمياان 
يل شخص ال قد ينسى نفسه    أحياان    ويدلل ابنه دالال يفقده شخصيته وُيوله إ

 . ميكننا االعتماد عليه
  -: لتدليل يعينوا

األمر الذي ، ِف أي وقت كان.. تلبية كافة طلبات االبن مهما كانت صعوبتها
لذلك فإن اإلفراط ِف ، أبنه شخص جماب الطلبات واألوامر جيعل الطفل يشعر

 --: التدليل يعين
       .   إضعاف جانب حتمل املسئولية ِف االبن ألن مجيع طلباته جمابة2 

  . أبويه وخضوعهما له    حتكم االبن ِف1
"أيب ال يرفض : وتكراره لعبارة،    متكن مشاعر "التكِب " و"الغرور " لدي االبن3 

    "أمي ال تقول يل "ال" أبدا "، يل طلبا "
   .    مترد االبن علي سلطة والديه وعدم احرتامه لوالديه أوتنفيذه ألوامرمها5 
ألنه دائما ، علي التكيف االجتماعي    حتول االبن املدلل إيل شخص غري قادر4 

      . يتوقع من أصحابه وأقرانه أن يستجيبوا لغروره وطلباته
وكان ، إن أول إنسان نزل علي القمر كان اْسه أرمسرتونج. .. أيها الوالد الكرمي 

فإذا أردت ألبنائك .. ألننا مل ندهلل: وملا اندهش الناس لذلك قال األبوان، ابنا وحيدا
      : فإايك إايك والتدليل وال تنس قول الشاعر، اجملد والرقيالعز و 

 . فليقسوا أحياان علي من يرحم فقسا ليزدجروا ومن يك حازما 

 



45 

 

       --: ال تشتموا أبنائكم * 1         
الولد يظل يسمع من والديه السب والشتم علي الكبري والصغرية فهذا جيعل الولد 

مرة ِف  26999فل من سنتني إىل سن املراهقة يشتم " الط. ينشأ نشأة غري سوية
) يسمع بضع مئات  . مرات 6إيل  5مرة ِف اليوم يشتم من  2699السنة يشتم 

     . من الكَلم الطيب (
فقال "سباب املسلم فسوق وقتاله  . عن سب احملدودين لذلك هناان الرسول  

   كفر"
ومسلم عن عبد هللا بن جابر "  روى البخاري --: * ال تضرب أبدا على الوجه 3 

محار قد وسم ِف وجهه) كوي ابلنار ِف وجهه ( والدم يسيل  أنه مر على النيب 
(  لعن هللا من فعل ذلك: ذلك قال من منخاريه ) نتيجة الكي ( فلما رأى النيب

       ِف رواية الطِباين
   ضرب الوجه "ِف رواية مسلم " قال من فعل هذا ؟ أمل أهنكم عن وسم الوجه و  
اإلمام النووي يشرح احلديث " قال ومن هنا كان ضر ب احليوان املعتِب على وجهه حرام  

     . هذا ابلنسبة للضرب علي الوجه حمرم قطعيا . " فما ابل ضرب وجوه أوالدان
 : أما ابلنسبة للضرب عموما ففيه كَلم 
صلي هللا عليه وسلم "علموا قبل العاشرة من عمره ال جيوز ضرب الولد حلديث النيب  

 أوالدكم الصَلة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر "
فإذا كانت الصَلة وهي أعظم قيمة ِف اإلسَلم حدد النيب صلي هللا عليه وسلم هلا سنا 
معينا لكي نضرب عليها وهو عشر سنني إذن أي شيء بعد ذلك الجيوز أن نضرب الولد 

ألن اإلدراك عنده مل . .. أوكسر لوح زجاج، ن نسي واجب املدرسةكأ،  عليه مهما كان
  . يكتمل بعد
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 ولكن كيف نعاقب الولد ونؤدبه؟ 
 
 
 

، فشغفت وحنت وخافت عليهما، ورد أن احلسن واحلسني غااب عن أمهما ساعةً 
 فما كان منه إال أن، -صلى هللا عليه وسلم -مث وجدمها النيب، وبدأ البحث عنهما

بل أظهر الود واحلنان  ، فلم يعنف ومل يضرب "حبيباي.. حبيباي": قائَلً  احتضنهما
﴿َوَما أَْرَسْلَناَك إيالَّ َرمْحًَة : وصدق هللا تعاىل، -صلى هللا عليه وسلم -كعادته

نَي﴾األنبياء        . 297: لّيْلَعاَلمي
ة من متر  أخذ احلسن بن علي رضي هللا عنهما: قال -رضي هللا عنه -عن أيب هريرة

.. كخ..  كخ" :-صلى هللا عليه وسلم -فقال رسول هللا، متر الصدقة فجعلها ِف فيه
وعن أيب سعيد ، البخاري ومسلم أخرجه "أما علمت أان ال أنكل الصدقة، ارم هبا

فقال ، يسلخ شاًة ما ُيسن مرَّ بغَلم -صلى هللا عليه وسلم -اِلدري أن رسول هللا
فأدخل يده بني اجللد  "تنح حىت أريك: -سلمصلى هللا عليه و  -له رسول هللا

ِف تعليمه أواًل ومل  -صلى هللا عليه وسلم -فبدأ النيب، أخرجه أبو داوود ".. والعظم
 . يعنفه

عن عبد هللا ، على ارتكاب اِلطأ فَل حرج ِف فتل أذنه )أي شدها( فإذا أصرَّ الطفل
صلى هللا عليه  -ول هللا"بعثتين أمي إىل رس: هللا عنه قال بن يسر املازين رضي

ْطف من عنب -وسلم فلما جئُت أخذ أبذين ، فأكلت منه قبل أن أبلغه إايه، بقي
    )غادر )أي اي. اي ُغدر: وقال

 منهج النبي صلي هللا عليه وسلم في تأديب الولد
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عنهما أن  فعن ابن عباس رضي هللا، وال أبس إبظهار السوط وَّنوه هيبًة وزجرًا 
وز ضرب الصيب وجي، "البيت أمر بتعليق السوط ِف" :-صلى هللا عليه وسلم -النيب

 . للتأديب والتهذيب دون إتَلف إذا مل يرتدع
     

 
 

 . أن يكون ابتداء الضرب ِف سن العاشرة  أ
وإن أقصى عدد . ال يضرب الوجه أوالرأس أو الفرج، أقصى الضرابت عشر  ب 

العملية الرتبوية العشر ضرابت؛  الضرابت ال يتجاوز ِف أي حال من األحوال ِف
صلى -كان النيب :  عنه قال البخاري عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل وذلك ملا أخرج

        "من حدود هللا "ال جيلد فوق عشر جلدات إال ِف حد: يقول -هللا عليه وسلم
أن يكون مفرقًا معتداًل ال ُيدث عاهًة وال يكسر وكذلك جيب أن يكون    ج 

"ال ترفع : يقول للضاربتعاىل عنه  وقد كان عمر رضي هللا، الضرب بني الضربني
على أن الضرب الينبغي أن  والفقهاء متفقون، إبطك" أي ال تضرب بكل قوة يدك

ا أي موجعا ًَ     . يكون مِبًح
  ُيذر الغضب الذي وخرجه عن حد االعتدال  د 

      . يتجنب السب والشتم البذيء ه 
رضي  -اِلدري يدملا رواه الرتمذي عن أىب سع، يرفع يده عنه، إذا ذكر الطفل ربه 

إذا ضرب أحدكم خادمه " :-صلى هللا عليه وسلم -قال رسول هللا: قال -هللا عنه

 ومن شروط الضرب الواردة في السنة
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ال و     . وكذلك األمر ابلنسبة للصيب، الرتمذي أخرجه "فذكر هللا فارفعوا أيديكم
 . يصح التحريق ابلنار لورود النهي عنه

  
كثري من اآلابء واألمهات   من اِلطأ الذي يقع فيه: نرعبهم أال خنوف أبنائنا أو * 5

أو أبو رجل . إذا أراد أن يسكت الطفل أن يقول له "من وإال أيت لك ابلعفاريت
 . أو غري ذلك من العادات السيئة ". مسلوخة

فيما رواه الطِباين والبزار قال " ال تروعوا املسلم فان روعة املسلم ظلم  والنيب  
 . عظيم "

قال " من أخاف مؤمنا بغري حق كان علي هللا  وروي الطِباين حديثا عن النيب 
        يوم القيامة " أال يؤمنه من أفزاع

ت العايل واملكان العايل ) العلماء أن الطفل عندما يولد وخاف من الصو أثبت 
  (فطراي

شيء هذا العدد مصنف عامليا  2967سنة وخاف من  25أو  23يصل لسن  
   . اآلن

أهنم كانوا يسريون معه  و داود عن بعض أصحاب النيب روى البزار والطِباين وأب
يوما ِف مسري فنام رجل منهم ) وىف رواية خفق علي الناقة ( ومعه حبل فذهب أحد 

ما كان  الصحابة ونزع احلبل من يده فانتبه الرجل وهو مفزوع واشتكى إىل النيب 
  . " ال ُيل ملسلم أن يروع مسلما " فقال النيب 
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  --: ء هلم وحتري األوقات الفاضلة ِف إجابة الدعاءالدعا   4
ال يكون الضرب أو احلرمان هو كل شيء لديك ولكن هناك سَلح عظيم وأثره  

  . أعظم يغفل عنه كثري من الناس أال وهو الدعاء
، وتذكر اللقاء األخري دائما مع ولدك فرمبا تضربه وترتكه فينام وال يطلع عليه النهار

ويذهب إيل مدرسته فتصادمه سيارة فيموت فيكون آخر لقائك معه  أو رمبا تضربه
 . وتندم طول حياتك وال تسامح نفسك فتذكر هذا جيدا

