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 الطبَعة الإ ولى مقدمة
ه الذي ا بان للعباد منهج التربية القويمـة فـي قرا نـه المجيـد   وا وضـح للعـالمين الحمد للّ 

صلاح في ا حكام شرعه الحنيف   .مبادئ الخير والهدى والإ 
نسانية مؤدًبا   وا نزل عليه تشـريًعا  والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعثه اللّه للا 

ــ ات ســؤددها ومكانتهــا   ورفعتهــا يحقــق للبشــرية ا ســمى ا يــات عزهــا ومجــدها   وا عظــم غاي
واسـتقرارها   وعلــى ا لــه وا صــحابه الطيبــين الإ طهــار   الــذين ا عطــوا الإ جيــال المتعاقبــة نمــا ج 
فريدة في تربية الإ بناء وتكوين الإ مم   وعلى من نهج نهجهم   واقتفى ا ثرهم با حسان ا لى يوم 

 :الدين   وبعد 
سلام على البشرية ا ن جاء - 9 ها بمنهاج شامل قويم في تربية فمن فضل هذا الإ 

النفوس   وتنشئة الإ جيال   وتكوين الإ مم   وبناء الحضارات   وا رساء قواعد المجد 
نسانية التائهة من ظلمات الشرك والجهالة والضلال .. والمدنية  وما  اك ا لإ لتحويل الإ 

يم في محكم وصدق اللّه العظ.. والفوضى   ا لى نور التوحيد والعلم والهدى والإستقرار 

يهدي به الّله من اتبع رضوانه سبل السالم * قد جاءكم من الّله نور وكتاب مبني  }: تنزيله 

 . {، وخيرجهم من الظلمات إىل النور بإذنه ، ويهديهم إىل صراط مستقيم 
 ( 92: المائدة ) 
ســلام فخــًرا وفضــًلا ا ن شــهد الخصــوم بنمائهــا واســتمرارها    - 2 ويكفــي شــريعة الإ 

طائفـة  -يـامن تسـتهويكم شـهادات الغـربيين  -وا لـيكم .. ترف الإ عداء بحيويتها وخلودهـا واع
من ا قوالهم   وطاقة من ا ريج مدحهم   وطيب ثنائهم   لتعرفوا ما ا يقول المنصـفون مـن غيـر 

سلام الخالدة   وتعاليمه السامية ؟   :المسلمين عن رسالة الإ 
 :قوله ( ليبري ) ستا  عن الإ  ( غوستاف لوبون ) نقل الإ ستا  * 
 ( .لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتا خرت نهضة ا وربا الحديثة عدة قرون ) 
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فكانــت ا وربــا الإ ميــة تزخــر ( : ) العــرب فــي ا ِســبانيا ) فــي كتابــه ( لــين بــول ) وقـال * 
 . (بالجهل والحرمان   بينما كانت الإ ندلس تحمل ا مامة العلم   وراية الثقافة في العالم 

(: روابـ  الفكـر والـروح بـين العـرب والفرنجـة) فـي كتابـه ( ا لياس ا بو شـبكة ) وقال * 
ا ن زوال الحضارة العربية كان شؤما على ا سبانيا وا روبا ؛ فالإ ندلس لم تعرف السعادة ا لإ في ) 

 .. ( .ظل العرب   وحالما  هب العرب حّل الدمار محل الثراء والجمال والخصب 
ــه (  ســيديلوت) وقــال *  ــي كتاب ــاريخ العــرب ) ف ــرون ( : ) ت ــي الق كــان المســلمون ف

الوسطى منفردين في العلم والفلسفة والفنون ؛ وقـد نشـروها ا ينمـا حلـت ا قـدامهم   وتسـربت 
 ( .عنهم ا لى ا وربا   فكانوا سبًبا لنهضتها وارتقائها 

نكليزي المشــهورة *    (ردشــوبرنا)والكثيــر مــن المثقفــين يعلمــون شــهادة الفيلســوف الــإ 
 :اسمعوا ا لى ما يقوله بالحرف الواحد 

لقد كان دين محمد موضع تقـدير سـام لمـا ينطـوي عليـه مـن حيويـة مدهشـة   وا نـه ) 
" الدين الوحيد الذي له ملكة الهضم لإ طوار الحياة المختلفة   وا رى واجًبا ا ن ي ـدعى محمـد 

نســانية  ــذ الإ  ــال" منق ــة الع ــولى زعام ــا كشــاكلته ا  ا ت ــي حــل   وا ن رجًل ــنجح ف م الحــديث ل
 .. ( .مشكلاته 

فهذه الإ قوال   وا قوال غيرها   تعطي لكل  ي فهم وبصيرة البرهان تٍلَو البرهان على مـا 
سـلام مـن قـوة دفـع حضـارية   ومبـادئ تطويريـة شـاملة   وتعـاليم حيويـة  انطوى عليه نظـام الإ 

 :إ عداء والفضل كل الفضل بما اعترف به المنصفون وشهد به ال... خالدة 
 الإ عداء به شهدت ما والفضل العدا       حتى بفضله الإ نام  شهد

ســـلامية تتصـــف بالربانيـــة   وتتســـم بالشـــمول   وتخـــتص  - 3 وا  ا كانـــت الشـــريعة الإ 
فكرة مجردة في الإ  هان .. بالتجدد والإستمرار   فهل مبادئها الشاملة   ومعطياتها المتجددة 

 .متحققة في ا مة تلمسها الإ يدي   وتراها العيون ؟ ونظريات مدونة في الكتب   ا م هي
سـلام سـيد قطـب  : ولنسـمع منـه مـا يقولـه -رحمـه اللّـه  -فلن ِحل الجواب ا لى شهيد الإ 

ــه  -وانتصــر محمــد بــن عبــد اللّــه يــوم صــنع ا صــحابه )  ــة مــن  -علــيهم رضــوان اللّ صــوًرا حي
لٍّ منهم قرا نًـا حيًّـا يـدّب علـى يوم صاغ من ك. تا كل الطعام   وتمشي في الإ سواق .. ا يمانه 
سلام . الإ رض  سلام   يراه الناس فيرون الإ   .يوم جعل من كل فرد نمو ًجا مجسًما للا 

ا ن النصوص وحدها لإ تصنع شيًئا   وا ن المصحف وحده لإ يعمـل حتـى يكـون رجًلـا 
 .  وا ن المبادئ وحدها لإ تعيش ا لإ ا ن تكون سلوًكا 
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الإ ول ا ن يصنع رجاًلإ لإ ا ن يلقي مواعظ   وا ن يصوغ هدفه  وِمْن َثّم جعل محمد 
ضمائر لإ ا ن يدبّج خطًبا   وا ن يبني ا مة لإ ا ن يقيم فلسفة ؛ ا ما الفكرة  اتها فقـد تكّفـل بهـا 

ا ن يحّول الفكرة المجردة ا لى رجال تلمسهم الإ يدي  القرا ن الكريم   وكان عمل محمد 
 ..  وتراهم العيون 

ســلام شخوًصــا وحــّول  بــد اللـّـه ولقــد انتصــر محمــد بــن ع يــوم صــاغ مــن فكــرة الإ 
سلام عمًلا   وطبع من المصحف عشرات من النسخ ثم مئات وا لوًفا   ولكنه لـم  ا يمانهم بالإ 
يطبعها بالمداد على صحائف الورق   ا نما طبعها بالنور على صحائف من القلوب   وا طلقهـا 

سلام الذي جـاء بـه محمـد تعامل الناس وتا خذ منهم وتعطي   وتقول بالفعل و العمل ما هو الإ 
 .(9)( من عند اللّه  بن عبد اللّه 

  ومن جـاء  ومن ا راد ا ن يعرف شيًئا عن تربية الرعيل الإ ول من صحابة رسول اللّه 
 .بعدهم با حسان   فليستقرئ التاريخ ليسمع الكثير عن جليل ما ثرهم وكريم فضائلهم 

ا جّل ا و ا عظـم   ا و ا رقـى ا و    ا و ا را ف ا و ا رحم   ا و فهل عرفت الدنيا ا نبل منهم وا كرم
 !؟ا علم

حممد رسول الّله  }: ويكفيهم شرًفا وفخًرا وخلوًدا ا ن يقول القرا ن العظيم في حقهم 

والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم ، تراهم ركًَّعا سجًدا يبتغون فضًلا من الّله 

 ( 21: الفتح .)  {لسجود ورضواًنا ، سيماهم يف وجوههم من أثر ا

ويف * وباألسحار هم يستغفرون * كانوا قليًلا من الليل ما يهجعون  }: ويقول 

 ( 91 - 97: الذاريات .)  { أمواهلم حق للسائل واحملروم

                                                

 (.الله انتصار محمد بن عبد ) للشهيد سيد قطب فصل ( دراسات ا سلامية ) من كتاب  (9)



 الطبَعة الإ ولى مقدمة 95
 

الدار واإلميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم ، وال جيدون تبوءو والذين  }: ويقول 

يؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة ، ومن ُيوق ُشّح يف صدورهم حاجة مما أوتوا ، و

 ( 1: الحشر .)  {نفسه فأولئك هم املفلحون 

من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا الّله عليه فمنهم من قضى حنبه ،  }: ويقول 

 ( 23: الإ حزاب .)  { ومنهم من ينتظر ، وما بدلوا تبديال
هم   وجميـل محامـدهم ؛ وقـد تحقـق بهـم هذا غيض من فيض مما نزل في كريم ما ثر

 ..فعًلا ا قامة المجتمع الفاضل الذي كان حلم المفكرين   واُمنية الفلاسفة منذ القدم 
وكيف لإ   والقاضي يجلس بينهم سنتين ولإ يتخاصـم ا ليـه اثنـان ؟ ولمـا ا يتخاصـمون 

خوانهم مـا يحبـون لإ   نفسـهم ؟ ولمـا ا وبين ا يديهم القـرا ن ؟ ولمـا ا يختلفـون وهـم يحبـون لـإ 
يثار ؟ خاء   ويحضهم على التعاطف والإ  سلام يا مرهم بالمحبة والإ   يتباغضون والإ 

فـي تعـداد محامـدهم  ( عبـد اللّـه بـن مسـعود ) وا ليكم مـا قالـه الصـحابي الجليـل 
مــن كــان متا ســًيا .. )وفضــائلهم   ووجــوب التا ّســي با فعــالهم الحميــدة   وا خلــاقهم الكريمــة 

فا نهم كـانوا ا بـّر هـذه الإ مـة قلوًبـا   وا عمقهـا علًمـا   وا قلّهـا  سول اللّه فليتا ّس با صحاب ر
ـحبة نبيـه .. تكلًفـا   وا قومهـا هـدًيا   وا حسـنها حاًلـإ    وا قامـة دينــه    اختــارهم اللّـه لص 

 ( .فاعرفوا لهم فضلهم   واتبعوهم في ا ثارهم   فا نهم كانوا على الهدى المستقيم 
مة عبر القرون تستقي من معين فضائلهم   وتستضيء بنور وظلت الإ جيال المسل - 4

حتى العصر الذي .. مكارمهم   وتنهج في التربية نهجهم   وتسير في بناء المجد سيرهم 
سلام   وزالت في الإ رض معالم الخلافة  سلامي حكم الإ  انحسر فيه عن المجتمع الإ 

سلامية  سلام ا ن يصلوا ا لى هدفهم.. الإ  الخبيث وغرضهم الدفين في  واستطاع ا عداء الإ 
سلامي ا لى ا مم متناحرة   ودول متخاصمة متنابزة تتقا فهم الإ هواء   .. تحويل العالم الإ 

وتجتذبهم المطامع   وتفرقهم المبادئ   وينساقون وراء الشهوات والملذات   ويتخبطون في 
باحية   ويسيرون بلا هدف ولإ غاية   ويعيشون من غير  ما سعي ا لى مجد ا وحال التحلل والإ 

تحسبهم جميًعا وقلوبهم شتى   وتظنهم قوة ولكنهم غثاء كغثاء ... ولإ وحدة ولإ كيان 
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صلاح   وا رباب الدعوة ا لى اللّه قد اعتراهم اليا س   .. السيل  حتى ا ن كثيًرا من رجالإت الإ 
ا مل ا لى  واستحو  عليهم القنوط   اعتقاًدا منهم ا ن لإ سبيل ا لى ا صلاح هذه الإ مة   وا ن لإ

ِجد من هؤلإء الدعاة من ينادي بالعزلة .. استعادة مجدها واسترجاع عزتها وكيانها  بل و 
الكاملة   والتزام ا حلاس البيوت   لظنهم ا ن هذا العصر هو ا خر الزمان   وا ن الإ وان ا ن 
يخرج المسلم بنفسه ببضع غنيمات يتبع بها شعف الجبال   ومواقع القطر يفّر بدينه من 

 .حتى يدركه الموت  (9)ن الفت
صلاح ناتج عن ا سباب ثلاثة   :وهذا التصور اليائس للا 

 .ناتج عن الجهل بطبيعة هذا الدين ( ا  )
 .وناتج عن حب الدنيا وكراهية الموت ( ب)
 .وناتج عن الجهل بالغاية التي من ا جلها خلق المسلم ( ج)

سلام دين القوة   وا ن شعا( ا  ) وأعدوا هلم  }ره في  لك ويوم يفهم المسلمون ا ن الإ 

 ( 25: الإ نفال .)  { ...ما استطعتم من قوة 
سلام العلم الشرعي والعلم الكوني على السواء   وا ن : دين العلم  ويوم يفهمون ا ن الإ 

 ( 994: طه .)  { وقل رّب زدني علًما }: شعاره في  لك 
نسان خليفة اللّه في الإ رض يم سلام اعتبر الإ  لك زمامها ويستخرج ويوم يفهمون ا ن الإ 

وهو الذي جعلكم خالئف  }: دفائنها   ويطلع على كل سر فيها   وا ن شعاره في  لك 

 . {األرض 
 ( 922: الإ نعام ) 

                                                

يوشك ا ن يكون خير مال الرجـل : " روى البخاري عن ا بي سعيد الخدري ا ن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال  (9)
الحـديث محمـول علـى مـن يفـتن بدينـه ويجبـر علـى " . غنم يتبع بها شعف الجبال   ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن 

سـلام   ومـادام ا نـه ثمـة مجـال الردة   ا ما ا نه مادام يوجـد مسـلمون يـؤدون ال شـعائر   ويطبقـون علـى ا نفسـهم ا حكـام الإ 
سلامي فا نه يحرم على المسلمين العزلة والإنزواء   لإ نه مالإ يتحقق الواجب ا لإ به فهـو واجـب  للتعاون   وتحقيق العز الإ 

سلام   .فهم ا ثمون  وا لإ..   ولهذا وجب على المسلمين اليوم ا ن يحققوا حكم اللّه   ويقيموا دولة الإ 
 .ومن قال من ا هل العلم والإختصاص ا نهما حديثان فقد ا عطوهما حكم الحديث المرفوع   واللّه ا علم 
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نسان   وفّضله على كثير مما خلق اللّه ؛ ليضطلع  سلام كّرم الإ  ويوم يفهمون ا ن الإ 

ولقد كرمنا بين آدم،  }: بمسؤولياته   ويؤدي المهمة الموكَّل بها   وا ن شعاره في  لك 

ومحلناهم يف الرب والبحر ، ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم على كثري ممن خلقنا 

سراء .)  { تفضيال  ( 75: الإ 
نسان مسؤوًلإ عن عقله   ومسؤوًلإ عن حواسه ا  ا هو  سلام يعتبر الإ  ويوم يفهمون ا ن الإ 

همال والتعطيل   وا ن شعاره في  لك  وال تْقُف ما ليس لك به علم ، إن  }: قام بدور الإ 

سراء .)  {السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال   ( 32: الإ 
نسان   ليستعمله في خدمة  سلام اعتبر هذا الكون كله مسخًرا للا  ويوم يفهمون ا ن الإ 

نسانية   وا ن شعاره في  لك  وسخَّر لكم ما يف السموات وما يف  }: العلم   وخدمة الإ 

 ( 92: الجاثية )  {... رض مجيًعا منه األ
سلام دين التا مل والتفكير في خلق السموات والإ رض للوصول ا لى  ويوم يفهمون ا ن الإ 

. {...قل انظروا ماذا يف السموات واألرض }: الحقائق الثابتة   وا ن شعاره في  لك 
 ( 952: يونس ) 

سلام دين العمل والنشاط والحيوية   هو }: وا ن شعاره في  لك  ويوم يفهمون ا ن الإ 

: الملك .) {الذي جعل لكم األرض ذلوال ، فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
92 ) 

سلام يحرم اليا س   وينهى عن القنوط وا ن شعاره في  لك  إنه }: ويوم يفهمون ا ن الإ 

 ( 27: يوسف .)  { من ّروح الّله إال القوم الكافرونال تيأس 
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جوا رؤوسهم بها ويرفعوا ويوم يفهمو سلام دين العزة والكرامة   فيجب ا ن يتوِّ ن ا ن الإ 

ولّله العزة ولرسوله وللمؤمنني ، ولكّن املنافقني ال  }: في العالم لواءها   وا ن شعاره في  لك 

 ( 2: المنافقون .)  {يعلمون 
دعاة وعلـى را سـهم الـ -يوم يفهم المسلمون عن ديـنهم كـل هـذا   ويعـرف النـاس ... 
سلام فلا يتملكهم يا س   ولإ يدّب في نفوسهم  -ا لى اللّه  طبيعة هذا الدين   وحقيقة هذا الإ 
صلاح والبناء .. قنوط   -كمـا كـان سـلفهم  -وليعـودوا .. بل ينطلقون في مضمار الدعوة والإ 

فتسـتقي البشـرية مـن .. ا ساتذة للدنيا   وهداة للـا مم   ومنـارات متلا لئـة فـي ظلمـات الحيـاة 
علومهم   وتنهل من معين معارفهم وحضارتهم علـى مـر العصـور   ا لـى ا ن يـرّ اللّـه الـإ رض 

 .ومن عليها 
* * * 

مـن حـب  -وعلى را سهم العلماء ورجال الدعوة ا لى اللّـه  -ويوم يتحرر المسلمون ( ب)
وا صـلاح ويجعلون هداية النـاس   .. الدنيا   والركون ا ليها   والتمتع الزائد بلذائذها وطيباتها 

ا كبـر همهـم   ومبلـل علمهـم   وغايـة .. المجتمع   والسعي ا لى ا قامة حكم اللّه في الـإ رض 
 .الغايات   ومنطلق العزائم والنيات 

ويوم يتحررون من الجبن   والخوف   وكراهية الموت   ويوقنون من قرارة نفوسـهم ا ن 
ا صابهم لم يكـن ليخطـئهم  وا ن مـا الإ رزاق بيد اللّه   وا ن الذي يضر وينفع هو اللّه   وا ن ما 

ا خطا هم لم يكن ليصيبهم   وا ن الإ مة لو اجتمعـت علـى ا ن ينفعـوهم بشـيء لـم ينفعـوهم ا لـإ 
بشيء قد كتبه اللّه لهـم   وا ن اجتمعـوا علـى ا ن يضـروهم بشـيء لـن يضـروهم ا لـإ بشـيء قـد 

 .كتبه اللّه عليهم 
ــوقن المســلمون بهــذا   ويتحــررون مــن ا ســباب الضــ...  ــوم ي ــذ ي ــوهن   فعندئ عف وال

صلاح  غيـر هيّـابين .. ينطلقون في ميادين الدعوة ا لى اللّه   وفي مجالإت التربية والتوجيه والإ 
بـل واثقـين كـل الثقـة ا ن اللّـه . ولإ وجلين   مبلّغين رسالإت ربهم لإ يخشـون ا حـًدا ا لـإ اللّـه 

ًنا  ومن بعد  لة عـًزا سبحانه سينصرهم   ويمكِّن لهم في الإ رض   ويبدلهم من بعد خوف ا م
حوا النيات   وعقـدوا الهمـة    ومن بعد تفرق وحدة   وما  لك على اللّه بعزيز   ا ن هم صحَّ

 !!..والعزيمة   وتحرروا من اليا س والخوف وحب الدنيا 
* * * 
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ويوم يعرف المسلمون ا نهم خلقوا في الحياة لإ جل هدف سام وغاية نبيلـة   هـذه ( ج)
 :لّه لهم في محكم تنزيله حين قال الغاية قد قررها ال

 ( 22: الذاريات .)  { وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون }
 ولكن ما هي هذه العبودية التي يريدها اللّه منا   ويا مرنا بها   ويحضنا عليها ؟

 .ا نها الخضوع والإنقياد لمنهجه الثابت   وصراطه المستقيم 
على السموات والإ رض والجبـال  فـا بين ا ن يحملنهـا ا نها حمل الإ مانة التي عرضها اللّه 

 .وا شفقن منها 
ا نها التكليف المستمر في ا خراج النـاس مـن عبـادة العبـاد ا لـى عبـادة اللّـه   ومـن ضـيق 

سلام   .الدنيا ا لى سعتها   ومن جور الإ ديان ا لى عدل الإ 
 .ا نها ا عطاء الولإء للّه ولرسوله وللمؤمنين 

سلام ا نها رفض المبادئ والإ فك  .ار التي لإ تنبثق من شريعة الإ 
فحــين يعطــي .. هــذه هــي مهمــة المســلم فــي الــإ رض   وهــذه هــي غايتــه فــي الحيــاة 

المســلم ولــإءه للـّـه ورســوله والمــؤمنين يكــون عبــًدا للـّـه   وحــين يحمــل الإ مانــة بــنفس مؤمنــة 
ا لـإ تشـريع دينـه وعزيمة صادقة يكون عبًدا للّـه   وحـين لـإ يقبـل هـدًيا ا لـإ هديـه ولـإ تشـريًعا 

يكون عبًدا للّه   وحين يستمر في حركية دائمة وجهاد دائب ليخـرج النـاس مـن عبـادة العبـاد 
سلام يكون عبًدا  ا لى عبادة اللّه   ومن ضيق الدنيا ا لى سعتها   ومن جور الإ ديان ا لى عدل الإ 

 .للّه 
نه يكون همًلا من سق  المتاع   عبًدا للهوى   وعبًدا لل.. وا لإ  طاغوت   وعبًدا فا 

أو }.. يسير بلا غاية   ويتخب  بلا هدى   ويتعثّر بلا دليل ... لليا س والجمود والقنوط 

من كان مْيًتا فأحييناه ، وجعلنا له نوًرا ميشي به يف الناس كمن مثله يف الظلمات ليس خبارج 

 ( 922: الإ نعام .)  {منها ، كذلك ُزيِّن للكافرين ما كانوا يعملون 
 .ليعلم المسلمون طبيعة دينهم ا  ن ف

 .وليتحرروا من حب الدنيا وكراهية الموت 
 .وليعرفوا الغاية التي من ا جلها خلقوا   وعلى ا ساسها وجدوا 
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سـلام مـن جديـد   ويسـتعيدوا مجـدهم الـداثر   وعـزيمتهم المنيعـة    حتـى ينهضـوا بالإ 
 .يز وقوتهم الهائلة   ووحدتهم الشاملة   وما  لك على اللّه بعز

صلاح ؟ وما البداية الصحيحة في تكوين المجتمع الصـالح  - 2 ولكن ما السبيل ا لى الإ 
صلاح في هـذا العصـر  ؟ وما المهمة الملقاة على كاهل الإ باء والمربين   ورجالإت التربية والإ 

 ..؟ كل هذه التساؤلإت في الحقيقة تدور حول منطلق واحد   وترمي ا لى غاية واحدة 
صلاح   وكل من يعتنـي  :ر حول منطلق واحد ا ما ا نها تدو فلا ن كل من يهمه ا مر الإ 

يسعى جهده لتغيير هذا الواقـع المريـر الـذي يتخـب  ا كثـر النـاس فيـه  ويبـذل .. بقضية التربية 
كل ما يملك من وسائل وا مكانيات ليرى هذا المجتمع في المستوى اللـائق   والحيـاة الهانئـة 

 .الكريمة 
ــي ا   ــا ترم ــا ا نه ــة واحــدة وا م ــى غاي ــه  :ل ــة والتوجي ــاملين فــي حقــل التربي ــا ن كــل الع فل

صلاح  قامة المجتمـع الفاضـل   وا يجـاد الإ مـة .. والإ  يجندون قواهم   ويشحذون عزائمهم لإ 
القوية في ا يمانها   والقوية في ا خلاقها   والقوية فـي جسـمها   والقويـة فـي علومهـا  والقويـة 

ى النصـر المـؤزر   والوحـدة الشـاملة  والمجـد الضـخم لتسـتطيع ا ن تصـل ا لـ... في نفسـيتها 
 !!..العريض 

 ولكن ما ملاك هذا كله ؟ وما وسائل تطبيقه   ومراحل تنفيذه ؟
 " .التربية " كلمة : الجواب يكمن في كلمة واحدة   ا لإ وهي 

 !!..ولكن لهذه الكلمة مدلولإت كثيرة   ومجالإت واسعة   ومفهومات شاملة 
تربيــة الفــرد   وتربيــة الإ ســرة   وتربيــة المجتمــع   وتربيــة : ومفهوماتهــا  فمــن مــدلولإتها

نسانية  وكلهـا .. وتحت كل صنف مـن هـذه الإ صـناف تتفـرع ا نـواع   وتنـدرج ا قسـام .. الإ 
 .تهدف ا لى ا قامة المجتمع الفاضل   وا يجاد الإ مة المثلى 

سلامد وما تربية الإ ولإ ا لى ا عداده وتكوينه ليكون  ا لإ فرع من تربية الفرد الذي يسعى الإ 
 .عضًوا نافًعا   وا نسانا صالًحا في الحياة 

ما هي في الحقيقـة ا لـإ ا سـاس متـين فـي ا عـداد  -اُحسنت ووجهت  -بل تربية الولد ا ن 
 .الفرد الصالح   وتهيئته للقيام با عباء المسؤولية   وتكاليف الحياة 

ــين يــديك  - 2 ــان للمــنهج الكامــل  -ا خــي القــارئ  -ومــا هــذا الكتــاب الــذي ب ــإ تبي ا ل
سلامالصحيح  وحين يوفقك اللّه سبحانه لقراءته تعلم ا ن من مزايا ..  في تربية الإ ولإد في الإ 

سلامي  نسـانية فـي دينهـا  مزيـة الشـمولهذا التشريع الإ    الشـمول الكامـل لكـل مـا يسـعد الإ 
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سلام  صلاحطريقته في التربية  وودنياها وا خرتها   ويتبين لك كذلك ا ن للا  ..  منهجه في الإ 
يحـل فـي الإ مـة الإسـتقرار والـإ من والسـعادة محـل .. فحينما يا خذ المربـون بطريقتـه ومنهجـه 

سـلام هـو ديـن الحيـاة   وديـن .. الفوضى والخوف والشقاء  ويتضح لناظريك ا يًضا ا ن هذا الإ 
صلاح  نسانية   ودين الوعي والتربية والإ  تسـتقي الـإ مم وحينما تهتدي البشرية بهديـه   و.. الإ 

من معينه   وتا خذ الدول بمبادئه وتشريعه   فا ن السـلام فـي العـالم يسـود   ومعـالم المجتمـع 
سلام سعداء ا منين   !!..الفاضل تتراءى للا عين بجلاء ووضوح   ويعيش الناس في ظلال الإ 

نسانية .. لما ا ؟ والتشريع الشامل الكامـل  لإ نه دين رب العالمين   ورسالة فخر الإ 
 .لذي ارتضاه اللّه للبشرية ليكون لها دستوًرا ومنهاًجا ا

سلامية فقيرة في كل مـا كتـب عـن تربيـة الإ ولـإد فـي  - 7 ومن الملاحظ ا ن المكتبة الإ 
سلام   وحتى الإ ن لم ا عثر  على كتـاب جـامع شـامل مسـتقل يبحـث  -فيما اطلعت عليه  -الإ 

تحفـة المـودود فـي ا حكـام ) ا لـإ كتـاب  عن تربية الولد منذ ولإدته ا لى سن التكليـف   اللهـم
نـه يبحـث فقـ  فـي المولـود   ومـا يتعلـق بـه مـن ( المولود  لإبن القيم الجوزية رحمه اللّه   فا 

ا حكام   وقد استفدت منه كثيًرا في كتابة الفصل الثالث وما بعده في القسم الـإ ول   فجـزى 
 .ر الإ خرة مقاًما عليًّا اللّه مؤلفه ا فضل الجزاء   وا جزل مثوبته   ورفعه في الدا

لـإ خرج لقـراء العربيـة كتاًبـا ! وكم بحثـت فـي مراجـع ! واللّه يعلم كم بذلت من جهد 
.. جامًعا مستقًلا يتناول تربية الولـد منـذ الولـإدة ا لـى التمييـز ا لـى المراهقـة ا لـى سـن التكليـف 

وكـل مـن لـه فـي  ويتناول كذلك المنهج الكامل الذي يجب ا ن يسـير عليـه الإ بـاء والمربـون  
 .عنقه حق التوجيه والتربية 
موفًيـا بـالغرض   محقًقـا للهـدف   مفصـًلا الوسـائل  -والحمـد للّـه  -وقد جاء الكتاب 

هذا ولإ ا دعي الكمـال فيمـا كتبـت   والعصـمة فيمـا بحثـت   والإسـتيعاب فيمـا .. والغايات 
سـلاميحافزً ا لفت   ولكن ا رجو من اللّه سبحانه ا ن تكون هذه البـداءة  فـي  ا لـرواد الفكـر الإ 

ليكتبـوا فـي حقـل تربيـة ... هذا العصر في ا ن يشحذوا ا قلامهم ويحركـوا هممهـم وعـزائمهم 
.. الإ ولإد   ويستوعبوا البحث فيها   ويكثروا مـن البحـوّ والتـا ليف لتبيـان وسـائلها وغاياتهـا 

سـلامية قـد فاضـت بالكتـب التربويـة   وال رشـادية لنرى بعـد قليـل ا ن المكتبـة الإ  .. بحـوّ الإ 
ليكون عنـد كـل مـن يهمـه ا مـر التربيـة المراجـع الوافيـة لإتبـاع ا فضـل الطـرق فـي ا عـداد الولـد 

ويوم تتضافر جهود العاملين في الكتابـة عـن التربيـة .. ا سلاميًّا   وتكوينه روحيًّا وخلقيًّا وفكريًّا 
سلامية   ويؤدون ما عليهم مـن واجـب ومسـؤولية فـي هـذا المضـمار يكونـون قـد ا بـانوا ..  الإ 
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نسانية الوسائل العملية  للجيل الحاضر طريق العز والقوة   ووضحوا لكل  ي عينين من ا بناء الإ 
 .التي تؤدي ا لى ا قامة المجتمع الفاضل   وتكوين الجيل المثالي 

سلام ) ولقد را يت ا ن اُِخرج كتاب  - 2 في ثلاثة ا قسام متتابعـة   ( تربية الإ ولإد في الإ 
م يتناول عدة فصول   وكـل فصـل ينـدرج تحتـه عـدة موضـوعات   وسـتكون عنـاوين كل قس

 :الفصول في كل قسم على النحو التالي 
 :ويتناول ا ربعة فصول  :القسم الإ ول 
 .الزواج المثالي وارتباطه بالتربية  :الفصل الإ ول 
 .الشعور النفسي نحو الإ ولإد  :الفصل الثاني 
 :تتعلق بالمولود   ويشمل هذا الفصل ا ربعة مباحث ا حكام عامة  :الفصل الثالث 

 .ما يفعله المربي عند الولإدة  :الإ ول 
 .تسمية المولود وا حكامها  :الثاني 
 .عقيقة المولود وا حكامها  :الثالث 
 .ختان المولود وا حكامه  :الرابع 

 .ا سباب الإنحراف عند الإ ولإد ومعالجته  :الفصل الرابع 
* * * 

 (المسؤوليات الكبرى لدى المربين ) وهو بحث واحد تحت عنوان  : القسم الثاني
 :ويتناول سبعة فصول 

يمانية  :الفصل الإ ول   .مسؤولية التربية الإ 
 .مسؤولية التربية الخلقية : الفصل الثاني 
 .مسؤولية التربية الجسمية  :الفصل الثالث 
 .مسؤولية التربية العقلية  :الفصل الرابع 
 .مسؤولية التربية النفسية  :س الفصل الخام

 .مسؤولية التربية الإجتماعية  :الفصل السادس 
 .مسؤولية التربية الجنسية  :الفصل السابع 
 :ويتناول ثلاثة فصول وخاتمة  :القسم الثالث 
 .وسائل التربية المؤثرة  :الفصل الإ ول 
 .القواعد الإ ساسية في تربية الولد  :الفصل الثاني 
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 .اقتراحات تربوية لإ بد منها  :ث الفصل الثال
 .خاتمة المطاف  :وا خيًرا 

* * * 
وستجد ا خي القارئ . تلكم هي الخطوط العريضة لفصول كل قسم من ا قسام الكتاب 

وكلهـا تسـتهدف .. ا ن تحت كل فصل من هذه الفصول بحوًثـا هامـة   وموضـوعات مفيـدة 
وا عــدادهم ا عضــاء صــالحين للحيــاة    توضــيح المــنهج الإ فضــل فــي التربيــة القويمــة للا بنــاء  

ســلام   وشــباًبا وثاًبــا يحملــون فــي نفوســهم ا نبــل معــاني الكرامــة والتضــحية  وجنــوًدا ا قويــاء للا 
 .والفداء 

وفي الختام ا سا ل اللّه سبحانه ا ن يجعل عملي هذا خالًصـا لوجهـه الكـريم   وا ن يتقبلـه 
نفع للعباد   وشعلة نور وهداية لكـل مني يوم العرض عليه   وا ن يجعل من هذه السلسلة ا داة 

جابة جدير   .من يريد ا ن يسير في الحياة على هدى وصراط مستقيم   ا نه ا فضل ما مول  وبالإ 
 المؤلف                                                                             

 عبد اللّه ناصح علوان
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وهبي سليمان الغاوجي الشيخ  مقدمة لفضيلة العالم الكبير
 الإ لباني

ا لـى ورثـة ) لقد عرفت الإ سـتا  الشـيخ عبـد اللّـه علـوان مـن خلـال رسـالته الـإ ولى  - 9
سلام : ) ثم من خلال رسائله وكتبه مثل ( الإ نبياء  حتى يعلـم )  ( التكافل الإجتماعي في الإ 
ل المشـترك حيًنـا   كما عرفته مـن خلـال حديثـه والعمـ( صلاح الدين الإ يوبي )   ( الشباب 

لقد عرفته في  لـك   وفيمـا سـمعت عنـه   ولـو سـئلت . من الدهر في مجال التربية والتعليم 
الرجـل مـؤمن عـالم يعـيش وبـين عينيـه : ا ن ا قول في الشيخ عبد اللّه علوان قوًلإ وجيـًزا لقلـت 

لـم يهـتم مـن ا صـبح و: ) .. وفي جوانحه   وفي قلبه ودمه قوله صلى اللّه تعـالى عليـه وسـلم 
 ( .با مر المسلمين فليس منهم 

سـلام بالحكمـة والموعظـة  لذا تجده حيًنـا يخاطـب العلمـاء ا ن يقومـوا بواجـب تبليـل الإ 
( الرائـي )وحيًنا يخاطب العامة فيحذرهم من المرنـاة ( ا لى ورثة الإ نبياء ) الحسنة فيكتب لهم 
سـلام فـي ) ا ثاره في رسالته  سيئ ويبين لهم ا خطاره و التـي طّورهـا ا لـى ( التليفزيـون حكـم الإ 

علام ) كتاب ا سماه  سلام في وسائل الإ  وحيًنا يخاطب الطلاب فيكتب لهم رسالـة ( حكم الإ 
 ( .شبهات وردود ) 

 ( .حتى يعلم الشباب ) وحيًنا يخاطب الشباب فيكتب لهم 
التكافـل الإجتمـاعي فـي ) وحيًنا يخاطب القـائمين علـى شـؤون المجتمـع فيكتـب لهـم 

س  ( .لام الإ 
ــا ا شــواق الماضــي   ويــذكرنا بعظمــة الماضــي فيكتــب  ــر فين ــا يثي صــلاح الــدين ) وحيًن

 ( .الإ يوبي 
ا حكام )و( ا حكام الصيام ) وحيًنا يخاطب المسلمين با سلوب العلم والفقه فيكتب لهم 

 ... ( .الزكاة 
ا حكـام ) وحينا يدل على وسيلة تخلـيص المجتمـع مـن ا وضـار الرا سـمالية فيكتـب لهـم 

سلامي ..   ويذكر ا خطاره وا ضراره ( التا مين   .ويبين بديله الحق في التكافل الإ 
سلام ) ونجده الإ ن يكتب في  لإ ولئك جميًعا   فجـزاه اللّـه تعـالى ( تربية الإ ولإد في الإ 

 .خيًرا   وزاده توفيًقا   وبارك في عمره وفي عمله 



 لفضيلة العالم الكبير الشيخ وهبي سليمان الغاوجي الإ لباني مقدمة 25
 

ء   وقـد بلـل مـا كتبـه فـي هـذا لقد كتب كتابه الإ خير هذا   وجعله في ا ربعة ا جـزا - 2
وهو ا مر يدل حًقا على عنايتـه العظيمـة . صفحة من القطع المتوس   (9) ( 9372) الموضوع 

 .بتربية ا جيال المستقبل فضًلا عن غير  لك من العلم والمعرفة 
سـلامية علـى سـعة وبسـ  *  ما ا علم ا حًدا كتـب فـي تربيـة الإ ولـإد مـن وجهـة النظـر الإ 

 .فعل الإ ستا  الشيخ عبد اللّه علوان  وصدق مجموعا كما
سلامية في القرا ن والسنة وا ثار السلف الصالح على *  ما ا علم كاتًبا ا كثر من الشواهد الإ 

 .ما يقرره من ا حكام ووصايا وا داب   كما فعل الإ ستا  الشيخ عبد اللّه علوان 
مسـلمين الإ صـيلة  ما ا علم كاتًبا اكتفى فـي هـذه البحـوّ التربويـة الهامـة بكتابـات ال* 

  كما فعل الإ سـتا  " ا لإ عند الحاجة الماسة لغاية خاصة " دون العروج ا لى ما قاله الإ خرون 
الشيخ عبد اللّه    لك لإ نه يكتب لمسلمين يوجهون مسلمين   فهو يختصـر الطريـق   ولـإ ن 

سلام وتجارب المسلمين الماضـين و سلامية القائمة على ا صول الإ  المعاصـرين له من الثقافة الإ 
نية عما عند الإ خرين   .  ما يجد بها غ 

ما ا علم كاتًبا كتب بحرقة وقوة في موضوع تربية الإ ولإد   كمـا فعـل الإ سـتا  الشـيخ * 
 .عبد اللّه 
ا ما بعد   فلقد هممت با ن ا كتب عناوين بعـض بحـوّ هـذا الكتـاب القـيم   وا ن  - 3

وا علانـا ينبـئ عـن . لتكـون نمو جـا " هـا ومـا ا كثر" ا عرض لمعان من نقاط نيرة مفيدة منه   
كنه الكتاب وحقيقته   لكني تركت  لك كيلا ا طيل على القـارئ الكـريم فـي هـذه الكلمـة   

 .وكي يصل هو بنفسه ا لى ما كنت ا وّد عرضه وزيادة 
: " لكني ا نقل كلمة الإ ستا  الشيخ عبد اللّه في نهاية الكتاب التي جعلها تحـت عنـوان

 " :لإ بد منها  اقتراحات تربوية
مراعـاة  -تشويق الولد ا لـى ا شـرف الكسـب : يرى الإ ستا  ا نها تنحصر في الإ مور التالية 

ا يجـاد التعـاون بـين البيـت  -ترك المجال للولد في اللعب والترويح  -استعدادات الولد الفطرية 
اليـوم  السـير علـى مـنهج تربـوي فـي -تقويـة الصـلة بـين المربـي والولـد  -والمسجد والمدرسـة 

استشـعار الولــد  -تشــويق الولـد ا لـى المطالعــة الدائمـة  -تهيئـة الوســائل الثقافيـة للولـد  -والليلـة 
سلام   .تعميق روح الجهاد في نفسية الولد  -بمسؤولية الإ 

                                                

ر اللّه ا عادة جمعه وترتيبه في مجلدين بطريقة ا فضل ا ن شاء اللّه  (9)  ( .الناشر ) كان هذا في طبعته الإ ولى   وقد يسَّ
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صفحة   فهل تـرى ا ن الكاتـب الفاضـل (  977) لقد كتب في شرح هذه المقترحات 
 لإد والعناية بهم ؟ترك مزيًدا لمستزيد في واجب تربية الإ و

فما ا جدر الإ باء والإ مهات   وما ا جدر المربين والعاملين في ميدان التربية   ما ا جـدرهم 
سلام ) جميًعا بقراءة كتاب    وا ن يسـيروا مـع كتابنـا هـذا فـي تربيـة مـن ( تربية الإ ولإد في الإ 

ــالمرء ا ثمــا ) يلــون ا مــرهم  رواه (  ا ن يضــيع مــن يقــوت - كمــا يقــول رســولنا  -فكفــى ب
 .مسلم 

وا ّي ضياع ا شد وا خطر من ا ضاعة القلوب وتحريفها عن الجادة ا و تركهـا تضـيع هكـذا 
همال ؟ سلام والتنكر لإ حكامه ؟ !بسبب الإ   ا ّي ضياع ا شد من ضياع هو الخروج على الإ 

ا ّي ضياع ا شد من ضياع قلوب الإ ولإد وعقولهم وا خلاقهم   ثم بقاء ا جسادهم كا نهـا 
 !مل عقيدة عظيمة ولإ تعيش لغاية عظيمة ؟خشب مسندة لإ تح

ا قّر اللّه عينك يا شيخ عبد اللّه   وعيون ا مثالك ؛ فينشا  الجيـل   الجيـل المثـالي يعـيش 
عيش ا ول جيل مثالي على الإ رض   ويوفقـه اللّـه تعـالى كمـا وفـق  لـك الجيـل الـإ ول   جيـل 

لفه في الإ رض ويمكن له دينه وصحبه البررة الإ خيار رضي اللّه تعالى عنهم فيستخ رسوله 
الذي ارتضى له   ويبدله من بعـد خوفـه ا مًنـا   ويرفـع رايتـه علـى كـل صـقع ورابيـة   ويجعـل 

 .الدين كله للّه 

ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر الّله ينصر من يشاء وهو العزيز  }وما  لك على اللّه بعزيز 

                                              . {الرحيم 
 وهبي سليمان الغاوجي 

  



 الطبعة الثانية مقدمة 22
 

 

 الطبعة الثانية مقدمة
 للمؤلف

الحمد للّه الذي بنعمته تـتم الصـالحات   والصـلاة والسـلام علـى معلّـم النـاس الخيـر   
ورضـي اللّـه عـن ا لـه وا صـحابه .. وهادي البشرية ا لى نور الحق المبـين   والصـراط المسـتقيم 

سلام   وتعاليم القرا نمّمن حملوا ا لى العالم ر.. والتابعين  ورضـي ا يًضـا عّمـن سـار .. سالة الإ 
 .على دربهم   ومشى على طريقتهم با حسان ا لى يوم الدين 

تربيـة الإ ولـإد " فا حمده سبحانه ا وًلإ وا خًرا على ما مّن ووفـق فـي ا نجـاز كتـاب  : وبعد
سلام   .با قسامه الثلاثة " في الإ 

موفًيـا بـالغرض   موضـًحا  -الإختصاص كما شهد ا هل  -وقد جاء الكتاب بعد اكتماله 
للوسائل   مرشًدا للطريقة   مستوعًبا للمبادئ   منّوًعا للمسـؤوليات   ملبًيـا للحاجـة   مناسـًبا 

سلامية الراهنة   ..لروح العصر   متلائًما مع واقع الجيل   وحالة الإ مة الإ 
ة فـي كـل مـا يحتاجونـه ا ن يجد قّراء العربية في هذا الكتاب ا منيـتهم الغاليـ وا ملي وطيد

ــإدهم فــي الحاضــر ا و فــي المســتقبل  ــة   وقواعــد تربويــة ... لإ ول ــن مبــادئ توجيهيــة عام م
 ...شاملة 

ا ن ا كـون قــد سـَدْدت بــا خراج هـذا الكتــاب ثغـرة كبيــرة فـي عــالم الكتــب    كمـا ا مــل
سلامية الحاضرة كتاًبـا تربوًيـ.. ومجال التربية  ا شـامًلا حيث ا صبح المربّي يجد في المكتبة الإ 

من جميع الجوانـب   ويضـع بـين يديـه القواعـد الإ ساسـية فـي ا عـداد " تربية الولد "   يعالج 
 ...الولد روحيًّا وعقليًّا وجسميًّا   وفي تكوينه خلقًيا ونفسًيا واجتماعًيا 

كما ا رجو ا ن يكون الكتاب هذا مناًرا متلا لًئا يسـتهدي بـه كـل مـن يريـد ا ن يربّـي ولـده 
ـلف على ا صالة  سلام   وهدي القرا ن   ومعالم السنة   وطرائق السَّ العقيدة الربانية   وسنن الإ 

سلامية الغراء   !  ومنهجية الشريعة الإ 
ــربِّين ــي قســم  وا بشــر الم ــة ف ــى هــذه الطبع ــا ني ا ضــفت ا ل ــاف مســتوياتهم ب ــى اختل عل

ي يعالج ميل الولد الذ"  مسؤولية التربية الجنسية "بحًثا جديًدا بعنوان " مسؤوليات المربّين "
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ا لى الجنس   وكّفه عن الفاحشة في سن المراهقة   وا رشاده ا لى ا صول الإتصال الجنسي ا  ا 
 !!.بلل سن البلوغ   ودخل عتبة الزواج 

وا ريد في هذه المناسبة ا ن ا  كّر ا خـوتي المـربّين بـا ن يوافـوني بملاحظـاتهم واقتراحـاتهم 
ــا شــاكر لهــم ســلًفا حســن صــنيعهم   وكــريم و.. ا  ا را وا فــي الكتــاب ثمــة نقــص ا و نقــد  ا ن

دَّ  اهتمامهم   لإ ن الكمال للّه تعالى وحده   والعصمة لإ نبيائه ورسله   ومـا منّـا ا لـإ مـن رّد ور 
عسى ا ن ا سـتدرك  لـك فـي الطبعـات القادمـة ا  ا يّسـر اللّـه لـي بقـاء الصـحة وطـول ... عليه 
 !!..العمر 

ا رى في شبابنا وشباتنا ظاهرة التلهف ا لى شراء  ا ن وا ن مما يثلج الصدر   ويفرح القلب
سلامي لمطالعته والإستفادة منه  وما ا ن نزل القسم الـإ ول والثـاني والثالـث مـن ... الكتاب الإ 

كتاب التربية ا لى السوق حتى تزاحم الشباب والمربون على اقتنائه   وما كنـت ا توقـع ا ن تنفـد 
 .ا وًلإ وا خيًرا النسخ بهذه السرعة العجيبة   والحمد للّه 

سـلام لمـا تولّـد عنـده مـن وهذه الظاهرة  تدل على ا ن جيلنا المسـلم بـدا  يتجـه نحـو الإ 
سـلام بتشـريعه الشـامل   ومبادئـه ... قناعة عقلية وقلبية  هـذه القناعـة تتجسـد فـي ا ن هـذا الإ 

ة   الخالدة هوالمنقذ الوحيد مما يعانيه من ا فات نفسية   وانحرافات خلقية   وضغوط سياسي
 ..وتفّسخ اجتماعي 

يهدي به الّله من اّتبع رضوانه ُسُبل السالم * قد جاءكم من الّله نوٌر وكتاٌب مبني  }

 - 92: المائدة .)  {وخيرجهم من الظلمات إىل النور بإذنه ويهديهم إىل صراط مستقيم 
92 ) 

ســلام بــدا ت تتحــرك نحــو المســتقبل لتقــيم فــ وا نــي لــإ لمح فــي خيــالي ي ا ن طلــائع الإ 
سلامي مجًدا عريًضا يضاهي الإ مم الكبيرة في عزتها وشموخها  وا ن مـن ا عظـم .. مجتمعنا الإ 

سلام دولته   وللمسلمين عزتهم  سـلام .. العوامل التي تحقق للا  ا ن تتضافر جهود العـاملين للا 
 ...في تكوين جيل قرا ني مؤمن   وا عداد ا مة ا سلامية مجاهدة   وتهيئة مجتمع رباني فاضل 

 !!لك على اللّه بعزيز ا  ا ا خذ العاملون بالوسائل   وسار المسلمون نحو الغايات وما  
الطبعـة الثانيـة .. ا قدم لجيلنا المسلم المعاصر على اختلاف مستوياته وثقافاتـه  وها ا نذا

عسى ا ن يجدوا في الكتـاب مـا ينشـدونه مـن ا سـس ... من كتاب التربية بتنقيحاتها وزياداتها 
عداد متين فلـا .. ة   ومن قواعـد فـي التربيـة راسـخة   ومـن مبـادئ فـي التكـوين سـامية في الإ 
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سلامية الشاملة التي وّضـحت معالمهـا شـريعة  يرون من بّد سوى ا ن يا خذوا بمنهجية التربية الإ 
سلام   ووضع ا صولها النبي عليه الصلاة والسلام   !...الإ 

الغيـب ا لقـى فيهـا ربّـي ا  ا را وا  ا  كّر القراء با ن يشملوني بدعوة صالحة في ظهـر وختاًما
 ...في هذا الكتاب خيًرا   وا نا لهم من الشاكرين 

ا ن يجعل عملي خالًصا لوجهـه الكـريم   وا ن يتقبّلـه منـي يـوم العـرض عليـه   اللَّه ا سا ل
سلام الكليـة عـن الكـون والحيـاة  وا ن يوفقني دائًما لنصرة هذا الدين الحق   وتوضيح فكرة الإ 

نسان  جابة جدير ا  ... والإ   .نه ا كرم ما مول وبالإ 
 المؤلف                                                                        

 عبد اللّه ناصح علوان
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 مقدمة الطبعة الثالثة 
 المزيدة للمؤلف

الحمد للّه رب العالمين   وا فضـل الصـلاة وا تـم التسـليم علـى سـيدنا محمـد وعلـى ا لـه 
 :وبعد .. ين   وعلى دعاة الحق   وقادة الخير با حسان ا لى يوم الدين وصحبه ا جمع

سلام ] فما كنت ا حسب ا ن يلقى كتابي  عجـاب والتقـدير [ تربية الإ ولإد في الإ  مـن الإ 
ِمـن كـل َمــن اجتمعـت  بـه مـن ا سـاتذة وعلمــاء وتربـويين   ومـن كـل مــن ...   والثنـاء العطـر 

والحمـد للّـه ا وًلـإ وا خـًرا فهـو الـذي .. وقادة دعوة راسلوني من ا قطاب فكر   ورجال ا دب   
فمنه نستمد العون   وعليه نتوكـل   وا ليـه يرجـع .. منَّ ووفق   وا عطى ووهب   وا لهم ويسر 

 :وها هو  ا الكتاب ا قدمه للطبعة الثالثة مع زيادتين هامتين ... الفضل كله 
 .المسلمة تبيان الإ دلة القاطعة في وجوب ستر وجه المرا ة  :الإ ولى 
تدعيم الوقائع في انحرافات الجنس على ضوء ما جد من ا حداّ   وا رجو من : الثانية 

اللّه العلي القدير ا ن يخرج الكتاب في طبعته الثالثة فـي ا جمـل طباعـة   وا بهـى حلـة  وا فضـل 
سـلام   ولكـل مـن .. ا خراج  ليكون عونًا وسـنًدا لكـل مـن يهمـه تربيـة ا ولـإده علـى قواعـد الإ 
يمان يسعى  ا فضـل  -والحمد للّه  -وفي ا سلامنا ... في تكوين جيل على ا ساس الإ خلاق والإ 

ــه والإ خلــاق  ــي التوجي ــة   وا قــوى الــدعائم ف فهــو يفــي بحاجــات الإ مــة .. الإ ســس فــي التربي
سلامية في كل زمان ومكان في كل ما تتطلع ا ليه من غد مشرق ا فضل   ومسـتقبل متفائـل  الإ 

 ..بسام 
سـلام رائـده فـي الفكـر والعقيـدة اللّه ا سا ل ا ن ي سلام اليوم ا لى ا ن يجعـل الإ  وفق جيل الإ 

وغايته في التطبيق والعمـل والتربيـة   ومقصـده فـي التطلـع ا لـى عـزة سـامقة وكرامـة منشـودة   
جابة جدير .. ووحدة ا سلامية شاملة   .ا نه خير مسؤول وبالإ 

ـــــــــــــــــــه رب العـــــــــــــــــــالمين  ـــــــــــــــــــد للّ ـــــــــــــــــــا ا ن الحم ـــــــــــــــــــر دعوان                                             .وا خ
 المؤلف

 عبد اللّه ناصح علوان
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ل  الِقْسم  الإ وَّ
 ويشمل ا ربعة فصول

 .الزَّواج المثالي وارتباطه بالتربية  :الفصل الإ ول 
 .الشعور النفسي نحو الإ ْولإد  :الفصل الثاني 
 .ا ْحكام عامَّة تتعلق بالمول ود  :الفصل الثالث 
عالجته ا ْسبا :الفصل الرابع   .ب الإنحراِف عند الإ ولإد وم 
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 الزواج المثالي وارتباطه بالتربية:الفصل الإ ول 

سلام في تربية الإ ولإد يحسـن ا ن ا تعـرض  قبل ا ن ا شرع في بيان الإ سس التي وضعها الإ 
 :للزواج من نواح ثلاثة  -ولو باختصار  -

 .الزواج فطرة ا نسانية ( ا  )
 .الزواج مصلحة اجتماعية ( ب)
 .الزواج انتقاء واختيار ( ج)

لإ ن التعرض لمثل هذه النواحي توضح وجه ارتباط التربية بتحمل المسـؤولية   وا نجـاب 
الذرية   والإعتراف بنسب الولـد   وسـلامة جسـمه وا خلاقـه   وتـا جيج عاطفـة ا بويـه نحـوه   

 .اة وتعاون الزوجين على تربيته وتقويم اعوجاجه   وا عداده ا نسانًا صالًحا للحي
 :وا ليكم بعض التفاصيل في كل ناحية من هذه النواحي الثلاثة 

 الزواج فطرة ا نسانية( ا  )
سلامية   ا ن الشـريعة حاربـت الرهبانيـة لكونهـا  من الإ مور البديهية في مبادئ الشريعة الإ 

نسان   وتتعارض مع ميوله وا شواقه وغرائزه   .تتصادم مع فطرة الإ 
ا ن اللّـه ا بـدلنا بالرهبانيـة : )  د بـن ا بـي وقـاص فقد روى البيهقي في حديث سـع -

 ( .الحنيفيّة السمحة 
مـن كـان موسـًرا لـإ ن يـنكح : ) ا نه قال  وروى الطبراني والبيهقي عن رسول اللّه  -

 ( .ثم لم ينكح فليس مني 
سـلام تحـرم علـى المسـلم ا ن يمتنـع  فا نت ترى من هذه الإ حاديث وغيرها ا ن شـريعة الإ 

زهد فيه بنية الرهبانية   والتفرغ للعبادة   والتقرب ا لى اللّه   ولإ سيما ا ن كان عن الزواج   وي
 .المسلم قادًرا عليه   متيسًرا له ا سبابه ووسائله 
في مراقبة ا فراد المجتمع   ومعالجة النفس  ونحن ا  ا تا ملنا مواقف رسول اللّه 

نسانية ازددنا يقيًنا با ن هذه المراقبة وتلك المعالج نسان  الإ  ة مبنيتان على ا دراك حقيقة الإ 
وراميتان ا لى تلبية ا شواقه وميوله   حتى لإ يتجاوز ا ي فرد في المجتمع حدود فطرته   ولإ 
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.. يعمل ما ليس با مكانه واستطاعته   بل يسير في الطريق السوي سيًرا طبيعيًّا متلائًما معتدًلإ 
لبشر   ولإ يضعف وقد قوي ا بناء الحياة لإ يتعثر وقد سار الناس   ولإ يتقهقر وقد تقدم ا

فطرة الّله اليت فطر الناس عليها ، ال تبديل خللق الّله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر  }

 ( 35: الروم .)  { الناس ال يعلمون

صـلاحية  وا ليكم هذا الموقـف مـن رسـول اللّـه    فهـو يعـد مـن ا عظـم المواقـف الإ 
نسان والتربوية في معالجة الطبائع ا  :لسلبية   وفهم حقيقة الإ 

 جاء ثلاثة ره  ا لى بيـوت ا زواج النبـي : )  روى البخاري ومسلم عن ا نس  -
وا يـن نحـن مـن : فقـالوا ( وجـدوها قليلـة ) يسا لون عن عبادتـه   فلمـا ا خبـروا كـا نهم تقالوهـا 

لي الليل ا بًدا ا ما ا نا فا ني ا ص: قال ا حدهم.   قد غفر له ما تقدم من  نبه وما تا خر  النبي 
فجـاء . ا نا ا عتزل النساء فلا ا تـزوج ا بـًدا : ا نا ا صوم الدهر ولإ ا فطر   وقال ا خر :   وقال ا خر 
ا نتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ ا ما واللّه ا ني لإ خشاكم للّه   وا تقـاكم لـه : فقال  رسول اللّه 

 ( .تي فليس مني   لكني ا صوم وا فطر   وا صلي وا رقد   وا تزوج النساء   فمن رغب عن سن
سـلام فطـرة ا نسـانية ؛  فمن هذه النصوص يتبين لكل  ي عقل وبصيرة ا ن الزواج فـي الإ 

.. ليحّمل المسلم في نفسه ا مانة المسؤولية الكبرى تجاه من له في عنقه حق التربيـة والرعايـة 
 .!!!حينما يلبي هذه الفطرة   ويستجيب لإ شواق هذه الغريزة   ويساير سنن هذه الحياة 

 الزواج مصلحة اجتماعية( ب)
سلام فوائد عامـة   ومصـالح اجتماعيـة   سـنتعرض بتوفيـق  من المعلوم ا ن للزواج في الإ 

 :اللّه لإ همها   ثم نبين وجه ارتباطها بالتربية 
نساني  - 9  :المحافظة على النوع الإ 

نساني   ويتكاثر ويتسلسل  ه الإ رض ا لى ا ن يرّ اللّ .. فبالزواج يستمر بقاء النسل الإ 
نساني   ومن  ومن عليها   ولإ يخفى ما في هذا التكاثر والتسلسل من محافظة على النوع الإ 
حافز لدى المختصين لوضع المناهج التربوية   والقواعد الصحيحة لإ جل سلامة هذا النوع 
من الناحية الخلقية   والناحية الجسمية على السواء   وقد نّوه القرا ن الكريم عن هذه 
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نسانية حين قال الح والّله جعل لكم من أنفسكم أزواًجا  }: كمة الإجتماعية والمصلحة الإ 

 ( 72: النحل .)  {، وجعل لكم من أزواجكم بنني وحفدة 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها  }: وقوله 

 ( 9: النساء .)  {زوجها ، وبث منهما رجاًلا كثرًيا ونساًء 
 :المحافظة على الإ نساب  - 2

ولـإ يخفـى مـا فـي هـذا .. وبالزواج الذي شرعه اللّه يفتخر الإ بناء بانتسابهم ا لى ا بـائهم 
نسـانية  ولـو لـم يكـن  لـك .. الإنتساب من اعتبارهم الذاتي واستقرارهم النفسي وكـرامتهم الإ 

ا نسـاب ؛ وفـي  لـك طعنـة الزواج الذي شرعه اللّه   لعّج المجتمع با ولإد لإ كرامـة لهـم ولـإ 
باحية   ..نجلاء للا خلاق الفاضلة   وانتشار مريع للفساد والإ 

 :سلامة المجتمع من الإنحلال الخلقي  - 3
ـــن التفســـخ  ـــا من الـــإ فراد م ـــي   وي ـــن الإنحلـــال الخلق ـــالزواج يســـلم المجتمـــع م وب

حـين  ولإ يخفى على كـل  ي ا دراك وفهـم ا ن غريـزة الميـل ا لـى الجـنس الـإ خر.. الإجتماعي
با فضـل الـإ داب  -ا فراًدا وجماعات  -تشبع بالزواج المشروع   والإتصال الحلال تتحلى الإ مة 

  وا حسن الإ خلاق   وتكون جديرة با داء الرسالة   وحمل المسؤولية على الوجه الـذي يريـده 
دته اللّه منها   وما ا صدق ما قاله عليه الصلاة والسلام في ا ظهار حكمة الزواج الخلقية   وفائ

مـن اسـتطاع : يا معشر الشباب : ) الإجتماعية حين كان يحض فئة من الشباب على الزواج 
نه ا غض للبصر   وا حصن للفرج   فمن لـم يسـتطع فعليـه بالصـوم  (9)منكم الباءة  فليتزوج   فا 
نه له وجاء   .رواه الجماعة (  (2)فا 

 :سلامة المجتمع من الإ مراض  - 4
الـإ مراض السـارية الفتاكـة التـي تنتشـر بـين ا بنـاء المجتمـع وبالزواج يسـلم المجتمـع مـن 

ومــن هــذه الــإ مراض الزهــري   وداء .. نتيحــة للزنــى   وشــيوع الفاحشــة   والإتصــال الحــرام

                                                

 .القدرة على الزواج : الباءة  (9)
 .قاطع للشهوة : اء وج (2)
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وغيرهــا مــن الــإ مراض الخطيــرة التــي تقضــي علــى النســل   وتــوهن ( ... التعقيبــة ) الســيلان 
 .الجسم   وتنشر الوباء   وتفتك بصحة الإ ولإد 

 :السكن الروحاني والنفساني  - 2
لفة ما بين الـزوجين  فـالزوج حـين يفـرغ ا خـر .. وبالزواج تنمو روح المودة والرحمة والإ 

النهار من عمله   ويركن عند المساء ا لى بيته   ويجتمـع با هلـه وا ولـإده   ينسـى الهمـوم التـي 
لك المــرا ة حــين اعترتــه فــي نهــاره   ويتلاشــى التعــب الــذي كابــده فــي ســعيه وجهــاده   وكــذ

 .تجتمع مع زوجها   وتستقبل عند المساء رفيق حياتها 
وهكذا يجد كل واحد منهما في ظل الإ خر سكنه النفسي   وسعادته الزوجية   

ومن آياته أن  }: وصدق اللّه العظيم عندما صور هذه الظاهرة با بلل بيان   وا جمل تعبير 

وجعل بينكم مودة ورمحة إن يف ذلك آليات خلق لكم من أنفسكم أزواًجا لتسكنوا إليها ، 

 ( 29: الروم .)  { لقوم يتفكرون
 :تعاون الزوجين في بناء الإ سرة وتربية الإ ولإد  - 2

فكـل منهمـا يكمـل .. وبالزواج يتعاون الزوجان على بنـاء الإ سـرة   وتحمـل المسـؤولية 
ا نوثتهـا   و لـك فـي عمل الإ خر   فالمرا ة تعمل ضمن اختصاصـها   ومـا يتفـق مـع طبيعتهـا و

شراف على ا دارة البيت   والقيام بتربية الإ ولإد   وصدق من قال   :الإ 
 الإ عراق طيب شعًبا ا عددت        ا عددتها ا  ا  مدرسة الإ م

والرجل كـذلك يعمـل ضـمن اختصاصـه   ومـا يتفـق مـع طبيعتـه ورجولتـه   و لـك فـي 
الإ سـرة مـن عـوادي الـزمن   ومصـائب السعي وراء العيال   والقيام با شـق الإ عمـال   وحمايـة 

وفي هذا يتم روح التعاون مـا بـين الـزوجين   ويصـلان ا لـى ا فضـل النتـائج   وا طيـب .. الإ يام 
يمـان   وفـي  الثمرات في ا عداد ا ولإد صالحين   وتربيـة جيـل مـؤمن يحمـل فـي قلبـه عزمـة الإ 

ســلام ؛ بــل يــنعم البيــت با جمعــه ويرتــع ويهنــا  فــي ظلــال ال محبــة والســلام نفســه روح الإ 
 .والإستقرار 
 :تا جج عاطفة الإ بوة والإ مومة  - 7

وبالزواج تتا جج في نفس الإ بوين العواطف   وتفيض من قلبيهمـا الإ حاسـيس والمشـاعر 
ولإ يخفى ما في هذه الإ حاسيس والعواطف من ا ثـر كـريم   ونتـائج طيبـة فـي رعايـة .. النبيلة 
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م نحـو حيــاة مســتقرة هانئـة  ومســتقبل فاضــل الإ بنـاء   والســهر علــى مصـالحهم والنهــوض بهــ
ام   .بسَّ

 -ا خـي القـارئ -تلكم ا هم المصالح الإجتماعيـة التـي تـنجم عـن الـزواج   ولقـد را يـت 
 .ارتباط هذه المصالح بتربية الولد وا صلاح الإ سرة   وتنشئة الجيل 

سلامية قد ا مـرت بـالزواج وحضـت عليـه   ورغبـت فيـه؛  فلا عجب ا ن نرى الشريعة الإ 
ما اسـتفاد المـؤمن بعـد تقـوى اللّـه عـز وجـل خيـًرا لـه مـن : " القائل  وصدق رسول اللّه 

زوجة صالحة   ا ن ا مرها ا طاعته   وا ن نظـر ا ليهـا سـرته   وا ن ا قسـم عليهـا ا بّرتـه   وا ن غـاب 
 .رواه ابن ماجة " عنها حفظته في نفسها وماله 

 .رواه مسلم " حة الدنيا متاع وخير متاعها المرا ة الصال: " والقائل 

 الزواج انتقاء واختيار( ج)
ســلام بتشــريعه الســامي   ونظامــه الشــامل  قــد وضــع ا مــام كــل مــن الخاطــب .. الإ 

والمخطوبة قواعد وا حكاًما   ا ن اهتدى الناس بهديها   ومشـوا علـى نهجهـا كـان الـزواج فـي 
يمـان وكانت الإ سرة المكونة من البنـين وا.. غاية التفاهم والمحبة والوفاق  لبنـات فـي  روة الإ 

 .المكين   والجسم السليم   والخلق القويم   والعقل الناضج   والنفسية المطمئنة الصافية 
 :وا ليكم ا هم هذه القواعد والإ حكام 

 :الإختيار على ا ساس الدين  - 9
سلام   والتطبيق العملي السلوكي  -حين نطلق لفظه  -نقصد بالدين  الفهم الحقيقي للا 

ونقصــد كـذلك الـإلتزام الكامــل بمنـاهج الشــريعة   .. ئله الســامية   وا دابـه الرفيعـة لكـل فضـا
 .ومبادئها الخالدة على مدى الزمان والإ يام 

.. فعندما يكون الخاطب ا و المخطوبة على هذا المستوى من الفهم والتطبيـق والـإلتزام 
لق  لواحـد منهمـا علـى غيـر وعندما يكون ا.. يمكن ا ن نطلق على ا حدهما ا نه  و دين و و خ 

فمن البديهي ا ن تحكـم عليـه بـانحراف السـلوك .. هذا المستوى من الفهم والتطبيق والإلتزام 
سلام  لق   والبعد عن الإ  مهما ظهـر للنـاس بمظهـر الصـلاح والتقـوى وزعـم ا نـه .. وفساد الخ 

 ...مسلم متمسك 
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وضــع المــوازين  لمــا -  -ومــا ا دقَّ مــا ســنَّه الخليفــة العــادل عمــر بــن الخطــاب 
الصحيحة لمعرفة الإ شخاص   وا ظهار حقائق الرجال   و لك حينما جاءه رجل يشـهد لرجـٍل 

 ...ا خر 
 !نعم : ا تعرف هذا الرجل ؟ فا جاب : فقال له عمر 

 .لإ : هل ا نت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه ؟ فا جاب الرجل : قال 
: الإ خلـاق ؟ فا جـاب الرجـل هل صاحبته في السفر الذي تعرف بـه مكـارم : قال عمر 

 .لإ 
: هل عاملته بالدينار والدرهم الذي يعرف بـه ورع الرجـل ؟ فا جـاب الرجـل : قال عمر 

 .لإ 
فصاح به عمر   لعلك را يته قائًما قاعًدا يصـلي فـي المسـجد يرفـع را سـه تـارة ويخفضـه 

 !!..ا خرى ؛ فرد الرجل نعم 
نــك لــإ تعرفــه   والتفــت ا لــ: فقــال لــه عمــر  ائتنــي بمــن : ى الرجــل وقــال لــه ا هــب فا 

 .يعرفك 
ــوازين  فعمــر  ــة بم ــإ مظهــره   ولكــن عــرف الحقيق ــم ينخــدع بشــكل الرجــل ول ل

 !!..صحيحة كشفت عن حاله   ودلت على تدينه وا خلاقه 
: " وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم عن ا بـي هريـره 

 .. " .واكم وا نما ينظر ا لى قلوبكم وا عمالكم ا ن اللّه لإ ينظر ا لى صوركم وا م
لهذا كله ا رشد النبي صلوات اللّه وسلامه عليه راغبي الزواج با ن يظفروا بذات الـدين   
لتقوم الزوجة بواجبها الإ كمل في ا داء حق الـزوج وا داء حـق الإ ولـإد   وا داء حـق البيـت علـى 

سلام   وحض عليه الرسول عليه   .الصلاة والسلام النحو الذي ا مر به الإ 
تـنكح : "قـال  ا ن رسول اللّه  روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ا بي هريرة  -

 " .يداك (9) لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها   فاظفر بذات الدين تربت: المرا ة لإ ربع 
مـن تـزوج امـرا ة : "ا نه قـال  عن النبي  وروى الطبراني في الإ وس  عن ا نس  -

لًّإ   ومن تزوجها لمالها لم يزده اللّه ا لإ فقًرا  ومن تزوجها لحسبها لـم لعزها لم يزده  اللّه ا لإ   

                                                

اظفر بذات الدين ولإ : كلمة تفيد الحث والتحريض   والدعاء له بكثرة المال   وصار المعنى : تربت يداك  (9)
 .تلتفت ا لى المال وغيره 
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ن فرجه   ا و يصل  يزده اللّه ا لإ دناءة   ومن تزوج امرا ة لم يرد بها ا لإ ا ن يغضَّ بصره   ويحصِّ
 " .رحمه   بارك اللّه له فيها  وبارك لها فيه 

ة با ن يبحثوا عن الخاطب  ي الدين والخلق  ا ولياء المخطوب وبالمقابل ا رشد النبي 
ليقوم بالواجب الإ كمل في رعايـة الإ سـرة   وا داء حقـوق الزوجيـة   وتربيـة الإ ولـإد   والقوامـة 

نفاق   .الصحيحة في الغيرة على الشرف   وتا مين حاجات البيت بالبذل والإ 
نـه وخلقـه ا  ا جـاءكم مـن ترضـون دي: " ا نـه قـال  روى الترمذي عن رسول اللّـه  -

 " .فزّوجوه   ا لإ تفعلوا تكن فتنة في الإ رض   وفساد عريض 
وا ية فتنة ا عظم على الدين والتربية والإ خلاق من ا ن تقع الفتاة المؤمنة بين براثن خاطب 
متحلل   ا و زوج لإ يرقب في مؤمنة ا لًّإ ولإ  مة   ولإ يقيم للشرف والغيرة والِعـرض وزنًـا ولـإ 

 اعتباًرا ؟
ة ا عظم على المرا ة الصالحة من ا ن تقع في عصمة زوج ا بـاحي فـاجر   ي كِرههـا وا ية فتن

على السفور والإختلاط   ويجبرها على احتساء الخمـرة   ومراقصـة الرجـال   ويقسـرها علـى 
 التفلت من ربقة الدين والإ خلاق ؟

نتقلـت كانت في بيت ا هلها مثاًلإ للعفة والطهـارة   فلمـا ا -ويا للا سف  -فكم من فتاة 
ا لى بيت ا باحي   وزوج متحلل فاجر   انقلبت ا لى امرا ة متهتكـة مسـتهترة   لـإ تقـيم لمبـادئ 

 !!.الفضيلة ا ية قيمة   ولإ لمفهومات العفة والشرف ا ي اعتبار 
ومما لإ شك فيه ا ن الإ ولإد حين ينشؤون في مثل هذا البيت المتحلـل المـاجن الـإ ثم ؛ 

باحية   ويتربون على الفساد والمنكر على  -لإ محالة  -فا نهم سينشؤون   .الإنحراف والإ 
ا  ن فالإختيار على ا ساس الدين والإ خلاق من ا هم ما يحقق للزوجين سعادتهما الكاملة 
ســـلامية الفاضـــلة   وللا ســـرة شـــرفها الثابـــت   واســـتقرارها  ـــربيتهم الإ  ـــإد ت ـــة   وللا ول المؤمن

 “.المنشود 
 :الإختيار على ا ساس الإ صل والشرف  - 2

سلام في اختيـار ا حـد الـزوجين للـا خر   ا ن يكـون الإنتقـاء  ومن القواعد التي وضعها الإ 
رفت بالصلاح والخلق   وا صـالة الشـرف   وا رومـة الإ صـل    لشريك الحياة من ا سرة عريقة ع 

 !!.ولكون الناس معادن يتفاوتون فيما بينهم وضاعة وشرًفا   ويتفاضلون فساًدا وصلاًحا 
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فــي ا ن النــاس معـادن   وا نهــم يتفــاوتون فــي الوضــاعة والشــرف    ولقـد نــوه النبــي 
والخير والشر   بقوله فـي الحـديث الـذي رواه الطيالسـي   وابـن منيـع   والعسـكري عـن ا بـي 

سـلام  ا  ا : " هريـرة  النـاس معـادن فـي الخيـر والشـر   خيـارهم فـي الجاهليـة خيـارهم فـي الإ 
 " .فقهوا 

لـزواج   ا ن يكـون الإنتقـاء علـى ا سـاس الإ صـالة كل راغـب فـي ا لهذا حض النبي 
 .وا ليكم طاقة من ا حاديثه الكثيرة المتضافرة .. والشرف والصلاح والطيب 

: " فقد روى الدارقطني   والعسكري   وابن عدي عـن ا بـي سـعيد الخـدري مرفوًعـا  -
َمن   قالوا  را ة الحسـناء فـي لمـا: وما خضراء الدمن يـا رسـول اللّـه ؟ قـال : ا ياكم وخضراء الدِّ

 . (9)"المنبت السوء 
ــدارقطني   والحــاكم عــن عائشــة  - ــن ماجــة   وال ــه عنهــاوروى اب ــا  رضــي الل : مرفوًع

 " .تخيروا لنطفكم وا نكحوا الإ كفاء "
تخيروا لنطفكم فا ن العـرق : " ا نه قال  وروى ابن ماجة والديلمي عن رسول اللّه  -
اس   " .دسَّ
ــن عســاك - ــه عنهــار عــن عائشــة وروى ابــن عــدي   واب ــا  رضــي الل ــروا : " مرفوًع تخي

اطلبـوا مواضـع الإ كفـاء : "   وفي روايـة " لنطفكم فا ن النساء يلدن ا شباه ا خوانهن وا خواتهن 
 " .لنطفكم   فا ن الرجل ربما ا شبه ا خواله 

ـاس : " وروى ابن عدي في الكامل مرفوًعا  - تزوجوا في الِحْجر الصالح فا ن العـرق دسَّ
 "(9) . 

فهذه الإ حاديث بمجموعها ترشد راغبي الزواج   ا لى ا ن يختـاروا زوجـات ترعـرعن فـي 
رف بالشرف والطيب   وتناسلن من نطفة انحدرت من  بيئة صالحة   ونشا ن في بيت عريق ع 

ولعل السر في هذا حتى ينجب الرجل ا ولإًدا مفطورين على !!.. ا صل كريم   وجدود ا مجاد 
يرضــعون مــنهن لَبــان .. بعــادات ا صــيلة   وا خلــاق ا ســلامية قويمــةمعــالي الــإ مور   ومتطبعــين 

 !!...المكارم والفضائل   ويكتسبون بشكل عفوي ِخصال الخير  ومكارم الإ خلاق 

                                                

 .عشب المزابل : خضراء الدَّمن  (9)
 .رقها ا حاديث الإختيار على ا ساس الإ صل والشرف ضعيفة بمفردها وحسنة بمجموعها لتعدد ط (9)
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وانطلاًقا من هذا المبدا  ا وصى عثمان بن ا بي العـاص الثقفـي ا ولـإده فـي تخيّـر النطـف  
النـاكح مغتـرس   فلينظـر امـرؤ حيـث !  يا بنـيّ : ) وا ليكم ما قاله لهم .. وتجنب ِعْرق السوء 

 ( .يضع غرسه   والِعْرق السوء َقلََّما ي نجب   فتخيروا ولو بعد حين 
  عن سؤال لإ حد الإ بناء لما سا له  وتحقيًقا لهذا الإختيار ا جاب عمر بن الخطاب 

 .( ا ن ينتقي ا مه   ويحّسن اسمه   ويعلمه القرا ن : ) ما حق الولد على ا بيه   بقوله 
سلام صلوات اللّه وسلامه عليه   يعد مـن ا عظـم  وهذا الإنتقاء الذي وّجه ا ليه رسول الإ 

فعلــم الوراثــة ا ثبــت ا ن الطفــل .. الحقــائق العلميــة   والنظريــات التربويــة فــي العصــر الحــديث 
فعندما يكون انتقـاء الـزوج   .. يكتسب صفات ا بويه الخلقية والجسمية والعقلية منذ الولإدة 

يار الزوجة على ا ساس الإ صل والشرف والصلاح   فلـا شـك ا ن الإ ولـإد ينشـؤون علـى ا و اخت
وعنــدما يجتمــع فــي الولــد عامــل الوراثــة ... خيــر مــا ينشــؤون مــن العفــة والطهــر والإســتقامة 

الصالحة   وعامل التربية الفاضلة يصل الولد ا لى القمة في الـدين والإ خلـاق  ويكـون مضـرب 
 ..لة   وحسن المعاملة   ومكارم الإ خلاق المثل في التقوى والفضي

فما على راغبي الزواج ا لإ ا ن يحسنوا الإختيار   وي ْحِكموا في رفيق الحياة الإنتقاء   ا ن 
 !.ا رادوا ا ن تكون لهم  رية صالحة   وسلالة طاهرة   وا بناء مؤمنون 

 :الإغتراب في الزواج  - 3
سلام الحكيمة في اختيار الزو جة   تفضيل المرا ة الإ جنبية على النساء ومن توجيهات الإ 

 وات النســب والقرابــة   حرًصــا علــى نجابــة الولــد   وضــمانًا لســلامة جســمه مــن الــإ مراض 
 .السارية   والعاهات الوراثية   وتوسيًعا لدائرة التعارف الإ سرية   وتمتيًنا للرواب  الإجتماعية 

ـــوة   ووحـــدتهم تماســـًكا وصـــل ـــزداد ا جســـامهم ق ـــارفهم ســـعة ففـــي هـــذا ت ابة   وتع
قـد حـذر مـن الـزواج بـذوات النسـب والقرابـة    فلا عجب ا ن تـرى النبـي !!... وانتشاًرا

 .حتى لإ ينشا  الولد ضعيًفا   وتنحدر ا ليه عاهات ا بويه   وا مراض جدوده 
لإ تنكحوا القرابة فا ن الولد يخلـق : " فمن تحذيراته عليه الصلاة والسلام في هذا قوله 

 " . (2)اغتربوا ولإ تضووا : " وقوله "  (9)ضاوًيا 
                                                

 .نحيًفا ضعيف الجسم بليد الذكاء : ضاوًيا  (9)
 :ا رسل ا لّي بعض الفضلاء جزاهم اللّه كل خير   التخريج الإ تي   (2)

حياء للغزالي   با ن لفظ الحديث " اغتربوا ولإ تضروا : " فحديث   كر تخريجه العراقي في تخريجه لإ حاديث الإ 
قد ا ضويت م فانكحوا في : " اه عن الفاروق عمر حين قال لإ ل السائب المذكور ليس بحديث   وا نما هو ا ثر ثبت معن
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ولقد ا ثبت علم الوراثة كذلك ا ن الزواج بالقرابة يجعل النسل ضعيًفا مـن ناحيـة الجسـم 
لقيـــة  ميمـــة   وعـــادات اجتماعيـــة  ـــن ناحيـــة الـــذكاء   ويـــورّ الإ ولـــإد صـــفات خ    وم

 ...مستهجنة 
سلام صلوات اللّه وسلامه علي ه منذ ا ربعة عشر قرنًا   قبل وهذه الحقيقة قررها رسول الإ 

 .ا ن يا تي العلم ليقول كلمته   ويظهر لذوي الإ بصار حقائقه 
وهــذه معجــزة لرســولنا الــإ مي العظــيم صــلوات اللـّـه وســلامه عليــه   ت ضــاف ا لــى جملــة 

 ..معجزاته الباهرة   وا خباراته الصادقة 
 :تفضيل  وات الإ بكار  - 4

سلام الرشـيدة فـي اختيـ ار الزوجـة   تفضـيل المـرا ة البكـر علـى المـرا ة ومن توجيهات الإ 
 !.  لِحكٍم بالغة   وفوائد عظيمة  (9)الثيِّب 

حماية الإ سرة مما ينغص عيشها   ويوقعها في حبائـل الخصـومات  : فمن هذه الفوائد 
وفي الوقت نفسه تمتـين لإ واصـر المحبـة .. وينشر في ا جوائها ضباب المشكلات والعداوات 

لفة با ول ا نسان تكون في عصمته   وتلتقي معه الزوجية   لكون  نس والإ  البكر مجبولة على الإ 
لفــة التامــة   ...   وتتعــرف عليــه  بعكــس المــرا ة الثيــب   فقــد لــإ تجــد فــي الــزوج الثــاني الإ 

 .والمحبة المتبادلة   والتعلق القلبي الصادق للفرق الكبير بين ا خلاق الإ ول ومعاملة الثاني 
كل هذه المعاني  قد وضحت لرسول اللّه  رضي الله عنهاائشة فلا غرابة ا ن نرى ع

يا رسـول اللّـه ا را يـت لـو نزلـت :  -فيما رواه البخاري  -  لما قالت للرسول صلوات اللّه عليه 
وادًيا وفيه شجرة قد ا كل منها   وشجرة لم يؤكل منها   في ا ي منها كنَت ت رتِع بعيـرك ؟ قـال 

 " .فا نا هي : "  رضي الله عنهالتي لم ي ْرَتْع منها   قالت في ا: عليه الصلاة والسلام 
 .لم يتزوج بكًرا غيرها  وتقصد بيان فضلها على باقي الزوجات باعتبار ا ن الرسول 

وقد ا لمح عليه الصلاة والسلام عن بعض الِحَكم بالزواج بـذوات الإ بكـار   فقـال عليـه 
علـيكم بالإ بكـار فـا نهن ا عـذب ا فواًهـا   : "  -ي فيما رواه ابن ماجة والبيهق -الصلاة والسلام 

 . (2)" وا نتق ا رحاًما   وا قل ِخبّا   وا رضى باليسير 
                                                                                                                                       

لإ تنكحوا القرابة فا ن الولد يخلق : " واشتهر هذا الإ ثر عن عمر رضي اللّه عنه برواية ا خرى . ا ي في الغرائب" النوابل 
 " .ضاوًيا 

 .تزوجت هي التي سبق لها ا ن : هي التي لم تتزوج بعد   والثيب : المرا ة البكر  (9)
 .كثرة الإ ولإد   وا قل ِخبًّا ا قل مكًرا وخديعة : طيب الكلام   ونتق الإ رحام : المقصود بعذوبة الإ فواه  (2)
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  ا ن الـزواج بـالبكر يولـد المحبـة   ويقـوي  كما ا لمح عليه الصلاة والسلام لجـابر 
حصان والعفـة   فقـد روى البخـاري ومسـلم وغيرهمـا  قـال  ا ن رسـول اللّـه : " جانب الإ 

نعم يـا رسـول : يا جابر هل تزوجت بعد ؟ قلت :  -هو راجع من غزوة  ات الرقاع و -لجابر 
ا فلــا جاريــة تلاعبهــا وتلاعبــك ؟ : لــإ   بــل ثيًبــا   قــال : ا ثيًبــا ا م بكــًرا ؟ قلــت : اللـّـه   قــال 

يا رسول اللّه ا ن ا بي ا صيب يـوم ا حـد وتـرك لنـا بنـاٍت سـبًعا  فنكحـت  امـرا ة جامعـة   : قلت 
 " .ا صبت ا ن شاء اللّه :   وتقوم عليهن   قال تجمع رؤوسهن 

ومما يشير ا ليه حديث جابر ا ن الزواج بالمرا ة الثيب قد يكون ا فضل مـن الـزواج بـالمرا ة 
التي مر  كرها   ليتم التعاون في رعاية الإ يتـام    البكر في بعض الحالإت   كحالة جابر 

 :تبارك وتعالى  والعناية بهم   والقيام على ا مرهم ؛ تحقيًقا لقوله

 ( 2: المائدة .)  {وتعاونوا على الرب والتقوى  }
 :تفضيل الزواج بالمرا ة الولود  - 2

سلام في اختيار الزوجة انتقاء المرا ة الولود   وتعرف بشيئين   :ومن توجيهات الإ 
سلامة جسمها مـن الـإ مراض التـي تمنـع مـن الحمـل   ويسـتعان لمعرفـة  لـك : الإ ول 
 .بالمختصين 

النظر في حال ا مها   وحال ا خواتها المتزوجات   فا ن كن مـن الصـنف الولـود : لثاني ا
 .  فعلى الغالب هي تكون كذلك 

ومن المعلـوم طًبـا ا ن المـرا ة حينمـا تكـون مـن الصـنف الولـود   تكـون فـي الغالـب فـي 
ائهـا والتي تتوافر فيها هذه الظاهرة تستطيع ا ن تنهض با عب.. صحة جيدة   وجسم قوي سليم 

 .المنزلية   وواجباتها التربوية   وحقوقها الزوجية على ا كمل وجه   وا نبل معنى 
شارة ا ليه   ا ن على الذي يتزوج المرا ة الولود  ويحرص على كثرة النسـل  ومما تجدر الإ 
  وا نجاب الذريـة   ا ن يـؤدي ا لـيهم مـا يترتـب عليـه مـن واجـب ومسـؤولية   سـواء مـا يتعلـق 

 .ا و مسؤولية التربية   ا و مسؤولية التعليم  بمسؤولية النفقة  
 وا لإ كان مسؤوًلإ عند اللّه سبحانه فيمـا فـرط   وفيمـا قّصـر   وصـدق رسـول اللّـه 

ا ن اللّه سائل كل راٍع عما استرعاه   حفظ ا م ضيع   حتى يسا ل الرجل عـن ا هـل : " القائل 
 .رواه ابن حبان " بيته 
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الذي يا نس من نفسه ا و ينهض بمسؤوليات الإ ولإد ا ن : والذي نخلص ا ليه بعدما تقدم 
سلام فلا يسـعه  ا لـإ ا ن يفـتش عـن المـرا ة الولـود ليضـاعف مـن  -ا ن ا راد الـزواج  -كما ا مر الإ 

ا عــداد هــذه الإ مــة المحمديــة التــي جعلهــا اللـّـه خيــر ا مــة ا خرجــت للنــاس   ومــا  اك ا لــإ مــن 
 :قول له توجيهاته عليه الصلاة والسلام   و لك حين جاءه رجل ي

يا رسول اللّه ا ني ا حببت امرا ة  ات حسب ومنصب ومال ا لإ ا نها لإ تلد   ا فا تزوجها ؟ 
: " فنهاه   ثم ا تاه الثانية فقال له مثـل  لـك   ثـم ا تـاه الثالثـة فقـال لـه عليـه الصـلاة والسـلام 

 .رواه ا بو داود والنسائي والحاكم " تزوجوا الولود الودود فا ني مكاثر بكم الإ مم 
سـلام يعـالج تربيـة .. لكم هي ا هم مبادئ الـزواج   وا هـم ارتباطاتـه بقضـايا التربيـة ت فالإ 

الإ فراد من تكوين الخلية الإ ولى للا سرة ؛ يعالجهـا بـالزواج لكونـه يلبـي حاجـة الفطـرة ويسـاير 
ا شواق الحياة   ولكونه يلحق نسب الإ بناء با بائهم   ويحرر المجتمـع مـن الـإ مراض الفتاكـة   

لا ل الخلقي   ويحقق التعاون الكامل بين الزوجين في تربيـة الإ ولـإد   ويـؤجج عاطفـة والإنح
 ..الإ بوة والإ مومة في نفسيهما 

ولكونه يقوم على ا سس متينة وقواعد عملية صحيحة فـي اختيـار شـريك الحيـاة   والتـي 
مـن ا همهــا الإختيــار علــى ا ســاس الـدين   وا ســاس الإ صــل والشــرف   وا ســاس تفضــيل  وات 

 .الإ بكار 
ولما يعلم المسلم من ا ين يبدا  ؟ لتكوين الإ سرة المسلمة   والذريـة الصـالحة   والجيـل 

 .تهون في نظره المسؤوليات الإ خرى المترتبة عليه   والمكلف بها ... المؤمن باللّه 
لما ا ؟ لإ نه ا وجد في بيته حجر الإ ساس الذي يبني عليه ركائز التربية القويمة   ودعائم 

ص  !!!ا لإ وهو المرا ة الصالحة ... لاح الإجتماعي   ومعالم المجتمع الفاضل الإ 
ســلام يجــب ا ن تبــدا  ا ول مـا تبــدا    بــزواج مثــالي يقــوم علــى  ا  ن فتربيـة الإ ولــإد فــي الإ 

 !!.مبادئ ثابتة لها في التربية ا ثر   وفي ا عداد الجيل تكوين وبناء 
 ...ا لإ فليتذكر ا ولو الإ لباب 
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ور النّفِسي نحو الإ ولإد:الفصل الثاني   الشع 
ا بــراز مــا ا ودع اللّــه ســبحانه فــي قلــب الــإ بوين مــن حــب : المقصــود بالشــعور النفســي 

والحكمة في  لك ؛ هي اسـتهجان عـادات جاهليـة بغيضـة .. وعاطفة ورحمة نحو ا ولإدهما 
اســتحكمت فــي بعــض النفــوس المريضــة   وفــي النظــرة الســيئة ا لــى البنــات   وا ظهــار فضــيلة 

وا خيــًرا مــا ا يفعــل الــإ بوان ا  ا .. لمثوبــة والــإ جر لمــن يصــبر علــى فقــد الولــد ويتجلــد لفراقــه ا
سلام مع مصلحة الولد ؟  تعارضت مصلحة الإ 

كــل هــذه المشــاعر النفســية   والعواطــف القلبيــة   وكــل هــذه التصــورات والتســاؤلإت 
للّه قصـد السـبيل  ومنـه مبيّنة موضحة في هذا الفصل   وعلى ا -ا يها الإ خ الكريم  -ستجدها 

 .نستمد العون والتوفيق 

 :الإ بوان مفطوران على محبة الولد ( ا  )
من المعلوم بداهة ا ن قلب الإ بوين مفطور على محبة الولد   ومتا صل بالمشاعر النفسـية 

 .والعواطف الإ بوية لحمايته   والرحمة به   والشفقة عليه   والإهتمام با مره 
نساني من الإ رض   ولما صبر الإ بوان على رعاية ا ولإدهما  ولولإ  لك لإنقرض النوع الإ 

 .  ولما قاما بكفالتهم   وتربيتهم   والسهر على ا مرهم   والنظر في مصالحهم 
ولإ عجب ا ن يصور القرا ن العظيم هذه المشاعر الإ بوية الصادقة ا جمل تصوير   فيجعل 

 . { ...ة احلياة الدنيا املال والبنون زين }: من الإ ولإد تارة زينة الحياة 
 ( 42: الكهف ) 

 :ويعتبرهم ا خرى نعمة عظيمة تستحق شكر الواهب المنعم 

سراء .)  { وأمددناكم بأموال وبنني وجعلناكم أكثر نفرًيا }  ( 2: الإ 
 :ويعتبرهم ثالثة قرة ا عين ا ن كانوا سالكين سبيل المتقين 

تنا قرة أعني واجعلنا للمتقني والذين يقولون رّبنا هب لنا من أزواجنا وذرّيا }

 .{إماًما
 ( 74: الفرقان ) 
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ا لــى غيــر  لــك مــن هــذه الإ يــات القرا نيــة التــي تصــور عواطــف الــإ بوين نحــو الإ ولــإد   
 .وتكشف عن صدق مشاعرهما   ومحبة قلبيهما تجاه ا فلا  الإ كباد   وثمرات الفؤاد 

محبـة الإ ولـإد   وهـي ا شـعار  طاقـة ممـا قالـه الشـعراء فـي -ا يها القارئ الكريم  -وا ليك 
وهي بمجموعهـا تؤكـد ظـاهرة الحـب والحنـان .. تفيض رقة وحنانًا   وتتا جج شعوًرا وعاطفة 

التي ا ودعها اللّه في قلبي الإ بوين   ليبذلإ قصارى جهودهما   وغاية مساعيهما في تربية الولـد 
 .  وا عداده ليكون ا نسانًا صالًحا في الحياة 

ـرر القصـائد التـي ونبدا  بما قاله ا مي ة بن ا بي الصلت فـي حـق ولـده العـاق   وهـي مـن غ 
 :تفيض رقة وحنانًا   والتي تصور صدق المشاعر القلبية الإ بوية نحو الولد 