واعلم أن اِلطأ وارد وهو من طبيعة اإلنسان وإايك أن تعامل ولدك ابملفروض 
  . وتنسي أنه بشر وخطئ ويصيب

عنه فماذا فعل فهذا الفضيل بن عياض ظل يريب ولده عليا ولكن علي معرض 
 .. أو طرده من البيت وظل مين عليه أبنه ينفق عليه وهكذا، الفضيل هل ضربه

ال مل يفعل شيئا من ذلك بل ظل يدعو له ملدة ثَلث سنوات وكان يدعو ِف صَلته 
ويقول اللهم إين اجتهدت أن أؤدب عليا فلم أستطع فأدبه أنت يل فتحول عليا 

 . لعبادة بل فاق والده ِف الطاعةبفضل هللا إيل غاية ِف الزهد وا
كان الفضيل بن عياض أفضل الناس ِف :  بن املبارك أنه قال عبد هللاومما أثر عن  

وكان بسبب تربية الفضيل له وكان .. الزهد والعبادة وأفضل منه علي بن الفضيل
هجرية فقال والده رحم هللا حبييب 225مات علي سنة، لقاؤه األخري اببنه ِف الصَلة

يَن يَ ُقوُلوَن  وكان من دعاء عباد الرمحن ) . ن كان يعينين علي الزهد والعبادةم َوالَّذي
نَي إيَماماً } تيَنا قُ رََّة َأْعنُيٍ َواْجَعْلَنا ليْلُمتَّقي َنا َوُذرّيايَّ ْن أَْزَواجي  . {الفرقان75َرب ََّنا َهْب لََنا مي
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  -: تذكر اللقاء األخري * 6        

تذكر اللقاء األخري أي رمبا يكون هذا آخر عهده بولده عندما يضربه لوأن املريب 
أوُيزنه ويرتكه ينام فإذا أصبح الصباح جاء ليوقظه فوجده قد مات أو أحزنه وتركه 

فَل بد من ، يذهب إيل مدرسته فصدمته سيارة فمات ماذا يكون حال املريب عندئذ
  . استشعار اللقاء األخري

 
 
 

  . ثواب كبري له ة هذا الدين أن كل ما هو واجب اإلنفاق عليهمن حَلو          
روى اإلمام    وأفضل مال ينفقه الرجل الذي ينفقه علي أهله طاملا أنه من حَلل

قال دينار أنفقته ِف سبيل هللا ودينار أنفقته ِف رقبة ودينار  مسلم عن النىب 
را الذي أنفقته على تصدقت به عل مسكني ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أج

       أهلك "
   روى ِف األثر أن الرجل إذا محل الطعام ألهلة زفته املَلئكة استبشارا وفرحا به "

روى البخاري أن سعد بن أىب وقاص ِف حجة الوداع مرض مرضا شديدا فعاده  
فقال سعد اي رسول هللا بلغين ما ترى من الوجع وأان ذو مال وال يرثين إال  النىب 

ال الثلث : فقال سعد بشطر مايل قال: ال  ابنة واحدة أفأ تصدق بثلثي مايل قال
والثلث كثري إنك إن تذر ورثتك أغنياء خري من أن ترتكهم عالة يتكففون الناس 

        . ولست تنفق نفقة تبغي هبا وجه هللا إال أجرت هبا حىت اللقمة جتعلها ِف ِّف امرأتك
      وا أوالدكم الصَلةعلم –ِف احلديث املشهور 

 بالمال الحالل وتقوى هللا تصنع الرجال ــ9
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قال الفقهاء يعلم أوالدة الطهارة والصَلة بعد متام السابعة يعلمهم هو أو من ينيبه 
 أبجر أو بدون أجر"

وهذا من أفضل اجملاالت اليت ننفق فيها املال وأي مال ينفق ِف هذا األمر ليس 
 . وهو تعليم األوالد بضائع ال ِف الدنيا وال ِف اآلخرة

   : النماذج اليت أنتجها املال احلَللوهذه بعض  
 

    
ِف خَلفة بين  –اْسه فروخ أبو عبد الرمحن  أحد صحابة النيب : وهذه قصته   

وغاب سبعا وعشرين سنة لدرجة أن بعض الناس  –خراسان  ِفأمية خرج ليجاهد 
وضعت األم غَلما  –ظنوا أنه استشهد وقبل أن يسافر كانت زوجته حامَل ِف طفل 

 *       أحد سادات التابعني ْسته ربيعة عرف بعد ذلك ابسم " ربيعة الرأي " كانأ
    ؟ األم مم تنفق –مرت األايم وبدأ ربيعة يرتىب على اِلري واهلدى والصَلح 

    . زوجها قبل أن وخرج للغزو ترك معها " ثَلثون ألف درهم " ثروة طائلة
دها " ربيعة الرأي " حىت وصل إىل درجة استغلتها األم الصاحلة كلها ِف تربية ول 

عالية من العلم والفقه حىت قال اإلمام مالك " ذهبت حَلوة الفقه منذ أن مات 
    . ربيعة الرأي

مرت األايم ورجع الصحايب " فروخ أبو عبد الرمحن " راكبا فرسه ممسكا حبربته حىت 
فأراد الشيخ أن  –وصل ابب بيته فدفع الباب فرأى شااب عليه مَلمح الرجولة 

يدخل فقال له الشاب ماذا تفعل أيها الشيخ وما الذي جعلك هتجم هكذا على 
فعرفت األم  –فعَل صوهتما  . بيتنا ؟ فقال هذا بييت والشاب يقول هذا بييت أان

 ربيعة الرأي
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 –اي ربيعه إنه أبوك  –صوت زوجها فقالت إنه وهللا زوجي إنه فروخ أبو عبد الرمحن 
وبعد فرتة قال فروخ لزوجته أخرجي ما  –صيحات الفرح وتعانق اجلميع وتعالت 

يعه أعطيته لك من سنني فقالت املال أخرجه لك بعد أايم " املال أنفق على رب
فصل فيه ما شاء هللا   النيب خرج إىل مسجدولكنها كانت حكيمة" قالت له أ

وولده  - خرج إىل املسجد فرأى حلقة علم كبرية –لك أن تصلى مث أخرج لك املال 
"وهللا اي زوجيت لقد رأيت ابين ِف موضع  الذي يتكلم فلما عاد إيل زوجته قال هلا

مالك  ،متنيته له كثريا ِف الغزوات " فقالت اي أاب عبد الرمحن كنت تطلب املال
أنفقته كله على ما ترى فقال " إذا كنت أنفقت املال حىت تصنعي هذا الرجل فوهللا 

       . ما ضيعيت "
ْم وال  هي ْن َخْلفي يَن َلْو تَ رَُكوْا مي تقوى والصَلح ينفعان الذرية فقال تعايل )َوْلَيْخَش الَّذي

يداً } ُقوا اّلّلَ َوْليَ ُقوُلواْ قَ ْواًل َسدي ْم فَ ْليَ ت َّ َعافاً َخاُفواْ َعَلْيهي  . {النساء2ُذرّييًَّة ضي
ِف صَليت  وكان سعيد بن املسيب يصلي وينظر إيل ولده الصغري ويقول ألزيدن 

اً  وقال   . (الكهف رجاء أن أحفظ فيك ايبين وتَل قول هللا تعايل)وََكاَن أَبُومُهَا َصاحلي
عمر بن عبد العزيز ما من مؤمن ميوت إال حفظه هللا ِف عقبه وعقب عقبه وقال ابن 
املنكدر إن هللا ليحفظ ابلرجل الصاحل ولده وولد ولده والدويرات اليت حوله فما 

حفظ من هللا وسرت ومىت كان العبد مشتغَل بطاعة هللا فإن هللا ُيفظه ِف يزالون ِف 
    . تلك احلال
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 -: وخري مثال علي هذا الكَلم 
 

        
عمر بن اِلطاب يوما يعس ِف طرقات املدينة ومعه خادمة سيدان خرج       

فامزجي قومي  اببنيت )أسلم( فتعب فاستند على جدار فسمع امرأة تقول البنتها
أمري  )زوديه ماء( فقالت البنت اي أماه أو ما علمت ما كان من عزمة اللنب ابملاء

قالت األم وعَلم عزم أمري املؤمنني قالت إنه أرسل مناداي فنادي أال  ،املؤمنني اليوم
 . ناآل يشاب اللنب ابملاء فقالت األم اي بنية إن أمري املؤمنني ال يراك

عصيه ِف غيبته فقال أمري طيع أمري املؤمنني ِف حضرته وأأل فقالت البنت ما كنت 
 . عرف من همأاملؤمنني اي أسلم علم هذا الباب و 

تعيش معها وليس هلم أي عائل فجمع  علم عمر من أسلم أن البنت يتيمة واألم
أبناءه الثَلثة وحكي هلم القصة وقال هلم هل منكم من ُيتاج إىل زوجة فأزوجه ابنة 

منكم أحد إىل هذه اجلارية  وهللا لو كان أببيكم حركة إيل النساء ما سبقهابئعة اللنب 
ألهنا تتقى هللا عز وجل فتزوجت بعاصم وأجنبت ابنة كِبت بعد ذلك وتزوجت  –

وأجنبت عمر بن عبد العزيز وكان عمر بن عبد العزيز قد ورث من هذه املرأة الشريفة 
أجرى  –به بني األمراء وامللوك مجيعا التقوى والورع فخرج سيدان عمر مثَل ُيتذي 

هللا على يديه الكثري من اِلريات فأطعم الفقراء وكسا املساكني وقضي الديون عن 
على قمم اجلبال  املدينني وفاض منها الكثري فأمر عماله أن يشرتوا هبا حبا يقذفوه

  . أتكل منها الطيور
ه ثواب متسخا ) من كثرة مرض موته فوجد علي ِفدخل عليه مسلمة بن عبد امللك 

أبوها خليفة  ،العرق والرقاد ِف املرض ( فقال لفاطمة بنت عبد امللك بن مروان

 حياة سيدنا عمر بن عبد العزيز عليه رحمة هللا
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اغسلي قميص : وزوجها خليفة وأخوها سليمان بن عبد امللك خليفة قال هلا مسلمة
أمري املؤمنني وبدليه بغريه وخرج ورجع بعد فرتة ووجد نفس الثوب على أمري املؤمنني 

طمة أمل أطلب منك أن تغسلي ثوب أمري املؤمنني فالزوار َيتون من كل فقال لفا
  . مكان فقالت ليس ألمري املؤمنني ثواب غريه

ْم    هي ْن َخْلفي يَن َلْو تَ رَُكوا مي كل ما استعرضاه لنؤكد على قول هللا تعاىل " ]َوْلَيْخَش الَّذي
ُقوا هللاَ  ْم فَ ْليَ ت َّ َعافًا َخاُفوا َعَلْيهي يًدال }النساءُذرّييًَّة ضي  . {2:  َوْليَ ُقوُلوا قَ ْواًل َسدي

ِف مرض سيدان عمر بن عبد العزيز األخري دخل عليه مسلمة بن عبد امللك قال اي 
أمري املؤمنني إنك أفقرت أفواه ولدك من هذا املال وتركتهم عيلة ال شيء هلم فلو 

تموا هبم بعد موتك أوصيت هبم إىل وإىل نظرائي من أهل بيتك ) توصى األغنياء يه
اي مسلمة أما قولك أىن أفقرت أفواه ولدى : ( فقال عمر أسندوين وأجلسوين وقال

وأما قولك لو . فوا هلل ما منعتهم حقا هو هلم ومل أعطهم ما ليس هلم من هذا املال
أوصيت هبم فإن وصيي ووىل فيهم هللا عز وجل الذي نزل الكتاب وهو يتوىل 

احليينَيل }األعرافالصاحلني ]إينَّ َولييّي  ي نَ زََّل الكيَتاَب َوُهَو يَ تَ َوىلَّ الصَّ : َي هللُا الَّذي
، وجل وهذا سيجعل هللا له خمرجاإما رجل يتقى هللا عز : بيّن أحد الرجلني {226

 . وإما رجل مكب على املعاصي فإين مل أكن أقوية على معاصي هللا
 : يناه ابلدموع وقالومجع أوالده فدخلوا عليه فنظر إليهم وذرفت ع

بني أن تستغنوا ويدخل أابكم النار أو تفتقروا : أي بين إن أابكم خري بني أمرين
خرجوا اي بين عصمكم هللا أ خل هو اجلنةويدخل أابكم اجلنة فاختار أن تفتقروا ويد

دينار كفن خبمسة واشرتى له قِب ابثنني وتبقى عشر وزعت 27ترك  . عىن الساعة
قول احد التابعني لقد رأيت أبناء عمر بن عبد العزيز وقد ورث كل ي . علي أوالده
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واحد منهم تسعة عشر درهم ووجدت أبناء سليمان بن عبد امللك ورث كل واحد 
منهم ألف ألف درهم )مليون ( وهللا لقد رأيت الواحد من أبناء عمر بن عبد العزيز 

اص ورأيت الواحد من أبناء قد أغناه هللا وُيمل على املائة فرس كلها من ماله اِل
 . سليمان بن عبد امللك يسأل الناس ِف الطرقات

 
  --: منوذج اثين

 
 ِف خراسان ِف القرن الثاين ِف مشرق العامل اإلسَلمي كان هناك شاب يتقى هللا 

حد أسياد خراسان وكان يعمل ابلزراعة وألنه على اْسه املبارك وكان عبدا ميلكه أ
ان أعتقه سيده لكنه ظل يعمل ِف الزراعة عند سيده الذي درجة من الورع واإلمي

  . ميتلك بستاان كبريا من الفواكه
جاء موسم الرمان وجاء جمموعة من الضيوف عند هذا الرجل وقالوا نشتهى أن  

برمان طيب وقال اي مبارك اذهب  أنكل الرمان فقال سأبعث خادمي املبارك َيتيين
         . ففتحها فوجدها مرةواتيين برمانة طيبة فأتى هبا 

فقال اي مبارك اذهب وأيت برمانة حلوه )ِف املرة الثانية ( فأتى برمانة مرة ) ِف املرة 
فقال اي مبارك تعمل عندان منذ سنني وال تعرف الرمان احللو  الثالثة أيت برمانة مرة (

 . فقال اي سيدي مل أتذن يل يوما أن آكل منه –من املر 
املزرعة وسأل اجلريان فأكدوا له  ِفملزرعة أن يتحقق فسال العاملني صاحب ا فأراد

فارتفع ِف نظره وكانت له بنت َيتيها اِلطاب فجلس يوما مع املبارك وقال اي مبارك 
   : خطاب كثري فلمن أزوجها قال َيتيين البنيت

 عبد هللا ابن المبارك
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وعند  ، وعند اليهود كانوا يزوجون للمال، ِف اجلاهلية كانوا يزوجون للحسب 
 . وىف اإلسَلم كانوا يزوجون للتقوى، النصارى كانوا يزوجون للجمال

 مبارك وهللا لن أزوج ابنيت أحدا غريكفقال اي  . فانظر من أي دين أنت فافعل 
هو رجل مجع العلم والفقه واألدب والنحو واللغة  . فتزوجها وأجنبت عبد هللا املبارك

بفقيه العرب  –لقبه العلماء  –والورع  والشعر وفصاحة العرب مع قيام الليل والتقوى
وأصبح من رواة احلديث الثقات قال سفيان الثوري رمحه هللا لو جهدت جهدي أن 

       . أكون ِف السنة ثَلثة أايم كعبد هللا بن املبارك مل استطع
قال عند الفضيل بن عياض ورب هذا البيت ما رأت عيناي مثل عبد هللا بن  

فيان بن عيينة مفىت مكة نظرت ِف أمر الصحابة وأمر عبد هللا بن املبارك وقال عنه س
       . وغزوهم معه املبارك فما وجدت هلم عليه فضَل إال صحبة النيب 

     . ملا مات بكاه هارون الرشيد وقال مات اليوم سيد العلماء 
     : كان الناس ُيبونه جدا لدرجة أن الشاعر قال عنه  

  فقد سار منها نورها ومجاهلا من مرو ليلةإذا سار عبد هللا 
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  -: منوذج اثلث 
 

هذا والد اإلمام البخاري عند موته يقول وهللا ال أعلم يوما أدخلت على أهلي  
الذى  –درمها حراما أو درمها فيه شبهة كانت النتيجة حممد بن إْساعيل البخاري 

         . مجع هللا علي يديه صحيح البخاري
أما حينما ترتك ألوالدك أموال مع صَلح  –املال ألوالدك وحده ال يكفى ترك  

ا اجليَداُر َفَكاَن ليُغََلَمنْيي يَتييَمنْيي ، وتقوى يتحقق فيك ما حتقق ألصحاب اجلدار " ]َوأَمَّ
ًا فََأرَاَد َربَُّك أَ  ٌز هَلَُما وََكاَن أَبُومُهَا َصاحلي يَنةي وََكاَن حَتَْتُه َكن ْ دي

َ
مُهَا ِفي امل ُلَغا َأُشدَّ ْن يَ ب ْ

ْع َعَلْيهي  ْن رَبّيَك َوَما فَ َعْلُتُه َعْن أَْمريي َذليَك أَتْوييُل َما ملَْ َتْسطي َزمُهَا َرمْحًَة مي َوَيْسَتْخريَجا َكن ْ
رًال }الكهف كان اجلد السابع )هللا يكلف نيب    يقول املفسرون إن أابمها {21: َصب ْ

 لحفاظ علي أمواهلم ( كرمي ورجل صاحل لبناء اجلدار ل
 
 
 

البد أن يصنع اآلابء حوارا هادفا بني أبنائهم ومن املهم أن يتعلم اآلابء فن    
اإلنصات واحرتام عقول الصغار وال يسفه من أفكارهم حىت ال يقيموا جدارا بينهم 

  . وبني أبنائهم حىت يكون األب هو املرجع الوحيد لولده عند حدوث أي مشكلة
    : عند احلوارء اليت يقع فيها اآلابء مع أبنائهم بعض األخطا

  عدم إنصات اآلابء لألبناء حبجة أنه قادم من الشغل متعب ويريد أن يراتح 2
فيقدم الولد مسرعا علي والده أيب أيب فيقوم الوالد بطرحه وال يلقي له أي اهتمام 

 ح ألمكخَلص بقه رو  –ماتصدعنيش –ويقول له أان مشغول )ماتوجعش دماغي 

 اإلمام البخاري

 وتعلم فن اإلنصاتالحوار صناعة  ــ10
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( ويظن أن املوضوع الذي يريده الولد اتفها ولكن هو ابلنسبة له   أنت ابلع راديو –
 . كل شيء

أو تعبان فاتركين  اآلن واحلل ِف هذا األمر أن أْسع له جيدا مث أقول له أان مشغول
        . واجتهد أن أوف معه، نصف ساعة وسأكون ملك لك

جتده يقرأ ِف اجلريدة أو كتاب أوجالس علي تشاغل اآلابء عند احلوار فمثَل   1 
 . النت أويشاهد التلفزيون حبجة أنه يسمع األخبار

يصحح يل  كيف  ،أهنم على صواب و األوالد على خطأ    ختيل اآلابء دائما3
 . ولدي

فمثَل الولد يريد أن يصحح لك معلومة فيقوم األب بتوبيخه ويقول أنت ال تعرف 
قول األوالد ِف التعامل مع أسئلة األوالد ) كيف ُيدث عدم احرتام ع  5 . حاجة