 غذذذذذذذذذوُتك   مولذذذذذذذذوًدا  وعلُتذذذذذذذذك  يافًعذذذذذذذذا    

  
 َتُعذذذذذذذّل   ينذذذذذذذا   أجذذذذذذذين  عليذذذذذذذك  وتنذذذذذذذهل   

   
 إذا  ليلذذذذذذذذذةا ضذذذذذذذذذافتك بالسذذذذذذذذذقم   أبذذذذذذذذذت 

  
 أمتلمذذذذذذذذذل   لسذذذذذذذذذقمك    إّلذذذذذذذذذا   سذذذذذذذذذاهًرا

   
 كذذذذذذذأني  أنذذذذذذذا املطذذذذذذذروُق دونذذذذذذذك بالذذذذذذذذي    

  
 ُطِرقذذذذذذذتد  بذذذذذذذه  دونذذذذذذذي  فعذذذذذذذييند  َتهم ذذذذذذذل   

   
 ختذذذذذذذا  الذذذذذذذردى نفسذذذذذذذي عليذذذذذذذك وإ ذذذذذذذا  

  
 لذذذذذذذذذتعلم   أن  املذذذذذذذذذوت  وقذذذذذذذذذت  مؤجذذذذذذذذذل

   
 فلمذذذذذذذا  بلغذذذذذذذت  السذذذذذذذّن  والغايذذذذذذذَة الذذذذذذذيت     

  
 إليهذذذذذذا  مذذذذذذدى  مذذذذذذا كنذذذذذذت فيذذذذذذك أ مِّذذذذذذل   

   
 جعلذذذذذذذذذتد  جزائذذذذذذذذذي  غلظذذذذذذذذذًة وفظا ذذذذذذذذذةً 

  
 املذذذذذذذذذنعم   املتفض ذذذذذذذذذل   كأنذذذذذذذذذك    أنذذذذذذذذذت

   
 فليتذذذذذذذذذك   إذ     تذذذذذذذذذر د  حذذذذذذذذذق  أبذذذذذذذذذّوتي

  
 فعلذذذذذذذتد  كمذذذذذذذا  اجلذذذذذذذار  ا ذذذذذذذاور يفعذذذذذذذل   

   
 فذذذذذذذأوليتين  حذذذذذذذق  اجلذذذذذذذوار  فلذذذذذذذم تكذذذذذذذن   

  
 علذذذذذذذذي    ينذذذذذذذذالب   دون  مالذذذذذذذذك  تبخذذذذذذذذل    

   
* * * 

 
 :واسمعوا ا لى ما يقوله ا بو بكر الطرطوسي فيما يتجرع الإ بوان عند فراق الولد 

 ري االبذذذذذذذُن أّيذذذذذذذة ُغّصذذذذذذذة  لذذذذذذذو  كذذذذذذذان يذذذذذذذد 

  
 يتجذذذذذذذذذذّرُ    األبذذذذذذذذذذوان   عنذذذذذذذذذذد  ف راقذذذذذذذذذذه   

   
 أمٌّ    هتذذذذذذذذذذذذذي    بودْجذذذذذذذذذذذذذذده   حريانذذذذذذذذذذذذذذة 

  
 وأٌب  يسذذذذذذذذذذّح  الذذذذذذذذذذدمعد  مذذذذذذذذذذن آماقذذذذذذذذذذه   

   



ل الِقْسم   49  الإ وَّ
 

 يتجرعذذذذذذذذذذان ل بدْينذذذذذذذذذذه غصذذذذذذذذذذ د الذذذذذذذذذذر ددى  

  
 ويبذذذذذذذذوح  مذذذذذذذذا  كتمذذذذذذذذاه  مذذذذذذذذن  أشذذذذذذذذواقه  

   
 َلردَثذذذذذذذذذذى  ألمن  ُسذذذذذذذذذذّل  مذذذذذذذذذذن  أحشذذذذذذذذذذائها  

  
 وبكذذذذذذذذذذى  لشذذذذذذذذذذي   هذذذذذذذذذذام  يف  آفاقذذذذذذذذذذه  

   
 ولبذذذذذذذذذذّدل   اخللذذذذذذذذذذق  األبذذذذذذذذذذي   بعطفذذذذذذذذذذه   

  
 وجزامهذذذذذذذذذذا بذذذذذذذذذذالعطف  مذذذذذذذذذذن أخالقذذذذذذذذذذه 

   
* * * 

وا ليكم ما قاله ا خر في العطف الإ بوي الدفاق الذي قعد بالـإ ب دون الكفـاح مـن ا جـل 
 :ما يسعى لتحقيقه 

 لقذذذذذذذذذذذذد    زاد   احليذذذذذذذذذذذذاة   إّ    حًبذذذذذذذذذذذذا 

  
 بنذذذذذذذذذاتي    إّنهذذذذذذذذذن    مذذذذذذذذذن   الضذذذذذذذذذعا   

   
 الفقذذذذذذذذذرد  بعذذذذذذذذذدي  أحذذذذذذذذذاذر  أن  يذذذذذذذذذرْيند    

  
 وأن  يشذذذذذذذذذرْبن  رْنًقذذذذذذذذذا  بعذذذذذذذذذد صذذذذذذذذذا     

   
 وأن  يعذذذذذذذذذذذذرْين  إن  ُكسذذذذذذذذذذذذيد اجلذذذذذذذذذذذذواري  

  
 فتنبذذذذذذذو  العذذذذذذذنُي  عذذذذذذذن  كذذذذذذذرم  عجذذذذذذذا     

   
 ولذذذذذذذذذوال  ذاَّ  قذذذذذذذذذد  سذذذذذذذذذو مت  ُمهذذذذذذذذذري  

  
 ويف   الذذذذذذذذذذذذرمحن   للضذذذذذذذذذذذذعفاء  كذذذذذذذذذذذذا   

   
 أبانذذذذذذذا   مدذذذذذذذْن  لنذذذذذذذذا  إن  غبذذذذذذذت  عنذذذذذذذذا   

  
 وصذذذذذذذذذار النذذذذذذذذذاس بعذذذذذذذذذدَّ يف اخذذذذذذذذذتال   

   
* * * 

 :كذلك  ومما قيل

 ولذذذذذذذذذذوال   ُبنّيذذذذذذذذذذات   كُزْغذذذذذذذذذذب  القطذذذذذذذذذذا 

  
 ُحط ْطذذذذذذذذذند  مذذذذذذذذذن  بعذذذذذذذذذ ب  إىل  بعذذذذذذذذذ    

   
 لكذذذذذذذذذذذذذان       مضذذذذذذذذذذذذذطرٌب   واسذذذذذذذذذذذذذع

  
 يف األرض ذات الطذذذذذذذذذذذذذذذذذذول والعذذذذذذذذذذذذذذذذذذرض  

   
 وإمنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا أوالدنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا بيننذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا

  
 أكبادنذذذذذذذذذذذذذا   متشذذذذذذذذذذذذذي  علذذذذذذذذذذذذذى  األرض 

   
 لذذذذذذذذو  هّبذذذذذذذذت  الذذذذذذذذريح  علذذذذذذذذى  بعضذذذذذذذذهم 

  
 المتنعذذذذذذذذذت   عذذذذذذذذذيين   مذذذذذذذذذن  الغمذذذذذذذذذ    

   
* * * 

يًرا فلنستمع ا لى ما يقوله الشاعر الكبير الإ ستا  عمر بهاء الإ ميري في صـدق الحنـان وا خ
والشاعرية   و لك لما سافر ا ولإده الثمانية من المصيف ا لى حلب ؛ فتلبـث وحـده فـي خلـوة 

 :شعرية ليتحف الإ دب العربي قصيدة من غرر القصائد في محبة الإ باء للا بناء 



ل الِقْسم   42  الإ وَّ
 

 َغُبأيذذذذذذذذن  الضذذذذذذذذجي   العذذذذذذذذذُب  والشذذذذذذذذ   

  
 أيذذذذذذذذذن    التذذذذذذذذذدارُس   شذذذذذذذذذابده   اللعذذذذذذذذذبُ 

   
 أيذذذذذذذذذذذن     الطفولذذذذذذذذذذذة     يف    َتودق ذذذذذذذذذذذدها  

  
 أيذذذذذذذذذذذن  الذذذذذذذذذذذُدمى  يف  األرض والكتذذذذذذذذذذذبُ  

   
 أيذذذذذذذذن    التشذذذذذذذذاكس   دومنذذذذذذذذا   غذذذذذذذذرضب   

  
 أيذذذذذذذذن    التشذذذذذذذذاكي    مالذذذذذذذذه    سذذذذذذذذبدبُ   

   
 أيذذذذذذذذذذذن    التبذذذذذذذذذذذاكي   والتضذذذذذذذذذذذاحُك   يف 

  
 وقذذذذذذذذت    مًعذذذذذذذذا  ،  واحلذذذذذذذذزُن  والطذذذذذذذذربُ  

   
 أيذذذذذذذذذذذن    التسذذذذذذذذذذذابق    يف     ذذذذذذذذذذذاورتي 

  
 شذذذذذذذذذذذَغًفا   إذا   أكلذذذذذذذذذذذوا  وإن  شذذذذذذذذذذذربوا  

   
 يتزامحذذذذذذذذذذذون      علذذذذذذذذذذذى       السذذذذذذذذذذذيت 

  
 والقذذذذذذذذرب    مذذذذذذذذين   حيثمذذذذذذذذا   انقلبذذذذذذذذوا    

   
 يتوجهذذذذذذذذذذذون      بسدذذذذذذذذذذذْوق      فطذذذذذذذذذذذرهتم

  
 حنذذذذذذذذذذذوي   إذا   ردهُبذذذذذذذذذذذوا  وإن  رغبذذذذذذذذذذذوا

   
 إذا فِرحذذذذذذذذذذذوا( بابذذذذذذذذذذذا : ) فنشذذذذذذذذذذذيُدُهْم  

  
 إذا غضذذذذذذذذذذذبوا( بابذذذذذذذذذذذا : ) ْم ووعيذذذذذذذذذذذُدُه

   
 إذا ابتعذذذذذذذذذذذدوا( بابذذذذذذذذذذذا :  ) وهتذذذذذذذذذذذافُهم  

  
 إذا  اقرتبذذذذذذذذذذذوا(  بابذذذذذذذذذذذا  )   وجنذذذذذذذذذذذي هم   

   
 بذذذذذذذذاألمس    كذذذذذذذذانوا    مذذذذذذذذلءد    منِزلنذذذذذذذذا  

  
 واليذذذذذذذومد  ،  ويذذذذذذذحد  اليذذذذذذذوم ، قذذذذذذذد ذهبذذذذذذذوا 

   
 وكأمنذذذذذذذذا   الصذذذذذذذذمُت  الذذذذذذذذذي  هبدَطذذذذذذذذتْ   

  
 أثقالذذذذذذذذذذذه    يف   الذذذذذذذذذذذدار   إذ   َغردبذذذذذذذذذذذوا  

   
 فذذذذذذذذذذاءُة       احملمذذذذذذذذذذذوم       هذذذذذذذذذذذْدأُتها إغ

  
 فيهذذذذذذذذا     يشذذذذذذذذيُع    اهلذذذذذذذذّم    والتعذذذذذذذذب   

   
 ذهبذذذذذذذذوا ، أجذذذذذذذذْل ذهبذذذذذذذذوا ، ومسذذذذذذذذكُنُهمْ  

  
 يف  القلذذذذذذذذب  ،  ماشذذذذذذذذطَّوا ومذذذذذذذذا قردبذذذذذذذذوا   

   
 إنذذذذذذذذي     أراهذذذذذذذذم    أينمذذذذذذذذا    التفَتذذذذذذذذتْ   

  
 نفسذذذذذذذي  وقذذذذذذذد سذذذذذذذكنوا ، وقذذذذذذذد وثبذذذذذذذودا 

   
 وأحذذذذذذذذذذذّس    يف   خَلذذذذذذذذذذذدي   تالعذذذذذذذذذذذُبهم

  
 لذذذذذذذذدار   لذذذذذذذذيس  ينذذذذذذذذاهلم  نصذذذذذذذذذبُ   يف   ا

   
 وبريذذذذذذذذذذذقد   أعينذذذذذذذذذذذهم   ،  إذا   فذذذذذذذذذذذروا  

  
 ودمذذذذذذذذذذو د    ُحرقتذذذذذذذذذذهم    إذا    ُغلُبذذذذذذذذذذوا   

   
 يف     كذذذذذذذذل     ركذذذذذذذذنب    منذذذذذذذذهُم    أثذذذذذذذذرٌ  

  
 وبكذذذذذذذذّل    زاويذذذذذذذذة    هلذذذذذذذذم    صدذذذذذذذذَخبُ  

   
 يف   النافذذذذذذذذذذذذات  ُزجاجدهذذذذذذذذذذذا  حطمذذذذذذذذذذذوا

  
 يف   احلذذذذذذذذائن  املذذذذذذذذدهون  قذذذذذذذذد  ثَقُبذذذذذذذذوا   

   



ل الِقْسم   43  الإ وَّ
 

 اب   قذذذذذذذذد  كسذذذذذذذذروا  مدزاجلذذذذذذذذه  يف   البذذذذذذذذ

  
 وعليذذذذذذذه   قذذذذذذذد  راذذذذذذذوا  وقذذذذذذذد  كتبذذذذذذذوا  

   
 يف  الصذذذذذذذحن  فيذذذذذذذه  بعذذذذذذذُ   مذذذذذذذا أكلذذذذذذذوا 

  
 يف   علبذذذذذذذذة   احللذذذذذذذذوى   الذذذذذذذذيت    ُبذذذذذذذذوا   

   
 يف   الشذذذذذذذذطر  مذذذذذذذذن  تفاحدذذذذذذذذة  قضذذذذذذذذموا   

  
 يف   فضذذذذذذذذلة   املذذذذذذذذاء   الذذذذذذذذيت  سذذذذذذذذكبوا   

   
 إنذذذذذذذذي    أراهذذذذذذذذم    حيثمذذذذذذذذا   ا هذذذذذذذذت   

  
 ردبواعذذذذذذذذذيين   كأسذذذذذذذذذراب   القطذذذذذذذذذا  سدذذذذذذذذذ

   
 نزلذذذذذذذذذذذوا(  قرنايذذذذذذذذذذذلب  )  بذذذذذذذذذذذاألمس   يف   

  
 (حدَلذذذذذذذذُب  )  واليذذذذذذذذوم  قذذذذذذذذد  َضذذذذذذذذمتُهُم   

   
* * * 

 دمعذذذذذذذذذذذي  الذذذذذذذذذذذذي  َكّتمُتذذذذذذذذذذذه  جلذذذذذذذذذذذًدا  

  
 ملذذذذذذذذذذذا   تبذذذذذذذذذذذاكوا   عنذذذذذذذذذذذد  مذذذذذذذذذذذاركبوا  

   
 حتذذذذذذذذذذذى إذا سذذذذذذذذذذذاروا وقذذذذذذذذذذذد نزعذذذذذذذذذذذوا  

  
 مذذذذذذذذذن  أضذذذذذذذذذلعي  قلًبذذذذذذذذذا هبذذذذذذذذذم جيذذذذذذذذذبُ 

   
 الَفْيذذذذذذذذذذذذذذذُتين    كالطفذذذذذذذذذذذذذذذل   عاطفذذذذذذذذذذذذذذذةً 

  
 غيذذذذذذذذذذذث  ينسذذذذذذذذذذذكب فذذذذذذذذذذذإذا   بذذذذذذذذذذذه  ال 

   
 قذذذذذذذذذد يعجذذذذذذذذذب الُعذذذذذذذذذذَّال مذذذذذذذذذن رجذذذذذذذذذلب  

  
 يبكذذذذذذذذذذذي ، ولذذذذذذذذذذذو   أبذذذذذذذذذذذك  فالعجذذذذذذذذذذذبُ 

   
 هيهذذذذذذذذذات  مذذذذذذذذذا  كذذذذذذذذذل  الُبكذذذذذذذذذا خدذذذذذذذذذودر 

  
 إنذذذذذذذذذذذي  وبذذذذذذذذذذذي  عذذذذذذذذذذذزم الرجدذذذذذذذذذذذال أبُ   

   
* * * 

من هذا كله نعلم قوة العاطفة الفياضة التي ا ودعها اللّه في قلب الإ بوين نحـو الإ ولـإد   
 .تهم   ورعايتهم   والإهتمام بشؤونهم ومصالحهم وما  اك ا لإ ليساقا سوًقا نحو تربي

 ( 35: الروم . )  {... ف ْطردتد الّله اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق الّله  }
 
 
 



ل الِقْسم   44  الإ وَّ
 

 :الرحمة بالإ ولإد منحة من الله للعباد ( ب)
فـة ومن المشاعر النبيلة التي ا ودعها اللّه في قلبي الإ بوين   شعور الرحمة بالإ ولإد   والرا  

وهو شعور كريم له في تربية الإ ولإد وفي ا عدادهم وتكـوينهم ا فضـل .. بهم   والعطف عليهم 
 .النتائج   وا عظم الإ ثار 

لــق الرحمــة ؛ يتصــف صــاحبه بالفظاظــة العاتيــة   والغلظــة  والقلـب الــذي يتجــرد مــن خ 
ف الإ ولـإد ولإ يخفى ما في هذه الصفات القبيحة من ردود فعـل فـي انحـرا.. اللئيمة القاسية 

 ..  وفي تخبطهم في ا وحال الشذو    ومستنقعات الجهل والشقاء 
ــخت فــي القلــوب خلــق الرحمــة    ســلامية الغــراء   قــد رسَّ لهــذا كلــه نجــد شــريعتنا الإ 

 .وحّضت الكبار من ا باء ومعلمين ومسؤولين على التحلي بها   والتخلق با خلاقها 
ليـه بموضـوع الرحمـة   وحرصـه الزائـد وا ليكم اهتمـام الرسـول صـلوات اللّـه وسـلامه ع
 :على تحلي الكبار بهذا الخلق الكريم   والشعور النبيل 

 رضـي اللـه عــنهمروى ا بـو داود والترمـذي عـن عمـرو بـن شـعيب عــن ا بيـه عـن جـده  -
 " .ليس منا من لم يرحم صغيرنا   ويعرف حق كبيرنا : "  قال رسول اللّه : قال 

رجـل   ا تـى النبـيَّ : ) قـال  مفرد عن ا بي هريـرة وروى البخاري في الإ دب ال -
فاللّـه ا رحـم : نعـم   قـال: ا ترحمـه ؟ قـال  ومعه صبي   فجعل يضمه ا ليه   فقـال النبـي 

 ( .بك منك به  وهو ا رحم الراحمين 
وكان عليه الصلاة والسلام ا  ا را ى ا حًدا من ا صحابه لإ يرحم ا ولـإده يزجـره بحـزم    -

فقد روى البخـاري فـي الـإ دب المفـرد ... صلاح البيت والإ سرة والإ ولإد ويوجهه ا لى ما فيه 
ا تقبِّلون صبيانكم   فمـا : فقال  جاء ا عرابي ا لى النبي : قالت  رضي الله عنهاعن عائشة 

 " .ا َو ا ملك لك ا ن نزع اللّه من قلبك الرحمة ؟ : "  نقبلهم ؟ فقال النبي 
ــل رســول اللّــه : قــال  وروى البخــاري ا ن ا بــا هريــرة  - الحســن بــن علــي    قبَّ

ا ن لـي عشـرة مـن الولـد مـا قبلـت  : وعنده الإ قرع بن حابس التميمـي جـالس   فقـال الـإ قرع 
 " .من لإ َيرحم لإ ي رحم : " ا ليه ثم قال  منهم ا حًدا   فنظر رسول اللّه 

الله رضي جاءت امرا ة ا لى عائشة : ) وروى البخاري في ا دبه عن ا نس بن مالك قال  -
  فا عطتها عائشة ثلاّ تمرات   فا عطت كل صبي لها تمـرة   وا مسـكت لنفسـها تمـرة  عنها



ل الِقْسم   42  الإ وَّ
 

  فا كل الصبيَّان التمرتين ونظرا ا لى ا مهما   فعمـدت الـإ م ا لـى التمـرة فشـقتها   فا عطـت كـل 
ومـا يعجبـك مـن  لـك ؟ لقـد :   فا خبرتـه عائشـة فقـال  صبي نصف تمرة   فجاء النبي 

 ( .تها َصبِيَّْيها رحمها اللّه برحم
ه فاضت  - وكان عليه الصلاة والسلام ا  ا را ى طفًلا يحتضر   وا وشكت ا ن تفيض روح 

روى ... عيناه بالـدموع حزنًـا وعطًفـا علـى الصـغار   وتعليًمـا للا مـة فضـيلة العطـف والرحمـة 
يهـا ا لـى ا ب ا رسـَلْت بنـت  النبـي : قال  رضي الله عنهماالبخاري ومسلم عن ا سامة بن زيد 

ا ن : " فاْشَهْدنا   فا رسل عليه الصلاة والسـلام ي قـرئ السـلام   ويقـول  (9)ا ن ابني قد احت ضر 
فا رسلت ا ليـه " . للّه ما ا خذ وله ما ا عطى   وكل شيء عنده با جٍل مسمى فلتصبر ولتحتسب 

ن تقسم عليه ليا تينها   فقام ومعه سعد بن عبادة   ومعا  بن جبل   واُبي بن كعـب   وزيـد بـ
الصـبي   فا قعـده فـي حجـره      فرفـع ا لـى رسـول اللّـه  رضي اللـه عـنهمثابت   ورجال 
هـذه رحمـة : " يا رسول اللّه َما هذا ؟ فقال :   ففاضت عيناه   فقال سعد (9)ونفسه تقعقع 

جعلها اللّه في قلوب من شاء مـن عبـاده   : " وفي رواية ". جعلها اللّه تعالى في قلوب عباده
 " .حم اللّه  من عباده الرحماء وا نما ير

وينبغي ا لإ يغرب عن البال ا ن ظـاهرة الرحمـة ا  ا حلـت قلـب الـإ بوين   وترسـخت فـي 
نفسيهما ؛ قاما بما يترتب عليهما من واجب   وا ديا ما عليهما من حق تجاه مـن ا وجـب اللّـه 

 !!..عليهما حق الرعاية   وواجب المسؤولية   ا لإ وهم الإ ولإد 

 :ة البنات جاهلية بغيضة كراهي( جـ)
سلام بدعوته ا لى المساواة المطلقة والعدل الشامل   لم يفرق في المعاملة الرحيمة   الإ 

اعدلوا }: والعطف الإ بوي   بين رجل وامرا ة   و كر وا نثى   تحقيًقا لقوله تبارك وتعالى 

 ( 2: المائدة .)  {هو أقرب للتقوى 

                                                

 .ا ي حضرته مقدمات الموت  (9)
 .ا ي تتحرك وتضطرب : تقعقع  (9)



ل الِقْسم   42  الإ وَّ
 

مـام القائل  وتنفيًذا لإ مر رسول اللّه  فـي الحـديث الـذي رواه ا صـحاب السـنن   والإ 
اعـدلوا بـين ا بنـائكم   اعـدلوا : "  رضـي اللـه عنهمـاا حمد   وابن حبان عن النعمان بن بشير 

 " .بين ا بنائكم   اعدلوا بين ا بنائكم 
فانطلاًقا من هذا الإ مر القرا ني والتوجيه النبوي   حقـق الإ بـاء فـي ا ولـإدهم عبـر العصـور 

ا  العدل والمساواة في المحبة   والمعاملة   والنظرة الحانية   والملاطفـة الرحيمـة والتاريخ مبد
ناّ ا ي تمييز ا و تفريق   !!..  دون ا ن يكون بين الذكور والإ 

سلامي ا باء ينظرون ا لى البنت نظرة تمييز عن الولد ؛  جد في المجتمع الإ  وا  ا و 
منها ا عراًفا ما ا نزل اللّه بها من سلطان    فالسبب في هذا يعود ا لى البيئة الفاسدة التي رضعوا

بل هي ا عراف جاهلية محضة   وتقاليد اجتماعية بغيضة   يتصل عهدها بالعصر الجاهلي 

* وإذا ُبشِّر أحُدهم باألنثى  ل وجهه مسودًّا وهو كظيم  }: الذي قال اللّه تعالى فيه 

أم يُدس ه يف الرتاب ، أال ساء ما  يتوارى من القوم من سوء ما ُبشِّر به ، أميسكه على ُهونب

 ( 21: النحل .)  { حيكمون
يمان   وزعزعة اليقـين   لكـونهم لـم يرضـوا  والسبب في  لك ا يًضا يعود ا لى ضعف الإ 
بما قسمه اللّه لهم من ا ناّ لم يملكوا هم ولإ نساؤهم   ولإ من في الإ رض جميًعا ا ن يغيروا 

لى ما يقوله اللّه تبارك وتعالى في تدبيره المبرم   وا رادته النافذة ِمن َخْلق اللّه شيًئا ا لم يسمعوا ا  
ناّ   وشا ن الذكور ؟  ومشيئته المطلقة وا مره الغالب في شا ن الإ 

لّله ملُك السموات  واألرض خيلُق ما يشاء ، يدهُب ملن يشاء إناًثا ، ويًهب ملن يشاُء  }

 . { ن يشاء عقيًما إنه عليم قديرأو يزوِّجهم ذكراًنا وإناًثا ، وجيعُل م* الذكور 
 ( 41 - 25: الشورى ) 

ومن طرائف ما يرّوى ا ن ا ميًرا من العـرب يكنـى بـا بي حمـزة   تـزوج امـرا ة   وطمـع ا ن 
تلد له غلاًما   فولدت له بنًتا   فهجر منزلها   وصار يا وي ا لى بيت غيـر بيتهـا   فمـر بخبائهـا 

 :من الشعر تقول فيها بعد عام   وا  ا هي تداعب ابنتها با بيات 

 مذذذذذذذذذذذذذا  ألبذذذذذذذذذذذذذي  محذذذذذذذذذذذذذزة  ال يأتينذذذذذذذذذذذذذا

  
 يظذذذذذذذذذذذذّل يف البيذذذذذذذذذذذذذت الذذذذذذذذذذذذذذي يلينذذذذذذذذذذذذذا 

   



ل الِقْسم   47  الإ وَّ
 

 غضذذذذذذذذذذذذبان  أّلذذذذذذذذذذذذذا  نلذذذذذذذذذذذذذد  البنينذذذذذذذذذذذذذا 

  
 تالّلذذذذذذذذذذذذه  مذذذذذذذذذذذذذا  ذلذذذذذذذذذذذذك  يف  أيذذذذذذذذذذذذذدنا  

   
 وإمنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  نأخذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  ُأعطينذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا   

   
يمــان   والرضــى   وثبــات  فغـدا الرجــل حتــى دخــل البيــت بعــد ا ن ا عطتـه درًســا فــي الإ 

 !!.قين   فقبل را س امرا ته   وابنتها   ورضي بعطاء اللّه المقدر   وهبته المقسومة الي
سلام صلوات اللّه وسلامه عليه من بعض النفوس الضعيفة جـذور  ولكي يقتلع رسول الإ 

يحسـن صـحبتهن   والعنايـة بهـن   . الجاهلية ؛ خص البنات بالذكر   وا مـر الإ بـاء والمـربين 
وبالتالي حتى تكـون .. ليستا هلوا دخول الجنة   ورضوان اللّه عز وجل  والقيام على ا مورهن  

تربيــة البنـــات   وتحقيـــق الخيـــر لهـــن علـــى الوجـــه الـــذي يرضـــي اللـّــه ســـبحانه   ويـــا مر بـــه 
سلام   !!..الإ 

 :وا ليكم بعض التوجيهات النبوية في وجوب العناية بالبنات   والإهتمام بهّن 
من عال جـاريتين : "  قال رسول اللّه : ل قا روى مسلم عن ا نس بن مالك  -

 " . -وضم ا صابعه  -حتى تبلغا   جاء يوم القيامة ا نا وهو كهاتين 
مام ا حمد في مسنده عن عقبة بن عـامر الجهنـي قـال  - سـمعت رسـول اللّـه : وروى الإ 
  ا ي مالـه -من كانت له ثلاّ بنات فصبر عليهن   وسقاهن وكساهن من ِجَدته : "يقول

 " .كن له حجاًبا من النار    -
مـن كـان لـه ثلـاّ بنـات ا و : " ا نه قال  وروى الحميدي عن ا بي سعيد عن النبي 

ثلـاّ ا خـوات   ا و بنتــان ا و ا ختـان   فا حسـن صــحبتهن   وصـبر علـيهن   واتقــى اللّـه فــيهن 
 " .دخل الجنة 

رشادات النبوية   والتعاليم ال سلامية في وجوب فما على المربين ا لإ ا ن يا خذوا بهذه الإ  إ 
ــذكور  ــين ال ــنهن وب ــق العــدل والمســاواة بي ــات   وتحقي ــة بالبن ــة عرضــها .. العناي ليحظــوا بجن

 !.السموات والإ رض   ورضوان من اللّه ا كبر   في مقعد صدق عند مليك مقتدر 

 :فضيلة من يتجلد لموت الولد ( د)
يمان   ويبلل منزلة ر فيعة من اليقين   ويـؤمن عندما يصل المسلم ا لى درجة عالية من الإ 

حقيقــة بالقضــاء خيــره وشــره   مــن اللـّـه تعــالى   تصــغر فــي عينيــه الإ حــداّ   وتهــون ا مامــه 



ل الِقْسم   42  الإ وَّ
 

المصائب   ويستسلم للّه سبحانه في كل ما ينوب ويروع   وتطمئن نفسـه  ويسـتريح ضـميره 
 .لصبره على البلاء   ورضائه بالقضاء   وخضوعه لمقادير رب العالمين 

يماني ا خبر النبي صلوات اللّه وسلامه عليه   ا ن من يمـوت لـه ولـد من هذا الم نطلق الإ 
فقـد روى الترمـذي وابـن .. فيصبر ويسترجع ؛ يبني اللّه له بيًتا فـي الجنـة اسـمه بيـت الحمـد 

ا  ا مات ولـد العبـد قـال اللّـه : " قال  ا ن رسول اللّه  حبان عن ا بي موسى الإ شعري 
قبضـتم ثمـرة فــؤاده ؟ : نعـم   فيقــول : ولـد عبــدي ؟ فيقولـون قبضـتم : عـز وجـل لملائكتــه 

ابنـوا :   فيقـول  (9)حمـدك واسـترجع: ما ا قـال عبـدي ؟ فيقولـون : نعم   فيقول : فيقولون 
 " .لعبدي بيًتا في الجنة   وسموه بيت الحمد 

 .ولهذا الصبر ثمرات   يقتطفها الصابر المحتسب   في يوم لإ ينفع فيه مال ولإ بنون
روى البخـاري ومسـلم عـن ا بـي .. فمن ثمراته ا نه سبيل ا لى الجنة   وحجاب من النـار 

مـا مـنكن امـرا ة يمـوت لهـا ثلاثـة : " قال للنساء مرة  ا ن رسول اللّه  سعيد الخدري 
:  واثنـان ؟ قـال رسـول اللّـه : من الولد   ا لإ كـانوا لهـا حجاًبـا مـن النـار   فقالـت امـرا ة 

 " .واثنان 
مـن : " يقـول  سمعت رسول اللّه : قال  ا حمد وابن حبان عن جابر  وروى -

: قـال . واثنـان : قلنـا يـا رسـول اللّـه: مات له ثلاثة من الولـد فاحتسـبهم دخـل الجنـة   قـال 
وا نا : واحًدا   قال جابر : واحًدا   لقال : ا راكم لو قلتم : قال ا حد الرواة لجابر " .. واثنان 

 .ا ظن  لك 
 .ت الصبر كذلك ا ن الولد الذي يموت وهو صغير يشفع لإ بويه يوم القيامة ومن ثمرا

  فجـاء  رضـي اللـه عنهـاروى الطبراني با سناد جيد عن حبيبة ا نها كانت عنـد عائشـة  -
ما من مسلَمين يموت لهما ثلاثة من الولـد لـم يبلغـوا : " حتى دخل عليها   فقال  النبي 

ء بهـم يـوم القيامـة حتـى ي وقفـوا علـى بـاب الجنـة   فيقـال ا لإ جـي( ا ي سن البلوغ ) الِحْنث 
ادخلوا الجنـة ا نـتم وا بـاؤكم : حتى يدخل ا باؤنا   فيقال لهم : ادخلوا الجنة   فيقولون : لهم 
. " 

                                                

 " .ا نا للّه وا نا ا ليه راجعون : " يقول : يسترجع  (9)



ل الِقْسم   41  الإ وَّ
 

تــوفّي ابنــان لــي فقلــت لــإ بي هريــرة : وروى مســلم فــي صــحيحه عــن ا بــي حســان قــال 
  : سمعت من رسول اللّه  نعـم   : به ا نفسنا عن موتانـا؟ قـال حديًثا تحدثناه تطيب
فيخـذ بناحيـة ثوبـه ا و يـده    -ا و قـال ا بويـه  -الجنة يلي ا حـدهم ا بـاه  (9)صغارهم دعاميص " 

 " .ثوبك هذا   فلا يفارقه حتى يدخله اللّه وا ياه الجنة  (2)كما ا خذ بَصِنفِة 
يمانية التي كان يقفها نساء الصحابة  والتي تدل علـى ن   ومن المواقف البطولية الإ 

يمــان عنــد مــوت الولــد ؛ موقــف ا م ســليم  الرائــع    - رضــي اللــه عنهــا -الصــبر والرضــى والإ 
: قـال  عن ا نـس : وا ليكم القصة بكمالها كما رواها البخاري ومسلم.. وتجلدها العظيم 

ـبض . يشـتكي   فخـرج ا بـو طلحـة  كان ابن لإ بي طلحة  الصـبي   فلمـا رجـع ا بـو  (3)فق 
ما كـان   فقربـت لـه  (4)اََسْكَن  -وهي ا م الصبي  -ما فعل ابني ؟ قالت ا م سليم  :طلحة قال 

ا ي ) ا حسن ما كانت َتصنَّع  قبل  لك   فوقـع بهـا ( ا ي تزيَّنت )العشاء فتعشى   ثم تصنعت 
يا ا با طلحة ا را يـت لـو ا ن قوًمـا ا عـاروا : فلما را ت ا نه قد شبع وا صاب منها ؛ قالت ( جامعها 

فاحتسـب ابنـك : لإ   فقالـت : ل بيت   فطلبوا عاريتهم ا لهم ا ن يمنعوهم ؟ قال عاريتهم ا ه
َترْكِتنــي حتــى ا  ا : فغضــب   ثــم قــال :   قــال ( ا ي ابنــك مــات فاطلــب الــإ جر مــن اللّــه ) 

  ثم ا خبرتِني بابني   فانطلق حتى ا تـى رسـول ( ا ي ا صابتني جنابة بسبب الجماع ) تلطَّخت  
: " ثـم قـال  -فا قر عليه الصلاة والسـلام ا م سـليم علـى مـا فعلـت  -ن فا خبره بما كا اللّه 

   فولدت غلاًما سـماه النبـي " اللّهم بارك لهما : " وفي رواية قال " . بارك اللّه ليلتكما 
يعني من ا ولإد  -فرا يت تسعة ا ولإد كلهم قد قرا وا القرا ن : عبد اللّه   فقال رجل من الإ نصار 

اللّهـم بـارك : ) حـين دعـا  وما  اك ا لإ استجابة لدعوة رسول اللّه  -لود المو( عبد اللّه ) 
 ( .لهما 

                                                

هلها   وا صـله دويبـة تكـون فـي المـاء لـإ تفارقـه   ا ي ا ن هـذا الصـغير فـي ا ي صغار ا  : واحد دعموص : دعاميص  (9)
 .الجنة لإ يفارقها 

 .ا ي طرفه : بصنفة ثوبك  (2)
 .ا ي مات : قبض  (3)
 .تقصد ا نه مات   وفهم ا بو طلحة ا نه تماثل نحو الشفاء  (4)



ل الِقْسم   25  الإ وَّ
 

نـه يصـنع الإ عاجيـب  يمان باللّه سبحانه   ا  ا ترسخ في قلـب مـؤمن   فا  ولإ شك ا ن الإ 
لكونه يصيّر من الضعف قوة   ومن الجبن شجاعة   ومن الشح والبخـل بـذًلإ وسـخاء   ومـن 

 .ماًلإ الجزع والهلع صبًرا واحت
يمان   وا ن يتسلحوا باليقين حتى ا  ا ا صابتهم  فما ا جدر الإ باء والإ مهات ا ن يتذّرعوا بالإ 

ا ن للّه ما ا خذ   وله : ) مصيبة لم يجزعوا   وا  ا مات لهم ولد لم يتبّرموا   وا نما كان قولهم 
إ جر حتى يحظوا بـالثواب والـ( ما ا عطى   وكل شيء عنده با جٍل مسمى   فلتصبر ولتحتسب 

 .عند من له الحكم والإ مر 
اللهم هّون علينا مصـائب الـدنيا   ورّضـنا بقضـائك وقـدرك   وتولَّنـا فـي الـدنيا والـإ خرة 

 .فا نك خير المتولين يا رب العالمين 

سلام على حب الولد ( هـ)  :تغليب مصلحة الإ 
ا  ا كــان قلــب الــإ بوين ينطــوي علــى مثــل تلــك المشــاعر الصــادقة مــن الحــب والرحمــة 

العطــف والحنــان نحــو الإ ولــإد   وفلــذات الإ كبــاد ؛ فينبغــي ا لــإ تطغــى هــذه المشــاعر علــى و
سلام فوق كل المصالح  الجهاد في سبيل اللّه   وتبليل دعوة اللّه في الإ رض   لإ ن مصلحة الإ 

ســلامي غايــة المــؤمن   وهدفــه فــي الحيــاة .. والإعتبــارات  ولــإ ن .. ولــإ ن ا قامــة المجتمــع الإ 
نسان  .ية التائهة ا سمى ما يسعى ا ليه المسلم وا عظم ما يحرص على نشره وتحقيقه هداية الإ 

  ومن اتبعهم با حسان هذا الفهم  وهكذا فهم الرعيل الإ ول من صحابة رسول اللّه 
سلام   .  فلم يعرفوا حركة سوى الجهاد   ولإ تبليًغا غير الدعوة   ولإ غاية غير الإ 

سـلامية   فلا غرابة ا ن نسـمع فـي التـاريخ عـن ا نطلـاقتهم الكبـرى فـي تبليـل الرسـالة الإ 
ولــإ عجــب ا ن يضــحوا فــي ســبيل  لــك بالغــالي والنفــيس  .. وا علـاء كلمــة اللـّـه فــي الــإ رض 
 .ويتمنوا الشهادة في سبيل اللّه 

للمقـوقس ملـك مصـر لمـا خوفـه بجمـع الـروم  وا ليكم ما قالـه عبـادة بـن الصـامت 
ا ما ما تخوفنا بـه .. لإ تغّرّن نفسك ولإ ا صحابك! يا هذا )  :الهائل   وا غراه بالمال والدنانير 

من جمع الروم   وعددهم   وكثرتهم   وا نّا لإ نقوى علـيهم   فلعمـري ماهـذا بالـذي تخوفنـا 
ا  : وا نَّا منكم على ا حدى الحسـنيين . به   ولإ بالذي يردنا عما نحن فيه ا ن كان ما قلتم حقًّ

ا ن ظفرنـا بكـم   ا و غنيمـة الـإ خرة ا ن ظفـرتم بنـا   وا ن اللّـه عـز ا ما ا ن تعظم لنا غنيمة الـدنيا 
 :وجل قال في كتابه العزيز 
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: البقرة .)  { كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن الّله ، والّله مع الصابرين }
241 ) 

وما منا رجل ا لإ وهو يدعو ربه صباًحا ومساء ا ن يرزقه الشهادة   وا لإ يرده ا لى بلده ولإ 
ولـيس لإ حـد منـا هـّم فيمـا خلفـه مـن ا هـل وولـد   وقـد .. ى ا رضه   ولـإ ا لـى ا هلـه وولـده ا ل

.. استودع كل واحد منا ربه ا هله وولده   وا نما همنا الجهاد في سـبيل اللّـه   وا علـاء كلمتـه 
ا نا فـي ضـيق وشـدة مـن معاشـنا وحالنـا   فـنحن فـي ا وسـع السـعة   ولـو كانـت : وا ما قولك 

 ( .ما ا ردنا منها لإ نفسنا ا كثر مما نحن فيه الدنيا كلها لنا 
  هو واحد من ا لإف المواقف التي وقفهـا جـدودنا  هذا الموقف الذي وقفه عبادة 

البواسل الإ مجاد   في فترات طويلة من التاريخ   وما هذه التضحيات الجسام   وتغليب حب 
إ لإ نهم وجدوا اللّه سبحانه ا ل.. الجهاد والدعوة على حب الإ هل والولد   والمسكن والعشيرة

 :يقول في محكم تنزيله 

قل إن كان آباُ كم وأبناُ كم وإخواُنكم وأزواُجكم وعشريُتكم وأموالا اقرتفتُموها  }

و ارٌة ختشدون كساددها ومساكُن ترَضْو ا ، أحب  إليكم من الّله  ورسول ه وجهاد  يف سبيله ، 

 ( 24: التوبة .)  {الّله ال يهدي القومد الفاسقني فرتَّبصوا حتى يأتيد الّلُه بأمره ، و
 

مام الشهيد حسن البنا رحمه اللّه ورضـي  ومن الما ثر الكريمة التي تناقلتها الإ لسن عن الإ 
عنه   كان من عادته ا ن يتفقد شباب الدعوة ا لى اللّه في الإ قضية والنواحي فـي كـل عيـد مـن 

سـلام مرًضـا ففي مـرة مـن المـرات التـي كـان يخـ.. الإ عياد  رج فيهـا   مـرض ولـده سـيف الإ 
لو بقيت معنا في هذا العيد نسـتا نس بـك : شديًدا ا شرف فيه على الموت   فقالت له زوجته 

ا ن مّن اللّه علـى ولـدي بالشـفاء :   وتكون بجانب ولدك المريض فا جابها وبيده حقيبة السفر 
عـرف بطريـق المقـابر   ثـم خـرج وهـو فللّه الحمد والمنّة   وا ن قّدر اللّه عليه المـوت فجـده ا  

 :يتلو قوله تبارك وتعالى 

 ( 24: التوبة .) ا لى ا خر الإ ية  {... قل إن كان آبا كم وأبنا كم وإخوانكم  }
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هكـذا فلــيكن ! اللـّـه ا كبـر ... هكـذا فلــيكن التفـاني فـي ا علــاء كلمـة اللّـه ! اللّـه ا كبـر 
دعوة فينا ا لإ هذه المواقف لكفتهم على مدى لو لم يكن لسلفنا ورجال ال... الدعاة ا لى اللّه 

 !!..الإ يام فخًرا وشرًفا وخلوًدا 
سـلام والجهـاد والـدعوة ا لـى اللّـه مسـيطًرا ! ا يها الإ ب المؤمن  يجب ا ن يكون حـب الإ 

على قلبك وجوارحك   ومقّدًما علـى حـب ا هلـك وولـدك وعشـيرتك   حتـى تنـدفع بكليتـك 
ــاد ــة الجه ــدعوة وحمــل راي ــل ال ــى تبلي ــون  ا ل ــذين يبن ــي عــداد الرجــال ال   عســى ا ن تكــون ف

سـلام   ويقيمــون بعـزائمهم القويــة دولـة القــرا ن   ويعيـدون للا مــة  بسـواعدهم المتينـة مجــد الإ 
 .المحمدية عزتها المنيعة   وكرامتها المجيدة   وكيانها العظيم   وما  لك على اللّه بعزيز 

ين يريدون ا ن يكمل ا يمـانهم   ويـذوقوا اسمع ا لى ما يقوله عليه الصلاة والسلام في الذ
 !!..في ا عماق قلوبهم حلاوته   ويجدوا في قرارة وجداناتهم لذته 

ّن فيـه وجـد : " قـال  ا ن رسـول اللّـه  روى البخاري عن ا نس  - ثلـاّ َمـن  كـ 
يمان  ا ن يكون اللّه  ورسوله ا حب ا ليه مما سواهما   وا ن يحب المرء لـإ يحبـه ا لـإ : حلاوة الإ 

 " .  وا ن يكره ا ن يعود في الكفر كما يكره ا ن يقذف في النار  لله
لإ نـت يـا رسـول :  قـال للنبـي  وروى البخاري كذلك ا ن عمر بن الخطـاب  -

لـن يـؤمن ا حـدكم : اللّه ا حب ا لّي من كل شيء ا لإ نفسي التي بين جنبـْي   فقـال النبـي 
يك الكتاب لإ نت ا حب ا لي من والذي ا نزل عل: حتى ا كون ا حب ا ليه من نفسه   فقال عمر 

 .ا ي الإ ن كمل ا يمانك !!.  عمرالإ ن يا:  نفسي التي بين جنبّي   فقال له النبي 
لـإ يـؤمن ا حـدكم حتـى يكـون هـواه : " قـال  وثبت في الصحيح ا ن رسـول اللّـه  -

 " .تبًعا لما جئت به 
ا كـون  لـإ يـؤمن ا حـدكم حتـى: " ا نـه قـال  وروى البخاري ومسلم عن رسول اللّـه 

 " .ا حب ا ليه من ماله وولده والناس ا جمعين 

 :عقوبة الولد وهجره لمصلحة تربوية ( و)
مـادام الولـد صــغيًرا يعـيش فـي كنــف ا بويـه   ومــادام فـي سـن التعلــيم والتربيـة ؛ فيجــدر 
صـلاح ا لـإ سـلكوها   ولـإ طريقـة فـي تقـويم  بالإ بوين والمربين ا لّإ يتركوا وسيلة من وسـائل الإ 
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ســلامي اعوجاجـه و تهــذيب وجدانـه وا خلاقــه ا لـإ نهجوهــا ؛ حتــى ينشـا  الولــد علـى الخلــق الإ 
 .الكامل   والإ دب الإجتماعي الرفيع 

سلام طريقته الخاصة في ا صلاح الولد وتربيته   فا ن كان ينفـع مـع الولـد الملاطفـة  وللا 
لـا يجـوز لـه فلا يجوز للمربي ا ن يلجا  ا لى الهجر   وا ن كان ينفع الهجـر ا و الزجـر ف. بالوعظ 

صـلاحية ملاطفـة ووعًظـا   فلـا بـا س  ا ن يلجا  ا لى الضرب   وا  ا عجز عن جميـع الوسـائل الإ 
بعد هذا ا ن يلجا  ا لى الضرب غير المبرح   عسى ا ن يجـد المربـي فـي هـذه الوسـيلة ا صـلاًحا 

 !!.لنفسه   وتقويًما لسلوكه واعوجاجه 
صلاح مستقاة من السنة الن بوية   وعمل الصـحابة ؛ لتعرفـوا وا ليكم هذه المراحل في الإ 

صلاح   ومنهجه في التربية  -ا يها المربون  - سلام في الإ   .طريقة الإ 
ا ما فيما يتعلق بتوجيه الولد ووعظه وملاطفته   فقد روى البخاري ومسلم عن عمـر ابـن 

وكانـت يـدي  رسـول اللّـه (9)كنـت غلاًمـا فـي ِحجـر : قـال  رضـي اللـه عنهمـاا بي سلمة 
يا غلام َسمِّ اللّه   وكـل بيمينـك   وكـل :  في الّصْحفة   فقال لي رسول اللّه  (2)تطيش 

 " .مما يليك 
ا تــي بشــراب  ا ن رســول اللّــه :  وروى البخــاري ومســلم عــن ســهل بــن ســعد 

ا تـا  ن لـي : " للغلـام فشرب منه   وعن يمينه غلام   وعن يساره ا شياخ   فقال الرسـول 
لإ واللّه   لإ ا وثر بنصيبي منك ا حًدا : فقال الغلام  -الملاطفة  وهذه هي -" ا ن ا عطي هؤلإء 
 .وهذا الغلام هو عبد اللّه بن عباس ( .. ا ي وضعه في يده ) في يده    فتله رسول اللّه 

: قـال  فقد روى البخـاري ومسـلم عـن ا بـي سـعيد : ا ما فيما يتعلق في هجر الولد 
ا نه لإ يقتل الصيد  ولـإ ينكـا  العـدو   : "   وقال  (3)وسلم عن الَخْذف  نهى رسول اللّه 

م  -ا ن قريًبـا لـإبن مغفـل :   وفـي روايـة " وا نه يفقا  العين   ويكسر السـّن  لـ   -وكـان دون الح 
ا نهــا لــإ تصــيد : " نهــى عــن الخــذف   وقــال  ا ن رســول اللّــه : خــذف   فنهــاه وقــال 

                                                

 . ا ي تحت نظره ورعايته : في ِحجر رسول اللّه  (9)
 .متد ا لى نواحي الطعام الموجود في القصعة ا ي تتحرك وت: تطيش  (2)
بهام : الخذف  (3)  .رمي الحصى بالسبابة والإ 
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عنـه  ثـم عـدت تخـذف ؟ لـإ  نهـى ا حـدثك ا ن رسـول اللّـه : ثم عـاد فقـال .. " صيًدا 
 !!.ا كلمك ا بًدا 

ا ما فيما يتعلق بضرب الولد فقد روى ا بو داود والحاكم عن عمـرو بـن شـعيب عـن ا بيـه 
مروا ا ولإدكم بالصلاة وهم ا بناء سبع سنين   واضربوهم : " قال  عن جده ا ن رسول اللّه 

 " .عليها وهم ا بناء عشر   وفرقوا بينهم في المضاجع 
 .حل في التا ديب ا  ا كان الولد في سن الطفولة والمراهقة وهذه المرا

صـلاح والتا ديـب  وا ما ا ن بلل سـن الشـباب   وتـدرج نحـو الكبـر   فـا ن الطريقـة فـي الإ 
 .تختلف 

رشـاد   فعلـى المربـي ا ن يلجـا  ا لـى الهجـر  قنـاع والـوعظ والإ  فعندما لإ ينفع مع الولد الإ 
 .سادًرا في غيه وضلاله الدائم ما دام مصرًّا على فسقه وفجوره   و
 :وا ليكم النصوص التي تثبت  لك 

ـرى : قـال  ا ن رسـول اللّـه  رضي الله عنهماروى الطبراني عن ابن عباس  - ا وثـق ع 
يمان   " .الموالإة في اللّه   والمعاداة في اللّه   والحب في اللّه والبغض في اللّه : الإ 
وقـال كعــب : ...  -لمـن عصـى فـي بـاب مـا يجـوز مــن الهجـران  -وروى البخـاري  -

المســلمين عــن كلامنــا   و كــر  نهــى النبــي : ) فــي تبــوك  حــين تخلــف عــن النبــي 
  حتـى ضـاقت علـيهم الـإ رض بمـا رحبـت   وضـاقت علـيهم ا نفسـهم   ولـم ( خمسين ليلة 

 .يكن ا حد من الناس يكلمهم ا و يحيّيهم ا و يجالسهم   حتى ا نزل اللّه في كتابه توبته عليهم 
 .هجر بعض نسائه شهًرا زجًرا لهن وتا ديًبا  قد ثبت ا ن النبي و -
هجر ابًنا له ا لى ا ن مات   لإ نه  رضي الله عنهماوروى السيوطي ا ن عبد اللّه بن عمر  -

نهـى فيـه الرجـال ا ن يمنعـوا النسـاء مـن  لم يْنَقـْد لحـديث  كـره لـه ا بـوه عـن رسـول اللّـه 
 . (9)الذهاب ا لى المساجد 

سـلام   وا مـا ا  ا ا لحـد وكفـر وخـرج عـن هذا ا  ا ان يمـان والإ  حرف وفسق وهو علـى الإ 
يمان  ومن  عراض عنه   والهجران له من ا بس  مقتضيات الإ  سلامية فالتبرؤ منه   والإ  الملة الإ 

 .ا ظهر توجيهات القرا ن الكريم 
                                                

ا ي التا ديب بالمقاطعة   استدل فيها على  لك بنصوص وا ثار كثيرة " الزجر بالهجر " ا لّف السيوطي رسالة سماها  (9)
 .فارجع ا ليها 
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 :وا ليكم النصوص التي تثبت  لك 

اآلخر يواّدون من حاّد الّله ورسوله ، ال  د قوًما يؤمنون بالّله واليوم  }: قال تعالى 

 ( 22: المجادلة .)  {ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوا م أو عشريهتم 
 :وقال اللّه سبحانه على لسان نوح عليه السلام 

رّب إن ابين من أهلي ، وإن وعدَّ احلق وأنت أحكم : ونادى نوح رّبه فقال  }

ما ليس لك به تسئلن ن أهلك ، إنه عملا غرُي صاحل ، فال يا نوح إنه ليس م: قال * احلاكمني 

 ( 42 - 42: هود .)  { علم ، إني أعظك أن تكون من اجلاهلني
 :وقال اللّه سبحانه على لسان ا براهيم عليه السلام 

: إني جاعلك للناس إماًما ، قال : وإذ ابتلى إبراهيمد رب ه بكلمات فأمتهن ، قال  }

 ( 924: البقرة .)  { ال ينال عهدي الظاملني: ومن ذرييت ، قال 
 :وقال سبحانه عن موقف ا براهيم من ا بيه 

وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها إياه ، فلما تبني له أنه عدوٌّ  }

 ( 994: التوبة .)  {لّله ترّبأ منه ، إن إبراهيم ألّواه حليم 
ا ن كـانوا مصـرين علـى الكفـر .. الولد والقرابة  من هذه النصوص وغيرها يتبيَّن ا ن هجر

ــإ خوة  ــر رابطــة ال ــلام يعتب س ــإ ن الإ  ــك ل ــان    ل يم ــدة والإ  ــن مســتلزمات العقي ــا ن هجــرهم م ف
سـلامية فـوق رابطـة النســب ورابطـة الـإ رض ورابطـة اللغــة ورابطـة الجـنس ورابطـة المصــالح  الإ 

 :وشعاره في  لك قوله تعالى .. الإقتصادية 

 كم وأبنا كم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموالا اقرتفتموها قل إن كان آبا }

و ارة ختشون كسادها ومساكن ترضو ا ؛ أحّب إليكم من الّله ورسوله وجهاد يف سبيله 

 ( 24: التوبة .)  { فرتّبصوا حتى يأتي الّله بأمره ، والّله ال يهدي القوم الفاسقني
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سلام الذي لإ ي  :تبدل ومن المعلوم ا ن مبدا  الإ 

 ( 95: الحجرات .)  {إمنا املؤمنون إخوة  }
 :وشعاره الذي لإ يتغير 

 ( 93: الحجرات .)  { إن أكرمكم عند الّله أتقاكم }
 فبا ي حديث بعده يؤمنون ؟

* * * 
فهذا الذي بيناه في هذا الفصـل هـو ا هـم المشـاعر النفسـية   والعواطـف القلبيـة : وبعد 

مـربين   ولقــد را يـَت ا ن مـن هــذه المشـاعر مــا هـو فطــري التـي يجـب ا ن تعــتلج فـي نفــوس ال
متا صــل فــي قلبــي الــإ بوين   وفــي نفســيهما ؛ كمشــاعر الحــب والحنــان والعطــف والرحمــة   
نســاني   ولولإهــا لمــا انــدفع  ولولإهــا لمــا انتظمــت ســنة الكــون فــي المحافظــة علــى النــوع الإ 

ن ـــة بهـــم   والإ  ـــى الإهتمـــام با ولإدهمـــا   والعناي ـــيمهم الـــإ بوان ا ل ـــام بتعل ـــيهم   والقي فـــاق عل
 .ولولإها لما را يت الإ سرة مجتمعة الشمل   متماسكة الكيان   راسخة البنيان .. وتربيتهم 

وقـد مـر معـك ا ن .. ولقد را يت ا ن من هذه المشـاعر مـا هـو جـاهلّي ككراهيـة البنـات 
يمـان الصـحيح   والعقيـدة ال سلام عـالج هـذه العـادة الجاهليـة البغيضـة بالإ  ربانيـة الراسـخة  الإ 

ناّ والذكور علـى حـد سـواء   ودون  سلامية الفاضلة   لتكون نظرة الإ بوين ا لى الإ  والتربية الإ 
 .ا ن يكون بينهما ا ي تمييز ا و تفريق   تحقيًقا لمبدا  العدل والمساواة 

ولقد را يت ا ن من هذه المشاعر ما هو مصلحي كتغليب حب الجهاد والدعوة ا لـى اللّـه 
سلام هي فـوق المصـالح الذاتيـة   .. هل والولد   على حب الإ   ولقد مر معك ا ن مصلحة الإ 

سلام ا ن تصل ا لى علياء النصر والمجد والقـوة ؛ ا لـإ  والإعتبارات الشخصية فلا يمكن لإ مة الإ 
بعد ا ن يكون حب اللّه ورسوله والجهاد في سبيله   فوق حب الإ هل والمال والولـد والعشـيرة 

 .والمسكن 
ن من هذه المشاعر مـا هـو تـا ديبي تربـوي كمناصـحة الولـد وزجـره وهجـره ولقد را يت ا  

سلام تدرج في التا ديب من الوعظ ا لى الهجر ا لى الضرب غيـر .. وعقوبته  وقد مر معك ا ن الإ 
وهـذا غايـة مـا يسـعى . المبرح   فلا يجوز للمربي ا ن يلجا  ا لى الإ شد ا  ا كان ينفـع الـإ خف 

سلام في تا ديب الإ ولإد   .  وتربيتهم   وا صلاح نفوسهم ا ليه الإ 
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صـلاح؛  سلام فـي التربيـة   وطريقتـه فـي الإ  صلاح منهج الإ  ا لإ فليعلم المربون ودعاة الإ 
صـلاح الإجتمـاعي سـيًرا سـوًيا  .. لينهجوا في تربية الجيل نهًجا سليًما   ويسيروا في طريق الإ 

ا لإ .. هر والكرامة والإ خلاق وفي  لك ن ْقَلة للجيل من بيئة الفساد والإنحراف   ا لى حياة الط
 !!.بمثل  لك فليعمل العاملون 

* * * 
 

 
  



ل الِقْسم   22  الإ وَّ
 

ة تتَعلّق بالَمول ود:الفصل الثالث   ا حكام  عامَّ
 :وتقع في ا ربعة مباحث 

ربّي ِعند الولإدة   .َما يفَعله  الم 
َها   .تسمَية المولود َوا حكام 
َها   .عقيقة المول ود َوا ْحكام 

 .ه ِخَتان  المول ود َوا ْحكام  
 

  



ل الِقْسم   21  الإ وَّ
 

ربّي ِعند الولإدة:الَمبحث  الإ ّول    َما يفَعله  الم 
سلام   ا نها بينـت كـل مـا يتصـل بـالمولود  سلامية على ا مة الإ  من فضل هذه الشريعة الإ 
من ا حكام   وما يرتب  به من مبادئ تربوية هامة   حتى يكون المربي على بيّنٍة من الـإ مر فـي 

فما ا جدر بكل من كان في عنقه حق التربية ا ن يقـوم .. كل واجب يقوم به تجاه طفله الوليد 
سلام  والمبادئ التي رسـم معالمهـا  بواجبه الإ كمل تطبيًقا وتنفيًذا على الإ سس التي وضعها الإ 

 !!.المربي الإ ول عليه الصلاة والسلام 
 :وا ليكم ا هم هذه الإ حكام التي يجب ا ن يفعلها المربون عند الولإدة 

 :ة والتهنئة عند الولإدة استحباب البشار - 9
يستحب للمسلم ا ن يبادر ا لـى مسـرة ا خيـه المسـلم ا  ا ولـد لـه مولـود   و لـك ببشـارته 
وا دخال السرور عليه   وفي  لـك تقويـة للا واصـر   وتمتـين للـرواب    ونشـر لإ جنحـة المحبـة 

لفة بين العوائل المسلمة   فا ن فاتته البشارة است حب له تهنئته بالـدعاء لـه ولطفلـه الوليـد    والإ 
 .عسى اللّه ا ن يتقبل ويرعى ويستجيب 

سـلامية   والقرا ن الكريم  كر البشارة بالولد فـي مناسـبات عـدة ا رشـاًدا وتعليًمـا للا مـة الإ 
من ا ثـر كبيـر فـي تنميـة الـرواب  الإجتماعيـة   وتقويمهـا بـين  -كما ا لمحنا  -لما لهذه البشارة 

 .المسلمين 
 :ا براهيم عليه السلام قال اللّه تعالى في قصة 

سالًما ، قال سالم ، فما لبث أن : ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا  }

: فلما رأى أيديهم ال تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة ، قالوا *  (1)جاء بعجل حنيذ 

ال ختف إنا أرسلنا إىل قوم لوط ، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ، ومن وراء 

 ( 79 - 21: هود )   . {.. حاق يعقوب إس
 :وقال تعالى في قصة زكريا عليه السلام 

                                                

 .مشوي : حنيذ  (9)
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ا ل .)  { أن الّله يبّشرَّ بيحيى: فنادته املالئكة وهو قائم يصلي يف احملراب  }
 ( 31: عمران 

 :وفي ا ية ا خرى 

 ( 7: مريم .)  {يا زكريا إنا نبشرَّ بغالم ااه حييى ،   جنعل له من قبل ايًّا  }

ـه ا بـا لهـب  ا ن النبـي : ) ومما  كرته كتب السيرة  لـد   بشـرت بـه ث وْيَبـة  عمَّ لمـا و 
قد ولد الليلة لعبد اللّه ابن    فا عتقها ا بـو لهـب سـروًرا بولإدتـه   فلـم : وكان مولإها   وقالت 

ــَرِة  ْق ــي الن  ــه ف ــد موت ــه   وســقاه بع ــك ل ــه  ل ــي ا صــل ا بهامــه  (9)يضــيع اللّ ــي ف ــا روى ( الت كم
 .بخاري ال

لما مات ا بو لهب را يت ه في منامي بعد حـوٍل فـي شـر : ) و كر السهيلي ا ن العباس قال 
  وهو اليـوم ( ما لقيت  بعدكم راحة ا لإ ا ن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين : حال   فقال 

 .الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام   وبشرت به ث َوْيَبة   وفرح بولإدته ا بو لهب 
ة فـي كتابـه : يتعلق بالتهنئة بـالمولود  ا ما فيما مـام ابـن قـيِّم الجوزيَـّ تحفـة ) فقـد روى الإ 

ا ن رجًلـا جـاء ا ليـه  : روينا عن الحسـن البصـري : عن ا بي بكر بن المنذر ا نه قال ( المودود 
لد له غلام   فقال له  مـا يـدريك ا فـارس : َيْهِنـك الفـارس   فقـال الحسـن : وعنده رجل قد و 

بورك لك في الموهوب   وشـكرت : ) قل : فكيف نقول ؟ قال : ؟ قال الرجل هو ا م حمار 
 ( .الواهب   ور زقت بّره   وبلل ا شّده 

وهــذه البشــارة والتهنئــة ينبغــي ا ن تشــمل كــل مولــود   وســواء ا كــان  كــًرا ا م ا نثــى دون 
 فمـا ا حـرى المسـلمين ا ن يطبقـوا فـي مجـتمعهم هـذه السـنة الكريمـة   لكـي تقـوى.. تفريق 

نس والمحبـة علـى بيوتـاتهم  روابطهم   وتتعمق على مدى الإ يام ا واصرهم   وتخيِّم عرائش الـإ 
وا سرهم   وما ا جدرهم ا ن يسيروا في الطريـق الموصـل ا لـى تـا لفهم ووحـدتهم   حتـى يكونـوا 

 . (9)دائًما عباد اللّه ا خوانًا   وحتى تكون وحدتهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعًضا 
قامة عند الولإدة استحبا - 2  :ب التا  ين والإ 

                                                

بهام والتي تليها من الإ صابع   كان ا بو لهب يشرب منها بعد موته لفرحه  الشيء المتجوف الذي بين: النقرة  (9) الإ 
 .بولإدة ابن ا خيه عليه الصلاة والسلام 

وما يفعله بعض الإ سر بتقديم الزهور والهدايا لإ هل المولود   فهو شيء حسن   لكونه يدخل في عموم قوله عليه  (9)
و تحابّوا : " الصلاة والسلام  لفة والمحبة بين المسلمين   وهو " تهاد   .مما يزيد الإ 
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سلام للمولود  قامة فـي ا  نـه : ومن الإ حكام التي شرعها الإ  التا  ين في ا  نه اليمنى   والإ 
: اليسرى   و لك حين الولإدة مباشرة   لما روى ا بـو داود والترمـذي عـن ا بـي رافـع ا نـه قـال 

َن في اُ ن الحسن بن علي حين ولدته را يت رسول اللّه )   ( .فاطمة  ا  َّ
لـَد لـه : " قـال  وروى البيهقي وابن السـني عـن الحسـن بـن علـي عـن النبـي  مـن و 

 . (2)" مولود فا ّ ن في ا  نه اليمنى   وا قام في ا  نه اليسرى   لم تضّره ا م الصبيان 
ن الحسـن  ا ن النبـي : )  رضي اللـه عنهمـاوروي كذلك عن ابن عباس  ا ّ ن فـي ا   

لَِد   وا   نه اليسرى ابن علي يوم و   ( .قام في ا   
قامـة  ا ن : )  -كمـا  كـر ابـن قـيِّم الجوزيـة فـي كتابـه تحفـة المـودود  -وسر التـا  ين والإ 

نسان كلمـات النـداء العلـوي المتضـمنة لكبريـاء الـرب وعظمتـه    يكون ا ول ما يقرع سمع الإ 
سـلام   فكـان  لـك كـالتلقين لـه شـعار الإ   سـلام عنـد والشهادة التي ا ول ما يدخل بهـا فـي الإ 

دخوله ا لى الـدنيا   كمـا يلقـن كلمـة التوحيـد عنـد خروجـه منهـا   وغيـر مسـتنكر وصـول ا ثـر 
 .التا  ين ا لى قلبه   وتا ثره به وا ن لم يشعر 
وهـي هـروب الشـيطان مـن كلمـات الـإ  ان   وهـو : ومع ما في  لك من فائـدة ا خـرى 

 .قات تعلقه به فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه ا ول ا و. كان يرصده حتى يولد 
سـلام  -وهـو ا ن تكـون دعوتـه ا لـى اللّـه وا لـى دينـه : وفيه معنى ا خر  وا لـى عبادتـه   -الإ 

سابقة على دعوة الشيطان   كما كانت فطرة اللّه التي فطـر النـاس عليهـا   سـابقة علـى تغييـر 
 .اهـ .. ( الشيطان لها ونقله عنها   ا لى غير  لك من الِحَكم 

فاض فيهـا ابـن القـيم رحمـه اللّـه   ا كبـر دليـل علـى اهتمـام الرسـول وهذه المعاني التي ا  
  يمان   ومطاردة الشـيطان والهـوى   مـن حـين ا ن يشـم الولـد رائحـة بعقيدة التوحيد والإ 

 .الدنيا   ويتنسم نسائم الوجود 
 :استحباب تحنيكه عندما يولد  - 3

سلام للمولود استحباب تحنيكه   .عقب الولإدة ومن الإ حكام التي شرعها الإ 
 ولكن ما التحنيك   وما الحكمة منه ؟

                                                

هي التابعة من الجن وهي المسماة : هي الريح التي تعرض للولد   فربما يخشى عليه منها   وقيل : ا م الصبيان  (2)
 .عند الناس بالقرينة 
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مضــل التمــرة   وَدلْــك  حنــك المولــود بهــا   و لــك بوضــع جــزء مــن : التحنيــك معنــاه 
الممضوغ على الإ صبع   وا دخال الإ صبع في فم المولود   ثم تحريكـه يميًنـا وشـماًلإ بحركـة 

يتيسـر التمـر فلـيكن التحنيـك با يـة لطيفة   حتى يتبلل الفم كلـه بالمـادة الممضـوعة   وا ن لـم 
مادة حلوة كالمعقود   ا و رائب السكر الممزوج بمـاء الزهـر   تطبيًقـا للسـنة   واقتـداًءا بفعلـه 

 .عليه الصلاة والسلام 
ولعـل الحكمـة فـي  لـك تقويـة عضـلات الفـم بحركـة اللسـان مـع الحنـك مـع الفكـين 

.. ص اللـبن بشـكل قـوي   وحالـة طبيعيـةبالتلمظ   حتى يتهيا  المولود للقـم الثـدي   وامتصـا
ومن الإ فضل ا ن يقوم بعملية التحنيـك مـن يتصـف بـالتقوى والصـلاح تبرًكـا   وتيمًنـا بصـلاح 

 .المولود وتقواه 
 :ومن الإ حاديث التي استدل بها الفقهاء على استحباب التحنيك ما يلي 

د لـي غلـام ولـ: قال  جاء في الصحيحين من حديث ا بي بردة   عن ا بي موسى  -
 .فسماه ا براهيم   وحنكه بتمرة   ودعا له بالبركة   ودفعه ا ليَّ  فا تيت  به النبي 

كــان ابــن  لــإ بي طلحــة يشــتكي : وفــي الصــحيحين مــن حــديث ا نــس بــن مالــك قــال  -
ــبض الصــبي   فلمــا رجــع ا بــو طلحــة قــال  مــا فعــل الصــبي ؟ قالــت ا م : فخــرج ا بــو طلحــة فق 

ـى   ثـم ا صـاب هو ا سكن ما كـان   ف: سليم    فلمـا ( ا ي جـامع ) قّربـت ا ليـه العشـاء فتعشَّ
فـا خبره      فلما ا صبح ا بو طلحة ا تى النبي ( ا ي قم على دفنه ) وارِ الصبّي : فرغ قالت 

اللهـم بـارك لهمـا   فولـدت : نعم   قـال : قال ( كناية عن الجماع ) ا عرستم الليلة ؟ : قال 
  وبعـث معـه بتمـرات   فا خـذه  حتى تا تي به النبي  احمله: غلاًما   فقال لي ا بو طلحة 

فمضـغها   ثـم  نعـم   تمـرات   فا خـذها النبـي : ا معه شيء   قالوا :   فقال  النبي 
 .ثم حنَّكه   وسماه عبّد اللّه ( ا ي في فمه ) ا خذها من ِفيه فجعلها في ِفّي الصبي 

: حمـد بـن حنبـل تقـول سمعت ا م ولـد ا  : ا خبرني محمد بن علي قال : وقال الخلال 
يفـرج : يا مولإي هـا هـو  ا ا مـوت   فقـال : لما ا خذني الطّلق  كان مولإي نائًما   فقلت له 

لتمـر كـان  -هـاتوا  لـك التمـر : يفرج اللّه   فولدت سعيًدا   قال : اللّه   فما هو ا لإ ا ن قال 
 .امضغي هذه التمر وحنّكيه   ففعلت : فقال لإ م علي  -عندنا من مكة 

 :استحباب حلق را س المولود  - 4
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سلام للمولود استحباب حلق را سه يوم سـابعه   والتصـدق  ومن الإ حكام التي شرعها الإ 
 .بوزن شعره فضة   على الفقراء والمستحقين 

 :والحكمة في  لك تتعلق بشيئين 
 :حكمة صحية : الإ ول 

  وتقويـة كـذلك لحاسـة لإ ن في ا زالة شعر را س المولود تقوية له   وفتًحا لمسام الرا س 
 . (9)البصر والشم والسمع 

 :حكمة اجتماعية : الثاني 
لإ ن التصدق بوزن شعره فضة   ينبوع ا خر من ينـابيع التكافـل الإجتمـاعي   وفـي  لـك 

 .قضاء على الفقر   وتحقيق لظاهرة التعاون والتراحم والتكافل في ربوع المجتمع 
على استحباب الحلـق   والتصـدق بـوزن الشـعر ومن الإ حاديث التي استدل بها الفقهاء 

 :فضة هي ما يلي 
مام مالك في الموطا  عن جعفر بن محمد عن ا بيه قال  - رضـي وزنت فاطمـة : روى الإ 
 .شعر الحسن والحسين   وزينب وا م كلثوم   فتصدقت بزنة  لك فضة  الله عنها
رضـي بـن الحسـين و كر ابن ا سحاق عن عبد اللّه بن ا بي بكر   عن محمد بن علي  -

يا فاطمة   احلقـي را سـه   : عن الحسن شاة   وقال  عّق رسول اللّه :   قال  الله عنهم
 .وتصدقي بزنة شعره فضة   فوزنته   فكان وزنه درهًما ا و بعض درهم 

ا مـر بحلـق را س  ا ن رسـول اللّـه :  عن ا نس بن مالـك : وروى يحيى بن بكير 
لِ   .قا   وتصّدق بوزنه فضة الحسن والحسين يوم سابعهما فح 

 .ويتفرع عن الحلق مسا لة الَقَزع   ومعناه حلق بعض را س الصبي   وترك بعضه 
وجاء النهي عنه صريًحا   في الحديث الذي ا خرجه البخاري ومسلم عن عبـد اللّـه ابـن 

 ( .عن القزع  نهى رسول اللّه : ) ا نه قال  رضي الله عنهماعمر 
 :هي ا ربعة ا نواع والَقَزع الذي يشمله الن

 .ا ن يحلق من را سه مواضع من ههنا وههنا : ا حدهما 
 .ا ن يحلق وسطه ويترك جوانبه : الثاني 
 .ا ن يحلق جوانبه ويترك وسطه : الثالث 

                                                

 ( .تحفة المودود ) قاله ابن القيم في كتاب  (9)
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 .ا ن يحلق مقدمه ويترك مؤخره : الرابع 
مـن كمـال محبـة اللّـه ورسـوله للعـدل    -كما يقول ابن القيم رحمه اللّه  -وهكذا كله 

ن نسان مع نفسه   فنهاه ا ن يحلق بعض را سـه ويتـرك بعضـه   لإ نـه فا  ه ا مر به حتى في شا ن الإ 
ونظيـر هـذا ا نـه نهـى عـن الجلـوس بـين .. ظلم للرا س حيث تـرك بعضـه كاسـًيا وبعضـه عارًيـا 

نه ظلـم لـبعض بدنـه  ونظيـره ا يًضـا ا نـه نهـى ا ن يمشـي الرجـل فـي نعـل .. الشمس والظل   فا 
 .هـ .ا" لهما ا و يحفيهما واحدة   بل ا ما ا ن ينع

سلام صلوات اللّه عليه وسـلامه   حـريص علـى ا ن : وهناك حكمة ا خرى  ا ن رسول الإ 
وحلق بعض الرا س وترك بعضه .. يظهر المسلم في المجتمع بمظهر لإئق في مظهره وهندامه 

سـلامية التـي يتميـز بهـا  يتنافى مع وقار المسـلم وجمالـه   ثـم بالتـالي يتنـافى مـع الشخصـية الإ 
 .المسلم عن بقية الملل والمعتقدات   وعن سائر ا هل الفسوق والميوعة والإنحلال 

* * * 
فمما يؤسف له ا ن كثيًرا من الإ باء والمربين يجهلون هذه الإ حكام جهًلا تاًما   بل نجد 
الكثير منهم   حينما نتعرض لها   ونحدثهم بها   تظهر منهم ا مارات التعجب والإسـتغراب   

 .م ما ا لفوها   ولم يروا من يطبقها ويعمل بها   ا لإ من رحم ربك لكونه
ــإء  ــي ا  ن هؤل ســلام   وا ن : وا ريــد ا ن ا همــس ف ــي شــريعة الإ  ا ن الجهــل لــيس بعــذر ف

المقصر فيما يجب ا ن يعرفه عن ا مور دينه   وتربيـة ا ولـإده   لـإ ينجيـه عـن تحمـل المسـؤولية 
 .يوم يقوم الناس لرب العالمين 

م التي  كرناها ا نًفـا هـي وا ن كانـت مـن قبيـل المسـتحبات والمنـدوبات   وهذه الإ حكا
ــي اُســِرنا  ــا بحــذافيرها ف ــا   وتطبيقه ــل به ــا .. فيجــب العم ــي ا ولإدن ــا .. ف ــا وا قربائن ــي ا هلن ف

لإ ننا ا  ا تساهلنا في المستحب سيؤدي بنا حتًما ا لى التساهل في الواجب   ثم ا لـى .. و وينا 
سلام كله التساهل في الفروض   ثم  وفي النهايـة يقـع المسـلم الظـاهري . ا لى التساهل في الإ 

في حبائل الكفر الصـراح   ويتيـه فـي متاهـات الضـلال المبـين   ويكـون قـد انسـلخ مـن دينـه 
 !.وا سلامه 

ا لإ فليا خذ المربون بهذه الإ حكام   وليطبقوا على ا ولإدهم هذه المستحبات واحدة بعد 
سلام قوًلـإ وعمًلـا عسـى اللّـه سـبحانه ا ن واحدة   ليحظوا برضى اللّه س بحانه   ويتحققوا بالإ 

ينصرهم على ا عدائهم   ويعيد لهم مجدهم الـداثر وكـرامتهم المهيضـة   ومـا  لـك علـى اللّـه 
 .بعزيز 
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* * * 
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َها :الَمْبَحث  الثَّاني   تسمية المولود َوا حكام 
د يختار له ا بواه اسًما ي ْعـَرف بـه   من العادات الإجتماعية المتبعة   ا ن المولود حين يول

سلام بتشريعه المتكامل اعتنى بهذه الظاهرة  واهـتم .. ويتميز لدى القاصي والداني بسببه  والإ 
سـلام كـل مـا  لها   ووضع من الإ حكام ما يشـعر با هميتهـا والإعتنـاء بهـا   حتـى تعلـم ا مـة الإ 

 .يتعلق بالمولود   وكل ما يرفع من شا نه ويتصل بتربيته 
سلام في تسمية المولود   :وا ليكم ا هم هذه الإ حكام التي وضعها الإ 

 متى يسمى الولد ؟ - 9
ــال  ــه : روى ا صــحاب الســنن عــن ســمرة ق ــال رســول اللّ ــين : "  ق ــام ره كــل غل

 " .بعقيقته   تذبح عنه يوم سابعه   ويسمى فيه   ويحلق را سه 
 .فهذا الحديث يقضي ا ن تكون التسمية في اليوم السابع 

 :وهناك ا حاديث ا خرى صحيحة تفيد ا ن تكون التسمية في يوم الولإدة منها 
اُتي بالمنذر بـن ا بـي ا سـيد ا لـى : " روى البخاري ومسلم عن سهل بن الساعدي قال  -

علـى فخـذه وا بـو ا سـيد جـالس   فلهـي النبـي  حين ولـد   فوضـعه النبـي  رسول اللّه 
 احت مـل مـن علـى فخـذ النبـي بشيء بين يديه   فا مر ا بو ا سيد بابنـه ف  فقـال رسـول  
ما اسمه ؟ :   فقال ( ا ي ا رجعناه ) ا ين الصبي ؟ فقال ا بو ا سيد قلبناه يا رسول اللّه  اللّه 
 " .لإ ولكن اسمه المنذر : فلان   قال : قال 

: قـال  وفي صحيح مسلم من حديث سليمان بن المغيرة   عن ثابت عـن ا نـس  -
لد لي الليلة غلام فسميته باسم ا بي ا براهيم " :  قال رسول اللّه   " .و 

ا ن فـي الـإ مر سـعة   فجـاز تعريفـه وتسـميته فـي : فيؤخذ من هذه الإ حاديـث المتقدمـة 
اليوم الإ ول من ولإدته   وجاز التا خير ا لى ثلاثة ا يام   وجاز ا لى يوم العقيقة وهـو اليـوم السـابع 

 .  وجاز قبل  لك   وجاز بعده 
 :ب من الإ سماء وما يكره ما يستح - 2
ا ن مما يجب ا ن يهتم به المربي عند تسمية الولد   ا ن ينتقي له من الإ سماء ا حسنها * 

 .وا جملها   تنفيًذا لما ا رشد ا ليه   وحض عليه وا مر به نبينا عليه الصلاة والسلام 
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: "  قال رسول اللّه : قال  فقد روى ا بو داود با سناد حسن عن ا بي الدرداء  -
 " .ا نكم ت دعون يوم القيامة با سمائكم وبا سماء ا بائكم   فا حسنوا ا سماءكم 

: قال رسـول اللّـه : قال  رضي الله عنهماوروى مسلم في صحيحه عن ابن عمر  -
 " .ا ن ا حب ا سمائكم ا لى اللّه عز وجل عبد اللّه وعبد الرحمن " 

ن مـدعاة للاسـتهزاء بـه كما عليه ا ن يجنبه الإسم القبيح الـذي يمـس كرامتـه   ويكـو* 
كان يغير الإسم : )  -كما روى الترمذي عن عائشة  - فهذا رسول اللّه . والسخرية عليه 

 ( .القبيح 
ا ن ابنة لعمـر كـان يقـال : "  رضي الله عنهماوروى الترمذي وابن ماجة عن ابن عمر  -

 " .جميلة  فسماها رسول اللّه : لها عاصية 
ــو داود  ــال ا ب ــر رســو: ق ــه غيّ ــة  ل اللّ ــز وعتل   وشــيطان    (9)اســم العاصــي   وعزي

المنبعـث   : سـلًما   وسـمي المضـطجع : وسـمي حْرًبـا .  (2)والحكم   وغـراب   وحبـاب 
نَْية سماهم  ْغويـة : وبني الزِّ تركـت : قـال ا بـو داود . بنـى رِشـَدة : بني الرِّشدة   وسمى بنـي م 
 .ا سانيدها اختصاًرا 

الإ سماء التي لها اشـتقاق مـن كلمـات فيهـا تشـاؤم   حتـى يسـلم  كما عليه ا ن يجنبه* 
 .الولد من مصيبة هذه التسمية وشؤمها 

ت ا تيـ: "لمسـيب عـن ا بيـه عـن جـده قـال روى البخاري في صحيحه عن سعيد بـن ا -
ا نـت سـهل  :   فقـال  (9)َحـْزن : ما اسمك ؟ قلت : ا لى النبي عليه الصلاة والسلام   فقال 

 " .فينا بعد (2)فما زالت تلك الحزونة : قال ابن المسيب . اسًما سمانيه ا بي  لإ ا غير: قال 
مام مالك في الموطا  عن يحيى بن سعيد  - قـال  ا ن عمـر بـن الخطـاب : وروى الإ 
ممــن ؟ : قـال . ابـن شـهاب : ابــن َمـْن ؟ قـال : جْمـَرة ؛ قـال : مـا اسـمك ؟ قـال : لرجـل 
بـذات : با يّتهـا ؟ قـال : قـال . بحـّرة النـار : ؟ قـال ا يـن مسـكنك : قـال . من الحرقة : قال 
 . ا درك ا هلك فقد هلكوا واحترقوا   فكان كما قال عمر : قال عمر . لظى 

                                                

 .الشدة والغلظة : عتلة  (9)
 .اسم شيطان : ن الحيات   وقيل نوع م: الحباب  (2)
 .ما غلظ من الإ رض وهي ضد السهل : الحزن   (9)
 .الغلظة : يقصد بالحزونة  (2)
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كما عليه ا ن يجنبه الإ سماء المختصة باللّه سبحانه   فلـا تجـوز التسـمية بالإ حـد ولـإ * 
 .ولإ بغيرها ... بالصمد ولإ بالخالق ولإ بالرزاق 

ا لى المدينة مـع قومـه   ا ن هانًئا لما وفد على رسول اللّه : اود في سننه قال ا بو د -
كـم : وقال له  كانوا يكنّونه با بي الحكم   فدعاه رسول اللّه  ا ن اللّه هو الَحَكـم وا ليـه الح 

ا ن قــومي ا  ا اختلفــوا فــي شــيء ا تــوني فحكمــت بيــنهم   :   فلِــَم تكنــى ا بــا الحكــم ؟ فقــال 
لي : فما لك من الولد ؟ قال . ما ا حسن هذا :    فقال رسول اللّه فرضي كلا الفريقين 

 .فا نت ا بو شريح : شريح   قال : فَمْن ا كبرهم ؟ قال : شريح   ومسلم   وعبد اللّه   فقال 
ا غـيظ  : " قـال    ا ن رسـول اللّـه  وروى مسلم في صحيحه عن ا بـي هريـرة  -

 " .تسّمى َملَِك الإ ملاك   لإ ملك ا لإ اللّه رجل : رجٍل على اللّه يوم القيام وا خبث ه 
كمــا عليــه ا ن يجنبــه الإ ســماء التــي فيهــا ي مــن ا و تفــاؤل حتــى لــإ يحصــل كــدر عنــد * 

 .مناداتهم وهم غائبون بلفظ لإ   كالتسمية با فلح ونافع   ورباح   ويسار 
قـال رسـول اللّـه : قـال  روى مسلم وا بو داود والترمذي   عن سمرة بـن جنـدب  -
  " : سبحان اللّه   والحمد للّه   ولإ ا له ا لإ اللّه  واللّه ا كبر : ا حب الكلام ا لى اللّه ا ربع

؟  (9)ا َثمَّ هـو : فا نك تقول . ؛ لإ ت سَمَينَّ غلامك يساًرا   ولإ رباًحا   ولإ نجيًحا   ولإ ا فلح 
ّن علي  (2)لإ : فلا يكون   فيقول   " .  ا نما هن ا ربع فلا تزيد 

ا ن نســمي رقيقنــا ا ربعــة  نهانــا رســول اللـّـه : " ابــن ماجــة مختصــًرا ولفظــه  وروى -
 " .ا فلح   ونافع   ورباح   ويسار : ا سماء 

كما عليه ا ن يجنبه الإ سماء المعبّدة لغير اللّه   كعبـد العـزى   وعبـد الكعبـة   وعبـد * 
 .النبي   وما شابهها   فا ن التسمية بهذه محرمة باتفاق 

ا نـا النبـي لـإ كـذب   ا نـا ابـن عبـد : ) ه الصـلاة والسـلام فـي غـزوة حنـين ا ما قوله عليـ
وا نما هو مـن  -كما يقول ابن القيم  -  فهذا ليس من باب ا نشاء التسمية وابتدائها ( المطلب 

خبار بالإسم الذي عـرف بـه المسـمى دون غيـره   ولـإ سـيما فـي المواقـف التـي فيهـا  باب الإ 
خبار بمثل  لك على وجه تعريف المسمى لإ يحرم ؛  تحدٍّ للعدو   كموقف النبي    والإ 

                                                

 .ا هناك يسار مثًلا : ا ثم هو  (9)
 .لإ   يحصل كدر من قبح الجواب : فلما يقال  (2)
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كبني عبد منـاف : ا سماء قبائلهم  يذكرون ا مام النبي  رضي الله عنهمفلقد كان الصحابة 
 .  وبني عبد شمس   وبني عبد الدار   ولإ ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام 

خبار ما لإ يجوز في الإبت نشاء وصفوة القول ا نه يجوز في الإ   .داء والإ 
هيـام   وهيفـاء : وا خيًرا عليه ا ن يجنبه الإ سماء التي فيها تميّع وتشبه وغرام   كاسـم * 

لمــا ا ؟ حتــى .   ونهــاد   وسوســن   وميــادة   وناريمــان   وغــادة   وا حلــام   ومــا شــابهها 
ســلام بشخصــيتها   وت عــرف بخصــائها و اتيتهــا  ان ومــا هــذه الإ ســماء ا لــإ فقــد. تتميــز ا مــة الإ 

ســلامية ا لــى هــذا .. لكيانهـا   وانحــدار لإعتبارهــا   وتحطـيم لمعنوياتهــا  ويــوم تصــل الإ مـة الإ 
المستوى من التدني والإنحدار   تتمزق ا لى قطع وا وصال   ويسهل علـى كـل عـدو مغتصـب 
 .ا ن يستحل ا رضها   ويجعل ا عزة ا هلها ا  لة   كما هو حالنا اليوم ولإ حول ولإ قوة ا لإ باللّه 

سـلام فـي ا ن يتسـموا ولإ  عجـب ا ن يحـض الرسـول صـلوات اللّـه عليـه وسـلامه ا مـة الإ 
با سماء الإ نبياء وبعبد اللّه   وعبد الرحمن   وما شابهها من الإ سماء المعبّدة للّه   حتـى تتميـز 
الإ مة المحمدية على غيرها من الإ مم   في كل مظاهر حياتها لتكون دائًما خيـر ا مـة ا خرجـت 

سلام للناس   تهدي ال  .بشرية ا لى نور الحق ومبادئ الإ 
قــال رســول اللـّـه : قــال  عــن ا بــي وهــب الجشــمي : فقــد روى ا بــو داود والنســائي 

  " : ــه ــاء   وا حــب الإ ســماء ا لــى اللّ ــدالرحمن ؛ : تســموا با ســماء الإ نبي ــه   وعب عبــد اللّ
 . (9)" حرب   ومّرة : حارّ   وهمام   وا قبحها : وا صدقها 
 :ية المولود با بي فلان من السنة تكن - 3

سلام في تربية المولود   تكنيـة المولـود بـا بي فلـان   من المبادئ التربوية التي وضعها الإ 
 :ولهذه التكنية ا ثار نفسية رائعة   وفوائد تربوية عظيمة   وهي كما يلي 

 :تنمية شعور التكريم والإحترام في نفسية الولد   ومنه قول الشاعر * 

 أكّنيذذذذذذذذذذذذه  حذذذذذذذذذذذذذني أناديذذذذذذذذذذذذذه ألكرمذذذذذذذذذذذذذه 

  
 وال ألّقبذذذذذذذذذذذذذذذذذه والسذذذذذذذذذذذذذذذذذوءة اللقذذذذذذذذذذذذذذذذذبُ 

   
 .تنمية شخصيته الإجتماعية   لإستشعار ه ا نه بلل مرتبة الكبار   وسن الإحترام * 
 .تعويده ا دب الخطاب للكبار   ولمن كان في سنه من الصغار * 

                                                

 .قوة وشدة وبطش : مرة  (9)
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َكنّـي لهذه الفوائد الجليلـة   والإعتبـارات العظيمـة   كـان صـلوات اللّـه وسـلامه عليـه ي  
الإ طفال   ويناديهم بها   تعليًما للمربين وا رشاًدا لهم   حتى ينهجوا نهجه   ويسـلكوا طريقـه 

 .في تكنية ا ولإدهم   ومناداتهم بها 
ا حسـن النـاس  كـان رسـول اللّـه : قـال  جاء في الصحيحين من حديث ا نـس 

َمْيـر   : ) ول له ا  ا جاءه يق خلًقا   وكان لي ا خ يقال له ا بو عمير   وكان النبي  يا ا بـا ع 
َغْير ؟   .ا ظنه كان فطيًما : قال الراوي   (9)( ما فعل الن 

اللّـه   وعبـد اللّـه هـو عبداللّـه ا ن تكنّى با م عبـد  رضي الله عنهالعائشة  وا  ن النبي 
 .جميًعا  رضي الله عنهمبن الزبير   وهو ابن ا ختها ا سماء بنت ا بي بكر 

ولد له با بي حمزة   وا بو هريرة كان يكنى بذلك ولم يكن لـه وكان ا نس يكنّى قبل ا ن ي
 .ولد ا    اك 

يكنـى  فهـذا ا بـو بكـر .. ويجوز تكنية الرجل الذي له ا ولإد باسم غير اسـم ا ولـإده 
كـان يكنـى بـا بي  وهـذا عمـر بـن الخطـاب .. با بي بكر   ولـم يكـن لـه ولـد اسـمه بكـر 

كان ي كنـى بـا بي  ر ولـم يكـن  و  ر حفص   ولم يكن له ولد اسمه حفص   وكذلك ا ب
كان ي كنى با بي سـليمان   ولـم يكـن لـه ولـد  له ولد اسمه  ر   وكذلك خالد بن الوليد 

 .وهذا ا كثر من ا ن ي حَصى ... اسمه سليمان 
ا ن تكنية المولود ا مر مستحب   وكذلك تكنية الكبـار : والذي نخلص ا ليه بعدما تقدم 

 .ا ن يكون للمكنى ولد   ولإ ا ن ي كنى باسم  لك الولد    ولإ يلزم من جواز التكنية
 :ويتفرع عن التسمية والتكنية ا مور نرتبها فيما يلي 

: فــي حــال عــدم اتفــاق الــإ بوين علــى تســمية الوليــد فالتســمية مــن حــق الــإ ب ( ا  )
 .فالإ حاديث التي سبق  كرها في ا ول البحث وبعده تفيد ا ن التسمية من حق الإ ب 

قال . م قد صرح با ن الولد ينسب لإ بيه لإ لإ مه   فيقال له فلان ابن فلان والقرا ن الكري

 ( 2: الإ حزاب .)  {ادعوهم آلبائهم هو أقسن عند الّله  }: تعالى 

ولـد لـي الليلـة : " قال رسـول اللّـه : ا نه قال  ولقد مر حديث مسلم عن ا نس 
 " .غلام فسميته باسم ا بي ا براهيم 

                                                

 .طائر كان يلعب به : النغير  (9)
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لغيـره ا ن يلقـب الولـد با لقـاب  ميمـة   كالقصـير   والـإ عور  لإ يجوز للـا ب ولـإ ( ب)
 :لشمول النهي في قوله تعالى ... والإ خرس   وخنفساء   وما شابهها 

 ( 9: الحجرات .)  { وال تنابزوا باأللقاب }
ــد النفســي والإجتمــاعي    ــي انحــراف الول ــر ف ــر كبي لمــا لهــذه الإ لقــاب الذميمــة مــن ا ث

ا ن ( المسـؤوليات )فـي بـاب ( مسؤولية التربية النفسية ) مبحث وسنتوسع في هذا البحث في 
 .شاء اللّه 
 :هل يجوز التكنية با بي القاسم ( ج)

  للحـديث الـذي رواه مسـلم عـن جـابر  ا جمع العلماء بتسمية الإ ولإد باسـم النبـي 
  لـد لرجـل منـا غلـام فسـماه محمـًدا   فقـال لـه قومـه : قال لـإ نـدعك تسـمي باسـم : و 

ولـد لـي غلـام   :   فـانطلق بابنـه حاملـه علـى ظهـره   فقـال يـا رسـول اللّـه  اللّـه رسول 
  فقـال رسـول اللّـه  لـإ نـدعك تسـمي باسـم رسـول اللّـه : فسميته محمًدا   فقال قومي 

  " : نما ا نا قاسم ا قسم بينكم  " .تسموا باسمي ولإ تكنّوا بكنيتي   فا 
م   فقــد  هــب الإ ئمــة المجتهــدون   مــذاهب ا مــا التكنــي بكنيتــه عليــه الصــلاة والســلا

 :مختلفة   وا قوال عّدة   وا ليكم هذه الإ قوال   ثم الراجح منها 
وحـديث . الكراهة مطلًقا   وحجتهم في  لك الحديث السابق الذي مر  كره : الإ ول 

 تسموا باسـمي   ولـإ تكنَّـْوا: " قال  ا بي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم ا ن رسول اللّه 
مام الشافعي " بكنيتي   .  وقد قال بهذا الرا ي الإ 

باحة مطلًقا   واحتجوا بما رواه ا بو داود في سننه عن عائشة : الثاني   رضي الله عنهاالإ 
ا نـي قـد ولـدت  غلاًمـا فسـميته ! يا رسول اللّه : فقالت  جاءت امرا ة ا لى النبي :   قالت 

ِكر لي  ما الذي ا حـل اسـمي   : " نك تكره  لك ؛ فقال ا  : محمًدا   وكنيته ا با القاسم   فذ 
 "وحرم كنيتي ؟ 

حدثنا محمد بن الحسن عـن ا بـي عوانـة عـن المغيـرة عـن ا بـراهيم : وقال ابن ا بي شيبة 
 .كان محمد بن الإ شعث ابن ا خت عائشة   وكان يكنى ا با القاسم : قال 
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ب رسـول اللّـه ا دركـت ا ربعـة مـن ا بنـاء ا صـحا: وروى ابن ا بي خيثمة عـن الزهـري قـال 
  محمد بن طلحـة بـن عبـد اللّـه  ومحمـد :   كل منهم يسمى محمًدا ويكنى ا با القاسم

 .بن ا بي بكر   ومحمد بن علي بن ا بي طالب   ومحمد بن سعد بن ا بي وقاص 
مام مالك  لـم يـرد فـي : عّمن اسمه محمد   ويكنى با بي القاسـم ؟ فا جـاب : وسئل الإ 

 .ا  لك نهي   ولإ ا رى بذلك با سً 
باحة مطلًقا حملت ا حاديث النهي على ا نها منسوخة   .وهذه الطائفة التي قالت بالإ 

لـإ يجــوز الجمـع بـين الكنيــة والإسـم كــا ن يسـمي ولـده محمــًدا ويكنيـه بــا بي : الثالـث 
 .القاسم في وقت واحد 

نه جائز   .ا ما ا فراد التسمية ا و التكنية فا 
: " قـال  ا ن النبـي  نه عـن جـابر وحجة هذه الطائفة لما رواه ا بـو داود فـي سـن

ولمـا رواه "... َمْن تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي   ومن تكنى بكنيتـي فلـا يتسـمى باسـمي
لـإ : "  قـال رسـول اللّـه : ابن ا بي شيبة عن عبد الـرحمن عـن ا بـي عمـرة عـن عمـه قـال 

لحـة لمـا ولـد   ا ن محمد بـن ط: ولما رواه ابن ا بي خيثمة " ... تجمعوا بين اسمي وكنيتي 
لإ تجمعهما له   هو ا بو : اسمه محمد   ا كنيه ا باالقاسم؟ فقال : فقال  ا تى طلحة النبي 

 .سليمان 
النهي عن التكنية مخصوص بحياته   ا ما بعـد وفاتـه عليـه الصـلاة والسـلام فلـا : الرابع 

 .با س بها 
بـن الحنفيــة واحتجـت هـذه الطائفـة بمـا رواه ا بـو داود فـي ســننه عـن منـذر عـن محمـد 

لـد لـي بعـدك ولـد ا سـّميه باسـمك وا كنيـه بكنيتـك؟ قـال عليـه : "  قال علـي : قال  ا ن و 
 " .نعم : الصلاة والسلام 

( مالـك ) سـا لت ابـن ا بـي ا ويـس مـا كـان : وقال حميد بن زنجويه فـي كتـاب الـإ دب 
هنـا : واسمه ؟ فا شـار ا لـى شـيخ جـالس معنـا فقـال  يقول في رجل يجمع بين كنية النبي 

مـام مالـك  -سماه ا بوه محمًدا   وكناه ا با القاسم   وكان يقـول ( محمد بن مالك )  -ا ي الإ 
 كراهة ا ن يدعى ا حد باسمه وكنيته  فيلتفت النبـي  ا نما نهي  لك في حياة النبي :  

 .فلا با س بذلك  -ا ي بعد وفاته  -  فا ما اليوم 
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مـام مالـك   وللا حاديـث ولعل القول الرابع هـو القـول الـإ رجح للمعقوليـة ا لتـي قالهـا الإ 
 .النبوية التي ا فادت  لك 

  ويجوز التكنية بكنيته   لإ ن الإ حاديث التـي  وعلى هذا يجوز التسمية باسم النبي 
تفيد النهي مختصة بحياته خشية الإلتباس وقت النداء بشخصية المخاطـب   وشخصـية النبـي 

  ..وممـا .. لـا التبـاس   فـدل  لـك علـى الجـواز ا ما بعد وفاتـه عليـه الصـلاة والسـلام ف
يؤكد الجواز ا يًضا حديث الزهري الذي سـبق  كـره ا نـه ا درك ا ربعـة مـن ا بنـاء الصـحابة   كـل 

 .منهم يسمى محمًدا ويكنى ا با القاسم   واللّه ا علم 
ا لـإ ا ن ينهجـوا الطريـق  -بعد الذي علمـوه فـي هـذا الفصـل  -فما على الإ باء والإ مهات 

تسمية ا ولإدهم   وا ن يجنبوهم الإ سماء التي تح  من ا قدارهم   وتمـس بكـرامتهم  الإ قوم في
وعليهم كذلك ا ن يتا سوا بـالنبي المصـطفى صـلوات ..   وتحطم من شخصياتهم ومعنوياتهم 

اللـّـه وســلامه عليــه   فــي تكنيــة ا ولــإدهم منــذ الصــغر بكنيــة حبيبــة ا لــى قلــوبهم   لطيفــة ا لــى 
صيتهم   وتنمـو فـي نفوسـهم روح المحبـة والتكـريم لـذواتهم   ا سماعهم   حتى يشعروا بشخ

 .وحتى يعتادوا الإ دب العالي مع من حولهم في الخطاب  وملاطفة الإ قران 
فما ا حرانـا ا ن نا خـذ جميًعـا با سـس هـذه التربيـة الفاضـلة   وا ن نسـير علـى مبـادئ هـذا 

سلامي العظيم   ا ن ا ردنا ا ن نعيـد لإ نفسـنا وا متنـا ال مجـد الـداثر   والكيـان الكبيـر  المنهج الإ 
سلام تشريًعا وتربية ومنهاًجا   .وما  لك على اللّه بعزيز   ا ن ا خلصنا وطبقنا   والتزمنا الإ 

 ** * 
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َها :المْبَحث  الثّالث    َعقيَقة المول ود َوا حكام 
 ما معنى العقيقة ؟ - 9

 :ما   ومنه قول الشاعر معناها القطع   ومنه عّق والديه ا  ا قطعه: العقيقة في اللغة 

 بذذذذذذذذالد  هبذذذذذذذذا  عذذذذذذذذّق الشذذذذذذذذباب متذذذذذذذذائمي  

  
 وأول أرضب مذذذذذذذذذذذذذس  جلذذذذذذذذذذذذذدي تراهبذذذذذذذذذذذذذا

   
 .يريد ا نه لما ا صبح شاًبا قطعت عنه تمائمه 

 . بح الشاة عن المولود يوم السابع من ولإدته : ومعناه في الإصطلاح الشرعي 
 :دليل مشروعيتها  - 2

يقـة   وتبـين وجـه الإسـتحباب والسـنيّة فيهـا كثيــرة الإ حاديـث التـي تؤكـد مشـروعية العق
 :ومستفيضة   نجتزئ منها ما يلي 

: قـال رسـول اللّـه : روى البخاري في صحيحه عن سلمان بن عّمار الضبي قـال  -
 " .مع الغلام عقيقة   فا هريقوا عنه دًما   وا ميطوا عنه الإ  ى " 

كـل غلـام رهينـة : "  ه قـال رسـول اللّـ: وروى ا صحاب السـنن عـن سـمرة قـال  -
 " .  تذبح عنه يوم سابعه   وي سّمى فيه   ويحلق را سه  (9)بعقيقته 
مـام ا حمــد والترمــذي عــن عائشــة  - قــال رســول اللـّـه : قالــت  رضــي اللـه عنهــاوروى الإ 
  " : وعن الجارية شاة  (2)عن الغلام شاتان مكافئتان  . " 

مام ا حمد والترمذي عن ا م كرز ال - عـن  ا نهـا سـا لت رسـول اللّـه : كعبيـة وروى الإ 
" عن الغلام شاتان   وعن الإ نثى واحدة   ولـإ يضـركم  كرانًـا كـّن ا و ا ناًثـا : " العقيقة فقال 
 .ا ي الذبائح 

قـال فـي  ا ن النبـي : ا خرج الترمذي والنسائي وابن ماجة عن الحسـن عـن سـمرة  -
 " .ابعه   ويحلق را سه   ويسمى كل غلام مرتهن بعقيقته   تذبح عند يوم س: " العقيقة 
 :ا راء الفقهاء في وجه مشروعيتها  - 3

 : هب الفقهاء والإ ئمة المجتهدون مذاهب ثلاثة في وجه مشروعيتها 

                                                

 .قيقة لإزمة لإبد منها المراد ا ن الع (9)
 .ا ي مستويتان في السن   ومتشابهتان في الشكل : مكافئتان  (2)
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مــام الشــافعي : الســنية والإسـتحباب  -الـإ ول  مــام مالـك   وا هــل المدينـة   والإ  وهــم الإ 
مام ا حمد   وا سحاق   وا بو ثور   وجماعة  كثير عددهم من ا هل الفقه والعلم وا صحابه   والإ 

والإجتهاد ؛ وحجتهم هذه الإ حاديـث التـي سـبق  كرهـا   وردوا علـى َمـْن  هبـوا ا نهـا واجبـة 
 :بعدة ا قوال 
لو كانت واجبة لكان وجوبها معلوًما من الدين   لإ ن  لـك ممـا تـدعو الحاجـة ا ليـه  * 

ا عاًمــا كافًيــا تقــوم بــه الحجــة   وجوبهــا للا مــة بيانًــ وتعــم بــه البلــوى   ولبــيّن رســول اللـّـه 
 .وينقطع معه العذر 

: " ا مر العقيقة بمحبة فاعلها   فقال عليه الصلاة والسـلام  وقد علق رسول اللّه * 
لد له ولد فا حب ا ن ي نسك عنه فليفعل   " .َمْن و 

 .وفعله صلوات اللّه عليه لها لإ يدل على الوجوب   وا نما يدل على الإستحباب * 
مام الحسن البصري   والليث بن سـعد   وغيرهمـا : التحتيم والوجوب  -ي الثان وهم الإ 

ا ن النـاس يعرضـون يـوم القيامـة : )   وحجتهم في  لك مـا رواه بريـدة   وا سـحق بـن راهويـه 
واستدلوا كـذلك بحـديث الحسـن عـن ( . على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس 

ا ن الولـد :   ووجـه الإسـتدلإل "غلـام مـرتهن بعقيقتـه  كـل: " ا نه قـال  سمرة عن النبي 
 .محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى َيِعّق عنه   فهذا مما يؤيد الوجوب 

 .وهم فقهاء الحنفية : ا نكار مشروعيتها  -الثالث 
وحجتهم في  لك حديث رواه البيهقي   عن عمـرو بـن شـعيب عـن ا بيـه عـن جـده ا ن 

 ( .لإ ا حب العقوق : )   فقال  سئل عن العقيقة رسول اللّه 
مام ا حمد مـن حـديث ا بـي رافـع رضـي اللـه عنـه   ا ن  واستدلوا كذلك بحديث رواه الإ 

ا ن تعـّق عنـه بكبشـين   فقـال رسـول اللّـه  رضـي اللـه عنهـاالحسن بن علي ا رادت ا مه فاطمة 
  " : ولـد   ثـم -ا ي مـن الفضـة -لإ تعّقي ولكن احلقي را سه   فتصدقي بوزنه من الـورق

 " .الحسين   فصنعت مثل  لك 
ولكن ظاهر الإ حاديث التي سبق  كرها تؤكد جانب السنيّة والإستحباب فـي العقيقـة   

 .وهذا ما  هب ا ليه جمهور الفقهاء   وا كثر ا هل العلم والإجتهاد 
وقد ا جابوا على الإ حاديث التي استدل بها فقهاء الحنفية في ا نكارهم مشـروعية العقيقـة 

ا ن الإ حاديث التي استدلوا بها ليست بشيء   ولإ تصلح دليًلا على ا نكار مشـروعية  :بقولهم 
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لإ ا حـب : " قال  ا ما حديث عمرو بن شعيب عن ا بيه عن جده ا ن رسول اللّه . العقيقة 
فســياق الحـديث وا ســباب وروده يــدل علـى ا ن العقيقــة ســنة ومسـتحبة   فــا ن لفــظ " العقـوق 

  وكا نـه كـره " لإ ا حب العقـوق : "عن العقيقة فقال  ه سئل رسول اللّ : الحديث هكذا 
ا نمـا نسـا لك عـن ا حـدنا : فقالوا يا رسول اللّه  (9)ا ي كره ا ن تسمى الذبيحة بالعقيقة  -الإسم 

مـن ا حـب مـنكم ا ن ينسـك عـن ولـده فليفعـل   عـن الغلـام شـاتان : " يولد لـه ولـد   فقـال 
 " .مكافئتان   وعن الجارية شاة 

نـه لـإ يـدل ... " لإ تعقي ولكن احلقـي را سـه : " إلهم بحديث ا بي رافع وا ما استدل فا 
رضـي اللـه على كراهية العقيقة   لإ نه عليه الصلاة والسلام ا حب ا ن يتحمل عـن ابنتـه فاطمـة 

  لكونــه عــقَّ عليــه الصــلاة والســلام عنهمــا   ... " لــإ تعّقــي : " العقيقــة   فقــال لهــا  عنهــا
كد ا نه عليه الصلاة والسلام عـّق عنهمـا كثـرة الإ حاديـث المرويـة فـي ومما يؤ. وكفاها المؤنة 

 :هذا الشا ن   نذكر منها ما يلي 
ا ن رسـول اللّـه :  رضي الله عنهماروى ا بو داود عن ا يوب عن عكرمة عن ابن عباس  -
  عّق عن الحسن والحسين كبًشا كبًشا. 