فيقول الولد ) أان سألت  موضوع احلمل ؟ ( فتكون اإلجابة ال حترتم عقل الولد
سيبحث عنها ِف  املعرفةفإذا مل أشبع له رغبته ِف  . املدرسة وشرحت يل كل شيء (

 . خطأمكان آخر وسيحصل عليها ورمبا تكون 
 : ابء ِف اجنلرتا*وهذا منوذج لبعض اآل

سنوات 7أب لديه ولد  –كان رئيس مدينة لندن   –ىف لندن 22ِف أواخر القرن  
األب ألن عندهم  أتخر –وكان يتحاور معه حوارا عاليا جدا ِف عيد ميَلد الولد 

وهللا كان عندي اجتماع ِف  – فقال له الولد ملا عاد أان حزين ملاذا أتخرت ،اجتماع
م وكنا نناقش مشكلة كبرية جدا قال اي أيب ما هي املشكلة قال جملس البلدية اليو 

ويقوموا إبلقاء علب  –الناس ِف لندن يستهلكون كمية كبرية من األيس كرمي 
      . البَلستيك ِف الطريق
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عمال البلدية ال يَلحقون وهذا يؤدي ألمراض وقد جلسنا نناقش املوضوع و كيف  
 –ع أن َيكل الناس علب البَلستيك مع األيس كرمي الولد قال ألبيه ما املان –ُيل 

فعَل الرأي صحيح نصنع  ––قال له اأن سأرفع اقرتاحك هذا ِف اجللسة القادمة 
نصنع البسكوتة بدال من علبة  –الشيء الذي يوضع فيه األيس كرمي يؤكل 

 . البَلستيك
جاء يشتكى الولد :   عدم االهتمام مبشاكل األوالد والتعامل معها خطأ فمثَل4

َييب الولد فَلن ضربين اليوم فيقوم األب بدور احملقق فيقول له أكيد أنت   ألبيه
      . الذي ضربته أوال فيتحول الولد من جمين عليه إىل جان

من داخل فالولد  عند انطباع سيء أبي شيء فيكون فرييد أن وخرج من املصيبة 
فيتكون ِف البيت ما يسمي ابِلرس  أبدا وهللا لن أتكلم معه ِف أي أمر يقولنفسه 

 . العائلي
 . مع تعلم فن احلوار ينبغي أن يتعلم فن اهناء احلوار حيت ال ينتهي احلوار مبشكلة

      : وإذا أردان أن نتعلم فن احلوار فعلينا ابلرجوع إيل السنة النبوية املطهرة 
  

  النيبب إىل ِف احلديث الذي يرويه اإلمام أمحد جاء شا  النيبكان عند 
 ؟ هل ختم احلوار مباشرة ال. .. .. ائذن يل ِف الزان

    . اطهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه وضع يده على صدر الشاب وقال اللهم بل 
 . .. .. .. .. .. إذا مل يعجبك كَلمه ادعوا له و ال تنهره 
  وهذه القصة نتيجة احلوار اهلادف )قصة ماعز ابن مالك األسلمي ( 
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هزال   –ما عزبن مالك األسلمي كان يتيما رابه رجل من أصحاب النيب اْسه هزال 
الزان عاد إليه وقال له اي أىب زنيت  ِفملا كِب ووقع  –كاألب ألنه هو الذي رابه 

        . وصل احلوار بينهم حلد اعرتافه جبرميته
   ع عنه !!عندما يشرب ابنك الدخان هل َييت ووخِبك ويقول لك ساعدين كي أقل 
فقال هزال " ال أرى لك خمرجا  هذا ما نريده.. .. ساعدين أان أشاهد مواقع إابحية 

 فيأيت إىل النيب  –فيجد لك خمرجا أو يستغفر لك  إال أن تذهب إىل النيب
بثوبك   هزال بعد ذلك ويقول له "وهللا لو سرتته ويقام عليه احلد ويقابل النىب 

       . إذا وصل للمسئول األمر البد أن يقيم احلد "لك مما فعلت "  كان خريا
 . ثورة عارمة قال لك االبن أان لست قادرا علي ذلك فيكون الرد: أثناء احلوار 

وهو ىف موضع األبوة لكل املسلمني ُيدث معه هذا األمر يروى  ختيل النيب 
نفر من جلس يوما إىل  اإلمام البخاري عن مسلمه بن سعد الساعدى أن النيب 

مث  –وعن يساره األشياخ فأيت إبانء فيه لنب ليشرب فشرب  أصحابه وعن ميينه غَلم
يريد أن يعطى املوجودين بعده السنة يعطى الغَلم عن ميينه ولكن يريد أن يعطى 

فقال اي غَلم ائذن يل أن أسقي األشياخ قبلك فقال اي رسول هللا  –األشياخ لسنهم 
  . ِف يده راوي احلديث يقول فسلمه النيب        . ال أوثر بنصييب منك أحدا
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يَن َآَمُنوا اَل َيْسَخْر    كلمة األلقاب ذكرت ِف القرآن ِف سورة احلجرات " ]اَي أَي َُّها الَّذي
رً  ْن نيَساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخي ْ ُهْم َواَل نيَساٌء مي ن ْ رًا مي ْن قَ ْوٍم َعَسى َأْن َيُكونُوا َخي ْ ا َقوٌم مي

ميَاني َوَمْن  ْسُم الُفُسوُق بَ ْعَد اإلي ألَْلَقابي بيْئَس االي ُزوا أَنْ ُفَسُكْم َواَل تَ َنابَ ُزوا ابي ُهنَّ َواَل تَ ْلمي ن ْ مي
 . {22: ملَْ يَ ُتْب َفُأولَئيَك ُهُم الظَّاليُموَنل }احلجرات

ه ُيكي جِبية بن الضحاك وهو من األنصار سبب النزول فيما رواه الرتمذي وغري  
مهاجرا من مكة  فينا نزلت هذه اآلية َّنن بين سلمه قدم علينا رسول هللا : يقول

يقول اي فَلن  إيل املدينة وليس منا رجل إال وله اْسان أو ثَلثة فجعل النيب 
تتكلم عن"  . فيقولون مه اي رسول هللا انه يغضب من هذا االسم فأنزلت اآلية

: ية خرج األمام النووي حبكم فقهي مجيل قالاللقب السليب " وانطَلقا من هذه اآل
اتفق العلماء علي حترمي تلقيب اإلنسان مبا يكره سواء كان صفة له أو ألبيه أو ألمه 

روي ابن حبان والنسائي وغريمها عن حذيفة بن اليمان كان يقع         . أو لغريمها
 كنت رجَل زرب فقال اي رسول هللا إين ِف هذه املسالة فجاء مشتكيا إيل النيب 

اللسان علي أهلي وِف رواية كان ِف لساين زرب علي أهلي وكان ال يعدوهم إيل 
فأين أنت من االستغفار  غريهم وقد خشيت أن يدخلين لساين النار فقال النيب 

     . إين ألستغفر هللا وأتوب إليه ِف اليوم مائة مرة "
 : ولكنهم اشرتطوا له شرطني اإلجيايب فيحبذه الكثري من الفقهاء أما اللقب 

  . وأن يفيد محدا   1 . أن يكون صدقا  2
       

 اللقب اإليجابي ــ11
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جند أنه حينما تكلم عن عيسي عليه  إذا أتملنا القرآن الكرمي –ما معين ذلك    2
املسيح    . السَلم تكلم عنه ابْسه مباشرة " قال عيسي " وتكلم عنه بلقب املسيح

  ،مرات 2مرة ولقب املسيح ورد  26سي ورد ومعناه املبارك ولفظ عي لقب اجيايب
كأن هللا يقول لنا أن ننادي أوالدان ابللقب االجيايب نصف عدد مرات ما نناديهم 

       أبْسائهم
مع الصحابة بكثري من األلقاب االجيابية يعطيها حسب متيز  النيب تعامل لقد 

فلقبه  ه ِف الناحية اِللقيةالصحايب فمثَل أبو عبيدة بن اجلراح رضي هللا عنه كان متيز 
روي ابن حبان ِف صحيحه أن  ،ولقب خالد رضي هللا عنه بسيف هللا، أبمني األمة

 قال " ال تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف هللا صبه هللا علي الكفار " النيب 
وِف خوفه علي دعوة   الزبري بن العوام متميزا ِف حبه للنيب وملا رأي النيب  

 . يعين خاصيت من أصحايب وانصري –ْساه حبواري رسول هللا اإلسَلم 
 ،أن اللقب اإلجيايب مهم جدا ىف حياة الناس وهكذا تعلم املسلمون من النيب

اجلليل" عباد بن بشر" يقولون إنه كان حمبا جدا للقرآن  فاستعملوه مع الصحايب
ميأل به حياته فقد فلقبه املسلمون " بصديق القرآن " وألنه ُيب القرآن و  الكرمي

يروى أهل السري أن عباد بن بشر  . سطعت أنوار القرآن ِف حياته بصورة واقعية
متأخرا ِف الليل حىت يعود إىل  كانت له عصا تضيء ملا وخرج من عن الرسول 

 . بيته
" اللقب اإلجيايب مهم ِف  ومن بعد الصحابة جاء التابعون وتعلموا الدرس أيضا 

لكبار" فيأتينا رجل كسفيان بن عيينة ليعلمنا كيف كانوا يطلقون حياة الصغار قبل ا
كان سفيان بن عيينة مفىت مكة جيلس   اللقب اإلجيايب على عهد اتبعي رسول هللا 

اجمللس ولد صغري فنظر إليه الناس واستقلوا شأنه  ِفجملسه العلمي فدخل عليه  ِف
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رأيتين وىل عشر سنني طويل  ففهم سيدان سفيان نظرات الناس و معناها فقال " لو
مخسة أشبار ووجهي كالدينار وأان كشعلة انر ثيايب صغار وأكمامي قصار وزيلي 
مبقدار ونعلي كآذان الفار وأختلف إىل علماء األمصار كالزهري وعمر بن دينار 
أجلس بني أيديهم كاملسمار حمِبيت كاجلوزة ومقلميت كاملوزة وقلمي كاللوزة فإذا أتيت 

وعلى هذا الطريق سار . وسعوا للشيخ الصغري " هذا هو اللقب االجيايبقالوا أ
 التابعي اجلليل انفع موىل عبد هللا عمر عليه رضوان هللا 

كان سيدان انفع متميزا جدا ِف اللقب اإلجيايب كان كل تلميذ من تَلميذه يعطي له   
ه "عثمان بن سعيد " من هو ورش اْس –ومعلوم لدينا قراءة ورش عن انفع  ،لقبا

وهو من مصر خرج منها متجها إىل املدينة املنورة حىت يتعلم علم القراءات فتعلمها 
على يد سيدان انفع موىل عبد هللا بن عمر عليه رضوان هللا ملا جلس بني يدي 
أستاذه انفع أعجب به وْساه " ورشان " كان يقول له اقرأ اي ورشان " طائر صغري 

بقراءته فحرفت إىل ورش وعرفت قراءته بقراءة ورش عن انفع وكان مجيل " إلعجابه 
أستاذي انفع ْساين هبذا االسم فأان أفرح بتلقيب الناس يل : يفرح هبذا االسم يقول

 . "ورشا"
" وأيضا استخدم انفع اللقب اإلجيايب مع ربيبه "سعيد بن ميناء " ابن زوجته تعلم 

فلقبه بقالون كلمة رومانية معناها "  –ا له علم القراءات على يد انفع وصار أستاذ
وأصبح  –فأصبحت قراءة قالون عن انفع  –جيد " كان يقول له اقرأ " اي قالون " 

مع اهتمام أستاذه به قارئ أهل املدينة ِف زمانه ومن أعجب ماروى عن قالون أنه  
له  يسمع ( لكن إذا أتى من يقرأ القرآن أمامه يصحح ) ال    كان شديد الصمم

 . هذه أنوار القرآن. خطأه من خَلل النظر إىل حركات الشفاه فيعرف اِلطأ
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وسريته جند أن عمه أاب طالب أخذه ِف رحلة جتارية  عندما نتأمل حياة النيب 
  -: لكي يرتىبوهو صغري طويلة 

لذلك إذا أردان أن نرىب شخصية  -كانت من مراحل إعداد الشخصية النبوية 
 . وأن جنعلهم ُيتكون بفئة التجار ِف السوق وغريهرجولية البد 

ملا رأي عبد هللا بن جعفر وهو غَلم صغري يبيع ِف السوق فرح به النيب  والنيب 
  مىت نرتك أوالدان وبناتنا        صفقتك " ِفو قال له اي غَلم ابرك هللا لك

بعد الزواج (  سنة أو17ِف الواقع ) –يذهبون إيل السوق لشراء مَلبسهم مبفردهم 
 5سنة يشرتوا مَلبسهم مبفردهم 21نريد أن نتدرج معهم إىل أن يصلوا إىل سن 

َّنن علينا اِلامة والسعر وأنت عليك  –نقسم الشراء بينتا  –سنوات تعال اي بطل 
عند        . اِلامات ثَلثة ( عند الشراء نعرفه علي –اثنني  –)سنة  اللون واملوديل

سنة 21وعند  . عن السعر فقط وأنت اللون املوديل واِلامةسنوات َّنن مسئولني 2
   . اشرت ما تريد )نعطيه املال فقط (

من أسباب انتصار انبليون بوانبرت أن اجلندي الذي كان يقول له ال أستطيع كان 
 يقول له حاول و الذي يقول ال أعرف يقول له تعلم 

نفذ هذه الفكرة مع ، ائه وأصحابهكل املربني والقادة ِف تربية أبن   النيبلقد سبق 
        . غَلم صغري من أبناء سيدان جعفر رضي هللا عنه

 أن أحد أبناء جعفر جاء يوما إىل النيب، عن عائشة رضي هللا عنها: روي الطِباين 
  وقال أبيب أنت و أمي اي رسول هللا أرسل معي من يشرتى يل نعَل وخامتا–  (

 الصغار بين التجار يكبرــ 12
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على بَلل وقال  اندي النيب  اءه ِف كفالة النيببعد استشهاد جعفر أصبح أبن
له انطلق إىل السوق فاشرت له نعَل واستجدها وال تكن سوداء واشرت له خامتا وليكن 

لسيدان بَلل من الذي سينفذ الطفل الصغري  فصه من عقيق " )حدد طريقة الشراء (
       . فقط سيدان بَلل دوره إشراِف –
ت إىل السوق فيه فوائد كثرية جدا يكفى أن نعلمهم ما اصطحاب األوالد والبنا 

أنه كان إذا دخل السوق قال " اللهم إين أسالك  رواه احلاكم والطِباين عن النيب 
خري هذه السوق وخري ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إين أعوذ بك 

ء ثقة ِف نفسه وتوكَل مث يعطيه الدعا أن أصيب فيها ميينا فاجرة أو صفقة خاسرة "
       . علي هللا

وهو ِف  ،كيف بدأ  –بل جيتس صاحب مايكروسوفت يعتِب أغىن رجل ِف العامل  
أعلنت املدرسة إعَلان تطلب من طَلب املدرسة تصميم برانمج   –املرحلة الثانوية 

دوالر وتقدم الطَلب 1999كمبيوتر إلدارة املدرسة " وهناك جائزة ألحسن تصميم 
  . ز بل جيتسوفا
 
 

إذا أردت أن تنمي شخصية ابنك البد أن تعوده وهو صغري على حتمل         
جند أن إعداد هللا له كان بتحمله املسئولية وهو  ملا نتأمل حياة النيب   –املسئولية 

ِف  سنوات أخذته أمه لزايرة قِب أبيه6من العمر  مثَل ملا بلغ النىب ، الصغر ِف
ة وكان معهما أم أمين وهم عائدون توفيت أمه آمنه بنت وهب مبنطقة املدينة املنور 

 نعلمه تحمل المسئولية ـ13
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ويتحمل مسئولية  من الذي قام ابلدفن ! أم أمين ويساعدها النيب  ،اْسها األبواء
   .  دفن أمه بيديه هذا ما نريد أن نتعلمه من حياة النىب

حمط  ن بيتهمكان غَلما صغريا وكا  –يروى الطِباين أن صحابيا صغريا اْسه زبيب 
وكان الناس ينزلون علي ابهبم يسرتُيون مث ينطلقون وىف  اآلبينياسرتاحة للذاهبني و 

يوم من األايم جاء جمموعة من األعراب اسرتاحوا ولكنهم غادروا ومعهم السجادة 
وقال اي  يري زبيب البيت يسرق فجرى إىل النيب –اليت كانوا جيلسون عليها 

  إىل ابلوفد فقال بية أمي ) وزراىب مبثوثة ( فنادي النيبخذ الوفد زر رسول هللا أ
بل وعاقب من أخذها أبن أعطى لزبيب صاعا من شعري  –أمه  ردوا عليه زربية

ِف النهاية كان النيب سعيدا ابلطفل فقال " ابرك ، )احلزام( عقااب لهوسيفه ومنطقه 
يشوف البيت يسرق  ) عرفت ترىب ( ممكن اآلن الولد هللا فيك وابرك ألمك فيك

 ويسكت ألنه ترىب على
 . التخويف

البد  حينما نتكلم عن حتمل املسئولية يلزم أن َييت ِف ذهننا مسئولية األسرار الولد 
  هذا ما فعله النىب  ،أن يعرف أن للبيت أسرار ال خترج خارجه

ينة كنت مهاجرا إىل املد يروى لنا أبو يعلى عن انس بن مالك قال ملا قدم النيب  
فقالت اي رسول هللا انه  ابن ث مان سنني فأخذت أمي بيدي وانطلقت إيل النيب 

مل يبق رجل وال امرأة من األنصار إال قد أحتفتك بتحفة وإين ال أقدر علي شيء 
 خذه فليخدمك ما بدا لك "  ،أحتفك به إال ابين هذا

وال انتهرين وال  عشر سنني فما ضريب وال سبين يقول أنس فخدمت النيب صلى 
      . عبس ِف وجهي وكان أول ما أوصاين اببين اكتم سري تك مؤمنا "
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يسألنين عن سر رسول هللا فَل   يقول سيدان أنس فكانت أمي وأزواج رسول هللا 
       أخِبهم به وما أان مبخِب بسر رسول هللا أحدا أبدا "

فريوى عن  الرسول  اإلمام مسلم قصة أخرى عن حفظ سيدان أنس لسريروى 
قال يل أنس بن مالك يوما أتى على : التابعي اجلليل اثبت البناىن عليه رمحة هللا قوله

يوما وأان ألعب مع الغلمان فقال أذهب اي أنس ِف حاجة كذا  رسول هللا 
فتأخرت على أمي فلما عدت إىل أمي قالت اي أنس ما أخرك فقال بعثين رسول هللا 

  وما حاجة رسول هللا ِف حاجة فقالت  قال اي أماه إهنا سر فقالت اي بين
  . الحتد ثن بسر رسول هللا أحدا

سيدان أنس كان ُيب اثبت البناىن فقال اي اثبت وهللا لو حدثت أحد بسر رسول 
 . حلدثتك به "  هللا

سنة مل 29سنة يعىن حفظ سر رسول هللا قرابة 292سيدان أنس وسنه  مات
      . ألن البداية كانت اي بين اكتم سرى تك مؤمنا يتحدث فيه مع أحد