عـن الحسـن والحسـين عـّق  و كر جرير بـن حـازم عـن قتـادة عـن ا نـس ا ن النبـي  -
 .كبشين 
عــن  عــّق رســول اللـّـه : " و كــر يحيــى بــن ســعيد عــن عمــرة عــن عائشــة قالــت  -

 " .الحسن والحسين يوم السابع 
ا ن العقيقـة عـن المولـود سـنة مسـتحبة عنـد جمهـور : والذي نخلص ا ليه بعـد مـا تقـدم 

ا ا ن ي حيـي سـنة رسـول اللّـه فعلى الإ ب ا ن ولد له مولود وكان مستطيًعا قادرً . الإ ئمة والفقهاء 
  لفة والمحبـة   حتى يحظى بالفضيلة والإ جر عند اللّه سبحانه   وحتى يزيد من معاني الإ 

ــا   و لــك حينمــا  ــران والإ صــدقاء جميًع ــين الإ هــل والإ قربــاء والجي ــرواب  الإجتماعيــة   ب وال

                                                

استدل طائفة من الفقهاء من ظاهر هذا الحديث استبدال كلمة العقيقة بالنسيكة   لكراهيته عليه الصلاة والسلام  (9)
لكثيرة المستفيضة في تسمية الذبيحة اسم العقيقة   وقالت طائفة ا خرى لإ يكره  لك   ورا و ا باحته للا حاديث ا

 .بالعقيقة 
ا ن يستعمل المسلم كلمة النسيكة ويجعلها هي الإ صل   وا  ا استعمل كلمة العقيقة في بعض : والتوفيق بين الرا يين 

 .الإ حيان للتوضيح وبيان الحكم وا ظهار المراد فلا با س في  لك   وعلى هذا تتفق الإ حاديث 
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كـذلك فـي تحقيـق  يحضرون وليمة العقيقة ابتهاًجا بالمولود   وفرًحا بقدومه   وحتـى يسـاهم
التكافل الإجتماعي   و لك حينما ي شرك في الإنتفاع بالعقيقـة بعـض  وي الحاجـة والحرمـان 

 .من الفقراء والمساكين 
لفة والمحبة في المجتمـع    سلام   وما ا سمى مبادئه التشريعية في زرع الإ  فما ا عظم الإ 

 . وفي بناء العدالة الإجتماعية في الطبقات الفقيرة والمحرومة
 :الوقت الذي يستحب فيه العقيقة  - 4

الغلام مرتهن بعقيقته   تذبح عنه يوم السـابع ويسـّمى : " سبق ا ن  كرنا حديث سمرة 
فهذا الحديث يفيد ا ن وقت الإستحباب لذبح العقيقة هو اليوم السابع   ومما يؤكد  لك " . 

عـن  سـول اللّـه عـق ر: " قالـت  رضـي اللـه عنهـاحديث عبد اللّه بـن وهـب عـن عائشـة 
 ( .الحسن والحسين يوم السابع   وسماهما   وا مر ا ن يماط عن رؤوسهما الإ  ى 
لزام  وا نمـا هـو علـى . ولكن هناك ا قواًلإ تفيد ا ن التقيد باليوم السـابع لـيس مـن بـاب الـإ 

بح عنه في اليوم الرابع ا و الثامن ا و العاشـر ا و مـا بعـده   ا جـزا ت  وجه الإستحباب   وا لإ فلو   
 .العقيقة 

 :وا ليكم ا ظهر هذه الإ قوال 
رضـي ا مـا عائشـة : متى يعق عن الغلام ؟ قـال : قلت لإ بي عبد اللّه : قال الميموني  -
 ( .سبعة ا يام   وا ربعة عشر   ولإ حد وعشرين : ) فتقول  الله عنها
تذبح يوم السابع   فا ن لم يفعـل ففـي : ) قال ا بي في العقيقة : قال صالح بن ا حمد  -

 ( .بعة عشر   فا ن لم يفعل ففي ا حد وعشرين ا ر
مام مالك  - والظاهر ا ن التقيد باليوم السابع ا نما هو علـى وجـه الإسـتحباب : ) وقال الإ 

بح عنه في اليوم الرابع ا و الثامن ا و العاشر ا و ما بعده   ا جزا ت العقيقة   ( .  وا لإ فلو   
ه ا ن يذبح العقيقة في اليـوم السـابع ا ن الإ ب ا  ا تيسر ل: والذي نخلص ا ليه بعدما تقدم 

  وا ن لم يتيسر له  لـك جـاز فـي ا ي يـوم مـن الإ يـام  كمـا قـال  يكون ا فضل لفعل النبي 
مام مالك   .الإ 
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يريد الّله بكم اليسر ، وال يريد بكم  }ا  ن ففي الإ مر سعة   وفي  بح العقيقة تيسير 

: الحج )  {دين من حرج وما جعل عليكم يف ال }  (  922: البقرة . )  {العسر 
72 . ) 

 هل عقيقة الذكر مثل الإ نثى ؟ - 2
سبق ا ن  كرنا ا ن العقيقـة سـنة مسـتحبة علـى را ي جمهـور ا هـل العلـم مـن المجتهـدين 

 .والفقهاء   وهي سنة مستحبة عن الذكر والإ نثى على السواء 
مام ا حمد والترمذي عن ا م كـرز الكعبيـة ا نهـا سـا لت ر سـول اللّـه للحديث الذي رواه الإ 

  ( .عن الغلام شاتان   وعن الإ نثى واحدة : ) عن العقيقة فقال 
ا مرنـا عليـه الصـلاة والسـلام ا ن " وللحديث الذي رواه ابن ا بي شيبة من حديث عائشـة 

ا لى غير  لك من الإ حاديث التي سـبق  كرهـا " . نعّق عن الغلام بشاتين   وعن الجارية شاة 
 .في دليل المشروعية 

 :لإ حاديث بجملتها تفيد شيئين ا ساسيين فهذه ا
 .ا ن الذكر مثل الإ نثى في مشروعية العقيقة  :الإ ول 
 .للذكر شاتان   وللا نثى شاة واحدة : المفاضلة بينهما  :الثاني 

وهذه المفاضلة هي ما تدل عليه ظواهر الإ حاديث   وهي مذهب ابن عباس   وعائشـة 
 .  وجماعة من ا هل العلم والحديث 

مام مالك ا ن عقيقة الذكر شـاة   والـإ نثى شـاة ؛ ولمـا سـئل كـم ي ـذبح عـن ومذه ب الإ 
( . يــذبح عــن الغلــام شــاة واحــدة   وعــن الجاريــة شــاة : ) الغلــام والجاريــة ؟ ا جــاب بقولــه 

 :واحتج على مذهبه بالإ حاديث التالية 
عـّق  ا ن رسـول اللّـه : "  رضي اللـه عنهمـاروى ا بو داود في سننه عن ابن عباس  -

 " .عن الحسن والحسين كبًشا 
ا ن فاطمــة  بحــت عــن الحســن والحســين كبًشــا : وروى جعفــر بــن محمــد عــن ا بيــه  -
 .كبًشا 
مام مالك  -   يعـق عـن الغلمـان  رضـي اللـه عنهمـاوكان عبد اللّه بن عمـر : ) وقال الإ 

 ( .والجواري من ولده شاة شاة 
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وا نعامـه   فْليعـّق عـن الـذكر شـاتين   ا ن من ا غدق اللّه عليـه مـن رزقـه : وصفوة القول 
ومـن .. فـي ا مـر المفاضـلة بينهمـا  وعن الـإ نثى شـاة واحـدة   لمـا ثبـت عـن رسـول اللّـه 

كانت ا حوالـه الماديـة فـي حـدود الوسـ    ا و دون الوسـ    فيجزئـه عـن الـذكر شـاة   وعـن 
 .لّه ا علم الإ نثى شاة   وا  ا فعل  لك يكون محظًيا بالإ جر   متحقًقا بالسنة   وال

سـلام بـين الـذكر والـإ نثى فـي ا مـر : رب معترض يقول  :الرد على اعتراض  لَِم فـرق الإ 
 المفاضلة في العقيقة   ولَِم كان هذا التمايز والتفاضل ؟

 :والرد على هذا الإعتراض من وجوه 
سـلام بـه   ومـا نهـى عنـه   تحقيًقـا لقولـه تبـارك  - 9 المسلم مستسـلم لكـل مـا ا مـر الإ 

 :ى وتعال

فال ورّبك ال يؤمنون حتى حيّكموَّ فيما شجر بينهم ، ثم ال جيدوا يف أنفسهم  }

 ( 22: النساء .)  { حرًجا مما قضيت ويسّلموا تسليًما

  فالمسلم لإ يسعه ا لإ التسـليم  وبما ا ن المفاضلة في العقيقة ثبتت عن رسول اللّه 
 .والتنفيذ 
المفاضـلة   ا ظهـار الرجـل علـى المـرا ة بمـا ولعل وجه الحكمة والمعقولية في هـذه  - 2

وهبه اللّه من القوة الجسمانية   وبما كلفه من حق القوامـة والمسـؤولية   وبمـا خصـه بـه مـن 
 :الإتزان والإنضباط العاطفي   وصدق اللّه العظيم القائل 

الرجال قّوامون على النساء ينا فضل الّله بعضهم على بع  ، وينا أنفقوا من  }

 ( 34: النساء .)  { ...م أمواهل
لفة والمحبة لإجتماع الناس على عقيقة المولود   ثـم بالتـالي تقويـة  - 3 تا كيًدا لزرع الإ 

 .لروافد التكافل الإجتماعي بين الطبقات الفقيرة   والإ سر المحرومة 
 :كراهية كسر عظم العقيقة  - 2

مـن عظـم الذبيحـة شـيًئا    من الإ مور التي يجب مراعاتها في عقيقـة المولـود ا لّـإ يكسـر
بل يقطع كل عظم من ِمْفصله بلـا كسـر   للحـديث الـذي . سواء حين الذبح ا و عند الإ كل 

قال في العقيقة التي عقتهـا فاطمـة  رواه ا بو داود عن جعفر بن محمد عن ا بيه   ا ن النبي 
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ولإ تكسروا منهـا ا ن ابعثوا ا لى القابلة منها برجٍل   وكلوا وا طعموا  : " عن الحسن والحسين 
.   ولإ يكسـر لهـا عظـم  (9)ت قطع جدوًلإ : وروى ابن جريج عن عطاء كان يقول " . عظًما 

 .وروى ابن المنذر عن عطاء عن عائشة مثله 
 :والحكمة في  لك تتعلق بشيئين 

هداء   في نفوس الفقراء والجيران   و لك فـي  :الإ ول  طعام ا و الإ  ا ظهار شرف هذا الإ 
التامة الكبيرة   التي لم ي كسر من عظامها عظم   ولإ ينقص مـن ا عضـائها شـيء  تقديم القطع

هـَدى  كرام في نفـوس الم    ولإ ريب ا ن هذا التصرف ا جّل موقًعا   وا عظم في باب الجود والإ 
 .لهم 

تيّمًنا وتفاؤًلإ بسلامة ا عضـاء المولـود وصـحتها وقوتهـا   لكـون العقيقـة جـرت  :الثاني 
 .ولود   واللّه ا علم مجرى الفداء للم

 :ا حكام عامة تتعلق بالعقيقة  - 7
 :هناك ا حكام عامة تتعلق بالعقيقة يجب مراعاتها   وهي على الترتيب التالي 

والـذي يجـوز فـي . ا جمع العلماء ا نه لإ يجوز في العقيقة ا لإ ما يجوز في الإ ضـحية ( ا  )
 :هو ما يلي  (2)الإ ضحية 
ي السنة الثانية ا  ا كانت من الضا ن ا و المعـز   وا  ا ا ن يكون عمرها سنة ودخلت ف - 9

نها تصح به ا  ا بلل ستة ا شهر   بشرط ا نه ا  ا خل  بما له  كان الضا ن كبير الجسم سميًنا   فا 
نها لإ تصح به ا لإ ا  ا بلل سنة ودخل في السـنة الثانيـة . سنة لإ يمكن تمييزه منه  وا ما المعز فا 

 .على كل حال 
ية سليمة من العيوب ؛ وعلىهذا لإ تصـح الإ ضـحية بالعميـاء  ولـإ ا ن تكون الإ ضح - 2

التـي لـإ )  ولـإ بالعرجـاء ( وهي المهزولة التـي لـإ مـخ فـي عظامهـا ) بالعوراء   ولإ بالعجفاء 
ليـة ا  ا  هـب ( . تستطيع المشي ا لى الذبح  وكذلك لإ تصح بمقطوعة الإ  ن ا و الـذنب ا و الإ 

  ولـإ تصـح بالسـكّاء وهـي ( التـي  هـب ا كثـر ا سـنانها) ء ولـإ تصـح بالهتمـا. ا كثر من ثلثهـا 
وهـي المجنونـة التـي يمنعهـا جنونهـا مـن )   ولـإ بالتّولـإء ( التي لإ ا  ن لها بحسب الخلقة ) 

 ( .الرعي 

                                                

 .طع ا عضاء ا ي تق: تقطع جدوًلإ  (9)
 .ا حكام الإ ضحية المذكورة هي على مذهب ا بي حنيفة  (2)
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ــإ  ن   ا و  نهــا تجــوز   كــا ن تكــون مشــقوقة ال ــوب التافهــة فا  ــك مــن العي ــا ماعــدا  ل ا م
طيع المشـي معــه   كـا ن تمشــي بثلـاّ قــوائم مكسـورة القـرن   ا و مصــابة بـالعرج الــذي تسـت

وتضع الرابعة على الإ رض لتستعين بها على المشي   ا و مصابة بجنون لم يمنعها من الرعـي   
ليـة  ا و  هب بعض ا سنانها ولكـن الـإ كثر موجـودة   ا و كانـت مقطوعـة الـإ  ن ا و الـذنب ا و الإ 

 .بها كل  لك لإ يمنع من الإ ضحية . وبقي الثلثان و هب الثلث فق  
ا ما الإ ضحية بالبقر والجاموس فلا تصح ا لإ ا  ا بلل سنتين ودخل في السنة الثالثـة    - 3

بل فلا تصح ا لإ ا  ا بلغت خمس سنين ودخلت في السنة السادسة   .وا ما التضحية بالإ 
كــا ن يشــترك ســبعة علــى جمــل مثًلــا   لإ نــه لــو صــح : لــإ يصــح الإشــتراك فيهــا ( ب)

مقصود من ا راقة الدم عن الولد   ولما كانت الذبيحـة بالتـالي فـداًء الإشتراك فيها لما حصل ال
 .عن المولود 

بـل ا و البقـر   بشـرط ا ن يكـون الـذبح با حـدهما عـن ( ج) يصح ا ن يذبح عن الغـنم بالإ 
وعـن .. لما روى ابن القيم عن ا نس بن مالك ا نه كان يعق عـن ولـده بـالجزور . مولود واحد 

 ..بد الرحمن جزوًرا   فا طعم ا هل البصرة ا بي بكرة ا نه نحر عن ابنه ع
 .وبعض ا هل العلم  كر ا نه لإ تصح العقيقة ا لإ بالغنم للا حاديث الواردة 

بـل والبقـر   مـا رواه ابــن المنـذر عـن النبـي  ا نــه  ولكـن حجـة مـن ا جـاز العقيقــة بالإ 
بـح  دًما دون دم   ولم يذكر الرسول " مع الغلام عقيقة فا هريقوا عنه دًما : "قال    فما   

نه يجزئ   سواء كانت الذبيحة غنًما ا و بقًرا ا و ا بًلا   .عن المولود على ظاهر الحديث فا 
مـن ناحيـة الإ كـل منهـا   والتصـدق   : يصح فـي العقيقـة مـا يصـح فـي الإ ضـحية ( د)

دخـال السـرور عليهـا   للحـديث الـذي رواه  هـداء جـزء منهـا ا لـى القابلـة لإ  هداء   ويزاد با  والإ 
زنـي شـعر : "   فقـال  رضي الله عنهاا مر فاطمة  ا ن رسول اللّه  عن علي : ي البيهق

 " .الحسين   وتصدقي بوزنه فضة   وا عطي القابلة رِْجَل العقيقة 
ومن ا راد ا ن يولم على العقيقة   ويدعو من ا حب لحضـور الطعـام فلـا بـا س فـي  لـك  

لفة   والمحبـة   وقد ا جاز  لك كثير من الفقهاء لما ينشر في المجتمع ا لمسلم من ا جنحة الإ 
سـلام فـي تماسـك .. بين الإ هل والإ صدقاء   والجيران .. والإ خّوة  وهذا مـا يحـرص عليـه الإ 

 .وحدة الإ مة   لتكون دائًما كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعًضا 
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لمـا روى ابـن المنـذر عـن عائشـة : يستحب ا ن تـذبح العقيقـة علـى اسـم المولـود ( هـ)
( ا ي علـى اسـم المولـود ) ا بحـوا علـى اسـمه : "  قـال النبـي :   قالت  عنها رضي الله
وا ن نـوى الـذابح العقيقـة ولـم " . بسم اللّه   اللهم لـك وا ليـك   هـذه عقيقـة فلـان : فقولوا 

 .يذكر اسم المولود   ا جزا ت وحصل المقصود 
 ما الحكمة التشريعية من العقيقة ؟ - 2

 :ا نها يكفي العقيقة فائدة وحكمة 
 .قربان يتقرب منها المولود ا لى اللّه في ا ول لحظة يستنشق فيها نسائم الحياة * 
فدية يفدى بها المولود من المصائب والإ فات   كما فدى اللّه ا سماعيل عليه السلام * 

 .بالذبح العظيم 
 .فكاك لرهان المولود في الشفاعة لوالديه * 
قامة شرائع ا*  سلام   وبخروج نسمة مؤمنة   يكاثر بها رسول ا ظهار للفرح والسرور با  لإ 

 .الإ مم يوم القيامة  اللّه 
لفــة والمحبــة بــين ا بنــاء المجتمــع   لإجتمــاعهم علــى موائــد الطعــام *  تمتــين لــرواب  الإ 

 .ابتهاًجا بقدوم المولود الجديد 
ــاد مــوارد التكافــل الإجتمــاعي برفــد جديــد   يحقــق فــي الإ مــة مبــادئ العدالــة *  ا رف

جتماعيـة  ويمحـو فـي المجتمـع ظـواهر الفقـر والحرمـان والفاقـة   ا لـى غيـر  لـك مـن هـذه الإ
 .الفوائد والثمرات 
ا ن تعرف ا نواع الإ طعمة والولـإئم التـي شـرعها  -ا يها القارئ  -يجدر بك .. وبالمناسبة 

سلام في ا وقات مخصوصة   وفي ا يام المناسبات   وهي كما يلي   :الإ 
 .طعام الزائر  :الت ْحفة  - 2. ضيفان طعام ال: الِقرى  - 9
ْرس  - 3 بة  - 4. طعام الولإدة  :الخ   .طعام الدعوة  :الما د 
 .طعام المولود في اليوم السابع : العقيقة  - 2. طعام العرس  :الوليمة  - 2
 .طعام الما تم  :الو ضيمة  - 2. طعام الختان  :الغديرة  - 7
 .طعام الفراغ من البناء  :الوكيرة  - 95. ه طعام القادم من سفر :النقيعة  - 1

* * * 
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 ِخَتان  المْول ود َواَْحكام ه :المبَحث  الّرابع 
 :معنى الختان لغًة واصطلاًحا  - 9

ْلَفة : الختان في اللغة معناه   .التي على را س الّذكر ( ا ي الجلدة ) قطع الق 
ل الحشــفة   ا ي موضــع هــو الَحــْرف المســتدير علــى ا ســف: وفــي الإصــطلاح الشــرعي 

ــام ا حمــد  م ــا روى الإ  ــه الإ حكــام الشــرعية   كم ــب علي ــذي تترت ــو ال ــذكر   وه ــن ال القطــع م
 " .ا  ا التقى الختانان فقد وجب الغ ْسل  " والترمذي والنسائي عن النبي عليه الصلاة والسلام 

نزل ا و لم ا  ا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغ ْسل    ا  " وفي رواية الطبراني 
 " .ي نزل 

 :الإ حاديث التي تدل على مشروعية الختان  - 2
 :الإ حاديث التي تدل على مشروعية الختان كثيرة نجتزئ منها ما يلي 

مام ا حمد في مسنده من حديث عّمار بن ياسر قال  - :  قال رسول اللّـه : روى الإ 
واك   وتقلـيم الإ ظـافر   المضمضـة   والإستنشـاق   وقـص الشـارب   والسـ:  (9)من الفطـرة 

ب    والإستحداد   " .  والإختتان  (2)ونتف الإ 
الفطـرة : " قـال رسـول اللّـه : قـال  وفي الصحيحين من حـديث ا بـي هريـرة  -
ب  : خمس   " .الختان   والإستحداد   وقص الشارب   وتقليم الإ ظافر   ونتف الإ 
 هل الختان واجب ا م سنة ؟ - 3

 الختان هل هو واجب ا م سنة ؟ اختلف الفقهاء في ا مر
مام ا بو حنيفة   وبعض الحنابلة : فالذين قالوا بسنيته  مام الحسن البصري   والإ   .الإ 
مام ا حمد عن شداد بن ا وس عن النبي : وحجتهم في  لك  : " ا نه قـال ما رواه الإ 

 " .الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء 
ــي ا ن الرســول : وحجــتهم كــذلك  ــان ف ــرن الخت ــيم  ق الحــديث بالمســنونات كتقل

ب    وغيرها   فدل على ا ن الختان سنة وليس بواجب   .الإ ظافر   ونتف الإ 

                                                

يمــان بــه   وفطــرة عمليــة وهــي هــذه الخصــال : الفطــرة فطرتــان  (9) فطــرة ا يمانيــة تتعلــق بالقلــب وهــي معرفــة اللـّـه والإ 
فكـان را س فطـرة فالإ ولى تزكي الروح وتطهر القلـب   والثانيـة تطهـر البـدن   وتـزين المظهـر   . المذكورة في الحديث 

 ( .الختان ) البدن 
 .حلق الشعر الذي يخرج حول الفرج : الإستحداد  (2)
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مــام الحســن البصــري : وحجــتهم ا يًضــا   قــد ا ســلم مــع رســول اللـّـه : ) مــا قالــه الإ 
  ( فمـا فـتش ا حـًدا مـنهم.. الإ سود   والإ بيض   والرومـي   والفارسـي   والحبشـي : الناس 

 .تان واجًبا لما قبل ا سلامهم حتى ي ختتنوا فلو كان الخ
الشعبي   وربيعة   والإ وزاعي   ويحيى بن سعد الإ نصاري   : والذين قالوا بوجوبه هم 
مام مالك حتى قال . ومالك   والشافعي   وا حمد  َمْن لم يختتن : ) وشدد في ا مر الختان الإ 

 ( .لم تجز ا مامته   ولم تقبل شهادته 
 :ئمة على الوجوب با دلة كثيرة نجتزئ منها ما يلي واحتج هؤلإء الإ  

مام ا حمد وا بو داود   عن عثيم بن كليب عن ا بيه عن جده   ا نه جـاء ا لـى ( ا  ) روى الإ 
 " .عنك شعر الكفر واختتن  (9)ا لق : " قال . قد ا سلمت : فقال  النبي 

لم مـن ا سـ: "  قـال رسـول اللّـه : وروى حرب في مسـائله عـن الزهـري قـال ( ب)
 " .فليختتن وا ن كان كبيًرا 

نه يصلح للتقوية والإعتضاد   .فالحديث وا ن كان ضعيًفا فا 
رضـي وروى وكيع عن سالم عن عمرو بن هرم عن جابر عن يزيد عـن ابـن عبـاس ( ج)

 " .لإ تقبل له صلاة   ولإ تؤكل  بيحته  (2)الإ قلف : " قال  الله عنهما
وجـدنا فــي قــائم : قــال    عـن علــي وروى البيهقـي عــن موسـى بــن ا ســماعيل ( د)

سلام حتى يختتن : " في الصحيفة  سيف رسول اللّه   " .ا ن الإ قلف لإ يترك في الإ 
نه عنـد كثيـر : ) قال الخطابي ( هـ) نه وا ن كان مذكوًرا في جملة السنن فا  ا ما الختان فا 

فر  وا  ا وجـد من العلماء على الوجوب   و لك ا نه شعار الدين   وبه يعرف المسلم من الكـا
لّي عليه ودفن في مقابر المسلمين   ( .المختون بين جماعة قتلى غير مختونين   ص 

ا ن الـإ قلف معـرض لفســاد : ) وقـد علـل الـذين قــالوا بوجـوب الختـان مـن الفقهــاء ( و)
طهارته وصلاته   فا ن القلفة تستر الذكر كله   فيصيبها البول   ولـإ يمكـن الإسـتجمار لهـا   

رة والصلاة موقوفة على الختان ولهذا منع كثير من السلف والخلـف ا مامتـه   ا مـا فصحة الطها
 ( .صلاته مع نفسه فيعد معذوًرا كمن معه سلس بول 

                                                

 .ا ي احلق را سك : ا لق عنك  (9)
 .ا ي غير المختتن : الإ قلف  (2)
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: النحل .)  {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملَّة إبراهيم حنيًفا  }: قال تعالى ( ز)
923 ) 

ــن فالرســول  ــان م ــة ا بــراهيم   والخت ــاع مل ــه مــا مورون باتب ــراهيم عليــه  وا مت ملــة ا ب
ا ن ا براهيم عليه : ) ومما يدل على  لك ما رواه البخاري ومسلم عن ا بي هريرة . السلام 

ا نه ا ول من ا ضاف الضـيف   وا ول مـن : ) وفي رواية ( . السلام اخت تن وهو ابن ثمانين سنة 
عثة الرسـول لبس السراويل   وا ول من اختتن   واستمر الختان بعده في الرسل وا تباعهم حتى ب

 . ) 
مام ا حمد عن ا بي ا يوب قال  ا ربع من : "  قال رسول اللّه : فقد روى الترمذي والإ 

 " .  والتعطر   والسواك   والنكاح  (9)الختان : سنن المرسلين 
فهذه الإ حاديث هي ا ظهر الإ دلة التي احتجوا بها على وجوب الختان للمولود ا ما ردهم 

 :ن فهو ما يلي على من قالوا بسنيّة الختا
". الختان سـنة للرجـال   مكرمـة للنسـاء" فالحديث الذي احتجوا به على السنيَّة هو * 

كمـا هـو  -ا نه ضعيف من ناحية السـند   والحـديث الضـعيف : وقد قال عنه علماء الحديث 
وعلـى فـرض ا نـه صـحيح . لـإ يحـتج بـه فـي اسـتنباط الإ حكـام الشـرعية  -معلوم عند الفقهاء 

ســّن الختــان وا مــر بــه فيكــون واجًبــا  والســنة هــي الطريقــة    معنــى ا ن الرســول فيكــون ال
الختـــان ســـنة : " ا ي شـــرعت  ؛ فقولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام : َســـَنْنت  لـــه كـــذا : يقـــال 
 .ا ي مشروع لهم ... " للرجال 
قـرن الختـان بالمسـنونات كتقلـيم الإ ظـافر   فيكـون  ا ما احتجاجهم با ن الرسـول * 
ي المسنونات   فهـو احتجـاج غيـر صـحيح   لـإ ن الخصـال المـذكورة فـي الحـديث سنة كباق

منها ما هو واجب كالمضمضة والإستنشاق في الإغتسال   ومنها ما هو مستحب كالسواك   
نـه فـي بعـض الإ حيـان يكـون واجًبـا لصـحة الطهـارة ؛  -وا ن كـان سـنة  -وا ما تقليم الإ ظـافر  فا 

                                                

ا بـو : بـدل الختـان   وكلاهمـا غلـ  وتصـحيف قالـه ( الحناء )   وفي البعض ( الحياء ) قد ورد في بعض النسخ   (9)
. في الحـديث عـن الشـيخ الـذي روى عنـه الترمـذي ( الختان ) وثبت عن المحامحلي ا نه روى لفظ  .الحجاج المزي 
 .تجد ما فيه الكفاية  13ص ( تحفة المودود )ارجع ا لى كتاب 



ل الِقْسم   22  الإ وَّ
 

طالة وتراكم الإ   ا  ن فالحديث الذي احتجوا به يجمع ما بين . وساخ تحتها و لك في حين الإ 
 .طياته ما هو واجب   وما هو مستحب 

النـاس فمـا  قـد ا سـلم مـع رسـول اللّـه : ) ا ما احتجاجهم بقول الحسن البصـري * 
ا نهم اسـتغنوا عـن التفتـيش بمـا كـانوا عليـه مـن الختـان  فـا ن : )   فجوابه ( فتش ا حًدا منهم 

ــإ النصــارى وهــم العــرب قاطبــة كلهــ ــم يبــق ا ل ــتن   ول م كــانوا يختتنــون   واليهــود قاطبــة تخت
سلام منهم ومن غيرهم : فرقتان  فرقة تختتن   وفرقة لإ تختتن   وقد علم كل من دخل في الإ 

سلام  ْسـل " الختان "   ا ن شعار الإ  سـلام كمـا يبـادرون ا لـى الغ  ( فكانوا يبـادرون ا ليـه بعـد الإ 
سلام كمـا يبـادرون ا لـى  ويؤيد ما قاله ابن. (9) القيم ا ن الناس كانوا يبادرون ا لى الختان بعد الإ 

َثْيم بن كليب الذي سبق  كره   ا ن جده جـاء ا لـى النبـي  قـد : فقـال  الغسل   حديث ع 
وكـذلك حـديث الزهـري الـذي مـّر ا نـه ( . شعر الكفر واختـتن   ا لِق عنك: ) قال : ا سلمت 

 " .ا سلم فليْختتن وا ن كان كبيًرا من : " عليه الصلاة والسلام قال 
يرشد الإ مة دائًما ا لى مـا فيـه خيرهـا وسـعادتها   وا لـى مـا : وكان عليه الصلاة والسلام 

ولكن لم يكن ما موًرا بالبحث والتفتيش   ومنهجه في  لك ا ن يقبل ممـن . يميزها عن غيرها 
 .ا سلموا ظواهرهم   ويكل ا لى اللّه سرائرهم 

سـلام   وعنـوان : دما تقـدم والذي نخلص ا ليـه بعـ ا ن الختـان را س الفطـرة   وشـعار الإ 
وا ن َمـْن لـم يبـادر ا ليـه فـي ا سـلامه   ولـم يقـم علـى .. وهو واجـب علـى الـذكور .. الشريعة 

نــه يكــون ا ثًمــا   مرتكًبــا المعصــية   واقًعــا فــي الــوزر والحــرام ؛ لكــون  تنفيــذه قبــل بلوغــه ؛ فا 
ســلام   وبـه يتميــز المـؤمن عــن الكــافر   وبسـببه يتمتــع المختــتن  الختـان شــعاًرا مـن شــعائر الإ 

وسـيا تي بيـان الحكمـة مـن الختـان  .. بصحة جيدة   ويتحرر من كثير مـن الـإ مراض الفتاكـة 
 .وفوائده العظيمة في الصفحات التالية ا ن شاء اللّه 

 هل على الإ نثى ختان ؟ - 4
للـا نثى ولـيس بواجـب   ا جمع الفقهـاء والإ ئمـة المجتهـدون علـى ا ن الختـان مسـتحب 

مام ا حمد بن حنبل ا نه يجب على النسـاء والرجـال علـى السـواء   بينمـا  اللهم ا لإ في رواية للا 
نـاّ ؛ وهـذه الروايـة الثانيـة وافقـت مـا  الرواية الثانيـة المرويـة عنـه يجـب علـى الـذكور دون الإ 

بواجـب   ووافقـت ا جمع عليه الإ ئمة الإ علام من الفقهاء والمجتهدين في ا نه مستحب وليس 

                                                

 . 954من كتاب تحفة المودود ص  (9)
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كذلك ما درجت عليه الإ مة   وما توارثتـه جيًلـا عـن جيـل   فـي ا ن الختـان للمـرا ة مسـتحب 
سـلام الختـان   كـان  وليس بواجب   وحجتهم في  لـك ا ن الرسـول  لمـا شـرع لإ مـة الإ 

ناّ   ولم يثبت ا نه عليه الصلاة والسـلام ا مـر امـرا ة بالإختتـان   اللهـم  يخص الرجال دون الإ 
فا ن فيه ما يشير " . الختان سنة للرجال   مكرمة للنساء : " حديث شداد الذي مر  كره ا لإ 

نه يرشـد ا لـى الإسـتحباب دون الوجـوب   لـإ ن فـي  ا لى  لك   وعلى فرض صحة الحديث فا 
 .دليًلا قاطًعا على الإستحباب فق    واللّه ا علم ( مكرمة للنساء ) لفظ 

ــان لل ــي  لــك ا ن الإختت ــان ولعــل الحكمــة ف رجــل يختلــف كــل الإختلــاف عــن الإختت
 .يختلف شكًلا   ويختلف حكًما   ويختلف فائدة كما هو ملحوظ ومفهوم : للمرا ة 

سلام   !!.وما ا سمى مبادئه الخالدة على مدى الزمان والإ يام ! ا لإ ما ا عظم تشريع الإ 
 متى يجب الإختتان ؟ - 2

شارفة الولد سن البلوغ   باعتبار  هب كثير من ا هل العلم ا لى ا ن الإختتان يجب عند م
لهيـة  حتـى ا  ا دخـل فـي سـن . ا نه سيصبح مكلًفا في امتثـال الإ حكـام الشـرعية   والـإ وامر الإ 

سـلام   وبينـه الشـرع  البلوغ كان مختونًا   لتكون عبادته على الوجه الصحيح الذي رسـمه الإ 
 .الحنيف 

الإ يام الإ ولى مـن ولـإدة الولـد  ولكن الإ فضل في حق الولي ا ن يقوم بعملية الإختتان في
ــا  فلــا  ــز   وجــد نفســه مختونً ــإ مور   وا صــبح فــي مرحلــة التميي   حتــى ا  ا عقــل   وتفهــم ال

ا   فما ا هنا  قلـب الولـد  لمـا بـدا  ! يحسب له في المستقبل حساًبا   ولإ يجد له في نفسه همًّ
 .يعقل ويدرك حقائق الإ شياء ؛ وجد نفسه ا نه مر على مرحلة الإختتان 

عـن  عـّق رسـول اللّـه : " ا نـه قـال  ودليل الإ فضلية ما رواه البيهقـي عـن جـابر 
 ( .الحسن والحسين وختنهما لسبعة ا يام 

 وا خيًرا ما الحكمة من الختان ؟ - 2
للختان حكم دينية عظيمة   وفوائد صحية جليلة قد ا بان عنهـا العلمـاء   وكشـف عـن 

 :ه وا هم ما قرروه وا ليكم ا ميز ما  كرو.. ا ثارها الإ طباء 
 :فمن الحكمة الدينية العظيمة 

سلام   وعنوان الشريعة *   .ا نه را س الفطرة وشعار الإ 
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ا نه من تمام الحنيفية التـي شـرعها اللّـه علـى لسـان ا بـراهيم عليـه السـلام ؛ فهـي التـي * 
يمان   وهي التي صبغت الإ بدان بخصال الفطرة من الختان  صبغت القلوب على التوحيد والإ 

 :قال تعالى .   وقص الشارب   وتقليم الإ ظافر   ونتف الإ باط 

 ( 923: النحل .)  {.. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيًفا  }

 ( 932: البقرة .)  {صبغة الّله ومن أحسن من الّله صبغة وحنن له عابدون  }
 .ا نه يميز المسلم من غيره من ا تباع الديانات والملل الإ خرى * 
 .ا نه ا قرار بالعبودية للّه   والإمتثال لإ وامره   والخضوع لحكمه وسلطانه * 

 :ومن الفوائد الصحية الجليلة ما يلي 
 .ا نه يجلب النظافة   والتزيين   وتحسين الخلقة   وتعديل الشهوة * 
 .ا نه تدبير صحي عظيم يقي صاحبه كثيًرا من الإ مراض والإختلاطات * 

 ( :حياتنا الجنسية ) في كتابه ( القباني صبري ) يقول الدكتور 
 :وفي الختان بعض الفوائد نذكر منها 

ْلفة يتخلص المرء من المفرزات الدهنية   ويتخلص من السيلان الشحمي  - 9 بقطع الق 
نتان  ز للنفس   ويحال دون ا مكان التفسخ والإ   .المقزِّ

 .ء التمدد بقطع القلفة يتخلص المرء من خطر انحباس الحشفة ا ثنا - 2
صابة بالسرطان   وقد ثبت ا ن  - 3 لّل الختان ا مكان الإ  هذا السـرطان كثيـر الحـدوّ يق 
ا في الشعوب التي توجـب علـيهم شـرائعهم في الإ ش خاص المتضيّقة قلفتهم   بيد ا نه نادر جدًّ
 .الختان 
صابة بسلس البول الليلي  - 4  .ا  ا شرعنا في ختان الطفل ا مكننا تجنيبه الإ 
ا لى غيـر  لـك مـن .. خفف الختان من كثرة استعمال العادة السرية لدى البالغين ي - 2

 .هـ . ا .. " هذه الفوائد 
هـذه بعــض الفوائـد والحكــم فـي مشــروعية الختـان   يــدركها كـل  ي عقــل وبصــيرة   

سلام   وا سرار الشريعة   .ويتعقلها كل من يريد ا ن يعرف محاسن الإ 
* * * 

التي سبق  كرها   سواء ما يتعلـق ببشـارة المولـود   ا و التـا  ين وفي تقرير هذه الإ حكام 
ــق را ســه   ا و ا حكــام تســميته   ا و وجــوب  ــه   ا و حل ــه   ا و اســتحباب تحنيكــه ا و عقيقت با  ن
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الإعتنـاء بـالمولود : فكل هذه الإ حكام تقرر للمربين هذه الحقيقة الهامة   ا لـإ وهـي .. ختانه 
 .حين ا ن ي طّل بنفسه على الدنيا   ويستنشق نسائم الحياة منذ ولإدته   والإهتمام با مره من 

حتى ا  ا فـتح المولـود عينيـه   .. وهي ا حكام هامة تكسب الطفل صحة   وتعطيه قوة 
وا صبح ينظر حوله   ويتفهم الإ مور   ويدرك حقائق الإ شياء وجد نفسه في ا سرة مسلمة تطبق 

سلام   وتعمل بمقتضى الشريعة   وقد قامـت نحـو ه بكـل الإلتزامـات التـي ا مـر بهـا الشـرع الإ 
 .الحنيف   وسنها الرسول عليه الصلاة والسلام 

ولإ شك ا ن الولد حينما يفهم هذه الإلتزامـات   ويعـرف ا ن مربيـه مـن ا ب وا م يقومـان 
يمـان   وتعتـاد علـى  سـلام   وتتربـى علـى الإ  بكل هذه الواجبات  فـا ن نفسـه تترسـخ علـى الإ 

 .وا نبل الفضائل والمكرمات معاني الخلق والفضيلة 
سلام قد اعتنى بالولد من حيث الولإدة  فاعتناؤه به من حـين  -كما را يت  -وا  ا كان الإ 

 .ا ن يعقل ويتفهم الحياة   ويدرك حقائق الإ شياء   يكون ا بلل وا عظم   وا سمى وا كبر 
ا وجبهـا فـي الفصـول التاليـة ا هـم المسـؤوليات العامـة التـي  -ا يها الإ خ القارئ  -وستجد 

سلام على المربين والإ باء نحـو ا ولـإدهم   لـتعلم جيـًدا كيـف اعتنـت الشـريعة الغـراء بتربيـة  الإ 
 .الإ بناء   وكيف ا هابت بهم ا ن ينهضوا بواجباتهم   ويضطلعوا بمسؤولياتهم 

 .وستجد فيها ا ن شاء اللّه   ما يشفي الغليل   وما يوضح المنهج   وما ينير الطريق 
* * * 
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َعالجت ه :الّرابع  الفصل  ا سَباب  الإنِحراف ِعنَد الإ ولإد وم 
 :تمهيد 

ــى زيغهــم وفســاد  ــى انحــراف الإ ولــإد   وا ل ــؤدي ا ل ــر العوامــل والإ ســباب التــي ت مــا ا كث
 !!ا خلاقهم  وسوء تربيتهم في هذا المجتمع الإ ثم   والواقع المرير   والحياة الماجنة 

ي تحـي  بهـم وتكتـنفهم مـن كـل جانـب   وما ا كثر نوازع الشـر   وبواعـث الفسـاد التـ
 !!..وتعترضهم من كل مكان 

فا  ا لم يكن المربون على مستوى المسؤولية والإ مانـة   وعلـي علـم با سـباب الـإنحراف 
لـإ  -فا ن الإ ولـإد .. وبواعثه   وعلى بصيرة وهدى في الإ خذ با سباب العلاج   وطرق الوقاية 

 .شقاء   وعصبة الفساد والجريمة سيكونون في المجتمع جيل الضياع وال -شك 
في هذا الفصل سنفّصل القول عن ا سباب الإنحراف في الإ ولـإد  -ا ن شاء اللّه  -ونحن 

ســلام  بتشــريعه  -  وعــن المعالجــة الناجعــة لهــذا الــإنحراف ؛ لــيعلم مــن يريــد ا ن يعلــم ا ن الإ 
الحكيمـة لصـيانة  قـد وضـع الإ سـس الكفيلـة   والمنـاهج -الحكيم   ومبادئه القويمة الخالدة 

 .الجيل من الإنحراف   وحماية المجتمع من التشرد والضياع 
ا هم الإ سـباب فـي انحـراف الإ ولـإد   وا ظهـر المعالجـات لهـذا  -ا يها المربون  -وا ليكم 

سلام ؛ لتكونوا على بي  .ية نة وهدى في ا مر التربية والمسؤولالإنحراف على ضوء الإ 

 :يوت الفقر الذي يخيم على بعض الب( ا  )
من المعلوم ا ن الطفل حين لإ يجد في البيت ما يكفيه من غذاء وكساء   ولإ يرى مـن 
يعطيه ما يسـتعين بـه علـى بلغـة العـيش   وا سـباب الحيـاة   وينظـر ا لـى مـا حولـه فيجـد الفقـر 

نه .. والجهد والحرمان  سـيلجا  ا لـى مغـادرة البيـت بحًثـا عـن الإ سـباب  وسـعًيا  -لإ شـك  -فا 
فتتلقفه ا يدي السـوء والجريمـة   وتحـي  بـه هالـة الشـر والـإنحراف   فينشـا  فـي . وراء الرزق 

 .المجتمع مجرًما   ويكون خطًرا على الإ نفس والإ موال والإ عراض 
سلام بتشريعه العادل   قد وضع الإ سس الكفيلة لمحاربة الفقـر   وقـرر حـق الحيـاة  والإ 

لكـل فــرد الحـد الـإ دنى مـن مســكن الكريمـة لكـل ا نسـان   ووضـع مــن التشـريعات مـا يـؤمن 
ومطعم وكساء   ورسم للمجتمـع المسـلم منـاهج عمليـة للقضـاء علـى الفقـر نهائيًّـا   كتـا مين 
سبل العمل لكل مواطن   وا عطاء مرتبات شـهرية مـن بيـت المـال لكـل عـاجز   وسـن قـوانين 

والشـيوخ   بشـكل للتعويض العائلي لكل ا ب له ا سرة وا ولإد   ورعاية زمر اليتامى   والإ رامـل 
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نسانية   ويحقق لهم العيش الإ فضل  ا لى غير  لك من هذه الوسائل .. يحفظ لهم كرامتهم الإ 
والإ حكــام   التــي ا ن تحققــت   ومــرت بمراحــل التطبيــق والتنفيــذ   زال فــي المجتمــع ا هــم 
ا سباب الجريمـة والتشـرد والضـياع   وقضـى نهائيًّـا علـى كـل مظـاهر الفقـر والبـؤس والحرمـان 

(9) . 

 :النزاع والشقاق بين الإ باء والإ مهات ( ب)
من العوامل الإ ساسية التي تؤدي ا لى انحراف الولد   احتدام النزاع   واستمرار الشـقاق 

فالولد حين يفتح في البيت عينيـه   .. ما بين الإ ب والإ م في ا عظم ساعات الإجتماع واللقاء 
جــو البيــت القــاتم   ويهــرب مــن محــي   ويــرى ظــاهرة الخصــومة ا مــام ناظريــه   ســيترك حتًمــا

ــّل وقتــه ويصــرف فــي مخــالطتهم معظــم  الإ ســرة الموبــوء   ليفــتش عــن رفــاق يقضــي معهــم ج 
نــه ســيدرج معهــم علــى الــإنحراف   . فراغــه  فهؤلــإء ا ن كــانوا قرنــاء ســوء   ورفقــاء شــر   فا 

وا ن ا جرامــه  ويتــدنَّى بهــم ا لــى ا ر ل الإ خلــاق   وا قــبح العــادات   بــل ا ن انحرافــه ســيتا كد  
 .سيتحقق   ليصبح ا داة خطر وبلاء على البلاد والعباد 

ســلام بمبادئــه الحكيمــة الخالــدة رســم للخاطــب المــنهج القــويم فــي حســن اختيــار  والإ 
الزوجة   كما رسم لإ ولياء المخطوبة الطريق الإ فضل فـي حسـن اختيـار الـزوج   ومـا  اك ا لـإ 

بـين الــزوجين   ثـم بالتــالي ب عــد  عـن كــل احتمــال تحقيـق للمــودة والمحبـة والتفــاهم والتعــاون 
 .للمشكلات العائلية   والخصومات الزوجية التي تقع عادة ما بين المرا ة وزوجها 

وقد سبق ا ن بيّنا في الفصل الإ ول من هذا الكتاب الإ سس الصحيحة في اختيـار الـزوج 
 .ا و الزوجة 

سعيد   وتهيئـة الإ سـرة المثاليـة وهي لإ شك من ا عظم الإ سس الثابتة في ا عداد البيت ال
 .المتحاببة المتفاهمة 

 :حالإت الطلاق وما يصحبها من فقر ( جـ)
ــا ا لــى انحــراف الولــد ؛ حالــإت الطلــاق ومــا  ومــن العوامــل الإ ساســية التــي تــؤدي غالًب

 .يصحبها من تشرد وضياع   وما يعقبها من تشتت وفراق 

                                                

سلام ) ارجع ا لى كتابنا  (9) سلام علـى الجهـل والفقـر  تجد فيه ما يشفي الغليل في قضاء( التكافل الإجتماعي في الإ  الإ 
سلام العدالة الإجتماعية بين ا بناء الوطن الواحد . والمرض  .وترى فيه كيف حقق الإ 
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ان   ا ن الولد عندما يفتح علـى الـدنيا عينيـه ومن الإ مور المعلومة التي لإ يختلف فيها اثن
نه لإشك سيندفع    ولإ يجد الإ م التي تحنو عليه   ولإ الإ ب الذي يقوم على ا مره ويرعاه ؛ فا 

 .نحو الجريمة   ويتربَّى على الفساد والإنحراف 
علــى  -وممـا يزيـد الـإ مر سـوًءا   زواج المطلقـة مـن زوج ا خـر   فـا ن الإ ولـإد سـيؤولون 

 .ا لى التشرد والضياع  - الغالب
نها في هذه الحالة ستضطر ا لـى  ومما يعّقد المشكلة كذلك   فقر الإ م بعد الطلاق   فا 
العمــل خــارج المنــزل   ومعنــى هــذا ا ن تتــرك البيــت   ا و بالــإ حرى ا ن تتــرك الإ ولــإد الصــغار 

ا ا نرجـو مـن ومـ. للشارع تعبث بهم فتن الإ يام   وحادثات الليالي   من غير رعاية ولإ عنايـة 
ا ولإد لإ يجدون عطف الإ ب ولإ اهتمامه ومسؤوليته   ولإ حنان الإ م ولـإ عنايتهـا ومسـؤوليتها 

 !؟
وما ا نرجو منهم حين ينظرون ا لى ما حولهم   فلا يجـدون الطعـام الكـافي الـذي يسـد 
جوعتهم   ولإ الكساء الواقي الذي يسـتر عـورتهم   ولـإ المسـكن الصـالح الـذي يحقـق لهـم 

 !.تهم ويحفظ صحتهم ؟راح
فالحقيقة ا ننا لإ نرجو منهم ا لإ التشرد والضياع   ولـإ نتوقـع ا لـإ الجريمـة والـإنحراف   

 .ا لإ من رحم ربك وقليل ما هم 
ــا مــن الــزوجين   ا ن يقومــا بــالحقوق نحــو بعضــهما  ســلام بمبادئــه الرشــيدة ا مــر كلًّ والإ 

 ..عقباها البعض   حتى لإ يؤول بهما الإ مر ا لى نتائج لإ تحمد 
ا ن : فقد روى البزار والطبرانـي. طاعة الزوجة لزوجها بالمعروف : فمن هذه الحقوق * 

يــا : لتقـول لـه   وا رسـلن ا حـداهن ا لـى الرسـول  نسـوة اجـتمعن مـرة فـي عهـد النبـي 
رسول اللّه ا نا وافدة من النساء ا ليك   هذا الجهاد كتبه اللّه على الرجال   فا ن يصيبوا ا ثيبوا   

ن قتلوا كانوا ا حياء عنـد ربهـم يرزقـون   ونحـن معشـر النسـاء نقـوم علـيهم فمالنـا مـن  لـك وا  
ا بلغي من لقيت مـن النسـاء ا ن طاعـة للـزوج   : "الإ جر ؟ فا جابها عليه الصلاة والسلام بقوله 

  وقليـل مـنكن مـن ( ا ي يعدل ا جر المجاهدين فـي سـبيل اللّـه ) واعتراًفا بحقه   يعدل  لك 
 " .يفعله 

لقولــه عليــه الصــلاة . ا ن تحفــظ الزوجــة للــزوج مالــه ونفســها : ومــن هــذه الحقــوق * 
ا لإ ا خبركم بخير ما يكنز الرجل ؟ المـرا ة الصـالحة   ا  ا نظـر : " والسلام فيما رواه ابن ماجة 

 " .ا ليها سرته   وا  ا ا مرها ا طاعته   وا  ا غاب عنها حفظته بماله ونفسها 
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لقولــه عليــه . تناعهــا عــن فــراا زوجهــا ا  ا طلبهــا ا ليــه عــدم ام: ومــن هــذه الحقــوق * 
ا  ا دعـا رجـل امرا تـه ا لـى فراشـه : " الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسـلم 

 " .فا بت ا ن تجيء ا ليه   فبات غضبان عليها   لعنتها الملائكة حتى تصبح 
 :إ ولإد لقوله تعالى قيام الزوج بواجب النفقة على الزوجة وال: ومن هذه الحقوق * 

 ( 233: البقرة .)  { وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن باملعرو  }
اتقوا اللّه في النساء   فا نكم ا خذتموهن : " وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم 

 " .با مانة اللّه واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه   ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف 
لقولــه عليــه الصــلاة . استشــارة الــزوج زوجتــه فــي ا مــور البيــت : الحقــوق ومــن هــذه * 

  ا ي اسـتا  نوهن فـي البنـات " ا مروا النساء في بنـاتهن : " والسلام فيما رواه ا حمد وا بو داود 
 .قبل ا ن يخطبن 

ا ن يغض الزوج طرفه عن بعض نقائص زوجته ولإ سيما ا ن كان : ومن هذه الحقوق * 
لـإ : " لقوله عليـه الصـلاة والسـلام فيمـا رواه مسـلم . طي هذا النقص لها محاسن ومكارم تغ

 " .مؤمن مؤمنة   ا ن كره منها خلًقا   رضي منها ا خر ( ا ي لإ يبغض ) يفرك 
. معاشرة الزوج لزوجته بالمعروف وملاطفتها والمزاح معها : ومن هذه الحقوق * 

وهن فعسى أن تكرهوا شيًئا وعاشروهن باملعرو  فإن كرهتم }: لقوله تبارك وتعالى 

 ( 91: النساء .)  { وجيعل الّله فيه خرًيا كثرًيا
خيـركم خيـركم لإ هلـه : " ولقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجـة والحـاكم  -

 " .وا نا خيركم لإ هلي 
رضـي  -ا نه عليه الصلاة والسلام كان ي ري السيدة عائشـة : " وروى البخاري ومسلم  -
اللعب في باحة المسجد   فيضع كفه على الباب   ويمد يده وتضع وجهها علـى  - هاالله عن
ا كمـل المـؤمنين : "   ومن هنا قال عليه الصـلاة والسـلام فيمـا رواه البخـاري ومسـلم " كتفه 

 " .ا يمانًا ا حسنهم خلًقا وا لطفهم با هله 
 -ق السـيدة عائشـة ا نـه عليـه الصـلاة والسـلام كـان يسـاب: " وروى ا بو داود والنسائي  -

 " .هذه بتلك : فسبقته مرة   وسبقها في بعض الإ يام   فقال  - رضي الله عنها
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ينبغـي : ) -وهـو القـوي الشـديد الجـاد فـي حكمـه وعدلـه - وكان مما يقولـه عمـر 
نس والســهولة  -للرجــل ا ن يكــون فــي ا هلــه كالصــبي  فــا  ا كــان فــي القــوم كــان  -ا ي فــي الــإ 

 ( .رجًلا 
روى .  مســاعدة زوجتــه فــي ا عمــال المنــزل اقتــداء بــالنبي : لحقــوق ومــن هــذه ا* 

ـئلت  رضي الله عنهاالطبراني وغيره عن عائشة   مـا ا كـان يصـنع الرسـول :   ا نها لمـا س 
كما يصنع ا حدكم   يشيل هذا   ويح  هذا   ويخدم فـي مهنـة ا هلـه : ) في البيت ؟ قالت 

 ( .  ويعين الخادم في خدمته  -كنسه ا ي ي -  ويقطع لهن اللحم   ويقمُّ البيت 
سـلام علـى كـٍل مـن الـزوجين   وهـي حقـوق واقعيـة  تلكم ا هم الحقوق التي ا وجبهـا الإ 
وعادلة   عندما ينفذها كل مـن الـزوج والزوجـة يحـل الوفـاق محـل الفرقـة   وتتحقـق المحبـة 

فاهم والإستقرار محل الكراهية   وتعيش الإ سرة با كملها على ا حسن ما تعيش من السعادة والت
 .  ولإ يمكن ا ن يحدّ ما يعكر صفو الإ سرة   ولإ ما يسيء ا حدهما ا لى الإ خر 

وفي حال تعذر الوفاق لسوء خلق الزوج   ا و سوء خلق الزوجـة   ولـإ يمكـن بحـال ا ن 
 .تتحقق المعيشة بينهم   فعلى الزوج ا ن يا خذ بالإحتياطات الكاملة قبل ا يقاع الطلاق 

 :مرتبة كما يلي  وهذه الإحتياطات
رشاد  - 9  .من باب و كّر فا ن الذكرى تنفع المؤمنين : الوعظ والإ 
 .وهي عقوبة نفسية   لعل المرا ة تعود ا لى صوابها : الهجر في المضجع  - 2
ا  ا كان باعتقاده ا نه ينفع   ويشترط فيه ا ن لإ يكـون شـديًدا : الضرب غير المبّرح  - 3

في جسم المرا ة   ويشترط كذلك ا ن لإ يكـون الضـرب فـي مواضـع   ثم بالتالي ا لإ يترك ا ثًرا 
ــبطن  ــة كالوجــه والصــدر وال ــام . مؤ ي يل ــه ا لــى الإ  ــى التهديــد ا قــرب من وهــو بهــذه الشــروط ا ل

يذاء  فقـد روى ابـن .   وهو القدوة الصالحة لم يضرب امـرا ة قـ  علًما با ن الرسول . والإ 
بيده امرا ة ق    ولـإ  ضرب رسول اللّه  ما: ) ا نها قالت  رضي الله عنهاسعد عن عائشة 

 ( .خادًما   ولإ ضرب شيًئا ق    ا لإ ا ن يجاهد في سبيل اللّه 
يظـل : )امرا ة  ضـْرَب زوجهـا   قـال للـزوج  عندما شكت للنبي : ويروي ابن سعد 

 ( .ا حدكم يضرب امرا ته ضرب العبد   ثم يظل يعانقها ولإ يستحي 
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و لــك بتــدخل وســطاء عقلــاء مــن ا هلــه وا هلهــا   : يم وا خيــًرا اللجــوء ا لــى التحكــ - 4
عادة الوفـاق والتفـاهم  يدرسون المشكلات القائمة بين الزوجين   ويقترحون الحلول العملية لإ 

 .بينهما   لعلها ت جدي قبل وقوع الطلاق 

والالتي ختافون نشوزهن  }: وهذه الإحتياطات لإزمة   عمًلا بقوله تبارك وتعالى 

جروهن يف املضاجع ، واضربوهن ، فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيًلا إن فعظوهن ، واه

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكًما من أهله وحكًما من أهلها، إن * الّله كان علًيا كبرًيا 

 ( . 32 - 34: النساء )  {يريدا إصالًحا يوفق الّله بينهما ، إن الّله كان عليًما خبرًيا 
وفاق بعد الإ خذ بهذه المراحل   يطلقها تطليقة واحدة في طهر لم وفي حال تعذر ال

تاحة الفرصة في ا عادة الحياة الزوجية بعد التطليقة الإ ولى   لقوله تبارك  يجامعها فيه   لإ 

فإن طلقها فال جناح عليهما ، أن يرتاجعا ، إن  نا أن يقيما حدود الّله، وتلك  }: وتعالى 

 ( 235: البقرة .)  { لمونحدود الّله يبينها لقوم يع
ســلام اتخــذ مــن الإحتياطــات اللازمــة مــا يحــول دون وقــوع  ــاه ا ن الإ  ــين ممــا  كرن فيتب

 .الطلاق   لما يترتب عليه من نتائج وخيمة على الزوج والزوجة والإ ولإد 
فلا عجب ا ن يعدَّه عليه الصلاة والسلام من ا بغض الحلال ا لـى اللّـه   للحـديث الـذي 

 " .ا بغض الحلال ا لى اللّه الطلاق " وابن ماجة  رواه ا بو داود
سلام على الزوج المتعة   ونفقة العدة   ونفقة  وفي حال وقوع الطلاق ا وجب الإ 

ومتعوهن على }: الإ ولإد حتى لإ تشقى المطلقة   ولإ يشقى معها ا ولإدها   لقوله سبحانه 

: البقرة . )  { لى احملسننياملوسع قدره ، وعلى املقرت قدره ، متاًعا باملعرو  حقًّا ع
232 ) 

وفي حال فقر الزوج   وعدم مقدرته علـى النفقـة   يتعـين علـى الدولـة ا ن ترعـى هؤلـإء 
نفاق عليهم    الإ طفال بالنفقة   وتمدهم بكل ما يحتاجون ا ليه من ا سباب مادية لتعليمهم والإ 

هذا عدا مـا يوجبـه .. م ا لى ا ن يكبروا ويشبوا   وبذلك تمنع عنهم ا سباب شقاوتهم وانحرافه
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سلام علـى مـن يعلـم بـا حوالهم مـن تقـديم العـون والمـؤازرة والتكافـل   تحقيًقـا لقولـه عليـه  الإ 
من كان معه فضل ظهر فليعد به علـى مـن لـإ ظهـر لـه   : " الصلاة والسلام فيما رواه مسلم 

 " .ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لإ زاد له 
 " .في المال حق سوى الزكاة : " براني وابن ماجة وقوله فيما رواه الط

ا ن اللّه فرض على ا غنياء المسلمين في ا موالهم بقدر الـذي : " وقوله فيما رواه الطبراني 
ــه  ــاؤهم   وا ن اللّ ــإ بمــا يصــنع ا غني ــراء ا  ا جــاعوا وعــروا ا ل ــد الفق ــن يجه ــراءهم   ول يســع فق

 " . يحاسبهم حساًبا شديًدا   ويعذبهم عذاًبا ا ليًما
مـا ا مــن بـي مــن بـات شـبعان   وجــاره جـائع ا لــى : " وقولـه فيمـا رواه البــزار والطبرانـي 

 " .جنبه   وهو يعلم به 

 :الفراغ الذي يتحكم في الإ طفال والمراهقين ( د)
ومن العوامل الإ ساسية التي تؤدي غالًبا ا لى انحراف الولد   عـدم الإسـتفادة مـن الفـراغ 

ومـن المعلـوم ا ن الولـد منـذ نشـا ته مولـع باللعـب   . لمـراهقين الذي يتحكم فـي الإ حـداّ وا
ميال ا لى المغامرة   محب للفسحة والتمتع بالمنـاظر الطبيعيـة   فنـراه فـي حركـة دائمـة   فـي 
اللعب مع من كان في سنه حيًنا   وفي الركض والتسلق ا حيانًا   وفي ممارسة الرياضـة تـارة   

 .ى وفي اللعب با لعاب الكرة تارة ا خر
فيجب على المربين ا ن يستغلوا هذه الظاهرة في الإ طفال   ومن كان في سـن المراهقـة 
  حتـى يملـؤوا فـراغهم بمــا يعـود علـى ا جسـامهم بالصــحة   وعلـى عضـلاتهم بـالقوة  وعلــى 

 .ا جهزة ا بدانهم بالنشاط والحيوية 
ا عـداد القـوة فا ن لم ييسروا لهم ا ماكن للعب واللهو البريء   ونوادي صـالحة للرياضـة و

  ومسابح للتدريب والتعليم   ونزهات للنشاط والحيوية   فا نهم سيختلطون غالًبا بقرنـاء سـوء 
 .  ورفقاء شر وفساد   ويؤدي حتًما ا لى شقائهم وانحرافهم 

ســلام بتوجيهاتــه الســامية   عــالج الفــراغ لــدى الإ طفــال والمــراهقين بوســائل عمليــة  والإ 
 .بدانهم   وتكسبهم قوة وحيوية ونشاًطا تصحح لهم ا جسامهم   وتقوي ا  

سـلام  فمن ا عظم هذه الوسائل تعويدهم علـى العبـادات ولإسـيما الصـلاة التـي عـدها الإ 
عمود الدين   وقوامه   وركنه الإ ساسي   لما لها من الفوائـد الروحيـة   والمنـافع الجسـمية   

 .والإ ثار الخلقية والنفسية 
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الصـلاة الجسـمية ليعـرف مـن يريـد ا ن يعـرف ا هميتهـا ولإ با س ا ن نعدد باختصار فوائد 
 :ووجه مشروعيتها 

كونها رياضة ا لزامية يحرك فيها المسلم جميع ا عضائه ومفاصـله   ولـإ يخفـى مـا فـي * 
 .هذه الحركات من تنشي  للعضلات   والدورة الدموية   وجميع ا جزاء البدن 

وضـوء   وهـل الوضـوء ا لـإ نظافـة كونها نظافة ا جبارية لما يسـبق الصـلاة مـن ا فعـال ال* 
هــذا عـدا الغســل فــي !.. الإ عضـاء الظــاهرة   وتنظيـف الشــعر   والفـم والــإ نف   والإ سـنان ؟

 .وقت وجوبه واستحبابه   وعدا طهارة البدن والثوب والمكان 
 .وهذه كلها شروط لصحة الصلاة 

ي اليـوم كونها تدريًبا على المشي   و لـك فـي السـير ا لـى المسـاجد خمـس مـرات فـ* 
والليلة   ولإ يخفى ما في حركات المشي  هاًبا وا ياًبـا مـن تنشـي  البـدن   ومطـردة للخمـول 

 .والكسل 
وكما سمعنا من الإ طباء ا ن الجسم ا  ا تحرك بالمشي ا و الرياضة بعد الطعام لـإ يصـاب 

 .با مراض المعدة وعسر الهضم   وغيرها من الإ سقام والإ فات 
نطـق عـن الهـوى   فـي حضـه الإ بـاء والمـربين علـى ا ن فلا عجب ا ن نسـمع ممـن لـإ ي

يـا مروا ا ولــإدهم بالصـلاة وهــم ا بنـاء ســبع سـنين حتــى يعتادوهـا   ويقضــوا ا وقـات فــراغهم فــي 
 .تعلمها والتدريب عليها 

: واسمعوا ا لى ما يقوله عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى فيما رواه الحاكم وا بوداود 
هم ا بناء سبع سنين   واضربوهم عليها وهم ا بناء عشر  وفرقوا بيـنهم مروا ا ولإدكم بالصلاة و" 

 " .في المضاجع 
هذا عدا عما يقضيه الولـد وقـت فراغـه مـن تعلـم لكيفيـة الصـلاة وا فعالهـا   وقراءتهـا   
وعــدد ركعاتهــا   وفرائضــها   وســننها   وا دابهــا   ســواء فــي البيــت علــى يــد مربيــه   ا و فــي 

 .ه المسجد على يد معلّمي
سلام في معالجة الفراغ لدى الإ ولإد   :ومن هذه الوسائل العملية التي وجه ا ليها الإ 

 .ا مره بالتعليم لفنون الحرب   والفروسية   والسباحة   والقفز والمصارعة 
وتوجيهه الولد في ا شغال فراغه بالمطالعة الهادفة   والنزهة البريئة   والرياضـة المتنوعـة  

بافتتــاح الملاعـب الكبيــرة   والنـوادي الضــخمة   والمكتبـات الشــهيرة    و لـك لـإ يتــا تّى ا لـإ
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سـلام  والمؤسسات العامة   والمسابح الصحية الملائمة بشرط ا ن تكون متوافقة مع ا حكـام الإ 
 .  وا دابه السامية 

سلام في ا عداد هذه الوسائل   :وا ليكم طائفة من توجيهات الإ 

من قوة ، ومن رباط اخليل ترهبون به عدو   وأعدوا هلم ما استطعتم }: قال تعالى 

 ( 25: الإ نفال .)  {الّله وعدوكم 

 ( 1: الزمر .)  { قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون }: وقال تعالى 

علموا ا ولإدكم الرمايـة والسـباحة   ومـروهم ا ن يثبـوا : "  ويقول عمر بن الخطاب 
 " .على الخيل وثًبا 

: اغتـنم خمًسـا قبـل خمـس: " ا نـه قـال والبيهقي عـن رسـول اللّـه  وروى الحاكم -
حياتك قبل موتك   وصحتك قبل سـقمك   وفراغـك قبـل شـغلك   وشـبابك قبـل هرمـك   

 " .وغناك قبل فقرك 
وارمـوا واركبـوا   وا ن : " .. وروى النسائي والترمذي ا نه عليـه الصـلاة والسـلام قـال  -

 " .ترموا ا حب ا ليَّ من ا ن تركبوا 
كل شيء ليس من  كر اللّـه : " ا نه قال  وروى الطبراني والحاكم عن رسول اللّه  -

  وتا ديبـه فرسـه  (9)مشي الرجل بين الغرضين : فهو لغو   ا و لهو   ا و سهو   ا لإ ا ربع خصال 
 " .  وملاعبته ا هله   وتعلُّمه السباحة 

رحم اللّـه امـرًءا ا راهـم "  :ا نه قال  ق وابن هشام عن رسول اللّه اوروى ابن ا سح -
 " .من نفسه قوة 

وروى البخاري ومسـلم ا نـه عليـه الصـلاة والسـلام قـال للحبشـة حينمـا ا خـذوا يلعبـون  -
 " .دونكم يا بني ا ْرِفدة   لتعلم اليهود ا ن في ديننا فسحة : " بحرابهم في المسجد 

ب ا لـى اللّـه مـن المـؤمن القـوي خيـر وا حـ: " وروى مسلم عنه عليه الصلاة والسـلام  -
احرص على ما ينفعك   واستعن باللّه   ولإ تعجز   فا ن .. المؤمن الضعيف   وفي كل خير 

                                                

 .ا ي الهدفين و لك في حالة الرمي : بين الغرضين  (9)
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قـّدر اللّـه ومـا شـاء فعـل   : لو ا ني فعلت كذا كان كذا   ولكن قـل : ا صابك شيء فلا تقل 
 .ا لى غير  لك من هذه التوجيهات القيمة السامية " . فا ن لو تفتح عمل الشيطان 

سـلامية   لإ كسـبوا ا ولـإدهم صـحة وعلًمـا وقـوة  ولو ا   خذ المربون بهـذه التوجيهـات الإ 
ولحــالوا بيــنهم وبــين تفلــتهم وتشــردهم وانحــرافهم   ولملــا وا فــراغهم بمــا يــنفعهم فــي ديــنهم 
سلام   وجنوده المغاوير   ودعاتـه الراشـدين    ودنياهم وا خرتهم   ولإ عدوهم ليكونوا جيل الإ 

 .وشبابه العاملين 

 :الخلطة الفاسدة ورفاق السوء ( هـ)
ومن العوامل الكبيرة التي تؤدي ا لـى انحـراف الولـد   رفـاق السـوء والخلطـة الفاسـدة ؛ 
ــا ثر  ــد بليــد الــذكاء   ضــعيف العقيــدة   متميــع الخلــق فســرعان مــا يت ولــإ ســيما ا ن كــان الول

ت   وا قــبح بمصــاحبة الإ شــرار   ومرافقــة الفجــار ؛ وســرعان مــا يكتســب مــنهم ا حــ  العــادا
جرام طبًعـا مـن . الإ خلاق  طـى سـريعة   حتـى يصـبح الـإ  بل يسير معهم في طريق الشقاوة بخ 

ــى الجــادة  ــك رّده ا ل ــد  ل ــاداتهم   ويصــعب بع ــن ع ــادة متا صــلة م ــإنحراف ع ــاعهم   وال طب
 .المستقيمة   وا نقا ه من وهدة الضلال   وهوة الشقاء 

ســلام بتعاليمــه التربويــة وّجــه الإ بــاء وال مــربين ا لــى ا ن يراقبــوا ا ولــإدهم مراقبــة تامــة   والإ 
وخاصــة فــي ســن التمييــز والمراهقــة   ليعرفــوا مــن يخــالطون ويصــاحبون   وا لــى ا يــن يغــدون 

 ويروحون ؟ وا لى ا ي الإ ماكن يذهبون ويرتادون ؟
لـق كـريم   وا دب  كما وجههم ا ن يختاروا لهم الرفقة الصالحة   ليكتسبوا منهم كـل خ 

 .لة رفيع   وعادة فاض
لطاء الشر   ورفاق السوء   حتى لـإ يقعـوا فـي حبائـل  كما وجههم ا ن يحذروهم من خ 

 .غيهم   وشباك ضلالهم وانحرافهم 
سلام وتحذيراته من قرناء الشر   ورفاق السوء والفساد   :وا ليكم توجيهات الإ 

مع الرسول يا ليتين اّتخذُت : ويوم يدعد   الظاُ  على يددْيه ، يقول  }: قال تعالى  -

ليتين   أختْذ فالًنا خليًلا ، لقد أضلَّين عن الذ كِر بعد إذ جاءني ، وكان  سبيًلا ، ياويليت

 ( 21 – 27: رقان الف.)  {الشيطاُن لإلنسان خدذوًلا 
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.  { ربنا ما أطغيُته ، ولكن كان يف ضاللب بعيد: قال قرينه  }: وقال ا يًضا  -
 ( 27: ق ) 

: الزخرف .)  {خ لَّاُء يومئذ  بعُضهم لبع ب عدوٌّ ، إال املتقني األ }: وقال كذلك  -
27 ) 

المـرء علـى ديـن خليلـه   فلينظـر : " وقـال عليـه الصـلاة والسـلام فيمـا رواه الترمـذي  -
 " .ا حدكم من يخالل 

مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثـل : " وقال ا يًضا فيما رواه البخاري ومسلم  -
  ا و تشتري منـه   ا و تجـد  (9)ونافخ الكير ؛ فحامل المسك ا ما ا ن يحذيك حامل المسك   

 " .منه ريًحا طيبة   ونافخ الكير ا ما ا ن يحرق ثيابك   ا و تجد منه ريًحا منتنة 
 " .المرء مع من ا حب   وله ما اكتسب : " وقال كذلك فيما رواه الترمذي  -
ا ياك وقرين السوء فا نك به ت عرف : " كر وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عسا -

. " 
فما ا جدر الإ باء والمـربين ا ن يا خـذوا بهـذه التوجيهـات الكريمـة   حتـى تنصـلح ا حـوال 
ا ولإدهم   وتْسمو ا خلاقهم   ويظهر في المجتمع ا دبهم ؛ وحتى يكونوا في الإ مة ا داة خيـر   

فتخر الإ مة بكـريم فعـالهم   ورسل ا صلاح   ودعاة هداية ؛ فينصلح المجتمع بصلاحهم   وت
 .وجميل صفاتهم 

 :سوء معاملة الإ بوين للولد ( و)
من الإ مور التي يكاد يجمع علماء التربية عليها   ا ن الولد ا  ا عومل من قبل ا بويه ومربيه 
ب من قِبلهم بالضرب الشديد   والتوبيخ القارع   وكـان دائًمـا الهـدف  المعاملة القاسية   واُدِّ

والإزدراء   والتشهير والسخرية ؛ فا ن ردود الفعل ستظهر في سلوكه وخل قـه   وا ن  في التحقير
وقد يؤول به الإ مر ا لى الإنتحار حيًنا   . ظاهرة الخوف والإنكماا ستبدو في تصرفاته وا فعاله 

ة   ا و ا لى مقاتلة ا بويه ا حيانًا   ا و ا لى ترك البيت نهائيًّا   تخلًصا مما يعانيه من القسـوة الظالمـ
 .والمعاملة الإ ليمة 

                                                

 .يعطيك : يحذيك  (9)
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ا  -وهذه حاله  -فلا عجب  ا ن نراه ا صبح في المجتمع مجرًمـا   وفـي هـذه الحيـاة شـا ًّ
 !!.ولإ عجب ا ن ينشا  على الإعوجاج والميوعة والإنحلال !! ومنحرًفا 

سلام بتعاليمه القويمة الخالدة   يا مر كل من كان في عنقه مسؤولية التوجيه والتربيـة  والإ 
يما الإ باء والإ مهات منهم   يا مرهم جميًعـا بـا ن يتحلّـْوا بالإ خلـاق العاليـة  والملاطفـة   ولإ س

ــى الجــرا ة  ــوا عل ــى الإســتقامة   ويترب ــإد عل ــى ينشــا  الإ ول ــة الرحيمــة   حت الرصــينة   والمعامل
 .واستقلال الشخصية   وبالتالي حتى يشعروا ا نهم  وو تقدير واحترام وكرامة 

ســـلا م فــي الإ خلـــاق العاليـــة   والمعاملــة الرحيمـــة   والمســـايرة وا لــيكم توجيهـــات الإ 
 :اللطيفة 

: النحل .)  { إن الّله يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى }: قال اللّه تعالى 
15 ) 

 . { والكا مني الغيظ والعافني عن الناس ، والّله ُيحب  احملسنني }: وقال سبحانه 
 ( 934: ا ل عمران ) 

 ( 23: البقرة .)  { وُقولوا للناس ُحْسًنا }: وقال كذلك 

: ا ل عمران .)  { ولو كنت فظًّا غليظ القلب النفض وا من حولك }: وقال ا يًضا 
921 ) 

ا ن اللّه يحـب الرفـق فـي الـإ مر كلـه : " وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري  -
. " 

للـّـه تعـالى با هـل بيـت خيـًرا ا دخــل ا ن ا راد ا: " فيمـا رواه ا حمـد والبيهقـي  وقـال  -
عليهم الرفق   وا ن الرفق لو كان َخْلًقا لما را ى الناس َخْلًقا ا حسن منـه   وا ن العنـف لـو كـان 

 " .َخْلًقا لما را ى الناس َخْلًقا ا قبح منه 
رحم اللّه والًدا ا عـان ولـده : " ا نه قال  وروى ا بو الشيخ في الثواب عن رسول اللّه 

 " .على بره 
الراحمـون يـرحمهم الـرحمن  : " روى ا بو داود والترمـذي عنـه عليـه الصـلاة والسـلام و

 " .ارحموا من في الإ رض يرحمكم من في السماء 
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سلامية في لين الجانب   وحسـن القـول   وفضـيلة المعاملـة  . تلكم ا هم التوجيهات الإ 
  ويعملـوا بمقتضـى هـديها  فما على الإ باء والإ مهات ا لإ ا ن يا خذوا بها   وينفذوا ما جاء فيها

وا رشــادها   ا ن ا رادوا لإ ولــإدهم الحيــاة الفاضــلة   والإســتقامة الدائمــة   والخلــق الإجتمــاعي 
 .النبيل 

ــة الظالمــة  ــة   والمعاملــة الفظــة القاســية   والعقوب ا مــا ا ن يســلكوا معهــم الطــرق الملتوي
حيـاة فـي جـو هـذه التربيـة الشديدة ؛ فيكونون قد جنوا على ا بنائهم حـين يقـذفون بهـم ا لـى ال

الخاطئــة   والتوجيــه الملتــوي الــذميم   بــل ســيرون حتًمــا انحــرافهم ا و عقــوقهم ا و تمــردهم   
 .بذور هذا الإنحراف ا و العقوق ا و التمرد  -وهم صغار  -لإ نهم هم الذين غرسوا في نفوسهم 

ا نّبـه يشكو ا ليه عقوق ابنـه   فا حضـر عمـر الولـد و جاء رجل ا لى عمر بن الخطاب 
يا ا ميـر المـؤمنين ا لـيس للولـد حقـوق علـى : على عقوقه لإ بيه   ونسيانه لحقوقه   فقال الولد 

ا ن ينتقي ا مه  ويحسن اسـمه : فما هي يا ا مير المؤمنين ؟ قال عمر : قال . بلى : ا بيه ؟ قال 
ا من  لـك يا ا مير المؤمنين ا ن ا بي لم يفعل شيئً : قال الولد ( . ا ي القرا ن )   ويعلمه الكتاب 

عًلا  نها زنجية كانت لمجوسي   وقد سماني ج    ولم يعلمني مـن ( ا ي خنفساء )  ا ما ا مي فا 
 .الكتاب حرًفا واحًدا 

جئت ا لّي تشـكو عقـوق ابنـك   وقـد َعقْقَتـه  قبـل ا ن : فالتفت عمر ا لى الرجل وقال له 
 !.يعّقك   وا سا ت ا ليه قبل ا ن ي سيء ا ليك ؟

ل عمر الرجل ح  .ين ا همل تربية ابنه مسؤولية عقوق ولده له وهكذا حمَّ
َير    غضب على ابنه يزيد مرة  ا ن معاوية بن ا بي سفيان : ومما يذكر في كتب السِّ

هـم ثمـار قلوبنـا   وعمـاد : )   فا رسل ا لى الإ حنف بن قيس ليسا له عن را يه فـي البنـين فقـال 
فا عطهم   وا ن غضبوا فا رضهم   ظهورنا   ونحن لهم ا رض  ليلة   وسماء ظليلة   فا ن طلبوا 

فا نهم يمنحونك وّدهم   وَيْحبونَك جهدهم   ولإ تكن عليهم ثقيًلـا فيملـوا حياتـك   ويتمنـوا 
 ( .وفاتك 

ا لإ فليا خذ الإ بـاء مـن هـذين الخبـرين العظـة والعبـرة فـي الملاطفـة لإ ولـإدهم   وحسـن 
 .هم وتوجيههم المعاملة لهم   والرفق بهم   واتباع الطريق الإ قوم في تربيت
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 :مشاهدتهم ا فلام الجريمة والجنس ( ز ) 
ومـن العوامــل الكبيـرة التــي تـؤدي ا لــى انحـراف الولــد   وتدفعـه ا لــى الشـقاوة وارتكــاب 
الجريمة   والسير وراء الميوعة والإنحلال ؛ ما يشاهده في دور السينما   وعلـى شاشـة الرائـي 

خلاعيـة   ومـا يقـرؤه مـن مجلـات ماجنـة وقصـص  من روايات بوليسية   وا فلام( التلفزيون ) 
جرام   وهـي  مثيرة ؛ وهـي بجملتهـا ومضـمونها تتَّجـر بـالغرائز   وتشـجع علـى الـإنحراف والـإ 

 !كذلك تفسد ا خلاق الكبار   فكيف بالمراهقين   والإ طفال الصغار ؟
ومن المعلـوم بداهـة ا ن الولـد حـين يعقـل تنطبـع فـي  هنـه هـذه الصـوره   وتتا صـل فـي 

وليس ا ضر على الولد المراهق .. مخيلته هذه المشاهد   فيعمد حتًما ا لى محاكاتها وتقليدها 
جرام   وتوجه نحو الر يلة والفساد   .من مشاهد تشجع على الإ 
 .ولإ سيما ا ن كان مفلوت الزمام   متروك الرقابة والرعاية 