البد أن نرىب أوالدان وبناتنا على حتمل مسئولية الكلمة عندما نعد بشيء نوىف به 
وقدوتنا ِف ذلك إْساعيل قال هللا تعاىل " واذكر ىف الكتاب إْساعيل إنه كان صادق 

إْساعيل بصادق الوعد الوعد وكان رسوال نبيا " علماء التفسري حبثوا ِف تسمية 
    --: فخرجوا برأيني

 : الرأي األول 
أن سيدان إْساعيل كان صادق الوعد مع أبيه عندما قال له سيدان إبراهيم اي بين  

إين أرى ِف املنام أىن أذحبك فأنظر ماذا ترى قال اي أبت افعل ما تؤمر ستجدين إن 
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لذبح وفعَل كان ملتزما بوعده شاء هللا من الصابرين )وعده أن يكون صابرا أثناء ا
 وكان صابرا عند الذبح (

 : الرأي الثاين
يقول أنه ما وعد إنساان بشيء إال وىف وأنه ذات مرة وعد إنساان أن يلقاه ِف قرية 
وانتظر سيدان إْساعيل ِف نفس املكان ومل َيت الرجل وابت سيدان إْساعيل ِف نفس 

رين يقول أنه اختذ ِف هذا املكان مسكنا وبعض املفس املكان ومل يرتكه طيلة الليل
 ومكث فيه عاما كامل "

سيدان إبراهيم عوده منذ صغره على  . نتاج تربية أبيه إبراهيم –رأى سفيان الثوري  
" وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإْساعيل ربنا تقبل منا انك  . حتمل املسئولية

باس رضي هللا عنه انه قال " جاء أبو أنت السميع العليم البخاري يروى عن ابن ع
فوقف إْساعيل من وراء زمزم يصلح نبَل له  األنبياء يوما إىل مكة قبل بناء الكعبة

فقال اي إْساعيل أن ربك أمرين أن أبين له بيتا فقال إْساعيل أطع ربك فقال إبراهيم 
يم يبىن البناء فقاما فجعل إبراه ،إنه أمرين أن تعينين عليه فقال إْساعيل أذن أفعل

األم ِف البيت مطحونة و األوالد مل يرتبوا على فمثَل        وإْساعيل يناوله احلجارة "
 –وراءهم  لم منيرموا أغراضهم ِف كل مكان واألم تلم –حتمل مسئولية أنفسهم 

مل تعلمهم وهو صغار أن يشاركوا ِف أعمال البيت املفروض اجتماع األسرة  –ملاذا 
   .. وأحدهم َييت مباء جتماع تعاون أحدهم َييت بطبقلألكل يكون ا

   . سنة وتقول هو صغري21أم من األمهات حتمى ابنها وعمره  
املفروض أن نعلم أوالدان ِف سن سنة ونصف أن َيكل وحده ِف مكان خمصص  

 اتركه ُياول وساعده –وِف سن سنتني ونصف نبدأ نعلم أوالدان لبس املَلبس مبفرده 
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ِف نفس اإلطار البد أن نعلم أوالدان أن  .نوات اتركه يستحم مبفردهس5ِف سن 
، ط أن يتحملوا نتائج قراراهتمينفذوه بشر  أي قرار يتخذوه ،يتحملوا مسئولية قراراهتم

الولد يقول لست جوعان جترى وراءه وتتحايل ِف  تتحايل األم على الولد أن َيكل
لست جوعان لن نقدم لك  ،مسئولية قراره البد أن نعلمه يتحمل –النهاية ال َيكل 

خبط ِف األرض بعد  ساعات ونلتزم هبذا األمر لو بكى أو3طعاما إال بعد 
ساعات )سيتعلم أن كلمتنا ال تتغري ويتعلم بعد ذلك أنه لو قال أنه ليس جوعان 3

 . سينتظر إىل الوجبة التالية (
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 --: ربية السلف ألوالدهمصور مشرقة من ت

 
 
 

رضي  -ترىب ِف حجر أمه صفية بنت عبد املطلب -رضي هللا عنهالزبري ابن العوام 
      . تلك املرأة الشجاعة الكرمية، ونشأ على طبعها وسجيتها -هللا عنها

 -عندما أغرت هند بنت عتبة، ومن صور شجاعتها ما كان منها ِف معركة أحد 
وكان ، من خالسه فصرعه -رضي هللا عنه -زة بن عبد املطلبحبم -رضي هللا عنها

، وجدعت أنفه، ونزعت كبده، فبقرت بطته، فنفذت إليه -قد قتل آهلا يوم بدر
، وعندما انقضت املعركة كادت جثمان محزة حتيل من فرط ما مثل به، وصمت أذنيه

ه البطل فلما وقف به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اشتد حزنه ملا أصاب عم
، مث أبصر فوجد عضته صفية بنت عبد املطلب مقبلة، ووقف بنجوة منه، الكرمي

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم البنها الزبري بن ، لتنظر ما فعل القوم أبخيها
فلما وقف ابنها ، "دونك أمك فامنعها" واكِب مهه أال جيد هبا اجلزع ملا ترى: العوام

      . أرض لك ال أم لك" "دونك ال: يعرتضها قالت
وكر راجعًا إىل ، واعتقل لسانه، وزلزلت قدماه، وهنالك ارجتفت أحناء بطل قريش

    . "خل سبيلها": رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فحدثه حديث أمه فقال
مث انفرجت صفوف الناس لعمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسارت حىت أتت 

"قل لرسول : وقالت البنها، واستغفرت له، واسرتجعت فصلت، أخاها فنظرت إليه
 . وألصِبن إن شاء هللا "، ألحتسنب، هللا ما أرضاان مبا كان ِف سبيل هللا

 الزبير بن العوام
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تنقل ِف تربيته بني صدرين من أمأل صدور  -رضي هللا عنهعلي بن أيب طالب 

على أمه فاطمة  فكان مغذاه، وأحفلها جبَلل اِلَلل وكرمي اِلصال، العاملني حكمة
 . -رضي هللا عنها -ومراحه على أم املؤمنني خدجية بنت خويلد، بنت أسد

 
 
 

        
ُيكى عنه رضي هللا عنه ىف خَلفة عمر بن  . سبع أو ث مانية سنوات ابيع النيب 

جيمعون ما  ىف املدينة كان األطفال ه 2اِلطاب وكان عمره ثَلثة عشر سنة ولد 
الكل رمى  فلما رأى األطفال عمر بن اِلطاب –ن مسموحا هلمتساقط من متر و كا

التمر وجرى إال عبد هللا فقال عمر لعبد هللا بن الزبري ملا مل جترى مع إخوانك فقال له 
فأوسعها لك ومل أعمل شي أخاف منه فابتسم عمر وقال له  ليست الطريق ضيقة

      . افعل إن شاء هللا فقال الطفل أريد أن توصلين إىل بييت اي أمري املؤمنني
    . فهؤالء كانوا نتاجا للرتبية الصحيحة اليت قام هبا اآلابء مع أوالدهم

 -رضي هللا عنهما -كان وراءه أم كرمية شجاعة هي أْساء بنت أيب بكر الصديق  
"ما مينعين وقد أهدي رأس ُيىي بن زكراي إىل : وهي القائلة وقد نعي ابنها عبد هللا

قبل ذلك عندما استشارها ابنها  -أيضاً  -وهي القائلة.  بين إسرائيل "بغي من بغااي

 أبي طالب أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن

 رضي هللا عنه -عبد هللا بن الزبير
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"اذهب وهللا لضربة ابلسيف على عز أفضل من : عبد هللا بن الزبري ِف قتال احلجاج
 . ضربة ابلسوط على ذل"

 
 
 
 

وأزهدهم أبو حفص عمر بن عبد ، وهذا أمري املؤمنني أعدل امللوك وأروعهم         
من كان وراءه؟ إهنا أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن  -هللا تعاىل رمحه -العزيز

 . وأكرمهم خَلالً ، اِلطاب أكمل أهل دهرها كماالً 
 
 

        
         : وهذا عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز

وتناهى سؤدده فكان مضرب املثل ِف العلم ، ذلك الفىت الذي كملت مروءته
فمن  . دة ابلرغم من أنه توِف وهو ِف التاسعة عشرة من عمرهوالزهد والعبا، والشجاعة

وأمه فاطمة بنت عبد ، كان وراءه؟ لقد كان وراءه والده الزاهد عمر بن عبد العزيز
 . امللك بن مروان

 عمر ابن عبد العزيز

 العزيز عبد الملك بن عمر بن عبد
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   : وهذا سفيان الثوري

وأحد أصحاب املذاهب ، وحمدثهم، وما أدراك ما سفيان الثوري؟ إنه فقيه العرب 
واإلمام ، وما كان ذلك العلم الشامخ. إنه أمري املؤمنني ِف احلديث، لستة املتبوعةا

وإن كان ضن ، حفظ لنا التاريخ مآثرها وفضائلها ومكانتها، اجلليل إال مثرة أم صاحلة
اي : "قالت أم سفيان لسفيان: روى اإلمام أمحد بسنده عن وكيع قال. علينا ابْسها

تعمل وتقدم له؛ ليتفرغ  -رمحها هللا -فكانت. يك مبغزيل "اطلب العلم وأان أكف: بين
فيما يرويه اإلمام  -وكانت تتخوله ابملوعظة والنصيحة؛ قالت له ذات مرة ، للعلم
"اي بين إن كتبت عشرة أحرف فانظر هل ترى ِف نفسك زايدة ِف خشيتك : -أمحد

ترى من غرابة فإن مل تر ذلك فاعلم أهنا تضرك وال تنفعك فهل ، وحلمك ووقارك
كيف وهو قد ترعرع ِف  ،  بعد هذا أن نرى سفيان يتبوأ منصب اإلمامة ِف الدين