شـاهد الإ ثمـة ا ثـًرا بالًغـا ومما لإيختلف فيه اثنان   ا ن لمثل هذه الإ جواء الفاسدة   والم
فـــي نفـــوس الإ طفـــال والمـــراهقين   بحيـــث لـــإ ينفـــع معـــه نصـــح الإ بـــاء ا و توجيـــه المـــربين 

 .والمعلمين 
سلام بمبادئه التربوية   يضع ا مام الإ بـاء والمـربين والمسـؤولين   المـنهج القـويم فـي  والإ 

 .توجيه الإ بناء وتربيتهم   والقيام بواجبهم وحقهم 
الوقاية الكاملة من كـل مـا يسـبب لهـم ولإ نفسـهم غضـب : ذا المنهج فمن مبادئ ه* 

 :الجبار   ودخول جهنم   امتثاًلإ بقوله تبارك وتعالى 

 ( 2: التحريم .)  { ..يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناًرا  }
استشعار المسـؤولية نحـو مـن لهـم حـق التوجيـه والتربيـة ؛ : ومن مبادئ هذا المنهج * 

ليقومـوا بــا داء المهمـة والإ مانــة علـى ا كمــل وجـه   وا نبــل معنـى ؛ تحقيًقــا لقولـه عليــه الصــلاة 
 .رواه البخاري ومسلم " الرجل راٍع في ا هل بيته ومسؤول عن رعيته : " والسلام 
ا زالــة الضــرر عــن كــل مــا يــؤدي ا لــى انحــراف عقيــدتهم : ومــن مبــادئ هــذا المــنهج * 

مـام مالـك وابـن ماجـة  وا خلاقهم   لقوله عليه الصلاة لـإ ضـرر ولـإ : " والسـلام فيمـا رواه الإ 
سلامية   والمناهج التربويـة ؛ وجـب علـى كـل ا ب ومـربٍّ " ضرار  فبناء على هذه المبادئ الإ 

 .ومسؤول   ا ن يمنعوا الإ ولإد من مشاهدة الإ فلام الجنسية والبوليسية 
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القصص الغرامية   ومطالعة وا ن يمنعوهم كذلك من شراء المجلات الخلاعية   واقتناء 
لحادية  وبالإختصـار وجـب مـنعهم مـن كـل مـا يضـر بعقيـدتهم   ويـدفعهم نحـو .. الكتب الإ 
جرام   .الر يلة والإ 

يمانيـة   ومسـؤولية التربيـة الخلقيـة فـي  وا ن شاء اللّه حين نتكلم عـن مسـؤولية التربيـة الإ 
سلام ) الجزء الثاني من كتاب  سوف نفّصل القول في المبـادئ التـي   ف( تربية الإ ولإد في الإ 

سـلام هـو ديـن  سلام في تربية الولد عقيـدة وخلًقـا   لـيعلم مـن يريـد ا ن يعلـم ا ن الإ  وضعها الإ 
صلاح والتوجيه والتربية   .الحياة   ودين الفطرة   ودين الإ 

 ( 25: المائدة .)  {ومن أحسن من الّله حكًما لقوم يوقنون  }

 :تمع انتشار البطالة في المج( ح)
ومن العوامل الإ ساسية التي تؤدي ا لى انحـراف الولـد   انتشـار البطالـة بـين ا فـراد الإ مـة  

فالإ ب الذي له زوجة وا ولإد   ولم تتيسر له سبل العمل   ولم تتا من لـه .. وطبقات المجتمع 
طرائق الكسب   ولم يجد من المال ما يسد به جوعتـه   وجوعـة ا هلـه وا ولـإده  ويـؤمن لهـم 

هم الضـرورية   ومطـالبهم الحيويـة ؛ فـا ن الإ سـرة با فرادهـا سـتتعرض للتشـرد والضـياع   حاجات
جرام   وربما فكر رب الإ سرة مع من يقـوم بـا مرهم  وا ن الإ ولإد سيدرجون نحو الإنحراف والإ 
من ا هل وولد   ا ن يحصلوا على المال عن طريق حـرام   ويجمعـوه مـن وسـائل غيـر مشـروعة 

  والرشوة   ومعنـى هـذا ا ن المجتمـع حلـت فيـه الفوضـى   وا صـيب كالسرقة   والإغتصاب 
 .بالدمار والإنهيار 

سلام بَِسـنّه مبـادئ العدالـة الإجتماعيـة   ورعايـة حـق الفـرد والمجتمـع  قـد عـالج . والإ 
 .البطالة با نواعها   سواء كانت بطالة مضطر   ا و بطالة كسول 

ا يجـاد العمـل مـع رغبتـه فيـه   وقدرتـه الذي لإ حيلة له فـي  ا ما علاجه لبطالة المضطر
 :عليه فيتحقق بشيئين 

 .وجوب تكفل الدولة له في تا مين سبل العمل ( ا  )
 .وجوب مساعدة المجتمع له حتى يجد سبيل العمل ( ب)

ا ن رجًلـا مـن الإ نصـار  فلمـا رواه البخـاري عـن ا نـس : ا ما وجوب تكفل الدولة له 
نلبس ( كساء غليظ )بلى   ِحْلس  : يتك شيء ؟ قال ا ما في ب: فسا له   فقال  ا تى النبي 
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ائتنـي بهمـا   فا تـاه بهمـا   : نشرب فيه المـاء   قـال ( ا ناء ) بعضه   ونبس  بعضه   وَقْعب  
ــه  ــال  فا خــذهما رســول اللّ ــده   وق ــال رجــل : بي ــن يشــتري هــذين ؟ ق ــا ا خــذهما : م ا ن

اشـتِر با حـدهما : إ نصـاري   وقـال بدرهمين   فا عطاهمـا ا يـاه   وا خـذ الـدرهمين فا عطاهمـا ال
 فا تـاه بـه فشـد فيـه رسـول اللّـه .. طعاًما فانبذه ا لى ا هلك   واشتر بالإ خر قدوًما فا تني بـه 

ا هب واحتطب وبع   ولإ ا رينّـك خمسـة عشـر يوًمـا   ففعـل   فجـاءه : عوًدا بيده   ثم قال 
:    فقـال رسـول اللّـه  وقد ا صاب عشرة دراهم   فاشترى ببعضها ثوًبا   وببعضها طعاًمـا

 ( .هذا خير لك من ا ن تجيء   والمسا لة نكتة في وجهك يوم القيامة ) 
فلمـا روى مسـلم عـن ا بـي  :ا ما وجوب مساعدة المجتمع له حتى يجد سبيل العمل 

ْد به على مـن لـإ : " ا نه قال  سعيد الخدري عن رسول اللّه  من كان معه فضل ظهر فليع 
 " .فضل زاد فليعد به على َمْن لإ زاد له  ظهر له   ومن كان معه

ما ا من بـي َمـْن بـات شـبعان : " ا نه قال  ولما روى البزار والطبراني عن رسول اللّه 
 " .وجاره جائع ا لى جنبه وهو يعلم به 

ا يما رجـل مـات ضـياًعا بـين ا قـوام ا غنيـاء   : " وثبت عنه عليه الصلاة والسلام ا نه قال 
 " .لّه   و مة رسوله فقد برئت منهم  مة ال

وا ن ا طعمه ا حد وا عطاه شيًئا سق  : ) وجاء في كتاب الإختيار لتعليل المختار ما نصه 
 ( .ا ثمه عن الباقين 

فيكـون بمراقبـة : الذي يكره العمل مع وجوده وقدرته عليـه  ا ما علاجه لبطالة الكسول
لى ما فيـه خيـره ومنفعتـه   الدولة له ؛ فا ن شعرت به ا نه قصر عن العمل وقعد عنه   نصحته ا  

:  فقد روى ابن الجوزي عـن عمـر بـن الخطـاب . فا ن ا بى ساقته بالقوة ا ليه   وا لزمته به 
ا نمـا !.. كـذبتم : " متوكلـون   فقـال : مـا ا نـتم ؟ قـالوا : ا نه لقـي قوًمـا لـإ يعملـون   فقـال 

قعـدن ا حـدكم عـن لـإ ي: "   وقـال " المتوكل رجل ا لقى حبة في الإ رض ثم توكل على اللّه 
وهـو الـذي " . اللهم ارزقني وقد علم ا ن السماء لإ تمطر  هًبا ولإ فضة : طلب الرزق ويقول 

يـا معشـر : " نهى الفقراء ا ن يقعـدوا عـن العمـل اتكاًلـإ علـى الصـدقات فكـان مـن قولـه لهـم 
 " .الفقراء استبقوا الخيرات   ولإ تكونوا عياًلإ على المسلمين 

سـلام لـإ تعطـى ا لـإ لسـد : وتوجيهه  م عمر والذي يفهم من كلا ا ن الزكـاة فـي الإ 
 .الحاجة وتا مين سبل العمل   حتى لإ تكون مدعاة للكسل   وسبًبا للقعود والتواكل 
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ا ما ا ن كان العجز ا و الشـيخوخة ا و المـرض سـبًبا للبطالـة   فعلـى الدولـة ا ن ترعـى حـق 
كفالـة الحقـة ؛ بغـضِّ النظـر عـن كـون هؤلإء   وتؤّمن لهـم سـبيل العـيش الإ فضـل   وطريـق ال

 .العاجز ا و الكبير ا و المريض مسلًما ا و غير مسلم 
 ا ن عمـر بـن الخطـاب : ومما يدل على هذا ما رواه ا بو يوسف في كتاب الخراج 

مر على باب قوم وعليه سائل يسـا ل   وكـان شـيًخا كبيـًرا ضـرير البصـر   فضـرب عضـده مـن 
فما ا لجا ك ا لـى مـا ا رى ؟ : يهودي   قال : اب ا نت ؟ فقال من ا ي ا هل الكت: خلفه   وقال 

ا ي ) ا ســا ل الجزيــة   والحاجــة   والســن   فا خــذه عمــر ا لــى منزلــه  فرضــخ لــه بشــيء : قــال 
انظـر هـذا وضـرباءه   : من المنزل   ثم ا رسل ا لى خازن بيت المال   فقـال لـه ( ا عطاه شيًئا 

ذله عند الهرم  ا نما الصدقات للفقـراء والمسـاكين   فواللّه ما ا نصفناه   ا ن ا كلنا شبيبته ثم نخ
 .وهذا من مساكين ا هل الكتاب 

ا نّه مر على قوم من النصـارى قـد ا صـيبوا بمـرض الجـذام فـا مر لهـم  ومما فعله عمر 
 .بعطاء من بيت المال   يحقق لهم تكافلهم   ويؤمن علاجهم   ويحفظ كرامتهم 

سلام للبطالة   وهي معالجة رحيمة وحكيمة وعادلـة  -كما را يت  - هذه هي معالجة الإ 
نسـانية والعدالـة  ا نزلـه اللّـه  سـلام ديـن الرحمـة والإ    وهذا يدل دلإلة لإ غموض فيهـا ؛ ا ن الإ 

شعاع الهادي للبشرية   والمنارة المتلا لئة في ظلمات الحيـاة  فمـا ا حـرى .. سبحانه ليكون الإ 
سلام ؟ وا ن يعلـم لمـا ا ا رسـل اللّـه  سـبحانه محمـًدا  الجاهل لهذه الحقائق ا ن يعرف ما هو الإ 

 .هادًيا ومبشًرا ونذيًرا   وداعًيا ا لى اللّه با  نه وسراًجا منيًرا 

 :تخلي الإ بوين عن تربية الولد ( ط)
ومــن العوامــل الكبــرى التــي تــؤدي ا لــى انحــراف الولــد   وا لــى فســاد خلقــه   وانحلــال 

 .شغالهما عن توجيهه وتربيته تخلي الإ بوين عن ا صلاح نفسه   وا ن: شخصيته 
وعلينا ا لإ نغفل دور الإ م في حمل الإ مانة   والقيام بواجب المسؤولية تجاه مـن ترعـاهم 

 :ورحم اللّه من قال . وتقوم على تربيتهم   وتشرف على ا عدادهم وتوجيههم 

 األم   مدرسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة  إذا  أعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذددهتا 

  
 أعذذذذذذذذذذددت شذذذذذذذذذذعًبا طيذذذذذذذذذذب األعذذذذذذذذذذراق 

   
مسؤولية كالإ ب سواء بسـواء   بـل مسـؤوليتها ا هـم وا خطـر ؛ باعتبـار فالإ م في تحمل ال 

ا نها ملازمة لولدها منذ الولإدة ا لى ا ن يشب ويترعرع   ويبلل السن التـي تؤهلـه ليكـون ا نسـان 
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والرسول صلوات اللّه وسلامه عليه قد ا فرد الإ م بتحمل المسـؤولية .. الواجب   ورجل الحياة 
 " .ي بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والإ م راعية ف: " حين قال 

شعارها بالتعاون مع الإ ب في ا عداد الجيل   وتربية الإ بناء  وا  ا قصرت .. وما  اك ا لإ لإ 
الإ م في الواجب التربوي نحو ا ولإدها   لإنشغالها مع معارفها وصديقاتها واسـتقبال ضـيوفها   

تربيـة نحـو ا ولـإده   لإنصـرافه وقـت وخروجها من بيتها   وا  ا ا همل الإ ب مسؤولية التوجيه وال
 ..الفراغ ا لى اللهو وارتياد القهوات مع الإ صحاب والخلان 

فلا شك ا ن الإ بناء سينشؤون نشا ة اليتامى   ويعيشون عيشة المشـردين   بـل سـيكونون 
 .سبب فساد   وا داة ا جرام للا مة با سرها 

 :وللّه دّر من قال 

 لذذذذذذذيس اليتذذذذذذذيم مذذذذذذذن انتذذذذذذذهى أبذذذذذذذواه مذذذذذذذن   

  
 هذذذذذذذذذذّم   احليذذذذذذذذذذاة   وخّلفذذذذذذذذذذاه   ذليًلذذذذذذذذذذا    

   
 إن  اليتذذذذذذذذذيم  هذذذذذذذذذو الذذذذذذذذذذي تلقذذذذذذذذذى لذذذذذذذذذه

  
 أمًّذذذذذذذذذذا   ختّلذذذذذذذذذذت  أو  أًبذذذذذذذذذذا  مشذذذذذذذذذذغوًلا   

   
همال والتقصير ؟  !فما ا تنتظر من ا ولإد ا باؤهم وا مهاتهم على هذه الحال من الإ 

جرام   لإنشـغال الـ إ م عـن رعايـة فحتًما لإ ننتظر منهم ا لإ الإنحراف   ولإ نتوقع ا لإ الـإ 
 .الولد وتربيته   وا همال الإ ب واجب تا ديبه ومراقبته 

ثم والغوايـة   ويتقلبـان  ويزداد الإ مر سوًءا عندما يقضي الإ بوان جّل وقتهمـا فـي حيـاة الـإ 
باحيــة  فلــا شــك ا ن .. فــي ا تــون الشــهوات والملــذات   ويتخبطــان فــي طريــق الإنحلــال والإ 

جرام يكون ا كد وا عظم انحراف الولد يكون ا بلل وا خطر   وتد  .رجه في الإ 
 :ورحم اللّه من قال 

 ولذذذذذذذذذذذيس النبذذذذذذذذذذذت ينبذذذذذذذذذذذت يف جنذذذذذذذذذذذان

  
 كمثذذذذذذذذذذذل  النبذذذذذذذذذذذت ينبذذذذذذذذذذذت يف الفذذذذذذذذذذذالة 

   
 وهذذذذذذذذذذذل  يرجذذذذذذذذذذذى  ألطفذذذذذذذذذذذال  كمذذذذذذذذذذذالا 

  
 إذا ارتضذذذذذذذذذذذذذذعوا ُثذذذذذذذذذذذذذذددي  الناقصذذذذذذذذذذذذذذات 

   
سلام في دعوته ا لى تحمل المسـؤوليات   حّمـل الإ بـاء والإ مهـات مسـؤولية كبـرى   والإ 

عداد الكامل لحمـل ا عبـاء الحيـاة   وتهـّددهم بالعـذاب الـإ كبر في  تربية الإ بناء   وا عدادهم الإ 
 :ا  ا هم فرطوا وقصروا وخانوا 
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يا أيها الذين آمنوا ُقوا أنُفسكم وأهليكم ناًرا وُقوُدها الناس واحلجارة ، عليها  }

 ( 2: التحريم .)  { مالئكة غالظ شداد ، ال يعصون الّله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون
والرسول صلوات اللّه وسلامه عليه قد ا كد في ا كثر من ا مر   وا كثر مـن وصـيّة بضـرورة 

 .العناية بالإ ولإد   ووجوب القيام با مرهم   والإهتمام بتربيتهم 
 :وا ليكم طائفة من ا وامره وتوجيهاته 

ت زوجهـا ومسـؤولة والرجل راٍع في ا هله ومسؤول عن رعيته   والمرا ة راعية فـي بيـ"  -
 .رواه البخاري ومسلم ... " عن رعيتها 

 .رواه ابن ماجة " ا دبوا ا ولإدكم وا حسنوا ا دبهم "  -
 .رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور " علموا ا ولإدكم وا هليكم الخير وا دبوهم "  -
رواه  ".مروا ا ولإدكم بامتثال الإ وامر   واجتناب النواهي   فذلك وقاية لهم من النـار"  -

 .ابن جرير 
حبِّ نبيّكم   وحبِّ ا ل بيتـه   وتلـاوة القـرا ن  : ا ّدبوا ا ولإدكم على ثلاّ خصال "  -

 .رواه الطبراني " فا ن حملة القرا ن في ظل عرا اللّه يوم لإ ظل ا لإ ظله 
تربيـة الإ ولـإد فـي " وسنفصل القول عن مسؤوليات المربين في القسم الثاني من كتـاب 

سلام   .القارئ ما يشفي الغليل   ويشبع النفس والفكر   ا ن شاء اللّه  وسيجد" الإ 
 
 

 :مصيبة اليتم ( ي)
مصيبة اليتم التي تعتري الصغار وهم في زهـرة : من العوامل الإ ساسية في انحراف الولد 

هذا اليتـيم الـذي مـات ا بـوه وهـو صـغير   ا  ا لـم يجـد اليـد الحانيـة .. العمر   ومقتبل الحياة 
ا ليـه   والقلـب الـرحيم الـذي يعطـف عليـه ؛ وا  ا لـم يجـد مـن الإ وصـياء المعاملــة التـي تحنـو 

الحسنة التـي ترفـق بـه   والرعايـة الكاملـة التـي ترفـع مـن مسـتواه   والمعونـة التامـة التـي تسـد 
ــه  ــيًئا فشــيًئا نحــو .. جوعت ــذا اليتــيم ســيدرج نحــو الــإنحراف   ويخطــو ش فلــا شــك ا ن ه
جرام  مسـتقبل ا داة هـدم وتخريـب لكيـان الإ مـة   وتمزيـق لوحـدتها   بل سيصـبح فـي ال.. الإ 

 .وا شاعة الفوضى والإنحلال بين ا بنائها 
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سـلام بتشــريعه الخالـد   وتوجيهاتــه الرشـيدة ا مــر الإ وصــياء وكـل َمــْن لـه صــلة قرابــة  والإ 
هه   باليتيم ا ن يحسنوا معاملته   وا ن يقوموا على ا مره وكفالته   وا ن يشرفوا على تا ديبه وتوجي

حتى يتربى على الخير   وينشا  على المكارم الخلقية   والفضائل النفسية   ويجد في ظل مـن 
 .يرعونه كل عطف ومحبة   وكل حنّو وا خلاص 

سلام التي تا مر برعاية اليتيم   والعطف عليه   :وا ليكم جملة من تعاليم الإ 

إن ختالطوهم إصالح هلم خري ، و: ويسألونك عن اليتامى ، قل  }: قال تعالى 

 ( 225: البقرة .)  {فإخوانكم 

 ( 1: الضحى .)  {فأما اليتيم فال تقهر  }: وقال سبحانه 

 . { فذلك الذي يد   اليتيم* أرأيت الذي يكذب بالدين  }: وقال جل شا نه 
 ( 2 - 9: الماعون ) 

بطو م ناًرا  إن الذين يأكلون أموال اليتامى  لًما ، إمنا يأكلون يف }: وقال عز من قائل 

 ( 1: النساء .)  {، وسيصلون سعرًيا 
من وضع يده على را س يتيم رحمة   كتب اللّه له بكـل : " وقال عليه الصلاة والسلام 

 .رواه ا حمد وابن حبان " شعرة مرت على يده حسنة 
مـن قـبض يتيًمـا بـين المسـلمين ا لـى طعامـه وشـرابه : " وقال صلوات اللّه وسلامه عليه 

رواه " يه اللّه تعالى   ا وجب اللّه تعالى له الجنة البتَّة   ا لإ ا ن يعمـل  نًبـا لـإ يغفـر لـه حتى يغن
 .الترمذي 

السـبابة والوسـطى : ا نا وكافل اليتيم في الجنة كهـاتين   وا شـار با صـبعيه : "  وقال 
 .رواه الترمذي " 

لهية   والتوجيهات النبوية   التـي تفيـد ا ن رعايـة اليتـيم  ا لى غير  لك من هذه الإ وامر الإ 
وفـي حالــة الفقـر وعجــزهم .. وكفالتـه   واجبـة علــى  وي القرابـات مــن العصـبات والإ رحــام 

نفاق عليه   فيكون  لك ا بعـد  المادي   وجب على الدولة ا ن تتعهده وتشرف على تربيته والإ 
همال   .له عن التشرد والضياع والإ 



ل الِقْسم   995  الإ وَّ
 

* * * 
كمـا  -اف الولد   وهي عوامل ضارة وخطيـرة تلكم هي ا هم العوامل الإ ساسية في انحر

  فا ن لم يتدارك المربون هذه العوامل   وا ن لم يستا صلوا ا سـبابها   وا ن لـم يا خـذوا  -علمت 
صــلاح والتربيــة   فــا ن الإ ولــإد سينشــؤون علــى  ســلام فــي الإ  بالعلــاج النــاجع الــذي وضــعه الإ 

جرام   ويعتادون كل موبقة ور ي بل يكونون ا داة هدم وتخريب .. لة الفساد   ويتربون على الإ 
ومن الصعوبة بمكـان ردهـم ا لـى الجـادة   . لكيان المجتمع   واستقرار الإ مة   وا من البشرية 

 .وتفهيمهم الحق   والسير بهم نحو معالم الخير   وطريق الهدى   والصراط المستقيم 
ســلام   ومنهجــه القــ ويم فــي تربيــة فمــا ا جــدر الإ بــاء والمــربين ا ن يمشــوا علــى ســنن الإ 

الإ ولــإد   ومعالجــة انحــرافهم   وتقــويم ســلوكهم   وا صــلاح نفوســهم   وتثبيــت عقيــدتهم  
حتى يروا ا بناءهم كالملائكة فـي طهـر ا رواحهـم .. وتلقينهم مبادئ الخير والفضيلة والإ خلاق 
بــل يكونــون قــدوة صــالحة .. لــإ مر ربهــم  امتثــالهم   وصــفاء نفوســهم   ونقــاء ســريرتهم   و

 .هم في كل مكرمة وفضيلة   وا نتاج وتضحية   وخلق وعمل صالح لغير
سـلام ا لـى  ولإ يَسعني في الختام ا لإ ا ن ا تضرع ا لى اللّه عز وجل   في ا ن يوفـق ا بنـاء الإ 
يمـان الـذي يجـدون حلاوتـه فـي قلـوبهم   وا ن يلهمهـم  ما فيه عزهم وسعادتهم وا ن يهبهم الإ 

ا قوالهم وا فعالهم وا ن يجعـل مـنهم ا مـة قويـة متينـة تبنـي دائًما الرشد والسداد   الذي ي لمح في 
الحضارة   وتنشر العلم   وتبني المجد   وترفع بسواعدها الفتيّـة لـواء العـزة والنصـر   وتحـّول 
اتجاه التاريخ   وتعيد لهذه الإ مة مجدها الداثر   وعزتها السليبة   وكيانها العظيم   وما  لـك 

ج  .ابة جدير وخير مسؤولعلى اللّه بعزيز   ا نه بالإ 
 .وا خر دعوانا ا ن الحمد للّه رب العالمين 

* * * 
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 مسؤوليات المربين: الِقْسم  الثَّاني
 :ويشمل سبعة فصول 

يمانيَّة : الفصل الإ ول   .َمْسؤوليَّة التربية الإ 
 .مسؤولية التربية الخلقيَّة : الفصل الثاني 
 .مسؤولية التربية الجسميَّة : الفصل الثالث 
 .مسؤولية التربية العقليَّة : الفصل الرابع 

 .مسؤولية التربية النفسيَّة : الفصل الخامس 
 .مسؤولية التربية الإجتماعيَّة : الفصل السادس 
 . (9)مسؤولية التربية الجنسيَّة : الفصل السابع 

 
 

  

                                                

 ( .انظر المجلد الثاني ) ا لحق الفصل السابع بالمجلد الثاني للضرورة  (9)
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 مـــقـــدمــــــة
سلام بهـا   وحـض عليهـا  ..   ووجـه الإ نظـار ا ليهـا من ا ظهر المسؤوليات التي اهتم الإ 

فهـي فـي الحقيقـة .. مسؤولية المربِّين تجاه من لهم في ا عناقهم حق التعليم والتوجيـه والتربيـة 
لكونها تبدا  منذ سني الولإدة ا لى ا ن يـدرج الولـد فـي مرحلتـي .. مسؤولية كبيرة وشاقة وهامة 

المربي سواء ا كـان معلًمـا ا و ا ًبـا ولإ شك ا ن .. التمييز والمراهقة   ا لى ا ن يصبح مكلًفا سويًّا 
ا ا و مشرًفا اجتماعيًّا  حين يقوم بالمسؤولية كاملـة   ويـؤدي الحقـوق بكـل ا مانـة وعـزم .. ا و ا مًّ

سـلام  يكـون قـد بـذل قصـارى جهـده فـي تكـوين الفـرد .. ومضاء على الوجه الذي يتطلبه الإ 
رة الصالحة بكـل خصائصـها بكل خصائصه ومقوماته ومزاياه   ثم بالتالي يكون قد ا وجد الإ س

قد ا سهم في بناء المجتمـع  -من حيث يعلم ا و لإ يعلم  -ومقوماتها ومزاياها   ويكون كذلك 
.. المثالي الواقعي بكل خصائصه ومقوماته ومزاياه لتكوين الفـرد الصـالح   والإ سـرة الصـالحة 

صلاح  سلام في الإ   .وهذا هو منطلق الإ 
ريم   وا حاديـث الرسـول الـإ عظم صـلوات اللّـه وسـلامه ونحن لو تتبعنا ا يات القرا ن الكـ

لو تتبعنـا .. عليه في ا هابتها بالمربين للقيام بمسؤولياتهم   وتحذيرها ا ياهم ا  ا قّصروا بواجبهم 
 لك لوجدناها ا كثر من ا ن ت حصى   وا عظم من ا ن تستقصى ؛ وما  لك ا لى ليعلم كل مربٍّ 

 .ضخامة ا مانته   وعظم مسؤوليته 
 :ذه الإ يات الكريمة فمن ه

 ( 932: طه .)  {وأُمر أهلك بالصالة واصطرب عليها  }

 ( 2: التحريم )  . {.. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناًرا  }

 ( 13: النحل .)  { ولُتسئُلن  عم ا كنتم تعملون }

 ( 99: النساء .)  { ..يوصيكم الّله يف أوالدكم  }

 ( 233: البقرة .)  {أوالدهن حولني كاملني والوالدات يرضعن  }

 ( 92: الممتحنة .)  {وال يقتلن أوالدهن .....  }

 ( 24: الصافات .)  { وقفوهم إ م مسؤولون }
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 ...ا لى غير  لك من هذه الإ يات الكثيرة المستفيضة 
 :ومن هذه الإ حاديث الشريفة 

عيـة فـي بيـت زوجهـا ومسـؤولة الرجل راٍع في ا هله ومسؤول عن رعيته   والمـرا ة را"  -
 ( .البخاري ومسلم " ) عن رعيتها 

 .رواه الترمذي " لإ ن يؤدب الرجل ولده خير من ا ن يتصدق بصاع "  -
 .الترمذي " مانحل والد ولًدا ا فضل من ا دب حسن "  -
 .رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور " علّموا ا ولإدكم وا هليكم الخير وا ّدبوهم "  -
" حب نبيكم   وحب ا ل بيته   وتلاوة القـرا ن : ا ولإدكم على ثلاّ خصال ا ّدبوا "  -

 .رواه الطبراني 
ونحــن َشــَبَبة متقــاربون  ا تينــا النبــي : عــن ا بــي ســليمان مالــك بــن الحــويرّ قــال  -

فا قمنا عنده عشرين ليلة فظّن ا نا اشتهينا ا هلينا   فسـا لنا عّمـن تركنـا فـي ا هلينـا فا خبرنـاه وكـان 
ارجعوا ا لى ا هليكم فعلموهم ومروهم   وصلّوا كما را يتموني ا صلي   : " ًما   فقال رفيًقا رحي

ــركم  ــؤّمكم ا كب ــؤ ن لكــم ا حــدكم   ولي ــا  ا حضــرت الصــلاة فلي ــإ دب " . ف ــي ال البخــاري ف
 .المفرد 
عـن عمـره فيمـا ا فنـاه   وعـن : لإ تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسـا ل عـن ا ربـع "  -

رواه " عـن مالـه مـن ا يـن اكتسـبه وفيمـا ا نفقـه   وعـن علمـه مـا عمـل فيـهشبابه فيمـا ا بلـاه   و
 .الترمذي 

 ...ا لى غير  لك من هذه الإ حاديث الكثيرة المستفيضة 
فانطلاًقا من هذا التوجيه القرا ني   والهدي المحمـدي اهـتم المربـون جميًعـا جيًلـا بعـد 

ــويم اعوجــاجهم  ــيمهم وتق ــوا بتعل ــإد   واعتن ــة الإ ول ــل بتربي ــاء والإ وصــياء .. جي ــل كــان الإ ب ب
ــا   وا حســن المــؤدبين ا رشــاًدا وتوجيًهــا  .. يختــارون لإ ولــإدهم ا فضــل المعلمــين تعليًمــا وتا ديًب

ليقوموا بـا داء المهمـة علـى وجههـا الصـحيح فـي تنشـئة الولـد علـى ا سـاس العقيـدة والإ خلـاق 
سلام   .وتعاليم الإ 

كشف لكـل  ي عقـل وبصـيرة عسى ا ن توا ليكم طائفة من طرائف الإ ولين وا خبارهم 
عن مدى اهتمـام السـلف بتربيـة ا بنـائهم   وحرصـهم الزائـد علـى تعلـيمهم وتـا ديبهم ؛ وكيـف 

 :كانوا ينتقون لإ ولإدهم ا فضل المؤدبين علًما وخلًقا   وا ميزهم ا سلوًبا وطريقة ؟ 
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لـيكن : " روى الجاحظ ا ن عقبة بن ا بي سفيان لما دفع ولـده ا لـى المـؤدب قـال لـه * 
ما تبدا  به من ا صلاح َبنّي ا صلاح نفسك   فا ن ا عينهم معقودة بعينك ؛ فالحسن عندهم  ا ول

ما استحسنت   والقبيح عندهم ما اسـتقبحت   وعلمهـم ِسـَير الحكمـاء   وا خلـاق الإ دبـاء   
وتهددهم بي   وا دبهم دوني   وكن لهم كالطبيب الذي لإ يعجل بالدواء حتى يعرف الداء   

 " .عذر مني   فا ني قد اتكلت على كفاية منك  ولإ تتِّكلّن على
وروى ابن خلدون في مقدمته ا ن هـارون الرشـيد لمـا دفـع ولـده الـإ مين ا لـى المـؤّدب * 
ا ن ا مير المؤمنين قد دفع ا ليك مهجة نفسـه   وثمـرة قلبـه   فصـيّر يـدك : يا ا حمر : " قال له 

اقرئـه القـرا ن   .. المـؤمنين  عليه مبسوطة   وطاعتك له واجبة   فكن له بحيث وضـعك ا ميـر
ـنن   وبّصـره بمواقـع الكلـام وَبْدئِـه   وامنعـه مـن  ه الإ شـعار   وعلمـه السُّ وعرفه الإ خبـار   وروِّ

ّرنَّ بك ساعة ا لى وا نت مغتـنم فائـدة تفيـده ا ياهـا مـن غيـر ا ن .. الضحك ا لإ في ا وقاته  ولإ تم 
مـه مـا اسـتطعت تحزنه فتميت  هنه   ولـإ ت معـن فـي مسـامحته فيسـتحلي ال فـراغ ويا لفـه  وقوِّ

 " .بالقرب والملاينة   فا ن ا باهما فعليك بالشدة والغلظة 
وبلـل مـن اعتنــاء السـلف بالولــد ا نهـم كــانوا حريصـين علــى متانـة الرابطــة بيـنهم وبــين * 

مـؤدبيهم   فكــانوا يحزنــون ا  ا غــابوا عــن الإ ولــإد فتــرة بســبب مــن الإ ســباب   لخــوفهم علــى 
 كـر الراغـب الإ صـفهاني ا ن المنصـور بعـث .. ي ؤدبوا على ما يريدون ويشتهون الإ ولإد ا ن لإ 

مـا ا شـد مـا مـّر بكـم فـي هـذا الحـبس ؟ : " ا لى َمن في الحبس من بني ا ميـة مـن يقـول لهـم 
 " .ما فقدنا من تربية ا ولإدنا  : "فقالوا 

 علمهـم الصـدق كمـا تعلمهـم: " وقـال عبـد الملـك بـن مـروان ينصـح مـؤّدب ولـده * 
هـم الشـعر يشـجعوا وينجـدوا   وجـالس بهـم  القرا ن   واحملهم على الإ خلـاق الجميلـة   وروِّ

نهم ا سـوا  النـاس ا دًبـا رهم .. ا شراف الرجال وا هل العلم منهم   وجنّبهم الَسَفَلة والخـدم فـا  ووقِـّ
في العلانية   وا نّبهم في السر   واضربهم على الكذب   ا ن الكذب يدعو ا لى الفجـور   وا ن 

 ... " .فجور يدعو ا لى النار ال
علمهــم الســباحة قبــل الكتابـة   فــا نهم يجــدون مــن : " وقـال الحجــاج لمــؤدب بنيـه * 

 " .يكتب عنهم   ولإ يجدون من يسبح عنهم 
لإ تخرجهم من علم ا لـى علـم حتـى يحكمـوه   : " وقال ا حد الحكماء لمعلم ولده * 

 " .مضلّة للفهم  فا ن اصطكاك العلم في السمع   وازدحامه في الوهم
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علّمـوا ا ولـإدكم السـباحة : " لإ هـل الشـام يقـول لهـم  وكتب عمر بن الخطـاب * 
 " .والرمي والفروسية 

ا ن يكون مـع الصـبي فـي مكتبـه ِصـْبَية حسـنة : " ومن وصية ابن سينا في تربية الولد * 
 " .ا نس ا دابهم   مرضيّة عاداتهم   لإ ن الصبي عن الصبي ا لقن   وهو عنه ا خذ   وبه 

ا ن ابني هذا هـو جلـدة مـا : " قال هشام بن عبد الملك لسليمان الكلبي مؤدب ابنه * 
بين عينـي   وقـد ولّيتـك تا ديبـه   فعليـك بتقـوى اللّـه   وا دِّ الإ مانـة   وا ول مـا ا وصـيك بـه ا ن 
ه من الشعر ا حسنه ثم تخلل به في ا حياء العرب   فخذ من صـالح  تا خذه بكتاب اللّه   ثم روِّ

طب والمغازي ش  .. " .عرهم   وبصره طرًفا من الحلال والحرام   والخ 
من اهتمام الخاصة والعامة بتربية ا ولإدهم واختيار ا فضـل المـؤدبين  هذا غيض من فيض

ــة الفاضــلة   لكــونهم  ــة العملي ــادئ التربي ــه الصــحيح   ومب ــد التوجي ــذكيرهم بقواع ــع ت لهــم م
ن ومؤاخـذين ا ن قّصـروا فـي واجـبهم وا هملـوا حـق مسؤولين عنهم   مؤتمنين عليهم   محاسبي

 ...تعليمهم وتربيتهم 
 

مسـؤولين عـن تربيـة الإ ولـإد   وعـن ... وا  ا كان المربون من ا باء وا مهـات ا و معلمـين 
فعليهم ا ن يعلموا بجلاء ووضوح حدود مسؤوليتهم   ومراحلهـا .. تكوينهم وا عدادهم للحياة 

يستطيعوا ا ن ينهضوا بمسؤوليتهم علـى ا كمـل وجـه   وا نبـل المتكاملة   وجوانبها المتعددة   ل
 ...معنى 

 :مرتّبة على الوجه التالي  -في نظر كثير من المربين  -وا هم هذه المسؤوليات 
يمانيَّة  - 9  .َمسؤوليَّة التربية الإ 
 .مسؤوليَّة التربية الخلقيَّة  - 2 
 .مسوؤليَّة التربية الجسميَّة  - 3
 .تربية العقليَّة مسؤوليَّة ال - 4 
 .مسؤوليَّة التربية النفسيَّة  - 2
 .ة مسؤوليَّة التربية الإجتماعيَّ  - 2
 .مسؤوليَّة التربية الجنسيَّة  - 7

في هذا الجزء سنفصل الكلام في كل جانـب مـن جوانـب هـذه  -ا ن شاء اللّه  -ونحن 
 .لتوفيق المسؤوليات السبعة   وعلى اللّه قصد السبيل ومنه نستمد العون وا
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يمانيَّة :الفصل الإ ول   مسؤوليَّة التربية الإ 
يمانيَّ  - 9  ةمسؤوليَّة التربية الإ 

يمـان   وتعويـده منـذ تفهمـه  يمانية رب  الولـد منـذ تعقلـه با صـول الإ  المقصود بالتربية الإ 
سلام   وتعليمه من حين تمييزه مبادئ الشريعة الغراء   ...ا ركان الإ 

يمان  ونعني با صول  :الإ 
يمانية   والإ مور الغيبية  يمـان : كل ما ثبت عن طريق الخبر الصادق من الحقائق الإ  كالإ 

يمـان بالرسـل جميًعـا    يمان بالكتب السـماوية   والإ  يمان بالملائكة   والإ  باللّه سبحانه   والإ 
يمان بسؤال ملكـين   وعـذاب القبـر   والبعـث   والحسـاب   والجنـة  والنـار  وسـائر ... والإ 

 .المغيبات 
سلام   :ونعني با ركان الإ 

ــة   وهــي  ــة والمالي ــادات البدني ــن : كــل العب الصــلاة   والصــوم   والزكــاة   والحــج م
 .استطاع ا ليه سبيلا 

 :ونعني بمبادئ الشريعة 
ســلام مــن عقيــدة   وعبــادة   وا خلــاق    كــل مــا يتصــل بــالمنهج الربــاني   وتعــاليم الإ 

 ..وتشريع   وا نظمة   وا حكام 
يمانيـة   وعلـى  ئ الولد منذ نشا ته على هذه المفاهيم مـن التربيـة الإ  فعلى المربي ا ن ينشِّ

سلامية  سلام عقيدة وعبادة   ويتصل به منهاًجـا .. هذه الإ سس من التعاليم الإ  حتى يرتب  بالإ 
سلام ديًنا   وسوى القرا ن ا ماًما   وسـوى  ونظاًما ـ فلا يعرف بعد هذا التوجيه والتربية سوى الإ 

 ...الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه قائًدا وقدوة 
يمانيـة مسـتمد مـن وصـايا الرسـول  وا رشـاداته فـي  وهذا الشمول لمفاهيم التربيـة الإ 

سلام   وا حكام الشريعة  يمان   وا ركان الإ   ....تلقين الولد ا صول الإ 
 :وا ليكم ا هم ا رشاداته ووصاياه عليه الصلاة والسلام 

 :تح على الولد بكلمة لإ ا له ا لإ الله ا مره بالف - 9
افتحـوا : " ا نـه قـال  عـن النبـي  رضـي اللـه عنهمـالما روى الحاكم عن ابن عبـاس 
 " .على صبيانكم ا ول كلمة بلا ا له ا لإ اللّه 

 :والسر في هذا 
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سلام ا ول ما يقرع سمع الطفل   وا ول ما  لتكون كلمة التوحيد   وشعار الدخول في الإ 
 .نه   وا ول ما يتعّقلها من الكلمات والإ لفاظ يفصح بها لسا

استحباب التا  ين فـي ا  ن المولـود اليمنـى  " ا حكام المولود " سبق ا ن  كرنا في فصل 
قامة في اليسرى  ولإ يخفـى مـا فـي هـذا العمـل مـن ا ثـر فـي تلقـين الولـد ا صـل العقيـدة .. والإ 

يمان   .ومبدا  التوحيد والإ 
 :الحلال والحرام تعريفه ا ول ما يعقل ا حكام  - 2

: ا نـه قـال  رضـي اللـه عنهمـالما ا خرج ابن جرير   وابن المنذر من حـديث ابـن عبـاس 
اعملوا بطاعة اللّه واتقوا معاصي اللّه   ومروا ا ولـإدكم بامتثـال الـإ وامر   واجتنـاب النـواهي   "

 " .فذلك وقاية لهم ولكم من النار 
 :والسر في هذا 

شا ته على ا وامر اللـه في ـَرّوض علـى امتثالهـا   وعلـى اجتنـاب حتى يفتح الولد عينيه منذ ن
وحين يتفهم الولد منذ تعّقلـه ا حكـام الحلـال والحـرام   ... نواهيه في دّرب على الإبتعاد عنها 

سلام تشريًعا ومنهاًجا  نه لإ يعرف سوى الإ   ..ويرتب  منذ صغره با حكام الشريعة فا 
 : ا مره بالعبادات وهو في سن السابعة - 3

عـن رسـول اللّـه  رضـي اللـه عنهمـالما روى الحاكم وا بو داود عن ابن عمرو بن العـاص 
  مروا ا ولإدكم بالصـلاة وهـم ا بنـاء سـبع سـنين   واضـربوهم عليهـا وهـم ا بنـاء : " ا نه قال

  ويقاس على الصلاة الترويض على بعض ا يام الصـوم ا  ا " عشر   وفرقوا بينهم في المضاجع 
 .  وتعويده الحج ا  ا كان الإ ب يستطيعه  كان الولد يطيقه

 :والسر في هذا 
حتى يتعلم الولد ا حكام هذه العبادات منذ نشا ته   ويعتاد ا داءها والقيام بهـا منـذ نعومـة 
ا ظفاره   وحتى يتربى كذلك على طاعة اللّه   والقيام بحقـه   والشـكر لـه   والإلتجـاء ا ليـه   

؛ وحتـى يجـد فـي هـذه .. سـليم لجنابـه فيمـا ينـوب ويـروع والثقة به   والإعتماد عليـه   والت
ــه  صــلاح لإ قوال ــه  والإ  ــر لروحــه   والصــحة لجســمه   والتهــذيب لخلق ــا الطه ــادات ا يًض العب

 !!وا فعاله 
 :  وحب ا ل بيته   وتلاوة القرا ن الكريم  تا ديبه على حب رسول الله  - 4



 مسؤوليات المربين: الثَّاني الِقْسم   991
 

ا ّدبـوا ا ولـإدكم علـى : " قـال  لما روى الطبراني عن علي كرم اللّه وجهه ا ن النبـي 
حـب نبـيكم   وحـّب ا ل بيتـه   وتلـاوة القـرا ن   فـا ن َحَمَلـة القـرا ن فـي ظـل : ثلاّ خصال 

 " .عرا اللّه يوم لإ ظل ا لإ ظله مع ا نبيائه وا صفيائه 
 :ويتفرع عن هذا 

  وسير الصحابة الكـرام   وشخصـيات القـادة العظمـاء  تعليمهم مغازي رسول اللّه 
 ..رك الحاسمة في التاريخ   والمعا

 :والسر في هذا 
وحتى يرتبطوا بالتاريخ شعوًرا .. حتى يتا ّسى الإ ولإد بِسَير الإ ولين حركة وبطولة وجهاًدا 

 ..وحتى يرتبطوا بالقرا ن الكريم روًحا ومنهاًجا وتلاوة .. وعزة وفخاًرا 
 
 

سلاميون في وجوب تلقين الولد تلاوة القرا ن   ومغازي  وا ليكم ما قاله علماء التربية الإ 
 :  وما ثر الجدود الإ بطال  الرسول 
كمـا  كنـا نعلـم ا ولإدنـا مغـازي رسـول اللّـه : "  يقول سعد بن ا بـي وقـاص * 

 " .نعلمهم السورة من القرا ن الكريم 
مام الغزالي في ا حيائه  بتعليم الطفل القـرا ن الكـريم   وا حاديـث الإ خبـار  : " وا وصى الإ 

 " .ر   ثم بعض الإ حكام الدينية وحكايات الإ برا
وا شار ابن خلدون في مقدمته ا لى ا همية تعليم القرا ن للا طفال وتحفيظه   وا وضح ا ن * 

سلامية   لإ نـه  تعليم القرا ن هو ا ساس التعليم في جميع المناهج الدراسية في مختلف البلاد الإ 
يمان   .شعار من شعائر الدين يؤدي ا لى تثبيت العقيدة   ورسوخ الإ 

ولقد نصح ابن سينا فـي كتـاب السياسـة بالبـدء بتعلـيم الطفـل القـرا ن الكـريم بمجـرد * 
ــالم  ــا لهــذا التعلــيم   ليرضــع اللغــة الإ صــيلة   وترســخ فــي نفســه مع اســتعداده جســميًّا وعقليًّ

يمان   .الإ 
وممــا يــروى فــي كتــب التــاريخ والــإ دب ا ن الفضــل بــن زيــد را ى مــرة ابــن امــرا ة مــن * 

ا  ا ا تــم خمــس ســنوات ا ســلمت ه ا لــى : " بمنظــره   فســا لها عنــه فقالــت  الــإ عراب   فا عجــب
ـن مـا ثر ا بائـه  المؤدب فحفظ القرا ن فتلاه   وعلّمه الشعر فرواه   ور غِّب في مفاخر قومه   ول قِّ
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لم حملته على ا عناق الخيل   فتمّرس وتفّرس   ولبس السلاح ومشى  وا جداده   فلما بلل الح 
 ... " .ا لى صوت الصارخ  بين بيوت الحي   وا صغى

ــائهم ا نهــم حــين كــانوا يــدفعون  ــة ا بن ــإ ولين بتربي ــا فــي مبحــث اهتمــام ال وســبق ا ن  كرن
ا ولإدهم ا لى المؤّدب ا ول شيء يشيرون ا ليه   وينصحون به ؛ تعليم ا ولإدهم القـرا ن الكـريم   

قلـوبهم   حتى تتقوم ا لسنتهم   وتسمو ا رواحهـم   وتخشـع .. وتلاوتهم له   وتحفيظهم ا ياه 
يمان واليقين   .وتدمع عيونهم   ويترسخ في نفوسهم الإ 

 
 :والذي نخلص ا ليه بعد ما تقدم 

يمـان   ا ن الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه قد اهتم بتلقـين الولـد منـذ نشـا ته ا صـول الإ 
سلام   وا حكام الشريعة   وتا ديبه على حب الرسـول  وحـب ا ل بيتـه   وحـب  وا ركان الإ 

يمان الكامـل .. قواد والفاتحين   وتلاوة القرا ن الكريم الإ صحاب وال حتى يتربى الولد على الإ 
وا  ا ترعرع وكبر لم ..   والعقيدة الراسخة   وحب الرعيل الإ ول من الجدود البواسل الإ مجاد
لحادي   ولم يتا ثر بدعايات ا هل الكفر والضلال   !!.يتزعزع بالدجل الإ 

.. ءهم على هذه الإ سس   ويسـلكوا معهـم هـذه الوسـائلفما ا جدر المربين ا ن يربوا ا بنا
لحاد والإنحراف   !!ليضمنوا سلامة عقيدتهم من الزيل والإ 
* * * 

حين يولد يولد على فطرة من الإ مور المسلَّم بها لدى علماء التربية والإ خلاق ا ن الطفل 
يمان باللّه   وعلى ا صالة الطهر والبراءة  تهيا ت له التربية المنزلية فا  ا .. التوحيد   وعقيدة الإ 

 -لـإ شـك  -نشـا  الولـد .. الواعية   والخلطة الإجتماعية الصالحة   والبيئـة التعليميـة المؤمنـة 
يمان الراسخ   والإ خلاق الفاضلة   والتربية الصالحة   ..على الإ 

يمانيـة قـد قررهـا القـرا ن الكـريم   وا كـدها الرسـول     وهذه الحقيقة من الفطـرة الإ 
 .ا علماء التربية والإ خلاق وا ثبته

 :ا ما ا ن القرا ن الكريم قررها فلقوله تبارك وتعالى  -

 ( 35: الروم .)  { فطرت الّله اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق الّله }
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ا ن رسـول  ا ما ا نه عليه الصلاة والسلام ا كدها فلما روى البخاري عن ا بـي هريـرة  -
ـــه  ـــى الفطـــرة   فـــا بواه يهّودانـــه   ا و ينصـــرانه   ا و كـــل مولـــود يولـــد : " قـــال  اللّ عل

سانه   ... " .يمجِّ
ــربيين  - ــا قوال الغ ــل سنستشــهد ب ــد قلي ــا فبع ــد ا ثبتوه ــاق ق ــة والإ خل ــاء التربي ــا ا ن علم ا م

نسانية   وا ثرها في ا صلاح سـلوك الـإ فراد   وتقـويم  والشرقيين عند الكلام عن ا همية التربية الإ 
مـام الغزالـي فـي تعويـد الولـد خصـال اعوجاج الشعوب   ونجتزئ في  هذا المجال ما قـّرره الإ 

والصـبي ا مانـة : "الخير   ا و مبادئ الشر باعتبار قابليتـه وفطرتـه   فممـا قالـه فـي هـذه المناسـبة
لِّمـه نشـا  عليـه وسـعد فـي الـدنيا  د الخيـر وع  وِّ عند والديه   وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة   فا ن ع 

د ال وِّ وصـيانته بـا ن يؤّدبـه ويهذبـه .. شـر وا همـل ا همـال البهـائم شـقي وهلـك والإ خرة   وا ن ع 
 .. " .ويعلمه محاسن الإ خلاق 

 :وما ا حسن ما قال بعضهم 

 وينشذذذذذذذذذذذذأ  ناشذذذذذذذذذذذذ   الفتيذذذذذذذذذذذذان مّنذذذذذذذذذذذذا 

  
 علذذذذذذذذذى   مذذذذذذذذذا  كذذذذذذذذذان  عذذذذذذذذذّوده  أبذذذذذذذذذوه  

   
 ومذذذذذذذذذذذادان الفتذذذذذذذذذذذى  جذذذذذذذذذذذًى ولكذذذذذذذذذذذن   

  
 يعذذذذذذذذذذذذذذذوده     التذذذذذذذذذذذذذذذدّين     أقربذذذذذذذذذذذذذذذذوه  

   
نعلـم ا ن الولـد ا  ا نشـا  فـي بيـت منحـرف   .. إ همية الفطـرة وا ثرهـا ومن هذا العرض ل

فلـا شـك ا نـه سيرضـع لَبـان الفسـاد   ويتربـى .. وتعلم في بيئة ضالة   وخال  جماعة فاسدة 
وسـرعان مـا يتحـول مـن السـعادة ا لـى .. على ا سوا  الإ خلاق   ويتلقن مبادئ الكفر والضـلال 

ل يمان ا لى الإ  سلام ا لى الكفر الشقاء   ويتدرج من الإ  وعندئذ يصـعب .. حاد   وينتقل من الإ 
يمان والهدى   ..رده ا لى جادة الحق   وا لى سبيل الإ 

ــي هــذه المناســبة ا ن ا ســتعرض معــك  ــا س ف ــإ ب ــي  -ول ــا المرب ــا  -ا يه ــن واقعن صــوًرا م
  لتعلم العوامل التي تؤدي ا لى انحراف الولد الإجتماعي ونما ج من بيئات الضلال والفساد 

يدته وا خلاقه   وتعلم كذلك ا نه ا  ا تساهل الإ ولياء والإ باء في تربيـة ا بنـائهم   فسـيؤدي في عق
لحاد  -على الإ غلب  -بهم الإ مر   !!..ا لى الزيل والإنحراف   واعتناق مبادئ الكفر والإ 
الذي يدفع بولده ا لى المدارس الإ جنبية   والمعاهد التبشيرية يرضع مـن لبانهـا  فالإ ب* 

لإ شك ا ن الولد سينطبع علـى الزيـل والضـلال .. توجيه والتعليم على يد مبشريها   ويتلقف ال
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لحـاد  سـلام   وا حقـاد ..   ويتدرج علـى الكفـر والإ  بـل ستترسـخ فـي نفسـه مشـاعر الكـره للا 
 .العداوة لهذا الدين 

الــذي يســلم قيــاد ولــده لإ ســاتذة ملحــدين   ومــربين ا شــرار   يلقنونــه مبــادئ  والــإ ب* 
لــإ شــك ا ن الولــد سينشــا  علــى التربيــة .. غرســون فــي ســويداء قلبــه بــذور الضــلال الكفــر   وي

لحادية   والتوجيه العلماني الخطير   .الإ 
الذي يسمح لولده ا ن يطالع ما شاء من كتب الملحدين والماديين   ويقرا  مـا  والإ ب* 

تـه ودينـه لإ شك ا ن الولد سيتشكك بحقيقـة عقيد.. ا راد من مطاعن المبشرين والمستعمرين 
سلام   .  ويهزا  بتاريخه وا مجاده   ويكون حرًبا على مبادئ الإ 

الذي يرخي لولده العنـان   ويتـرك حبلـه علـى غاربـه ليخـال  مـن رفقـاء الزيـل  والإ ب* 
لـإ شـك ا ن ... والضلال ما يرغب   ويعتنق من المبادئ الضالة والإ فكار المستوردة ما يشـاء 

ــيم ــة بكــل الق ــإ محال ــد سيســخر ل ــا الإ ديــان  الول ــي جــاءت به ــة الت ــادئ الخلقي ــة والمب الديني
 .والشرائع 
ــإ ب*  الــذي يتــرك المجــال لولــده لــإ ن ينتمــي ا لــى ا حــزاب ا لحاديــة كــافرة   وا لــى  وال

سلام عقيدة وفكـًرا وتاريًخـا  لـإ شـك .. منظمات علمانية لإ دينية   وا لى هيئات لإ ترتب  بالإ 
على مبادئ ا لحادية كـافرة   بـل يكـون حرًبـا علـى ا ن الولد سيتربى على عقائد ضالة   وينشا  

 !!..الإ ديان والقيم والمقدسات 

 ولذذذذذذذذذذذيس النبذذذذذذذذذذذُت ينبذذذذذذذذذذذت يف جنذذذذذذذذذذذان

  
 كمثذذذذذذذذذذذل  النبذذذذذذذذذذذت ينبذذذذذذذذذذذُت يف الفذذذذذذذذذذذالة  

   
 وهذذذذذذذذذذذل  يرجدذذذذذذذذذذذى  ألطفذذذذذذذذذذذالب  كمذذذذذذذذذذذالا 

  
 إذا ارتضذذذذذذذذذذذذذذعوا ُثذذذذذذذذذذذذذذددّي الناقصذذذذذذذذذذذذذذات 

   
* * * 

كل خـاص مسـؤولية كبـرى فـي تنشـئة وا  ا كان على المربين بشكل عام   والإ بوين بشـ
سـلام  يمـان   وواجـب ا عظـم فـي تلقينـه مبـادئ الإ  فينبغـي ا ن نعـرف  ..الولد على عقيـدة الإ 

ليعلم كل من كان له في عنقه حق التوجيـه .. حدود هذه المسؤولية   وا بعاد هذا الواجب 
يمان  .ية الكاملة المرضية والتربية المهمة الملقاة على عاتقه في تنشئة الولد على التربية الإ 

 :وحدود هذه المسؤولية مرتبة على الشكل التالي 
يمان باللّه   وقدرته المعجزة   وا بداعه الرائع  - 9  :ا ن يرشدوهم ا لى الإ 
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دراك . و لك عن طريق التا مل والتفكير في خلق السموات والإ رض  و لـك فـي سـن الـإ 
المعقول   ومن الجزئي ا لى الكلـي   ويحسن ا ن يتدرجوا معهم من المحسوس ا لى . والتمييز 

يمان عن اقتنـاع .. ومن البسي  ا لى المركب  حتى يصلوا معهم في نهاية الشوط ا لى قضية الإ 
يمانيـة الثابتـة ... وحجة وبرهان  وتنصـب فـي ... ؛ وحين يا خذ الولد منذ الصـغر القضـايا الإ 

لهدم ا ن تنال مـن قلبـه العـامر   فلا تستطيع معاول ا...  هنه وفكره الإ دلة التوحيدية الراسخة 
ولـإ يمكـن لـدعاة السـوء ا ن يـؤثروا علـى عقلــه الناضـج   ولـإ يقـدر ا نسـان ا ن يزعـزع نفســيته 

 .لما وصل ا ليه من ا يمان ثابت   ويقين راسخ  وقناعة كاملة .. المؤمنة 
فـي .. وهذه الطريقة من التدرج من الإ دنى ا لى الإ على   ومن المحسوس ا لى المعقول 

 :وا ليكم طرًفا من ا ياته الباهرة .. صول ا لى الحقيقة هي طريقة القرا ن الكريم الو

* هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ، ومنه شجر فيه تسيمون  } -

ينبت لكم به الزر  والزيتون والنخيل واألعناب ومن كل الثمرات إن يف ذلك آلية لقوم يتفكرون 

لشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن يف ذلك آليات لقوم وسخر لكم الليل والنهار وا* 

وهو الذي * وما ذرأ لكم يف األرض خمتلًفا ألوانه إن يف ذلك آلية لقوم يذكرون * يعقلون 

سخر البحر لتأكلوا منه حلًما طريًّا وتستخرجوا منه حلية تلبسو ا، وترى الفلك مواخر فيه ، 

وألقى يف األرض رواسي أن متيد بكم وأ اًرا وسبًلا  *ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 

أفمن خيلق كمن ال خيلق أفال تذكرون * وعالمات وبالنجم هم يهتدون * لعلكم هتتدون 

 ( 97 - 95: النحل .)  {؟ 

إن يف خلق السموات واألرض ، واختال  الليل والنهار ، والفلك اليت  ري يف  } -

زل الّله من السماء من ماء  فأحيا به األرض بعد موهتا ، وبث البحر ينا ينفع الناس ، وما أن
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فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح ، والسحاب املسخر بني السماء واألرض آليات لقوم 

 ( 924: البقرة .)  { يعقلون

خيرج من بني الص لب * خلق من ماء دافق * فلينظر اإلنسان مم خلق  } -

فما له من قوة وال * يوم تبلى السرائر * در إنه على رجعه لقا* والرتائب 

 ( . 95 - 2: الطارق .)  { ناصر

* ثم شققنا األرض شًقا * فلينظر اإلنسان إىل طعامه أنَّا صببنا املاء صًبا  } -

* وفاكهة وأًبا * وحدائق ُغلًبا * وزيتوًنا وخنًلا * وعنًبا وقضًبا * فأنبتنا فيها حًبا 

 ( 32 - 24: عبس .)  {.. متاًعا لكم وألنعامكم

أ  تر أن الّله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به مثرات خمتلًفا ألواُنها ، ومن اجلبال  } -

ُجددد بي  ومحر خمتلف ألوا ا وغرابيب سود ومن الناس والدواب واألنعام خمتلف ألوانه 

 ( 22 - 27 :فاطر )  {كذلك إمنا خيشى الّله من عباده العلماُء إن الّله عزيز غفور 

واألرض * أفلم ينظروا إىل السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وماهلا من فروج  } -

تبصرًة وذكرى لكل عبد * مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج هبي  

 ( 2 -2: ق .) {ُمنيب 
 ..ا لى غير  لك من هذه الإ يات الكثيرة المستفيضة التي لإ تعد ولإ تحصى 

 :ا ن يغرسوا في نفوسهم روح الخشوع والتقوى والعبودية لله رب العالمين  - 2
.. و لك بتفتيح بصائرهم على القدرة المعجزة   والملكوت الهائل الكبير في كل شـيء

فـي الزهـرة .. فـي النبتـة النابتـة والشـجرة الناميـة .. فـي الجامـد والحـي .. في الدقيق والكبير 
فــي ملــايين الملــايين مــن الخلــائق العجيبــة الصــنع   البديعــة .. ن الفّواحــة البديعــة الــإ لوا
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فما يملك القلب ا زاء  لك ا لإ ا ن يخشـع ويهتـز لعظمـة اللّـه   ومـا تملـك الـنفس .. التكوين 
تجاه هذا ا لإ ا ن تحس بتقوى اللّه ومراقبتـه   وا ن تشـعر بكليتهـا وقـرارة وجـدانها بِلـذَّة الطاعـة 

 .عالمين وحلاوة العبادة للّه رب ال
ترويضه فـي سـن التمييـز : تقوية الخشوع   وترسيخ التقوى في نفس الولد  ومن وسائل

وهـذه . على التّخشع في الصلاة   وتا ديبه علـى التحـزن والتبـاكي عنـد سـماع القـرا ن الكـريم 
 ..هي صفة العارفين   وشعار عباد اللّه الصالحين   وخصيصة المؤمنين الصادقين 

 :ا ن العظيم في تمجيده الخاشعين   وثنائه على الإ تقياء المخبتين ولنستمع ا لى القر

 ( 2 - 9: المؤمنون .)  {الذين هم يف صالهتم خاشعون * قد أفلح املؤمنون  } -

الّله نزل أحسن احلديث كتاًبا متشاهًبا ، مثاني ، تقشعر منه جلود الذين خيشون  } -

: الزمر .)  {ذلك هدى الّله يهدي به من يشاءرهبم ثم تلني جلودهم وقلوهبم إىل ذكر الّله 
23 ) 

 ( 32 - 34: الحج .)  { الذين إذا ذكر الّله وجلت قلوهبم* وبشِّر املخبتني  } -

 ( 22: مريم .)  {إذا تتلى عليهم آيات الرمحن خّروا سجًدا وبكيًّا  } -

: الحديد . )  { أ  يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوهبم لذكر الّله وما نزل من احلق } -
92 ) 

خبات والتحزن  هو ما كان عليه الرسول صلوات اللّه .. وهذه الظاهرة من الخشوع والإ 
  والسلف الصالح  والعارفون  رضي الله عنهموسلامه عليه   وما كان عليه الصحابة الكرام 

ل رسول قا: قال  فقد روى البخاري ومسلم عن عبد اللّه بن مسعود . باللّه رحمهم اللّه 
: " ا قرا  عليك وعليك اُنزل ؟ قال ! يا رسول اللّه : فقلت " . اقرا  علّي القرا ن : "  اللّه 

:   فقرا ت  عليه سورة النساء حتى ا  ا جئت ا لى هذه الإ ية " ا ني ا حب ا ن ا سمعه من غيري 

: "   قال  {فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ، وجئنا بك على هؤالء شهيًدا  }
 .  فالتفت ا ليه فا  ا عيناه تذرفان " ن حسبك الإ  
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فجعلـوا  قـدم نـاس مـن ا هـل الـيمن علـى ا بـي بكـر الصـديق : وعن ا بي صالح قال 
 .  هكذا كنا حتى قست القلوب  يقرؤون القرا ن ويبكون   فقال ا بو بكر 

وا خبار السلف في بكائهم وتخّشعهم في صلاتهم   وفي سـماعهم للقـرا ن الكـريم ا كثـر 
 ...  وقصصهم الرائعة في كتب الإ خلاق والتربية كثيرة ومستفيضة  من ا ن تحصى

صـعوبة ومشـقة .. وربما يجد المربي في ترويض الولد على الخشـوع والتحـزُّن والبكـاء 
يصـبح .. في بدء الترويض والتعليم   ولكن في التنبيه تارة   والمثابرة ا خـرى   والتا سـي ثالثـة 

 ...لولد   وطبًعا كريًما من طباعه وا خلاقه التخشع والتحزن خلًقا ا صيلا في ا
 :وما ا حسن ما قال بعضهم 

 قذذذذذذذذذذذذد ينفذذذذذذذذذذذذع األدُب األوالدد يف صذذذذذذذذذذذذغر  

  
 ولذذذذذذذذذيس  يذذذذذذذذذنفعهم  مذذذذذذذذذن  بعذذذذذذذذذده  أدب  

   
 إن الغصذذذذذذذذذذذذون إذا عدلتذذذذذذذذذذذذها اعتذذذذذذذذذذذذدلت

  
 وال   تلذذذذذذذذذني   ولذذذذذذذذذو  لّينَتذذذذذذذذذُه  اخُلشذذذذذذذذذب  

   
إ ولياء به   وترويضهم عليـه هـو مـا ا رشـد وهذا التعويد من البكاء والتخشع ؛ في ا خذ ال

 :ا ليه عليه الصلاة والسلام في قوله 
 .رواه الطبراني " . اقرؤوا القرا ن وابكوا   فا ن لم تبكوا فتباكوا " 
 :ا ن يربّوا فيهم روح المراقبة لله سبحانه في كل تصرفاتهم وا حوالهم  - 3

  ويعلم سره ونجواه   ويعلم خائنة  و لك بترويض الولد على ا ن اللّه سبحانه يرقبه ويراه
وتخليق الولد على مراقبة اللّه تعالى يجب ا ن تكون غاية المربـي .. الإ عين وما تخفي الصدور 

ه وهدفه الإ كبر   و لك لإ يكون ا لإ في ترويض الولد عليها وهـو يعمـل  وترويضـه عليهـا  وهمَّ
ه عليها وهو ي ِحّس   :وهو يفكر   وترويض 

خلاص للّه رب العالمين فـي كـل ..  ى مراقبة اللّه وهو يعملا ما ترويضه عل فليتعلّم الإ 
ا قوالـه وا عمالــه وســائر تصــرفاته   ولكــي يقصــد وجــه اللّـه ســبحانه فــي كــل عمــل يســبقه نيــة  

 :وعندئذ يتحقق بالعبودية الخالصة للّه تعالى   ويكون ِمّمن شملهم القرا ن بقوله 

لصني له الدين ُحنفاء ، وُيقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وما ُأمروا إال ليعبدوا الّله خم }

 ( 2: البينة .)  {وذلك دين القّيمة 
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وكذلك على المربي ا ن ي شِعر الولد با ن اللّه سبحانه لإ يقبل منه ا ي عمـل ا لـإ ا  ا قصـد 
للحديث الـذي رواه ا بـو داود والنسـائي عـن رسـول .. من ورائه وجه اللّه   وابتغى به مرضاته 

ا ن اللّه عز وجل لإ يقبل من العمل ا لإ ما كان خالًصا  وابت غي به وجهـه : " ا نه قال  ه اللّ 
ا نما الإ عمال بالنيات وا نما لكل امرئ : "   ولقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان " 
 .. " .نوى  ما

.. من خالقه العظيمفليتعلم الإ فكار التي تقّربه .. ا ما ترويضه على مراقبة اللّه وهو يفكر 
ض علـى ا ن .. والتي بها ينفع نفسه   وينفع مجتمعه   وينفع الناس ا جمعين  بل يجب ا ن ي روَّ

يكون عقله وقلبه وهواه تبًعا لما جاء بـه خـاتم الإ نبيـاء عليـه الصـلاة والسـلام   وكـذلك علـى 
وا ن .. لشـاردة المربي ا ن يؤدب الولد على المحاسبة حتى علـى الخـواطر السـيئة   والإ فكـار ا

مع بيان ما فيها من ا رشادات وا دعية لما تشتمله هذه الإ يات من  (9)ي حّفظه ا واخر سورة البقرة 
ــإ رض والســموات    ــى خــالق ال ــنفس   والإلتجــاء ا ل ــه   والمحاســبة لل ــة اللّ ــى مراقب ــه ا ل توجي

 .ومناجاته والدعاء له 
ساس نظيف   وليتربّـى علـى فليتعلم كل ا ح..  ا ما ترويضه على مراقبة اللّه وهو يحس

نِس   ولـإ ... كل شعور طـاهر  فلـا يحسـد   ولـإ يحقـد   ولـإ يـنّم   ولـإ يتمتـع المتـاع الـدَّ
وكلما ا صابه نـزغ مـن الشـيطان   ا و هاجسـة مـن الـنفس الإ ّمـارة .. يشتهي الشهوات الباطلة 

ا النم  مـن التربيـة وهذ.. بالسوء تذكر ا ن اللّه سبحانه معه يسمعه ويراه فا  ا هو متذكر مبصر 
حسـان  : " والمراقبة قد وجه ا ليه المربي الإ ول عليه الصلاة والسلام في ا جابته السـائل عـن الإ 

نه يراك   " .ا ن تعبد اللّه كا نك تراه   فا ن لم تكن تراه فا 
 :وقد ا شار ا ليه القرا ن الكريم بقوله 

إن الذين اتقوا إذا *  وإما ينزغّنك من الشيطان نْزغ فاستعذ بالّله إنه ايع عليم }

 ( 255 - 259: الإ عراف .)  { مس هم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون
كانــت ديــدن الســلف الصــالح فــي ترويضــهم .. وهــذه الظــاهرة مــن التــرويض والتعلــيم 

مام الغزالي في ا حيائه   :لإ ولإدهم   وتا ديبهم عليها   وا ليكم ما قصه الإ 

                                                

: البقرة .. ) { .. للّه ما في السموات والإ رض وا ن تبدوا ما في ا نفسكم } : دا  من قوله تعالى الإ يات تب (9)
 .ا لى ا خر السورة ( .. 224
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كنت ا نا ابـن ثلـاّ سـنين ا قـوم بالليـل   فـا نظر ا لـى : التستري قال سهل بن عبد اللّه ) 
: ا لـإ تـذكر اللّـه الـذي خلقـك ؟ فقلـت:   فقـال لـي يوًمـا ( محمـد بـن سـوار ) صلاة خالي 

قل بقلبك عنـد تقلبـك فـي فراشـك ثلـاّ مـرات مـن غيـر ا ن تحـرك بـه : كيف ا  كره ؟ قال 
قـل : ؛ فقلت  لك ليـالي ثـم ا علمتـه فقـال  الله معي   اللّه ناظر ا لّي   اللّه شاهدي: لسانك 

قل  لك كل ليلة ا حدى عشرة مرة : في كل ليلة سبع مرات   فقلت  لك ثم ا علمته   فقال 
ْم :   فقلته فوقع في قلبي حلاوته   فلما كان بعد سنة   قال لي خـالي  احفـظ مـا علمتـك ود 

نه ينفعك في الدنيا والإ خرة؛ ف لم ا زل على  لك سنين   فوجدت عليه ا لى ا ن تدخل القبر   فا 
يا سـهل مـن كـان اللّـه معـه   ونـاظًرا ا ليـه   : لذلك حلاوة في سري ؛ ثم قال لي خالي يوًما 

وا صبح سهل رحمه اللّـه مـن كبـار العـارفين   ومـن .. ( ا يعصيه ؟ ا ياك والمعصية .. وشاهده 
بـه وعلمـه وربـاه   وغـر... رجال اللّه الصالحين س فـي نفسـه وهـو صـغير بفضل خاله الذي ا دَّ

يمان والمراقبة   وا نبل مكارم الإ خلاق   .ا كرم معاني الإ 
* * * 

وحينما ينهج المربون في تربية الإ ولإد هـذا الـنهج   وحينمـا يسـير الإ بـاء والإ مهـات فـي 
يسـتطيعون فـي فتـرة يسـيرة مـن الـزمن ا ن يكّونـوا جيًلـا .. تا ديب الإ بناء على هاتيـك القواعـد 

ا بدينه   مفتخًرا بتاريخـه وا مجـاده مسلًما مؤمًنا  نـوا .. باللّه   معتزًّ ويسـتطيعون كـذلك ا ن يكوِّ
لحاد   نظيًفا من الميوعة   نظيًفا من الحقد   نظيًفا من الجريمة   .مجتمًعا نظيًفا من الإ 

يمانية التي فصلنا فيها   ودار الكلام حولها  هي التي يلح عليها كبار .. وهذه التربية الإ 
ــة والإ خلــاق فــي بلــاد الغــربعلمــاء  لحــاد والر يلــة والميوعــة  التربي لتحــرر المجتمــع مــن الإ 

 ..والجريمة 
 :وا ليكم طرًفا من ا قوالهم 

نسـان " دستوفسكي " كتب *  ا عظـم قصصـي فـي عـالم الغـرب ليبـين كيـف ا صـبح الإ 
 . (9)متلبًِّسا بالشياطين حين هجر اللّه تعالى 

ــب الفرنســي الشــهير *  ــولتير " ويقــول الإ دي ــاديين " ف ــن طبقــة الملحــدين الم ســاخًرا م
 :المشككين 

 !! .. ( .لَِم تشككون في اللّه   ولولإه لخانتني زوجتي   وسرقني خادمي ) 

                                                

 . 272: ص  2: ج ( ول ديوارنت ) لـ " مباهج الفلسفة " من كتاب  (9)
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العــودة ا لــى " الطبيــب النفســي الــإ مريكي فــي كتابــه " هنــري ل نــك " ويقـول الــدكتور * 
يمان   " .الإ 
نّمــون عــادات ا ولــإدهم الخلقيــة فــا ن هؤلــإء الإ بــاء الــذين كــانوا يتســاءلون كيــف ي) 

ويشكلونها   في حـين ينقصـهم هـم ا نفسـهم تلـك التـا ثيرات الدينيـة التـي كانـت قـد شـكلت 
ا خلاقهم من قبل   كانوا فـي الحقيقـة يجـابهون مشـكلة لـإ حـل لهـا   فلـم يوجـد بعـد  لـك 

يمـان بالخــالق وب ناموســه البـديل الكامــل الـذي يحــل محـل تلــك القـوة الهائلــة التـي يخلقهــا الإ 
لهي في قلوب الناس   ... ( .الَخْلقي الإ 

" سـوتيلانا " من الجزء الثالـث عـن لسـان  23و كرت مجلة الحج المكية في السنة * 
فقد نشا ت في بيت " الدين " ا ن السبب الحقيقي لهجر وطنها وا ولإدها هو : ) بنت استالين 

ولمـا بلغـت .. مـًدا ولـإ سـهًوا  ولإ ي ذكر عنـدهم ع" الرب " ملحد لإ يعرف ا حد من ا فراده 
ا بـا ن الحيـاة مـن غيـر  -من غير ا ي دافع خارجي  -سن الرشد وجدت في نفسها  ا حساًسا قويًـّ

يمان باللّه ليست حياة   كمـا لـإ يمكـن ا ن يقـام بـين النـاس ا ي عـدل ا و ا نصـاف مـن غيـر  الإ 
يمان نسان في حاجة ا لى الإ  يمان باللّه   وشعرت من قرارة نفسها ا ن الإ  كحاجته ا لى المـاء  الإ 

 .. ( .والهواء 
 :ا نه لإ وجود للا خلاق دون اعتقادات ثلاّ " كانت " وقد ا علن الفيلسوف * 
له   وخلود الروح   والحساب بعد الموت )   ( .وجود الإ 

يمان باللّه هـو ا سـاس ا صـلاح الولـد   وملـاك  :والذي نخلص ا ليه بعد ما تقدم  ا ن الإ 
لقية والنفسية  من ا قوال علمـاء التربيـة والإ خلـاق فـي  -ا خي القارئ  -ولقد را يت  ..تربيته الخ 

يمان والخلق   والرابطـة المتينـة بـين العقيـدة والعمـل   وا ن شـاء  العالم ؛ الصلة الوثيقة بين الإ 
يمان فـي تقـويم " مسؤولية التربية الخلقية " اللّه في معالجتنا لبحث  فسنفصل القول عن ا ثر الإ 

يب خلقـه   وتقـويم اعوجاجـه   وعلـى اللّـه قصـد السـبيل   ومنـه نسـتمد سلوك الولد   وتهذ
 .العون والتوفيق 

يمانيــة لــدى المــربين والإ بــاء والإ مهــات  وصــفوة القــول ــة الإ  لهــي .. ا ن مســؤولية التربي
بل هي الركيزة الإ ساسـية .. مسؤولية هامة وخطيرة لكونها منبع الفضائل   ومبعث الكمالإت 

سـلام لدخول الولد في حظ يمـان   وقنطـرة الإ  وبـدون هـذه التربيـة لـإ يـنهض الولـد ... يـرة الإ 
نسـانية الفاضـلة   ولـإ  بمسؤولية   ولإ يتصف با مانة   ولإ يعرف غاية   ولإ يتحقق بمعنـى الإ 

بل يعيش عيشة البهائم ليس له هم سوى ا ن يسد جوعتـه .. يعمل لمثل ا على ولإ هدف نبيل 
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ــق ورا ــه   وينطل .. ء الشــهوات والملــذات   ويصــاحب الإ شــقياء والمجــرمين   ويشــبع غريزت
باحيــة الضــالة التــي قــال اللـّـه عنهــا فــي محكــم  وعندئــذ يكــون مــن الزمــرة الكــافرة   والفئــة الإ 

 :كتابه 

سورة . )  { والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل األنعام والنار مثوًى هلم }
 ( 92: محمد 

ك فرصة سانحة تمر ا لإ وقـد زود الولـد بـالبراهين التـي تـدل فعلى الإ ب ا و المربي ا لإ يتر
يمان   وباللفتات التي تقّوي فيه جانب العقيدة رشادات التي تثبت الإ  وهذا .. على اللّه   وبالإ 

ربـي الـإ ول صـلوات اللّـه  يمانيـة   هـو ا سـلوب الم  الإ سلوب من انتهاز الفـرص فـي النصـائح الإ 
ا لـى ا ن يوجـه الإ ولـإد ا لـى كـل مـا يرفـع مـن شـا نهم    وسلامه عليه حيـث كـان يسـعى دائًمـا

يمان واليقين في ا عماق نفوسهم   ..ويرسخ الإ 
 :بعض النما ج من توجيهه وا سلوبه عليه الصلاة والسلام  -ا خي القارئ  -وا ليك 

يوًمــا  كنــت خلــف النبــي : قــال  رضــي اللــه عنهمــاروى الترمــذي عــن ابــن عبــاس 
احفظ اللّه يحفظك   احفظ اللّـه تجـده تجاهـك   ا  ا : ات يا غلام ا ني ا علمك كلم: فقال 

سا لت فاسا ل اللّه   وا  ا استعنت فاستعن باللّه   واعلم ا ن الإ مة لو اجتمعـت علـى ا ن ينفعـوك 
بشيء لم ينفعوك ا لإ بشيء قد كتبه اللّه لك   وا ن اجتمعوا على ا ن يضروك بشيء لم يضروك 

 " .الإ قلام وجفت الصحف ا لإ بشيء قد كتبه اللّه عليك   ر فعت 
احفظ اللّه تجده ا مامك   تعّرف ا لى اللّه في الرخاء يعرفك : " وفي رواية غير الترمذي 

في الشدة   واعلم ا ن ما ا خطا ك لم يكن ليصيبك   وما ا صـابك لـم يكـن ليخطئـك   واعلـم 
 " .ا ن النصر مع الصبر   وا ن الفرج مع الكرب   وا ن مع العسر يسًرا 

ا ن يختاروا لتلاميذهم وا بنائهم ا فضـل .. ا قترح على المربين والمعلمين والإ باء : وختاًما 
الكتب لتعليم الإ ولإد عقيدة التوحيد منذ سـن التعقـل والتمييـز   وا رى ا ن يكـون التعلـيم علـى 

 ...مراحل   كل مرحلة تتفق مع سن الولد ومع نضجه وثقافته 
 :دراسة المرحلة الإ ولى 
 :رة ا لى الخامسة عشرة وهي ما بين سن العاش

 .لفضيلة العالم المرشد الشيخ عبد الكريم رفاعي رحمه اللّه " المعرفة " كتاب  - 9
مام حسن البنا رحمه اللّه " العقائد " وكتاب  - 2  .للا 
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 .للا ستا  طاهر الجزائري " الجواهر الكلامية " وكتاب  - 3
 

 :دراسة المرحلة الثانية 
 :سن العشرين  وهي ما بين سن البلوغ ا لى

 .للا ستا  عبد اللّه عرواني " ا صول العقائد "  - 9
 .للدكتور حسن هويدي " الوجود الحق " كتاب  - 2
 .للمؤلف " شبهات وردود " كتاب  - 3

 :دراسة المرحلة الثالثة 
 :وهي ما بعد سن العشرين 

 .للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي " كبرى اليقينيات الكونية " كتاب  - 9
 .للا ستا  سعيد حّوى " اللّه جل جلاله " كتاب  - 2
يمان " كتاب  - 3  .للا ستا  نديم الجسر " قصة الإ 

ويضاف ا لى كتب مرحلتي الثانية والثالثة كتب عقيدية وفكرية ا خرى   فعلى كل شـاب 
مســلم ا ن يقتنيهــا ويمــر علــى دراســتها   ويتعمــق فــي فهمهــا ومطالعتهــا لكونهــا ترســخ جانــب 

يمان  العقيدة  ..  وتزيد من معين الإ 
 :وا هم هذه الكتب هي 

 .الدين في مواجهة العلم للا ستا  العالم وحيد الدين خان  - 9
سلام يتحدى للا ستا  العالم وحيد الدين خان  - 2  .الإ 
 .اللّه يتجلى في عصر العلم لمجموعة من علماء الغرب  - 3
يمان لكريسى موريسون  - 4  .العلم يدعو ا لى الإ 
 .اللّه والعلم الحديث لعبد الرزاق نوفل  - 2
يمان للدكتور خالص كنجو  - 2  .الطب في محراب الإ 
 .قصة الهداية للمؤلف  - 7

سلام يمان   وترسخ معاني العقيدة والإ   ..ا لى غير  لك من هذه الكتب التي تقوي الإ 
ن الولد مقتصـًرا ا ما ا  ا كا.. هذا ا ن كان الولد مثقًفا يتابع مراحل دراسته حتى الجامعة 

في دراسته على المرحلة الإبتدائية ثم نزل الحياة العملية لإبتغاء الرزق   فعلى الإ ب ا ن يسـعى 
يمـان  جهده في تعليمه عقيدة التوحيد في ا وقات فراغه على يد ا ساتذة ا كفاء يلقنونه مبادئ الإ 
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  ومـا يجـوز     ويغرسون في نفسه بذور التوحيد الخالص حتى يعرف بوضوح ما يجـب للّـه 
يمانية الخالصة .. وما يستحيل  فلا يتزعـزع بشـبهة ولـإ ينسـاق .. وعندئذ ينشا  على التربية الإ 

 !!وراء فتنة ا و ا غراء 
* * * 
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 مسؤوليَّة التربَية الخلقيَّة :الفصل الثاني 
 ةمسؤوليَّة التربَية الخلقيَّ  - 2

لقية   لقية مجموعة المبادئ الخ  والفضـائل السـلوكية والوجدانيـة التـي  نقصد بالتربية الخ 
يجب ا ن يتلقنها الطفل ويكتسبها ويعتاد عليها منذ تمييزه وتعقله ا لى ا ن يصبح مكلًفـا ا لـى ا ن 

 ..يتدرج شاًبا ا لى ا ن يخوض خضّم الحياة 
ا ن الفضائل الخلقية والسلوكية والوجدانية هي ثمرة ومما لإ شك فيه   ولإ جدال معه 

يمان   ...الراسخ   والتنشئة الدينية الصحيحة من ثمرات الإ 
يمـان باللّـه   ويتربّـى علـى الخشـية منـه    فالطفل منذ نعومة ا ظفـاره حـين ينشـا  علـى الإ 

تصـبح .. والمراقبة له   والإعتماد عليه   والإستعانة به   والتسليم لجنابـه فيمـا ينـوب ويـروع 
فضـيلة ومكرمـة   والإعتيـاد علـى كـل  عنده الملكة الفطرية   والإستجابة الوجدانية لتقبل كل

لهيــة التــي .. خلــق فاضــل كــريم  لــإ ن الــوازع الــديني الــذي تا صــل فــي ضــميره   والمراقبــة الإ 
.. ترسخت في ا عماق وجدانه   والمحاسبة النفسـية التـي سـيطرت علـى تفكيـره وا حساسـاته 

ر ولـة   والتقاليـد كل  لك بات حائًلا بين الطفل وبين الصـفات القبيحـة والعـادات الإ ثمـة الم
بل ا قباله على الخير يصبح عادة من عاداته   وتعشقه المكـارم والفضـائل .. الجاهلية الفاسدة 

لًقا ا صيًلا من ا برز ا خلاقه وصفاته   ...يصير خ 
نجـاح التجربـة العمليـة التـي يسـلكها الكثيـر مـن الإ بـاء المتـدينين مـع  ومما يؤكـد هـذا

لمــربين مــع مريــديهم وتلامــذتهم   فهــذه التجربــة ا صــبحت ا بنــائهم   وكثيــر مــن المرشــدين وا
مـن " محمـد بـن سـوار " وسـبق ا ن  كرنـا موقـف .. معلومة في سيرة السلف   وعالم الواقع 

يمان   وا صلاح نفسه ووجدانه   ورا ينا ا ن نفسـه قـد " التستري " ابن ا خته  في تربيته على الإ 
و لــك فــي ... ة منــه   والإعتمــاد عليــه صــلحت لمــا ربــاه خالــه علــى مراقبــة اللّــه   والخشــي

اللّه معي   اللّه : " ملاحقته على ا ن يرّدد في سره وعلنه   وظاهره وباطنه   واجتماعه وخلوته
 " .ناظر ا لّي   اللّه شاهدي 

* * * 
سلامية   مجردة من التوجيه الديني    وحينما تكون التربية للطفل بعيدة عن العقيدة الإ 

ن الطفل .. وجل والصلة باللّه عز  يترعرع على الفسوق والإنحلال   وينشا   -لإ شك  -فا 
لحــاد   بــل ســي تبع نفســه هواهــا   ويســير خلــف نــوازع الــنفس الإ مــارة    علــى الضــلال والإ 

 .ووساوس الشيطان وفًقا لمزاجه وا هوائه وا شواقه الهابطة 
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ا بليـًدا   حيًّـا عـاا فـي الحيـاة غافًلـ "الهادئ المسالم " مزاجه من النوع فا ن كان ) 
كميِّت   وموجوًدا كمفقود   ولإ يحس ا حد بحياته   ولإ يترك فراًغا بعد موتـه   ورحـم اللّـه 

 :من قال 

 فذذذذذذذذاَّ الذذذذذذذذذي إْن عذذذذذذذا    ُينتفذذذذذذذذع بذذذذذذذذه  

  
 وإْن مذذذذذذذذذات ال تبكذذذذذذذذذي عليذذذذذذذذذه أقارُبذذذذذذذذذذه   

   
حم جرى وراء الشهوات والملّذات يقت "البهيمي " يغلب على نفسه الجانب  وا ن كان

لإ حياء يردعه   ولإ ضـمير يقمعـه   .. ا لى بلوغها كل حرمة   ويسلك من ا جلها كل طريق 
 :ولإ عقل يمنعه   يقول ما قاله ا بو النواس 

 إمنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا   الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدنيا  طعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذام 

  
(1)وشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذراب  ودَنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدام 

 

   
 فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذإذا   فاتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذك  هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا 

  
 فعلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدنيا السذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالم

   
لـّو فـي الـإ رض   والإسـتكبار علـى " ي العصب" وا ن كان مزاجه من النوع  جعل همه الع 

الناس   وا ظهار السلطة والتحكم في الرقاب   والفخر بلسـانه   والإختيـال بفعالـه  ولـم يهمـه 
في سبيل  لك ا ن يبني قصًرا من جماجم البشر   وا ن يزخرفه بـدماء الإ بريـاء   شـعاره مـا قالـه 

 :الشاعر الجاهلي 

 لنذذذذذذذذذا  الذذذذذذذذذدنيا ومذذذذذذذذذن أمسذذذذذذذذذى عليهذذذذذذذذذا 

  
 ونذذذذذذذذذذذبطا حذذذذذذذذذذذني نذذذذذذذذذذذبطا قادرينذذذذذذذذذذذا 

   
 بغذذذذذذذذذذذاة    ذذذذذذذذذذذاملني   ومذذذذذذذذذذذا   ُ لمنذذذذذذذذذذذا 

  
 ولكّنذذذذذذذذذذذذذذا     سذذذذذذذذذذذذذذنبدأ     املينذذذذذذذذذذذذذذا  

   
 إذا  بلذذذذذذذذذذذل  الرضذذذذذذذذذذذيع  لنذذذذذذذذذذذا فطاًمذذذذذذذذذذذا  

  
 ختذذذذذذذذذذذّر   لذذذذذذذذذذذه  اجلبذذذذذذذذذذذابر  سذذذذذذذذذذذاجدينا  

   
 دبر المكائـد   وفـرق بـين الإ حبـة   ووضـع" الشيطاني " وا ن كان يغلب عليه الجانب 

ثم   وا غـرى بالفاحشـة    الإ لغام ليدمر   وسّمم الإ بار ليقتل   وعكّر المياه ليصطاد   وزيّن الـإ 
 :وا وقع العداوة والبغضاء بين الناس   وقال مع الشاعر 

نمـــــا ـــــع  فضـــــّر فا  ـــــت  لـــــم  تنف  ا  ا  ا ن

ــــــا   ــــــى كيمــــــا يضــــــر وينفع ــــــى الفت  ي رّج

   
ارة   وينـدفع حيـث يدفعـه مزاجـه وهكذا يـدور كـل مـن هؤلـإء حيـث تـدور نفسـه الإ ّمـ

 :المنحرف   وينقاد لإ مر هواه   والهوى يعمي وي صم   وهو ا له معبود   قال تعالى 

                                                
 .المنادمة والمجالسة على شرب الخمر : الندام (  9
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 ( 25: القصص .)  (9) { ومن أضل ممن اتَّبع هواه بغري هدًى من الّله }
يمانية هي التي تعّدل المزاج المنحـرف  : والذي نخلص ا ليه بعدما تقدم  ا ن التربية الإ 

نسانية وتق وبدونها لإ يمكن ا ن يتحقق ا صلاح  ولإ .. ّوم المعوج الفاسد   وتصلح النفس الإ 
 ..ا ن يتم استقرار   ولإ يتقّوم خلق 

يمان والإ خلاق   والرابطة المتينـة بـين العقيـدة والعمـل انتبـه  ولهذه الصلة الوثيقة بين الإ 
فا صـدروا توجيهـاتهم   وا علنـوا  ..علماء التربية والإجتماع في الغرب   وفـي كثيـر مـن الـإ مم 

عن ا رائهم ووجهات نظرهم با نه من غيـر ديـن لـإ يـتم اسـتقرار   وبغيـر ا يمـان باللّـه لـإ يتحقـق 
ل ق   ..ا صلاح   ولإ يتقوم خ 

 :وا ليكم طائفة من ا رائهم وتوجيهاتهم 
 ( .الإ خلاق من غير دين عبث " : ) فيخته " قال الفيلسوف الإ لماني * 
ا ن الـدين ومكـارم الإ خلـاق همـا شـيء " : ) غاندي " هندي المعروف قال الزعيم ال* 

ا ن الـدين .. واحد لإ يقبلان الإنفصال   ولإ يفترق بعضهما عن بعض   فهما وحدة لإ تتجزا  
كالروح للا خلاق   والإ خلاق كالجو للروح   وبعبـارة ا خـرى الـدين يغـذي الإ خلـاق وينميهـا 

 ( .ينميه وينعشها   كما ا ن الماء يغذي الزرع و
معقًبا على فضـائح وزيـر بريطـاني سـابق فـي علاقـة " ديننج " وقال القاضي البريطاني * 
بدون الدين لإ يمكن ا ن تكون هناك ا خلاق   وبدون ا خلاق لـإ يمكـن ا ن يكـون : ) خلقية 

الــدين هــو المصــدر الفــذ المعصــوم الــذي يعــرف منــه حســن الإ خلــاق مــن !!.. هنــاك قــانون 
نسان بَمَثل ا على يرنو ا ليه   ويعمل لـه   والـدين هـو الـذي قبيحها   والدين  هو الذي يرب  الإ 

يحد من ا نانية الفرد   ويكفكف من طغيان غرائزه   وسـيطرة عاداتـه   ويخـض عهـا لإ هدافـه 
ثله   ويربي فيه الضمير الحي الذي على ا ساسه يرتفع صرح الإ خلاق   ( .وم 

لـإ وجـود للا خلـاق : ) الـذي يقـول "  كانـت" وسبق ا ن  كرنـا تصـريح الفيلسـوف * 
له   وخلود الروح   والحساب بعد الموت : دون اعتقادات ثلاثة   ( .وجود الإ 

* * * 

                                                

يمان والحياة " من كتاب  (9)  .مع بعض التصرف  295: للا ستا  القرضاوي صفحة " الإ 



 مسؤوليات المربين: الثَّاني الِقْسم   932
 

سـلام اهتمامهـا البـالل بتربيـة الإ ولـإد مـن  فلا عجب بعد الذي  كرناه ا ن ت ولي شريعة الإ 
لقيــة   وا ن تصــدر توجيهاتهــا القيمــة فــي تخليــق الولــد علــى ال فضــائل والمكــارم   الناحيــة الخ 

 !.وتا ديبه على ا فضل الإ خلاق   وا كرم العادات 
 :وا ليكم ا هم هذه التوصيات والتوجيهات في تربية الولد من الناحية الخلقية والسلوكية 

مـا : " قـال  روى الترمذي عن ا يوب بن موسى عن ا بيه عن جده ا ن رسول اللّـه  -
 " .حسن  والد ولًدا من ن ْحٍل ا فضل من ا دب (9)نََحل 

ا كرمـوا : "قـال  عن رسـول اللّـه  رضي الله عنهماوروى ابن ماجة عن ابن عباس  -
 " .ا ولإدكم وا حسنوا ا دبهم 

علمـوا : " وا خرج عبد الرزاق   وسعيد بن منصور   وغيرهمـا مـن حـديث علـي  -
 " .ا ولإدكم وا هليكم الخير وا دبوهم 

مـن : "ا نـه قـال  رسـول اللّـه  عن رضي الله عنهماوا خرج البيهقي عن ابن عباس  -
 " .حق الولد على الوالد ا ن يحسن ا دبه   ويحسن اسمه 

عنـه يـوم  (9)الغلـام ي َعـقّ : " ا نـه قـال  عـن النبـي  وروى ابن حبـان عـن ا نـس  -
ـزل  السابع   وي سّمى   ويماط عنه الإ  ى   فا  ا بلل ست سنين اُّدب   وا  ا بلل تسع سـنين ع 

ـرب علـى الصـلاة والصـوم   فـا  ا بلـل سـت عشـرة عن فراشه   فا  ا بلل  ثلاّ عشـرة سـنة ض 
قد ا دبتك وعلمتك وا نكحتك   وا عو  باللّـه مـن فتنتـك فـي : زوجه ا بوه   ثم ا خذ بيده وقال 

 " .الدنيا   وعذابك في الإ خرة 
ولــإ ســيما الإ بــاء  -فيؤخــذ مــن مجموعــة هــذه الإ حاديــث التربويــة ا ن علــى المــربين 

 .ة كبرى في تا ديب الإ ولإد على الخير   وتخليقهم على مبادئ الإ خلاق مسؤولي -والإ مهات 
بكل ما يتصل با صلاح نفوسهم   وتقويم ومسؤوليتهم في هذا المجال مسؤولية شاملة 

 ..اعوجاجهم   وترفّعهم عن الدنايا   وحسن معاملتهم للا خرين 
  والإسـتقامة   عن تخليـق الإ ولـإد منـذ الصـغر علـى الصـدق   والإ مانـةفهم مسؤولون 

ــى الجــار    حســان ا ل ــر   وا كــرام الضــيف   والإ  ــرام الكبي ــة الملهــوف   واحت ــار   وا غاث يث والإ 
 ..والمحبة للا خرين 

                                                

 .ا ي ا عطاه : نحله  (9)
 .ا ي يذبح عنه : يعق عنه  (9)
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عن تنزيه ا لسنتهم من السباب   والشـتائم والكلمـات النابيـة القبيحـة   وعـن  ومسؤولون
 ..كل ما ينبئ عن فساد الخلق   وسوء التربية 

ن دنايا الإ مور   وسفاسف العادات   وقبائح الإ خلاق   وعـن عن ترفعهم عومسؤولون 
 ...كل ما يح  بالمروءة والشرف والعفة 

عــن تعويــدهم علــى مشــاعر ا نســانية كريمــة   وا حساســات عاطفيــة نبيلــة   ومســؤولون 
حسان ا لى اليتامى   والبر بالفقراء   والعطف على الإ رامل والمساكين   ...كالإ 

مســؤوليات الكبيــرة الشـاملة التــي تتصـل بالتهــذيب   وتــرتب  ا لـى غيــر  لـك مــن هـذه ال
 ...بالإ خلاق 

* * * 
سلام تعتمد في الدرجة الإ ولى على  قوة الملاحظة وا  ا كانت التربية الفاضلة في نظر الإ 

ا ن .. فجدير بالإ باء والإ مهات والمعلمين   وكل من يهمه ا مر التربيـة والإ خلـاق .. والمراقبة 
د ظواهر ا ربعة   وا ن يعيروهـا اهتمـامهم لكونهـا مـن ا قـبح الإ عمـال   وا حـ  يلحظوا في الإ ولإ

 ..الإ خلاق   وا ر ل الصفات 
 :وهذه الظواهر مرتبة كما يلي 

 .ظاهرة السرقة  - 2. ظاهرة الكذب  - 9
 .ظاهرة الميوعة والإنحلال  - 4. ظاهرة السباب والشتائم  - 3
نها من ا قبح الظـواهر ا ما ظاهرة الكذب * سـلام   فواجـب علـى المـربين  فا  فـي نظـر الإ 

جميًعا ا ن ي عيروها اهتمامهم   وا ن يركّزوا عليها جهودهم   ليقلع الإ ولإد عنها   وينفـروا منهـا 
 .  ويتجنبوا مزالق الكذب   وقبائح النفاق 

سلام من - ه الإ  روى البخـاري : خصائل النفـاق  ويكفي الكذب تشنيًعا وتقبيًحا ا ن عدَّ
: " قـال  ا ن النبـي  رضـي اللـه عنهمـاهما عن عبد اللّه بن عمـرو بـن العـاص ومسلم وغير

ا ربع من كّن فيه كان منافًقا خالًصا   ومن كان فيه خصلة مـنهن كـان فيـه خصـلة مـن النفـاق 
 " .ا  ا اؤتمن خان   وا  ا حّدّ كذب   وا  ا عاهد غدر   وا  ا خاصم فجر : حتى يدعها 

روى مسلم وغيره :  يكون في سخ  اللّه وعذابه من يزاوله ويكفيه تشنيًعا وتقبيًحا ا ن -
ثلاثـة لـإ يكلمهـم اللّـه يـوم القيامـة   ولـإ : "  قال رسول اللّـه : قال  عن ا بي هريرة 
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شـيخ زاٍن   وَملِـك كـذاب   وعائـل مسـَتْكبِر : يزكّيهم   ولإ ينظر ا ليهم   ولهم عـذاب ا لـيم 
. " 

روى الشـيخان :  يكتب عند اللّه مـن الكـا بين يعتادهويكفيه تشنيًعا وتقبيًحا ا ن من  -
ا ياكم والكذب   فا ن الكذب : ".. قال رسول اللّه : قال  وغيرهما عن ابن مسعود 

يهدي ا لى الفجور   وا ن الفجور يهدي ا لى النار   وما يزال العبد يكـذب   ويتحـرى الكـذب 
 " .  حتى يكتب عند اللّه كذاًبا 

روى ا بـوداود عـن :  ة كبيرةخيانعدَّه عليه الصلاة والسلام  قبيًحا ا نويكفيه تشنيًعا وت -
كبـرْت خيانـة ا ن : " يقـول سـمعت رسـول اللّـه : قـال  سفيان بـن ا سـيد الحضـرمي 

 " .ت حّدّ ا خاك حديًثا هو لك م صّدق   وا نت له به كا ب 
ـروا  ا بنـاءهم منـه   فا  ا كان هـذا شـا ن الكـذب والكـذابين فمـا علـى المـربين ا لـإ ا ن ي نفِّ

حتـى لـإ يقعـوا فـي .. وينهوهم عنه   ويحذروهم عواقبه   ويكشفوا لهم عن مضاره وا خطاره 
 ...حبائله   ويتعثروا في ا وحاله وينزلقوا في متاهاته 

فجـدير بكـل ..  القدوة الصالحةوا  ا كانت التربية الفاضلة في نظر المربين تعتمد على 
بحجـة ا سـكاتهم مـن بكـاء   ا و تـرغيبهم فـي ا مـر   ا و مرّب مسؤول ا لـإ يكـذب علـى ا طفالـه 

ــن غضــب  يحــاء .. تســكينهم م ــق الإ  ــّودوهم عــن طري ــد ع ــون ق ــك يكون ــوا  ل نهم ا ن فعل ــا  ف
عدا .. والمحاكاة والقدوة السيئة على ا قبح العادات   وا ر ل الإ خلاق ا لإ وهي ر يلة الكذب 

 .ائحهم ومواعظهم عن ا نهم يفقدون الثقة با قوالهم   ويضعف جانب التا ثير بنص
لهذا كله نرى المربي الإ ول والمرشد الكامل محمًدا صلوات اللّه وسلامه عليه قد حذر 
لهـاء ا و الترغيـب ا و الممازحـة ؛ حتـى  الإ ولياء والمربين من الكذب ا مام ا طفالهم ولو بقصد الإ 

: قـال  ر روى ا بو داود والبيهقي عن عبد اللّه ابـن عـام.. لإ تكتب عليهم عند اللّه كذبة 
هـا تعـال ا عطـك   فقـال لهـا : قاعـد فـي بيتنـا   فقالـت  دعتني ا مي يوًما   ورسـول اللّـه 

مـا ا ردت ا ن تعطيـه ؟ قالـت ا ردت ا ن ا عطيـه تمـًرا   فقـال لهـا رسـول اللّـه :  رسول اللّـه 
  " : ا ما ا نك لو لم ت عطيه شيًئا ك تبْت عليك َكْذبة. " 
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مـن : " ا نـه قـال  عـن رسـول اللّـه  ا بي هريرة وروى ا حمد وابن ا بي الدنيا عن 
 " .  ثم لم يعطه فهي َكْذبة  (9)قال لصبّي هاك 

في تعويد السـلف ا ولـإدهم علـى الصـدق ومعاهـدتهم عليـه هـذه  ومن طرائف ما يروى
من حين  -بنْيت  ا مري : " يقول العالم الرباني الشيخ عبد القادر الكيلاني رحمه اللّه : القصة 

على الصدق   و لك ا ني خرجـت مـن مكـة ا لـى بغـداد ا طلـب العلـم   فـا عطتني  - ما نشا ت
ا مي ا ربعين ديناًرا ا ستعين بها على النفقة   وعاهدتني على الصدق   فلما وصلنا ا رض همدان 

مـا معـك ؟ : خرج علينا جماعة من اللصوص   فا خذوا القافلة   فمـّر واحـد مـنهم وقـال لـي 
مـا معــك   : ن ا نــي ا هـزا  بـه فتركنـي   فرا نـي رجــل ا خـر   فقـال ا ربعـون دينـاًرا   فظـ: قلـت 

مـا حملـك علـى الصـدق ؟ : فا خبرته بما معي   فا خذني ا لى كبيرهم   فسا لني فا خبرته   قال
فا خـذت الخشـية رئـيس !!.. عاهدتني ا مي على الصدق   فا خـاف ا ن ا خـون عهـدها : قلت 

ون عهد ا مك   وا نـا لـإ ا خـاف ا ن ا نت تخاف ا ن تخ: اللصوص   فصاح ومزق ثيابه   وقال 
ا نـا تائـب للّـه علـى يـديك   : ثم ا مر برّد ما ا خذوه من القافلـة   وقـال !!.. ا خون عهد اللّه ؟

ا نت كبيرنا في قطع الطريق  وا نت اليوم كبيرنا في التوبة   فتابوا جميًعا ببركـة : فقال من معه 
 .الصدق 

* * * 
عن ظاهرة الكذب   وهـي متفشـية فـي البيئـات فهي لإ تقل خطًرا  ا ما ظاهرة السرقة* 

يمان  سلام   ولم تتربَّ على مبادئ التربية والإ   ..المتخلّفة التي لم تتخلق با خلاق الإ 
ومن المعلوم بداهة ا ن الطفل منذ نشا ته ا ن لم ينشا  على مراقبة اللّه والخشية منـه   وا ن 

سـيدرج علـى الغـش والسـرقة  -شـك لـإ  -فـا ن الولـد .. لم يتعود على الإ مانـة وا داء الحقـوق 
والخيانة   وا كل الإ موال بغير حق ؛ بل يكـون شـقيًّا مجرًمـا يسـتجير منـه المجتمـع  ويسـتعيذ 

 ...من سوء فعاله الناس 
لهذا كان لزاًما على الإ باء والمربين ا ن يغرسـوا فـي نفـوس ا بنـائهم عقيـدة المراقبـة للّـه   

وخيمة التي تـنجم عـن السـرقة وتسـتفحل بسـبب الغـش والخشية منه   وا ن يعرفوهم بالنتائج ال
والخيانة   وا ن يبصروهم بما ا عد اللّه للمجرمين المنحـرفين مـن مصـير فاضـح   وعـذاب ا لـيم 

 ...يوم القيامة 

                                                

 .ا ي ا قبل وخذ شيًئا : هاك  (9)
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ا ن كثيًرا من الإ مهات والإ باء لم يراقبوا ا ولإدهم مراقبة تامة فيما يرونه معهم ومن المؤلم 
مجرد ا ن يـدعي الإ ولـإد ا نهـم التقطوهـا مـن الشـارع   ا و ا هـداها فب.. من ا متعة وا شياء ونقود 

قوهم   وا خــذوا بــا قوالهم الكا بــة   دون ا ن يكلّفــوا ا نفســهم مهمــة .. لهــم ا حــد الرفقــاء  صــدَّ
ومن الطبيعي ا ن يبّرر الولد لسرقته مثـل هـذه الإدعـاءات الباطلـة مخافـة !!.. التدقيق والتحقيق 

جرام حين لم يجد من مربيه البحـث الإتهام والفضيحة   ومن الطبي عي ا ن يتمادى الولد في الإ 
 ...الدقيق   والإهتمام البالل 
.. ا ن يجد الولد من ا حد ا بويه من يدفعه ا لى السرقة   ويشّجعه عليها والإ قبح من  لك

جرام   متمادًيا في الإنحراف واللصوصية  -ولإ شك  -فا ن الولد   ..سيكون عريًقا في الإ 

 وهذذذذذذذذذذذل  ُيرجذذذذذذذذذذذى  ألطفذذذذذذذذذذذال  كمذذذذذذذذذذذال 

  
 إذا ارتضذذذذذذذذذذذذذذعوا ُثذذذذذذذذذذذذذذدّي الناقصذذذذذذذذذذذذذذات 

   
حكمت ا حدى المحاكم الشرعية على سارق بعقوبة القطع   فلما جاء وقت التنفيذ )  

  قال لهم با على صوته   قبل ا ن تقطعوا يدي اقطعوا لسـان ا مـي   فقـد سـرقت ا ول مـرة فـي 
ا رجاعهــا ا لــى الجيــران  بــل زغــردت  حيــاتي بيضــة مــن جيراننــا فلــم تــؤنبني   ولــم تطلــب ا لــيّ 

الحمد للّه   لقد اصبح ابني رجًلا   فلولإ لسان ا مي الذي زغرد للجريمة لمـا كنـت : وقالت 
 .(9)( في المجتمع سارًقا 

   بعض النما ج في استقامة ا بناء السلف الصالح -يا معشر الإ باء والإ مهات  -وا ليكم 
ــزامهم ــى ا داء الحقــوق   والت ــي  وفــي حرصــهم عل ــه عــز وجــل ف ــراقبتهم للّ ــة   وم ــق الإ مان ل خ 

 .المتقلب والمثوى   والسر والعلانية 
ولكــن هــل تســتطيع عــين .. قانونًــا يمنــع غــش اللــبن يخلــ  بالمــاء  ا صــدر عمــر  -

 على كل خائن وغااٍّ ؟ القانون ا ن ترى كل مخالف وا ن تقبض
يمــان باللـّـه والمراقبــة لــه هــو الــ.. القــانون ا عجــز مــن هــذا  ذي يعمــل عملــه فــي هــذا الإ 

 ..المجال 
الإ م تريـد ا ن تخلـ  اللـبن طمًعـا فـي : وهنا تحكي القصة المشهورة حكاية الإ م وابنتها 
 .زيادة الربح   والبنت المؤمنة تذكّرها بمنع ا مير المؤمنين 

ا ن كـان ا ميـر المـؤمنين لـإ يرانـا   فـَربُّ ا ميـر المــؤمنين : وتـرّد الإبنـة بـالجواب المفحـم 
 !!.يرانا 

                                                

 . 922من كتاب ا خلاقنا الإجتماعية للسباعي رحمه اللّه ص  (9)
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فانحـدر بنـا .. ا لـى مكـة خرجت  مع عمر بن الخطاب : وقال عبد اللّه بن دينار  -
ا نـي : بعنـي شـاة مـن هـذه الغـنم   فقـال ! يـا راعـي : راٍع من الجبل   فقال له عمر ممتحًنا 

 فا ين اللّه ؟: فقال الراعي . قل لسيدك ا كلها الذئب : فقال عمر . مملوك 
ا عتقتـك : وك   فاشـتراه مـن مولـإه وا عتقـه   وقـال لـهثم غدا مع الممل فبكى عمر 

 .في الدنيا هذه الكلمة   وا رجو ا ن تعتقك في الإ خرة 
* * * 

نهـا مـن ا قـبح الظـواهر المتفشـية فـي محـي  الإ ولـإد   ا ما ظاهرة السباب والشتائم  * فا 
سلام  لـك يعـود والسـبب فـي  .. والمنتشرة في البيئات المتخلّفة عن هدي القرا ن   وتربية الإ 

 :ا لى ا مرين ا ساسيين 
 :القدوة السيئة  -الإ ول 

... فالولد حينما يسمع من ا بويه كلمات الفحش والسباب   وا لفـاظ الشـتيمة والمنكـر 
 ...سيحاكي كلماتهم   ويتعود ترداد ا لفاظهم  -لإ شك  -فا ن الولد 

 .وزوره  فلا يصدر منه في النهاية ا لإ كلام فاحش   ولإ يتلّفظ ا لإ بمنكر القول
 :الخلطة الفاسدة  -الثاني 

فمـن البـديهي ا ن ... فالولد الذي ي لقى للشارع   ويترك لقرناء السوء   ورفقـاء الفسـاد 
ومن الطبيعـي ا ن يكتسـب مـنهم ا حـّ  الإ لفـاظ   .. يتلقن منهم لغة اللعن والسباب والشتيمة 

 .الفاسدة   والخلق الإ ثيم  وا قبح العادات والإ خلاق   وينشا  على ا سوا  ما يكون من التربية
القـدوة  ا ن يعطـوا للا ولـإد.. وجـب علـى الإ بـاء والإ مهـات والمـربين جميًعـا  لهذا كلـه

كمــا يجــب ... فــي حســن الخطـاب   وتهــذيب اللســان   وجمــال اللفـظ والتعبيــر  الصـالحة
حتــى لــإ يتــا ثروا مــن  لعــب الشــارع   وصــحبة الإ شــرار   وقرنــاء الســوء علـيهم ا ن يجنبــوهم

ويجب عليهم كذلك ا ن يبصروهم مغبّة ا فات اللسـان   .. رافهم   ويكتسبوا من عاداتهم انح
ونتيجة البذاءة في تحطيم الشخصية   وسقوط المهابة   وا ثارة البغضاء   والإ حقـاد بـين ا فـراد 

 .المجتمع 
ر مـن السـباب  يلقنوا ا ولإدهموا خيًرا وجب على المربين ا يًضا ا ن  الإ حاديـث التـي ت حـذِّ

عسـى ... لشتائم   والتي تبيّن ما ا عد اللّه للفّحاشين واللّعانين من ا ثم كبير   وعـذاب ا لـيم وا
 ..ا ن ينزجروا بها   ويتا ثروا بتوجيهاتها ومواعظها 
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 :وا ليكم بعض الإ حاديث النبوية التي تنهى عن السباب   وتحذر من الشتائم 
 .وغيرهما البخاري ومسلم " سباب المسلم فسوق   وقتاله كفر "  -
كيــف يلعــن ! يــا رسـول اللـّـه : ا ن مـن ا كبــر الكبــائر ا ن يلعــن الرجـل والديــه   قيــل "  -

البخـاري " يسّب الرجل ا با الرجل فيسب ا باه   ويسب ا مه فيسـب ا مـه : الرجل والديه ؟ قال 
 .وا حمد 
" ا ن العبد ليتكلم بالكلمة من سـخ  اللّـه لـإ ي لقـي لهـا باًلـإ يهـوي بهـا فـي جهـنم "  -
 .البخاري 
ا صـحاب السـنن " وهل يك ّب الناس في النـار علـى وجـوههم ا لـإ حصـائد ا لسـنتهم "  -
 .وا حمد 
 .رواه الترمذي " ليس المؤمن بالطعان ولإ اللّعان ولإ الفاحش ولإ البذيء "  -

فما ا جمل الولد حين يتلفظ الإ لفاظ الجميلة   والكلمات الحلوة الطريفة   ومـا ا حسـنه 
ومــا ا كرمــه حينمــا يســتهجن مــا !!.. المنطــق الرصــين   والتعبيــر الظريــف حــين يــؤدب علــى 

فلا شك ا نه يكون ريحانة في البيـت   وشـامة فـي !!.. يسمعه من لغة اللعن والسّب والبذاءة 
 .الناس 

يبين ما كان عليه ا ولإد السـلف مـن ا دب الكلـام   وحسـن الخطـاب   وا ليكم نمو ًجا
 :كيف كان الإ ولإد في الماضي يتحدثون ويتكلمون  -الإ باء ا يها  -وجمال القول   لتعلموا 

َقَحطِت البادية في ا يـام هشـام بـن عبـد الملـك ؛ فقـدمت القبائـل ا لـى هشـام   ودخلـوا 
وعمره ا ربع عشرة سنة   فا حجم القوم   وهابوا هشاًما   " درواس بن حبيب " عليه   وفيهم 

مـا يشـاء ا حـد ا ن يصـل ا لـّي : ل لحاجبه فاستصغره   فقا" درواس " ووقعت عين هشام على 
ا ن ! يـا ا ميــر المــؤمنين : ا نـه يريــده   فقــال " درواس " فعلــم !. ا لـإ وصــل   حتـى الصــبيان ؟

دخولي لم ي خّل بـك شـيًئا ولقـد شـّرفني   وا ن هؤلـإء القـوم قـدموا لـإ مر ا حجمـوا دونـه   وا ن 
فانشـر لـإ ا ًبـا : فقـال هشـام الكلام نشر   والسـكوت طـّي   ولـإ ي عـرف الكلـام ا لـإ بنشـره   

 .وا عجبه كلامه !!.. لك 
فسـنة ا  ابـت الشـحم   وسـنة ا كلـت : ا صـابتنا ثلـاّ سـنين ! يا ا مير المـؤمنين : فقال 

اللحم   وسنة نّقت العظم ؛ وفي ا يديكم فضول ا موال ا ن كانت للّـه ففرقوهـا علـى عبـاد اللّـه 
سونها عنهم ؟ وا ن كانت لكم فتصدقوا بها وا ن كانت لعباد اللّه فعلاَم تحب.. المستحقين لها 

 .عليهم فا ن اللّه يجزي المتصدقين   ولإ يضيع ا جر المحسنين 
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ا ن الوالي من الرعية كالروح من الجسد   لإ حياة للجسـد ا لـإ : واعلم يا ا مير المؤمنين 
 .به 

مائـة  ما ترك الغلام في واحدة من الثلاّ عذًرا   وا مر ا ن يقسم في باديته: فقال هشام 
 .ا لف درهم   وا مر لدرواس بمائة ا لف درهم 

ارددها ا لى ا عطية ا هل باديتي فا ني ا كره ا ن يعجز ما ا مر لهـم بـه : فقال يا ا مير المؤمنين 
مـالي مـن : فمـا لـك مـن حاجـة تـذكرها لنفسـك ؟ قـال : ا مير المؤمنين عن كفايتهم ؛ فقال 

 !.حاجة دون عامة المسلمين 
* * * 

ــا ظــاهرة المي * ــا لا م ــإد  وعــة والإنحل ــين ا ول ــي تفّشــت ب ــبح الظــواهر الت فهــي مــن ا ق
المسلمين وبناتهم في هـذا العصـر الـذي ي َلّقـب بـالقرن العشـرين   فحيثمـا ا جلـت النظـر تجـد 

قــد انســاقوا وراء التقليــد الــإ عمى   .. كثيـًرا مــن المــراهقين والشــباب والمراهقــات والشـابات 
باحية  كـا ن الحيـاة فـي .. دون رادع من دين ا و وازع من ضـمير وانخرطوا في تيار الفساد والإ 

فـا  ا مـا فـاتهم هـذا فعلـى الـدنيا .. تصورهم عبارة عن متعة زائلة وشهوة هابطـة ولـذة محرمـة 
 !!..السلام 

وقد ظن بعض  وي العقول الفارغـة ا ن ا يـة النهـوض بـالرقص المـاجن   وعلامـة التقـدم 
قليـد الـإ عمى   فهؤلـإء قـد انهزمـوا مـن نفوسـهم   بالإختلاط الشائن   ومقيـاس التجديـد بالت

 .وانهزموا من  وات شخصياتهم وا رادتهم قبل ا ن ينهزموا في ميادين الكفاح والجهاد 
فترى الواحد من هؤلإء ليس له هم في الحياة ا لإ ا ن يتخنفس فـي مظهـره   وا ن يتخلّـع 

ذبح رجولتـه عنـد قـدمها   في مشيته   وا ن يتميّع في منطقه   وا ن يبحث عن سـاقطة مثلـه ليـ
وهكــذا يســير مــن فســاد ا لــى فســاد   ومــن ميوعــة ا لــى .. ويقتــل شخصــيته فــي التــودد ا ليهــا 

 ..حتى يقع في نهاية المطاف في الهاوية التي فيها دماره وهلاكه .. ميوعة 
 :ورحم اللّه من قال 

 كذذذذذذذذذذذل    مذذذذذذذذذذذن    أمهذذذذذذذذذذذل    ذاتّيَتذذذذذذذذذذذه 

  
 فهذذذذذذذذذذذو أوىل النذذذذذذذذذذذاس ُطذذذذذذذذذذذرًّا بالفنذذذذذذذذذذذاء   

   
 لذذذذذذذذذذذن يذذذذذذذذذذذرى يف الذذذذذذذذذذذدهر شخصذذذذذذذذذذذي ته   

  
 كذذذذذذذذذل  مذذذذذذذذذن  قّلذذذذذذذذذد عذذذذذذذذذيا الُغربذذذذذذذذذاء   

   



 مسؤوليات المربين: الثَّاني الِقْسم   944
 

قد وضح للا باء والإ ولياء والمربين جميًعا ولإ شك ا ن الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه 
المنهج العلمي   والمبـادئ الصـحيحة فـي تربيـة الولـد علـى الخلـق القـويم   والشخصـية 

سلامية المتميزة   ...الإ 
 :ا هم بنود هذا المنهج   وا ميز هاتيك المبادئ وا ليكم 

 :التحذير من التشبه والتقليد الإ عمى  - 9
ــوا : خـالفوا المشــركين : " ا نـه قــال  روى البخـاري ومســلم عـن رســول اللـّـه  - حفُّ

ــة لمســلم " الشــارب   وا عفــوا عــن اللحــى  جــّزوا الشــارب   وا رخــوا اللحــى   "   وفــي رواي
 " .وخالفوا المجوس 

لـيس منـا مـن تشـبّه بغيرنـا ؛ لـإ تشـبهوا : " روى الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام و -
 " .باليهود ولإ بالنصارى 

 " .من تشبه بقوم فهو منهم : " وفي رواية لإ بي داود  -
عـًة يقـول : " وروى الترمذي عنه عليه الصـلاة والسـلام  - ا نـا مـع : لـإ يكـن ا حـدكم ا مَّ

نت   وا ن ا سـاءوا ا ســا ت   ولكـن وطّنــوا ا نفسـكم ا ن ا حســن النـاس   ا ن ا حســن النـاس ا حســ
 " .الناس ا ن تحسنوا   وا ن ا ساءوا ا ن تجتنبوا ا ساءتهم 

 :ا ن تميز بين ا مرين فيما نا خذ من عند الإ جانب وفيما ندع  -ا يها القارئ  -وعليك 
و لــك اســتمداد العلــم المفيــد   والحضــارة النافعــة كعلــم الطــب    :الجــواز  -الــإ ول 

ــذرة وال ــائق المــادة   وا ســرار ال ــاء   ووســائل الحــرب   وحق ــاء   والكيمي .. هندســة   والفيزي
وغيرها من الحضارات والعلوم النافعة لكونها تدخل في مفهوم قوله عليه الصلاة والسـلام فيمـا 

فيمـا رواه  ؛ وفـي مضـمون قولـه " طلب العلم فريضة على كل مسلم : " رواه ابن ماجة 
  " الحكمة ضالة كل حكيم   فا  ا وجدها فهو ا حق بها : " ري والقضاعي الترمذي والعسك

 :وفي عموم قوله تبارك وتعالى 

 ( 25: سورة الإ نفال .)  { ..وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة  }
و لــك فــي تقليــد الســلوك   والإ خلــاق   والعــادات   والتقاليــد    :التحــريم  -الثــاني 

..   والإ وضــاع المنافيـة لخصــائص ا متنــا   ومقومــات ا خلاقنــا وجميـع المظــاهر الإ جنبيــة عنــا 
رادة   ونكســة  ــان الشخصــية   وهزيمــة الــروح والــإ  لكونهــا تــؤدي ا لــى فقــدان الــذات   و وب

 .الفضيلة والإ خلاق 
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 :النهي عن الإستغراق في التنعم  - 2
ا نه كتب ا لى المسلمين المقيمين في بلاد  في الصحيحين عن عمر بن الخطاب  -
م وزّي ا هل الشرك : " فارس   " .ا يّاكم والتنعُّ
مام ا حمد  -  " . روا التنعم وزّي ا هل العجم : " وفي رواية للا 
مام ا حمد وا بو نعيم عن معا  بـن جبـل  - ا يـاكم والتـنعم فـا ن : " مرفوًعـا  وروى الإ 

 " .عباد اللّه ليسوا بالمتنعمين 
ا  والطيبات   والتقلب الدائم فـي النعـيم والمقصود بالتنعم هو الإستغراق الزائد في المل

ولإ يخفى ما في هـذه الظـاهرة مـن ا خلـاد للراحـة   وتقـاعس عـن واجـب الـدعوة .. والترف 
 ..والجهاد   وانزلإق في متاهات الميوعة والإنحلال   وسبب لتفشي الإ سقام والإ مراض 

 :النهي عن الإستماع ا لى الموسيقى والغناء الخليع  - 3
مام ا حمد بن حنبل   وا حمد بن منيع   والحارّ بـن ا بـي ا سـامة عـن رسـول روى الإ   -
ا ن اللّــه عــز وجــل بعثنــي رحمــة وهــدى للعــالمين   وا مرنــي ا ن ا محــق : " ا نــه قــال  اللـّـه 

 " .المزامير   والمعازف   والخمور   والإ وثان التي تعبد في الجاهلية 
ليكـونّن فـي ا متـي ا قـوام : "  قـال وروى البخاري وا حمد وابن ماجة وغيـرهم ا نـه  -

 " .  والحرير   والخمر   والمعازف  (9)يستحلون الِحَر 
 وروى ابـن عســاكر فـي تاريخــه   وابـن َصْصــري فــي ا ماليـه عــن ا نـس بــن مالــك  -
 " .يوم القيامة  (9)َمْن قعد ا لى َقْينة يستمع منها صّب اللّه في ا  نيه الإ ن ك : " قال 

مـن اسـتمع ا لـى صـوت : " قـال  ا ن النبـي  وسـى وروى الترمذي عـن ا بـي م -
 " .غناء لم يؤ ن له ا ن يستمع ا لى صوت الروحانيين في الجنة 

ولإ يخفى على كل  ي عقل وبصيرة ما في الإستماع ا لى هذه المحرمات من ا ثر علـى 
ا خلاق الولد   ومن جّره ا لى الترهـل والفجـور والمنكـر   ومـن انزلإقـه فـي متاهـات الشـهوات 

 !!..لملذات وا
سلام فـي اقتنـاء الجهـاز التليفزيـونيولإبد في المناسبة ا ن نذكر     كلمة عن حكم الإ 

 :ليكون الإ باء على بينة وهدى من ا مرهم   وعلى علم في ا مر ِحلِّه ا و تحريمه 
                                                

 .الفرج   والمراد به استحلال الزنا : الِحَر   (9)
 .ذاب الرصاص الم: الإ ن ك  (9)
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علاميـة مـن مـذياع   وتلفزيـون   وا لــة "  ممـا لـإ شـك فيـه ا ن اختـراع هـذه الوسـائل الإ 
من ا رقى ما وصـل ا ليـه العقـل البشـري فـي العصـر الحـديث   بـل مـن  وغيرها تعد.. تسجيل 

تســتعمل : ا عظـم مــا ا نتجتــه الحضــارة الماديــة فــي الوقـت الحاضــر ؛ وا نهــا ســلاح  و حــدين 
للخير   وتستعمل للشر   ولإ يختلف اثنان ا ن هذه الإختراعات المذكورة ا ن اسـتخدمت فـي 

سـل امية   وتـدعيم الإ خلـاق الفاضـلة   وربـ  الجيـل الخير   ونشر العلم   وتثبيت العقيـدة الإ 
فلــا .. الحاضــر با مجــاده وتاريخــه   وتوجيــه الإ مــة ا لــى مــا يصــلحها فــي ا مــور دينهــا ودنياهــا 
ا مــا ا  ا .. يختلــف اثنــان فــي جــواز اقتنائهــا واســتعمالها   والإســتفادة منهــا  والإســتماع ا ليهــا 

والإنحلـال   وتحويـل الجيـل الحاضـر  استعملت لترسيخ الفسـاد والـإنحراف   ونشـر الميوعـة
سلام  فلا يشك عاقل منصف يؤمن باللّه واليوم الإ خر بحرمـة اسـتعمالها   .. ا لى طريق غير الإ 

 .وا ثم اقتنائها   ووزر من يستمع ا ليها 
نجد ا ن ا كثر هـذه البـرامج ترمـي ا لـى هـدر .. ونحن لو تتبعنا برامج التلفزيون في بلادنا 

باحيـة   والمفاسـد الشرف   وتوجه نحو ا لخنا والزنى   وتشجع علـى السـفور والإختلـاط والإ 
وا  ا كـان الـإ مر .. وقليل من برامجه ما يهدف ا لـى العلـم   ويوجـه ا لـى الخيـر .. الإجتماعية 

كـذلك فـا ن اقتنـاء التلفزيـون   والنظـر ا ليـه   والإسـتماع ا لـى برامجـه الحاليـة   يعـد مـن ا كبــر 
ثم   .الحرام   وا عظم الإ 

 :ليكم الدليل على  لك وا  
ا جمــع العلمــاء والإ ئمــة المجتهــدون فــي كــل العصــور علــى ا ن مقاصــد التشــريع ( ا  )

سلامي خمسة  حفظ الدين   وحفظ العقل   وحفظ النسـب   وحفـظ الـنفس   وحفـظ : الإ 
سلامية من ا يات قرا نية   وا حاديث نبويـة ترمـي : المال   وقالوا  ا ن كل ما جاء في الشريعة الإ 

وباعتبار ا ن ا كثر برامج التلفزيون الحالية من ا غـان ماجنـة ... ظ هذه الكليّات الخمس ا لى حف
تسـتهدف هـدر الشـرف   وضـياع . .   وتمثيليات خليعـة   ودعايـات مثيـرة   وا فلـام فاسـدة

نـه مـن المؤكـد ا ن يحـّرم الشـرع النظـر ا ليهـا   .. الِعرض   والتشجيع على الزنـى والفحشـاء فا 
  وبالتالي ا ن ي حّرم اقتناء الجهاز باعتبار ا نه وسـيلة ا لـى  فظ النسب والعرضلحوالإستماع لها 
 .النظر والسماع 

ا ن رسـول اللّـه  روى مالك وابـن ماجـة والـدارقطني عـن ا بـي سـعيد الخـدري ( ب)
  ــار التلفزيــون   يوجــه فــي برامجــه ا لــى الميوعــة " . لــإ ضــرر ولــإ ضــرار : " قــال وباعتب
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نـه يحـر م علـى  -كمـا هـو مشـاهد  -المجتمع كوامن الغريزة والشـهوة  والإنحلال   ويثير في فا 
المسلم ا ن يشتريه   ويدخلـه بيتـه   حفاًظـا علـى عقيـدة الإ سـرة وا خلاقهـا وصـحتها   وقطًعـا 

 " .لإ ضرر ولإ ضرار " لدابر الإ ضرار التي تنجم عنه   وتطبيًقا لحديث 
شاشـة التلفزيـون مصـحوبة بالمعـازف  ا ن ا كثر البرامج الترفيهيـة التـي تعـرض علـى ( ج)

 -وباعتبار ا ن هـذه الـإ مور محرمـة . والغناء الخليع   والرقص المصحوب بالخلاعة والتكشف 
حـّرم لمــا يصــحب البــرامج  -كمـا ســبق بيانهــا  فيتبـين مــن ا دلــة مــا  كرنـا ا ن اقتنــاء التلفزيــون م 

وبالتـالي كـان . جرة داعـرة الترفيهية من معازف وموسيقى   وغناء ماجن متميع   ورقصات فـا
.. النظر لهذه البرامج محرًما كذلك لما لها من خطر كبير في تقويض دعائم التربية والإ خلاق 

 "(9) . 
 :النهي عن التخنث والتشبه بالنساء  - 4
قدم معاوية المدينة   َفَخَطبنـا   وا خـرج : في الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال  -
بلغـه  مـا كنـت ا رى ا ن ا حـًدا يفعلـه ا لـإ اليهـود   ا نَّ رسـول اللّـه : قال من َشْعر ف (2)ك بًَّة 

ا نكم قـد ا حـدثتم زي : " قال  ات يوم ا ن معاوية : وفي لفظ ا خر لمسلم . فسماه الّزور 
 " .نهى عن الزور  سوء   وا ن النبي 

لعـن : "قـال  وروى البخاري وا بو داود والترمـذي عـن ابـن عبـاس ا ن رسـول اللّـه  -
وفي لفظ عند ا حمـد وا بـي داود وابـن " . اللّه المخنثين من الرجال   والمترجلات من النساء 

 " .لعن اللّه المتشبهات من النساء بالرجال   والمتشبّهين من الرجال بالنساء : " ماجة 
ا خـذ حريـًرا  را يت رسـول اللّـه : قال  وروى ا بو داود با سناد حسن عن علي  -

 " .ا ن هذين حرام على  كور ا متي : " ًبا فجعله في شماله ثم قال فجعله في يمينه و ه
ـّرم لبـاس : "قـال  ا ن رسول اللّـه  وروى الترمذي عن ا بي موسى الإ شعري  - ح 

ناثهم   " .الحرير والذهب على  كور ا متي   وا ِحّل لإ 

                                                

سلام في اقتنـاء التلفزيـون " من نشرة صدرت باسم العلماء في  (9) ومـن ا راد التوسـع فـي هـذا فليرجـع ا لـى " . حكم الإ 
علام "كتابنا  سلام في وسائل الإ  ّن فيه ما يشفي الغليل ا ن شاء اللّه " حكم الإ   .فا 

ـْعر المكفــوف بعضـه علــى بعـض   وهــو الشــعر المسـتعار الــذ: كبـة  (2) ي يضـعه بعــض الرجـال والنســاء علــى هــي الشَّ
 .اليوم " بالبروكة " رؤوسهم   وهو ما يسمى 
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ــر   وتشــبه النســاء بالرجــال   وتشــبه  ــذهب والحري ــبس ال فوضــع الشــعر المســتعار   ول
كل  لك مـن مظـاهر التخنـث والميوعـة .. جال بالنساء   وخروج النساء كاسيات عاريات الر

  وكل  لك قتل للرجولة   وامتهان للشخصية   وطعنة نجلـاء للفضـيلة والإ خلـاق   بـل جـر  
للا مة ا لى انحلال فاجر   وا باحية ممقوتة   ودفع بالمراهقين والشباب نحو الفساد والميوعة   

 ..اق ومساوئ الإ خل
 :النهي عن السفور والتبرج والإختلاط والنظر ا لى المحرمات  - 2
 :قال تعالى في سورة الإ حزاب  -

يا أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن ذلك  }

 ( 21: ا ية .)  {أدنى أن يعرفن فال يؤذين وكان الّله غفوًرا رحيًما 
 :النور  وقال تعالى في سورة

قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم ، إن الّله خبري  }

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهن إال ما * ينا يصنعون 

على جيوهبن ، وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو  (1) هر منها ، وليضربن خبمرهن 

 ( 39 - 35: ا يات  .) { ...آبائهن 
 ولكن هل المرا ة ما مورة شرًعا بستر وجهها ؟

ا لى ما قاله علماء التفسير من الصحابة والسلف في تفسير قوله : فلنستمع ا وًلإ * 

يا أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من  }: تعالى 

 ( 21: الإ حزاب .)  {جالبيبهن 
ا مـر اللّـه نسـاء المـؤمنين : ]  رضي اللـه عنهمـاري عن ابن عباس يروي ابن جرير الطب -

ــا  ــدين عيًن ــب ويب ــوق الجلابي ــن ف ــين وجــوههن م ــي حاجــة ا ن يغط ــوتهن ف ــن بي ا  ا خــرجن م
 [ .واحدة 

                                                

 .هو ما يستر الرا س والنحر والعنق : الخمار  (9)
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سا لت عبيدة بن الحارّ الحضرمي عن : ] ويروي ابن جرير عن ابن سيرين قوله  -

  ( ا ي مثَّل بثوبه ) فقال بثوبه : " ال ق..  { يدنني عليهن من جالبيبهن }: قوله تعالى 
 " [ .فغطى را سه ووجهه   وا برز ثوبه عن ا حدى عينيه 

 :في تفسير هذه الإ ية " ابن جرير الطبري " ويقول العلامة  -

يا أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من  }

 :الإ ية .  {...جالبيبهن
ــي ل]  ــاء ف م ــإ يتشــبهن بالإ  ــوتهن لحــاجتهن   فكشــفن ل باســهن ا  ا هــن خــرجن مــن بي

شعورهن ووجوههن   ولكن يدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض فاسق ا  ا علم ا نهن حرائر 
 [ .با  ى من قول 

في هذه الإ ية دلإلة علـى ا ن المـرا ة : ] فيقول " ا بو بكر الجصاص " ويكتب العلامة  -
  وا ظهـار السـتر والعفـاف عنـد الخـروج لئلـا يطمـع الشابة ما مورة بستر وجهها عـن الـإ جنبيين 

 [ .فيهن ( الفساق ) ا هل الريب 

يدنني عليهن من ... . }: في تفسيره لقوله تعالى " البيضاوي " ويكتب القاضي  -

 [ .ا ي يغطين وجوههن وا بدانهن بملاحفهن ا  ا برزن لحاجة ]  {.. جالبيبهن 
 :لإ ية في تفسير ا" النيسابوري " وعن العلامة  -

 ... {يدنني عليهن من جالبيبهن  }
سـلام علـى عـادتهن فـي الجاهليـة مبتـذلإت يبـرزن فـي درع ]  كانت النساء فـي ا ول الإ 

 [ .وخمار من غير فصل بين الحرَّة والإََمة   فا مرن بلبس الإ ردية   وستر الرا س والوجوه 
التفسير والعلم  يتضح من هذه الإ قوال ا ن الصحابة رضوان اللّه عليهم   وجميع ا هل

..  {يدنني عليهن من جالبيبهن }: متفقون على ا ن المرا ة المسلمة ما مورة بمقتضى ا ية 
 .بارتداء الجلباب وستر وجهها عن الإ جانب 

وعن نساء الصحابة في مسا لة ستر  ا لى ما صح عن رسول اللّه : ولنستمع ثانًيا  *
 :المرا ة المسلمة وجهها 
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مام مالك جاء في سنن ا بي داود و - حِرمـة  ا ن النبي .. الترمذي والموطا  للا  ا مـر الم 
النسـاء فـي  ونهـى النبـي : " في الحج ا ن لإ تنتقب ولإ تلبس القفازين   ويروي ا بو داود 

 " . (9)ا حرامهن عن القفازين والنقاب 
الـذي هـو سـتر ) وهذا صريح الدلإلة على ا ن النساء في عهد النبوة قد تعّودن الإنتقـاب 

حرام   وهذا ليس علـى ا طلاقـه كمـا دلـت ( جه الو   ولبس القفازين عامة   فنهين عنه في الإ 
 .عليه الإ حاديث التي سيا تي  كرها الإ ن 

كـان الركبـان يمـرون بنـا : ] قالـت  رضـي اللـه عنهـاففي سـنن ا بـي داود عـن عائشـة  -
جلبابها من ( طّت ا ي غ) محرمات   فا  ا جازوا بنا َسدلَْت ا حدانا  ونحن مع رسول اللّه 

 [ .را سها على وجهها   فا  ا جاوزونا كشفناه 
مام مالك   عن فاطمة بنت المنذر قالت  - ا ي )كنـا نخمـر وجوهنـا : ] وفي الموطا  للا 
 [ .ونحن محرمات   ونحن مع ا سماء بنت ا بي بكر الصديق   فلا تنكره علينا ( نغطيها 
تسدل المرا ة جلبابها من فوق : ]  نهارضي الله عوقد ورد في فتح الباري عن عائشة  -

 [ .را سها على وجهها 
وثبت في الصحاح ا ن امرا ة مسلمة كانت تقضي بعض شؤونها في سوق بنـي قينقـاع  -

وكانت محجبة   فاعترضها رجل من اليهود وسخر منها ومـن حجابهـا   ثـم ا راد منهـا اللعـين 
كـرَّ علـى اليهـودي رجـل  مـن ا ن يجبرها على كشف وجههـا   ولكنهـا رفضـت واسـتغاثت   ف

 !!.المسلمين فقتله جزاء ما اقترفت يداه الإ ثمتان 
كــن .. ونســاء الصــحابة  يتضــح مــن هــذه الإ حاديــث الصــحيحة ا ن نســاء الرســول 

اعتقـاًدا مـنهن ا ن السـتر .. يسترن وجوههن ا  ا خرجن في بعض حوائجهن ولو كن محرمـات 
 واجب ا مر به الشرع الحنيف ـ

 :ا لى ما قاله الإ ئمة المجتهدون الثقات في قضية كشف وجه المرا ة : ًثا ولنستمع ثال *
الشافعي   وا حمد   :  هب جمهور الإ ئمة المجتهدين الإ علام   وعلى را سهم 

ا لى ا ن وجه المرا ة عورة   وا ن ستره واجب   وا ن كشفه حرام   وحجتهم في .. ومالك 

تا مر .. {يدنني عليهن من جالبيبهن }:  لك ما ثبت عن الصحابة والسلف في ا ن الإ ية 

                                                

 .ستر اليدين بالكفوف : ستر الوجه   والقفازان : النقاب  (9)
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بستر الوجه   ويؤكد  لك فعل نساء الصحابة اللواتي كن يخرجن لبعض شؤونهن وهن 

يدنني عليهن من  }: ساترات الوجوه   وسادلإت النقاب ؛ وتفسير الصحابة والتابعين الإ ية 

 .التي سبق شرحها وتفسيرها ..  { جالبيبهن
 .ة القاطعة وقد جاء  لك بالإ دلة التفصيلي

ومـن را ى را يهـم فقـد  هبـوا ا لـى ا ن وجـه المـرا ة لـيس بعـورة   وا ن ا ما فقهـاء الحنفيـة 
ا  كشـفه يجـوز ا  ا لــم يترتـب علــى الكشـف فتنــة   وا مـا ا  ا ترتـب فتنــة فـا ن كشــفه حـرام ســدًّ

 .للذريعة   ودرًءا للمفسدة 
 :ولعل ا ظهر الإ دلة التي احتجوا بها على دعم مذهبهم هي 

فـي حجـة الـوداع   وقـد مـرَّ  فضل بن عبـاس الـذي كـان رديـف النبـي حديث ال -
ْحِرمات   فطفق الفضـل ينظـر ا لـيهن   فوضـع رسـول اللّـه  يـده علـى وجـه  بجانبه نساء م 

 ..الفضل   فحول الفضل وجهه ا لى الشق الإ خر 
لـو ا ن وجـه : ووجه اسـتدلإلهم ... والحديث صحيح رواه مسلم وا بو داود وابن ماجة 

 ...را ة عورة لما كشف النساء وجوههن   ولما نظر الفضل ا ليهن الم
حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عـن :  رضي الله عنهماوحديث ا سماء بنت ا بي بكر  -

ا ن ا سـماء بنـت ا بـي بكـر دخلـت علـى  رضـي اللـه عنهـاقتادة عن خالد بن دريك عن عائشـة 
ــي  ــال  النب ــا وق ــا عرض عنه ــاق   ف ــاب رق ــ: " وعليهــا ثي ا ن المــرا ة ا  ا بلغــت ! ا ا ســماء ي

وا شــار عليــه الصــلاة " لــم يصــلح ا ن يــرى منهــا ا لــإ هــذا وهــذا ( ا ي ســن البلــوغ ) المحـيض 
 .والسلام ا لى وجهه وكفيه 

 :ولكن جمهور الفقهاء ا جابوا على الحديثين المذكوري ن بما يلي 
للمـرا ة  ليس فيه دليل على جـواز كشـف الوجـه" الفضل بن عباس " ا ن حديث  :ا وًلإ 

  لإ ن النساء اللواتي نظر الفضل ا ليهن كن محرمات فـي الحـج   ويجـوز للمـرا ة الإ جنبي  ا مام
لـإ تنتقـب المـرا ة   ولـإ تلـبس : " المحرمة كشف وجهها ويديها للحديث الذي سـبق  كـره 

حرام تنتقب   وتلبس القفازين " . القفازين   .ومفاد الحديث ا نها في حال غير الإ 
ديث ا سـماء الـذي اسـتدلوا بـه علـى جـواز كشـف الوجـه مرسـل ؛ ومعنـى ا ن حـ :ثانًيا 
رسال   .انقطاع السند : الإ 
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قال ا بـو داود وا بـو حـاتم الـرازي ( : ]  223) ص  3في تفسيره ج " ابن كثير " يقول 
 [ . رضي الله عنهمامرسل ؛ خالد بن دريك لم يسمع من عائشة ( ا ي حديث ا سماء ) هو 

حكمـون علـى الحـديث المرسـل بالضـعف   وا  ا كـان الحـديث وكثير من ا هل العلـم ي
 .ضعيًفا لم ينهض حجة على الإستدلإل   ولم يعتبر بحال في استنباط الإ حكام 

ويتضح مما قاله الإ ئمة المجتهدون ا ن وجه المرا ة عـورة   وا ن سـتره واجـب   وا ن 
نهم   .قيدوه با من الفتنة كشفه حرام   حتى فقهاء الحنفية الذين  هبوا ا لى جواز الكشف فا 

وهل ا حد من الناس ينكر ا شاعة الفساد والفتنـة فـي المجتمـع الـذي نتخـب  فيـه   وفـي 
فا  ا كان الإ مر كذلك فعلى الإ ب الغيـور ا ن يـا مر ا هلـه وبناتـه !.. المحي  الذي نتعايش معه ؟

.. سـلامبـا ن يسـدلن علـى وجـوههن امتثاًلـإ لـإ مر اللّـه سـبحانه   وا مـر رسـوله عليـه الصـلاة وال
.. وتا سًيا بنساء الصـحابة الصـينات الطـاهرات   واتباًعـا لمـا قـرره الإ ئمـة المجتهـدون الثقـات 

عليــه ا ن يحتــاط لدينــه وعرضــه   وا ن يا خــذ دائًمــا بجانــب الــإ تقى  -ا يهــا المربــي  -والمســلم 
قين ا ن ا راد ا ن يكـون يـوم القيامـة مـع الـذين ا نعـم اللّـه علـيهم مـن النبيـين والصـدي.. والإ ورع 

 .والشهداء والصالحين وحسن ا ولئك رفيًقا 
 :ا ما ما ورد في النهي عن التبرج وا ظهار محاسن المرا ة فهو ما يلي 

صـنفان مـن : "ا نـه قـال  عـن النبـي  روى مسلم في صحيحه عن ا بي هريرة  -
قـوم معهـم سـياط كا  نـاب البقـر يضـربون بهـا النـاس   ونسـاء كاسـيات : ا هل النار لم ا رهمـا 

البخـت المائلـة   لـإ يـدخلن الجنـة    (2)مميلـات   رؤوسـهن كا سـنمة  (9)ات   مائلات عاري
 " .ولإ يجدن ريحها   وا ن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا 

 :قال تعالى  -

 ( 33: الإ حزاب .)  { ...وَقْرند يف بيوتكن وال تربْجن تربج اجلاهلية األوىل  }

ء الالتي ال يرجون نكاًحا فليس عليهن ُجناح والقواعد من النسا }: وقال سبحانه  -

سورة .)  { أن يضعن ثياهبن غري متربجات بزينة وأن يستعففن خرٌي هلن والّله ايع عليم
 ( 25: النور 

                                                

ثارتهن وخلاعتهن : ا ي  (9)  .مائلات في مشيتهن   ومميلات لقلوب الرجال با 
 .ا نهن يصففن الشعور فوق الرا س حتى تبدو كا نها سنام الجمل المراد  (2)
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 :ا ما ما ثبت في النهي عن الإختلاط بين الجنسين فهو ما يلي 

وقل ..  قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم }: قال اللّه تعالى 

 ( 35: سورة النور .)  {... للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن 
ر غض البصر لكل مـن الرجـل والمـرا ة وهمـا مجتمعـان فـي مكـان واحـد    فكيف نتصوَّ

 .فالإ ية ا  ن في مدلولها تنهى عن الإختلاط وتحرمه 

وراء حجاب وإذا سألتموهن متاًعا فاسألوهن من  }: وقال ا يًضا في ا ية ا خرى  -

 ( 23: سورة الإ حزاب .)  {ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوهبن 

ــَونَّ رجــل وامــرا ة ا لــإ كــان : " ا نــه قــال  وروى الترمــذي عــن رســول اللـّـه  - لــإ يخل 
 " .الشيطان ثالثهما 

ا ياكم والـدخول علـى النسـاء   : " ا نه قال  وجاء في الصحيحين عن رسول اللّه  -
 " .الحمو الموت : ؟ قال ( ا ي قريب الزوج ) ا فرا يت الحمو  !يا رسول اللّه : فقال رجل 

: قـال  ا ن رسول اللّـه  رضي الله عنهماوجاء في الصحيحين ا يًضا عن ابن عباس  -
 " .لإ يْخل َونَّ ا حدكم بامرا ة ا لإ مع  ي محرم " 

 :ا ما ما ورد في تحريم النظر ا لى المرا ة الإ جنبية فهو ما يلي 
 :النور  قال تعالى في سورة -

 ( 35: ا ية .)  { ..قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم  }
سراء  -  :وقال في سورة الإ 

 ( 32: ا ية .)  { إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال }

: " عن نظرة الَفْجـا ة فقـال  سا لت رسول اللّه : قال  وروى مسلم عن جرير  -
 " .اصرف بصرك 

كنـت عنـد رسـول اللّـه : قالت  رضي الله عنهاى ا بو داود والترمذي عن ا م سلمة ورو -
  فقـال النبــي  -و لـك بعــد ا ن ا مرنـا بالحجــاب  -  وعنـده ميمونـة   فا قبــل ابـن ا م مكتــوم
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  " : لإ يبصرنا   ولإ يعرفنـا ؟ فقـال : يا رسول اللّه ا ليس هو ا عمى : احتجبا منه   فقلنا
 ! " .ا نتما   ا لستما تبصرانه ؟ا فعمياوان :  النبي 

ا يـــاكم : "قـــال  ا ن رســـول اللـّــه  وروى البخـــاري ومســـلم عـــن ا بـــي ســـعيد  -
نتحـدّ فيهـا   فقـال : يا رسول الله مالنا من مجالسنا ب ـّد : قالوا ! " والجلوس في الطرقات 

الطريق يـا وما حق :   قالوا " فا  ا ا بيتم ا لإ المجلس فا عطوا الطريق حقه : "  رسول اللّه 
غّض البصـر   وكـف الـإ  ى   ورد السـلام   والـإ مر بـالمعروف   والنهـي " رسول اللّه ؟ قال 

 " .عن المنكر 
نسانية با سرها   والإ مم البشرية برمتهـا  بشـيبها .. فمن المعلوم بداهة ا ن المجتمعات الإ 

ادئ الخالـدة   حينما تا خـذ بهـذه المبـ.. وشبابها   ورجالها ونسائها   وحكامها ومحكوميها 
وتسير على هذه المفاهيم القيمة   وتبتعد عن كـل مـا يـؤ ي الفضـيلة والإ خلـاق مـن سـفور   

فلا شك ا ن هـذه المجتمعـات والـإ مم ترفـل فـي .. وتبرج   واختلاط   ونظر ا لى المحرمات 
ريــاض الطهــر والفضــيلة   وترتــع فــي ظلــال الــإ من والإســتقرار   وتصــل ا لــى  روة المجــد 

لإ نهــا ســارت فــي الطريــق الــذي خطــه اللـّـه لهــا   وطبقــت المــنهج الــذي فرضــه .. والســعادة 
سلام عليها   وصدق اللّه العظيم القائل   :الإ 

وأن هذا صراطي مستقيًما فاتبعوه ، وال تتبعوا السبل فَتفر َق بكم عن سبيله ذلكم  }

 ( 923: سورة الإ نعام .)  {وصاكم به لعلكم تتقون 
سلامية فـي كـل العصـور التاريخيـة عبـر القـرون وهذا ما تحقق لإ متن ومـا  اك ا لـإ .. ا الإ 

بفضل التعاليم القرا نية التي ا نزلها اللّه لتكـون للعـالمين بشـيًرا ونـذيًرا وللا جيـال المتعاقبـة هـدًى 
 ..ونوًرا 

 :وصدق اللّه العظيم القائل في محكم تنزيله 

الذي يعملون الصاحلات أن هلم  إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم ويبشر املؤمنني }

سراء .)  { أجًرا كبرًيا  ( 1: سورة الإ 
* * * 
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التـي وضـعها ا هـم القواعـد التربويـة   والمنـاهج العمليـة  -ا يها الإ باء والمربون  -تلكم 
سلام لسلامة ا خلـاق الولـد   وتنميـة شخصـيته المتميـزة   وتعويـده علـى الجّديـة والرجولـة  الإ 

ا علـــيكم ا لـــإ ا ن تربـــوا ا بنـــاءكم عليهـــا   وتا خـــذوا بتوجيهاتهـــا فمـــ.. ومكـــارم الإ خلـــاق 
ــــإ داب .. وا رشــــاداتها  ــــة   وال ــــة   والمكــــارم الذاتي لقي ــــى الفضــــائل الخ  ــــى ينشــــؤوا عل حت
وهل هناك مبادئ تربوية في تربيـة شخصـية الولـد !!.. ويكونوا شامة في الناس .. الإجتماعية 

سـلام   وشـرعها الرسـول عليـه وا عداده لمسؤوليات الحياة مثل هـذه المبـادئ  التـي وضـعها الإ 
 الصلاة والسلام ؟

غراق في التنعم   والتقلب في الرفاهية لإ يضر بشخصية الولد ؟  ومن الذي يقول ا ّن الإ 
 ومن الذي يقول ا ّن الإسترسال وراء الشهوات والملذات لإ يضر بشخصية الولد ؟

  والموسيقى الراقصة المثيرة لإ يضر ومن الذي يقول ا ّن الإستماع ا لى الإ غاني الخليعة 
 بشخصية الولد ؟

 ومن الذي يقول ا ن ظاهرة السفور والتبرج والإختلاط لإ تضر بشخصية الولد ؟
ومن الذي يقول ا ّن التخنث والتشبه بالنساء   والتميع بالكلـام لـإ يضـر بشخصـية الولـد 

 ؟
مجمعـين علـى ا ن هـذه ا ن رجالإت التربية   وعلمـاء الـنفس والإ خلـاق كـادوا يكونـون 

الظواهر من ا فتك الإ وبئة في ا ضـعاف الـذاكرة   وتحطـيم الشخصـية   وتمييـع الخلـق   وقتـل 
 ..الرجولة   ونشر الإ مراض   والقضاء على فضيلة الشرف والعفاف 

نسـان  لـك المجهـول " فـي كتابـه " ا لكـس كارليـل " يقول الدكتور  - عنـدما " : ) الإ 
نســان تفــرز نوًعــا مــن المــادة التــي تتســرب بالــدم ا لــى دماغــه تتحــرك الغريــزة الجنســية لــد ى الإ 

 ( .وتخّدره   فلا يعود قادًرا على التفكير الصافي 
 9122وفـي سـنة : ) ما يلي " الثورة الجنسية " في كتابه ( جورج بالوشي ) " و كر  -
وات لـإ با ن مستقبل ا مريكا في خطر لإ ن شبابها مائع منحّل غارق في الشـه" كندي " صرح 

يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه   وا ن من بين كل سبعة شبان يتقدمون للتجنيد يوجد سـتة 
 ( .غير صالحين   لإ ن الشهوات التي ا غرقوا فيها ا فسدت لياقتهم الطبية والنفسية 

عـن المربيـة الإجتماعيــة ( 225) ونقلـت جريـدة الإ حـد اللبنانيـة فـي العـدد  ي الـرقم  -
ــه "  مرغريــت ســميث" ــإ : ) حــديًثا قالــت في ــإ تفكــر ا ل ــة فــي المدرســة والجامعــة ل ا ن الطالب

ا ن ا كثـر مـن سـتين بالمائـة مـن الطالبـات .. بعواطفها والوسائل التي تتجاوب مع هذه العاطفة 
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سقطن في الإمتحانات   وتعود ا سباب الفشل ا لى ا نهن يفكرن في الجنس ا كثر مـن دروسـهن 
 ... ( .وحتى مستقبلهن 
مــن ا بـاء ومــربين ا لـإ ا ن يبعــدوا ا ولـإدهم عــن كـل مظــاهر التميــع  ى المسـؤولينفمـا علــ

والإنحلال   وا ن يسـعوا جهـدهم لكـي يغرسـوا فـي نفوسـهم ا نبـل معـاني الكرامـة والشخصـية 
 !!..والخلق العظيم 

* * * 
 دور المراقبة الدقيقة والمسؤولية الكبيرة في تقويم ا خلاق الولد  علينا ا لّإ نغفل  وا خيًرا

 ...وا صلاح نفسه   وتنمية شخصيته 
لقيًّا   وانحرافـه سـلوكيًّا  ولو ا ردنا ا ن نفتش عن الإ سباب التي تؤدي ا لى انحلال الولد خ 

 ..لوجدناها متحققة في ا غفال مراقبة الإ باء لإ بنائهم   والتخلّي عن تربيتهم وتوجيههم 
 :لوكي وا ليكم بعض الإ سباب في انحراف الولد الخلقي   وانحلاله الس

فالإ ب الذي يرخي لإ ولإده العنان في ا ن يخالطوا من قرنـاء السـوء   ورفقـاء الشـر مـا * 
ــإ رقيــب  ــؤال ول ــا ا رادوا دونمــا س ــاءوا وم ــيتا ثرون بمخــالطتهم .. ش ــا شــك ا ن الإ ولــإد س فل

 ..ويكتسبون الكثير من انحرافاتهم   وسوء ا خلاقهم 
الغراميــة التــي توجــه ا لــى الميوعــة والــإ ب الــذي يســمح لإ ولــإده ا ن يشــاهدوا الإ فلــام * 

جرام   وهـي بتا ثيرهـا تفسـد  والإنحلال   والإ فلام البوليسـية التـي تحـض علـى الـإنحراف والـإ 
مـن حيـث يشـعر ا و لـإ  -لـإ شـك ا ن هـذا الـإ ب يقـذف با ولـإده .. الكبار فضًلا عن الصغار 

 . ا لى هاوية سحيقة ستؤدي بهم حتًما ا لى هلاك محقق   ودمار محتوم -يشعر 
ــ*  ــن شاشــة التلفزي ــروا م ــإده لي ــرك المجــال لإ ول ــذي يت ــإ ب ال ــرة   وال ــاظر المثي ون المن
لــإ شــك ا ن الإ ولــإد ســيتربون علــى الميوعــة   .. ت الماجنــة   والــدعايات الفــاجرة والتمثيليــا

ويــدرجون علــى الإنحلــال   ويفقــدون فــي نفوســهم ا نبــل معــاني الرجولــة والنخــوة   والــإ دب 
سلامي الكريم   .الإ 

والإ ب الذي يسمح لإ ولإده بشراء المجلات الماجنة   ومطالعـة القصـص الغراميـة    *
لإ شك ا ن الإ ولإد سيسيرون في طريـق الفحشـاء والمنكـر   ويتلقنـون .. واقتناء الصور العارية 

 ..دروس الصداقات المشبوهة   والإرتباطات الجنسية الإ ثمة 
ويتغاضـى عـن سـفورهن وتبـرجهن  والإ ب الذي يتسـاهل فـي حجـاب ا هلـه وبناتـه   * 

ويتغافل عن مصاحبتهن ومخالطتهن   ويفسح لهن المجال فـي ا ن يخـرجن بالإ زيـاء المغريـة   
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لإ شك في ا ن هؤلإء البنات سيعتدن حياة الفجـور والمنكـر   ويقعـن .. والعورات المكشوفة 
ك العـرض   وتلويـث وربما ا ل الإ مر في نهاية المطاف ا لى انتها.. في حبائل الغواية والفسوق 
 .وعندئذ لإ ينفع الندم ولإ البكاء ... الشرف   وهدر العفاف 

 أتبكذذذذذذي   علذذذذذذى  ُلبنذذذذذذى  وأنذذذذذذت  قتْلَتهذذذذذذا   

  
 لقذذذذذد ذهبذذذذذت ُلْبنذذذذذى فمذذذذذا أنذذذذذت صذذذذذانع ؟   

   
والإ ب الذي لإ يراقب ا ولإده وبناتـه وقـت  هـابهم ا لـى المدرسـة ا و رجـوعهم منهـا   * 

همــال مــا يــدفعهم ا لــى ارتيــاد الإ مــاكن الموبــوءة بحجــة فلــا شــك ا ن الإ ولــإد يجــدون مــن ا لإ 
وكم سـمعنا عـن بنـات وقعـن فـي حبائـل الفاحشـة والزنـى   وا صـبحن مدنسـات .. المدرسة 

 !..السمعة والشرف   والإ سرة لم تعلم بهذا ا لإ بعد الإفتضاح   وظهور معالم الجريمة ؟
قبهم وهم مكبّـون علـى مكاتـب والإ ب الذي لإ يلقي نظرة ا لى مكتبة ا ولإده   ولإ ير* 
فلــا شـك ا ن الإ ولــإد ا ن كــانوا سـائرين فــي طريــق الـإنحراف ســيجدون ا نفســهم .. الإجتهـاد 

مسوقين ا لى ا ن يقتنوا من الصور العارية ما شاءوا   وا ن يقرؤوا من المجلات الماجنة ما ا رادوا 
  ا و محاسـبة مـن  دونمـا سـؤال مـن رقيـب..   وا ن يسطروا من الرسائل لعشيقاتهم مـا ا حبـوا 

 !!..ولّي 
سيسـيرون تـدريجيًّا فـي طريـق الميوعـة  -وهـم علـى هـذه الحالـة  -فلا شك ا ن الإ ولـإد 

فيصعب عندئذ رّدهـم وا صـلاحهم .. والإنحلال دونما وازع من دين   ا و محاسبة من ضمير 
 !!..ومعالجتهم 

* * * 
وا لها   ويحرصوا عليها  التي يجب على الإ باء والمربين ا ن يهتم ومن المبادئ الخلقية

لــق   وحســن وينّشــؤوا ا بنــاءهم علــى التحقــق بهــا والتزامــه ا  هــي تعويــدهم علــى حســن الخ 
 .الملاطفة والمعاملة للا خرين 

جملـة مـن ا حاديـث الرسـول صـلوات اللّـه وسـلامه عليـه  -ا يها الإ باء والإ ولياء  -وا ليكم 
 :معاملة توجه ا لى ا فضل المكارم   وا حسن الإ خلاق   وا قوم ال

مام ا حمد   والحاكم   والبيهقي عن ا بي هريرة  - قـال رسـول اللّـه : قال  ا خرج الإ 
  " : ا نما بعثت لإ تمم مكارم الإ خلاق. " 

لـق   وا خرج ابن مردويه بسـند حسـن ا ن رجًلـا سـا ل رسـول اللّـه  - عـن حسـن الخ 
 :فتلا قوله تعالى 
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 ( 911: سورة الإ عراف ) . { خذ العفو وأمر بالعر  وأعرض عن اجلاهلني }

هــو ا ن تصــل مــن قطعـــك   وت ْعطــي مــن حرمــك   وتعفــو عمـــن : "  ثــم قــال 
 " .َظَلَمك
ا ثقل مـا "  قال رسول اللّه : قال  وا خرج ا بو داود والترمذي عن ا بي الدرداء  -

 " .يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى اللّه وحسن الخلق 
: ا وصـني فقـال :  قال رجل لرسول اللّه :  قال وا خرج الترمذي عن ا بي  ر  -

ها: قال . زدني : اتق اللّه حيثما كنت   قال "  زدني   قـال : قال . ا تبع السيئة الحسنة تْمح 
 " .خالِق الناس بخل ق حسن 

:  قال رسـول اللّـه : قال  وا خرج ا بو داود والترمذي وغيرهما عن ا بي هريرة  -
لًقا ا كمل  المؤمنين ا يمانًا ا حس"   " .ن هم خ 

مـن بـين يديـه    وا خرج محمد بن نصر المروزي ا ن رجًلا جـاء ا لـى رسـول اللّـه  -
لق : " يا رسول اللّه ما الدين ؟ قال : فقال  ْسن  الخ  فا تاه مـن قبـل يمينـه   فقـال يارسـول " ح 

: " ال مـا الـدين؟ فقـ: ثم ا تاه من قبل شماله   فقال " حسن الخلق : " اللّه ما الدين ؟ قال 
ا مـا : " يا رسول اللّه ما الدين ؟ فالتفـت ا ليـه وقـال :   ثم ا تاه من ورائه فقال " حسن الخلق 

 " .تفقه ؟ هو ا ن لإ تغضب 
ســلام صــلوات اللّــه وســلامه عليــه فــي  هــذا غــيض مــن فــيض ممــا وجــه ا ليــه رســول الإ 

ــق  ــإ داب الســلوكية   وحســن التعامــل والخل ــة   وال ــا .. الملاطفــة الإجتماعي ــاء فم ــى الإ ب عل
والمــربين ا لــإ ا ن يتحققــوا بهــا   ويقيمــوا ا نفســهم عليهــا   ليعطــوا القــدوة الحســنة   والإ ســوة 
الطيبة لكل من يلو  بهم من ا هـل وولـد ؛ ثـم علـيهم بالتـالي ا ن يلقنـوا ا ولـإدهم هـذه الـإ داب 

حتــى يعفــوا عمــن ظلمهــم   ويصــلوا مــن قطعهــم   ... الســلوكية   والملاطفــة الإجتماعيــة 
عطوا من حرمهم   ويحسنوا ا لى من ا ساء ا ليهم   وحتى يكونـوا كـذلك شـامة فـي النـاس   وي

 :وما  اك ا لإ تنفيذ قول اللّه تبارك وتعالى .. وملائكة يمشون على الإ رض 

 ( 911: سورة الإ عراف .)  {خذ العفو وأمر بالعر  وأعرض عن اجلاهلني  }
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باليت هي أحسن ، فإذا الذي بينك  وال تستوي احلسنة وال السيئة ادفع }: وقوله 

 ( 34: سورة فصلت .)  {وبينه عداوة كأنه و  محيم 

سورة ا ل .)  { والكا مني الغيظ والعافني عن الناس والّله حيب احملسنني }: وقوله 
 ( 934: عمران 

وا ن شاء اللّه في بحثنا عن مسؤولية التربية النفسية   والتربية الإجتماعية فسنفصل القول 
في الفضـائل النفسـية والخلقيـة التـي يجـب ا ن يتحلـى بهـا الولـد   وسـيجد القـارئ مـا يشـفي 

 .الغليل   ويروي الظما  
 !!فيا ا يها الإ باء والإ ولياء والمربون 

بعد الذي علمتموه من اهتمام الرسول صلوات اللّه عليه وسلامه من الناحية الخلقية في 
 .تربية ا ولإدكم 

يمان الراسخ في تقويم اعوجاج  وبعد الذي عرفتموه من ا ن الإ خلاق ثمرة من ثمرات الإ 
 .ا بنائكم 

 .وبعد الذي قرا تموه من الظواهر القبيحة التي يجب ا ن يبتعد عنها ا فلا  ا كبادكم 
 .في حسن الخلق   وطيب المعاملة   وبعد الذي سمعتموه من وصايا الرسول 

لتقوموا .. وا العزم وتشحذوا الهمة فليس ا مامكم من سبيل ا لإ ا ن تعقد..  بعد كل هذا
 ..بواجبكم الإ كمل تجاه من لهم عليكم حق التربية والتعليم والرعاية 
  فا ن َمْن لهم  الناحية الخلقيةواعلموا ا نكم ا ن قصرتم في حق ا ولإدكم وتلامذتكم من 

سـوء على الميوعة والإنحلال ويتربـون علـى الفسـاد و -لإ شك  -عليكم حق التربية سينشؤون 
وعندئذ يصبحون خطًرا على الإ من والإستقرار   ويكونون ا داة هدم وتخريب لكيـان .. الخلق 

جراميـــة ومفاســـدهم الخلقيـــة .. المجتمـــع  بـــل ا بنـــاء المجتمـــع يســـتجيرون مـــن ا عمـــالهم الإ 
 ..والإجتماعية 

فراقبوا اللّه في ا ولإدكم   وا دوا ما عليكم من واجب   وابذلوا ما استطعتم مـن جهـد   
ملـتم مـن مسـؤولية ؛ فـا ن ا ديـتم الإ مانـة علـى الوجـه الصـحيح فسـوف تـرون  واضطلعوا بمـا ح 
ا ولإدكم رياحين في البيت لها عبيق وا ريج   وبدوًرا فـي المجتمـع لهـا نـور وضـياء   وملائكـة 

 .على الإ رض يمشون هادين مطمئنين 
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 ( 952: بة سورة التو.)  { وقل اعملوا فسريى الّله عملكم ورسوله واملؤمنون }
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا
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ولية التربية الجسميَّة :لفصل الثالث   َمسؤ 
ولية التربية الجسميَّة - 3  َمسؤ 

ســـلام علـــى المـــربين مـــن ا بـــاء وا مهـــات  ومـــن المســـؤوليات الكبـــرى التـــي ا وجبهـــا الإ 
مســؤولية التربيــة الجســمية   لينشــا  الإ ولــإد علــى خيــر مــا ينشــؤون عليــه مــن قــوة ... ومعلمــين
 ..وسلامة البدن   ومظاهر الصحة والحيوية والنشاط  الجسم  

سلام في تربية الإ ولإد الجسمية -ا يها المربون  - وا ليكم  المنهج العلمي الذي رسمه الإ 
  لتعلمــوا ضــخامة الإ مانــة الملقــاة علــى عــاتقكم   ومعــالم هــذه المســؤولية التــي ا وجبهــا اللـّـه 

 :عليكم 

 .وجوب النفقة على الإ هل والولد  - 9
 :لقوله تبارك وتعالى 

 ( 233: البقرة .)  { وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن باملعرو  }
دينـار ا نفقتـه فـي سـبيل : " ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحـديث الـذي رواه مسـلم 

ــة    ودينــار تصــدقت بــه علــى مســكين   ودينــار ا نفقتــه علــى  (9)اللّــه   ودينــار ا نفقتــه فــي رقب
 " .ا جًرا الذي ا نفقته على ا هلك  ا عظمها.. ا هلك 

نفـاق علـى العيـال  فـا ن .. وا  ا كان للا ب الإ جر والمثوبة في التوسعة على الإ هـل   والإ 
نفاق   وقتّر علـى الإ هـل والإ ولـإد وهـو مسـتطيع  ثم ا  ا ا مسك عن الإ  .. عليه بالتالي الوزر والإ 

مسـكين عـن نفقـة اسمعوا ا لى ما يقوله عليه الصلاة والسلام في حق المضيّعين لع يالهم   والم 
كفــى بـالمرء ا ثًمــا ا ن : " ا هلهـم وا ولـإدهم   و لــك فـي الحـديث الــذي رواه ا بـو داود وغيـره 

 " .كفى بالمرء ا ثًما ا ن يحبس عّمن يملك قوته : "   وفي رواية لمسلم " يضيّع من يقوت 
سـكن الصـالح   ومن النفقة على العيال تهيئة الإ ب لإ هله وعيالـه الغـذاء الصـالح   والم

 .حتى لإ تتعرض ا جسامهم للا سقام   وتنهك ا بدانهم الإ وبئة والإ مراض .. والكساء الصالح 

 :اتباع القواعد الصحية في الما كل والمشرب والنوم  - 2
 .لتصبح لدى الإ ولإد عادة وخلًقا 

                                                

 .ا ي في اعتاق عبد ا و ا مة : في رقبة  (9)
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دة الإحتماء من التخمة   والنهي عن الزيـا: الطعام  فمن هديه عليه الصلاة والسلام في
مام ا حمد والترمذي وغيرهما عن رسـول اللّـه .. في الإ كل والشرب على قدر الحاجة  روى الإ 

  ما ملا  ا دمّي وعاًء شرًّا من بطنـه   بحسـب ابـن ا دم لقيمـات يقمـن صـلبه   : " ا نه قال
 " .فا ن كان لإبد فاعًلا ؛ فثلث لطعامه   وثلث لشرابه   وثلث لنَفسه 

الشرب مثنى وثلـاّ   والنهـي عـن :  الشرابمه عليه في ومن هديه صلوات اللّه وسلا
ناء   والشراب قائًما   ..التنفس في الإ 

لـإ : "  قـال رسـول اللّـه : قـال  رضـي اللـه عنهمـاروى الترمذي عن ابـن عبـاس  -
تشربوا واحًدا كشرب البعير   ولكن اشربوا مثنى وثلاّ   وسّموا ا  ا ا نتم شربتم واحمـدوا ا  ا 

 . "ا نتم رفعتم 
نـاء : "  وفي الصحيحين عن ا بي قتادة ا ن النبي  -   وفـي " نهى ا ن ي تـنّفس فـي الإ 

ناء ا و ينفخ فيه : " رواية للترمذي   " .نهى ا ن ي تنفس في الإ 
لـإ يشـربّن ا حـدكم : "  قـال رسـول اللّـه : قال  وروى مسلم عن ا بي هريرة  -

 " .قائًما   فمن نسي فليستقئ 
النوم على الجانب الإ يمن   لإ ن النوم علـى الجانـب الإ يسـر :  النوم في ومن هديه 

 رضـي اللـه عنهمـاروى البخاري ومسلم عن البراء بن عـازب .. يضر بالقلب   ويعيق التنفس 
ا  ا ا تيت مضجعك فتوضا  للصلاة   ثم اضـطجع علـى شـقك : "  قال رسول اللّه : قال 

وجهي ا ليك   وفوضت  ا مري ا ليـك  اللهم ا سلمت وجهي ا ليك   ووجهت: " الإ يمن   وقل 
  وا لجا ت ظهري ا ليك   رغبة ورهبة ا ليـك   لـإ ملجـا  ولـإ منجـا ا لـإ ا ليـك   ا منـت بكتابـك 

 " .  واجعلهن ا خر ما تقول " الذي ا نزلت   ونبيك الذي ا رسلت 

 :التحرز من الإ مراض السارية المعدية  - 3
 :للا حاديث التالية 

ا نـه  رضـي اللـه عنهمـان حديث جـابر بـن عبـد اللّـه روى مسلم وابن ماجة وغيرهما م -
 .ارجع فقد بايعناك :  كان في وفد ثقيف رجل مجذوم   فا رسل ا ليه النبي 

فـّر مـن المجـذوم فـرارك مـن : " قال  وروى البخاري في صحيحه ا ن رسول اللّه  -
 " .الإ سد 
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يـوردّن  لـإ: "  قـال رسـول اللّـه : وفـي الصـحيحين مـن حـديث ا بـي هريـرة قـال  -
 " .ممِرض على م صحٍّ 

ْعـٍد  -ولإ سيما الإ مهات  -لذا كان لزاًما على المربين  ا  ا ا صيب ا حد ا ولإدهم بمـرض م 
فمـا ا عظـم هـذا .. ا ن يعزلوه عـن بقيـة الإ ولـإد   حتـى لـإ ينتشـر المـرض   ويسـتفحل الوبـاء 

 !!الهدي النبوي في تربية الإ جسام   والحفاظ على صحة الإ بدان 

 :لجة المرض بالتداوي معا - 4
 ..لما للتداوي من ا ثر كبير في دفع البلاء   وتحقيق الشفاء 

 :ولقد جاء الإ مر بالتداوي في ا حاديث كثيرة   نجتزئ منها ما يلي 
 عـن النبـي  رضي اللـه عنهمـاروى مسلم وا حمد وغيرهما عن جابر بن عبد اللّه  -
 " .الداء برا  با  ن اللّه عز وجل لكل داء دواء   فا  ا ا صاب الدواء : " ا نه قال 
مام ا حمد   وفي النسائي   وغيرهما عن ا سامة بن شريك قال  - كنت : "وفي مسند الإ 

نعـم يـا عبـاد : ا نتداوى ؟ فقـال ! يا رسول اللّه :   وجاءت الإ عراب   فقالوا  عند النبي 
ما هو : ر داء واحد   قالوا اللّه تداَوْوا   فا ن اللّه عز وجل لم يضع داء ا لإ وضع له شفاء   غي

 " .الهرم : ؟ قال 
مام ا حمد والترمذي وغيرهما عن ا بي هريرة  - : قلـت : "قال  رضي الله عنهماوروى الإ 

ًقى نسترقيها   ودواء نتـداوى! يا رسول اللّه  بـه   وتقـاًة نتقيهـا هـل تـرّد مـن قـدر اللّـه  ا را يت ر 
 " .در اللّه هي من ق: شيًئا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام 

في شا ن الإهتمام با ولإدهم  فما على الإ باء والمربين ا لإ ا ن يا خذوا بتوجيهات النبي 
لـــإ ن الإ خـــذ بالإ ســـباب والمســـببات مـــن .. حـــين يصـــابون   وبمعـــالجتهم حـــين يمرضـــون 
سلام   !!..مقتضيات الفطرة   ومن صميم مبادئ الإ 

 " :لإ ضرر ولإ ضرار " تطبيق مبدا   - 2
ا ن رسـول اللّـه  ك   وابن ماجة   والدارقطني عن ا بي سـعيد الخـدري لما روى مال
  لإ ضرر ولإ ضرار : " قال. " 
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فهذا الحديث الشريف عـّده الفقهـاء والإ صـوليون قاعـدة شـرعية مـن ا هـم القواعـد التـي 
سلام   وينبني عليها ا مور كثيرة في الحفاظ على كيـان الفـرد والمجتمـع   وفـي دفـع  قررها الإ 

 ...عن الناس  الضرر
ا ن يرشـدوا ا ولـإدهم  -ولإ سيما الإ مهـات  -وبناء على هذه القاعدة وجب على المربين 

ا لى التقيد بالتعاليم الصحية   والوسـائل الوقائيـة فـي الحفـاظ علـى صـحة الولـد   وتنميـة قوتـه 
وعلـيهم كـذلك ا ن يسـتعينوا بالمختصـين فيمـا يجـب اتخـا ه لوقايـة الجسـم مـن .. الجسـدية 

 ..إ فات المرضية   والإ مراض السارية ال
فعلــى المــربين ا ن .. فـا  ا كــان ا ْكــل  الفواكــه فّجــة تـؤ ي الجســم   وتســبب المــرض  -

 .يرشدوا الإ ولإد ا لى ا ن يعتادوا ا كل الفواكه ناضجة 
فعلى المربين ا ن .. وا  ا كان ا كل الخضار والثمار قبل غسلها يؤدي ا لى ا فات مرضية  -

 .ا ن يعتادوا ا كل الخضار والثمار بعد غسلها  يرشدوا الإ ولإد ا لى
وا  ا كـان ا دخـال الطعـام علـى الطعـام يسـبب ا مراًضـا فـي المعـدة وفـي جهـاز التـنفس  -

فعلـــى المـــربين ا ن يرشـــدوا الإ ولـــإد ا لـــى ا ن يعتـــادوا الطعـــام فـــي ا وقـــات .. وجهـــاز الهضـــم 
 .مخصوصة 

نتشار المـرض   فعلـى المـربين وا  ا كان تناول الطعام باليدين قبل غسلهما يؤدي ا لى ا -
سلام في غسل اليدين قبل الطعام وبعده   .ا ن يرشدوا الإ ولإد ا لى تطبيق هدي الإ 

ناء وفي الملعقة يـؤدي ا لـى ا ضـرار جسـمية   فعلـى المـربين ا ن  - وا  ا كان النفخ في الإ 
 ..يمنعوا ا ولإدهم عن هذه العادة المؤ ية 

تعليمـات الطبيـة   ويعــّودوا ا ولـإدهم علــى وهكـذا   حينمـا يا خــذ المربـون بمثـل هــذه ال
رشــادات الصــحية  فلــا شــك ا ن الإ ولــإد ينشــؤون علــى الصــحة الكاملــة   .. التقيــد بهــذه الإ 

 !!..ويترعرعون على سلامة الجسم   وقوة البدن   وظاهرة الحيوية والنشاط 

 :تعويد الولد على ممارسة الرياضة وا لعاب الفروسية  - 2
 :وتعالى  تحقيًقا لقوله تبارك

 ( 25: سورة الإ نفال .)  {... وأع د وا هلم ما استطعتم من قوة  }
المـؤمن القـوي : " وتنفيًذا لإ مره عليه الصـلاة والسـلام فـي الحـديث الـذي رواه مسـلم 

 .. " .خير وا حب ا لى اللّه من المؤمن الضعيف 
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سـلام ا لـى تعلـيم السـباحة والرمـي وركـوب الخيـل    و لـك مـن ومن ا جـل هـذا دعـا الإ 
 :التوجيهات النبوية التالية 

كـل شـيء لـيس مـن  كـر : " ا نه قـال  روى الطبراني با سناد جيد عن رسول اللّه  -
  وتا ديبه فرسـه   ( للرمي ) مشي الرجل بين الغرضين : اللّه فهو لهو ا و سهو ا لإ ا ربع خصال 

 " .وملاعبته ا هله   وتعليمه السباحة 

وأعدوا هلم ما  }: تلا قوله تعالى  ول اللّه وروى مسلم في صحيحه ا ن رس -

ا لإ ا ن القوة الرمي   ا لإ ا ن القوة الرمي   ا لإ ا ن القوة الرمي : " ثم قال  {استطعتم من قوة 
. " 

نه : " ا نه قال  وروى البزار والطبراني با سناد جيد عن رسول اللّه  - عليكم بالرمي فا 
 " .من خير لهوكم 

كان يمر على ا صـحابه فـي حلقـات الرمـي  حه ا ن النبي وروى البخاري في صحي -
 ( .ارموا وا نا معكم كلكم : )   فيشجعهم ويقول لهم 

ا  ن للحبشــة ا ن يلعبــوا بحــرابهم فــي مســجده  وجــاء فــي الصــحيحين ا ن النبــي  -
دونكـم يـا : )ا ن تنظـر ا لـيهم   وهـو يقـول لهـم  رضي الله عنهاالشريف   وا  ن لزوجه عائشة 

بحـرابهم دخـل عمـر فـا هوى ا لـى الحصـباء   وبينما هـم يلعبـون عنـد النبـي(  (9)َة بني ا ْرِفدَ 
 .(2)( دعهم يا عمر : ) فحصبهم بها   فقال عليه الصلاة والسلام 

مام ا حمد عنه عليه الصلاة والسـلام  - ا ي لـإ ) لـإ َسـَبق : " وروى ا صحاب السنن والإ 
ّف ا و حافر ا و نصل ( رهان  مـن ا ثـر فـي ا عـداد  (3)لمـا لهـذا الرهـان "  (ا ي سهام ) ا لإ في خ 

 .وسيلة الحرب والجهاد 

                                                

 .كنية ينادى بها ا بناء الحبشة عند العرب : ا رفدة  (9)
سلام ا ن ي ِقرَّ مثل هذا التدريب في مسجده الشـريف   ليبـين لكـل  ي عينـين ا ن  (2) وا نها لسماحة كريمة من رسول الإ 

سلام الم عداد للجهاد   ويحقق تربية الفرد ومصلحة الإ  سلام يجمع بين العبادة والإ   ...سجد في الإ 
الرهان المباح هو ما كان بذله من غير المتسابقين ا و مـن ا حـدهما فقـ  ؛ ا مـا ا  ا كـان الرهـان مـن المتسـابقين فهـو  (3)

ا ن سـبقتني ا عطيتـك كـذا مـن مـال ا و جـائزة   : ا ن يقول ا حد المتسابقين للـا خر : يدخل في القمار المحرم   وصورته 
 .فهذه الصورة محرمة .. وا ن سبقتك تعطيني كذا من مال ا و جائزة 
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غراق في التنعم  - 7  :تعويد الولد على التقشف وعدم الإ 
ليقوم في سن الرشد والبلـوغ بواجـب الجهـاد   والـدعوة ا لـى اللّـه علـى ا حسـن وجـه   

 ..وا نبل معنى 
 :في ا كثر من حديث  ولقد جاءت الدعوة ا لى التقشف   والتربية على حياة الخشونة

مام ا حمد وا بو نعيم عـن معـا  بـن جبـل  - ا يـاكم والتـنّعم فـا ن : " مرفوًعـا  روى الإ 
 " .عباد اللّه ليسوا بالمتنعمين 

وا   "وروى الطبراني وابن شاهين وا بو نعيم عن القعقاع بن ا بي َحـْدَرد مرفوًعـا  - تمعـَدد 
 . (9) " واخشوشنوا   وانتضلوا 

وات اللّـه وسـلامه عليــه قـدوة وا ســوة فـي تقلّبـه فــي حيـاة الخشــونة ويكفـي الرسـول صــل
لتتا سـى الإ جيـال المسـلمة بـه   .. فـي المسـكن .. في الملبس .. في المطعم .. والتقشف 

حتـى تكـون دائًمـا فـي حـال تهيـؤ واسـتعداد واسـتنفار لكـل مــا .. وتمشـي علـى هديـه وسـننه 
 ..وازل يعترضها من ا حداّ   وما ينزل في ساحتها من ن

سلام حينما تتقلب في النعيم   وتسترسل في الملا  والطيبـات  ومن الملاحظ ا ن ا مة الإ 
فسرعان ما تنهار ..   وتنام على الديباج والحرير   وتغريها الحضارة المادية ببريقها ومظاهرها 

  وتستسلم لضربات الإ عداء   وسرعان ما تخمد في نفـوس شـبابها روح المصـابرة والمرابطـة 
 !!..وما سقوط الإ ندلس في التاريخ عن الإ  هان ببعيد .. والجهاد في سبيل اللّه 

تعويد الولد على حياة الجد والرجولة والإبتعاد عن التراخي والميوعة  - 2
 :والإنحلال

رشادات النبوية التالية   :و لك للا 
 احرص على ما ينفعك واستعن: " ا نه قال  روى مسلم في صحيحه عن الرسول  -

 .. " .باللّه ولإ تعجز 

                                                

 .انتسبوا ا لى جدكم معد بن عدنان في خشونة العيش والفصاحة : تمعددوا  (9) 
 .تربوا على حياة الخشونة والتقشف : اخشوشنوا 
عداد والتعويد: انتضلوا   . ارموا بالسهام للا 
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كل شيء لـيس مـن  كـر : " ا نه قال  وروى الطبراني با سناد جيد عن رسول اللّه  -
  وتا ديبـه ( ا ي الرمـي ) مشـي الرجـل بـين الغرضـين : اللّه فهو لهو ا و سـهو ا لـإ ا ربـع خصـال 

 " .فرسه   وملاعبته ا هله   وتعليمه السباحة 
لإ يزنـي الزانـي : "قال  ا ن رسول اللّه  وروى البخاري ومسلم عن ا بي هريرة  -

حين يزني وهو مؤمن   ولإ يسرق السارق حين يسرق وهـو مـؤمن   ولـإ يشـرب الخمـر حـين 
سـلام مـن : "   وزاد النسائي في روايته " يشربها وهو مؤمن  فا  ا فعل  لك فقد خلع ربقـة الإ 

 " .عنقه 
صـنفان مـن : " اللّـه قـال رسـول : قـال  وروى مسلم وغيره عـن ا بـي هريـرة  -

ا هل النار لم ا رهمـا   قـوم معهـم سـياط كا  نـاب البقـر يضـربون بهـا النـاس   ونسـاء كاسـيات 
المائلــة   لــإ يــدخلن الجنــة ولــإ  (9)رؤوســهن كا ســنمة الب ْخــت .. عاريــات مميلــات مائلــات 

 " .يجدن ريحها   وا ن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا 
كما  -وهي .. يه رسول اللّه صلوات اللّه وسلامه عليه فهذا غيض من فيض مما وجه ا ل

.. توجيهات قيمة تدعو ا لـى حيـاة الجـد والرجولـة   وتحـذر مـن الميوعـة والإنحلـال  -را يت 
ومن المعلوم بداهة ا ن الولد ا  ا نشا  على الميوعة والإنحلال   وتربى علـى الفجـور والمنكـر   

ــا ن شخصــ.. ودرج علــى الهــزل وعــدم الــإكتراّ  يته تــتحطم   ونفســيته تتعقــد   وجســمه ف
 .يتعرض لإ خطر الإ سقام والإ مراض 

ا ن يتعهدوا ا ولإدهم منذ الصغر  -ولإ سيما الإ مهات  - لهذا كله كان لزاًما على المربين
باء والشمم والخل ق العظيم   .  وا ن يغرسوا في نفوسهم ا نبل معاني الرجولة والخشونة والإ 

كـل مـا يحطـم الرجولـة والشخصـية   ويقتـل الفضـيلة وعليهم كـذلك ا ن يبعـدوهم عـن 
سـلامة لتفكيــرهم وقــوة  -ولـإ شــك  -فـا ن فــي  لــك .. والإ خلـاق   ويــوهن العقـل والجســد 

ا لإ رواحهم   وحافًزا قويًّا لتحقيق ا مالهم وا مانيهم   ..لإ بدانهم   وحفًظا لإ خلاقهم   وسموًّ
ســلام فــي تربيــة الإ ولــإد ا هــم الإ ســس التــي رســمها ال -ا يهــا المربــون  -تلكــم هــي  إ 

 ..الجسمية 
فا ن ا عرتموها اهتمامكم   وا وليتموها عنايتكم تمتع الجيـل الـذي تقومـون علـى توجيهـه 
وتربيته بالقوة والصحة والحيوية والنشاط   وتكونون بالتالي قد قمتم با داء الإ مانـة الملقـاة علـى 

                                                

بل الخراسانية : الب خت  (9)  .الإ 
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قيتم اللّه سـبحانه يـوم القيامـة بوجـه عاتقكم   وحققتم المسؤولية التي ا وجبها اللّه عليكم   ول
 !!ا بيض في مجمع من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ا ولئك رفيًقا 