  وتغذى بلبان تلك األم الناصحة التقية، كنف مثل هذه األم الرحيمة
 
   

    
 . أبو عمرو األوزاعي، اإلمام الثقة الثبت إمام أهل الشام وفقيههم 

والثوري فأما ، األوزاعي: مثل رجلني)ما رأيت : يقول فيه أبو إسحاق الفزاري
، ولو خريت هلذه األمة، األوزاعي فكان رجل عامة والثوري كان رجل خاصة

قال النووي رمحه . وكان وهللا إماما(، ألنه كان أكثر توسعا، الخرتت هلا األوزاعي

 سفيان الثوري

 اإلمام األوزاعي
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، وكمال فضله، )وقد أمجع العلماء على إمامة األوزاعي وجَللته وعلو مرتبته: هللا
اويل السلف رمحهم هللا كثرية مشهورة مصرحة بورعه وزهده وعبادته وقيامه ابحلق وأق

وإجَلل ، -وبراعته ِف الفصاحة، وشدة متسكه ابلسنة، وغزارة فقهه، وكثرة حديثه
أعيان أئمة عصره من األقطار له واعرتافهم مبرتبته( ذلك احلِب البحر كان أيضاً مثرة أم 

ورىب يتيماً ، ولد األوزاعي ببعلبك: ليد بن مزيد البريوينقال الو : قال الذهيب: عظيمة
ما ْسعت منه  . أوالدها أدبه ِف نفسه -تعجز امللوك أن تؤدب، فقريًا ِف حجر أمه

ولقد كان ، وال رأيته ضاحكاً يقهقه. كلمة فاضلة إال احتاج مستمعها إىل إثباهتا عنه
   يبك؟!تُرى ِف اجمللس قلب مل: إذا أخذ ِف ذكر املعاد أقول

 
 

       
العامل النحرير؛ الذي دنت له قطوف ، الفقيه البحر، وهذا اإلمام احلِب         

إنه حممد بن إدريس الشافعي الذي مأل أقطار ، ودانت له نواصي البَلغة، احلكمة
فقد مات والده وهو جنني أو ، كان مثرة األم العظيمة  -األرض علما وفقها وفضَلً 

وكانت امرأة من فضليات عقائل ، وأشرقت عليه حبكمتها، ه بعنايتهافتولته أم، رضيع
 . األزد

 
 

    : وهذا أمري املؤمنني عبد الرمحن الناصر         
، فما لبث أن قرت له، وتشرق ابلدماء، وهي والية متيد ابلفنت، الذي ويل األندلس

،  غزوة واحدةفافتتح سبعني حصنا ِف، مث خرج ِف طليعة من جنده، وسكنت هليبته

 اإلمام الشافعي

 عبد الرحمن الناصر
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، وضم أطراف إيطاليا، وتغلغل ِف أحشاء سويسرا، مث أمعن بعد ذلك ِف قلب فرنسا
وبعد أن كانت قرطبة دار إمارة يذكر فيها اِلليفة       . حىت ربض كل أولئك له

ُيتكم إليها ، أصبحت مقر خَلفته -ومتضي ابْسه أحكامها، العباسي على منابرها
أتدري ما . وفَلسفتها، وختلف إىل معاهدها علماء األممو ، عواهل أورواب وملوكها

سر هذه العظمة؟ وما مهبط وحيها؟ إهنا املرأة وحدها؟ فقد نشأ عبد الرمحن يتيما 
فكان ، وإيداع سر الكمال وروح السمو ِف نفسه، فتفردت أمه برتبيته، قتل عمه أابه

 . من أمره ما علمت
 
 
   
 

     : ف ، لسلف األوائلأيها القارئ الكرمي هؤالء هم ا
    ليس الصحيح إذا مشى كاملقعد ال تعرضن بذكرهم مع ذكران

 -وهلل احلمد -إن األمثلة ِف هذا السياق ال تكاد تنقضي؛ فاِلري: وأقول لك 
، والزهد، والفضل، وإليك هذا املثال إلمام من أئمة العلم، موجود ِف هذه األمة

وذكرا ، ه  بعد أن خلف سرية غراء2519ه  وتوِف عام  2339والتقى ولد عام 
         . وإصَلحا، بعد أن مأل الدنيا علما وفضَل، أطيب من ريح املسك

رمحه هللا رمحة  -إنه ْساحة اإلمام العَلمة احلِب البحر الشيخ عبد العزيز بن ابز 
   -واسعة

 وكان ضعيف البنية ِف، حيث إنه ال يذكر والده، لقد مات والده وهو صغري 
فمن كان وراءه حىت ، صغره؛ حيث مل يستطع املشي إال بعد أن بلغ الثالثة من عمره

 الشيخ عبد العزيز بن باز
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منذ نعومة  -والعناية؛ فكان، صار إىل ما صار إليه؛ لقد تعهدته والدته ابلرتبية
وكان معروفا ابلكرم ، مبكرا للصلوات، مواظبا على الطاعات، سباقا للخري -أظفاره

لم على املشايخ؛ فكان إذا سلم عليه أحد دعاه ومنذ أن كان يطلب الع، منذ صغره
مع ، وكان َيخذ زمَلءه ِف الضحى؛ ليطعمهم التمر وما تيسر، إىل غدائه أو عشائه

       . وشظف العيش آنذاك، قلة ذات اليد
     رضع اللبان هبا صبياً مرضعاً   ألف املروة مذ نشا فكأمنا 
    .  واملريب واملوجه لهنعم املعني -بعد توفيق هللا -ولقد كانت أمه 
ومع مرض العيون الذي أصابه ، وإال كيف يبلغ هذه اإلمامة وذلك التفرد مع يتمه 

وذهب ببصره وعمره تسع عشرة سنة؛ وما زالت أمه وراءه ، ِف سن السادسة عشرة
       . حىت توفيت وعمره مخس وعشرون سنة
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ال بد وأن تكون لنا ِف النهاية بعض التوصيات العملية اليت نسلكها مع بيوتنا أال 
    --: وهي

ويستحب التنويع ، مع أهل البيت -على األقل -عقد درس يومي أو أسبوعي   2 
، ورابعة ِف اآلداب والسلوك، واثلثة ِف العقيدة، قهوأخرى ِف الف، فيه؛ فمرة ِف السرية

ويزيد ، ومنه يتعلم األهل االنضباط ِف الزمان واملكان. وخامسة ِف املناقب والفضائل
       . وتزيد ثقتهم بويل أمرهم، وتقوى صلتهم ببعضهم، ويزكو عملهم، علمهم

   . جلمعةأو بعد عصر ا، بعد فجر اِلميس ألنه يوم إجازة: * وقت مقرتح 
تعطي كواجب صباحي ، وذلك بتحديد آية أو مجلة آايت، حفظ القرآن الكرمي   1
     . ويتم تسميع املقطع فيما بينهم ِف وقت حمدد متفق عليه بينهم، هلم

"من قرأ : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قال -رضي هللا عنه -عن بريدة
، ضوؤه مثل ضوء الشمس، ة اتجا من نورالقرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيام

أبخذ : فيقوالن مبا كسينا هذا؟ فيقال، ويكسى والديه حلتان ال يقوم هبما الدنيا
    . ولدكما القرآن(

)توِف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان ابن : -رضي هللا عنهما -قال ابن عباس
       . عشر سنني وقد قرأت احملكم(

وْساع ، وب اجلماعي للسيارة للتسميع واملراجعة وتصحيح التَلوةميكن استغَلل الرك
       . اآلايت من القراء واملشايخ

وما ، وينتقى هلم ما يناسبهم، حفظ أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   3 
  . تدعو إليه احلاجة

وتصور بعدد من له القدرة على ، أبن يكتب احلديث ِف ورقة صغرية: وطريقته
      . ويتم التسميع ِف وقت حمدد منضبط، وتوزع ِف الصباح عليهم، فظاحل

  وصايا عملية للمربين
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واألربعني النووية ورايض ، * ميكن االستفادة من كتب احلديث كالصحيحني
    . وصحيح اجلامع، وصحيح الرتغيب والرتهيب، وصحيح الكلم الطيب، الصاحلني

رح األحاديث ِف تفسري اآلايت احملفوظة وش -لربط النشاط ببعضه -* يستحب 
 . الدرس األسبوعي

وتتوافق مع كل األذواق ، إنشاء مكتبة مقروءة ِف البيت تناسب مجيع املستوايت   5 
يدخل إليها من يريدها فيجد فيها بغيته؛ ففيها ما ، لتصبح حديقة غناء، املشروعة

     . واملطلع، واملتخصص، والرجال والنساء واألطفال، يناسب طالب العلم
حتتوي على أشرطة متنوعة تناسب مجيع األعمار : إعداد مكتبة ْسعية   4

وتتوافق مع األذواق والرغبات ، وتتناول أكثر القضااي واملوضوعات، واملستوايت
 : بعدة طرق منها، ويتم حتريك املكتبة، للعلماء واملشايخ والدعاة، املشروعة

 . تفريغها على الورق -  . السماع لألشرطة -
 . فهرسة موضوعاهتا -  . ما ورد فيهاتلخيص  -

     . * ميكن جتهيز ركن ِف املكتبة لإلهداء والدعوة
، ويثبت هبا القلوب، ُيرك هللا هبا العقول، وهي من جند هللا تعاىل: القصص  6 

وميكن استخدامها كوسيلة دعوية من خَلل سرد ، وتستنبط منها الدروس والعِب
 كتب التاريخ على األهل وخصوصا ِف حال وما ورد ِف، بعض القصص النبوية
   . التعب البدين والنفسي

     فما أمجل أن يسمع الشباب ِف املنزل قصة أصحاب األخدود! 
      وما أفضل أن تسمع الزوجات قصة حديث أم زرع!