* * * 
وهناك ظواهر خطيرة نلمحها في محي  الصغار والكبار   والمراهقين والشباب   وجب 

ا خطارها   ويكشفوا لمـن ا ن ينتبهوا لها   ويدركوا ا ضرارها و -ولإ سيما الإ باء  -على المربين 
حتـى لـإ يقعـوا فـي حبائلهـا ويكتـووا بنارهـا   .. لهم عليهم حـق التربيـة عـن شـرورها وا فاتهـا 

 ..ويتيهوا في منعطفاتها ودروبها 
وفي تقديري ا ن هذه الظواهر المتفشية في الصغار والمراهقين والشباب تتركز في الإ مور 

 :التالية 
 .ظاهرة التدخين  - 9
 .العادة السرية  ظاهرة - 2
 . ظاهرة المسكرات والمخدرات  - 3
 .ظاهرة الزنى واللواط  - 4

ــه  -وســا تكلم  ــان  -بعــون اللّ ــإ ربع بشــيء مــن البي عــن كــل ظــاهرة مــن هــذه الظــواهر ال
 .والتفصيل 
 :ظاهرة التدخين  - 9

ع من المشاهد في واقعنا الإجتماعي الإ ليم ا ن ظاهرة التدخين هي ا كثـر انتشـاًرا   وا وسـ
نسان النظر يجد هذه العادة الذميمة متفشية فـي .. تناوًلإ من ا ية ظاهرة ا خرى  فحيثما قلّب الإ 

ربوع المجتمع على اختلاف المستويات   وفي كافة الطبقات صـغاًرا وكبـاًرا   رجاًلـإ ونسـاء 
رادة علـى الهـوى   والعقـل علـى العاط فـة     شيًبا وشـبانًا   ولـم يـْنج  منهـا ا لـإ َمـْن غلّـب الـإ 

 .وقليل ماهم .. والمصلحة على المفسدة 
ولكي نوفّي هذه الظاهرة حقها   ونحي  بها من جميع جوانبها يحسن التكلم عنها فـي 

 :ا مور ثلاثة 
 .الإ ضرار التي تنجم عنها  - 9
 .حكم الشرع فيها  - 2
 كيف نعالجها ؟ - 3

 :ر بشيئين هامين ا ما فيما يتعلق بالإ ضرار التي تنجم عنها فيمكن ا ن نحدد الضر
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 :الضرر الصحي والنفسي  -الإ ول 
 -كمـا قـرر ا طبـاء الصـحة  -فقد ثبت بشكل قاطع جازم لـإ يحتمـل الشـك ا ن الـدخان 

يورّ السـل   وسـرطان الرئـة   ويضـعف الـذاكرة   ويقلـل الشـهية   ويسـبب اصـفرار الوجـه 
ـ ا فـي الجسـم   ويميّـع والإ سنان   ويعيق التنفس   ويهيج الإ عصاب   ويحدّ انحطاًطـا عامًّ

رادة   ويعّود على الكسل والإسترخاء   ..الخلق   ويحلّل الإ 
 :وا ليكم تقارير الإ طباء المختصين في ا ضرار الدخان وتا ثيره على الصحة 

ــة  ــة ( الشــبيكل )  كــرت مجل ــإ مريكيين : ) الإ لماني ــاء ال ــن العلم ــه اجتمــع عشــرة م ا ن
الإ مريكيـة ( مـاري لإنـد ) الواقعة في ولإيـة ( زدا بيثي) المختصين في مركز البحوّ في مدينة 

 :  وبحثوا تا ثير الدخان على الصحة الفردية فا جمعوا على الإ ضرار التالية 
ــد  - 9 ــدخنين الــذكور تزي ــات بــين الم ــين غيــر (  22) نســبة الوفي ــا مــن ب بالمائــة عنه
 .المدخنين
ع غيــر مقارنــة مــنســبة الوفيــات فــي صــفوف المــدخنين مــن الــإ مراض التاليــة بال - 2

  التهابـات الإ غشـية المخاطيـة   ومجـاري التـنفس. ِضـْعًفا ( 95,2)سرطان الرئة : المدخنين 
ســرطان . ضــعًفا ( 2,4)ان الحنجــرة ســرط. ضــعًفا ( 2,9)وتــوّرم وانتفــاخ هــذه المجــاري 

. ضـعًفا ( 2,4)ضعًفا ؛ ا مـراض المعـدة ( 3,4)سرطان المريء . ضعًفا ( 4,9)تجويف الفم 
 .ِضعًفا ( 9,7)وا مراض الدسامات القلبية . ا ضعفً ( 2,2)دورية ا خرى  ا مراض
صابة بمرض الضـفائر   والدّسـامات القلبيـة  - 3 وهـو يـؤدي ) وهذا يعني ا ن احتمال الإ 

بالمائــة فــي صــفوف مــدخني ( 75)يزيــد بمقــدار ( فــي الولإيــات المتحــدة غالًبــا ا لــى المــوت 
الإ غشــية المخاطيــة   والمجــاري التنفســية بمقــدار الســجائر عــن غيــر المــدخنين   والتهابــات 

بالمائة ؛ ا مـا السـرطان الرئـوي وهـو ا كثـر ا نـواع السـرطان انتشـاًرا فتزيـد نسـبة احتمـال ( 255)
صابة بين المدخنين   . (9)هـ .ا... ( بالمائة عن غير المدخنين ( 9555)الإ 

ــل نشــرة تضــمنت مــا يلــي  - ا ن ســنوات : ) وا صــدرت الجمعيــة الســورية لمكافحــة السُّ
نـه يبتلـع : عديدة من البحث العلمي ا ثبتت الوقائع التالية  عنـدما يـدخن شـخص مـا سـيجارة فا 

في المائة منـه   كمـا يحـتفظ ببقايـا احتـراق التبـل (  15ا لى  25) الدخان ويحتفظ الجسم بـ 
الذي هو القطران الـذي يتجمـع فـي الطـرق التنفسـية   والقطـران هـو نـوع مـن عـدة مركبـات 

                                                

 . 922  ص  4 - 3: ا خًذا عن مجلة الحضارة   السنة الثانية عشرة العدد  (9)
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يماوية يستطيع بعضها ا حداّ السرطان   بينما بقية العناصر الإ خرى تحدّ التخريش ا يًضـا ك
المـدخنون ...   وتجعل الرئة موطًنا صالًحا لفتك عصيّات السل والجراثيم الممرضـة الفتاكـة 

صـابة بالسـل والسـرطان مـن الـذين لـإ يـدخنون   وبالتـالي فـا ن عـادة التـدخين  ا شـد تعرًضـا للا 
  ا ن ... كالتهاب القصبات   وانتفاخ الرئة والربو والسـل : لإ فات الرئوية المزمنة تسيء ا لى ا

التدخين يهيئ لإ مراض القلب   فالنيكوتين يزيد ضربات القلـب   ويصـيب الإ وعيـة الدمويـة ؛ 
يــاك والتــدخين   ولإبــد مــن  ــا بتقــويض حيــاتهم   فا  فكثيــر مــن المــدخنين يــدفعون الــثمن غالًي

قلاع عنه لكي   .هـ .ا(2)( تحفظ صحتك الإ 
 ..ا لى غير  لك من هذه الإ ضرار   والإ مراض الخطيرة التي تنجم عند التدخين 

 :الضرر المالي  -الثاني 
من المؤكد ا ن صاحب الدخل المحدود ينفق على الـدخان يوميًّـا ربـع دخلـه ا و يزيـد   

 لـك لـإ ن . .ولإ يخفى ما في  لـك مـن ا ضـاعة للمـال   وخـراب للبيـوت   وشـتات للا سـر 
المدمن يقتطع من قوت نفسه   وقوت عياله في سبيل شـرائه وتحصـيله   وربمـا انحـرف عـن 

 ..لجلب ثمنه   وتا مين وجوده .. الطريق السوّي كالرشوة والسرقة 
ولكـن ! .. فهل هناك ضرر ا ضّر على الصحة والإ خلاق والمجتمع من موبقة التدخين ؟

 !! ا كثر الناس لإ يعلمون -ويا للا سف  -
* * * 

 :ا ما فيما يتعلق بحكم الشرع في ظاهرة تناول الدخان فيتلخص فيما يلي * 
من المجمع عليه عند ا ئمة الفقهاء والمجتهدين ا ن ما يؤدي ا لى الضرر   ويوقع فـي ( ا  )

مـام ا حمـد وابـن ماجـة عـن .. المهالك  فاجتنابه واجب وفعله حرام ؛ للحـديث الـذي رواه الإ 
 :  ولعموم قوله تبارك وتعالى " لإ ضرر ولإ ضرار : " ل ا نه قا رسول اللّه 

 ( 912: سورة البقرة .)  { وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة }

 ( 21: سورة النساء .)  { وال تقتلوا أنفسكم إن الّله كان بكم رحيًما }: وقوله 
فاجتنابـه  -كمـا مـر  -وباعتبار ا ن الدخان قد ثبت ضرره جسميًّا   وتحّقق خطره صحيًّا 

 .واجب   وتناوله حرام 

                                                

 ( .تعاونوا للقضاء على مرض السل : ) من النشرة المذكورة التي هي بعنوان (  92 - 92) صفحة  (2)
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ومن المسلّم بـه عنـد ا صـحاب العقـول الراجحـة   والـإ  واق السـليمة ا ن الـدخان ( ب)
يدخل في زمرة الخبائث لضرره على الجسم   وتسـببه الرائحـة الكريهـة للفـم   واللّـه سـبحانه 

نســان الطيبــات   وحــرم عليــه الخبائــث للحفــاظ علــى جســمه   وســلامة  خل قــه قــد ا حــل للا 
 :يقول اللّه سبحانه .. وتفكيره   وظهوره في المجتمع بمظهر محبّب جميل 

 ( 2: سورة النساء .)  { وال تتبدلوا اخلبيث بالطيب }

 ( 927: سورة الإ عراف .)  { وُيح ل  هلم الطيبات وحيرِّم عليهم اخلبائث }: ويقول 

سورة . )  { اخلبيثقل ال يستوي اخلبيث والطّيب ولو أعجبك كثرة  }: ويقول 
 ( 955: المائدة 
ثم ا ن الدخان بالتالي يخدر العقل   ويفتِّر الجسم   وهذا ا مر يشعر به المقـدم  -( ج ) 

 .على تناوله   والمبتدئ بشربه   والمتدرج بالإعتياد عليه ولإ سيما ا  ا ا فرط وا كثر 
  و لك فـي  عن كل مفتّر   كما نهى عن كل مسكر ومخّدر وقد نهى رسول اللّه 

مام ا حمد في مسـنده وا بـو داود فـي سـننه بسـند صـحيح عـن ا م سـلمة  الحديث الذي رواه الإ 
 .ا ي مخّدر " عن كل مسكر ومفتّر  نهى رسول اللّه : " قالت  رضي الله عنها

فهــذه النصــوص بمنطوقهــا ومــدلولها تؤكــد ا ن تنــاول الــدخان حــرام   واجتنابــه واجــب 
هذا عدا عن ا ن الدخان يسبب ا ضاعة المال في ا ضـرار يعـود .. هر لضرره البالل   وخبثه الظا

عـن ا ضـاعة المـال   كمـا جـاء فـي  ا ثرها على الفرد والإ سرة والمجتمع   وقد نهى النبي 
 .صحيح البخاري 

باحة الدخان ا و كراهته من الفقهـاء فـي الماضـي   قـد يكـون لهـم بعـض  والذين قالوا با 
ــم يكشــف عــن ا   ــذر لكــون الطــب ل ــياء الع ــى قاعــدة ا صــل الإ ش ــد   مســتندين عل ضــراره بع

باحة  ا ما بعد ا ن كشف الطب عن ا ضـراره الجسـمية والنفسـية   وا بـان المختصـون عـن .. الإ 
بل الحرمة بتناوله ظاهرة خطره البالل في الفرد والمجتمع فلا مجال للتردد بحْرمته ا و ا باحته   

ثم بالإعتياد عليه متحقق  .واللّه ا علم    والإ 
 ** * 

فتعـود بالدرجـة الـإ ولى علـى الدولـة   و لـك بشـن حملـة  ا ما معالجـة هـذه الظـاهرة* 
ا علامية واسعة النطاق   في الصحف والمجلات   فـي الإ  اعـة وعلـى شاشـة التلفزيـون   فـي 
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تحذر من الدخان   وتكشف لإ بناء هذه الإ مة وشبابها بشكل مستمر دائـم عـن .. كل مكان 
كبير   مستعينة با هل الخبرة والإختصـاص   ورجـال الفكـر وا صـحاب ضرره البالل   وخطره ال

الإ قلام   وعلى الدولة كذلك ا ن تزيد من ضـرائبه   وترفـع مـن ا سـعاره  وتمنعـه منًعـا باًتـا فـي 
 .الإ ماكن العامة وازدحام الناس 

جراءات كخطوة مرحلية لمنعه في المستقبل نهائيًّا كما يحدّ الإ ن في الدول  وهذه الإ 
 ..برى كا مريكا وانكلترا وغيرهم الك

ا ن يكـون عنـدهم مـن المراقبـة للّـه عـز وجـل  ثم على الكبار المعتادين شـرب الـدخان
والخشية منه ما يردعهم عن تناول المحرمات والتي منها الدخان   وا ن يكـون عنـدهم كـذلك 

يهم على مغالبـة الـنفس والهـوى   وا ن يكـو رادة والعزم والتصميم ما يقوِّ ن عنـدهم ا يًضـا من الإ 
من العقل والحكمة ما يدفعهم ا لى ا ن يسيروا في الطريق السوي الذي لإ عـوج فيـه ولـإ الْتـواء 
رادة التي تسـيطر   والعقـل الـذي  يمان الذي يردع   والإ  نسان ا  ا تحلّى بالإ    ولإ شك ا ن الإ 

نه سيتصف .. يوجه   . بالكمال   ويرفل في الحياة الهانئة الطيبة -لإ محالة  -فا 
 ا ما الصغار 

الذين اعتادوا عادة التدخين الخبيثة بغفلة عـن مراقبـة ا هلـيهم ومـربيهم ؛ فا همـال ا مـرهم 
 .كبير ومستطير  -ا ن ت ركوا  -خطير   وشرهم على المجتمع 

ا لـإ ا ن يرقبـوا ا وضـاع ا ولـإدهم   ويتعرفـوا علـى سـلوكهم .. فما على الإ بـاء والمـربين 
ــالجوا انحــرافهم ــى شــاطئ  وتحركــاتهم   ويع ــم ا ل ــإ الجــاّدة   ويصــلوا به ــرّدوهم ا ل ــى ي   حت

 .السلامة 
نـه سـيدرج ومما لإ يختلف فيه اثنان  ا ن الولد منذ نعومة ا ظفاره ا  ا اعتاد التـدخين   فا 

لكون الدخان بريد الر يلة   .. شيًئا فشيًئا ا لى ما هو ا عظم منه قباحة   وا شنع فساًدا وانحراًفا 
 !!..ا لإ فليتذكّر ا ولوا الإ لباب .. منكر والطريق ا لى الفحشاء وال

* * * 
 

 :ظاهرة العادة السرية  - 2
هذه الظـاهرة متفشـية ومنتشـرة فـي ا وسـاط المـراهقين والشـباب ؛ والعامـل الرئيسـي فـي 
غراء مـن ا زيـاء النسـاء   ومشـيتهن  انتشارها وتفشيها هو ما يلحظه ا ولئك من مظاهر الفتنة والـإ 

 ..ير في الشوارع   وفي المتنزهات   وفي كل مكان الخليعة   وتبرجهن المث
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.. هذا في محي  المجتمع العام   ا ما ما يرونه في التمثيليات والإ فلام فهـو ا دهـى وا مـر 
فمـا ا يـرون ؟ يــرون كـل مــا يهـيّج الغريــزة ويسـق  العفــاف والشـرف   ويقتــل النخـوة والغيــرة 

 ..والحمية 
ثارات الجنسية ا ما ما يقرؤونه في الكتب والمجلات من  فهـو .. القصص الغرامية   والإ 

 ..من ا شد المؤثرات على صحة الشباب النفسية والعقلية والخلقية 
فهذه المثيرات وحدها تكفـي فـي تـدرج الشـاب والشـابة فـي طريـق الزنـى والفحشـاء   

 ..والإنزلإق في متاهات الفساد والر يلة 
لّه ما يردعه   والخشـية منـه مـا يعصـمه  والمراهق الشاب ا  ا لم يكن عنده من مراقبة ال

نه سيقع بين ا مرين لإ ثالث لهما   :والحسبان للعواقب ما يزجره فا 
 .ا ما ا ن يشبع غريزته الجنسية في الحرام  -
 .وا ّما ا ن يخفف من حّدتها بالعادة السرية  -

علــى الجســم والنســل والعقــل والصــحة .. وعلــى ا خــف الــإ مرين الضــرر بــالل ومتحقــق 
 ..ية النفس

 :ولكي تكون الكتابة عن هذه الظاهرة شاملة يحسن التكلم عنها كذلك في ا مور ثلاثة 
 .الإ ضرار التي تنجم عنها  - 9
 .حكم الشرع فيها  - 2
 كيف نعالجها ؟ - 3
 

 :ا ما الإ ضرار التي تنجم عنها فنحصرها في الإ مور التالية 
 :ا ضرار جسمية ( ا  )

 :العادة يقع في الإ مراض التالية  ثبت طبيًّا ا ن الذي يدمن على هذه
وى   نحول في الجسـم   ا رتعـاا بالـإ طراف   خفقـان بالقلـب   ضـعف  ا نهاك في الق 
بالبصر والذاكرة   ا خلال بالجهاز الهضمي   ا صابة الرئتين بالإلتهابات التـي تـؤدي ا لـى السـل 

 ..في ا غلب الإ حيان   وا خيًرا تؤثر على الدورة الدموية وتسبب فقر الدم 
 :ا ضرار جنسية ( ب)
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  ومعناها عدم قدرة الشاب على الـزواج   ولـإ شـك مرض العنّة  من ا هم هذه الإ ضرار
ا ن هذا المرض يتسبب عنه نفور المرا ة من الرجل   ولإ يمكن والحـال هـذه ا ن تـدوم الرابطـة 

 .الزوجية لتعذر الإتصال 
باع الشـهوة عـن طريـق ومن الإ ضرار اشمئزاز كل جنس من الإ خر لإعتياد الرجل في ا شـ

ــن هــذا الرجــل  ــا م ــم تجــد حصــانتها بزواجه ــرا ة ل ــى هــذا ا ن الم ــادة الإ ثيمــة ؛ ومعن هــذه الع
شـباع .. المريض  ا لإ  ّلـان سـرًّ وربما يؤدي الإ مر فـي النهايـة ا لـى الفـراق   ا و اتخـا  المـرا ة الخ 
 .غريزتها 
 :ا ضرار نفسية وعقلية ( ج)

هذه العادة يصاب با مراض نفسية وعقلية خطيرة  قرر العلماء النفسانيون ا ن المدمن على
 :  وهي مرتبة كما يلي 

رادة   ضـعف الـذاكرة   الميـل ا لـى العزلـة والإنكمـاا    الذهول والنسيان   ضعف الإ 
ــر الكا بــة  ــور بمظه ــالخوف والكســل   والظه الإتصــاف بالإســتحياء والخجــل   الإستشــعار ب

ا لى غير  لـك مـن هـذه الإ ضـرار التـي تشـل .. ار والحزن   والتفكير بارتكاب الجرائم والإنتح
رادة   وتحطم الشخصية   وقد ا شبعها المختصون دراسة وبحًثا   ..التفكير   وتميع الإ 

* * * 
ثم نه الحرمة وارتكاب الإ   :  و لك للا دلة التالية  ا ما حكم الشرع في مزاولتها فا 

 " :المؤمنون " يقول اللّه تعالى في سورة ( ا  )

إال على أزواجهم أو ما ملكت أميا م فإ م غري * م لفروجهم حافظون والذين ه }

 ( 7 - 2: المؤمنون .)  { فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون* ملومني 
 :فيدخل في عموم هذه الإ ية 

 ( 7: المؤمنون .)  { فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون }
لك اليمين ؛ كالزنى   واللـواط   والإسـتمناء كل تفريل للشهوة من غير طريق الزواج وم

 ..باليد 
: ا نــه قــال  - رضــي اللــه عنهمــاوهــو مــن ا صــحاب ابــن عبــاس  -وقــد ثبــت عــن عطــاء 

؛ وقـال ( ا ي الذين يسـتمنون بيـدهم -سمعت قوًما يحشرون وا يديهم حبالى   فا ظنهم هؤلإء )
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  ( كـانوا يعبثـون بمـذاكيرهم عـّذب اللّـه ا مـة : )  -وهـو مـن طبقـة التـابعين  -سعيد بن جبير 
  فهـذه النصـوص (9)( النـاكح يـده : عـّدد مـنهم .. سبعة لإ ينظر اللّه ا ليهم : ) وورد كذلك 

 .بجملتها تدل على ا ن مزاولة هذه العادة حرام 
سبق ا ن  كرنا في مبحث حكم الشرع في التدخين ا ن ما يؤدي ا لى الضرر ويوقع ( ب)

لـإ ضـرر ولـإ : "  وفعله حرام لعموم الحديث الذي مر  كره فاجتنابه واجب .. في المهالك 
 :  ولعموم قوله تبارك وتعالى " ضرار 

 ( 912: البقرة .)  { وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة }
 ..وبما ا ن مزاولة العادة السرية يترتب عليها ا ضرار جسمية وجنسية ونفسية وعقلية 

نها محرمة لحديث  وال تلقوا بأيديكم إىل  }:   ولإ ية " لإ ضرر ولإ ضرار : " فا 

 . {التهلكة 
 

 :سؤال وجيه 
ا  ا كان الإستمناء باليد حراًما   فما را ي الشرع با نسان تملكته شهوته   وتحكمت فيه 

 غريزته   وترجح لديه ا نه سيقع في الزنى والفاحشة ؟
نسان حين يوازن بين المفاسد   ويقارن بينهـا   سـيختار فـي  ا ْن  -النهايـة لإ شك ا ن الإ 

يختـار : )ا خفها ضرًرا   وا هونهـا شـرًّا ؛ ا خـًذا بالقاعـدة الإ صـولية التـي تقـول  -ا صبح محرًجا 
 ( .ا خّف الضررين   وا هون الشرين 

فمــن المعلــوم ا ن الإســتمناء باليــد شــر   ولكــن الإ شــد شــرًّا منــه فاحشــة الزنــى واللــواط 
عـدا عمـا يـنجم عنهـا مـن اختلـاط .. عفـة لتهديمها الكيان العـام   وقتلهـا فضـيلة الشـرف وال

ا  ن يختـار فـي هـذه الحالـة الإسـتمناء .. الإ نساب   وا راقة الدماء   وا ثارة الضغائن والإ حقـاد 
 .على ارتكاب الفاحشة باعتبار ا نه ا خف الضررين وا هون الشرين 

ي ا ن الإســتمناء باليـد حـرام ا  ا كـان لجلــب الشـهوة وا ثارتهـا وهــ: ) لهـذا قـال الفقهـاء 
هادئــة   ا مــا ا  ا غلبــت الشــهوة بحيــث شــغلت البــال   وا قلقــت الخــاطر وا وقفــت علــى بــاب 

                                                

 . 45الشيخ محمد الحامد ص : لمرحوم للعلامة ا( ردود على ا باطيل ) هذه النصوص منقولة من كتاب  (9)
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الفاحشة   وتعـين الإسـتمناء طريًقـا لتسـكينها فـا ن الـإ مر جـائز ومكـافئ بعضـه بعًضـا   وينجـو 
 .(9)( صاحبه را ًسا برا س ا ي لإ ا جر عليه ولإ وزر   فلا يثاب ولإ يعاقب 

* * * 
 
 
 
 
 :ع في استئصال هذه الظاهرة فيكون في الوسائل التالية ا ما العلاج الناج* 
 :الزواج في سن مبكرة  - 9

لكونه ا نجع الوسائل في استئصال هذه العادة الفتاكة   بـل هـو السـبيل الطبيعـي الوحيـد 
لتصريف هذه الشحنة العارمة من الشهوة   هـذا عـدا مـا للـزواج مـن فوائـد خلقيـة واجتماعيـة 

 . (9)ع المجال لذكرها الإ ن وصحية ونفسيه لإ يتس
 :صوم النفل  - 2

سلام ا رشد الـذين .. وا  ا كانت هناك ظروف قاهرة تمنع من الزواج في سن مبكرة  فالإ 
لإ يجدون نكاًحا ا ن يصـوموا صـيام النفـل ؛ لمـا للصـيام مـن تخفيـف لغلـواء الشـهوة  وكسـر 

ــة للّــه   والخشــية منــه  ــة لمعنــى المراقب رشــاد فــي . .لحــّدة الغريــزة   وتقوي وقــد جــاء هــذا الإ 
مـن ! يـا معشـر الشـباب:" ا نـه قـال  الحديث النبوي الذي رواه الجماعة عـن رسـول اللّـه 

نه ا غض للبصر   وا حصن للفرج   ومن لم ( تكاليف الزواج ) استطاع منكم الباءة  فليتزوج فا 
نه له وجاء   ( " .ا ي قاطع للشهوة ) يستطع فعليه بالصوم فا 

: ونذكر منـه علـى سـبيل المثـال.. لنفل الذي حض الشرع على صيامه وما ا كثر صيام ا
صيام داود فكان يصوم يوًما ويفطر يوًما   وصيام الإثنين والخمس   وصيام الستة من شوال   

ومـن لـم : "... ومنه صـيام تسـكين الشـهوة لقولـه عليـه الصـلاة والسـلام .. وصيام عاشوراء 
 " .يستطع فعليه بالصوم 

 :عاد عن المثيرات الجنسية الإبت - 3

                                                

 . 42للعلامة المرحوم الشيخ محمد الحامد ص ( ردود على ا باطيل ) هذا النص الفقهي من كتاب  (9)
 .تجد ما فيه الكفاية ( عقبات الزواج ) ارجع ا لى كتابنا  (9)
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ممــا لــإ يختلــف فيــه اثنــان ا ن المجتمــع الــذي نعــيش فيــه يعــّج بالمفاســد والمغريــات   
ولإ شك ا ن الشاب حين يجري وراء هـذه المثيـرات والمفـاتن .. ويتخب  بالإنحلال والفجور 

نـه يتـا ثر ..   ويتيه في حمـا ة الر يلـة والفاحشـة  لوكيًّا   خلقيًّـا   وينحـرف سـ -ولـإ شـك  -فا 
 .ويكون كالحيوان الإ عجم شهوة وانطلاًقا 

فما على المربين ا لّإ ا ن يقوموا بدور النصح   وواجب التنبيه والتحذير تجاه من لهم فـي 
ــى النســاء الكاســيات  ــي ا  انهــم ا ن النظــر ا ل ــة حيــث يهمســون ف ــه والتربي ــاقهم حــق التوجي ا عن

  والمجلـات الخلاعيـة التـي يقـوم علـى وا ن قـراءة القصـص الغراميـة .. العاريات المتبرجـات 
وا ن السماع ا لى الإ غاني الخليعة الماجنة التي تبثهـا ا مـواج .. ترويجها تجار الغرائز والإ عراض 

 ..الإ ثير في كل مكان 
ــع الخلــق   ويقتــل الكرامــة    ا ّن كــل هــذا ممــا يخــّدر الغيــرة   ويلـّـوّ الشــرف   ويميّ

ذاكرة   ويثير الغريزة   ويفقد الشخصـية   ويقبـر ويوهن الجسم   ويخمل الفهم   ويضعف ال
عسى ا ن يعي شبابنا هـذا النصـح   ويحسـبوا كـل الحسـاب !!.. المروءة والفضيلة والإ خلاق 

ا .. لهاتيك النتائج  ا لـإ ا ن يحـافظوا علـى تـوازنهم  -بعد هـذا التـذكير والتنبيـه  -فلا يجدون بدًّ
رادي وانضباطهم النفسي والخلقـي   وصـحتهم فعندئـذ يكونـون فـي .. العقليـة والجسـدية  الإ 

 !!..زمرة الصالحين الإ طهار   والمؤمنين الإ برار 
 :ملء الفراغ بما ينفع  - 4

يقرر علماء النفس والتربية ا ن الولد ا  ا اختلـى ا لـى نفسـه وقـت فراغـه َتـِرد  عليـه الإ فكـار 
ا ن كـان  -يجـد نفسـه  فلـا.. الحالمـة   والهـواجس السـارحة   والتخيلـات الجنسـية المثيـرة 

ا لإ وقد تحركـت شـهوته   وهاجـت غريزتـه ا مـام هـذه الموجـة مـن التا ملـات  -مراهًقا ا و شابًّا 
ا ا لــإ ا ن يلجــا  ا لــى هــذه العـادة الخبيثــة ليخفــف مــن طغيــان .. والخـواطر  فعندئــذ لــإ يجــد بـدًّ

د الخيـال ا  ن ما العلاج للتخلص من سوانح الخـواطر  وشـرو.. الشهوة   ويحّد من سلطانها 
 ؟..  حتى لإ يقع في هذه النتائج الوخيمة   والعواقب الإ ليمة 

 
 :العــــــلاج 

 ا ن ن عّرف الشباب المراهق كيف يقضي وقته   ويملا  فراغه ؟
 !!..وما ا كثر هذه المجالإت التي يقضي فيها الوقت   ويملا  الفراغ 
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ق ما مونين يرّوح بها عن نفسـه ا ّما برياضة بدنية يقوي بها جسمه   ا و نزهة بريئة مع رفا
  ا و مطالعة مفيدة يكمل بها علومه   ا و عمل يدوي ينّمـي بـه ميولـه   ا و حضـور درس دينـي 
تــوجيهي يهــذب خلقــه   ا و مبــاراة ثقافيــة يــرّوض بهــا عقلــه   ا و تمــارين علــى الرمــي ووســائل 

ي الفكر   وتهذب ا لى غير  لك من هذه المجالإت النافعة التي تغذ.. الجهاد يعد بها نفسه 
 !!...الروح   وتقوي الجسم   وتسمو بالخلق 

 :الرفقة الصالحة  - 2
من ا هم ما ينبغي ا ن يحرص عليه المربي تجاه ولده الشاب المراهـق ا ن يختـار لـه رفقـاء 
صالحين ما مونين يذكّرونه ا  ا نسي   وينصحونه ا  ا انحرف   ويعينونه ا  ا انصـلح   ويواسـونه 

 !!..ّ ونوازل ا  ا ا صابته ا حدا
ا ن هؤلإء الرفقاء المعنيين قليلون   ولإ سيما فـي هـذا الزمـان الـذي عـّز فيـه : وقد يقال 

نعم نسلّم ا نهم قلـة ولكـن هـذه القلـة متـوفرة فـي كـل .. الصديق المخلص   والرفيق المؤمن 
..  مكان يعرفون بسيماهم من ا ثر السجود   ويميزون با خلاقهم العاليـة   وبـنهجهم المسـتقيم

ليكونـوا لـه السـند فـي .. فما ا جدر الشاب ا ن يبحث عنهم   ويتمسك با  يالهم ا  ا ظفر بهم 
الملمات   والعون على مفاسد الحياة ومفاتنها   والبطانة الخيّرة التي يثق بها   ويا وي ا ليهـا   

 ..ويعتمد عليها 
الطيـور علـى ولإ شك ا ن المـرء علـى ديـن خليلـه   وا ن القـرين بالمقـارن يقتـدي   وا ن 

المرء على ديـن خليلـه   : " القائل فيما رواه الترمذي  ا شكالها تقع   وصدق رسول اللّه 
 " .فلينظر ا حدكم من ي خالِل 

ومن المعلوم يقيًنا ا ن الذي يصاحب ا هـل المنكـر والفسـوق والعصـيان فلـا يقودونـه ا لـإ 
ى منـافع شخصـية   وغايـات ا لى ضلال   ولـإ يدفعونـه ا لـإ ا لـى غوايـة   ولـإ يصـحبونه ا لـإ ا لـ

 !!..دنيوية 
يمـانهم رسـوًخا وتمكيًنـا   .. فليحذر شبابنا من رفقاء السوء   وقرنـاء الشـر  ا ن ا رادوا لإ 
ا وتهذيًبا   ولإ جسادهم سلامة وقوة   ..ولإ خلاقهم سموًّ

: وليحرصوا على الرفقة الصالحة   والجماعة المؤمنة   لتتحقق لهم السعادة في الـدارين
 :ة في الدنيا   والنجاة في الإ خرة   وصدق اللّه العظيم القائل في محكم كتابه الكرام

 ( 27: سورة الزخرف .)  { األخ لَّاء يومئذ بعضهم لبع  عدوٌّ إال املتقني }
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 :الإ خذ بالتعاليم الطبية  - 2
ا ن مما ينصـح بـه علمـاء الصـحة والطـب فـي التخفيـف مـن سـلطان الغريـزة   وجمـوح 

 :ا يلي الشهوة هو م
كثار من الحمامـات البـاردة فـي موسـم الصـيف   وصـب المـاء البـارد علـى العضـو  - الإ 

 .التناسلي في الفصول الإ خرى 
كثار من الإ لعاب الرياضية   والتمارين الجسمية  -  .الإ 
 .تجنب الإ طعمة المحتوية على بهارات وتوابل لكونها مثيرة ومهيّجة  -
قلال ما ا مكن من المنبهات  -  .العصبية كالقهوة والشاي الإ 
كثار من اللحوم الحمراء والبيض  -  .عدم الإ 
عدم النوم على الظهر ا و البطن   بل السنة ا ن ينام على شـقه الـإ يمن مسـتقبًلا بوجهـه  -
 .القبلة 
 
 
 
 :وا خيًرا استشعار خوف اللّه تبارك وتعالى  - 7

َسلَّم به ا ن الشاب حين يستشعر من ا عماق وجدانه  ا ن اللّه سـبحانه يرقبـه ويـراه  من الم 
وا نه سيحاسـبه ا ن قصـر وفـّرط .. ويعلم سره ونجواه   ويعلم خائنة الإ عين وما تخفي الصدور 

ــه ا ن انحــرف وزّل  ــائح  ويكــّف عــن ..   ويعاقب ــات والقب ــه ســينتهي عــن الموبق ــإ شــك ا ن ل
 .المنكرات والفواحش 

المداومــة علــى صــلاة الفــرض ومـن المعلــوم يقيًنــا ا ن حضــور مجــالس العلـم والــذكر   و
والنفل   والمواظبة على تلاوة القرا ن   والتهّجد في الليل والناس نيام   والإستمرار على صـيام 

ن   واختيــار الرفقــة الصــالحة تماع ا لــى ا خبــار الصــحابة والصــالحيالمنــدوب والتطــّوع   والإســ
قـوي فـي المـؤمن جانـب كـل  لـك ي.. والإرتباط بالجماعة المؤمنة   و كر الموت وما بعـده 
 .الخشية من اللّه   والمراقبة له   والإستشعار لعظمته 

ا ن ينهج هذه الوسائل التي تقّوي في نفسـه عقيـدة المراقبـة للّـه  فحري  بالشاب المؤمن
حتــى لــإ تتجا بــه المغريــات   ولــإ تفتنــه زينــة الحيــاة الــدنيا   ولــإ يقــع فــي .. والخشــية منــه 

 :ضع نصب عينيه قوله تبارك وتعالى محظور ا و محرم   وا ن ي
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وأما من خا  * فإن اجلحيم هي املأوى * وآثر احلياة الدنيا * فأّما من طغى  }

 ( 49 - 37: سورة النازعات .)  {مقام ربه و ى النفس عن اهلوى فإن اجلنة هي املأوى 
* * * 

 :ا ما ظاهرة المسكرات والمخدرا ت  - 3
متفشية في البيئات التي لإ تقيم للا خلـاق الفاضـلة وزنًـا  فهي ظاهرة خطيرة وا ليمة نراها

سلامية حرمة   ..  ولإ للتربية الإ 
ا كثر ما نراها في الإ طفال المشردين الذين فقدوا من يعيلهم ويشرف هذه الظاهرة نراها 

على تربيتهم وتوجيههم   وفي الإ ولإد الـذين سـاروا فـي طريـق الفسـاد والـإنحراف بغفلـة عـن 
فخالطوا الإ شرار   وصـاحبوا الفجـار   فاكتسـبوا مـنهم كـل مفسـدة .. ائهم وا مهاتهم مراقبة ا ب
 .ور يلة 

 :ولكي نوفّي هذه الظاهرة حقها من البحث يحسن التكلم عنها في ا مور ثلاثة 
 .الإ ضرار التي تنجم عنها  - 9
سلام فيها  - 2  .حكم الإ 
 .العلاج الناجع في استئصالها والقضاء عليها  - 3
 :الإ ضرار التي تنجم عن المخدرات والمسكرات فهي مرتبة كما يلي  ا ما
 :ا ضرار صحية وعقلية ( ا  )

فمــن المجمــع عليــه لــدى الإ طبــاء وعلمــاء الصــحة ا ن تعــاطي المســكرات والمخــدرات 
تســبب الجنــون   وتضــعف الــذاكرة   وتــورّ ا مراًضــا عصــبية وَمِعديـّـة َوَمَعِويـّـة   وتشــل حــدة 

ّ ا لإًمـا فـي الجهـاز الهضـمي   وتفقـد الشـهية ا لـى الطعـام   وتسـبب الفكر والذهن   وتحـد
.. سوء التغذية والهزال والخمول والضعف الجنسي   وتؤدي ا لى تصلُّب الإ نسـجة والشـرايين 

ويكفــي ا ن نعلــم عـن ا ضــرار هــذه الظــاهرة ا ن معهــد . ا لـى غيــر  لــك مــن الـإ مراض الخطيــرة 
حصاء القومي في فرنسا قرر  مور تقتل من الفرنسيين ا كثر ما يقتل مرض السـل   ا ن الخ: ) الإ 

مات سبعة عشر ا لًفا   من الفرنسيين من تا ثير الخمر   بينمـا لـم يمـت مـن ( 9122)ففي عام 
 ( .السل سوى اثني عشر ا لًفا في السنة نفسها 

 :ا ضرار اقتصادية ( ب)
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هًلا رخيًصـا من المعلوم ا ن الذي يتعاطى الخمور والمخدرات يبذل المـال فـي سـبيله سـ
ولإ يخفى ما في هذا البذل الرخيص من ا تلاف للمال   وخـراب للبيـوت   .. بدون حساب 
نتـاج   والخلـل فـي الإقتصـاد   .. وا يراّ للفقر  عدا عـن ا ن المـدمن يسـبب الضـعف فـي الإ 

لمــا يصــاب بــه مــن هــزال وخمــول وا مــراض جســمية .. والتخلّــف فــي ميــادين الحضــارة 
 .ر والمخدر نتيجة الخم.. ونفسية 

(  72)ا ن : "  3/2/9122فقد  كرت جريدة الإ هرام القاهريـة فـي عـددها الصـادر فـي 
مليونًـا يكلّفـون الدولـة بليـوني دولـإر كـل سـنة   ( 25)مليون ا مريكي يتناولون الخمور   منهم 

 .. " .السبب تغيبهم عن العمل 
 :ا ضرار نفسية وخلقية واجتماعية ( ج)

لمسكرات ا و المخدرات يتصف بصفات  ميمة   ويعتاد علـى ا ن المدمن على تعاطي ا
وينـدفع ا لـى .. عادات قبيحة كالكذب   والجبن   والإستهانة بالقيم الإ خلاقية والمثـل العليـا 

ويصـاب بتميـع الخلـق .. ارتكاب الجرائم كالسرقة وتعاطي الدعارة   والإعتداء على الـإ نفس 
رادة   وضعف الشعور بالواجب   .  وتحلل الإ 

هذا عدا عما يقضي وقته في ا وكـار سـرية مـع شـرا م مـن الإ شـرار   ورفـاق مـن الفجـار 
 !!..حيث يستبيح معهم كل موبقة   وينتهك بخلطتهم كل حرمة 

ومن المعلـوم ا ن الـدول الإسـتعمارية تتخـذ مـن تـرويج المخـدرات سـلاًحا فتاًكـا لكسـر 
وا ن مصـر .. الجهـاد والمقاومـة  شوكة الشعوب   وتمييع ا خلاق الإ مة   وا خماد جـذوة روح

مازالت تعاني من حرب المخدرات التي رّوج لهـا   ووضـع بـذورها الإسـتعمار البريطـاني منـذ 
ربع قرن مـن الزمـان   كمـا ا ن انكلتـرا شـنت حرًبـا علـى الصـين التـي حظـرت تجـارة الـإ فيون 

 .فسميت حرب الإ فيون 
* * * 

سلام في تعاطي المسكرات والمخد جمـاع و لـك  راتوا ما حكم الإ  نه التحريم بالإ  فا 
 :للا دلة التالية 

 :يقول اللّه تعالى في تحريم الخمر  -
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يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان  }

إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر * فاجتنبوه لعلكم تفلحون 

 ( 19 - 15: المائدة .)  (9) {كم عن ذكر الّله وعن الصالة فهل أنتم منتهون وامليسر ويصد
لعــن اللـّـه الخمــر : " ويقــول عليــه الصــلاة والســلام فــي تحريمهــا كمــا روى ا بــو داود  -

 " .وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة ا ليه 
 :وا ليكم شيًئا منها : ر من ا ن تحصى وا ما تحريم المخدرات فالإ دلة ا كث

 :اندراجها تحت عموم قوله تعالى ( ا  )

 ( 927: سورة الإ عراف .)  { وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث }
 .  رواه ا حمد وابن ماجة " لإ ضرر ولإ ضرار " وقوله عليه الصلاة والسلام 

مام ا حمد في مسن( ب) ده   وا بـو داود فـي سـننه تدخل في حديث النهي الذي رواه الإ 
عـن كـل  نهـى رسـول اللّـه : " ا نهـا قالـت  بسـند صـحيح عـن ا م سـلمة زوج النبـي 

 ..والمخدرات تدخل في النهي باعتبار ا نها مفترة " . مسكر ومفتّر 
ا نها تندرج في ا دلة تحـريم الخمـر باعتبـار ا نهـا تخـامر العقـل وتخرجـه عـن طبيعتـه ( ج)

ا علـن  ى البخاري ومسلم ا ن ا مير المؤمنين عمر بـن الخطـاب المدركة الحاكمة   فقد رو
  وهـذه الكلمـة تحـّدد (  الخمر ما خامر العقل: )  على الناس من فوق منبر رسول اللّه 

مفهوم الخمر حتى لإ تكث ر ا سـئلة المشـتبهين   فكـل مـا لـإبس العقـل   وا خرجـه عـن طبيعتـه 
 .رم ا لى يوم القيامة المميزة المدركة الحاكمة فهو من الخمر المح

ومن  لك تلك المـواد التـي تعـرف باسـم المخـدرات كالحشـيش والكوكـايين والـإ فيون 
نها تؤثر تا ثيًرا بالًغا على العقل   فيرى من يتعاطاها البعيد قريًبا   والقريـب بعيـًدا    ونحوها   فا 

                                                

يم   ولـو كانـت الخمـر محرمـة دليـل علـى التحـر( فـاجتنبوه ) ليس في لفظ : بعض الذين في قلوبهم مرض يقولون  (9)
 - 2مقارنـة الخمـر بالميسـر والإ نصـاب والإ زلـإم ؛  - 9: فحرّمـوه ؛ بينمـا هنـاك سـبعة ا دلـة علـى التحـريم : لقال القرا ن 

 2  { فـاجتنبوه } الإ مر الذي يدّل على الكف في لفـظ  - 4وصفها ا نها من عمل الشيطان    - 3وصفها ا نها رجس   
نكـاري فـي قولـه  - 7ا نها تصد عن  كر اللّه وعـن الصـلاة    - 2وة والبغضاء   ا نها توقع في العدا - صـيغة الإسـتفهام الإ 

  فهل هناك ا دلة ا قطع من هذه الإ دلة التي تدل على التحريم ولكن الظالمين با يات اللّه { فهل ا نتم منتهون ؟ } : تعالى 
 .يجحدون 
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وديـة مـن الخيـال ويتخيل ما ليس بواقع   ويسبح في بحر من الإ وهام والإ حلـام   ويهـيم فـي ا  
جماع على تحريم الحشيشة حتى ينسى نفسه ودينه ودنياه ؛ وقد حكى القرافي وابن تيمية  الإ 

 ( .من استحلها فقد كفر : )   وقال ابن تيمية 
والجواب ما ..  وهو استعمال الخمر كدواءقد يسا ل عنه بعض الناس  بقي هناك جانب

م وا حمد وغيرهمـا حـين سـا له رجـل عـن في الحديث الذي رواه مسل ا جاب عنه الرسول 
ا نـه : " ا نمـا ا صـنعها للـدواء قـال عليـه الصـلاة والسـلام : الخمر   فنهاه عنها   فقال الرجـل 

ا ن اللّه ا نزل الـداء والـدواء : " ا نه قال   وروى ا بو داود عن النبي " ليس بدواء ولكنه داء 
   وروى البخـاري عـن ابـن مسـعود "   وجعل لكل داء دواء   فتداووا ولإ تداَوْوا بحـرام 

 " .ا ن اللّه لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم : " في شا ن المسكر ا نه قال 
فهذه النصوص بجملتها تدل دلإلة قاطعة على ا ن استعمال الخمر وحـدها كـدواء حـرام 

 .يا ثم من يتناولها 
من الفساد كحفظها  -لضرورة  -ا ما ما خال  بعض الإ دوية بنسبة مقدرة من الكحول 

نه يجوز استعمالها ا  ا تعين الشفاء بهـا   وكـان الواصـف للـدواء طبيًبـا مسـلًما مـاهًرا  مثًلا فا 
يخشى اللّه في السر والعلن   لإ ن مبادئ الشريعة قائمة على اليسر   ودفع الحـرج   وتحقيـق 

 :مصالح الناس   والإ صل في  لك قوله تبارك وتعالى 

 ( 973: البقرة .)  {عاد  فال إثم عليه  فمن اضُطر  غري باغب وال }
* * * 

 
 

 :ا ما العلاج الناجع في استئصال هذه الظاهرة فيكون بالوسائل التالية 
 .بالتربية الصالحة ( ا  )
 .بمنع ا سبابها ( ب)
 .بمعاقبة مرتكبيها ( ج)
ــة الصــالحة( ا  ) يمــان باللّــ ا مــا التربي ه   فتتركــز بتربيــة الولــد منــذ نعومــة ا ظفــاره علــى الإ 

والخشية منه   واستشعاره مراقبة اللّه في السر والعلن   لما لهـذه التربيـة القويمـة مـن ا ثـر كبيـر 
ــا ا ن العــرب ... فـي تكــوين ضــميره   وا صــلاح نفســه   وسـمو خلقــه  ومــن المعــروف تاريخيًّ
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سـلام   وا منـوا بـه   ودخلـوا فيـه   لمـا تربّـت ضـمائرهم علـى مراقبـة اللّـه  .. الذين ا دركوا الإ 
وترسخت نفوسهم على الخشية منه   والإسـتعانة بـه   والإعتمـاد عليـه ؛ تركـوا كـل العـادات 

 .المر ولة التي كانوا عليها في الجاهلية عن طواعية واختيار 
سـلام   وتمـّدحهم بشـربها وتفنـنهم  فلنا خذ مثًلا تعلق العرب الجـاهليين بـالخمر قبـل الإ 

 :في التعلق بها  اسمعوا ا لى ما يقول شاعرهم.. في وصفها 

 إذا مذذذذذذذذذّت فذذذذذذذذذادفّني إىل جنذذذذذذذذذب كرمذذذذذذذذذة

  
 تذذذذذذذرّوي عظذذذذذذذامي بعذذذذذذذد مذذذذذذذوتي عروقهذذذذذذذا  

   
المدامـة   السـلافة   الـراح   : ) واسمعوا ا لى ما اخترعـوا لهـا مـن الإ سـماء والإ لقـاب 

ا لـى ا خـر هـذه الإ سـماء .. ( الصهباء   ابنة العنقود   ابنة الكرم   بنت الدنان   بنـت الحـان 
 .اب التي زادت عن المائة والإ لق

انتهينـا ربنـا   بـل ا راقـوا مـا : ومع كل هذا لما بلغهم ا ن الخمر قد حرمت قالوا جميًعـا 
يمـان يصـنع العجائـب حـين يخـال  .. كان عندهم في القلـال فـي سـكك المدينـة  هكـذا الإ 

صلاح بل يقوم بدوره الكبير في ا.. بشاشته القلوب   وتترسخ جذوره في الضمائر والنفوس  لإ 
 ..والتهذيب   مما تعجز عنه دول   وتفشل في تحقيقه ا ساطيل 

ــذه التربيــة  ــل ه ــان   وا لــى مث يم ــذا الإ  ــى مثــل ه نســانية ا ل ــا ا حــوج المجتمعــات الإ  فم
 !!..الصالحة 
فيرجع ا لى من بيده السلطة والتنفيذ   فالدولـة حـين  ا ما منع ا سباب هذه الظاهرة (ب)

يع ا نواع الخمر   وتتخذ الإ سـباب لإستئصـالها والقضـاء تمنع في الإ سواق وفي كل مكان جم
عليها   عندئذ توصد الإ بواب في وجوه مدمنيها   فلا يحتسيها شاب   ولإ يجد فاسق سبيًلا 

 ..ا ليها 
سـلام وضـع العقوبـة الزاجـرة لكـل مـن يحتسـيها وهـي  ا ما عقوبة مرتكبيها (ج) فـا ن الإ 

إ يمنـع مـن وضـع عقوبـات تعزيريـة مـن حـبس  جلدة   وهذا ل(  25ا لى  45) مقدرة ما بين 
 ..لكل من يبيعها ا و يحملها ا و يتاجر بها .. وتغريم ومصادرة 

ا ن تنتقي من المباحث الجنائية المعروفة بالنشـاط  -ا ن كانت جاّدة  -وعلى الحكومات 
خلاص والحزم والإستقامة  لتزاول عملها على ا حسـن وجـه عسـى ا ن نصـل فـي النهايـة .. والإ 

 ..طهير المجتمع من موبقات الخمر   وا خطار المخدرات ا لى ت
* * * 
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 :ا ما ظاهرة الزنى واللواط  - 4
وكـم سـمعنا عـن .. فهي ا خطر الظواهر الإجتماعية عنـد الإ طفـال والمـراهقين الشـباب 

ــائهم  ــة ا ب ــة عــن مراقب ــق الفاحشــة والفســاد بغفل ــد   ســلكوا طري ــم بع ــوا الحل ــم يبلغ ــال ل ا طف
ا فــي مزالـق الشـذو  والإنحـدار الخلقــي   فقبعـوا فـي حضـيض الهلــاك حتـى هـَووْ .. و ويهـم 
 .والضياع 

ومــا ا شــّد فاجعــة الإ بــاء والإ وليــاء حــين يــرون ا ولــإدهم   ومــن يقومــون علــى ا مــرهم قــد 
 !!..انتكست فطرتهم   وانحطت ا خلاقهم   وانغمسوا في حما ة الر يلة والشذو  

را وا ا فلـا  ا كبـادهم وثمـرات قلـوبهم  وهل تنفع الإ هات   وتجدي الحسرات   بعـد ا ن
 وهم يتخبطون في ا وحال الخبائث   ويتعثرون في مستنقعات الفساد ؟

ولو ا نهم ربُّوهم علـى الإ خلـاق الفاضـلة   وراقبـوا تحركـاتهم مراقبـة تامـة   وعرفـوا مـن 
ْفِجعـة   وا لـى .. يصاحبون   ومن يخالطون  هـذه لما وصلت حالة ا بنائهم ا لى هذه النهاية الم 

 !!..النتيجة المخزية 
من المسؤول الإ ول عن الشذو  الخلقي   والإنحراف الإجتماعي لدى الإ بنـاء والإ وليـاء 

 ؟
اء والمنكـر غيـر من الذي يوجههم ا لى مبادئ الفضـيلة والإ خلـاق   ويقـبّح لهـم الفحشـ

 ؟الإ باء والإ ولياء
تا تي بالتالي مسؤولية الدولة  فالإ ب والإ م هما المسؤولإن ا وًلإ وا خًرا عن تربية الولد   ثم

 .  ومسؤولية المجتمع 
 :بعد هذه اللفتة التوجيهية نتكلم عن هذه الظاهرة في ا مور ثلاثة 

 .الإ ضرار التي تنجم عنها  - 9
سلام فيها  - 2  .حكم الإ 
 .العلاج الناجع في استئصالها والقضاء عليها  - 3

نها بالغة الخطورة   وهي مرتبـة اط ا ما عن الإ ضرار التي تنجم عن ظاهرة الزنى واللو فا 
 :كما يلي 
 :ا ضرار صحية وجسمية ( ا  )

 :يتسبب عن اقتراف جريمة الزنا واللواط الإ مراض التالية 
 :مرض الزهري  - 9
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.. الذي من ا عراضه القرحة والتوّرم علـى ا عضـاء التناسـل ا و الشـفة ا و اللسـان ا و الجفـن
ا المـرض الخطيـر الشـلل   والعمـى   وتصـلّب وظهور البقع فـي ا نحـاء الجسـم   ويسـبب هـذ

الشرايين   والذبحة الّصْدرِيّة   والتشـوهات الجسـمية   وسـرطان اللسـان   والّسـل فـي بعـض 
وهو من الإ مراض السارية بالعـدوى .. الإ حيان   وقد يتعدى هذا المرض ا لى الزوجة والإ ولإد 

 ..من لمس ولعاب 
 :مرض السيلان ا و التعقيبة  - 2

عراض هذا المرض حدوّ ا لم وحرقة شديدة عند التبـول   وا فـراز سـائل صـديدي من ا  
ومـن .. في مجرى البول عند الرجال   ومن عنق الرحم ومجرى البول عنـد النسـاء ( القيح ) 

مضاعفات السيلان عند الـذكور حـدوّ الإلتهابـات فـي الخصـيتين والمثانـة   وضـيق مجـرى 
ومـرض التعقيبـة قـد .. تهـاب الـرحم والمبـايض والكليتـين ا مـا عنـد النسـاء فيسـبب ال.. البول 

يـؤدي ا لــى العقـم لــدى الرجــل والمـرا ة   وا صــابة القنــاة البوليـة عنــد الرجــل بقـروح تــؤدي فــي 
 .الغالب ا لى انحباس البول الذي قد يؤدي ا لى الوفاة في بعض الإ حيان 

 :انتشار الإ مراض المعدية  - 3
ب ا مراًضا خبيثة معدية بسبب انتقال الجراثيم الفتاكـة ومن ا مراض الزنى واللواط ا نه يجل

 . (9)من المريض ا لى الصحيح   وبسبب القذارة الحاصلة ا ثناء الجماع 
ت ي المجتمعـاوما ا كثر هذه الإ مراض السارية التـي اسـتفحل خطرهـا   وتفـاقم شـرها فـ

 !!..التي ينتشر فيها الزنى واللواط   ويعم في ربوعها الفساد والمنكر 
وما ا صدق ما قاله الصادق المصـدوق محمـد بـن عبـد اللّـه صـلوات اللّـه وسـلامه عليـه 
حين ا خبر ا ن الفاحشة ا  ا ظهرت في قوم ابتلاهم اللّه بالإ وجاع والـإ مراض التـي لـم تكـن فـي 

: يامعشر المهـاجرين : "قال  وروى ابن ماجة والبزار والبيهقي ا ن رسول اللّه .. ا سلافهم 
ولـم تظهـر الفاحشـة  -عـدد منهـا  -تليتم بهن   وا عو  باللّـه ا ن تـدركوهن خمس خصال ا  ا اب

  " في قوم ق  يعمل بها علانية ا لإ فشا فيهم الطاعون والإ وجاع التي لـم تكـن فـي ا سـلافهم 
 !..ا لإ فليتذكر ا ولو الإ لباب 

 :ا ضرار اجتماعية وخلقية ونفسية ( ب)

                                                

ضافة ا لى مرض  (9) يدز ) هذا بالإ  نسان فيجعلـه عرضـة لإسـتقبال كـل اللعين الذ( الإ  ي يدمر جهاز المناعة في جسم الإ 
 ( .الناشر ) في حياته  -رحمه اللّه  -وهذا لم يشهده المؤلف .. الإ مراض ولإ يقوى على مقاومتها 
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اختلـاط الإ نسـاب وضـياع النسـل    يكفي هـذه الظـاهرة ضـرًرا وخطـًرا ا نهـا تـؤدي ا لـى
وهتــك الــإ عراض والحرمــات   وقتــل الشــهامة والمــروءة   وتفســخ المجتمــع   وفصــم ا واصــر 
الزوجيــة   وتفكــك وحــدة الإ ســرة   والإنطلــاق فــي حمــا ة الر يلــة والفســاد   وفقــد الرجولــة 

 .والكرامة 
ا وفساًدا لهـم ولـإ ا نسـاب   وا ن ا ن المجتمع بسببها يعّج با ولإد لـإ كرامـة  ويكفيها شرًّ

باحية يجتاح شباب الإ مة ونساءها  وا  ا كان الإ مر كذلك فلا تـرى للا خلـاق وزنًـا   .. تيار الإ 
 !!..ولإ للفضيلة والشرف ا ي اعتبار ولإ قيمة 

 وما قيمة مجتمع اندثرت ا خلاقه   وضاع حياؤه   وتهدم كيانه واعتباره ؟
   وفجر شبابه ؟ وما قيمة مجتمع تشرد ا طفاله   وتهتك نسائه

ـا سـوى  وما قيمة مجتمع استبدت به شهواته   واستحو ت عليه غرائزه   فلا يعرف همًّ
 ؟..الجنس واللذة المحرمة   ولإ غاية سوى الغريزة والشهوة الهابطة 

لإ شك ا نه مجتمع منحل متفكك مهدد في كل لحظـة بـالزوال والـدمار ؛ وصـدق اللّـه 
 : العظيم القائل في محكم تنزيله

وإذا أردنا أن ُنهلك قرية أمرنا مرتفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها  }

سراء .)  {تدمرًيا   ( 92: الإ 
* * * 

سلام في الزنى واللواط فهو التحريم القطعي با جماع الفقهاء والمجتهـدين  ا ما حكم الإ 
 :و لك للا دلة التالية 

وال تقربوا الزنى إنه كان فاحشة  }: الى ا ما فيما يتعلق بحرمة الزنى فيقول اللّه تع

سراء )  {وساء سبيال  والذين ال يدعون مع الّله إهًلا آخر وال  }:   ويقول (  32: الإ 

يضاعف له * يقتلون النفس اليت حرم الّله إال باحلق وال يزنون ، ومن يفعل ذلك يلق أثاًما 

 ( 22: الفرقان .)  { العذاب يوم القيامة وخيلد فيه مهاًنا
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لـإ : "ويقول عليه الصلاة والسـلام فـي الحـديث الـذي رواه البخـاري ومسـلم وغيرهمـا 
ا ن الزنـاة : "ا نـه قـال    وروى الطبراني عـن النبـي .. " يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 

ا  ا ظهـر الزنـى والربـا : " ا نـه قـال   وروى الحاكم عن رسول اللّه " تشتعل وجوههم ناًرا 
  وروى ابن ا بـي الـدنيا والخرائطـي عـن رسـول اللّـه " ا حلوا با نفسهم عذاب اللّه  في قرية فقد
  الزانـي بحليلـة جـاره لـإ ينظـر اللّـه ا ليـه يـوم القيامـة   ولـإ يزكّيـه   ويقـول : " ا نه قـال :

 " .ادخل النار مع الداخلين 

* العاملني أتأتون الذكران من  }: ا ما فيما يتعلق بحرمة اللواط فيقول اللّه تعالى 

   922: الشعراء . )  { وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ؟ بل أنتم قوم عادون
922 ) 

ولوًطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم هبا من أحد من  }: ويقول 

أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون يف ناديكم املنكر ، فما كان جواب * العاملني 

 ( 21 - 22: العنكبوت .)  { إال أن قالوا ائتنا بعذاب الّله إن كنت من الصادقنيقومه 

ا نـه  في الحديث الذي رواه الحـاكم عـن رسـول اللّـه ويقول عليه الصلاة والسلام 
ملعون من َعِمل عمل قوم لوط   ملعون من عمل عمل قوم لـوط   ملعـون مـن عمـل : " قال 

: " وروى ابـن ماجـة والترمـذي عنـه عليـه الصـلاة والسـلام . قالهـا ثلاًثـا .. " عمل قوم لوط 
 " .ا خوف ما ا خاف على ا متي من َعَمِل عمل قوم لوط 

ا ربعـة يصـبحون فـي غضـب اللّـه : " ا نـه قـال  وروى الطبرانـي والبيهقـي عـن النبـي 
المتشـبهون مـن : " من هم يا رسول اللّه ؟ قـال :   قال ا بو هريرة " ويمسون في غضب اللّه 

الرجال بالنساء   والمتشبهات من النساء بالرجال   والذي يا تي البهيمة   والذي يـا تي الرجـال 
. " 

 :ولكل من الزنى واللواط عقوبات مقدرة في الشرع مبينة كما يلي 
 :عقوبة الزنى  - 9

 :للزنى عقوبتان في الشرع 



 مسؤوليات المربين: الثَّاني الِقْسم   921
 

 .عقوبة الجلد مع التغريب ( ا  )
 .عقوبة الرجم ( ب)
سواء ( ا ي غير المتزوج ) فتكون للزاني غير المحصن  لجلد مع التغريبا ما عقوبة ا( ا  )

 :ا كان الزاني رجًلا ا و امرا ة   فيجلد مائة جلدة لقوله تبارك وتعالى 

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، وال تأخذكم هبما رأفة يف دين  }

: النور .)  {ليشهد عذاهبما طائفة من املؤمنني الّله ، إن كنتم تؤمنون بالّله واليوم اآلخر ، و
2 ) 

مـام فيـه فائـدة غّربـه   وعنـد بـاقي  والتغريب عند الحنفية من باب التعزير   فا ن را ى الإ 
الإ ئمة يجب التغريب بعد الجلد ا لى مكان لـإ ت ْقَصـر فيـه الصـلاة   وبالتغريـب حكـم الخلفـاء 

 .الراشدون   وبه قال كثير من الصحابة 
  لقوله عليـه الصـلاة ( ا ي المتزوج ) فتكون للزاني المحصن  ا ما عقوبة الرجم -( ب)

لـإ : " ا نـه قـال والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن رسول اللّـه 
ا ي ) الثيـب : يحل دم امرئ مسلم يشهد ا ن لإ ا له ا لإ اللّه وا ني رسول اللّه ا لإ با حدى ثلاّ 

ــزوج  ــي  ( المت ــارق للجماعــة الزان ــه المف ــارك لدين ــالنفس   والت ــنفس ب ــي " . وال ــت ف ــد ثب وق
ا مر برجم ماعز بـن مالـك   والمـرا ة الغامديـة لإعترافهمـا  الإ حاديث الصحيحة ا ن الرسول 

 .بالزنى   وكانا محصنين متزوجين  ا مام رسول اللّه 
 :عقوبة اللواط  - 2

نســبيًّا فـي تحديــد العقوبـة   قــال  ا جمـع العلمــاء علـى ا ن اللــواط زنـى   ولكــن اختلفـوا
اختلــف ا هـل العلــم فـي حــّد اللـوطي ؛ فــذهب قـوم ا لــى ا ن حـّد القاعــد هـو حــد : ) البغـوي 
ا ن كــان محصــًنا يــرجم   وا ن لــم يكــن محصــًنا يجلــد مائــة جلــدة وهــو ا ظهــر قــولي : الزنــى 

ل مالـك الشافعي   و هب قوم ا لى ا ن اللوطي يرجم سواء كان محصًنا ا و غير محصن وهو قو
؛ و هــب الحنفيّــة ا لــى (9)( وا حمــد   والقــول الثــاني للشــافعي ا نــه يقتــل الفاعــل والمفعــول بــه 

مام رادًعـا للمجـرم   فـا  ا تكـرر منـه الفعـل ولـم يرتـدع ا عـدم  وجوب التعزير حسب ما يراه الإ 
 .بالسيف تعزيًرا 

                                                

 .  باب الترهيب من اللواط  322  صفحة  4ج : النص الفقهي من كتاب الترغيب والترهيب  (9)
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ك جمهور وا ليكم النصوص التي تدل على قتل الفاعل والمفعول به   كما  هب ا لى  ل
 :الفقهاء والمجتهدين 

مـن وجـدتموه يعمـل : " قـال  روى الترمذي وا بو داود وابن ماجة ا ن رسول اللّـه  -
 " .عمل قوم ا هل لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 

 وروى البيهقي وغيره عن ِمْفضل بن فضالة عن ابن جريج عن عكرمة عن النبـي  -
 " .به   والذي يا تي البهيمة  اقتلوا الفاعل والمفعول: " ا نه قال 

الذي سبق  كره في استئصال  ا ما العلاج في استئصال هذه الظاهرة فهو نفس العلاج
عادة الكلام مرة ثانية   .العادة السرية للحالة المتشابهة في علاج الظاهرتين   فلا ضرورة لإ 

إ بمـا صـلح بـه وهو ا نه لإ يصلح ا خر هذه الإ مة ا لعلاًجا ا خر  -ا يها القارئ  -وا زيدك 
سـلام نظاًمـا وتشـريًعا   ووجـدت العـزة تحـت  ا ولها   فا ن صلح لإ متنـا فـي الماضـي رسـالة الإ 

ا سارت على مبادئها وا حكامهـا  فلـا يصـلح لإ متنـا .. ظلالها   والقوة والتمكين والحضارة لَـمَّ
نيعـة   ودولتهـا اليوم ا لإ ما صلح لها بالإ مس   فعندئذ تعود لإ متنـا عزتهـا السـليبة   وقوتهـا الم

خيـر ا مـة ا خرجـت للنـاس هـدًيا وقـدوة  -كما كانت  -العتيدة   واستقرارها المنشود   وترجع 
نحـن قـوم ا عزنـا : ) ورضي اللّه عن الخليفة الراشد عمـر بـن الخطـاب القائـل .. وعطاء وقوة 

سلام   فمهما ابتغينا العزة بغير ما ا عزنا اللّه به ا  لنا اللّه   .ه الحاكم روا" اللّه بالإ 

 إذا  اإلميذذذذذذذذذذذذان ضذذذذذذذذذذذذا  فذذذذذذذذذذذذال أمذذذذذذذذذذذذان 

  
 وال  دنيذذذذذذذذذذذا  ملذذذذذذذذذذذن    ُيْحذذذذذذذذذذذي دينذذذذذذذذذذذذا   

   
 ومذذذذذذذذذن رضذذذذذذذذذي احليذذذذذذذذذاة بغذذذذذذذذذري ديذذذذذذذذذن    

  
 فقذذذذذذذذذد  جعذذذذذذذذذل  الفنذذذذذذذذذاء لذذذذذذذذذه قريًنذذذذذذذذذا    

   
لإ ضرر ولإ : " وانطلاًقا من المبدا  الذي وضعه الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه 

 ( 912البقرة )  {وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة  }:   وامتثاًلإ لقوله تبارك وتعالى " ضرار 
سلام  ولإ سيما  -وجب على المربين ..   وا خًذا بواجب المسؤولية التي حتمها رسول الإ 

ا ن يا خذوا با سباب الوقاية لإ ولإدهم   وبوسائل الحيطة والحذر لإ فلا   -الإ باء والإ مهات منهم 
ة التي تصيبهم   ولإ للحوادّ الإ ليمة التي حتى لإ يتعرضوا للا خطار المحدق.. ا كبادهم 

ا لى الموت ا و التشويه ا و المرض ا و  -في ا غلب الإ حيان  -تفاجؤهم   وربما تقضي بهم 
 ..الجروح 

 :ا هم هذه الإ سباب الوقائية في تقليل الحوادّ  -ا يها المربون  -وا ليكم 
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ور نبيــه للــدكت( المشــكلات السـلوكية ) وهـي ملخصــة مـع بعــض التصـرف مــن كتـاب 
ا ن النظام المنطقي المنسجم المعتدل الذي نضعه لإ طفالنا ضـروري : )  977: الغبرة صفحة 

لسلامتهم   كما هو ضروري لشعورهم بالإطمئنان   وا ن حماية الطفل في السـنة الـإ ولى تقـع 
على عاتق الإ هل كاملة وهم مسؤولون عـن ا ي تفـري    وا مـا فـي السـنة الثانيـة فيحسـن البـدء 

م الطفل الحذر من المخاطر   و لـك بتلقينـه بعـض الـدروس اللطيفـة   فحتـى لـإ يلمـس بتعلي
بشكل اعتباطي   ا و ا ن يقع فيهـا   فيحسـن ا ن نقـول لـه .. المدفا ة ا و النار ا و الإ واني الحارة 

با نها حارة مؤلمة عند اللمس بل ومخيفة  وا ن نسمح لـه بلمسـها لمًسـا لطيًفـا سـريًعا ا و ننبّهه 
وا  ا ما را ينا طفًلا على وشك من ا ن يقع علـى كرسـي   ..   وبذا يخافها ويحذرها لإ يؤ ي 

وليس في يده شيء يؤ يه ا و لإ يوجد شيء على الإ رض قـد يؤ يـه ا ن سـق  عليـه   فلـا بـا س 
ا ن وننتهز الفرصة لتعليمه الحـذر ؛ وعلـى العمـوم فيجـب  -مع ا خذ الحيطة  -من تركه يسق  

على الإ هل ا ن يفطنوا لما يمكن ا ن يتعرض له ..  التعليم والحمايةيكون هناك توازن ما بين 
 ( .الطفل من مخاطر ا ثناء لعبه   وا ن يا خذوا الإحتياطات اللازمة 

 
قلال من الحوادّ كما عرضها  وفيما يلي بعض الخطوات العملية التي تساعد على الإ 

 :الدكتور غبرة 
ع المفتاح فـي مكـان ا مـين   كمـا يجب وضع السموم في خزانة مغلقه   وا ن يوض - 9

يجب ا ن يكتب اسـم المـادة السـامة علـى الزجاجـة بشـكل واضـح   وا ن لـإ توضـع الزجاجـة 
ــا عديــدة لإســتعمالإت مختلفــة  وا همهــا  حيــث يوجــد الطعــام   وهــذه الســموم تشــمل ا نواًع

 ..مبيدات الحشرات   والقطرونة 
ها في متناول الإ طفـال   وعنـد يجب رمي الإ دوية الفائضة عن الحاجة   وعدم ترك - 2

استعمال الدواء يحسن ا لإ يستعمل بوجود الطفل   لإ ن الإ طفال يحبـون التقليـد والمحاكـاة   
وحوادّ تسمم الإ طفال بالإ دوية ليست بالقليلـة   وا  ا مـا ا ردنـا ا ن نعطـي طفًلـا دواء فيجـب 

اول يده ا ن لم نكن على ا فهامه ا نه دواء وليس شراًبا   والإ حسن وضعه في مكان بعيد عن متن
 .ثقة منه 
ــا    - 3 ــف ا نواعه ــإحتراق كالمــدافئ بمختل يجــب وضــع حــاجز واق لكــل مصــادر ال

وا جهزة التسخين والطبخ والإ فران ا ن كان هناك احتمال وصول الطفل الذي بدا  يحبو ويمشي 
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ات   ا ليها   وا لإ فلابد من وقوع الحوادّ   فكم يحترق ا طفـال بالمـدافئ   ومواقـد الحمامـ
 .وما شابه  لك 
( الكبريت )كذلك عدم السماح للطفل باللعب بالإ شياء المشتعلة كعود الثقاب  ويجب

 .  بل علينا ا ن نجعلها في ا ماكن مرتفعة بعيدة عن متناول يده 
ــاريق الشــاي   وا وانــي ا وعيــة الطــبخ فهــي مصــدر خطــر علــى الإ طفــال للا شــياء  وا مــا ا ب

غفلت عن ا نيـة المطـبخ ا و القلـي وفيهـا الإ شـياء  ا م جاهلة فكم منالساخنة الموجودة فيها   
المحرقة   فوقع فيها فلذة كبدها   فا صيب بالجروح المحرقة   وسببت له التشوهات الدائمـة 

 ؟
وضعت ا بريق الشاي على حافة الطاولة   ا و على الإ رض   ا و على  وكم من ا م حمقى

ب بريق   ا و وقع الإ  صابات الخطيرة ؟الكرسي   فوقع طفلها على الإ   ريق عليه فنتج عن  لك الإ 
 .الحذر من الإ لعاب النارية في المواسم والمناسبات خشية التا  ي بها  ويجب
صابة  ويجب  .الإحتراس من ا خطار الإ دوات الكهربائية وا سلاكها مخافة الإ 

ا بعـــاد كـــل الإ لـــإت الحـــادة كالمقصـــات   والســـكاكين   والشـــفرات    ويجـــب - 4
 .الإ واني الزجاجية بحيث لإ تصل ا لى ا يدي الإ طفال والدبابيس   و

عـدم السـماح للا طفـال بممارسـة الإ لعـاب التـي قـد تكـون خطـرة كاللعـب  ويجب - 2
بالحبل وشده حـول العنـق   ا و اللعـب بكـيس مـن البلاسـتيك وا دخـال الـرا س فيـه   فهـذا قـد 

م   ا و قـذف يـؤدي ا لـى الإختنـاق   ويجـب كـذلك تجنيـب الطفـل الـركض وفـي فمـه   طعـا
بعض الموالح كالقضامة والفستق في الهواء ثـم تلقيهـا بـالفم مباشـرة خوًفـا مـن دخـول الطعـام 

 .ا لى مجرى الهواء فيتسبب الإختناق 
على الإ م ا لإ ت نيم ابنها في سريرها ا   هناك خطـر خنقـه ؛ وكـم سـمعنا عـن  ويجب - 2

الثـدي فـي فمـه   فبمجـرد ميلـان حوادّ من هذا النوع ؟ فقـد تنـام الـإ م   ثـم ينـام الطفـل و
 .خفيف من الإ م على الطفل يؤدي ا لى موته بالإختناق 

التا كد من سلامة نوافذ الطابق العلوي   وكون الطفل لـإ يسـتطيع اجتيازهـا  ويجب - 7
  ويجب ا ن تكون حواجز الشرفات من النوع الفني الحديث التـي تسـمح للطفـل بالمشـاهدة 

علـى الإ قـل لــإ يخشـى عليـه مـن الخطــر ا ن تسـلقها   وكـم مــن ولـإ تسـمح لـه بتســلقها   ا و 
 حوادّ ا ليمة  هب ضحيتها ا طفال في ا جمل العمر نتيجة التساهل في هذا الإ مر ؟
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الإنتباه عند استعمال الإ لإت الميكانيكية   والإ جهزة الكهربائية   ولإ سيما  ويجب - 2
ي الإ طفال في الغسالة   ا و  هاب فحوادّ انسحاب ا يد.. الغسالإت ومفارم اللحم والكبيبة 
 !!.ا صابعهم بالمفرمة ليست قليلة 

الإنتباه ا لى كون الباب الخارجي للمنزل مغلًقا حتى لإ يخـرج الطفـل علـى ويجب  - 1
 .حين غرة بدون علم ا مه خوًفا من وقوع حادّ 

الإنتباه علـى البـاب عنـد ا غلاقـه مخافـة ا ن يضـع الولـد ا صـابعه فـي طرفـه  ويجب - 95
 .يتسبب انضغاط على بعض ا صابعه   فيصاب با صابات ا ليمة ف

 .ا لى غير  لك من هذه الإ سباب الوقائية التي لإ تخفى على كل  ي عقل وبصيرة 
سـلام فـي تربيـة الولـد الجسـمية   وهـي  كمـا  -تلكم هي ا هم الوسـائل التـي وضـعها الإ 

بـون   ومشــى علـى نهجهــا وسـائل ا يجابيــه   وا سـباب وقائيــة لـو ا خـذ بتعاليمهــا المر -علمـت 
لرا ينا ا بنـاء هـذا الجيـل يرتعـون فـي بحبوحـة مـن الصـحة ويتمتعـون بنعمـة .. الإ باء والمعلمون 

 .القوة   ويسيرون في طريق الإ من والهناءة والإستقرار 
سلام ا  ا تمتعت بعقل سليم   وجسم قوي   وا رادة متينة   ومن المعلوم يقيًنا ا ن ا مة الإ 
نتـاج   والسـباقة .. اعة فائقة   ووعي كامل وعزيمة جبارة   وشج نها ستكون المبّرزة في الإ  فا 

سـلام  ا لى الحضارة   والإ خذة با سباب النصر والمجد   والعاملة على تحقيق العزة الخالـدة للا 
 .والمسلمين   ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللّه ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 

 ..ا مهات ومعلمين فيا ا يها المربون من ا باء و
 ..هذا هو وحده طريق الحياة 
 ..هذا هو وحده طريق القوة 

 ..هذا هو وحده طريق المجد 
 ..هذا هو وحده طريق الخلود 

ا لى تطبيق هذه التعـاليم السـامية    -الذي هو ا مانة في ا يديكم  -فما ا حوج الجيل اليوم 
حتـى يسـتطيع ا ن يـنهض .. ونفسـيًّا  والمبادئ الخالـدة فـي ا عـداده جسـميًّا   وتكوينـه صـحيًّا

سلامية ا لى الدنيا كما حملها من قبـل جيـل  با عبائه   ويضطلع بمسؤولياته في حمل الرسالة الإ 
 .الصحابة   وجيل التابعين التي تلت من بعدهم 

لحــاد والإنحلـال والجاهليـة ا لـى نــور  عسـى ا ن ينقـل جيلنـا اليــوم الـإ مم عـن ظلمـات الإ 
يمان   ومكارم الإ   سلام الإ   .وما  لك على اللّه بعزيز !!.. خلاق   وهداية الإ 
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 َمسؤوليَّة التربَِيِة العقليَّة :الفصل الرابع 
 َمسؤوليَّة التربَِيِة العقليَّة - 4

المقصود بالتربية العقلية تكوين فكر الولد بكل ما هو نافع من العلوم الشرعية   والثقافـة 
ا ويتكـّون علميًّـا .. عيـة الفكريـة والحضـارية العلمية والعصـرية   والتو حتـى ينضـج الولـد فكريًـّ

 ..وثقافيًّا 
يمانيـة  : وهذه المسؤولية لإ تقل خطورة وا همية عن المسؤوليات التـي سـبق  كرهـا  الإ 

يمانية    والتربيـة  ا عداد وتكوين   والتربية الجسميةتا سيس والخلقية   والجسمية ؛ فالتربية الإ 
نها.. ق وتعويد الخلقية تخلي  ..توعية وتثقيف وتعليم  ا ما التربية العقلية فا 

ــى  كــره   متضــافرة  ــا ممــا ســنا تي عل ــة   ومســؤوليات غيره وهــذه المســؤوليات الإ ربع
مترابطة متساندة في تكوين الولد الشامل   وتربيته المتكاملة ليكون ا نسـانًا سـويًّا يقـوم بواجـب 

يمـان حـين يـؤاخي الفكـر   ومـا ا جمـل ..   ويؤدي رسالة   وينهض بمسؤولية  فما ا حسن الإ 
وما ا عظم الولد حين ينطلق للحياة العملية وقد اعتنـى بـه !! .. الإ خلاق حين تواكب الصحة 

 !! ..المربون من كل جانب   وا حاطوا بتوجيهه وتربيته وا عداده من كل ناحية 
ي كــل مســؤولية وا  ا كــان لإبــد مــن بيــان المراحــل التــي يجــب ا ن يســلكها المربــون فــ

 :فا رى ا ن مسؤوليتهم في التربية العقلية تتركز في الإ مور التالية.. يقومون بها نحو الولد 
 .الواجب التعليمي  -ا  
 . التوعية الفكرية  -ب  

 .الصحة العقلية  -جـ 
* * * 
 
 

 :مسؤولية الواجب التعليمي  -ا  
سـلام  لإ شك ا ن هـذه المسـؤولية بالغـة الإ هميـة والخطـورة فـي نظـر سـلام   لـإ ن الإ ِ الإ ِ

حّمل الإ باء والمربين مسؤولية كبرى في تعلـيم الإ ولـإد   وتنشـئتهم علـى الـإغتراف مـن معـين 
الثقافـة والعلــم   وتركيـز ا  هــانهم علــى الفهـم المســتوعب   والمعرفـة المجــردة   والمحاكمــة 

دراك الناضج الصحيح  النبوغ   وتنضج العقول  وبهذا تتفتّح المواهب   ويبرز.. المتّزنة   والإ ِ
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ومن المعلوم تاريخيًّا ا ن ا ول ا ية نزلت عل قلب الرسـول الـإ عظم صـلوات ..   وتظهر العبقرية 
 :اللّه وسلامه عليه هذه الإ يات 

* اقرأ وربك األكرُم * خدَلقد اإِلنسان من عدَلقب * اقرأ باسم ربكد الذي خدَلقد  }

 (  2 - 9: العلق . )  {   يعلمعلم اإِلنسان ما * الذي عدلَّمد بالقلم 
وما  اك ا لإ تمجيد لحقيقة القراءة والعلم   وا يذان لرفع منار الفكر والعقل   وفتح لباب 

 .الحضارة على مصراعيه 
وا  ا ا ردنا ا ن نستعرض الإ يات القرا نية والإ حاديث النبوية التي تحض على العلم   وترفع 

ــرة ومستفي ــة العلمــاء   نجــدها كثي ــالم مــن منزل ــر   ويرويهــا الع ضــة يســتظهرها الصــغير والكبي
 ..والمتعلم 

. {قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون }: فمن هذه الإ يات قوله تعالى 
 ( 1: الزمر ) 

 ( 994: طه . )  { وقل ربِّ زدني علًما }: وقوله  -

: المجادلة )  {ات يرفع الّله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلمد درج }: وقوله  -
99 ) 

 (  9: القلم .)  {ن والقلم وما يدْسُطروند  }: وقوله  -
 :ومن هذه الإ حاديث 

ومـن : " .. قـال  ا ن رسـول اللّـه  روى مسلم في صـحيحه عـن ا بـي هريـرة  -
 " .سلك طريًقا يلتمس فيه ِعلًما سهل اللّه له طريًقا ا لى الجنة 

الـدنيا ملعونـة   ملعـون مـا : " قـال  سول اللّه وروى الترمذي عن ا بي هريرة ا ن ر -
 " . وعالًما ا و متعلًما  (9)فيها ا لإ  كر اللّه تعالى   وما والإه 

                                                

 .ع اللّه ا ي ا طا: وما والإه  (9)
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فضــل العــالم علــى : " قــال  ا ن رســول اللـّـه  وروى الترمـذي عــن ا بــي ا مامــة  -
ي ا ن اللّـه وملائكتـه وا هـل السـموات والـإ رض حتـى النملـة فـ.. العابد كفضـلي علـى ا دنـاكم 

 " . جحرها   وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناِس الخير 
ا  ا مـات ابـن ا دم : "  قـال رسـول اللّـه : قـال  وروى مسلم عن ا بـي هريـرة  -

 " .صدقة جارية   ا و علم ينتفع به   ا و ولد صالح يدعو له : انقطع عمله ا لإ من ثلاّ 
رشـاد النبـوي ان انطلاقا كـّب المسـلمون فـي عصـر الرسـالة  من هذا التوجيه القرا ني والإ ِ

والعصور التي تلت على مدارسة العلوم الكونية   واعتبروا تعلم كل علم نافع مـن قبيـل الفـرض 
ــإ خرى فــي العــالم فجــّددوا فيهــا وهضــموها    والواجــب   واســتفادوا مــن حضــارات الــإ مم ال

سلام المتميز ؛ وظل العالم قرونًا طويلة يقتـبس مـن  علـومهم   ويسـتفيد مـن وطبعوها بطابع الإ ِ
وما تا لقت الحضارة المادية في العصر الحديث شرقا وغرًبا ا لإ بفضل ما ا خـذوه .. حضارتهم 

... مــن حضــارة المســلمين وعلــومهم عــن طريــق صــقلية   والإ نــدلس   والحــروب الصــليبية 
نسانية الحائرة  سلامية بحق ا ستاً ا وا ماما للعالم الضال   والإ ِ  ..فكانت الدولة الإ ِ

علـى عظمـة المجـد العلمـي والحضـاري  وا ليكم شهادة المنصفين من فلاسفة الغـرب
 :الذي ا حرزه المسلمون في فترات طويلة من التاريخ 

سلامي (شريستي ) يقول  - ظلت ا وربا نحـو ا لـف سـنة تنظـر : ) في حديثه عن الفن الإ ِ
سلامي كا نه ا عجوبة من الإ عاجيب   ( .ا لى الفن الإ 

ا ن في كل الإ ندلس لم يكـن يوجـد رجـل : ) المستشرق الهولندي  (دوزي ) ويقول  -
ــن  ــا م ــة العلي ــإ الطبق ــة ا ل ــة ا ولي ــا معرف ــي ا وروب ــة ف ــراءة والكتاب ــرف الق ــم يكــن يع ــا ل ــي بينم ا ّم

 ( .القسس 
ــين بــول ) ويقــول  - ــه ( ل ــي كتاب ــة تزخــر ( : ) العــرب وا ســبانيا ) ف ــا الإ مي ــت ا ورب فكان

 ( .دلس تحمل ا مامة العلم وراية الثقافة بالجهل والحرمان بينما كانت الإ ن
ــه ( بريفولــت ) ويقــول  نســانية ) فــي كتاب العلــم هــو ا عظــم مــا قــدمت ( : ) تكــوين الإ ِ

الحضارة العربية ا لى العالم الحديث   ومع ا نه لإ توجد ناحية واحدة من نواحي النمو الـإ وربي 
سلامية النافذ   ا لإ ا ن ا ع ظـم ا ثـر وا خطـره هـو  لـك الـذي ا وجـد ا لإ ويلحظ فيها ا ثر الثقافة الإ ِ

القوة التي تؤلف العامل البـارز الـدائم فـي العـالم الحـديث   والمصـدر الـإ على لإنتصـاره ا عنـي 
سلام دين بناء حضاري .. العلم الطبيعى والروح العلمية   ( .وهذه الحقائق مؤداها ا ن الإ ِ
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ا ن ( : )عـرب والفرنجـة روابـ  الفكـر والـروح بـين ال) في كتابه ( ا بو شبكة ) ويقول  -
زوال الحضارة العربية كان شؤما على ا سبانيا وا وروبا   فالإ ندلس لم تعرف السعادة ا لإ في ظل 

 .. ( .العرب   وحالما  هب العرب حّل الدمار محل الثراء والجمال والخصب 
سـلام ) في كتابه ( هـ   ر   جب ) ويقول  - فـي معـرض ( الإتجاهات الحديثـة فـي الإ ِ
... هب التجريبي الذي قام عليه كل العـالم الـإ وروبي   والـذي هـو تـراّ ا سـلامي ا صـيلالمذ

ا عتقـد ا نـه مـن المتّفـق عليـه ا ن الملاحظـة التفصـيلية الدقيقـة التـي قـام بهـا : ) يقول مـا نصـه 
الباحثون المسلمون قد ساعدت على تقدم المعرفة العلمية مساعدة مادية ملموسـة   وا نـه عـن 

 ( .احظات وصل المنهج التجريبي ا لى ا وروبا في العصور الوسطى طريق هذه المل
سـلامية فـي ( ن سـوفكتور روبن) يقول  - بعـد كلـام طويـل فـي موازنتـه بـين الحضـارة الإ ِ

وكـان ا شـراف ا وروبـا لـإ يسـتطيعون : ) .... الإ ندلس   وحضارة ا وروبا في القـرون الوسـطى 
قرطبـة يـذهبون ا لـي المـدارس ؛ وكـان رهبـان توقيع ا سمائهم بينما كان ا طفـال المسـلمين فـي 

ا وروبا يلحنون في تلاوة ِسْفر الكنيسة بينمـا كـان معلمـو قرطبـة قـد ا سسـوا مكتبـة تضـارع فـي 
سكندرية العظيمة   .. ( .ضخامتها مكتبة الإ ِ

سـلام مـن قـوة  ا ن هذه الإ قوال وا قوالإ كثيرة غيرها تؤكد لنا بوضوح ما انطـوى عليـه الإ ِ
 -في القرون الوسـطى  -بينما كان العلماء في ا وروبا .. من ا شراقة نور علمية دفع حضارية   و

 ! ! ! .. يقتلون في الساحات العامة جهارا نهاًرا لجرا تهم العلمية والفكرية 
* * * 

شراقة العلمية ؟  ولكن ما هو السر في هذا الدفع الحضاري   والإ ِ
سلام الخالدة السر كامن في المبادئ التي انطوت عليها شريعة ا  :لإ ِ

سلام روح ومادة   وديـن ودنيـا( ا  )  فلعباداتـه   ومعاملاتـه   وتشـريعاته   لك لإ ن الإ ِ
نسانية ؛ وشعاره فـي  لـك .. الإجتماعية   وا حكامه الدنيوية  ا ثار واضحة في بناء الحضارة الإ ِ

 :قوله تعالى 

: القصص . )  { ياوابتل فيما آتاَّ الّله الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدن }
77 ) 

.  { فإذا ُقض يدت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل الّله }: وقوله 
 ( 95: الجمعة ) 
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نسانية( ب )  نسـانية كـل  ولإ نه يدعو ا لى المساواة والإ ِ   ليساهم في بناء الحضـارة الإ ِ
سلام بغـض النظـر عـن ا جناسـهم وا لـوانهم ولغـاتهم وشـعاره فـي ...  من ينضوي تحت راية الإ ِ

 : لك قوله تبارك وتعالى 

 ( 93: الحجرات . )  { إن أكرمكم عند الّله أتقاكم }
ا لى كل الإ مم والشعوب   وشعاره في  لـك قولـه  ولإ نه دين الإنفتاح والتعارف( ج ) 

 :تبارك وتعالى 

 . { يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا }
 ( 93: الحجرات ) 

 وبناء على هذا النداء انفتح المسلمون على غيـرهم   واسـتفادوا مـن حضـارات الـإ مم ؛
.. المجالــإت الصــناعية والتجاريــة والزراعيــة والفنيــة فتكونــت لــديهم خبــرات واســعة فــي شــتى

سلام   فجاءت الحضارة فيما بعد مطبوعة بطابعه   وممهورة بخاتمه   .فصهروها في بوتقة الإ ِ
.. على ا رقى ما يكـون مـن الـنظم والإ حكـام والمبـادئ ولإ نه دين مستمر متجدد( د ) 

وحسبه شرًفا وخلوًدا ا نه تنزيل رب العالمين   وتشريع ا حكم الحاكمين   وا نه يفـي بحاجـات 
نسانية بتشريعات حيوية راقية متكاملة ا لى ا ن يرّ اللّه  البشرية في كل زمان ومكان   ويمد الإ ِ

 :عليها ؛ وشعاره في  لك قوله تعالى  الإ رض ومن

 ( 25:المائدة . )  { ومن أحسن من الّله حكًما لقوم يوقنون }
ــة  ــه وحيوي ــى عظمت ــرب عل ــاء الغ ــوًدا ا ن يشــهد عظم ســلام فخــًرا وخل ــي هــذا الإ ِ ويكف

نكليزي .. تشريعه  لقد كان دين محمد موضع ( : )  برناردشو )وا ليكم ما قاله الفيلسوف الإ ِ
م ؛ لما ينطوي عليه من حيوية مدهشة   وا نـه الـدين الوحيـد الـذي لـه ملكـة الهضـم تقدير سا

نسـانية   وا ّن رجلـا كشـاكلته .. لإ طوار الحياة المختلفة  ا رى واجًبا ا ن ي دعى محمد منقـذ الإ ِ
 ( .لو تولّى زعامة العالم الحديث لنجح في حل مشكلاته 

سلامية تفوق في كثير من بحوثها ا ن الشر: ) ( ايزكو انساباتو ) ويقول الدكتور  يعة الإ ِ
 ( .الشرائع الإ وربية   بل هي التي تعطي للعالم ا رسخ الشرائع ثباًتا 

فـي مـؤتمر الحقـوق سـنة ( فينـا ) عميد كلية الحقوق بجامعـة (  شبرل )ويقول العلامة 
ميتـه ا ليها   ا   ا نـه رغـم ا  (  ) ا ن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد : ) م (  9127)
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استطاع قبل بضـعة عشـر قرنًـا ا ن يـا تي بتشـريع سـنكون نحـن الـإ وربيين ا سـعد مـا نكـون   لـو 
 ( !! ..وصلنا ا لى قمته بعد ا لفي سنة 

 جذذذذذذذذذاء النبيذذذذذذذذذون باآليذذذذذذذذذات فانصذذذذذذذذذرمت   

  
 وجئتنذذذذذذذذذذا   مديذذذذذذذذذذد  غذذذذذذذذذذري  منصذذذذذذذذذذرِم

   
 آياتذذذذذذذذه  كلمذذذذذذذذا  طذذذذذذذذال  املذذذذذذذذدى ُجذذذذذذذذُدد 

  
 يزينذذذذذذذذذذهن   مجذذذذذذذذذذال   الع ْتذذذذذذذذذذِق  والق ذذذذذذذذذذدم 

   
دون ا ن يكـون تمييـز بـين  ولإ نه دين يجعل التعليم منذ الصغر ا لزاميًّـا ومجانيًّـا (هـ )  

 ..العلوم الشرعية والعلوم الكونية ا لإ من ناحية الحاجة والكفاية والإختصاص 
سلام دين يجعل التعليم ا جباريًّا وا لزاميًّا فللا حاديث التالية   :ا ما ا ن الإ ِ

طلـب : "  قـال رسـول اللّـه : ا نـه قـال  ن ا نـس بـن مالـك روى ابن ماجة عـ -
  ولفظ المسلم فـي الحـديث عـام يشـمل الـذكر والـإ نثى علـى " العلم فريضة على كل مسلم 

 .السواء 
 خطب رسول اللّـه : وروى الطبراني في الكبير عن علقمة عن ا بيه عن جده قال  -