صلى هللا عليهم  -وما أعظم أن يسمع الكبار بعض قصص األنبياء واملرسلني 
   أمجعني!

 



81 

 

سواء للكبار ِف املساجد أو ِف ، ل ِف دور وحلقات حتفيظ القرآن الكرميالتسجي  7 
    . وخصوصا التحافيظ اليت هبا نشاط دعوي مميز، دور احلافظات للنساء

وهذه الفكرة من أعظم ما ينبغي أن ُيرص عليه املسلم ِف تربيته ألهله؛ فاملرأة 
مريضات القلوب  ستجد من الصاحلات ِف هذه الدور ما يغنيها عن كثري من

   . فارغات العقول
*يوجد بكثري من دور التحافيظ روضة لألطفال يتعلمون فيها مبادئ القراءة والكتابة 

       . وبعض اآلداب اإلسَلمية املناسبة ألعمارهم
ويتم ذلك بتعليق سبورة ِف أحد اجلدر البارزة ِف البيت مما يقع عليه : السبورة  2 

وبعض اآلايت ، ها ما يستفيد منه األهل كحكمة اليوميكتب في، النظر كثريا
وبشيء ، فمع كثرة النظر إليها يعلق شيء منها ابلعقل، وخصوصا األذكار، والسور

   . من الرتكيز عليها حتفظ عن آخرها
وتكون إبعداد مجلة من األسئلة املناسبة لقدرات ومهارات : املسابقات الثقافية   2 

والنزهات خارج ، وأفضل أوقاهتا الرحَلت، اجلوائز املناسبةوعليها بعض ، املوجودين
وتوصيل ، فيما بينهم -ِف اِلري -ولزرع روح التنافس ، املنزل لشغل الوقت مبا ينفع

قال : قال -رضي هللا عنهما -بعض املعلومات إليهم من طرف خفي! عن ابن عمر
املسلم تؤيت أكلها كل "أخِبوين بشجرة مثلها مثل : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

فكرهت أن أتكلم ومث أبو ، )فوقع ِف نفسي النخلة حني إبذن رهبا وال حتت ورقها(
فلما . )هي النخلة(: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما مل يتكلما، بكر وعمر

ما منعك أن تقوهلا لو كنت : قال. اي أبتاه وقع نفسي النخلة: قلت، خرجت مع أيب
      . أحب إىل من كذا وكذا قلتها كان
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وإمنا اهلدف توصيل رسالة معينة عن طريق ، * ليس املقصود من األسئلة التعجيز 
وليكن الصيام املشرتك من أهل  االجتماع علي طاعة   29       . السؤال واجلواب

كصيام يومي االثنني ،  بل حىت ِف النوافل، ليس ِف الفريضة فقط، الدار مجيعا
، ويوم عاشوراء واتسوعاء، وست من شوال، ثَلثة أايم من كل شهرو ، واِلميس

رضي هللا  -عن الربيع بنت معوذ. -عليه السَلم -وصيام داود، ويوم عرفة لغري حاج
، أرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غداة عاشوراء إىل قرى األنصار: قالت -عنها

، ومن كان أصبح مفطرا. هفليتم صوم، "من كان أصبح صائما: اليت حول املدينة
، ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء هللا، بعد ذلك نصومه، فكنا. فليتم بقية يومه

فإذا بكى أحدهم على الطعام ، فنجعل هلم اللعبة من العهن. ونذهب إىل املسجد
فنذهب هبا ، "ونصنع هلم اللعبة من العهن: ِف رواية. أعطيناها إايه عند اإلفطار"

 . حىت يتموا صومهم "، ا سألوان الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهمفإذ، معنا
* ميكن تكرميهم على هذا الصيام جبلب الطعام الذي ُيبونه على مائدة اإلفطار أو 

 هةاِلروج هبم ِف نز 
نظرًا لضيق الوقت وقلة التواجد واملتابعة ميكن عمل  : كراسة املتابعة    22        

ر على الكتابة ُيرر فيها الوقت ِف خانة وختصيصه ِف كراسة متابعة لكل فرد قاد
خانة أخرى وتكون مبثابة ديوان أعمال الفرد مث يطلع عليها األب ويسجل مَلحظاته 

 . وتعليقاته ِف خانة خاصة
فَل زالت حكاايت اجلدة قبل النوم :   االستفادة من اجلدة إن ُوجدت21

ن علينا أن نسعى لَلرتقاء مبستوى ولك، نسيًجا اثبًتا واضًحا ِف تكوين الناشئة
والقصص املناسبة إن كانت ، وذلك مبد اجلدة ابلكتب، احملتوى املقدم للصغار

 . قارئة أو توجيهها لَلستماع النافع اهلادف للمذايع أو األشرطة إن كانت أمية

 



82 

 

 
لتحقيق هدفني أوهلما إصابة السنة املباركة واثنيهما : استثمار وقت الطعام  23
 -: ج ابلفائدة ويناسب وقت الطعام شيء مما يلياِلرو 

واملقصود أن كل فرد يُعد موقًفا ينطوي على مغزى تربوي أو معىن  -* تبادل اهلدااي
أو صحابته أو الصاحلني أو الدعاة أو  -صلى هللا عليه وسلم -طيب من سرية النيب

 . اجملاهدين قدميًا وحديثًا ويتوىل األب أو األم التعليق والتعميق
يعرض كل فرد موقًفا أعجبه ِف البيت أو ِف الطريق أو املدرسة  -* موقف يعجب

 . وسبب إعجابه يتوىل األبوان تصحيح النظرات وضبط املوازين
استفادة كل فرد من آية أو حديث أو من ْساعه أو من قراءته أو  -* موقف مؤثر

 . من دراسته ويتدخل األبوان للتعليق واإلضافة
ويقوم ، قرأه الفرد ِف جريدة أو ْسعه ِف إذاعة أو غريمها وسبب سروره -* خِب سار

 . األبوان بواجبهما كذلك
 . على املنوال نفسه -* خِب حمزن

صادفت أحد األفراد وكيف تصرف إزاءها مث ميده والده ابلنصح  -* مشكلة عارضة
 . واِلِبة
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 استمارة قياس األداء الرتبوي لآلابء
 

  
 م

 
 

 األداء

 ايت األداءمستو 
  (9) 

الُيد
 ث

 
(2) 

اند
 را

 
(1) 

قلي
 ال

 
(3) 

أحيا
 ان

 
(5) 

غال
  اب

 
(4) 

 دائما

2  
 

 
حرص علي غرس أ

العقيدة الصحيحة ِف 
 نفوس أوالدي

      

أصطحب أوالدي  1
 ألداء الصَلة ابملسجد

      

أحرص علي مشاركة  3
أوالدي ِف بعض 

 العبادات ابلبيت

      

أحرص علي تزويد  5
أوالدي ابلثقافة 

 اإلسَلمية
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أعود أوالدي  4
 االعتدال ِف اإلنفاق

      

أحرص علي غرس  6
القيم واألخَلقيات 
اإلسَلمية ِف نفوس 

 أوالدي

      

أبصر أوالدي مبعايري  7
اختيار األصدقاء مع 
ربطهم ابلصحبة 

 الطيبة

      

أسعى إيل ربط  2
أوالدي أبقارهبم وأن 

 . يصلوا رمحهم

      

أعقد لقاء أسراي  2
 تربواي مرة كل أسبوع 

      

2
أحرص علي  9

مصاحبة أسريت ِف 
التنزه مرة كل أسبوع 

 حالة تواجدهم معي
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2
أراعي األسس الرتبوية  2

ِف استخدام الثواب 
 والعقاب معهم

      

2
أحرص علي توفري  1

مناخ أسري ألوالدي 
 يتصف ابحلب واهلدوء

      

2
ر من حواري أكث 3

اهلادئ مع أسريت دون 
زجر أو تعنيف أو 

 توبيخ

      

2
أصاحب أوالدي  5

مصاحبة تقوم علي 
 احلب والثقة واالحرتام 

      

2
أسعي إيل تثقيف  4

نفسي تربواي ورفع 
مهارايت الَلزمة لرتبية 

 أوالدي

      

2
أسعي إيل تنمية  6

قدرات زوجيت الَلزمة 
 لرتبية أوالدي 
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2
أكون مكتبة ِف بييت  7

مع احلرص علي 
تطويرها ابستمرار 

 واالطَلع فيها

      

2
أهتم ابلرعاية الصحية  2

ألوالدي )ابلفحص 
.. والتغذية والرايضة

 إخل(

      

2
أحرص علي متابعة  2

أوالدي ِف مدارسهم 
 خلقيا وتعليميا 

      

1
أبذل أقصي جهدي  9

كي ُيرز أوالدي 
 تفوقا دراسيا

      

1
       اجملم        وع 2

( سلبيات ِف تعاملي مع 5أسوأ )          : ( إجيابيات ِف تربييت ألوالدي5أفضل )
 : أوالدي
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 : املراجع
   القرآن الكرمي 2
   صحيح البخاري 1
   صحيح مسلم 3
 عبد هللا انصح علوان. د تربية األوالد ِف اإلسَلم  5
 سن البنا اإلمام الشهيد ح    تربية النشأ 4
  األستاذ حممد قطب الرتبية اإلسَلميةمنهج   6
 عبد هللا عبد املعطي. د    كيف تكون أاب انجحا7
 األستاذ عبد الرمحن النحَلوي   أصول الرتبية اإلسَلمية2
 اإلمام الغزايل    إحياء علوم الدين2

 اإلمام ابن القيم   حتفة املودود أبحكام املولود29
 اإلمام ابن كثري  اية  البداية والنه22
     جملة العريب الكويتية21
   موقع إخوان أون الين23
 شبكة اإلنرتنت     مقاالت تربوية25
   مصادر أخري24

 
 

 