ـوَن جيـرانهم : " ال  ات يوم فا ثنى على طوائف من المسلمين خيًرا ثم ق ه  قِّ ما بال ا قـوام لـإ يف 
ولإ يعلمونهم   ولإ يعظونهم   ولإ يا مرونهم   ولإ ينهـونهم   ومـا بـال ا قـوام لـإ يتعلمـون مـن 
جيرانهم   ولإ يتفقهون   ولإ يتعظون   واللّه ليعلمّن قوم جيـرانهم   ويفقهـونهم   ويعظـونهم 

ن جيرانهم   ويتفّقهون   ويتّعظـون ؛ ا و لإ عـاجلنّهم   ويا مرونهم   وينهونهم   وليتعلمّن قوم م
 " .العقوبة 
َمْن كـتم : " قال رسول اللّه : قال  وروى ابن ماجه عن ا بي سعيد الخدري  -

 " .علًما ينفع اللّه به الناس في ا مر الدين ا لجمه اللّه يوم القيامة بلجام من نار 
سلام  -فا  ا كان طلب العلم  وا  ا كـان .. ة علـى المسـلم والمسـلمة فريض -في نظر الإ ِ

وا  ا كان من يكتم .. بالعقوبة  -من قبل الشرع  -المستنكف عن تعلم العلم ا و تعليمه مهددا 
سلام دين يجعل .. العلم النافع ملجًما بلجام من نار يوم القيامه  ا فلا يدل كل هذا على ا ن الإ ِ

 ! ..تعلم العلم ا و تعليمه واجًبا ا لزاميًّا ؟
سلام دين يجعل التعليم بكل اختصاصاته مجانيًّاا ما  فللمواقف التي وقفها النبي  ا ن الإ ِ
  في مجانية التعليم   وتحذيره الشديد من ا خذ الإ جر على التعليم لإ صحابه. 
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ا نه عليه الصلاة والسلام كان لإ يتقاضى على دعوته وتعليمه من ا حد  فقد ثبت تاريخيًّا
 :ل من قبله قوله تعالى ا جًرا   ومبدا ه ومبدا  الرس

: الشعراء . )  {وما أسألكم عليه من أجر إْن أجري إّلا على رب العاملني  }
951  ) 

ا ن مصـعب بـن عميـر الـذي ا رسـله عليـه الصـلاة والسـلام داعًيـا  وثبت تاريخًيـا كـذلك
ومعلًما ا لي المدينة   ومعا  بن جبـل الـذي ا رسـله ا لـى الـيمن   وجعفـر بـن ا بـي طالـب الـذي 

 .وعشرات غيرهم كانوا لإ يتقاضون من ا حد ا جًرا .. رسله ا لى الحبشة ا  
كمـا روى ا بـوداود عـن ا بـي  - ا ن عبادة بن الصامت  ومن تحذيره عن ا خذ الإ جر

ّفة الكتاب والقرا ن   فا هدى لي رجل مـنهم قوًسـا   : " قال  -شيبة  علّْمت  ناًسا من ا هل الص 
فلا سـا لنّه   فا تيتـه   بيل اللّه   لـإ تيّن رسـول اللّـهليست بمال   وا رمي عليها في س: فقلت 

رجل ا هدى لي قوًسا ممن كنت ا علمه الكتـاب والقـرا ن   وليسـت ! يا رسول اللّه :   فقلت 
ا ن كنت تحـب ا ن تكـون طوًقـا مـن النـار فاقبلهـا : بمال   وا رمي عليها في سبيل اللّه   فقال 

. " 
.. ن الـذين كـانوا يؤّمـون المسـاجد   والمـدارس ا ن ا بنـاء المسـلمي وثبت تاريخيًّا ا يًضـا

  بل كانوا يدرسون في بعض العصـور !! للعلم والتعلم كانوا لإ يبذلون في سبيل تعلمهم ا جًرا 
رشاد والتعليم في ا ن  علماء السلف ولقد كان.. على حساب الدولة  يحّذرون من يتصدى للا ِ

مام الغزالي ر علـى المعلـم ا ن يقتـدي بصـاحب : )حمه اللّـه يا خذ على تعليمه ا جًرا   يقول الإ ِ
الشرع صلوات اللّه وسلامه عليه   فلا يطلب على ا فادة العلم ا جًرا   ولإ يقصد به جـزاء ولـإ 

ه لوجه اللّه تعالى وطلًبا للتقرب ا ليه  :  قال سبحانه على لسان ا حد ا نبيائه (شكوًرا   بل ي علّم 

 ( 21: هود . )  { إال على الّله ويا قوم ال أسألكم عليه ماًلا إن أجري }
سلام سّن مجانية التعليم سواء على صعيد الدولـة   ا و علـى  نستنتج من  لك كله ا ن الإ ِ
صعيد الإ فراد حيـث يقصـد مـن يتصـدى للتعلـيم فـي عملـه وجـه اللّـه   والتقـرب ا ليـه  ابتغـاء 

لإ نظير له في تاريخ وكان من نتيجة  لك ا ن ا قبل الناس على العلم والتعلم بشكل .. مرضاته 
سـلامية سـبقت العـالم كلـه فـي نشـر التعلـيم : ) يقول ا حد المفكرين .. البشرية  ا ن الدولة الإ ِ

ــاة   فكانــت المــدارس مفتوحــة علــى مصــاريعها  ــز ا و محاب ــا بلــا تميي ــا للمــواطنين جميًع مجانً
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لتـي دخلـت فـي كـل البلـاد ا.. للشعب جميًعا في المسجد   ودور العلم   والإ مـاكن العامـة 
ســلام ؛ ومــن بقايــا  لــك التعلــيم الحــر المبــاح التعلــيم المجــاني القــائم بالــإ زهر الشــريف    الإ ِ

فالطلاب يمنحـون فيهـا ا عانـات ماليـة لتـوفير .. وبكلية دار العلوم   وجميع المدارس الشرعية 
 .(9)( الغذاء لهم مما تعمل الدول الإ ن على تعميمه في ا رجائها 

ن المعلم متفرًغا للتعليم   وليس عنـده مـورد ا خـر يتكّسـب منـه هـل ا  ا كا بقي السؤال
يجوز له ا ن يا خذ ا جًرا على تعليمه ؟ لإشك ا ن المعلم حينما يكـون متفرًغـا للعلـم والتعلـيم   
ْلغـة العـيش   وحينمـا تتسـاهل الدولـة   ا و  وحينما لإ تتيسـر لـه الإ سـباب فـي الحصـول علـى ب 

نه يجوز ا ن يا خذ على تعليمه ا جًرا يحقـق لـه كرامـة .. الته يتساهل المجتمع في كفايته وكف فا 
ْلغة الحيـاة  مـام الغزالـي رحمـه اللّـه فـي ا حيائـه .. النفس   وب  وكـذلك : ) وا لـى هـذا يشـير الإ ِ

للمدرس ا ن يا خذ ما يكفيه ليفّرغ قلبه عن المعيشة   وليتجرد لنشـر العلـم   فيكـون مقصـوده 
رة للمقصود نشر العلم   وثواب الإ خرة   وي ْلغة ميسِّ  ( .ا خذ الرزق ب 

وقد مرت بي حكاية تذكر عن ابـن وهـب ا نـه :  -كما روى القابسي  -قال ا بو الحسن 
ا نـي رجـل ! يا ا با عبد اللّه : كنت جالًسا عند مالك فا قبل ا ليه معلم الك تّاب   فقال له : قال 

ب الصبيان   وا نه بلغني شيء   فكرهت ا ن ا شارط  وقـد امتنـع النـاس ( ى الـإ جر ا ي عل) مؤدِّ
. علّي   وليسوا يعطونني كما كانوا يعطون   وقد اضطررت بعيالي وليس لي حيلة ا لإ التعليم 

! يا ا بـا عبـد اللّـه : ا هب وشارِْط   فانصرف الرجل؛ فقال له بعض جلسائه : فقال له مالك 
لنا صبياننا ؟ ( ا ي يصلح )    نعم َفَمن ي َمحِّ : تا مره ا ن يشترط على التعليم ؟ فقال لهم مالك 

 ومن يؤدبهم لنا ؟ لولإ المعلمون ا ي شيء كنا نكون نحن ؟
  هذا العصر الذي كثر شـره   وتضـافرت المخططـات الإسـتعمارية  ويزيد الإ مر تا كيًدا

ســلام  لــذا وجــب علــى الإ بــاء والمــربين ا ن يحرصــوا علــى تعلــيم !! .. فيــه لطمــس معــالم الإ 
التوحيد والعقيدة   وتلاوة القرا ن   وسائر العلوم الشرعية لإ نه مالـإ يـتّم  ا ولإدهم ولإ سيما علم

فـا ن الإ ولـإد  -ولـو بالـإ جر -الواجب ا لإ به فهو واجب ؛ وا  ا لـم يختـاروا لإ ولـإدهم المعلمـين 
باحية  لحاد والجهل والتحلل والإ ِ  ..سينشؤون على الإ ِ

ثلاّ لإبـد "  -يان الثوريكما روى ابن سحنون عن سف - وقديًما قال ابن مسعود 
من ا مير يحكم بينهم   ولولإ  لك لإ كل بعضهم بعًضا ؛ ولإبد للناس من شراء : للناس منهم 

                                                

سلامية ) عن مجلة التمدن الإسلامي من مقال  (9)  . 422للا ستا  محمود مهدي استالبولى ص ( التربية الإ 
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المصاحف وبيعهـا   ولولـإ  لـك لبطـل كتـاب اللّـه؛ ولإبـد للنـاس مـن معلـم يعلـم ا ولـإدهم   
 .. " .ويا خذ على  لك ا جًرا   ولولإ  لك كان الناس ا ميين 

يتماشى مـع هـذا الـزمن الـذي نعيشـه ؛ لإبـد للنـاس مـن معلـم يعلـم  ا خر ونضيف شيًئا
ولولـإ  لـك .. ا ولإدهم مسائل العقيدة   ومبادئ الإ خلاق   ووقـائع التـاريخ   وتلـاوة القـرا ن 

 !! ..لكان الإ ولإد ملحدين ضالين   سواء ا كان هذا التعليم با جر ا م بغير ا جر 
ملابسـة وقعـت لـبعض الصـحابة فـي ر ويشهد لهذه الملابسة الضرورية في ا خـذ الـإ ج

دغ  سفرة سافروها   فنزلوا علـى حـي مـن ا حيـاء العـرب فاستضـافوهم فـا بوا ا ن يضـيفوهم   فلـ 
لـو ا تيـتم هـذا الـره  الـذين نزلـوا   : سيد  لك الحي   فسعوا ا ليه بكل شـيء فقـال بعضـهم 

سيدنا ل دغ   وسـعينا يا ا يها الره    ا ن : لعله ا ن يكون عند بعضهم شيء ؛ فا توهم   فقالوا 
نعـم واللّـه ا نـي : له بكل شيء لإ ينفعـه شـيء   فهـل عنـد ا حـد مـنكم شـيء ؟ فقـال بعضـهم

ْعلـا  لإ رقي   ولكن واللّه لقد استضـفناكم   فلـم تضـيفونا   فمـا ا نـا بـراٍق حتـى تجعلـوا لنـا ج 
ـل عليـه ويقـرا  ( ا ي ا جًرا )  للّـه رب  الحمـد:   فصالحهم عـل قطيـع مـن الغـنم   فـانطلق يْنق 

:   فقــال ( ا ي مــرض ) العــالمين   فكا نمــا نشــ  مــن ِعقــال   فانقلــب يمشــي ومــا بــه ق ْلَبــة 
علهم الذي صالحوهم عليه   فقال بعضهم  لـإ تفعلـوا : قال الذي رقى . اقِسموا : فا وفوهم ج 

  فنذكر له الذي كان   فننظر ما يا مرنا   فقـدموا علـى رسـول اللّـه  حتي نا تي رسول اللّه 
  قـد ا صـبتم   اقسـموا واضـربوا لـي : ثم قـال .. وما يدريك ا نها رقية: " فذكروا له فقال

:  قـال النبـي : وقـال ابـن عبـاس :   قـال البخـاري  معكـم سـهًما   وضـحك النبـي 
 . (9)" ا حق ما ا خذتم عليه ا جًرا كتاب اللّه 

 :فالملابسة على جواز ا خذ الإ جر في هذا الحديث تتعلق بعدة وجوه 
الصحابة في سفرهم هذا كانوا جياعا وبحاجة ا لى الطعـام   بـدليل ا نهـم استضـافوا  - 9

 .الحي من العرب فلم يضيفوهم 
ســياق الحــديث يــدل علــى ا ن الحــي مــن العــرب لــم يكــن مســلًما بــدليل ا نهــم لــم  - 2

سلام  (2)يضيفوهم   وا حكام دار الحرب   .تختلف عن ا حكام دار الإ ِ

                                                

 .الحديث بطوله رواه البخاري  (9)
 .فيجوز في ديار الحرب ا ن نا خذ مال الكفار با ي وسيلة بشرط ا ن يكون برضاهم  (2)
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عليــه الصـحابة هــو مقابـل مــا طلبـه رجــال الحـي لســيدهم مــن الـإ جر الــذي صـالح  - 3
 .العلاج والإستشفاء لإ ا خًذا للا جرة على تعليم القرا ن 
ا خذ الإ جر   وقـد قـال لهـم تلطيًفـا  لهذه الملابسات جميعها ا جاز لهم رسول اللّه 

فـي معالجـة ا ي ا حق ما ا خذتم عليه ا جـًرا " ا حق ما ا خذتم عليه ا جًرا كتاب اللّه : " وتكريًما 
 .الملدوغ هو الرقية بكتاب اللّه عز وجل 
سلامية لإ تجيز في الإ صل ا خـذ الـإ جرة  والذي نخلص ا ليه بعد ما تقدم ا ن الشريعة الإ ِ

علــى التعلــيم ؛ اللهــم ا لــإ ا  ا كانــت هنــاك ملابســة ضــرورية علــى ا خــذ الــإ جرة ؛ كــا ن يكــون 
التعلـيم   ا و كانـت حالـة الإ ولـإد  المعلم متفرًغا للعلم   ولم يكن له مورد من الكسب سـوى

ـؤونهم  لحـاد والكفـر   وينشِّ تستدعي ا ن ي فّرغ لهم ا وليـاؤهم مـؤدبين يْحفظـونهم مـن عقائـد الإ ِ
سلام والتربية الفاضلة ؛ فلهذه الملابسات وغيرها ا جازت الشريعة ا خـذ الـإ جرة  على مبادئ الإ ِ

 .واللّه ا علم  على التعليم سواء ا كان التعليم شرعيًّا ا و كان كونيًّا
وفـي  لـك  ولإ نه دين يقسم فريضة التعليم ا لى فريضة عينية وفريضـة كفائيـة  ( و ) 
 :تفصيل 
ن كان - تحصـيل العلـم ممـا لـه علاقـة فـي تكـوين الفـرد المسـلم روحيـا   وعقليـا    فا 

بالمقدار الذي يحتاج ا ليه   ويندرج تحت شعار  فهو من قبيل فرض العين.. وجسميا وخلقيا 
وجميـع طبقـات الإ مـة .. ه الفريضة المرا ة والرجل   والصغير والكبير   والعامل والموظـف هذ

 ...المسلمة 
وبناء على هذا فا ن تعلم تلاوة القرا ن   وا حكام العبادات   ومبادئ الإ خلـاق الإ ساسـية 
  ومسائل الحلال والحرام   وقواعد الصـحة العامـة   وكـل مـا يحتاجـه المسـلم فـي ا مـر دينـه 

 .نياه هو فرض عيني على كل مسلم ومسلمة في هذه الحياة ود
تحصـيل العلـم ممـا لـه علاقـة بالزراعـة   والصـناعة   والتجـارة   والطـب   وا ن كان  -

فهو من قبيـل .. والهندسة   والكهرباء   والذرة   ووسائل الدفاع   وغيرها من العلوم النافعة 
ثم  فرض الكفاية عـن الجميـع   وا  ا لـم يقـم بـه ا حـد فـالمجتمع ا  ا قام بـه الـبعض سـق  الـإ ِ

سلامي كله ا ثم ومسؤول   .الإ ِ
* * * 
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نسـانية   وهـذا ممـا  هذا هو السر في قوة الدفع الحضارية والعلمية في بناء الحضـارة الإ ِ
سلام   ومنافسته لروح العصر والتطور   واختصاصه بمقومات الخلود والتجدد  يؤكد عظمة الإ ِ

 ..والإستمرار 
فيعـود ا لـى جهـل المسـلمين .. من ضعف علمـي وتخلـف حضـاري ما نراه اليوم وا ما 

سلام عن تطبيق ا نظمته في كل مجالإت الحياة  وا لى  سلام العظيم   وا لى ا ِبعاد الإ ِ بحقيقة الإ ِ
ســلام   وفصــل الــدين عــن الدولــة   وحصــر النظــام  ســلام فــي طمــس معــالم الإ ِ تــا مر ا عــداء الإ ِ

سلامي في ا مور العبادة  ! ! ..  وقضايا الإ خلاق  الإ ِ
سلام   ويوم يطبقون نظامـه الشـامل فـي شـتى مجالـإت  ويوم يفهم المسلمون حقيقة الإ ِ

فعندئـذ يسـتعيدون .. الحياة   ويـوم ينتبهـون ا لـى المـؤامرات التـي يحيكهـا الإ عـداء والعملـاء 
 ..مكانتهم تحت الشمس   ويرجعون هداة مرشدين   بل خير ا مة ا خرجت للناس 

ن  هذا ص راطي مستقيًما فاتبعوه وال تتبعوا الس ُبَل َفَتَفر َق بكم عن سبيله ذلكم وأ }

 ( 923: الإ نعام . )  {وص اكم به لعلكم تتقون 
هو .. ومن الواجب التعليمي الذي يجب ا ن يحرص عليه المربون والمعلمون والإ باء 

تلاوة القرا ن الكريم    -التمييز  وهم في سن -التركيز في الدرجة الإ ولى على تعليم الإ ولإد 
والسيرة النبوية   وكل ما يحتاجون ا ليه من العلوم الشرعية   وبعض القصائد الإ دبية   وا مثال 

ا دبـوا ا ولـإدكم : " امتثاًلإ لإ مر رسول اللّه عليه الصلاة والسـلام فيمـا رواه الطبرانـي .. العرب 
اوة القرا ن   فا ن حملة القرا ن في ظّل حب نبيكم   وحب ا ل بيته   وتل: على ثلاّ خصال 

 " .عرا اللّه يوم لإ ظّل ا لإ ِظلّه
حرص المسلمون في كل العصور عبر التاريخ على تعليم  فانطلاًقا من هذا الإ مر النبوي

 ..ا بنائهم هذه العلوم الإ ساسية   والمواد الضرورية 
 :وا ليكم طرًفا من ا قوالهم   وطاقات تدّل على حرصهم وعنايتهم 

وصى عتبة بن ا بي سفيان عبد الصمد مؤدب ولده با ن يعلمه كتاب اللّه   ويرّويه مـن  -
 .الشعر ا عّفه   ومن الحديث ا شرفه

ا مـا بعـد فعلّمـوا ا ولـإدكم : ) ا لـى الولـإة مـا يلـي  وقد كتـب عمـر بـن الخطـاب  -
ن من الشعر   ( .السباحة والفروسية   ورّووهم ما سار من المثل   وَحس 



 مسؤوليات المربين: الثَّاني الِقْسم   252
 

ابن ا عرابية مسلمة   فا عجب بمنظره   فسـا لها عنـه .. ة را ى المفضل بن زيد و ات مر
ا  ا ا تّم خمس سنوات ا سلمت ه ا لى المؤّدب   فحّفظه القرا ن فتلـاه   وعلمـه الشـعر : ) فقالت 

م حملتـه علـى  لـ  فرواه   ورغب في مفاخرة قومه   وطلـب مـا ثر ا بائـه وا جـداده   فلمـا بلـل الح 
وتفّرس   ولبس السلاح   ومشى بين بيوت الحي   وا صغى ا لـى صـوت ا عناق الخيل فتمّرس 

 ( .الصارخ 
مام الشافعي رحمه اللّه  - من تعلم القرا ن الكريم عظمت قيمته   ومـن نظـر : ) وقال الإ ِ

في الفقه نب ل قدره   ومن كتب الحديث قويت حجته   ومن نظر فـي اللغـة رّق طبعـه   ومـن 
 ( .نظر في الحساب جزل را يه 

مــام الغزالــي فــي ا ْحيائــه  - بتعلــيم الطفــل القــرا ن الكــريم   وا حاديــث : ) وقــد ا وصــى الإ ِ
الإ خبار   وحكايات الإ برار وا حوالهم   ثم بعض الإ حكـام الدينيـة   والشـعر الخـالي مـن  كـر 

 ( .العشق وا هله 
علـيم وقد  كر ابن سينا في كتاب السياسة ا راء ثمينة في تربية الإ ولإد ونصـح بالبـدء بت -

الطفل القرا ن الكريم بمجرد استعداده جسميًّا وعقليًّا للتعليم   وفي الوقت نفسه يتعلم حروف 
ــم  ــالرجز ث ــروي الشــعر   ويبتــدئ ب ــم ي ــدين   ث ــة   ويــدرس قواعــد ال ــراءة والكتاب الهجــاء والق

 ..القصيدة 
ا ن هـو وقد ا شار ابن خلدون ا لى ا همية تحفيظ القرا ن الكريم   وا وضح ا ن تعلـيم القـر -

سلامية ؛ لإ نه شعار من شـعائر  ا ساس التعليم في جميع المناهج الدراسية في مختلف البلاد الإ ِ
يمان   .الدين الذي يؤدي ا لى رسوخ الإ ِ

ا ن رجلا من : )  -كما جاء في كتاب عيون الإ خبار لإبن قتيبة  - ومن طريف ما يروى
 ا قرا ت القرا ن ؟: ثقيف دخل على الوليد بن عبد الملك   فقال له الوليد 

 .لإ يا ا مير المؤمنين شغلتني عنه ا مور وهنات : قال الإ عرابي 
ا فرويت من الشعر شيًئا ؟ : قال الوليد . لإ : ا فتعرف الفقه ؟ قال الإ عرابي : قال الوليد 

 .لإ : قال الإ عرابي 
ا مير يـا:  -وهو عبد اللّه بن معاويـة  -فا عرض الوليد عن الإ عرابي   فقال ا حد الجالسين 

 . (9)اسكت فما معنا ا حد : قال الوليد .  -وا شار ا لى الرجل  -المؤمنين 

                                                

 .اختصرت القصة وتصرفت فيها بعض التصرف  (9)
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ا ن الذي لم يقرا  القرا ن   ولم يعرف ( اسكت فما معنا ا حد ) ويقصد الوليد من كلامه 
يكون كالعدم لإ وجود له ولـإ اعتبـار  وا ن كـان .. الفقه   ولم يرو الشعر   ولم يدرس الدين 

 !! ..ا بذاته موجوًدا بشخصه وحاضرً 
سلام في تعليم الولد  البـدء بتعليمـه فـي مراحـل الطفولـة .. ومن القواعد التي وضعها الإ ِ

 ..الإ ولى حيث يكون الولد ا صفى  هًنا   وا قوى  اكرة   وا نَش  تعليًما 
وا لى هذا ا شار المعلم الإ ول صـلوات اللّـه وسـلامه عليـه بقولـه فـي الحـديث الـذي رواه 

غر كالنقش في الحجر : " في الإ وس  عن ا بي الدرداء مرفوعا  البيهقي والطبراني العلم في الصِّ
 .  وقد ا ثبت علم التربية الحديث هذه الظاهرة وا كدها " 

 :وما ا حسن ما قال بعضهم 
 أرانذذذذذذيد  أنسذذذذذذى  مذذذذذذا  تعلمذذذذذذت  يف  الك بدذذذذذذرْ    

  
 ولسذذذذذذت  بنذذذذذذاسب  مذذذذذذا  تعّلُمذذذذذذت يف الصِّذذذذذذغرْ    

   
 ومذذذذذذذا   العلذذذذذذذم   إال   بذذذذذذذالتعّلم   يف  الصذذذذذذذبا   

  
 ومذذذذذذذا   احللذذذذذذذم   إال   بذذذذذذذالتحّلم  يف  الكذذذذذذذرب   

   
 ولذذذذذذو   ُفلذذذذذذق   القلذذذذذذب  املعلَّذذذذذذم  يف  الصذذذذذذبا    

  
 ألصذذذذذبح فيذذذذذه العلذذذذذم كذذذذذالنقا علذذذذذى احلجذذذذذر   

   
 ومذذذذذذا  العلذذذذذذم  بعذذذذذذد  الشذذذذذذيب  إال تعّسذذذذذذف   

  
 إذا  َكذذذذذذلَّ  قلذذذذذذب  املذذذذذذرء والسذذذذذذمع والبصذذذذذذر    

   
 ومذذذذذذا   املذذذذذذرء  إال  اثنذذذذذذان  عقذذذذذذل  ومنطذذذذذذق  

  
 فمدذذذذذْن   فاَتذذذذذه   هذذذذذذا  وهذذذذذذا  فقذذذذذد  ددمدذذذذذرْ    

   
* * * 

 
 

 فما حظ المرا ة من تعلم هذه العلوم ؟
لقـد ا جمـع العلمـاء والفقهـاء سـلًفا وخلًفـا ا ن مــا يجـب تعلمـه علـى سـبيل فـرض العــين 

 :فالمرا ة فيه كالرجل على حد سواء و لك لسببين 
 .ة كالرجل في التكاليف الشرعية المرا   :الإ ول 
 .المرا ة كالرجل في نيل الجزاء الإ خروي  :والثاني 

سلام كلفها بكل التكاليف التي  ا ما ا ن المرا ة كالرجل في التكاليف الشرعية * فلا ن الإ ِ
وبيـع وشـراء ورهـن .. كلف بها الرجل من صلاة وصيام   وزكاة وحج   وبّر وعدل وا حسان 
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اللهـم  وغير  لك من هذه الإ عبـاء والمسـؤوليات.. عروف ونهي عن منكر وا مٍر بم.. وتوكيل 
 :ا لإ في بعض حالإت خاصة ا عفاها منها 

خلال بالصحة كا ِعفائها مـن الصـوم والصـلاة فـي ا يـام الحـيض  - ا ما لوجود المشقة والإ ِ
 .والنفاس 
ا كــا ن وا مــا لكــون الإ عبــاء والإ عمــال لــإ تتفــق مــع تكوينهــا الجســماني وطبيعــة ا نوثتهــ -

 ..تمارس عمليات القتال ا و تكون بنّاءة وحّدادة 
وا ما ا ن يكون العمل الذي تزاوله يتعارض مع وظيفتها الطبيعية التي خلقت مـن ا جلهـا  -

شراف على البيت   ..كالقيام بمسؤوليات الإ سرة   وتربية الإ ولإد   والإ ِ
ائف وا عمــال وا مـا ا ن يترتــب علـى عملهــا فسـاد اجتمــاعي خطيـر كــا ن توجـد فــي وظـ -

 ..يختل  فيها الرجال بالنساء 
 .ا ما ما عدا  لك من الإ عمال والتكاليف والواجبات فهي كالرجل سواء بسواء 

عفـاءات للمـرا ة تقـدير لهـا ورفـع وفي تقـديري وتقـدير  وي البصـائر النيـرة  ا ن هـذه الإ 
 .لكرامتها ومنزلتها 

باتها تجاه زوجها وبيتها وا ولإدها وا لإ فمن يرضى ا ن يزجَّ المرا ة با عمال تقعدها عن واج
 ؟

 :ورحم اللّه شوقي حين قال 

 لذذذذذذذذذذيس اليتذذذذذذذذذذيم مذذذذذذذذذذن انتذذذذذذذذذذهى أبذذذذذذذذذذواه 

  
 هذذذذذذذذذذذذذّم احليذذذذذذذذذذذذذاة وخّلفذذذذذذذذذذذذذاه ذلذذذذذذذذذذذذذيال   

   
 إن اليتذذذذذذذذذيم هذذذذذذذذذو الذذذذذذذذذذي تلقذذذذذذذذذى لذذذذذذذذذه    

  
 أمًّذذذذذذذذذذذذذا ختّلذذذذذذذذذذذذذت أو أًبذذذذذذذذذذذذذا مشذذذذذذذذذذذذذغوال

   
ا   وتفقـدها ا نوثتهـا   وتسـبب ومن منا يرضى ا ن يزّج المرا ة با عمال شاقة ترهق جسمه

 لها الإ مراض والعاهات ؟
ومن منـا يرضـى ا ن يـزج المـرا ة فـي وظـائف مختلطـة تكـون سـبًبا فـي تلـوّ عرضـها   

 وتدنيس شرفها ؟
وهــل شــيء ا غلــى علــى المــرا ة مــن العــرض والشــرف   وكيــف تكــون تربيــة الإ ولــإد ا  ا 

 :رحم اللّه من قال .. درجت المرا ة في الفساد   وسارت في طريق الفحشاء ؟

 ولذذذذذذذذذذذيس النبذذذذذذذذذذذُت ينبذذذذذذذذذذذت يف جنذذذذذذذذذذذان

  
 كمثذذذذذذذذذذذل  النبذذذذذذذذذذذت ينبذذذذذذذذذذذُت يف الفذذذذذذذذذذذالة  
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 وهذذذذذذذذذذذل  يرجدذذذذذذذذذذذى  ألطفذذذذذذذذذذذالب  كمذذذذذذذذذذذالا 

  
 إذا ارتضذذذذذذذذذذذذذذعوا ُثذذذذذذذذذذذذذذددّي الناقصذذذذذذذذذذذذذذات 

   
 :وا ليكم ما يقوله فلاسفة الغرب حول خروج المرا ة   وعملها خارج المنزل 

نكليزي *  ا ن النظـام ( : ) الإ خلـاق ) فـي كتابـه (  سـامويل سـمايلس) قال العلامة الإ ِ
فـا ن . الذي يقضي با ن تشتغل المرا ة في المعامـل ودور الصـناعات مهمـا نشـا  عنـه مـن الثـروة 

نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة المنزلية   لإ نه هاجم هيكل المنـزل   وقـّوض ا ركـان العائلـة   
ــة لــإ ن وظيفــة المــرا ة الحقي.. ومــزق الــرواب  الإجتماعيــة  : قيــة هــي القيــام بالواجبــات المنزلي

كترتيب مسـكنها   وتربيـة ا ولإدهـا   والإقتصـاد فـي وسـائل معيشـتها مـع القيـام بالإحتياجـات 
ــر .. العائليــة  ــازل غي ولكــن المعامــل ســلختها مــن كــل هــذه الواجبــات بحيــث ا صــبحت المن

همـال   المنازل   وا ضحى الإ ولإد يشبّون على غير التربية الحقيقية لكونهم ي   لقون في زوايا الإ ِ
وا طفئت المحبة الزوجية   وخرجت المرا ة عن كونها الزوجة الظريفة   والقرينة المحبة للرجل 
  وصارت زميلته فـي العمـل والمشـاق   وباتـت عرضـة للتـا ثيرا ت التـي تمحـو غالًبـا التواضـع 

لقي الذي عليه مدار حفظ الفضيلة   .. ( .الفكري والخ 
فــي الجـزء الســادس مـن الســنة الـإ ولى عــن الكاتبــة ( شــجرة الـدر ) وجـاء فــي مجلـة * 

نكليزية  ا  ا اشتغلت بناتنا في البيوت خوادم ا و كالخوادم فهـو : ) ما نصه ( مس ا ني رود ) الإ ِ
خير   وا خف بلاء من اشتغالهن في المعامل حيث تصـبح البنـت ملوثـة بـا دران تـذهب برونـق 

.. كبلـاد المسـلمين حيـث فيهـا الحشـمة والعفـاف والطُّهـر ياليت بلادنا .. حياتها ا لى الإ بد 
 ..وحيث المرا ة تنعم با رغد عيش   وبصيانة الِعرض والشرف 

ث لا للر ائل بكثرة مخالطة الرجال   فما  نكليز ا ن تجعل بناتها م  نعم ا نه عار على بلاد الإ ِ
كمــا قضــت بــذلك  -بالنــا لــإ نســعى وراء مــا يجعــل البنــت تعمــل مــا يوافــق فطرتهــا الطبيعيــة 

مـن ملازمـة البيـت   وتـرك ا عمـال الرجـال للرجـال   وفـي  لـك ســلامة  -الـديانات السـماوية 
 .. ( .لشرفها 
فحسبنا ا ن نتصفح القرا ن العظيم لننظر ا ما ا ن المرا ة كالرجل في نيل الجزاء الإ خروي  *

يكم طرًفا مـن هـذه وا ل.. الإ يات المستفيضة التي تسوي المرا ة بالرجل في نيل الإ جر والثواب 
 :الإ يات 
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فاستجاب هلم رب هم أني ال ُأضيع عمَل عاملب منكم من ذكر أو أنثى بعُضكم من  } -

بع  ، فالذين هاجروا وُأخرجوا من د يارهم وأوذوا يف سبيلي وقاتلوا وُقتلوا ألكفرن عنهم 

والّله عنده ُحْسُن سيئاهتم وأُلْدخ لنهم جنات  ري من حتتها األ اُر ثواًبا من عند الّله 

 ( 912: ا ل عمران . )  {الثواب 

ومن يعمل من الصاحلات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون اجلنة وال  } -

 ( 924: النساء . )  { يظلمون نقرًيا

إن املسلمني واملسلمات ، واملؤمنني واملؤمنات ، والقانتني والقانتات ، والصادقني  } -

برين والصابرات ، واخلاشعني واخلاشعات ، واملتصدقني واملتصدقات، والصادقات ، والصا

والصائمني والصائمات ، واحلافظني فروجهم واحلافظات ، والذاكرين الّله كثرًيا والذاكرات أعد 

 ( 32: الإ حزاب .)  { الّله هلم مغفرة وأجًرا عظيًما
تميـز عنـه بشـيء ؛ مـا رواه ومما يدل على ا ن المرا ة كالرجل في نيل الإ جر والمثوبة لإ ت

 رضـي اللـه عنهـاعبد البر في الإستيعاب ومسلم في صحيحه ا ن ا سماء بنت يزيـد بـن السـكن 
ا نـي رسـول  َمـن ورائـي مـن جماعـة نسـاء المسـلمين   كلهـن يقلـن : فقالـت  ا تت النبـي 

ونحـن  ا ن اللّـه بعثـك ا لـى الرجـال والنسـاء   فا منّـا بـك واتبعنـاك  : بقولي   وعلى مثل را يـي 
معــات وشــهود  ــلوا بالج  معشــر النســاء مقصــورات مخــّدرات قواعــد بيــوت   وا ن الرجــال ف ضِّ
الجنائز والجهاد ؛ وا  ا خرجوا للجهـاد حفظنـا لهـم ا مـوالهم وربَّينـا ا ولـإدهم   ا فنشـاركهم فـي 

 الإ جر يا رسول اللّه ؟
ة ا حسـن هـل سـمعتم مقالـة امـرا  : " بوجهه ا لى ا صـحابه فقـال  فالتفت رسول اللّه 

انصرفي : " بلى يا رسول اللّه   فقال رسول اللّه :   فقالوا " سؤالإ عن دينها من هذه ؟ 
ْسَن تبّعل ا حداكّن لزوجها   وطلبها لمرضاته    يا ا سماء   وا علمي َمن وراءك من النساء ا ن ح 
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شـاًرا بمـا   فانصرفت ا سماء وهي تهلّـل وتكبِّـر   استب" واتباعها لموافقته يعدل كل ما  كرت 
 .قال لها عليه الصلاة والسلام 

فيتبين من هذا الحديث النبوي الشريف ا ن الإ جر الذي تناله المـرا ة فـي ترتيـب مسـكنها 
 ..يعدل ا جر الرجل في جهاده واختصاصه..   وطاعة زوجها   وتربية ا ولإدها 

* * * 
سـلام اديـث النبويـة هـذه الإ حاعتنـى بالبنـت مـن ناحيـة تعليمهـا  ومما يدل علـى ا ن الإ ِ

 :الصحيحة 
من كان له ثلاّ : " روى الترمذي وا بو داود واللفظ له ا نه عليه الصلاة والسلام قال  -

  وفـي " بنات ا و ثلاّ ا خوات   ا و بنتان ا و ا ختان فا دبهن وا حسن ا ليهن وزوجهن فله الجنة 
وا دبهـا فا حسـن  فعلمها فا حسن تعليمهـا  ( ا ي ا مة ) وا يما رجل كانت عنده وليدة : " رواية 

 " .تا ديبها   ثم ا عتقها وتزوجها فله ا جران 
كـان يخـص النسـاء با يـام يعلمهـن  وقد ثبت في صحيح البخاري ومسـلم ا ن النبـي 

يا رسول اللّـه    هـب الرجـال بحـديثك : فيها مما علمه اللّه   و لك لما جاءته امرا ة فقالت 
: " لمك اللّه   فقال عليه الصلاة والسـلام   فاجعل لنا من نفسك يوما نا تي فيه تعلمنا مما ع

 .فعلمهن مما علمه اللّه    فاجتمعن فجاء رسول اللّه " اجتمعن يوم كذا وكذا 
 -وجـاء فـي فتـوح البلــدان للبلـا ري ا ن ا م المـؤمنين حفصـة بنــت عمـر بـن الخطــاب  -

الشــفاء ) عى كانـت تــتعلم الكتابـة فــي الجاهليـة علـى يــد امـرا ة كاتبــة تـد - رضـي اللـه عنهمــا
فلما تزوجها عليه الصلاة والسلام طلب ا لى الشفاء ا ن تعلمها تحسين الخ  وتزيينـه ( العدوية 

 .كما علمتها ا صل الكتابة 
سلام ا مر بتعليم الفتاة العلم النافع   والثقافة  والذي نخلص ا ليه من هذه النصوص ا ن الإ ِ

يم المرا ة   فيكون المنع منصبًّا على تعلـم وا  ا وجد من العلماء قديًما من يمنع تعل.. المفيدة 
ا مـا ا ن تـتعلم العلـوم .. الشعر الفاحش   والكلام المقذع   والإ دب الرخيص   والعلم الضار 

التــي تنفعهــا فــي دينهــا ودنياهــا   وا ن تقــول الشــعر الحكــيم الرصــين   والكلــام المحكــم 
 !! ..فلا يوجد من َيْنهي عن  لك ويمنعه .. المجيد 

ا ن القاضي الورع عيسى بـن مسـكين : ) ي مقدمة كتاب المعلمين لإبن سحنون جاء ف
فــا  ا كــان بعــد العصــر دعــا ابنتيــه وبنــات ا خيــه : قــال عيــاض .. كــان ي قــرئ بناتــه وحفيداتــه 
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بابنته ا سـماء ( ا سد بن الفرات ) ليعلمهن القرا ن والعلم   وكذلك كان يفعل قبله فاتح صقلية 
شـني ا ن مؤدًبـا كـان بقصـر الـإ مير محمـد بـن .. كبيـرة  التي نالت مـن العلـم درجـة وروى الخ 

 .. ( .الإ غلب   وكان يعلم الإ طفال بالنهار   والبنات في الليل
سلام وصلت ا لى ا سمى درجات العلـم والثقافـة   وقد ثبت تاريخيًّا ا ن المرا ة في ظل الإ ِ

سلامية الإ و  ..لى ونالت ا كبر قس  من التربية والتعليم في العصور الإ ِ
َليّـة بنـت المهـدي وعائشـة بنـت  فكان من النساء المسلمات الكاتبة والشاعرة كا مثـال ع 

 ..ا حمد بن قادم   وولّإدة بنت الخليفة المستكفي باللّه 
كا مثال زينب طبيبة بني ا َود التي عرفت بعلاج ا مـراض العيـون   وا م  الطبيبةوكان منهن 

 ..كانت طبيبة شهيرة مبرزة في الطب الحسن بنت القاضي ا بي جعفر الطنجالي وقد
كا مثال كريمة المروزية   والسيدة نفيسة ابنة محمد   وقد  كر  المحّدثات وكان منهن

ا ن عـدد شـيوخه وا سـاتذته مـن النسـاء كـان  -وهـو ا حـد رواة الحـديث  -الحافظ ابـن عسـاكر 
 .بضًعا وثمانين ا ستا ة 

مــام وبلغـت كثيـرات مــنهن منزلـة علميــة رفيعـة فكــان مـنه ن الإ ســتا ات والمدرسـات للا ِ
مام البخاري   وابن خلكـان   وابـن حبـان  وجمـيعهم مـن الفقهـاء والعلمـاء .. الشافعي   والإ ِ

سـلامية مـن العنايـة بـالعلم .. والإ دباء المشهورين  وهذا ا كبر دليل علـى مـا تمتـاز بـه التربيـة الإ ِ
سلامية المتنوعة   ..والنبوغ الفكري   والثقافة الإ ِ

فيجــب ا ن  ..كـان الشــرع ا  ن للمــرا ة ا ن تــتعلم مــا ينفعهـا فــي ا مــر دينهــا ودنياهــا  وا  ا
حتى يسلم للبنت عرضها وشرفها   .. يكون هذا التعليم بمعزل عن الذكور   وبمنا ى عنهم 

 ..وحتى تكون دائًما حسنة السمعة   كريمة الخلق   كثيرة الإحترام 
مـام ولعل ا ول كاتب تربوي نادى بالفصل بين الجن سـين فـي حقـل التعلـيم وغيـره هـو الإ ِ

ا ن مـن حســن النظــر ا لّـإ يخلــ  بــين الــذكران ) القابسـي   فقــد  كــر فـي رســالته عــن التعلــيم 
ناّ  ا كـره ا ن : )عـن التعلـيم المخـتل   كـوًرا وا ِناًثـا فقـال ( ابن سـحنون ) ؛ ولما سئل ( والإ ِ

ان ابن سـحنون والقابسـي يريـان ا ن وا   ك( .. ي علَّم الجواري مع الغلمان لإ ن  لك فساد لهن 
مستمد من حكم الشـرع  -فرا يهما هذا في الحقيقة -ت فصل البنات عن الصبيان خشية الفساد 

 :؛ وحكم الشرع مقدم على كل ا مر وحكم في هذه الحياة لقوله تعالى 
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رهم وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى الّلُه ورسوُله أمًرا أن يكون هلم اخل يدرُة من أم }

 ( 32: الإ حزاب . )  {ومن يعِ  الّلهد ورسوَله فقد ضل ضالال مبيًنا 
 

 :ا ما ا ن را يهما مستمد من حكم الشرع فللنصوص التالية 

.  {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوُهن  من وراء حجاب  }: قال تعالى 
 (  23: الإ حزاب ) 

 -كمـا يقـول الإ صـوليون -فـالعبرة .. وا  ا كانت هذه الإ يـة نزلـت فـي ا مهـات المـؤمنين 
لعموم اللفظ لإ بخصوص السبب   وا  ا كانت ا مهات المؤمنين المقطـوع بعفـتهن وطهـارتهن 
ما مورات بالحجاب   وعدم الظهور ا مام الإ جانب   فالنساء المسلمات بشـكل عـام مـا مورات 

لمـاء بالستر وعدم الظهور من باب ا ولى   وهذا مـا يسـمى بـالمفهوم الـإ ولوي عنـد الفقهـاء وع
 .الإ صول 

قل للمؤمنني يدُغض وا من أبصارهم وحيفظوا ُفروجدهم ذلك أزكى  }: وقال عز من قائل  -

هلم إن الّله خبري ينا يصنعون ، وقل للمؤمنات يدْغُضْضند من أبصارهن وحيفظن فروجدهن وال 

ُيبد يند ِزينتُهن  إال لُبُعولتهن  ُيْبد ين زينتهن إال ما  هر منها ، وليدْضِربند خُبُمِره ن على ُجُيِوهبن ، وال

 ( 39: النور . ) الإ ية  {... أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن 
يشمل غّض البصر   ووضع الخمار على الرا س وفتحـة  -في هذه الإ ية  -فا  ا كان الإ مر 

المـرا ة  ا فليس يـدل هـذا الشـمول علـى ا ن.. الصدر   وعدم ا بداء الزينة والمفاتن ا لإ للمحارم 
 المسلمة ما مورة بالستر والحشمة والعفة وعدم الإختلاط بالإ جانب ؟

يا أيها النيب  قل ألزواِجك وبناتك ونساء املؤمنني ُيْدن نيد عليهن من  } :وقال سبحانه  -

 ( 21: الإ حزاب . )  {جالبيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فال يؤذْين وكان الّله غفوًرا رحيًما 
اط المـــرا ة بالـــإ جنبي والمـــرا ة المســـلمة فـــي هـــذه الإ يـــة مـــا مورة فكيـــف نتصـــور اختلـــ

 بالحجاب  وارتداء الجلباب ؟
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ــه  - ــال  وروى الترمــذي عــن رســول اللّ ــه ق ــامرا ة ا لــإ وكــان : " ا ن ــا رجــل ب مــا خل
ا يـاكم والـدخول علـى : " ا نه قال  وروى البخاري ومسلم عن النبي ... الشيطان ثالثهما 

؟   قـال الحمـو ( ا ي ا قـارب الـزوج ) ا فرا يـت الحمـو ! سـول اللّـه يـا ر: النساء   فقال رجـل 
 " .الموت

فهذه النصوص القرا نية   والإ حاديث النبوية تحرم اختلاط الرجال بالنسـاء بشـكل قـاطع 
 !! ..جازم لإ يحتمل الشك ولإ الجدل 

* * * 
حجـج   ويبررونه بتعويـدات اجتماعيـة   ومعالجـات نفسـية و فالذين يبيحون الإختلاط

شرعية   فا نهم في الواقع يفترون على الشرع   ويتجاهلون الفطرة الغريزية   ويتجاهلون الواقع 
نسانية قاطبة   ..المرير الذي ا لت ا ليه المجتمعات الإ ِ

فللنصوص الكثيرة التي ..  -في دعواهم ا لى الإختلاط  -ا ما ا نهم يفترون على الشرع * 
 .سبق  كرها قبل قليل 

فلا ن اللّه سبحانه لما خلق الرجل والمرا ة ركّب ..  جاهلون الفطرة الغريزيةا ما ا نهم يت* 
 .في كل منهم الميل الجنسي ا لى الإ خر

 ( 35: الروم . )  { فطرت الّله اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق الّله }
نسـان فهل يريد دعاة الإختلاط والسفور ا ن يغيّروا نواميس الكـون   وا ن يبـدلوا فطـرة الإ ِ 

 -في حال اختلاطهمـا  -  وا ن يحّولوا سنن الحياة ؛ ولإ سيما ا  ا كان كل من الرجل والمرا ة 
ا شد   والإنجذاب ا لى الفاحشـة ا بلـل  -لإشك  -جائعين جنسيًّا   ومائعين خلقيًّا ؛ فا ن الفتنة 

 !! ..وا قوى 
لمـرا ة ا مـًرا ولو كان الإختلاط منذ الصغر   وفي جميع مراحـل العمـر يجعـل النظـر ا لـى ا

ــا لــإ يحــرك فــي نفســي الرجــل والمــرا ة غريــزة ولــإ شــهوة  لإنقلبــت المــودة بــين .. ما لوًفــا عاديًّ
ولمـا رضـي .. الزوجين ا لى عداوة   والرحمة بينهما ا لى ظلم   والإتصال الجنسـي ا لـى بـرود 
شاَهد والواقع   !!..ا حدهما البقاء مع الإ خر في ظلال الزوجية   وهذا خلاف الم 

نسانية في تجربتهـا  ا ما * ا نهم يتجاهلون الواقع المرير الذي ا لت ا ليه المجتمعات الإ ِ
فليسا لوا مجتمعات الـدول الغربيـة والشـرقية عمـا وصـلت ا ليـه المـرا ة مـن تحلـل .. للاختلاط 

علمـا ا ن الإختلـاط ا مـر شـائع فـي كـل الطبقـات وعلـى مختلــف .. وفسـاد   وا باحيـة وفجـور 
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فــي المدرســة   فــي المتجــر   فــي الــدائرة   فــي الجامعــة   فــي المســتويات   فــي الشــارع   
 ..في كل مكان .. المتنّزهات 

 :وا ليكم شيًئا من واقعهم   ونتائج من تجاربهم بالوقائع والإ رقام 
 :فمن هذه الوقائع 

سلام والسلام العالمي ) جاء في كتاب *  بالى : ) للشهيد سيد قطب ( الإ ِ ا ن نسبة الح 
 ( .في المائة ( 42)دارس الثانوية في ا مريكا بلغت في ا حدى المدن من تلميذات الم

عـن الفضـائح الجنسـية فـي ( 225)ونقلت جريدة الإ حد اللبنانية في العدد  ي الـرقم * 
 :الجامعات والكليات الإ مريكية ما يلي 

الفضائح الجنسية في الجامعات والكليات الإ مريكية بين الطلاب والطالبات تتجـدد )  -
 ( .داد كل عام وتز

نريـد ا ن .. الطلاب يقومون بمظاهرة في جامعات ا مريكا يهتفون فيهـا نريـد فتيـات )  -
 ( .نرفه عن ا نفسنا 

 ( .هجوم ليلي من الطلاب على غرف نوم الطالبات   وسرقة ثيابهن الداخلية  -
ا ن معظــم الطلــاب والطالبــات يعــانون : ) وقــال عميــد الجامعــة معقًبــا علــى الحــَدّ  -

جوًعا جنسيًّا رهيًبا   ولإشك ا ن الحياة العصرية الراهنـة لهـا ا كبـر الـإ ثر فـي تصـرفات الطلـاب 
 ( .الشا ة 
ــدة كــذلك  - ــه الجري ــى ا ن : ) وممــا  كرت ــام الماضــي عل ــي الع حصــائيات ف ــت الإ  ودل

ا لف طفل ا نجبتهم فتيات بصـورة غيـر شـرعية لـإ تزيـد ا عمـارهن علـى العشـرين   وا ن ( 925)
 .. (من طالبات الجامعات والكليات  كثيرات منهن

( 22)ا ن ( بروفيـدنس )وقـال تقريـر للشـرطة فـي ولإيـة : ) واستطردت الجريـدة قائلـة  -
ولم يعد الطلاب ا لـى ( رودايلند ) طالًبا وطالبة قضوا في ا يار الماضي عطلة نهاية الإ سبوع في 

يبـة وبعضـهم كـان يتعـاطى الجامعة   بل ا لى سجن الولإية   حيث اعتقلوا وهم في ا وضاع مر
 .. ( .المخدرات 

ا ن : )حـديًثا قالـت فيـه ( مرغريـت سـميث ) ونقلت الجريدة عن المربية الإجتماعيـة  -
ا ن ا كثـر مـن سـتين .. الطالبة لإ تفكر ا لإ بعواطفها   والوسائل التي تتجاوب مع هذه العاطفة 

شـل ا لــى ا نهـن يفكــرن فــي بالمائـة مــن الطالبـات ســقطن فـي الإمتحانــات   وتعـود ا ســباب الف
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ـــى مســـتقبلهن  ـــن دروســـهن وحت ـــر م ـــازلن ( 95)وا ن .. الجـــنس ا كث ـــنهن فقـــ  م ـــة م بالمائ
 .. ( .محافظات 
 9122وفـي سـنة : ) مـا يلـي ( الثـورة الجنسـية ) في كتابه ( جورج بالوشي ) و كر * 
لـإ  با ن مستقبل ا مريكا في خطر لإ ن شبابها مائع منحل غارق في الشـهوات( كنيدي ) صرح 

يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه   وا نه من بين كل سبعة شبان يتقدمون للتجنيد يوجد سـتة 
وفـي سـنة ( . غير صالحين   لإ ن الشهوات التي ا غرقوا فيها ا فسدت ليـاقتهم الطبيـة والنفسـية 

با ن مستقبل روسيا في خطر   وا ن شباب  -كما صرح كنيدي  -( خروشوف ) صّرح  9122
 ( .يؤتمن على مستقبلها   لإ نه مائع منحل غارق في الشهوات روسيا لإ 
 ( .منهاج الفلسفة ) في كتابه ( ديل دورانت ) ويقول * 
نعني كيف نهتـدي ( سقراط ) ا ننا نواجه مرة ا خرى تلك المشكلة التي ا قلقت بال )  -

ننـا نبـدد تراثنـا ا لى ا خلاق طبيعية تحل محل الزواجر العلوية التي بطل ا ثرها في سلوك الناس؟ ا  
 ( .الإجتماعي بهذا الفساد الماجن 

واختراع موانع الحمـل و يوعهـا هـو السـبب المباشـر فـي تغيـر ا خلاقنـا   فقـد كـان )  -
لإ ن النكـاح يـؤدي ا لـى الـإ بوة بحيـث .. القانون الإ خلاقي قديًما يقيد الصلة الجنسية بالزواج 
ا ما اليوم فقـد .. ن ولده ا لإ بطريق الزواج لإ يمكن الفصل بينهما   ولم يكن الوالد مسؤولإ ع

انحلت الرابطة بين الصلة الجنسـية وبـين التناسـل   وخلقـت موقًفـا لـم يكـن ا باؤنـا يتوقعونـه   
 ..( .لإ ن جميع العلاقات بين النساء والرجال ا خذة في التغير نتيجة هذا العامل

ا مريكيــة يقــدمن غيــر ا نــه مــن المخجــل ا ن نرضــي فــي ســرور نصــف مليــون فتــاة ) ..  -
ــإ دب  ــب ال ــي المســارح وكت ــا ف ــرض علين ــي تع ــة   وه باحي ــذبح الإ ِ ــى م ا نفســهن ضــحايا عل
المكشــوف   تلــك التــي تحــاول كســب المــال باســتثارة الرغبــة الجنســية فــي الرجــال والنســاء 

 ( .الزواج ورعايته للصحة ( حصن ) المحرومين من 
ارع ممـن يتســكعن فــي فكـل رجــل حـين يؤجــل الـزواج يصــاحب فتيـات الشــو) ...  -

رضاء غرائزه الخاصة في هذه الفتـرة مـن التا جيـل   نظاًمـا دوليًّـا  ابتذال ظاهر   ويجد الرجل لإ ِ
دارة العلميـة   ويبـدو ا ن العـالم قـد  مجهًزا با حدّ التحسـينات   ومنظًمـا با سـمى ضـروب الـإ ِ

ثارة الرغبات وا شباعها   .. ( .ابتدع كل طريقة يمكن تصورها لإ ِ
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قبال على اللذة قد تعاون ا كثر مما نظن مع هجوم وا كب)  - ر الظن ا ن هذا التجدد في الإ ِ
دارون على المعتقـدات الدينيـة   وحـين اكتشـف الشـبان والفتيـات ا ن الـدين يشـّهر بملـاّ هم 

 .. ( .التمسوا في العلم ا لف سبب وسبب للتشهير بالدين 
  وا ن تضـعف القـوة علـى ( ية الجنس) ولإ مفر من ا ن يا خذ الجسم في الثورة ) ...  -

ضب  النفس عما كان في الزمن القديم   وتصبح العفة التي كانت فضيلة موضـًعا للسـخرية   
ويختفي الحياء الذي كان يضـفي علـى الجمـال جمالـإ   ويفـاخر الرجـال بتعـداد خطايـاهم   

صــبح وتطالــب النســاء بحقهــا فــي مغــامرات غيــر محــدودة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال وي
من الشوارع بمنافسـة ( الزانيات با جر : ا ي ) الإتصال قبل الزواج ا مًرا ما لوفا   وتختفي البغايا 

 .(9).. ( لإ برقابة البوليس( الزانيات بدافع الهوى : ا ي ) الهاويات 
خرجـت النسـاء : ) هـذا الخبـر  9122 / 4 / 24ونقلـت ا خبـار اليـوم القاهريـة فـي * 

ة تشمل ا نحاء السويد احتجاًجا على ا طلاق الحريات الجنسية فـي السويديات في مظاهرة عام
 ( .اشتركت في المظاهرات مائة ا لف امرا ة .. السويد 

ا ثيرت في السويد ضجة كبرى عنـدما ( ) 9124)ونقلت كذلك ا نه في شهر نيسان عام 
تخــا  طبيًبــا مــن الإ طبــاء المرمــوقين مــذكرة ا لــى الملــك والبرلمــان يطلبــون فيهــا ا( 945)وجــه 

ا حيويـة الإ مـة وصـحتها   وطالـب الإ طبـاء  ا جراءات للحد من الفوضى الجنسية التي تهدد حقًّ
 .. ( .بَسن قوانين ضد الإنحلال الجنسي 

ا ن الصـبية فـي ( : ) تمـرد الـنشء الجديـد ) في كتابه ( بن لندسي ) يكتب القاضي  -
ــ ــاكرة ج ــن الســن الب ــإ وان   وم ــل ال ــون قب ــد ا صــبحوا يراهق ــيهم الشــعور ا مريكــا ق ًدا يشــتد ف

 /صبية على سبيل النمو ج   فعلـم ا ن / 392 /وبحث هذا القاضي عن ا حوال ( . الجنسي 
صـبية مـنهن كـن ا دركـن البلـوغ فيمـا بـين الحاديـة عشـرة   والثالثـة عشـرة مـن سـني  / 222

ا عمارهن   يوجد فيهن من ا مارات الشهوة الجنسية   والمطالب الجسـدية مـا لـإ يكـون عـادة 
 .لإ في بنات الثامنة عشر فما فوق ا  

ا نــه لــيس مــن ( : ) القــوانين الجنســية ) فــي كتابــه ( ا ديــث هــوكر ) ويــذكر الــدكتور  -
الغريب الشا  حتى في الطبقات المثقفة ا ن بنات سبع ا و ثماني سنين يخـادن الصـبية   وربمـا 

 !! .و كر ا مثلة كثيرة على دعواه .. ( تلوثن معهم بالفاحشة 

                                                

 . 934 - 2ص ( : منهاج الفلسفة ) الجزء الإ ول من كتاب  (9)
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شرته الصـحف البريطانيـة ا ن مدرسـة شـابة فـي الخامسـة والعشـرين مـن عمرهـا ومما ن -
كانت تدرس لمجموعة من الطلاب المراهقين ممارسـة الجـنس عمليـا   وقـد شـوهدت وهـي 

باحية الفاجرة .. تخلع ثيابها قطعة قطعة ا مام طلابها   !! .وهكذا حتى انتهت من عمليتها الإ ِ
ا ن  9171 / 7 / 92اللندنية في عـددها الصـادر ( الشرق الإ وس  ) ونشرت صحيفة  -

من الإ زواج يخونون زوجاتهم فـي ا وروبـا   وا ن نسـبة ا قـل مـن المتزوجـات يفعلـن (  % 72) 
الشيء  اته   وفي كثير من الحالإت يعلم الزوج بخيانة زوجته   وتعلم الزوجة بخيانـة زوجهـا 

 !! .يطرا  عليها ا ي انفصام    ومع هذا قد تستمر العلاقات الزوجية الشكلية دون ا ن
مـن الرجـال البـالغين لهـم خليلـات   (  % 22ا لـى  25) ا ما العلاقات قبل الزواج فـا ن 

وا ن مـا بقـي مـن ا فـراد المجتمـع غيـر المتـزوجين .. وا ن لكل واحد منهم خليلة واحـدة فقـ  
م والــذين لــيس لهــم خليلــات مـــن الزنــاة فهــم ينتقلــون مـــن امــرا ة لــإ خرى اشــباًعا لغرائـــزه

 !! ..ووطرهم 
ا ن شـاًبا مـن  9171 / 99 / 5 3اللبنانيـة فـي عـددها ( الإ مـان ) وممـا نشـرته مجلـة  -

هكـذا )شباب العرب المتفلتين  هب ا لى الدنمارك   وفي ا حد المسارح هناك فوجئ بالفنانـة 
.. حتى وقفت عارية تماًما فـي وسـ  المسـرح ..   وهي تخلع ثيابها قطعة قطعة ( يسمونها 

عت كلبها ليقـارف معهـا الفاحشـة ا مـام النـاس   ثـم لـم تلبـث بعـد  لـك ا ن طلبـت مـن ثم د
الحاضرين متحدية ا ياهم ا ن يفعلوا بها مثل ما فعل الكلب ا مام الإ ضـواء البـاهرة   والموسـيقى 

ورا ى با م عينيه ا حد الإ فارقة المخمورين وهـو يصـعد ا لـى خشـبة المسـرح يحـاول .. الصاخبة 
 !! .لكلب في عمليته فلم يفلح دون جدوى ا ن يقلد ا

رئـيس الجمعيـة الوطنيـة فـي فرنسـا ؟ الرجـل العجـوز ( لوتروكيـه ) هل ا تـاكم حـديث  -
الذي اقتحم الرابعة والسبعين من عمره   فلم يمنعه وقـار الشـيخوخة ا ن يغـوص ا لـى ا  نيـه فـي 

ا مــن لقــد اعتــرف شــرطيه الخــاص ا نــه جنــد عــددً .. مســتنقعات العهــر   والفوضــى الجنســية 
ــين  ــرواح ا عمــارهن ب ــة فــي مســكن حكــومي  92 - 94الفتيــات تت ــاء حفلــات عاري حي ســنة لإ ِ

وهــي مشــكلة لــإ تــزال بــين يــدي .. ببــاريس   وفــي بيــوت ا نيقــة لشخصــيات باريســية كبيــرة 
 !! ..القضاء الفرنسي 

  وقد نشرت فـي ثلاثـة عشـر ( البوليس السري الإ مريكي بشيكاغو ) وجاء في تقارير  -
ا ن هذه الحرية الفاسدة   وحضـارة الخنـافس لـم تفسـد فقـ  نظـام الإ سـرة : ) ما يلي  مجلًدا

 .. ( .في ا مريكا   لكنها ا يًضا قد جلبت لإ مريكا ثقافة لإ يمكن معالجتها بالبوليس والقضاء 
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ملخًصا  9171 / 2 / 21الإ مريكية في عددها ( الهيرالدتربيون ) ومما نشرته صحيفة  -
ــي لإ بحــاّ قــام بهــا م ــة ابتــدا ت ف ــإ مريكيين حــول ظــاهرة غريب جموعــة مــن الإختصاصــيين ال

الإنتشار في المجتمعات الغربية بصورة عامة   وفي المجتمع الإ مريكي بصورة خاصـة   وهـي 
 ..ظاهرة اقتراف الفاحشة مع المحرمات كالبنت والإ خت 

يصـعب  ا ن هـذا الـإ مر لـم يعـد نـادر الحـدوّ   وا نمـا هـو لدرجـة: ) ويقول البـاحثون 
 ( !! ..تصديقها   فهناك عائلة من كل عشر عائلات يمارس فيها هذا الشذو  

هذا مع المحارم فكيف ا  ا اجتمع الشاب والشـابة مـع بعضـهما فـي دراسـة ا و عمـل ا و 
؟ فلـا شـك ا ن اقترافهمـا .. ولم يكن بينهما رابطة من نسب   ولإ صـلة مـن قرابـة .. وظيفة 

 . !!للفاحشة يكون من باب ا ولى 
فهذه الوقائع التي سردناها عن واقع الإ مم الغربية وتجربتهم للاختلاط مـا هـو ا لـإ غـيض 
من فيض   ونقطة من بحر للانحرافات الجنسية والخلقية التي ا لت ا ليها المجتمعـات العالميـة 

علًمـا .. قاطبة كنتيجة ا ليمة للعنة التبرج والسفور والإختلـاط فـي عصـور الإنتكـاس والضـلال 
عدادي ا لى الثـانوي با ن ا لإختلاط عند الغربيين والشرقيين يبدا  من الروضة ا لى الإبتدائي ا لى الإ ِ

ــى الجــامعي  ــاط .. ا ل ــل الإختل ــا نوهنــا  -ب ــائر حيــاتهم  -كم ــي س ــق ف ــائع وموجــود ومطب ش
طلاق   .الإجتماعية على الإ ِ

كمـا  -ا ن الإختلاط بـين الجنسـين  -بعد الذي ا وضحناه  -فهل يصدق عاقل  و بصيرة 
يحـد مـن ثـورة الغريـزة   ويخفـف مـن هيـاج الشـهوة   ويجعـل  -يدعي دعاة الإختلاط اليـوم 

 اجتماع الرجال بالنساء ا مًرا ما لوًفا وعاديًّا ؟
ا ن سـفير الدولـة : ) ومن طرائف ما  كره الشيخ زاهد الكوثري رحمه اللّـه فـي مقالإتـه 

نجليز اجتمــع مــرة مــع كبــراء ال دولــة البريطانيــة   فقــال لــه ا حــد الكبــراء العثمانيــة فــي بلــاد الــإ ِ
لما ا تصرون ا ن تبقى المرا ة المسلمة في الشرق متخلفة   معزولة عن الرجال   : الموجودين 

لإ ن نساءنا في الشـرق لـإ يـرغبن ا ن يلـدن : فقال له السفير العثماني ! ! محجوبة عن النور ؟ 
 ( .من غير ا زواجهن   فخجل الرجل ولم ي ْحِر جواًبا 

 فبا ي حديث بعد هذا يؤمنون ؟
* * * 
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ــاء والمــربين هــذه  ــين يــدي الإ ب وفــي الحــديث عــن الإختلــاط ونتائجــه ا ريــد ا ن ا ضــع ب
باحيـة : الحقيقة  تسـتهدف .. ا ن مخططات الإسـتعمار والصـهيونية   والمـذاهب الماديـة والإ ِ

 ..ا ول ما تستهدف ا فساد المجتمع المسلم   وتهديم كيانه   وفصم عراه 
بتمزيــق القــيم الإ خلاقيــة   والمفــاهيم الدينيــة بــين الشــباب والشــابات   وا شــاعة و لــك 

فالمرا ة عند هؤلـإء هـي ا ول .. الميوعة والإنحلال في كل ناحية من نواحي المجتمع المسلم 
باحية   والميدان الماكر   فهي العنصر الضعيف والعاطفي لتنفيـذ  الإ هداف في هذه الدعوة الإ ِ

 ..احية   ومنهج استعماري ا ي مخط  لدعوة ا ب
كا س وغانية تفعلان فـي تحطـيم الإ مـة المحمديـة : ) يقول ا حد ا قطاب المستعمرين  -

 ( .ا كثر مما يفعله ا لف مدفع   فا غرقوها في حب المادة والشهوات 
يجب علينا ا ن نكسب المـرا ة   فـا ي يـوم : ) ويقول كبير من كبراء الماسونية الفجرة  -

 ( .ا بالحرام   وتبدَّد جيش المنتصرين للدين مدت ا لينا يدها فزن
يجــب ا ن نعمــل لتنهــار : ) مــا يلــي ( بروتوكولــإت حكمــاء صــهيون ) وجــاء فــي  -

منــا   وســيظل يعــرض العلاقــات ( فرويــد ) ا ن .. الإ خلــاق فــي كــل مكــان فتســهل ســيطرتنا 
كبر الجنسية في ضوء الشمس لكي لإ يبقى في نظر الشـاب شـيء مقـدس   ويصـبح همـه الـإ  

 ( .هو ا رواء غريزته الجنسية   وعندئذ تنهار ا خلاقه 
سـلام   ويريـدون ا ن يكـون شـائًعا  فالذين يدعون ا لى اختلاط الإ نثى بالذكر في بلـاد الإ ِ

لمخططـات  ما هم فـي الحقيقـة ا لـإ ا داة دعايـة وتنفيـذ.. مطبًقا في سائر حياتنا الإجتماعية 
سلام من ا صحاب مذاهب مادية وا ل حادية وا باحية ودعاة ا فكـار اسـتعمارية وصـهيونية ا عداء الإ ِ

 .من حيث يعلمون ا و لإ يعلمون   ومن حيث يشعرون ا و لإ يشعرون .. وماسونية 
ناّ عن الذكور في التعليم وغير  فما على الإ باء والمربين والمسؤولين ا  ن ا ن يجنّبوا الإ ِ

تمع من المفاسـد والإنحلـال   التعليم حتى ينشا  البنات على الفضيلة والعفاف   ويسلم المج
سـلامية كـذلك .. ويتحقق للشباب والشابات لياقاتهم الطبيـة والنفسـية  وحتـى تتحـرر الإ مـة الإ ِ

سلام في ا فساد المرا ة المسلمة   ..من مخططات ا عداء الإ ِ
 :وما ا حسن ما قالته عائشة التيمورية في الإفتخار بعلمها وعفافها وحجابها 

 بيذذذذذذذد العفذذذذذذذا  أصذذذذذذذون ع ذذذذذذذّز حجذذذذذذذابي    

  
 وهبمذذذذذذذذذيت   أاذذذذذذذذذو   علذذذذذذذذذى   أترابذذذذذذذذذي   

   
 مذذذذذذذذا ضذذذذذذذذّرني أدبذذذذذذذذي وحسذذذذذذذذن تعّلمذذذذذذذذي 

  
 إال    بكذذذذذذذذذذذذوني    زهذذذذذذذذذذذذرة   األلبذذذذذذذذذذذذاب 
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 مذذذذذذذا عذذذذذذذاقين خجلذذذذذذذي عذذذذذذذن العليذذذذذذذا وال    

  
 سدذذذذذذذذذْدل   اخلمذذذذذذذذذار   بلّمذذذذذذذذذيت  ونقذذذذذذذذذابي   

   
* * * 

 :مسؤولية التوعية الفكرية  -ب 
سـلام ا مانـة فــي عنـق الإ بــاء والمـربين جميًعــا  ومـن المسـؤوليات الكبــرى التـي جعلهــا الإ ِ

.. ا لـى ا ن يصـل سـن الرشـد والنضـج.. توعية الولد فكريًّا منـذ حداثـة سـنه   ونعومـة ا ظفـاره 
 :والمقصود بالتوعية الفكرية ارتباط الولد 

ــة  ــا ودول ســلام ديًن ــا وتشــريًعا .. بالإ ِ ــالقرا ن العظــيم نظاًم ســلامي عــًزا .. وب ــاريخ الإ ِ وبالت
سلامية العامة روًحا وفكًرا .. جًدا وم  ..وبالثقافة الإ ِ

سلامية اندفاًعا وحماسة   ..وبالإرتباط الحركي للدعوة الإ ِ
 :ا  ن على المربين ا ن ي عّرفوا الولد منذ ا ن يعي ويميز على الحقائق التالية 

سلام   وصلاحيته لكل الإ زمنة والإ مكنة ؛ لما يمتـاز بـه مـن مقومـ( ا  ) ات خلود هذا الإ ِ
 .الشمول والخلود والتجدد والإستمرار 

ا لـإ بفضـل .. ا باؤنا الإ ولون ما وصلوا ا لـى مـا وصـلوا ا ليـه مـن عـز وقـوة وحضـارة ( ب)
سلام   وتطبيقهم لإ نظمة القرا ن   .اعتزازهم بهذا الإ ِ

سلام ( جـ)  :الكشف للولد عن المخططات التي يرسمها ا عداء الإ ِ
 .المخططات الصهيونية الماكرة 

 .خططات الإستعمارية الغاشمة والم
 .والمخططات الشيوعية الملحدة 
 .والمخططات الصليبية الحاقدة 

سـلامية فـي الـإ رض   وغـرس  هذه المخططات التي تستهدف بجملتها محو العقيدة الإ ِ
لحاد في الجيل المسلم   وا شاعة الميوعة والإنحلال فـي الإ سـرة المسـلمة والمجتمـع  بذور الإ 

ــي شــباب والهــد.. المســلم  ــك ا خمــاد روح المقاومــة والجهــاد ف ــد والقريــب مــن  ل ف البعي
سـلامية لمصـالحهم الذاتيـة   ثــم بالتـالي طمـس معــالم  سـلام   واسـتغلال ثـروات البلــاد الإ ِ الإ ِ

سلام  سلام في كل ا رجاء المجتمعات التي ينتمي ا هلها ا لى الإ ِ  !! .الإ ِ
سلامية التي كانت الدني( د) ا با سرها ترتشـف مـن معينهـا حيًنـا الكشف عن الحضارة الإ ِ

 .من الدهر عبر التاريخ 
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ا ننا ا مة لم ندخل التاريخ با بي جهل   وا بي لهب   ) وا خيًرا يجب ا ن يعرف الولد ( هـ)
 ..ولكن دخلناه بالرسول العربي صلوات اللّه عليه وا بي بكر وعمر .. واُبّي بن خلف 

ولكــن فتحناهــا ببــدر والقادســية  ولــم نفــتح الفتــوح بحــرب البســوس وداحــس والغبــراء  
 ..واليرموك 

 .ولم نحكم الدنيا بالمعلقات السبع ولكن حكمناها بالقرا ن المجيد 
ســ لام   ولــم نحمــل ا لــى النــاس رســالة اللــات والعــّزى   ولكــن حملنــا ا لــيهم رســالة الإ ِ

 .(9)(ومبادئ القرا ن 
: اللّـه وجهـه مرفوًعـا والإ صل في هذه التوعية الفكريـة مـا رواه الطبرانـي عـن علـي كـرم 

 ... " .حب نبيكم   وحب ا ل بيته   وتلاوة القرا ن : ا دبوا ا ولإدكم على ثلاّ خصال "
ولقد كان السلف الصالح يهتمـون كـل الإهتمـام لهـذه التوعيـة   ويوجبـون تلقـين الولـد 

 ..  وما ثر الجدود والإ مجاد  منذ الصغر تعليم القرا ن الكريم   ومغازي الرسول 
 :ما قالوه وا وصوا به في هذا الصدد  وا ليكم

م ا ولإدنـا مغـازي رسـول اللّـه : "  يقول سعد بن ا بـي وقـاص *  كمـا  كنـا ن علِـّ
 " .نعلمهم السورة من القرا ن الكريم 

مام الغزالي في ا حيائه *  بتعليم الطفل القرا ن الكريم   وا حاديـث الإ خبـار : " وا وصى الإ ِ
 " .كام الدينية   وحكايات الإ برار   ثم بعض الإ ح

وا شار ابن خلدون فـي مقدمتـه ا لـى ا هميـة تعلـيم القـرا ن الكـريم للا طفـال وتحفيظـه   * 
وا وضح ا ن تعليم القرا ن الكـريم هـو ا سـاس التعلـيم فـي جميـع المنـاهج الدراسـية فـي مختلـف 

يمان  سلامية لإ نه شعار من شعائر الدين الذي يؤدي ا لى رسوخ الإ ِ  ..البلاد الإ ِ
شام بن عبد الملك مؤدب ولده ا ن يعلمه كتاب اللّـه   والشـعر الجيـد   وقد نصح ه* 

 ..والخطابة   وتاريخ الملاحم   وي ْعني بتعليمه الإ خلاق   ويروضه على مخالطة الناس 
فهذه الإ قوال وا قـوال غيرهـا تعطينـا صـورة صـادقة عـن التوعيـة الكاملـة التـي كـان عليهـا 

 !! ..محكومين   علماء وعامة   معلمين ومتعلمين المجتمع المسلم في الماضي حكاًما و
 

 ولكن ما السبيل ا لى هذه التوعية ؟

                                                

 .من خطبة للا ستا  عصام العطار حفظه اللّه وشفاه  (9)
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 :السبيل ا ليها يتصل بعدة وجوه 
 .القدوة الواعية  - 2.التلقين الواعي  - 9
 .الرفقة الواعية  - 4.المطالعة الواعية  - 3
سـلام ا ن يلقن الولد من قبل ا بويه ومر.. والمقصود من التلقين الواعي  * بيه حقيقـة الإ 

وما ينطوي عليه من مبادئ وتشريعات وا حكام   وا نه الدين الوحيـد الـذي لـه ملكـة الخلـود   
ولـإ  -وعلـى المربـي . ومقومات البقاء   وطبيعة الإستمرار ا لى ا ن يرّ اللّه الإ رض ومن عليهـا

سلام   ولإ نصر  -سيما الإ ب  ا لإ بتعاليم القرا ن   ا ن يحرص على ا فهام الولد ا ْن لإ عز ا لإ بالإ ِ
ولإ قوة ولإ حضارة ولإ نهوض ا لإ بشريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام   وعليه كـذلك ا ن 

التـي تسـتهدف .. يبصره بكل المخططات اليهودية   والإسـتعمارية   والشـيوعية   والصـليبية 
ســلام   وتشــويه حقائقــه الناصــعة   ومعالمــه المشــرقة  ف كــذلك وتســتهد.. القضــاء علــى الإ ِ

لحـاد  اجتثاّ روح المقاومـة والجهـاد فـي نفـوس المسـلمين   وتربيـة الجيـل الحاضـر علـى الإ ِ
باحية   ..والضلال والإ ِ

نسـانية  سلام الزاهية التي بقيت مئات السنين تشع علـى الإ ِ كما عليه ا ن يلقنه حضارة الإ ِ
معينهـا  وتسـتهدي  نور الحق والمدنية والعرفان   والتـي ظلـت ا وروبـا عبـر القـرون تسـتقي مـن

 !! ..بنورها وضيائها 
ســلام ديًنـا ودولــة    ولـإ شــك ا ن الولـد بفضــل هـذا التلقــين الـواعي المســتمر يـرتب  بالإ ِ
ســلامي اعتــزاًزا وقــدوة   وبالعمــل الحركــي  ــالقرا ن الكــريم نظاًمــا وتشــريًعا   وبالتــاريخ الإ ِ وب

 !! ..والجهادي اندفاًعا وا قداًما 
ـــإد ا لـــى  ـــة فمـــا ا حـــوج الإ ول مثـــل هـــذا التوجيـــه الســـامي   والتلقـــين الـــواعي   والتربي

 !! ..الهادفة
سـلام  : القدوة الواعية  والمقصود من*  ا ن يرتب  الولد بمرشـد مخلـص واٍع فـاهم للا 

 .مندفع له   مجاهد في سبيله   مطبق لحدوده   لإ تا خذه في اللّه لومة لإئم 
رشــاد اليــوم ا نهــم يعطــون لت لاميــذتهم ومريــديهم الصــورة المقلوبــة وا فــة مــن يتصــدون للا ِ

سلام ا لإ من رحم ربك وقليل ماهم   .المشوهة عن الإ ِ
ويهمـل واجـب الـإ مر .. من يركز توجيهه وعنايته على ا صـلاح الـنفس وتزكيتهـا فمنهم 

 ..بالمعروف والنهي عن المنكر   والمناصحة للحكام   والوقوف ا مام الظلم والظالمين
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ّل اهت سـلام بهـا مـن لحيـة وجلبـاب ولبـاس ومنهم من يجعل ج  مامه للمظاهر التي ا مر الإ ِ
قامة حكم اللّه في الإ رض .. را س سلامي لإ ِ  ..ويهمل جانب العمل الحركي   والتجمع الإ ِ

من يولي كل عنايته بالعلم الشرعي   ويهمل جانب التوجيـه الـدَعوي   والتحـرك ومنهم 
سلام .. الجهادي   ..ومنهم ... هم ومن.. وهو يظن ا نه ينصر الإ ِ

سلام كل  لإ يتجزا  ؛ فلا يجوز لمرشد ولـإ لعـالم   ولـإ لمـن يتخـذه النـاس  علًما با ن الإ ِ
لعموم قوله تبارك .. قدوة ا ن يكتموا واجًبا ا مر اللّه به   ا و ا ن يتغاضوا عن منكر نهى اللّه عنه 

 :وتعالى 

ا بيّناه للناس يف الكتاب إن  الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى من بعد م }

إال الذين تابوا وأصلحوا وبي نوا فأولئك أتوُب عليهم وأنا * أولئك يلعنهم الّلُه ويلعنهم الالعنون 

 ( 925 - 921: البقرة . )  { التواب الرحيم
نذار ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجة عن ا بي سـعيد الخـدري  : ولإ 

 " .مما ينفع اللّه به الناس في ا مر الدين ا لجمه اللّه يوم القيامة بلجام من نار من كتم علًما " 
رشـاد اليـوم ا نهـم يـّدعون العصـمة لإ نفسـهم  ومن ملامح انحراف بعض من يتصدون للا ِ
ويربطون الحق با شخاصهم الفانية ؛ غير مكترثين بما يحكم الشرع لهم ا و عليهم ؛ ظًنا مـنهم 

فلـا .. تي تنزههم عن الخطا    والمقام الـذي يجنـبهم الوقـوع فـي الزلـل ا نهم وصلوا المرتبة ال
.. يجوز لإ حـد مـن النـاس ا ن ينتقـدهم ا  ا ا خطـا وا   ولـإ يصـح لمريـد ا ن يـراجعهم ا  ا ا مـروا 

علًمــا بــا ن العصــمة خاصــة بالإ نبيــاء علــيهم الصــلاة .. لوصـولهم ا لــى مرتبــة الحفــظ والعصــمة 
مام مالك ر!.. والسلام  ما منـا ا لـإ : " وقال  حمه اللّه وقف مرة ا مام قبر الرسول فهذا الإ ِ

ّد عليه ا لإ صاحب هذا القبر   .   وا شار ا لى قبر النبي " من َرّد ور 
التي كان يقفها العلماء الواعون المخلصون موقـف عـالم العصـر  ومن المواقف الخالدة

رحمـه اللّـه وا جـزل " لزمـان بـديع ا" التركي   والملقب بــ ( سعيد النورسي ) ومرشده الشيخ 
مثوبته ؛ هذا الموقف يتلخص ا نه حين ا حس  ات مرة ا ن من بين طلابه ومريديـه مـن يـذهب 
ا عظيًمـا   ويـرب  معـالم الحـق بشخصـه الفـاني   قـال لهـم موصـًيا  في تقديسـه وتعظيمـه حـدًّ

فـاني   ا ياكم ا ن تربطـوا الحـق الـذي ا دعـوكم ا ليـه بشخصـي المـذنب ال: " وموجًها وناصًحا 
  ولتعلمـوا ا ننـي  كتاب اللّه وسنّة نبيـه : ولكن عليكم ا ن تبادروا فتربطوه بينبوعه الإ قدس 
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لست ا كثر من دلّإل على بضاعة الرحمن جل جلاله   ولتعلموا ا نني غير معصوم   وقد يفرط 
ه مظهر الحق   بـذلك الـذنب ا و( الذي ربطتموه بـي ) مني  نب ا و يبدو مني انحراف   فيتشوَّ

ما ا ن ا كون بذلك قدوة للناس في هذا الإنحراف   وارتكاب الإ ثام   ا و صـارًفا  الإنحراف   فا 
 " .لهم عن الحق بما شّوهه واختل  به من انحرافي وا ثامي 

سـلام  فما على المربين ا  ن ا لإ ا ن يربطوا ا ولإدهم بمرشد عالم واٍع مخلص يعطيهم الإ ِ
ا العقيدة والتشريع   ا و ما يتصل بالـدين والدولـة   ا و مـا  سواء ما يتعلق في منهاًجا شاملا عامًّ

 ..يرتب  بالتزكية والجهاد   ا و ما يختص بالعبادة والسياسة 
صلاح النفسي توجيًها سليًما واعيا يربطهم بالحق والشرع  ويعطيهم التلقين التربوي والإ ِ

 ..لإ بوجوده الفاني   وشخصه المذنب .. وتوجيهات السلف 
فيتربـون  -بهـذا الشـكل الـذي بينـاه  -الإ ولإد حين يرتبطون بالقدوة الواعية ولإ شك ا ن 

خبـات للّـه   والجـرا ة فـي الحـق   ويـدرجون علـى  على التقـوى والجهـاد   وينشـؤون علـى الإ ِ
التعبد في المحراب   وعلى مقارعـة الإ عـداء فـي ميـادين القتـال   عندئـذ يكونـون مـن الـنم  

س  :لامي الذي قال عنهم الشاعر الإ ِ

 شذذذذذذذذذذباب   ذّللذذذذذذذذذذوا   سذذذذذذذذذذبل  املعذذذذذذذذذذا   

  
 ومذذذذذذذذا عرفذذذذذذذذوا سذذذذذذذذوى اإِلسذذذذذذذذالم دينذذذذذذذذا   

   
 تعهذذذذذذذذذذذذذذدهم      فأنبتذذذذذذذذذذذذذذهم     نباًتذذذذذذذذذذذذذذا

  
 كرمًيذذذذذذذذذذا  طذذذذذذذذذذاب يف الذذذذذذذذذذدنيا غصذذذذذذذذذذونا   

   
 إذا شذذذذذذذذذذهدوا الذذذذذذذذذذذوغى كذذذذذذذذذذانوا ُكمذذذذذذذذذذذاة  

  
 يذذذذذذذذذذذذذدّكون    املعاقذذذذذذذذذذذذذل    واحلصذذذذذذذذذذذذذونا 

   
 وإْن  جدذذذذذذذذذذّن  املسذذذذذذذذذذاء  فذذذذذذذذذذال تذذذذذذذذذذراهم  

  
 مذذذذذذذذذذذذذذن  اإلشذذذذذذذذذذذذذذفاق  إال  سذذذذذذذذذذذذذذاجدينا

   
 كذذذذذذذذذذذلك  أخذذذذذذذذذذرج  اإِلسذذذذذذذذذذالم قذذذذذذذذذذومي   

  
 شذذذذذذذذذذباًبا   خملًصذذذذذذذذذذا   حذذذذذذذذذذرًّا  أمينذذذذذذذذذذذا   

   
 وعّلمذذذذذذذذذذذه  الكرامذذذذذذذذذذذة  كيذذذذذذذذذذذف ُتبنذذذذذذذذذذذى

  
 فيذذذذذذذذذذذذذأبى   أن   ُيقّيذذذذذذذذذذذذذذد   أو  يهونذذذذذذذذذذذذذذا 

   
سـلام  وحين يكونون على هذه الشاكلة يتحقق علـى ا يـديهم كـل عـزة ونصـر وسـيادة للا ِ

 .ن والمسلمي
ا ن يضع المربي بين يـدي الولـد منـذ ا ن يعقـل ويميـز  المطالعة الواعية والمقصود من* 
ســلامية تــتكلم عـن ســيرة الإ بطــال    -ولــو صــغيرة  -مكتبـة  تشـمل مجموعــة مــن القصـص الإ ِ

 ..وحكايات الإ برار   وا خبار الصالحين 
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سلامية  وتشمل كذلك مجموعة من الكتب الفكرية تتحدّ عن كل ما يتعلق بالنظم الإ ِ
 ..سواء كانت عَقديَّة ا و ا خلاقية ا و اقتصادية ا و سياسية 

وعن كل ما يتعلق في توضيح المؤامرات التي تحيكها الصـهيونية والماسـونية والشـيوعية 
سلام والمسلمين   .والصليبية   والمذاهب المادية ضد الإ ِ

سـلامية الواعيـة التـي تعـرض سـلام   وتنقـل  وتشمل ا يًضا مجموعة مـن المجلـات الإ ِ الإ ِ
 ..الإ خبار   وتعالج المشكلات   وتكتب المواضيع بَعْرض شيّق وا سلوب جّذاب 

وعلى المربي ا ن يختار للولد من هذه الكتب والمجلات والقصص ما يتناسب مـع ِسـنِّه 
شـارات .. وثقافته حتى تكون الفائـدة ا نفـع   والثمـرة التـي يجنيهـا ا جـدى وا حسـن  تحقيًقـا لإ ِ

حـدثوا : " لوات اللّـه وسـلامه عليـه فيمـا رواه البخـاري عـن علـى كـرم اللّـه وجهـه الرسول ص
رضـي اللـه   وفيما رواه الديلمي   والحسن بن سفيان عن ابـن عبـاس .. " الناس بما يعرفون 

 " .ا مرت ا ن ا خاطب الناس على قدر عقولهم : "  عنهما
ويسلكون معهم هذه السـبيل ولإ شك ا ن المربين حينما ينهجون با ولإدهم هذا النهج   

سلامية الكاملة   ويدرجون على الوعي الناضج الصحيح  نهم يتثقفون بالثقافة الإ ِ  .فا ِ
ا ن يختــار المربــون لإ ولــإدهم رفقــاء صــالحين مــا مونين  الرفقــة الواعيــة والمقصـود مــن* 

سـلامي الناضـج   والـوعي الفكـري النابـه   والثقافـة ال سـلامية متميزين عن غيـرهم بـالفهم الإ ِ إ ِ
 .الشاملة 

نـه  ا فا  ولإ شك ا ن الولـد منـذ ا ن يعقـل ويـدرك   حينمـا يصـاحب البليـدين  هنًيـا وفكريًـّ
سلام ونظرته الكليـة ا لـى  يكتسب منهم البلادة   وحينما يخال  القاصرين عن ا دراك حقيقة الإ ِ

نه يكتسب منهم القصور والمحدودية  نسان فا   ..الكون والحياة والإ ِ
بل .. ولإ ا ن يكون مثقفا  كيا عبقريا .. كون الرفيق صالًحا قانًتا مصلًيا فلا يكفى ا ن ي

ينبغــي ا ن يجمــع مــع فضــيلة الصــلاح والتقــوى فضــيلة النضــج العقلــي   والــوعي الإجتمــاعي 
سلامي   ..حتى يكون رفيًقا سويًّا   وصاحًبا ناضًجا تقيًّا .. والفهم الإ ِ

 ( .الصاحب ساحب : ) وقد قالوا قديًما 
 .من ا صاحب ؟ فتعرف من ا نا : من ا نا ؟ بل قل لي : لإ تقل لي : ال ا هل المعرفة وق

 :وما ا حسن ما قاله الشاعر 

 عذذذذذن املذذذذذرء ال تسذذذذذأل وسذذذذذل عذذذذذن قرينذذذذذه     

  
 فكذذذذذذذذل    قذذذذذذذذرين    باملقذذذذذذذذارن   يدقتذذذذذذذذدي  
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المـرء علـى ديـن خليلـه : " وما ا صدق ما قاله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي  
 " .ينظر ا حدكم من يخالل فل

فما على المربين ا لإ ا ن يهيئوا لإ ولإدهم وهم في سن التمييز الرفقة الصالحة الواعية التي 
ســلام   وتعــرفهم مبادئــه الشــاملة   وتعاليمــه الخالــدة   وتعطــيهم الصــورة  ت بّصــرهم حقيقــة الإ ِ

فكانوا بحق خير ا مة . .الصادقة عن هذا الدين الذي حمل لواءه ا بطال كرام   وجدود ا مجاد 
 ..ا خرجت للناس 

 ! ! ..في ا  ن المربين والإ ولياء والإ باء بهذه الحقيقة وا خيًرا ا ريد ا ن ا همس 
سلام ديـن  ا ليس من المؤسف المؤلم ا ن يصل شبابنا ا لى سن التكليف ولم يعلموا ا ن الإ ِ

الشـمول  وا نـه الـدين الوحيـد الـذي لـه ملكـة.. ودولة   ومصحف وسـيف   وعبـادة وسياسـة 
 !..والخلود والبقاء للزمن المتحّضر   والحياة المتطورة ؟

ا ليس من المؤسف المؤلم ا ن يتعلم ا بناؤنا في المدارس كل شيء عن رجالـإت الغـرب  
ولـم يعرفـوا عـن .. وفلاسفة الشرق   وعن ا فكارهم وا رائهم   وتاريخ حياتهم   وما ثر ا عمالهم

 ! ..سوى النذر القليل ؟.. وا خبار الفاتحين حياة ا بطالنا وعظمائنا في التاريخ   
ثــم ا لــيس مــن العــار والشــنار ا ن يتخــرج ا ولإدنــا مــن المــدارس وقــد مســختهم الثقافــات 

حتـى ا صـبح الكثيـر مـنهم ا عـداء لـدينهم وتـاريخهم .. الإ جنبية   والمبادئ الغربيـة ا و الشـرقية 
 ..وحضارتهم ؟

ســاق الفئــة المؤمنــة مــن الشــباب وراء ثـم بالتــالي ا لــيس ممــا يفتــت القلــب والكبــد ا ن تن
رشــاد يعطلــون لهــم تفكيــرهم   ويقطعــونهم مــن كــل صــلة ثقافيــة ا ســلامية واعيــة   ا دعيــاء الإ ِ
سـلام ونظرتـه الكليـة الشـاملة  ويمنعونهم من كل مرشد عالم مخلص   يوضـح لهـم حقيقـة الإ ِ

 ! ..؟
ــ ــاء هــذا الجيــل الكت ــة   وا خيــًرا ا لــيس مــن المخــزي المؤســف ا ن يقتنــي ا بن لحادي ب الإ ِ

ولم يكـن عنـدهم ا دنـى اهتمـام بالكتـب الفكريـة .. والمجلات الخلاعية   والقصص الغرامية 
سلام   وترد على شبهات الإ عداء   وتعرفهم بمفاخر التاريخ؟  !! .التي توضح نظم الإ ِ

 ا لإ ا ن تقوموا بواجب المسؤولية تجاه ا فلا  ا كبادكم -ا يها المربون والإ باء  -فما عليكم 
  وا ن تسعوا جاهدين في تصحيح ا فهامهم وا فكارهم ا ِن كانـت مشـوبة با فكـار دخيلـة   وا راء 

كما عليكم ا ن تلقنوهم صباح مسـاء الـرّد علـى دسـائس الملحـدين والمبشـرين   !! .. ضالة 
 ..وافتراءات الماديين والمستشرقين 
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ــة لإ فكــارهم   وصــيانة لعقيــدتهم مــن ا ن تتــا ث -لــإ شــك  -وفــي هــذا  ر بالدســائس توعي
 ..المغرضة   والمبادئ الهدامة   والعقائد المنحرفة 

فا ن نهجتم هذا النهج   وسلكتم هذه السبيل اعتز ا بناؤكم بدينهم   وافتخروا با مجادهم 
سلام عقيدة وشريعة   ومصحًفا وسيًفا   وديًنا ودولة   وعبـادة  وتاريخهم   وما عرفوا سوى الإ ِ

 :لإ ول الذي قال عنهم الشاعر وكانوا من الجيل ا.. وسياسة 

 خّلفذذذذذت جذذذذذيال مذذذذذن األصذذذذذحاب سذذذذذريهتم    

  
 تضذذذذذو    بذذذذذني  الذذذذذورى  رْوًحذذذذذا  ورْيحانذذذذذذا    

   
 كانذذذذذذذت    فتوحُهمذذذذذذذو    ِبذذذذذذذرًّا    ومرمحذذذذذذذة 

  
 كانذذذذذذذت   سياسذذذذذذذتهم  عذذذذذذذدال  وإحسذذذذذذذانا 

   
    يعرفذذذذذذذذذوا  الذذذذذذذذذذدين  أوراًدا  ومسذذذذذذذذذذبحة 

  
 بذذذذذذل  ُأْشذذذذذذِبُعوا  الذذذذذذدين  حمراًبذذذذذذا  وميذذذذذذدانا  

   
* * * 

 :مسؤولية الصحة العقلية  -جـ 
الإعتناء بصـحة : ومن المسؤوليات التي جعلها اللّه ا مانة في عنق الإ باء والمربين جميًعا 

فما عليهم ا لإ ا ن يقدروها حـق قـدرها   ويرعوهـا حـق رعايتهـا   .. عقول ا بنائهم وتلامذتهم 
 ..قوية   وا  هانهم صافية وعقولهم ناضجة  حتى يبقى تفكيرهم سليًما   و اكرتهم

 ولكن ما هي حدود مسؤولية الإ باء والمربين في صحة الإ ولإد العقلية ؟
المسؤولية تتركز في تجنيبهم المفاسد المنتشرة في المجتمع هنا وهناك لما لها من تـا ثير 

نساني بشكل عام   .على العقل والذاكرة والجسم الإ ِ
مـن هـذا الكتـاب  ( مسؤولية التربية الجسـمية ) ها في فصل وقد ا فضنا في الحديث عن

علـى بينـة وهـدى  -كـل مـن لـه فـي عنقـه حـق التربيـة  -والإ ن نلخصها   ونشير ا ليهـا ليكـون 
 .و كرى 

التـي تـؤثر علـى العقـل  المفاسـد مما ا جمع عليه الإ طباء   وحذر منه علمـاء الصـحة ا ن
نسـان   وتحـدّ ا ضـراًرا بالغـة فـي والذاكرة   وتخمل الـذهن   وتشـّل عمليـة الت فكيـر فـي الإ ِ

 :الجسم هي ما يلي 
ــور - 9 ــاول الخم ــدة تن ــورّ  مفس ــل الصــحة وت ــا تقت نه ــا   فا  بشــتّى ا شــكالها وا نواعه
 ..الجنون 
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دمان عليها يورّ السل   ويضعف الذاكرة   ويسبب  مفسدة العادة السرية - 2 فا ن الإ ِ
 ..الخمول الذهني   والشرود العقلي 

ا ن يهـيج الإ عصــاب   ويـؤثر علــى : فــا ن مـن تــا ثيره علـى العقــل  مفسـدة التـدخين - 3
 ..الذاكرة   ويضعف ملكة ا حضار الذهن والتفكير 

ثـارات الجنسـية - 4 كمشـاهدة الإ فلـام الخلاعيـة   والتمثيليـات الماجنـة    مفسدة الإ ِ
نها تعطل وظيفة العقل   وتسبب الشرود   وتقضي عل.. والصور العارية  ى ملكة الإسـتذكار فا 

لهاء   وا ضاعة الوقت الثمين .. الذهني   .فضلا عن الإ ِ
نســان  لــك المجهــول ) فــي كتابــه ( ا لكــيس كارليــل ) يقــول الــدكتور  عنــدما ( : ) الإ ِ

نسان تفرز غدده نوًعا من المادة التي تتسرب بالدم ا لـى دماغـه  تتحرك الغريزة الجنسية لدى الإ ِ
 ( .ى التفكير الصافي وتخّدره فلا يعود قادًرا عل

ا لى غير  لـك مـن المفاسـد الخطيـرة الضـارة التـي تضـر بعقـول الإ ولـإد   وتسـبب لهـم 
 ..الإ فات والإ خطار 

* * * 
 :والذي نخلص ا ليه بعد ما تقدم من بحوّ هذا الفصل ا ن 

 الواجب التعليمي -
 والتوعية الفكرية -
 والصحة العقلية -

لإد العقلية ؛ فا ن قّصر الإ باء والمربون والمعلمون فـي هي ا برز المسؤوليات في تربية الإ و
فـا ن اللّـه سـبحانه سيحاسـبهم علـى .. القيام بهذه الواجبات   وفرطوا في هاتيك المسؤوليات 

ا  ا وقع عليهم الحق وكانوا من  فياخجلهم من اللّه ..تقصيرهم   ويسا لهم عن نتائج ا همالهم 
 .المفّرطين 

 :ا  ا كان جوابهم ا مام رب العالمين  يمويا ويلهم من مشهد يوم عظ

ربنا آهتم ضعفني من العذاب * ربنا إنا أطعنا سادتنا وكرباءنا فأضلونا السبيال  }

 ( 22 - 27: الإ حزاب . )  {واْلعنهم لعًنا كبرًيا 
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ا ن اللـّـه ســائل كــل راع عمــا : " القائــل فيمــا رواه ابــن حبــان  وصــدق رســول اللـّـه 
 " .يّع َحِفَظ ا م ض: استرعاه 

اللهم اجعلنا مّمن يطيعون اللّه ورسوله   ومّمن تبيض وجـوههم يـوم الحسـاب   ومّمـن 
 .ا نك خير ما مول   وا كرم مسؤول .. ا ّدوا مسؤولية ا ولإدهم وا هليهم خير ا داء 

* * * 
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 َمسؤوليَّة التربَيِة النّفسيَّة :الفصل الخامس 
 َمسؤوليَّة التربَيِة النّفسيَّة - 2

تربية الولد منذ ا ن يعقل على الجرا ة والصراحة   والشجاعة  : بالتربية النفسية  المقصود
والشعور بالكمال   وحب الخير للا خرين   والإنضباط عند الغضب   والتحلي بكل الفضـائل 

طلاق   ..النفسية والخلقية على الإ ِ
ا  ا  -تطيع حتـى يسـ.. والهدف من هذه التربية تكوين شخصية الولد وتكاملها واتزانهـا 

 .ا ن يقوم بالواجبات المكلف بها على ا حسن وجه   وا نبل معنى -بلل سن التكليف 
سـلام يـا مرهم ويحـتم علـيهم ا ن  -منـذ ا ن يولـد  -وا  ا كان الولـد  ا مانـة بيـد مربّيـه ؛ فالإ ِ

يغرسوا فيه منذ ا ن يفتح عينيـه ا صـول الصـحة النفسـية التـي تؤهلـه لـإ ن يكـون ا نسـانًا  ا عقـل 
 ..وتفكير سليم   وتصّرف متّزن   وا رادة مستعلية ناضج   

وكــذلك علــيهم ا ن يحــرروا الولــد مــن كــل العوامــل التــي تغــض مــن كرامتــه واعتبــاره   
 ..وتحطم من كيانه وشخصيته   والتي تجعله ينظر ا لى الحياة نظرة حقد وكراهية وتشاؤم

دهم وتلامـذتهم منهـا وا رى ا ن من ا هم العوامل التي يجب على المـربين ا ن يحـرروا ا ولـإ
 :هي الظواهر التالية 

 ظاهرة الخوف - 2ظاهرة الخجل     - 9
 ظاهرة الحسد - 4   ظاهرة الشعور بالنقص - 3
 . (9)ظاهرة الغضب  - 2

وا ن شاء اللّه في هذا الفصل فسنستعرض كل ظـاهرة علـى حـدة بشـيء مـن التفصـيل   
سـلام   ثـ م نرشـد ا لـى ظـاهرة الفضـيلة التـي تحـل ثم نتطرق للعلاج على ضوء ما جاء فـي الإ ِ

 ..محلها   واللّه الموفق وهو المستعان 
* * * 

                                                

خوة ا ن ا ضيف ا لـى هـذه الظـواهر  (9)   ولكـن ( ظـاهرة التهـور )   و " اللامبالـإة ( " ظـاهرة التسـيب ) اقترح بعض الإ ِ
ضافة في الطبعات القادمة ا ن وفق اللّه جاء الإقتراح ا ثناء تقديم هذا الكتاب للطبع   و  .ا ن شاء اللّه فستكون الإ ِ
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 :ظاهرة الخجل  - 9
ولعـل اُْولـى ا ماراتـه تبـدا  فـي ســن ) مـن المعلـوم ا ن ظـاهرة الخجـل مـن طبيعـة الإ طفـال 

الإ ربعة ا شهر   وا ما بعد كمال السـنة فيصـبح الخجـل واضـًحا فـي الطفـل   ا   يـدير وجهـه ا و 
 .(9)( ض عينيه ا و يغطي وجهه بكفيه ا ن تحدّ شخص غريب ا ليه يغم

وفي السنة الثالثة يشعر الطفل بالخجل عندما يذهب ا لى دار غريبـة   فهـو قـد يجلـس ) 
 .(2)( هادئًا في حجر ا مه ا و ا لى جانبها طوال الوقت لإ ينبس ببنت شفة 

ما للبيئة من ا ثر كبير فـي وتلعب الوراثة دورها في شدة الخجل عند الإ طفال   ولإ ينكر 
ازدياد الخجل ا و تعديله ؛ فـا ن الإ طفـال الـذين يخـالطون غيـرهم   ويجتمعـون معهـم يكونـون 

 !! ..ا قل خجلا من الإ طفال الذين لإ يخالطون ولإ يجتمعون 
سواء جلب الإ صدقاء ا لى .. المعالجة لإ تتم ا لإ ا ن نعّود الإ ولإد على الإجتماع بالناس 

ل دائـم   ا و مصـاحبتهم لإ بـائهم فـي زيـارة الإ صـدقاء والإ قـارب   ا و الطلـب المنزل لهم بشـك
َتَحدَّّ ا ليهم كباًرا ا و صغاًرا   !! ..منهم برفق ليتحّدثوا ا مام غيرهم سواء كان الم 

يضعف في نفوسهم ظاهرة الخجل   ويكسبهم الثقة با نفسهم  -لإ شك  -وهذا التعويد 
 .الحق لإ يخشون في سبيل  لك لومة لإئم   ويدفعهم دائًما ا لى ا ن يتكلموا ب

التـي تعطـي للمـربين جميًعـا القـدوة  وهذه بعـض الإ مثلـة التاريخيـة والإ حاديـث النبويـة
الصــالحة فــي تربيــة الســلف الصــالح ا بنــاءهم علــى الجــرا ة   ومعالجــة ظــاهرة الخجــل فــي 

 :نفوسهم 
م - رضي الله عنهماروى البخاري وغيره عن عبد اللّه بن عمر ( ا  ) لـ  ا ن  -وكان دون الح 

ــه  ــال  رســول اللّ ــل المســلم   : " ق ــا مث ــإ يســق  ورقهــا   وا نه ا ن مــن الشــجر شــجرة ل
ووقع في نفسي ا نها النخلـة : فحدثوني ما هي ؟ فوقع الناس في شجر البوادي   قال عبد اللّه 

 " .هي النخلة : حدثنا ما هي يا رسول اللّه ؟ قال :   فاستحييت   ثم قالوا 
 .فا  ا ا نا ا صغر القوم " هي النخلة : " فا ردت ا ن ا قول : رواية وفي 

                                                

 . 923من كتاب المشكلات السلوكية عند الإ طفال للدكتور نبيه الغبرة ص  (9)
 . 923من كتاب المشكلات السلوكية عند الإ طفال للدكتور نبيه الغبرة ص   (2)



 مسؤوليات المربين: الثَّاني الِقْسم   233
 

ورا يــت ا بــا بكــر وعمــر لــإ يتكلمــان   فكرهــت ا ن ا تكلــم   فلمــا قمنــا : " وفــي روايــة 
ْمـر  : حدثت ا بي بما وقع في نفسي   فقال  لإ ن تكـون ق ْلَتهـا ا حـّب ا لـّي مـن ا ن يكـون لـي ح 

 " .النَّعم 
اُتي بشراب    ا ن رسول اللّه  الساعدي وروى مسلم عن سهل بن سعد ( ب)

 ( .ا ي مسنّين ) فشرب منه   وعن يمينه غلام   وعن يساره ا شياخ 
 "ا تا  ن لي ا ن ا عطي هؤلإء ؟ : " فقال للغلام 
 .لإ واللّه   ولإ ا وثر بنصيبي منك ا حًدا : فقال الغلام 

لـ - رضـي اللـه عنهمـاوروى البخاري عن ابـن عبـاس ( ج) : ا نـه قـال -م وكـان دون الح 
  فكـا نَّ ( ا ي فـي المشـورة )مـع ا شـياخ بـدر  -ا ي في ا يـام خلافتـه  -يدخلني  كان عمر 

ل هذا معنا ولنا ا بناء مثله ؟( ا ي غضب ) بعضهم وجد في نفسه     فقال لَِم يدخ 
 ! ! .. (9)ا نه من حيث قد علمتم : فقال عمر 

 .ي يومئذ ا لإ ليريهم فدعاني  ات مرة   فا دخلني معهم   فما را يت ا نه دعان

 ؟ {... إذا جاء نصر الّله والفتح  }ما تقولون في قوله تعالى : قال 
ا مرنا ا ن نحمد اللّه ونسـتغفره ا  ا نصـرنا وفـتح علينـا   وسـكت بعضـهم : فقال بعضهم 

 .فلم يقل شيًئا 
 يا ابن عباس ؟ : ا كذلك تقول : فقال لي 
 .لإ : فقلت 
 فما تقول ؟: قال 

إذا جاء نصر الّله  }: ا علمه له   قال  ل رسول اللّه هو ا ج: قلت 

 . { فسبح  مد ربك واستغفره إنه كان تّوابا }  و لك علامة ا جلك  {.. والفتح 

 .ما ا علم منها ا لإ ما تقول :  فقال عمر 

                                                

 " .لهم فقهه في الدين وعلمه التا ويل ال: " ا ي ممن خصه عليه الصلاة والسلام بالدعاء له  (9)
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مرة في طريق من طـرق المدينـة  وا طفـال  ومّر ا مير المؤمنين عمر بن الخطاب ( د)
يهم عبد اللّه بن الزبير وهـو طفـل يلعـب   فهـرب الإ طفـال هيبـة مـن عمـر   هناك يلعبون   وف

 .ووقف ابن الزبير ساكًتا لم يهرب 
 لَِم لم تهرب مع الصبيان ؟: فلما وصل ا ليه عمر قال له 

 .لست جانًيا فا ِفرَّ منك   وليس في الطريق ضيق فا وّسَع لك : فقال على الفور 
 .ا نه جواب جريء وسديد 

ا ي قـديم  -ولًدا له في يوم عيد   وعليه ثوب َخلـق  ى عمر بن عبد العزيز ورا  ( هـ)
 ما يبكيك يا ا مير المؤمنين ؟: فدمعت عيناه   فرا ه ولده   فقال  -

 !! .يا بني   ا خشى ا ن ينكسر قلبك ا  ا را ك الصبيان بهذا الثوب الَخلق ؟ : قال 
اللّـه رضـاه   ا و عـق ا مـه وا بـاه   يا ا مير المؤمنين   ا نما ينكسـر قلـب مـن ا عدمـه : قال 

 .وا ني لإ رجو ا ن يكون اللّه تعالى راضًيا عني برضاك 
في ا ول خلافته وفود المهنئين من كل جهـة    ودخل على عمر بن عبد العزيز ( و)

 .فتقدم من وفد الحجازيين للكلام غلام صغير لم تبلل سنّه ا حدى عشر سنة 
 !! .ن هو ا سّن منك ارجع ا نت   وليتقدم م: فقال له عمر 
قلبـه ولسـانه   فـا  ا مـنح اللّـه : ا يّـد اللّـه ا ميـر المـؤمنين   المـرء با صـغريه : فقال الغلام 

 -يـا ا ميـر المـؤمنين  -العبد لسانًا لإفًظا   وقلًبـا حافًظـا   فقـد اسـتحق الكلـام   ولـو ا ن الـإ مر 
 !! ..بالسّن لكان في الإ مة من هو ا حق منك بمجلسك هذا 

 :ر من كلامه وا نشد فتعجب عم

 تعّلذذذذذذذم   فلذذذذذذذيس  املذذذذذذذرء  يولذذذذذذذد  عامًلذذذذذذذا    

  
 ولذذذذذذيس أخذذذذذذو علذذذذذذم كمذذذذذذن هذذذذذذو جاهذذذذذذل   

   
 وإّن  كذذذذذذذذذبري  القذذذذذذذذذوم  ال  علذذذذذذذذذم عنذذذذذذذذذده  

  
 صذذذذذذذذذغري ، إذا التّفذذذذذذذذذت عليذذذذذذذذذه احملافذذذذذذذذذل  

   
ــدي الخليفــة المــا مون فا حســن ( ز)  ــين ي ــم ب ــإ دب ا ن صــبيًّا تكل ــب ال ــه كت وممــا تناقلت
 .الجواب

 !! .ابن الإ دب يا ا مير المؤمنين : ابن َمْن ا نت ؟ فقال الصبي : الما مون فقال له 
 :نعم النسب   وا نشد يقول : فقال الما مون 

 كذذذذذذن ابذذذذذذن مذذذذذذن شذذذذذذئت واكتسذذذذذذب أدًبذذذذذذا   

  
 ُيغنيذذذذذذذذذك   حممذذذذذذذذذوُده   عذذذذذذذذذن   النسذذذذذذذذذب
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 هذذذذذذذا أنذذذذذذذذا : إن  الفتذذذذذذذى  مذذذذذذذن  يقذذذذذذذول    

  
 كذذذذذذان أبذذذذذذي : لذذذذذذيس  الفتذذذذذذى مذذذذذذن يقذذذذذذول   

   
 .خل الما مون مرة بيت الديوان فرا ى غلاًما صغيًرا على ا  نه قلم ود( ح) 

 من ا نت ؟: فقال له 
تقلّـب فـي نعمتـك   والمؤّمـل لخـدمتك ا نـا الحسـن : قال  ا نا الناشئ في دولتـك   والم 
 .ابن رجاء 

حسـان فـي البديهـة تفاضـلت العقـول   : فعجب الما مون من حسن ا جابته   وقـال  بالإ ِ
 .م فوق مرتبته ارفعوا هذا الغلا

  فقدمت عليه العـرب فهـابوا ا ن ( هشام بن عبد الملك ) قحطت البادية في ا يام ( ط)
وهو ا    اك صبي فوقعت عليـه عـين هشـام   فقـال ( درواس بن حبيب ) يتكلموا وكان فيهم 

 !ما يشاء ا حد يدخل علّي ا لإ دخل حتى الصبيان ؟: لحاجبه 
سـنة ا  ابـت الشـحم   وسـنة : نا ا صابتنا سنون ثلاّ ا ِ ! يا ا مير المؤمنين : فقال الصبي 

وفـي ا يـديكم فضـول ا مـوال   فـا ن ( ا ي ا خرجـت مخـه ) ا كلت اللحـم   وسـنة نّقـت العظـم 
كانت للّه ففّرقوها على عباده   وا ن كانت لهـم فَعلـاَم تحبسـونها عـنهم ؟   وا ن كانـت لكـم 

 .يضيع ا جر المحسنينفتصّدقوا بها عليهم   فا ن اللّه يجزي المتصدقين   ولإ 
ما ترك لنا هذا الغلام في واحدة مـن الثلـاّ عـذًرا   فـا مر للبـوادي بمائـة : فقال هشام 

 .ا لف درهم   وله بمائة ا لف درهم 
ارددها يا ا مير المـؤمنين ا لـى جـائزة العـرب   فـا ني ا خـاف ا ن تعجـز عـن : فقال الصبي 

 .بلوغ كفايتهم 
مــا لــي حاجــة فــّي خاصــة دون عامــة : ي ا مــا لــك حاجــة ؟ قــال الصــب: فقــال هشــام 

 !المسلمين 
 .فخرج الصبي وهو من ا نبل القوم وا كرمهم 

التي سردناها ا ن ا بناء السلف كانوا يتربون على التحرر التام مـن  فيؤخذ من هذه الإ مثلة
ظاهرة الخجـل   ومـن بـوادر الإنكمـاا والإنطوائيـة   و لـك بسـبب تعويـدهم علـى الجـرا ة   

ء لهم حضور المجالس العامة   وزيـارة الإ صـدقاء   ثـم بالتـالي تشـجيعهم علـى ومصاحبة الإ با
التحدّ ا مام الكبار   ثم دفع  وي النباهـة والفصـاحة مـنهم لمخاطبـة الخلفـاء والـإ مراء   ثـم 

 .استشارتهم في القضايا العامة   والمسائل العلمية في مجمع من المفكرين والعلماء 
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ولإد الجراءة الإ دبيـة ويغـرس فـي نفوسـهم ا نبـل معـاني الفهـم وهذا كله مما ينّمي في الإ  
ــي ا ن يتــدرجوا فــي مــدارج الكمــال وتكــوين الشخصــية   والنضــج  والــوعي   ويهيــب بهــم ف

 ..الفكري والإجتماعي 
ا لـإ ا ن يا خـذوا بقواعـد هـذه التربيـة الفاضـلة  -ولإ سيما الإ باء  -فما على المربين اليوم 
احة التامــة   والجــرا ة الكاملــة ضــمن حــدود الــإ دب والــإحترام حتــى ينشــا  الإ ولــإد علــى الصــر

وا لّــإ فــا ن الجــرا ة ســتنقلب ا لــى وقاحــة   .. ومراعــاة شــعور الــإ خرين   وا نــزال النــاس منــازلهم 
 .والصراحة ا لى قلة ا دب مع الإ خرين 

* * * 
 :وعلينا ا ن نميز بين الحياء والخجل للفرق الواضح بينهما 

 .ماا الولد وانطواؤه وتجافيه عن ملاقاة الإ خرين هو انك -كما مر  - فالخجل
سلام  ا ما الحياء  .فهو التزام الولد مناهج الفضيلة وا داب الإ ِ

د الولد منذ نشا ته على الإستحياء من اقتـراف المنكـر  فليس من الخجل في شيء ا ن نعوِّ
 .  وارتكاب المعصية 

  وغــض البصــر عــن  ولـيس مــن الخجــل فــي شــيء حــين نعــود الولـد علــى تــوقير الكبيــر
 .المحرمات   وكف الإ  ن ا ن تسترق سرًّا   ا و تكتشف خبًئا 

وليس من الخجل في شيء حين نعوده على تنزيه اللسان با ن يخوض في باطل   وعلـى 
ـــاء  ـــه   وابتغ ـــة اللّ ـــي طاع ـــت ف ـــى صـــرف الوق ـــات   وعل ـــاول المحرم ـــن تن ـــبطن ع فطـــم ال

 ! ! ..مرضاته 
فيمـا رواه الترمـذي  -حين قـال  صى به رسول اللّه وهذا المعنى من الحياء هو ما ا و

 -والحمد اللّـه  -ا نا نستحيي من اللّه يا رسول اللّه : استحيوا من اللّه حق الحياء   قلنا : "  -
ا ن تحفظ الرا س وما وعى   والـبطن ومـا : الإستحياء من اللّه حق الحياء .. ليس  لك : قال 

اد الإ خرة ترك زينة الحياة   وا ثر الإ خرة علـى الـإ ولى   حوى   وتذكر الموت والبلى   ومن ا ر
 " .فمن فعل  لك استحيا من اللّه حق الحياء 

مام ا حمد  -وقال  اللهـم لـإ يـدركني زمـان لـإ ي تَبـع  فيـه العلـيم   ولـإ : "  -فيما رواه الإ ِ
 " .ي ستحيا فيه من الحليم 

مام مالك  -وقال  ل  : "  -فيما رواه الإ ِ سلام الحياء ا ن لكل دين خ  ل ق الإ ِ  " .ًقا   وخ 
* * * 
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 :ظاهرة الخوف  - 2
نـاّ  وقـد تكـون .. ظاهرة الخوف حالـة نفسـية تعتـري الصـغار والكبـار   والـذكور والإ ِ

هذه الظاهرة مستحبة ا ن كانت ضمن الحدود الطبيعية لدى الإ طفال   لإ نها تكون وسيلة فـي 
 ..ن الإ خطار حماية الطفل من الحوادّ   وت جنّبه كثيًرا م

نـه يسـبب فـي .. ولكن ا  ا ازداد الخوف عن الحد المعتاد   وتجـاوز حـدود الطبيعـة  فا 
 .الإ طفال قلًقا نفسيًّا   فعنده يعتبر مشكلة نفسية يجب معالجتها والنظر فيها 

ا ّن الطفل في السنة الإ ولى قد يبدي علامـات : ) يقول المختصون بعلم نفس الإ طفال 
.. ة مفاجئــة ا و ســقوط شــيء بشــكل مفــاجئ ا و مــا شــابه  لــك الخــوف عنــد حــدوّ ضــج

ويخاف الطفل من الإ شخاص الغرباء اعتباًرا من الشهر السادس تقريًبا ؛ وا مـا الطفـل فـي سـنته 
نه يخاف ا شياء كثيرة من الحيوانات والسيارات والمنحدرات والمياه وما شابه هذا   ..الثالثة فا 

ناّ ا كثر ا ظهارً  ا للخوف من الذكور ؛ كما تختلف شدته تبًعـا لشـدة وبوجه عام فا ن الإ ِ
 .(9)( تخيل الطفل   فكلما كان ا كثر تخيًلا كان ا كثر تخّوًفا 

 :ولإزدياد الخوف لدى الإ طفال عوامل وا سباب   نذكر ا همها 
 .تخويف الإ م وليدها بالإ شباح ا و الظلام ا و المخلوقات الغريبة * 
 .  وتحسسها الشديد  دلإل الإ م المفرط   وقلقها الزائد* 
 .تربية الولد على العزلة والإنطوائية والإحتماء بجدران المنزل * 
 .سرد القصص الخيالية التي تتصل بالجن والعفاريت * 

 .ا لى غير  لك من هذه العوامل والإ سباب ... 
 :ولعلاج هذه الظاهرة في الإ طفال يجب مراعاة الإ مور التالية 

يمان باللّه   والعبادة له   والتسليم لجنابه فـي تنشئة الولد منذ نعوم - 9 ة ا ظفاره على الإ ِ
د علـى هـذه .. كل ما ينوب ويروع  يمانية   ويعوَّ ولإ شك ا ن الولد ي ربَّى على هذه المعاني الإ ِ

نه لإ يخاف ا  ا ابتلي   ولإ يهلع ا  ا ا صيب.. العبادات البدنية والروحية  وا لى هذا ا رشـد .. فا 
 :ين قال القرا ن الكريم ح

                                                

 . 925من كتاب المشكلات السلوكية عند الإ طفال للدكتور نبيه الغبرة ص  (9)
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* وإذا مسه اخلرُي مدُنوًعا * إذا مس ُه الشر  جدُزوًعا * ِإن اإِلنسان ُخل قد هُلوًعا  }

 ( 23-91: المعارج . )  { إلَّا املصلني الذين هم على صالهتم دائمون
ا عطاؤه حريـة التصـرف   وتحمـل المسـؤولية   وممارسـة الـإ مور علـى قـدر نمـّوه    - 2

في عموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخـاري  ومراحل تطوره   ليدخل
 " .كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " 

بـالغول والضـبع   والحرامـي   والجنـي  -ولإ سـيما عنـد البكـاء  -عدم ا خافة الولد  - 3
قـدام .. والعفريت  ويـدخل فـي .. ليتحـرر الولـد مـن شـبح الخـوف وينشـا  علـى الشـجاعة والإ ِ

المـؤمن القـوي خيــر : " -فيمـا رواه مسـلم  -بقولـه  وم الخيريـة التـي وجـه ا ليهـا النبــي عمـ
 " .وا حب ا لى اللّه من المؤمن الضعيف 

تمكــين الطفــل منــذ ا ن يعقــل بالخلطــة العمليــة مــع الــإ خرين   وا تاحــة المجــال لــه  - 4
عطــف ومحبــة للالتقــاء بهــم   والتعــرف علــيهم   ليشــعر الطفــل مــن قــرارة وجدانــه ا نــه محــل 

واحترام مع كل من يجتمع به   ويتعرف عليه   ليكون من عداد من عنـاهم الرسـول صـلوات 
المـؤمن ا لـف مـا لوف   ولـإ خيـر : " -فيمـا رواه الحـاكم والبيهقـي  -اللّه وسـلامه عليـه بقولـه 

 " .فيمن لإ يا لف ولإ يؤلف   وخير الناس ا نفعهم للناس 
ولإ با س بـا ن نجعـل الطفـل ا كثـر تعرًفـا للشـيء : ) ة ومما ينصح به علماء النفس والتربي

الذي يخيفه   فا  ا كان يخاف الظلام فلا با س با ن نداعبه با طفاء النور ثم ا شـعاله ؛ وا ن كـان 
يخاف الماء فلا با س با ن نسمح له با ن يلعب بقليل مـن المـاء فـي ا نـاء صـغير ا و مـا شـابهه ؛ 

ئية مثًلـا فلـا بـا س بـا ن نعطيـه ا جزائهـا ليلعـب وا ن كان يخاف من ا لة كهربائية كمكنسة كهربا
 .(9)... (ا ن يلعب بها كاملة   وهكذا بها ثم نسمح له ب

  ومواقف السلف البطولية   وتا ديبهم على التخلّـق  تلقينهم مغازي رسول اللّه  - 2
ليتطبّعــوا علــى الشــجاعة .. با خلــاق العظمــاء مــن القــواد والفــاتحين   والصــحابة والتــابعي ن 

 .فائقة   والبطولة النادرة   وحب الجهاد   وا علاء كلمة اللّه ال
كنـا نعلّـم ا ولإدنـا : " فـي هـذا المعنـى  ولنستمع ا لى ما يقوله سعد بن ا بي وقـاص 

 " .كما نعلمهم السورة من القرا ن  مغازي رسول اللّه 
                                                

 .للدكتور نبيه الغبرة  922ص .. من كتاب المشكلات  (9)
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لفتّوة للا باء في تعليم ا ولإدهم مبادئ ا -  -وسبق ا ن  كرنا وصية عمر بن الخطاب 
علمــوا ا ولــإدكم الرمايــة والســباحة   : " حــين قــال  -والفروســية   ووســائل الحــرب والجهــاد 

 " .ومروهم فليثبوا على الخيل وثًبا 
يمانيــة ) وسـبق ا ن  كرنـا كــذلك فـي مبحــث  الحـديث الــذي رواه ( مسـؤولية التربيـة الإ ِ

ا ل بيته   وتلاوة القرا ن حب نبيكم   وحب : ا ّدبوا ا ولإدكم على ثلاّ خصال : " الطبراني 
ا لـإ برهـان ..   وا صـحابه الكـرام مـن بعـده  وما هذه التوجيهـات مـن رسـول اللّـه " ... 

قـدام  سلام بتربية الإ ولإد على الشجاعة   وحثّهم علـى الإ ِ ليكونـوا فـي .. قاطع على اهتمام الإ ِ
سلام الشامخ   ورفع م سلام الصاعد في ا شادة صرح الإ ِ سـلامية المستقبل جيل الإ ِ نار العـزة الإ ِ

 ..في العالمين 
* * * 

كان لها في  من سيرة ا بناء الصحابة الكرام مواقف بطولية خالدة وفي المناسبة نقتطف
ومـا زالـت ا خبـارهم مضـرب الإ مثـال   وسـيرتهم مفخـرة .. التاريخ  كر   وفي الإ جيال قـدوة 

 :الإ جيال   ومواقفهم ا عجوبة التاريخ 
ــد للقــاء المشــركين   اســتعرض النبــي  لمـا خــرج المســلمون( ا  ) الجــيش    ا لــى اُح 

لـم حشـروا ا نفسـهم مـع الرجـال   ليكونـوا مـع المجاهـدين فـي  فرا ى فيه صغاًرا لـم يبلغـوا الح 
 .ورّد من استصغر منهم  ا علاء كلمة اللّه   فا شفق عليهم النبي 

رة بـن ج   نـدب   ثـم ا جـاز وكان فيمن رّده عليه الصلاة والسلام رافع بن خـديج   وسـم 
 .ا نه راٍم يحسن الرماية : رافًعا لما قيل له 

رافًعا ورّدني مع ا نـي ا صـرعه ؛ فبلـل  ا جاز رسول اللّه : فبكى سمرة وقال لزوج ا مه 
ــمرة   فا جــازه عليــه الصــلاة  رسـول اللـّـه  الخبــر   فا مرهمــا بالمصــارعة   فكــان الغالــب س 

 .والسلام 
ا لـى المدينـة المنـورة   وا قامـا فـي غـار  و بكر وصاحبه ا ب لما هاجر النبي ( ب)

فـي تهيئـة الـزاد لهمـا    رضـي اللـه عـنهمثور ثلاثة ا يام   عملت عائشة وا سـماء بنتـا ا بـي بكـر 
فربطـت بـه علـى فـم وعـاء الطعـام  -وهو ما يشد به الوس   -وقطعت ا سماء قطعة من نطاقها 

وعمـل عبـد اللّـه بـن ا بـي بكــر   "  ات النطـاقين : " الـذي كانـت تحملـه   فسـميت لـذلك 
على نقل الإ خبار ؛ فلا يسمع مـن قـريش ا مـًرا يبيّنونـه مـن المكـروه لهمـا ا لـإ  رضي الله عنهما
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حتـى يا تيهمـا فـي المســاء بخبـره   ويبقـى عنـدهما بعــض الوقـت   ثـم يخـرج مــن  وعـاه 
م ا ن عائشـة عندهما بالّسـَحر   ويصـبح مـع قـريش بمكّـة كا نـه كـان نائًمـا فيهـا ؛ ومـن المعلـو

 .لم يبلغا الحلم بعد  رضي الله عنهماوعبد اللّه 
 !! ..وهذه شجاعة نادرة لم يقو عليها كثير من الرجال 

ا نـي لواقـف يـوم بـدر فـي : قـال  ا خرج الشيخان عن عبد الرحمن بـن عـوف ( ج)
 .الصف   فنظرت عن يميني وشمالي فا  ا ا نا بين غلامين من الإ نصار حديثة ا سنانهما 

نعـم   ومـا حاجتـك : ا تعرف ا با جهـل ؟ فقلـت !! . يا عماه : زني ا حدهما فقال فغم
؛ والـذي نفسـي بيـده   لـئن را يتـه لـإ يفـارق  اُخبرت ا نـه يسـّب رسـول اللّـه : ا ليه ؟ قال 

حتي يموت الإ عجل منا   فتعجبت لـذلك ؛ فغمزنـي ( ا ي شخصي شخصه ) سوادي سواده 
 .لبث ا ن نظرت ا لى ا بي جهل وهو يجول في الناس الإ خر فقال لي ا يًضا مثلها   فلم ا  

ا لـإ تريـان ؟ هـذا صـاحبكما الــذي تسـا لإني عنـه   فابتـداره بسـيفيهما فضــرباه : فقلـت 
 فا خبراه   فقال ا يكما قتله ؟ حتى قتلاه   ثم انصرفا ا لى النبي 

 .لإ : هل مسحتما سيفيكما ؟ قالإ : ا نا قتلت ه   قال : قال كل منهما 
 .كلاكما قتله : " في السيفين فقال  ر النبي فنظ: قال 

وكانا معا  بن عفراء   ومعا  بن عمرو " لمعا  بن عمرو بن الجموح  (9)َسَلبه ب وقضى 
 . رضي الله عنهما.. بن الجموح 

ـد السـيف فلـم : وا خرج ابن ا بي شيبة عن الشعبي ( د) ا ن امرا ة دفعت ا لى ابنها يـوم ا ح 
يـا رسـول :   فقالـت  عده بسير مضفور   ثم ا تت بـه النبـي ي طق حمله   فشدته على سا

ا ي اهجـم هـا ) ا ي بنـّي   احمـل هـا هنـا   :  اللّه هـذا ابنـي يقاتـل عنـك   فقـال النبـي 
رع   فاُتي به النبي ( هنا  قـال !! ا ي بنـّي   لعلـك جزعـت : فقال  فا صابته جراحة   فص 

 ! ! ..لإ يا رسول اللّه : الولد 
صـابة عـن سـعد بـن ا بـي وا خرج ( هـ) ابن سعد فـي طبقاتـه   والبـزار وابـن الـإ ثير فـي الإ ِ
مير بن ا بـي وقـاص قبـل ا ن يعرضـنا رسـول اللّـه : قال  وقاص  يـوم بـدر  را يت ا خي ع 

فيرّدنـي   وا نـا  ا ني ا خاف ا ن يرانـي رسـول اللّـه : مالك يا ا خي ؟ قال : يتوارى   فقلت 
                                                

 .ما يملكه المقتول كعدة للحرب ونحوها : السلب  (9)
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ـرض علـى رسـول اللّـه : دة   قال ا حب الخروج لعل اللّه يرزقني الشها فـرّده لصـغره    فع 
 .فبكى فا جازه عليه الصلاة والسلام 

فقتـل وهـو ابـن سـت . فكنت ا عقد حمائـل سـيفه مـن صـغره : يقول  فكان سعد 
 .وا رضاه  عشرة سنة 

  كـانوا  رضـي اللـه عـنهما ن ا بنـاء الصـحابة .. فيؤخذ من هذه الإ مثلة التاريخية وغيرها 
ومـا  اك ا لـإ .. عظيم من الشجاعة الفائقة   والبطولة النادرة   والجهـاد الجـريء على جانب 

بفضل التربيـة القويمـة التـي تلقوهـا مـن مدرسـة النبـوة   والبيـت المسـلم   والمجتمـع المـؤمن 
ـــداء ! ! .. المجاهـــد الشـــجاع  ـــى ســـاحات الف ـــإدهن ا ل ـــدفعن با ول ـــت الإ مهـــات ي ـــل كان ب

الحمـد : )نعي   ونبا  الإستشهاد تقول ا حداهن قولتها الخالدة ويوم يسمعن خبر ال.. والجهاد 
 ( .للّه الذي شرفني بقتلهم   وا رجو من اللّه ا ن يجمعني وا ياهم يوم القيامة في مقر رحمته 

قدام  وبالتالي كان الإ باء يربّون ا ولإدهم منذ الصغر على الفروسية والشجاعة والرجولة والإ ِ
وهم لـم ينـاهزوا الحلـم  -حتى ا  ا بلغوا سن الحركة والإنطلاق  ..واقتحام الإ خطار والشدائد 

مضوا في مواكـب التحريـر والجهـاد وابتغـاء الـرزق دعـاة صـادقين  وا بطالـإ مجاهـدين    -بعد 
 ! ! ..وطلابا للكسب عاملين 

ونذكر على سبيل المثال موقًفا نبيلا لغلام مـؤمن يسـا ل ا بـاه ا ْن ي َمكِّنـه ليجـوَب مناِكـَب 
ويسعى فـي ا رجائهـا عسـى ا ن يفـتح لنفسـه طريـق المجـد   ويصـل ا لـى قمـة السـعادة  الإ رض

 ! ! .بل كان يخاطب ا باه با بيات من الشعر تفيض عزة وا نفة وا باء .. والكرامة 

 اقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  السذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرج علذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى اُ 

  
 هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر   وقّرطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه  اللجامذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا

   
 ثذذذذذذذذذذذذذذذذذذم  صذذذذذذذذذذذذذذذذذذّب الذذذذذذذذذذذذذذذذذذدر  يف رأ  

  
 سذذذذذذذذذذذذذذذذذذي  ونذذذذذذذذذذذذذذذذذذاولين احلسذذذذذذذذذذذذذذذذذذاما  

   
 فمتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى   أطلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب  إن   

  
 أطلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب  الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرزق  غالمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا

   
 سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأجوب األرض أبغذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي 

  
 ه   حذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالاًل   ال  حرامذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا 

   
 فلعذذذذذذذذذذذذذذل الظَّعذذذذذذذذذذذذذذن ينفذذذذذذذذذذذذذذي الذذذذذذذذذذذذذذف 

  
 ْقذذذذذذذذذذذذذذذذذذر  أو  ُيذذذذذذذذذذذذذذذذذذدني  احل مامذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  

   
 ..ونشا  هذا الجيل الفريد على هذه الخصال   ودرجوا على هذه المكارم 

 ..رهم على الرماية والسباحة وركوب الخيل لإ نهم تربوا منذ نعومة ا ظفا



 مسؤوليات المربين: الثَّاني الِقْسم   242
 

 .لإ نهم لم يتربوا على الدلإل المفرط   والإنطوائية القاتلة 
 ..لإ نهم كانوا يشعرون بمسؤولياتهم   والثقة با نفسهم 

 ..لإ نهم تعودوا على الإخشيشان   وا لعاب الفروسية   وركوب متن الإ سفار 
 ..سنهم من ا بناء عمومتهم وعشيرتهم لإ نهم اُّدبوا على ا ن يخالطوا من كان في 

 ..لإ نهم كانوا يتلقنون سيرة الإ بطال والشجعان   وا خبار الفاتحين والقواد 
 !! ..ا لى غير  لك من هذه المكارم التي رضعوها   والتربية القويمة التي تلقنوها 

 وهذذذذذذذذذذل ُينبذذذذذذذذذذت اخلطذذذذذذذذذذي  إال وشذذذذذذذذذذيُجه

  
 وُتغذذذذذذذذذذذذذردس  إال  يف  منابتذذذذذذذذذذذذذها النخذذذذذذذذذذذذذل

   
على هذا المنهج العظيم الذي مشى عليه جدودنا البواسـل  وم يمشي الإ باء والمربونوي
 ..الإ مجاد 

 ..ويوم يتربى ا ولإدنا على هذه الخصال   وهاتيك المكارم 
 ..ويوم يا خذون بقواعد التربية الصحيحة في تحرير الإ ولإد من الخوف والجبن والخور

ن القلـق ا لـى الثقـة   ومـن الخـوف ا لـى يوم يفعلون كـل هـذا   يتحـول الجيـل يومئـذ مـ
 ...الشجاعة   ومن الخور ا لى العزيمة   ومن الخنوع والذلّة ا لى حقيقة العزة والكرامة 

ولّله العزة ولرسوله وللمؤمنني ولكّن املنافقني ال  }: ويكون متحقًقا بقوله تبارك وتعالى 

 ( 2: المنافقون . )  { يعلمون
* * * 
 

 :النقص ظاهرة الشعور ب - 3
الشعور بالنقص حالة نفسية تعتري الإ ولإد لإ سباب َخْلِقيّة ومرضية   ا و عوامـل تربويـة   

 ..ا و ظروف اقتصادية 
وهذه الظاهرة هي من ا خطر الظواهر النفسية في تعقيد الولد وانحرافه وتحّولـه ا لـى حيـاة 

جرام   ..الر يلة والشقاء والإ ِ
سلام وا  ا كنا نبحث في ا سباب كل ظاهرة وعل فعلينـا ا ن نخـّص .. اجها على ضوء الإ ِ

 ..هذه الظاهرة بالتفصيل ا سباًبا وعلاًجا   لإ هميتها وخطرها وا ثارها 
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عسى ا ن يولي الإ باء والإ مهات والمربون جميًعا اهتمامهم في اتخا  الإ سـباب الوقائيـة   
قــد النفســية ليضــمنوا .. والوســائل العلاجيــة فــي تحريــر الولــد مــن كــل مركبــات الــنقص   والع 

 !! ..لإ ولإدهم تربية نفسية صحيحة   وتكويًنا خلقيًّا سليًما 
 :والعوامل التي تسبب ظاهرة الشعور بالنقص في حياة الولد هي كما يا تي 

هانة  - 9  .التحقير والإ ِ
 .الدلإل المفرط  - 2
 .المفاضلة بين الإ ولإد  - 3
 .العاهات الجسدية  - 4
 .الي ْتم  - 2
 .الفقر  - 2

وا ن شاء اللّه في هذا البحث فسنفند كل عامل بشيء من التفصيل   ثم نعّرج ا لى  كـر 
سلام   واللّه المستعان   ومنه نستمد التا ييد والسداد   .العلاج على ضوء الإ ِ

هانة * فهو من ا قبح العوامل في انحرافات الولد النفسية   بل هو  ا ما عامل التحقير والإ ِ
فكثيـًرا مـا نسـمع ا ن الـإ م .. خ ظاهرة الشعور بالنقص لدى الإ طفال من ا كبر العوامل في ترسي

شّهر بالولـد حـين ينحـرف ا ول مـرة عـن سـنن الإ خلـاق الكريمـة  فـا  ا كـذب مـرة ) ا و الإ ب 
ناديناه دائما بالكذاب   وا  ا لطم ا خـاه الصـغير مـرة واحـدة نادينـاه بالشـرير  وا  ا احتـال علـى 

نت بيدها ناديناه بالمحتال   وا  ا ا خـذ مـن جيـب ا بيـه قلًمـا ا خته الصغيرة فا خذ منها تفاحة كا
ناديناه بالسارق   وا  ا طلبنا منه كاس مـاء للشـرب فـا بى نادينـاه بالكسـول   وهكـذا نشـّهر بـه 

 .(9).. ( ا مام ا خوته وا هله من الزلَّة الإ ولى 
هانة رات قبيحة ا مام في بيئاتنا مناداة الولد بكلمات نابية   وعبا ومن مظاهر التحقير والإ ِ

خوة والإ قارب   وفي بعض الإ حيـان ا مـام ا صـدقاء الولـد   ا و ا مـام غربـاء مـا سـبق ا ن را هـم  الإ ِ
مما يجعل الولد ينظر ا لى نفسه ا نه حقير مهين   ومن سـق   -لإ شك  -واجتمع بهم ؛ وهذا 

َقد النف -ا يًضا  -المتاع لإ قيمة له ولإ اعتبار   وهذا  سية التي تدفعه ا لى مما يولّد في نفسه الع 
وا ن ينطـوي علـى نفسـه فـارًّا مـن ا بنـاء الحيـاة   .. ا ن ينظر ا لى الإ خرين نظـرة حقـد وكراهيـة 

 !! ..منهزًما من تكاليفها ومسؤولياتها 

                                                

 . 921ر مصطفى السباعي ص للمرحوم الدكتو( ا خلاقنا الإجتماعية ) من كتاب  (9)
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ومن هنا نعلم ا ية جناية نجنيها على ا بنائنا وبناتنا حين نزّج بهم ا لى الحياة فـي جـو هـذه 
 .ء والمعاملة القاسية التربية الفاسدة المليئة بالإ خطا

ونحـن قـد .. فكيف نرجو من الإ ولإد طاعة وبرًّا   وتـوقيًرا واحتراًمـا   واتزانًـا واسـتقامة 
 !؟.. غرسنا في نفوسهم وهم صغار بذور هذا الإنحراف ا و العقوق ا و التمرد 

يشكو ا ليه عقوق ابنه   فا حضر عمر الولد وا نّبه  جاء رجل ا لى عمر بن الخطاب * 
يـا ا ميـر المـؤمنين ا لـيس للولـد حقـوق : قوقه لإ بيه   ونسيانه لحقوقه عليه ؛ فقال الولـد على ع

 فما هي يا ا مير المؤمنين ؟: قال ! بلى : على ا بيه ؟ قال عمر 
 ( .القرا ن ) ا ن ينتقي ا مه   ويحّسن اسمه   ويعلمه الكتاب : قال عمر 
نهـا زنجيـة يـا ا ميـر المـؤمنين ا ن ا بـي لـم يفعـل شـيًئا : قال الولـد  مـن  لـك   ا مـا ا مـي فا ِ
َعًلـا .. كانت لمجوسـي    ولـم يعلّمنـي مـن الكتـاب حرًفـا ( ا ي خنفسـاء )   وقـد سـماني ج 

 .واحًدا 
جئت ا لّي تشـكو عقـوق ابنـك وقـد َعَقْقَتـه قبـل ا ن : فالتفت عمر ا لى الرجل   وقال له 
ّقك   وا سا ت ا ليه قبل ا ن يسيء ا ليك   .يع 

كر ا  *  ا تخالفني وا نت ابن ا َمة ؟ فقـال : ن ا ًبا عيّر ولده با مه   وقال له ومن طرائف ما   
 لَِم ؟: قال الإ ب !! . الولد لإ بيه ا ن ا مي واللّه خير منك يا ا بي 

لإ نها ا حسنت الإختيار فولدتني من حر   وا نت ا سا ت الإختيار فولدتني مـن : قال الولد 
 ! ! ..ا َمة 

ة التي تنزلق من الإ ب للولد لم تصدر ا لـإ عـن ونحن لإ نشك ا ن الكلمات النابية القبيح
 ! ! ..لذنب كبير ا و صغير وقع فيه وبدر منه .. غاية تا ديبية ا صلاحية 

ــة  ــة الغضــبية   والطريق ــذه الحال ــإ تصــلح به ــذنب ل ــذا ال ولكــن المعالجــة لإرتكــاب ه
تجعـل منـه وبالتـالي .. التي تترك ا ثاًرا خطيرة في نفسية الولـد وسـلوكه الشخصـي .. التعنيفية 

ونكـون بهـذه .. ا نسانًا يتطبع على لغة السّب والشتائم   ويتخلق با خلاق المنحرفين الحمقـى 
لقيًّـا مـن حيـث نعلـم ا و لـإ نعلـم    المعاملة القاسية قد جنينا على الولد   وحطمناه نفسـيًّا وخ 

ــور العقــل  ــاة علــى ن ــا عاقلــا ســوًيا يمشــي فــي دروب الحي ــإتزان بــدل ا ن نعــّده ا نســانًا متزنً وال
 ..والإستقامة والحق المبين 

سلام للولد ا  ا وقع منه خطا  ا و صدرت هفوة ؟  ولكن ما هي معالجة الإ ِ
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المعالجة الصحيحة ا ن ننبهـه علـى خطئـه برفـق ولـين   ونقنعـه بـالحجج الدامغـة   وا ن 
 ..الذي صدر منه لإ يرضى به ا نسان عاقل  و فهم وبصيرة وفكر ناضج رزين 

وا لإ فالمعالجة .. وصلنا ا لى ما نريد في ا صلاح خطئه ومعالجة انحرافه  فا ن فهم واقتنع
فـي القسـم الثالـث مـن ( التربيـة بالعقوبـة ) ستكون با سلوب ا خر كمـا سـيا تي بيانـه فـي بحـث 

سلام ) كتاب   .ا ن شاء اللّه ( تربية الإ ولإد في الإ ِ
 .ت اللّه وسلامه عليهوهذه الطريقة الرفيعة اللينة في التا ديب هي طريقة الرسول صلوا

 :وا ليكم بعض النما ج في معاملته ولينه ووصاياه 
مام ا حمد با سناد جيد عن ا بي ا مامة ا ن غلاًما شابًّا ا تى النبي ( ا  ) يـا : فقال روى الإ ِ

ادن   فـدنا حتـى .. قربـوه  فقـال النبـي .. نبي اللّه ا تا  ن لي في الزنى ؟ فصاح النـاس بـه 
: قـال ! لـإ   جعلنـي اللّـه فـداك : ا تحبـه لإ مـك ؟ قـال :  نبـي جلس بين يديه   فقال ال

: قـال ! لـإ   جعلنـي اللّـه فـداك : ا تحبـه لإبنتـك ؟ قـال . كذلك الناس لإ يحبونه لإ مهـاتهم 
: قــال ! لـإ   جعلنـي اللّـه فـداك : ا تحبـه لإ ختــك ؟ قـال . كـذلك النـاس لـإ يحبونـه لبنـاتهم 
 ..كذلك الناس لإ يحبونه لإ خواتهم 

 ! ..لإ   جعلني اللّه فداك : وهو يقول في كل واحدة ..  كر له العمة والخالة  ثم
اللهـم طهـر قلبـه   واغفـر  نبـه   : " يـده علـى صـدره   وقـال  فوضع رسول اللّـه 

 .وليس شيء ا بغض عليه من الزنى  فقام من بين يدي رسول اللّه " وحّصن فرجه 
بينــا ا نــا : قــال  لحكــم الّســلمي وروى مســلم فــي صــحيحه عــن معاويــة بــن ا( ب)

يرحمك اللّه   فرماني القـوم : ا   عطس رجل من القوم   فقلت له  ا صلي مع رسول اللّه 
ما شا نكم تنظرون ا لّي ؟ فجعلـوا يضـربون با يـديهم علـى ! ! واث ْكَل ا ّمياه : با بصارهم   فقلت 

اة والســلام مــن صــلاته ا فخــا هم   فلمــا را يــتهم يصــّمتونني ســكّت   فلمــا انتهــى عليــه الصــل
دعاني   فبا بي هو وا مي ما را يت معلًما قبله ولإ بعده ا حسن تعليًما منـه   فواللّـه مـا كهرنـي   

ا ن هذه الصلاة لإ يصلح فيها شيء مـن كلـام النـاس : لكن قال .. ولإ ضربني   ولإ شتمني 
 .ا نما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرا ن 
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بال ا عرابـي فـي المسـجد   فقـام النـاس : قال  يرة وروى البخاري عن ا بي هر( ج)
نمـا ب عثـت م  (9)دعوه وا ريقوا على بوله سـْجًلا : "  ا ليه ليقعوا فيه   فقال النبي  مـن مـاء   فا 

عّسرين   " .ميّسرين   ولم تبعثوا م 
 :ومن وصاياه عليه الصلاة والسلام في الرفق واللين 

ا ن : " قـال رسـول اللّـه : قالت  ه عنهارضي اللروى البخاري ومسلم عن عائشة  -
 " .اللّه رفيق يحب الرفق في الإ مر كله 

ا ن الرفق لإ يكون في شيء ا لإ : " قال  وروى مسلم عن عائشة كذلك ا ن النبي  -
 " .زانه   ولإ ينزع من شيء ا لإ شانه 

مـن : " يقـول  سـمعت رسـول اللّـه : وروى مسلم عـن جريـر بـن عبـد اللّـه قـال  -
 " .َرم الرفق ي حَرم الخير كلّه ي ح

ولـإ سـيما  -فالذي نخلص ا ليه بعد ما تقدم ا ن تحقير الولد وتعنيفه بشكل مستمر دائـم 
ومــن ا عظــم .. هــو مــن ا كبــر العوامــل فــي ترســيخ ظــاهرة الشــعور بــالنقص  -ا مــام الحاضــرين 

و تنبيـه الولـد وخيـر علـاج لهـذه الظـاهرة هـ.. الإ سباب في انحرافات الولد النفسـية والخلقيـة 
وعلـى .. على خطئه ا  ا ا خطا  برفق ولين مع تبيان الحجج التي يقتنع بها فـي اجتنـاب الخطـا  

المربي ا ن ا راد زجر الولد وتوبيخه ا لإ يكون  لك ا مام الحاضرين   كما يجب ا ن يسـلك معـه 
في بادئ الإ مر الإ سلوب الحسن فـي ا صـلاحه وتقـويم اعوجاجـه ؛ وهـذه الطريقـة هـي طريقـة 

صلاح والتربية وتقويم الإعوجاج ا  ..لرسول عليه الصلاة والسلام في الإ ِ
* * * 

طيـرة فـي انحـراف الولـد النفسـي فهو ا يًضا من العوامـل الخ ا ما عامل الدلإل المفرط *
لقــي وال ــى .. خ  ــه الحاقــدة ا ل ــنقص   ونظرت ــب ال ــى استشــعاره بمركّ ــي الغالــب ا ل لمــا يــؤول ف

 ..الحياة 
ال العاديــة الخجــل   والخنــوع   وفقــدان الرجولــة والشــجاعة   ومــن نتائجــه فــي الــإ حو

 ..وضعف الثقة بالنفس   والتدرج نحو الميوعة   والتخلف عن الإ قران 
ا ما كون الدلإل المفرط يولد في نفس الطفل ظاهرة الشعور بالنقص   والنظـرة الحاقـدة 

 :ا لى الحياة فللاعتبارات التالية 
                                                

 .الدلو في البئر : السجل  (9)
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 .يل القافلة يرى الناس يتقدمون وهو في  
 .يرى الناس في ا ِقدام وشجاعة وهو في خوف وجبن 

 ..وهو في صمت وسكون وجمود ... يرى الناس في حركة وعراك ومجاهدة 
 ..يرى الناس في تلاق واجتماع وهو في انطوائية وعزلة 

 ..وهو في بكاء وجزع ا  ا ا صابته ا دنى مصيبة .. يرى الناس يبسمون للمصاعب 
هـل يكـون ا نسـانًا سـويًّا ؟ وهـل يكـون عضـًوا نافًعــا ...   وهـذه حالـه فولـد  هـذا شـا نه 

للمجتمع ؟ وهل تكون نظرته ا لى الحيـاة نظـرة ا مـل وتفـاؤل ؟ وهـل يكـون ا نسـانًا  ا شخصـية 
 استقلالية يثق بنفسه   ويعتمد عليها ؟ 

 ! ! ..فا  ا كان الجواب لإ 
عانه هذا الدَّلع ؟ ولما ا يتعلقان به هذا فلما ا يغالي الإ بوان في تدليل الولد ؟ ولما ا يدلّ 

التعلق الزائد ؟ ولإ سيما الـإ م   فـا ن عنـدها مـن الرعايـة المفرطـة لوليـدها ا و مـن الوسوسـة ا  ا 
ما يدفعها ا لى ا ن ت فِرط في احتضان ابنها وتدليله بشكل يخرجها عن المـا لوف .. صح التعبير 

 ..وحدود الإعتدال 
سـلامية  وهذه ظاهرة خطيرة نراها في كثير من الإ مهات اللواتي لإ يعرفن قواعد التربية الإ ِ

 :في تربية الولد 
فمن مظاهر هذه التربية الخاطئة عند الإ م عدم السماح للولد با ن يقوم بالإ عمـال التـي * 

 .ا صبح قادًرا عليها اعتقاًدا منها ا ن هذه المعاملة من قبيل الشفقة والرحمة للولد 
بية الخاطئة احتضان الولد بشكل دائم   فهي لـإ تسـمح لنفسـها ومن مظاهر هذه التر* 

 .ا ن تتركه ا بًدا سواء ا كان الإحتضان له مبّرراته ا م لم يكن -ا ن كانت فارغة  -
ومـن مظـاهر هـذه التربيــة الخاطئـة ا ن لـإ تتــرك الـإ م ولـدها يغيــب عـن ناظريهـا لحظــة * 

 .واحدة مخافة ا ن يصاب بسوء 
محاســبتها لولــدها حينمــا يفســد ا ثــاّ المنــزل   ا و عنــدما  ومــن مظاهرهــا ا يًضــا عــدم* 

د الجدار بقلمه   ..يتسلق المنضدة   ا و عندما يسوِّ
في نفس الإ بوين سوًءا عندما يرزقان الطفـل بعـد سـنوات مظاهر التدليل المفرط  وتزداد

 كثيرة   ا و ا نجبت الإ م هذا الطفل بعد عـدة اجهاضـات مسـتمرة   ا و كـان الطفـل  كـًرا بعـد
في الطفل من مرض شديد هدد حياته بالخطر المحدق   ..عدة ا ناّ   ا و ا ن ش 
سلام للتخفيف من هذه الظاهرة ؟  ولكن ما العلاج الذي وضعه الإ ِ
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ما يصيب ا ولإدهم تعميق عقيدة القضاء والقدر في نفس الإ بوين   حتى يعتقدا ا ن  - 9
ما يقدر اللّه عليهم مـن نسـل ا و من صحة ا و مرض   ا و ما يعرض لهم من نعمة ا و شقاء   ا و 

 ..كل  لك بمشيئة اللّه سبحانه  وبقضائه وقدره .. عقم   ا و يبتليهم به من غنى ا و فقر 

ما أصابد من مصيبة يف األرِض وال يف أنف سكم ِإال يف كتابب من قبل  }: قال تعالى  -

تفرحوا ينا آتاكم، والّلُه لكي ال تأسوا على ما فاتكم وال * أن نربأها إن ذلك على الّله يسري 

 ( 22 - 23: الحديد . )  { ال ُيحب كل ُمختال فخور

لّله ُملك السموات واألرض خيُلق ما يشاء يدهُب ملن يشاء ِإناًثا  }: وقال جل جلاله  -

ويهب ملن يشاء الذ كور ، أو ُيزدوُجهم ُذكراًنا وِإناًثا ، وجيعل من يشاء عقيًما إنه عليم 

 ( 25: لشورى ا. )  { قدير

ولنبلونكم بشيء من اخلو  واجلو  ونق  من األموال  }: وقال عز من قائل  -

إنا لّله وإنا إليه : الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا * واألنفس والثمرات وبشر الصابرين 

: البقرة . )  {أولئك عليهم صلواٌت من رهبم ورمحة وأولئك هم املهتدون * راجعون 
927 - 922 ) 

  فا ن كان ينفع مع الولد النصح والوعظ فلا يجوز للمربي  التدرج في تا ديب الولد - 2
وا  ا عجـز .. ا ن يلجا  ا لى الهجر   وا ن كان ينفـع الهجـر فلـا يجـوز لـه ا ن يلجـا  ا لـى الضـرب 

المربي عن ا صلاح الولد وتقويم اعوجاجه بعد ا ن اتخذ كل الوسائل التا ديبية والزجريـة فعندئـذ 
 .رب غير المبرِّح يلجا  ا لى الض

فـي فصـل ( التربيـة بالعقوبـة ) وا ن شاء اللّه فسيكون البحث وافًيا مستفيًضا فـي مبحـث 
ــؤثرة فــي الطفــل )  ــائل التربيــة الم ــث مــن كتــاب ( وس ــي القســم الثال ــة الإ ولــإد فــي ) ف تربي

سلام   ( .الإ ِ
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ــالنفس   وتح - 3 ــة الولــد منــذ نعومــة ا ظفــاره علــى الإخشيشــان   والثقــة ب مــل تربي
حتى يشعر الولد بكيانـه ووجـوده   وحتـى يتحسـس بواجبـه ... المسؤولية   والجرا ة الإ دبية 

 ..ومسؤوليته 
مـام ا حمـد  قائمة على الإخشيشان ا ما ا ن تكون التربية للولد - فللحـديث الـذي رواه الإ ِ

مين ا ياكم والتنّعم فا ن عباد اللّه ليسوا بالمتن:" مرفوًعا  وا بو نعيم عن معا  بن جبل   " .عِّ
فلعموم الحديث الذي  الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية وا ما ا ن تكون التربية قائمة على

  فهــو يشــمل الصــغير والكبيــر  " كلكــم راٍع وكــل راع مســؤول عــن رعيتــه : " ســبق  كــره 
 ..والمرا ة والرجل   والحاكم والمحكوم 

احة والرمايــة  ومــروهم علمــوا ا ولــإدكم الســب: " فيمــا رواه البيهقــي  عمــر  ولتوجيــه
حـين يـتعلم كيــف  -وهـو صـغير -ومـن المعلـوم ا ن الولـد " .. فليثبـوا علـى ظهـور الخيـل وثًبـا 

ــعر بوجــوده  ــق بنفســه  وش ــل ؟ يكــون قــد وث ــف يركــب الخي ــف يرمــي ؟ وكي يســبح ؟ وكي
 ..وشخصيته   وبالتالي تدرج على تحمل المشاق والمسؤوليات 

را ة الإ دبيةعلوا ما ا ن تكون التربية قائمة  - : "  فلحديث عبادة بن الصـامت  ى الج 
وعلـى ا ن نقـول .. على الطاعة في المنش  والمكـره فـي العسـر واليسـر  بايعنا رسول اللّه 

ولإ شك ا ن هذه المبايعة تشـمل الصـغار ... " . الحق ا ينما كنا لإ نخشى في اللّه لومة لإئم 
 ...والكبار   والرجال والنساء 

ا هــم الوصــايا النبويــة   وا بــرز ( مســؤولية التربيــة الجســمية ) فــي فصــل  وســبق ا ن  كرنــا
سلامية في تربية ا جسام الإ ولإد  تعويد لهم على الثقـة بـالنفس  -لإ شك  -وكلها .. التعاليم الإ ِ

 !! ..  وتحمل الإ مانة والمسؤولية وا شعار للواحد منهم ا نه ا نسان  و شخصية وكرامة وكيان 
نبيًّا لإ ن اللّه  وهو صغير ا لى ا ن ترعرع شابًّا ا لى ا ن بعثه اللّه ل الإقتداء بالرسو - 4

 ..سبحانه ا ّدبه فا حسن تا ديبه   وشمله برعايته   وصنعه على عينه 
ولـإ سـيما سـن الطفولـة  -وها نحن ا ولإء سنسرد بعض النما ج فـي كـل مراحـل حياتـه 

 :منة قدوة وا سوة لتكون للمربين هداية ونبراًسا   وللا جيال المؤ -والشباب 
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عـن نفسـه فيمـا رواه    يقـول يرعـى الغـنم  كان عليه الصلاة والسلام في صـغره -
نعـم كنـت : فقـال ! وا نـت ؟: ما بعث اللّه نبيًّا ا لإ رعى الغـنم   فقـال ا صـحابه : " البخاري 

 " .لإ هل مكة  (9)ا رعاها على قراري  
ا نـه  عـن رسـول اللّـه  روى ابـن كثيـر. يلعب مـع الغلمـان  في صغره وكان  -
لقد را يتني في غلمان من قـريش ننقـل الحجـارة لـبعض مـا يلعـب الغلمـان   كلنـا قـد : " قال 

تعّرى وا خذ ا زاره   وجعله على رقبته يحمل عليه الحجارة   فا ني لإ قبل معهم كذلك وا دبر ا   
خذتـه فشـددته فا  : شّد عليـك ا زارك ؛ قـال : لكمة وجيعة   ثم قال  -ما ا راه  -لكمنى لإكم 

 " .علّي   ثم جعلت ا حمل الحجارة على رقبتي   وا زاري علّي من بين ا صحابي 
وبنيـت  ولمـا شـّب : " روى البخـاري ومسـلم .  يقـوم بعمليـة البنـاء وكان  -

ينقل الحجارة مع ا شـراف قـريش لبنائهـا   فقـال العبـاس لرسـول  الكعبة  هب رسول اللّه 
اتقك من الحجارة   ففعل فخّر ا لى الـإ رض   وطمحـت عينـاه اجعل ا زارك على ع:  اللّه 

ا نـي نهيـت  ا ن "   فشّد عليه ا زاره   وقـال " ا زاري   ا زاري : " ا لى السماء   ثم قام   فقال 
 .  وهذا دليل عصمته قبل النبوة " ا مشي عريانًا 

: ن  وقد ثبت ا نه عليـه الصـلاة والسـلام سـافر مـرتي يخرج للسفر للتجارة وكان  -
رضـي اللـه مرة قبـل البلـوغ مـع عمـه ا بـي طالـب   والمـرة الثانيـة بعـد البلـوغ بتوجيـه خديجـة 

 . عنها
ـَير ا نـه عليـه الصـلاة والسـلام  وكان  - في صـباه  ا جـرا ة متناهيـة  كـرت كتـب السِّ

لـإ تسـا لني بهمـا شـيًئا  فواللّـه مـا : است حلف باللات والعّزى وهـو صـبّي   فقـال للمسـتحلف 
 .ًئا ب غضي لهما بغضت شي
  فمما  كرته كتب السير ا نه كان  قد شارك في الحرب وهو دون الحلم وكان  -

 .عليه الصلاة والسلام ي ْنبِل على ا عمامه في حرب الفجار 
  فاحت كم ا ليه وهو شاب ؛ فمما تناقلته كتـب السـير ا ن   ا را ي وحصافة وكان  -

 !!..د ا عجبت برا يه وحكمه وحصافته قريًشا حكّمته في وضع الحجر الإ سود   ولق

                                                

 ( .عملة عصر النبوة ) المراد بالقيراط جزء من الدرهم  (9)
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علـى خيـر  -وهو اليتيم الصغير  -ويكفيه صلوات اللّه وسلامه عليه فخًرا وشرًفا ا ن يتربى 
فلـم يسـجد .. ما تتحلى به النفوس من كريم الخصال   وحميد الصـفات   وجميـل العـادات

 .نها لصنم ولم يشارك الجاهلية في مفاسدها   ولم يذق شيًئا من لحوم قرابي
ولإ عجب ا ن ينسب  لك ا لـى ربـه الـذي ا حاطـه بعنايتـه   وصـنعه علـى عينـه   وتـولى 

 .رواه العسكري " ا دبني ربي فا حسن تا ديبي : " تا ديبه فقال عليه الصلاة والسلام 
في طفولته   وعن عصمته وا خلاقـه فـي  فهذه اللمحات الخاطفة عن حياة الرسول 

ــبابه  ــان ا.. ش ــي تبي ــة ف ــون مــع مشــاعل هداي ــذي يجــب ا ن يســلكه المرب ــوي ال ــنهج الترب لم
ولإ شك ا نه عليه الصلاة والسلام قدوة صـالحة فـي طفولتـه وشـبابه   وفـي رجولتـه .. ا بنائهم 

 .وكهولته   فا ولئك الذين هدى اللّه فبهداهم اقتده 
فـرط هـي مـن ا كبـر العوامـل فـي  والذي نخلص ا ليـه بعـدما تقـدم ا ن ظـاهرة الـدلإل الم 

لولد النفسي   لكونها تؤّدي في كثيـر مـن الإ حيـان ا لـى مركـب الشـعور بـالنقص فـي انحراف ا
 .حياة الطفولة وبعدها 

سـلام فـي  -ولإ سيما الإ م  -فما على الإ بوين  ا لإ ا ن يمشوا على السنن التـي وضـعها الإ ِ
 .تربية الإ ولإد 

كـل مـا ينــوب الإعتـدال فـي محبـة الولـد   والتعلــق بـه   والتسـليم للّـه فـي  والتـي منهـا
 .ويروع 

ا ن يكـون التا ديـب للولـد فـي سـن التمييـز علـى حسـب مـا تقتضـيه مصـلحة  والتي منها
 .التربية بالعقوبة 

ا ن تكون التربية للولد قائمة على ا سس الإخشيشان   والإعتماد على الـنفس  والتي منها
 .  وتحمل المسؤولية   وتنمية الجرا ة الإ دبية 

 .الطفل باعتبار ا نه قدوة قبل النبوة وبعدها  النبي  التا سي بشخصية والتي منها
ويوم يسير المربون على هذه السنن   ويلتزمون هذه القواعد يكونون قد حّرروا مـن لهـم 
نسـانية    عليهم حق التربية من العوامل التي تؤدي ا لـى تحطـيم الشخصـية   وهـدر الكرامـة الإ ِ

سي والإ خلـاقي والعقلـي   وا صـبح فـي الحيـاة ويكونون كذلك قد رفعوا من مستوى الولد النف
 ! ! ..ا نسانًا سوًيا 

* * * 
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كـذلك مـن ا عظـم العوامـل فـي انحـراف الولـد ا ما عامل المفاضلة بين الإ ولـإد فهـو  *
 ..النفسي سواء ا كانت المفاضلة في العطاء ا م في المعاملة ا م في المحبة ؟ 

لإ نهـا تولـد .. السـلوكية والنفسـية  وهذه الظـاهرة لهـا ا سـوا  النتـائج فـي انحرافـات الولـد
وتـورّ حـب الإعتـداء .. الحسد والكراهية   وتسـبّب الخـوف والحيـاء   والـإنطواء والبكـاء 

ــات .. والمشــاجرة والعصــيان  صــابات العصــبية   ومركب وتــؤدي ا لــى المخــاوف الليليــة   والإ ِ
 ..الشعور بالنقص 

 
ا عظيًمـا كيًمـا   ومربيًّـا اجتماعيًّـليـه حوكم كان المربـي الـإ ول صـلوات اللّـه وسـلامه ع

 ! .حين ا مر الإ باء ا ن يتقوا اللّه ويعدلوا بين ا ولإدهم ؟ 
رحم اللّـه والـًدا ا عـان ولـده علـى بـّره : " ا نه قال  روى ابن ِحبّان عن رسول اللّه  -

. " 
 " .ساووا بين ا ولإدكم في العطية : " وروى الطبراني وغيره  -
ا ن ا بـاه ا تـى بـه رسـول  رضـي اللـه عنهمـان النعمان بن بشير وروى البخاري ومسلم ع -

 .غلاًما كان لي  -ا ي ا عطيته  -ا ني نحلت  ابني هذا : فقال  الله 
لَّ ولـدك نحْلَتـه مثـل هـذا ؟ فقـال :  فقال رسـول اللّـه  لـإ   فقـال رسـول اللّـه : ا كـ 
  : فا رجعه. 

قـال عليـه . لـإ : هـم ؟ قـال ا فعلـت هـذا بولـدك كل:  قال رسول اللّه : وفي رواية 
 .فرجع ا بي فرّد تلك الصدقة " . اتقوا اللّه واعدلوا في ا ولإدكم : " الصلاة والسلام 
. نعـم : يـا بشـير   ا لـك ولـد سـوى هـذا ؟ قـال : "  قال رسول اللّـه : وفي رواية 

علـى فلـا ت شـِهدني ا  ن فـا ني لـإ ا شـهد : قـال . لـإ : ا كلهم وهبت له مثل هذا ؟ قـال : قال 
فلـا : قـال . بلـى : ا يسّرك ا ن يكونوا ا ليـك فـي البـر سـواء ؟ قـال : ثم قال  -ا ي ظلم  -جور 
 .ا  ن 

فجـاء ابـن لـه فقبّلـه وا جلسـه علـى فخـذه   وروى ا نس ا ن رجلا كـان عنـد النبـي  -
 " .ا لإ سويت بينهما؟ : "  وجاءت ابنة له فا جلسها بين يديه   فقال رسول اللّه 
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.. مبدا  تحقيق العدل   والمساواة والمحبة  وجيهات النبوية الكريمةفيؤخذ من هذه الت
 .دون ا ن يكون لعنصر التفريق ا و التمييز مكان بينهم .. فيما بين الإ ولإد 

 :قد يكون لعدم محبة الطفل   والعناية به ا سباب ظاهرة ! .. نعم 
 .كا ن يكون الطفل من الجنس غير المرغوب فيه جهًلا لكونه ا نثى 

 .يكون قليل الحظ من الجمال ا و الذكاء ا و 
 ..ا و .. ا و . ا و يكون مصاًبا بعاهات جسمية ظاهرة 

لقيـة لـإ تعـد مبـررات  فـي نظـر الشـرع لكراهيـة  -ولكن كل هذه الإ سباب الَخْلقيـة والخ 
 .الولد   وتفضيل ا خوته عليه 

ســيء   وكــم يكــون الــإ بوان ظــالمين وجــائرين حينمــا ينهجــان مــع الولــد هــذا الــنهج ال
 ويعاملانه هذه المعاملة القاسية ؟

 ما  نب الطفل ا ن ولد في الحياة وهو ا نثى ؟
 وما جريمته ا ن كان دميم الوجه ؟

 وما جريرته ا ن لم يخلق على  كاء فارط ؟
 وما الذي جناه ا ن كان بطبعه كثير الحركة والتنقل والمشاغبة ؟

 بعاهات جسدية ظاهرة ؟ا ن يصاب  -وهو صغير  -وما مسؤوليته ا  ا ق دَّر له 
حريصين على سلامة ا بنائهم مـن العقـد النفسـية   ومركبـات الشـعور  فا  ا كان المربون

فلـيس ا مـامهم مـن سـبيل سـوى ا ن .. بالنقص   وا فات القلوب من حقد وحسد وفساد طويّة 
ه   وا ن يرضـوا بمـا قسـم" اتقوا اللّه واعـدلوا فـي ا ولـإدكم : " القائل  ينفذوا ا مر الرسول 

وعليهم كذلك ا ن يسعوا جهدهم في ا شعار ا ولإدهم .. اللّه لهم من معطيات البنين ا و البنات 
حتى ينعمـوا فـي ظلـال العـدل الشـامل   .. جميًعا روح المحبة والإ خوة والتسامح والمساواة 

 ..والنظرة الرحيمة   والعطف الصادق   والمعاملة العادلة 
رحـم اللّـه والـًدا : " ث الـذي رواه ابـن حبـان القائل في الحـدي وصدق رسول اللّه 

 " .ا عان ولده على بِرِّه 
* * * 

فهو ا يًضا من العوامل الكبيرة في انحراف الولد النفسي ؛  ا ما عامل العاهات الجسدية *
 ..لما يؤول في الغالب ا لى الشعور بالنقص   والنظرة الحاقدة ا لى الحياة 
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هـة جسـدية كـالعور   ا و الصـمم   ا و العتـه   ا و بعا -منـذ الصـغر  -فالولد حين يصاب 
فينبغي ا ن يلقى ممن يعيشون حوله من ا ب وا م وا خوة وا قرباء وجيران .. التهتهة ونقص النطق 

كــل رعايــة وعطــف ومحبــة   وا خلــاق ســمحة رضــية   وتعــاطف حســن .. وا صــدقاء وا هــل 
ــل  ــذي و.. جمي ــه الصــلاة والســلام فيمــا رواه الترم ــه علي ــا لقول ــوداود تحقيًق الراحمــون : " ا ب

  وقولــه فيمــا رواه " يــرحمهم الــرحمن   ارحمــوا مــن فــي الــإ رض يــرحمكم مــن فــي الســماء
لًقا: " الترمذي وابن حبان   " .ا َكمل  المؤمنين ا يمانًا ا حسنهم خ 

ولكن حين يخاطب المصاب بعاهة العور يا ا عور   وبعاهة الصـمم يـا ا طـرا   وبعاهـة 
ته يا ا جَدب   وبعاهة  ..نقص النطق يا ا خرس  الع 

قـد  فمن البديهي ا ن تتولّد لدى الولد الواعي المميز مركبـات الشـعور بـالنقص وا فـات الع 
فلا عجب ا ن نراه في حالة ي رثى لها من الصراع النفسـي   والحقـد الإجتمـاعي   .. النفسية 

 ..والنظرة المتشائمة للحياة 
ــائهم بالإ ســلوب الحكــيم    لهــذا وجــب علــى المــربين ا ن يعــالجوا مشــكلة عاهــات ا بن

نسـان فـي .. والتربية الصالحة   والمعاملة الرحيمة   والمراقبـة التامـة  علـى ا سـاس ا ن قيمـة الإ ِ
 ..دينه وا خلاقه لإ في شكله ومظهره 

ا ن ينظروا ا ليهم نظرة حب ورحمة   وا ن يخصوهم  : جة فا ول خطوات هذه المعال* 
م متميزون عن غيرهم بالذكاء والمواهب   والعلم والخبـرة بالعناية والرعاية   وا ن يشعروهم ا نه

شــعار لهــم يزيــل فــي نفوســهم ا فــة الشــعور ..   والنشــاط والحيويــة  فهــذه النظــرة ا لــيهم   والإ ِ
نتاج المثمر  -بكل ثقة واطمئنان  -بالنقص   بل يندفعون بكليتهم   .نحو العمل البنّاء   والإ ِ

م المربون بواجب النصح والتحذير لكل من كان ا ن يقو وثاني خطوات هذه المعالجة *
حــول المصــاب مــن خلطــاء ســواء ا كــانوا ا قــارب ا م ا باعــد ؟ حيــث يحــذرونهم مغبــة التحقيــر 
هانة   ونتائج الإستهزاء والسخرية   وما تتركه من ا ثر سيء في نفوسهم   ومـا تحدثـه مـن  والإ ِ

 ..مضاعفات ا ليمة في ا عماق ا حاسيسهم ومشاعرهم 
بين حـين يوجهـون وينصـحون   ا ن يبينـوا لكـل مـن يجتمـع بالمصـاب مـنهج وعلى المر

المربي الإ ول صلوات اللّـه عليـه فـي دعوتـه الكبـرى ا لـى وحـدة اجتماعيـة متينـة متراصـة تقـوم 
 ..دعائمها على الصفاء والمحبة   وتتركز ا سسها على التوقير والإحترام 

مــن كــل مــا يمــس الكرامــة  فــي تحذيراتــه وهـذه ا ســس منهجــه عليــه الصــلاة والســلام
نسانية   ويحطم الشخصية المسلمة   ويمزق الوحدة الإجتماعية المتراصة   ..الإ ِ
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وا ن : "قوله فيمـا رواه البخـاري  من ا فات اللسانفمن تحذيراته عليه الصلاة والسلام  -
يـتكلم ا ن العبـد ل: "   وقولـه " العبد ليتكلم بالكلمة لإ ي لقـي لهـا باًلـإ يهـوي بهـا فـي جهـنم 

 " .بالكلمة ما يتبين فيها يزّل ا لى النار ا بعد مما بين المشرق والمغرب 
لـإ تظهـر : " قولـه فيمـا رواه الترمـذي  :  مـن التحقيـر بالشـماته ومن تحذيراتـه  -

 " .الشماتة لإ خيك   فيرحمه اللّه ويبتليك 
شارة ومن تحذيراته  - فيمـا رواه  نهارضي الله عتوجيهه لعائشة  :  من التحقير بالإ ِ

تشـير )حسـبك مـن صـفيّة كـذ وكـذا :  قلـت للنبـي : ا بو داود والترمذي   قالت عائشـة 
ِزجت بماء البحـر لَمَزجْتـه : " فقال عليه الصلاة والسلام ( ا نها قصيرة   (9)لقد قلت كلمة لو م 

. " 
 :وتندرج هذه التحذيرات كلها تحت قوله تبارك وتعالى 

 يسخر قوٌم من قومب عسى أن يكونوا خرًيا منهم ، وال نساء من يا أيها الذين آمنوا ال }

نساء عسى أن يكّن خرًيا منهن ، وال تلم ُزوا أنُفسدكم وال تنابزوا باأللقاب بئس االسُم الفسوُق 

 ( 99: الحجرات .)  { بعد اإِلميان ، ومن   يتب فأولئك هم الظاملون
ــث خطــوات هــذه المعالجــة * ــئ المر وثال ــة مــن ا ن يهيّ فَق ــون لإ ولــإدهم المصــابين ر  ب

ــاداتهم  ــم   .. الإ صــحاب حســنة ا دابهــم   مرضــية ع ــون معه ــم   ويلعب ــث يجتمعــون به حي
ليشـعروا فـي ا عمـاق وجـدانهم محبـة النـاس لهــم   .. ويتبـادلون ا حاديـث المحبـة فيمـا بيـنهم 

وا شباع  في معرض تنمية شخصية الطفل   -يقول ابن سينا . واهتمامهم بهم وعطفهم عليهم 
ا ن يكون مع الصـبي فـي مكتبـه ِصـْبَية حسـنة ا دابهـم   : "  -غريزة حب الإجتماع في نفسه 

 " .مرضية عاداتهم لإ ن الصبي عن الصبي ا لقن   وهو عنه ا خذ   وبه ا نس 
رامــة : " ويقــول عليــه الصــلاة والســلام فيمــا رواه الترمــذي فــي نــوادره  الصــبي فــي  (2)ع 

 " .ره صغره زيادة في عقله في كب

                                                

 .ا ي خالطته مخالطة يتغير بها طعمه ا و ريحه لشدة نتنها وقبحها  (9)
 .ا ي انطلاقته وحيويته وقوة الإجتماع مع غيره : عرامة الصبي  (2)
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ا ن المربـي لـإ يعـدم وسـيلة فـي معالجـة مشـكلة العاهـة  والذي نخلص ا ليه بعدما تقدم
الجســدية فــي ولــده المصــاب ســواء مــا يتعلــق بنظــرة الحــب والرحمــة   ا و تخصيصــه بالعنايــة 
هانــة   ا و ا عــداد الرفقــة  ــر والإ ِ ــة التــي يعــيش فيهــا مــن الهــزء والتحقي والرعايــة   ا و تحــذير البيئ

وبهـذا يكـون قـد ا زال مـن نفسـه عقـدة الشـعور .. تـي يجتمـع بهـا   ويلتقـي معهـا الصالحة ال
بالنقص   وهيّا ه ليكـون عضـًوا نافًعـا فـي المجتمـع   يبنـي بسـاعديه صـرح الحضـارة  ويشـيد 

 ..بعزمه مجد ا مته ومستقبل بلاده 
* * * 

ِجد اليتـيم فهو عامل خطير في انحراف الولد النفسي   ولإ سيما ا  ا  ا ما عامل اليتم*  و 
 ...في بيئة لإ ترعاه   ولإ تكفكف ا حزانه   ولإ تنظر ا ليه بعين العطف والرحمة والمحبة 

ســلام اهــتم بشـــا ن اليتــيم الإهتمـــام البــالل مـــن ناحيــة تربيتـــه ومعاملتــه   وضـــمان  والإ ِ
حتــى ينشــا  عضــًوا نافًعــا فــي المجتمــع   يــنهض بواجباتــه   ويقــوم بمســؤولياته   .. معيشــته 

 ...ي ماله وما عليه على ا حسن وجه وا نبل معنى ويؤد
 ..بشا ن اليتيم ا ْمره بعدم قهره   والح  من شا نه وكرامته فمن اهتمام القرا ن الكريم

 ( 1: الضحى . )  { فأما اليتيم فال تقهر } -

 - 9: الماعون . )  {اليتيم  (1)فذلك الذي يدُد   * أرأيت الذي ُيكذ ب بالدِِّين  } -
2 ) 

بشا نه حضـه علـى كفالتـه   وا ْمـره بوجـوب رعايتـه   وبشـارته  ن اهتمام الرسول وم
 :في الجنة  ا نهم مع الرسول  -ا ن ا حسنوا الوصاية  -الإ وصياء 
  " ا نا وكافل اليتيم في الجنـة كهـاتين: " روى الترمذي ا نه عليه الصلاة والسلام قال  -

 . -يعني السبابة والوسطى  -وا شار با صبعيه 
مام ا حمد وابن حبان عن النبي و - مـن وضـع يـده علـى را س : " ا نـه قـال  روى الإ ِ

 " .يتيم رحمة   كتب اللّه له بكل شعرة مرت على يده حسنة 
ســناد جيــد عــن النبــي  - اللهــم ا نــي ا حــرِّج حــقَّ : " ا نــه قــال  وروى النســائي با 

 .ثم بمن ضيّع حقهما اُلحق الحرج والإ ِ :   ومعنى ا حّرج " اليتيم والمرا ة : الضعيفين 
                                                

 .ا ي يزجره وينهره  (9)
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ورعاية اليتيم وكفالته واجبة فـي الإ صـل علـى  وي الإ رحـام والإ قربـاء   فعلـى هؤلـإء ا ن 
فمـا علـيهم ا لـإ ا ن يخصـوهم بمزيـد مـن .. ا رادوا ا ن يعالجوا ا حوال اليتامى النفسية والخلقيـة 

 .. الرحمة والعطف والعناية   وا ن يشعروهم ا نهم كا ولإدهم حبًّا ومعاملة وملاطفة
وفي حال عدم وجود الإ وصياء من الإ قارب والإ رحام فعلـى الدولـة المسـلمة ا ن ترعـاهم 

 ..وتتولى ا مرهم   وتشرف على تربيتهم وتوجيههم   وترفع من كيانهم وَقْدرهم في الحياة 
سـلامية فـي المدينـة  - فهذا رسول اللّه  كـان  -باعتبار ا نـه الممثـل الـإ ول للدولـة الإ ِ

رضـي اللـه  -زيـد مـن العطـف والمعاملـة والرحمـة   فقـد روت السـيدة عائشـة يخّص اليتيم بم
را ى يتيًما يوم عيد   فلاطفه   وبـّش لـه   وا حسـن ا ليـه  وا خـذه :  ا ن رسول اللّه  - عنها

 :ا لى بيته   وقال له 
ا ؟ "   " .ا ما ترضى ا ن ا كون لك ا ًبا   وتكون عائشة لك ا مًّ

  وتقوم على ا مره وكفالته في حـين وجـوده  لقي ترعى ال وكذلك يجب على الدولة ا ن
نفقتـه : " حين جـاءه رجـل بلقـي   فقـال لـه  والعثور عليه   كما فعل عمر بن الخطاب 

 " .علينا وهو حّر 
سلام في معاملة كل من اللقي  واليتيم يكون قد  وبهذه المعاملة الحسنة التي ينهجها الإ ِ

سلامي مـواطنين صـالحي ن ينهضـون بواجبـاتهم   ويضـطلعون بمسـؤولياتهم   قّدم للمجتمع الإ ِ
 ..فلا يشعرون بنقص   ولإ يتيهون في لجة الهواجس والإ فكار والتصورات المنحرفة 

* * * 
فهـو عامــل كبيــر فــي انحــراف الولــد النفســي   ويقــوى جانــب هــذا  ا مــا عامــل الفقــر *

ويـزداد .. ؤس وحرمـان الإنحراف فيه حين يفتح عينيـه ويـرى ا بـاه فـي ضـائقة   وا سـرته فـي بـ
وهـم فـي .. الإ مر لديه سوًءا حين يرى بعـض ا قربائـه ا و ا بنـاء جيرانـه   ا و رفاقـه فـي المدرسـة 

وهـو كئيـب حـزين لـإ يكـاد يجـد اللقمـة التـي .. ا حسن حال   وا بهـى زينـة   وا كمـل نعمـة 
 ..تشبعه   والثوب الذي يستره 

؟ حتًمـا سـينظر ا لـى المجتمـع نظـرات فولد  هذه حالـه مـا ا ننتظـر منـه ا ن يكـون نفسـيًّا 
َقد النفسـية .. الحقد والكراهية  وحتًمـا .. وحتًما سيصاب با مراض من مركبات النقص   والع 

فيمـا رواه  -القائـل  وصـدق رسـول اللّـه .. سـيتبدل ا ملـه ا لـى يـا س   وتفاؤلـه ا لـى تشـاؤم 
كـان عليـه الصـلاة والسـلام بـل " .. كاد الفقر ا ن يكون كفًرا : "  -ا حمد بن منيع والبيهقي 
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 يسـتعيذ مـن الفقـر فـي دعائـه   فقـد روى النسـائي وابـن حبـان عـن ا بـي سـعيد الخـدري 
 " .اللهم ا ني ا عو  بك من الكفر والفقر : " كان يقول  مرفوعا ا نه 

سلام عالج مشكلة الفقر با مرين ا ساسيين   :والإ ِ
نسانية : الإ ول   .احترامه الكرامة الإ ِ
 .ه لمبادئ التكافل الإجتماعي َسنّ : الثاني 

نسانية فلا نه سّوى بين جميع الإ جنـاس والـإ لوان والطبقـات فـي *  ا ما احترامه الكرامة الإ ِ
نتـاج والعمــل  نسـانية   وا  ا كـان لإبـد مـن المفاضـلة فلـتكن بـالتقوى والإ ِ الإعتبـار والكرامـة الإ ِ

 ..الصالح 
سلام في ضمير الزمان ا لى ي  :وم القيامة قوله تعالى والمبدا  الذي طبعه الإ ِ

يا أيها الناُس إنا خلقناكم من َذَكرب وُأنثى وجعلناكم ُشُعوبا وقبائَل لتعارفوا إن  }

 ( 93: الحجرات . )  { أكرمكم عند الّله أتقاكم
ولإ نه لم ينظر ا لى الصور والإ جسام   وا نما جعـل النظـرة ا لـى القلـوب والإ عمـال ؛ فقـد 

ا ن اللّه لإ ينظر ا لى صوركم وا جسامكم ولكـن : " .. ريرة روى مسلم في صحيحه عن ا بي ه
 " .ينظر ا لى قلوبكم وا عمالكم 

ولإ نه رفع من قدر الضعفاء والفقراء   واعتبر ا غضابهم وتحقيرهم ا غضاًبا للـرب سـبحانه 
ما ا خـذت : ؛ فقد روى مسلم ا ن ا با سفيان ا تى على سلمان وصهيب وبلال في نفر   فقالوا 

ا تقولون هذا لشيخ قريش وسـيدهم ؟ :  عدّو اللّه ما خذها   فقال ا بو بكر سيوف اللّه من 
يا ا بـا بكـر لعلـك ا غضـبتهم   لـئن كنـت ا غضـبتهم ؛ لقـد : " فا خبره   فقال  فا تى النبي 

ــك  ــال " ا غضــبت رب ــاهم فق ــالوا :   فا ت ــاه ا ا غضــبتكم ؟ ق ــا ا خوت ــا : ي ــك ي ــه ل ــر اللّ ــإ   يغف ل
 ... ! " .ا خي 

سلام سن من مبادئ التكافل في دئ التكافل الإجتماعي وا ما سنّه لمبا * فلا شك ا ن الإ ِ
 .حل مشكلة الفقر ما يعتبر من ا رقى وا سمى ما وصل ا ليه الجهد البشري في العصر الحديث 

سلام لمشكلة الفقر في المجتمع  وا ليكم بعض هذه اللمحات  :في معالجة الإ ِ
مة   وجعـل مصـارفه علـى المسـتحقين ا نه شرع بيت مال للزكاة تتولإه الدولـة المسـل* 

 :قال تعالى .. من الفقراء   والمساكين وا بناء السبيل   والمديونين   وتحرير الإ رقاء 
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إمنا الصدقاُت للفقراء  ، واملساكني ، والعاملني عليها ، واملؤلفة  ُقلوهبم ، ويف الرقاب  }

 . {الّله  ، والّله عليٌم حكيٌم ، والغارمني ، ويف سبيل الّله ، وابن السبيل ، فريضًة من 
 ( 25: التوبة ) 

ا ّن اللّه فرض على ا غنياء المسلمين فـي : " ا نه قال  وروى الطبراني عن رسول اللّه 
ا موالهم بقدر الذي يسع فقراءهم   ولن يجهد الفقراء ا  ا جاعوا وعروا ا لإ بما يصنع ا غنيـاؤهم 

 " .عذبهم عذاًبا ا ليما   ا لإ وا ن اللّه يحاسبهم حساًبا شديًدا   وي
ا نه لم يعتبر المسلم مسلًما ا  ا بات شبعان   وجاره جـائع ا لـى جنبـه وهـو يعلـم بـه ؛ * 

مـا ا مــن بـي َمـن بـات شــبعان   : " ا نـه قـال  فقـد روى البـزار والطبرانـي عـن رســول اللّـه 
حسـن بـل اعتبـر ا سـعافه وادخـال السـرور عليـه مـن ا  " . وجاره جائع ا لـى جنبـه وهـو يعلـم بـه 

ا فضـل : " مرفوًعا  القربات   وا فضل الإ عمال ؛ فقد روى الطبراني في الإ وس  عن عمر 
كسـوَت عورَتـه   ا و ا شـبعت جوعتـه   ا و قضـيت لـه : الإ عمال ا دخـال السـرور علـى المـؤمن 

 " .حاجة 
ا نه جعل ا سعاف الجائع والمحـروم فـي وقـت الشـدة مـن ا هـم الواجبـات ؛ فقـد روى * 

ـّفة كـانوا :  رضي اللـه عنهمـالرحمن بن ا بي بكر الصديق البخاري عن عبد ا ا ن ا صـحاب الص 
من كان عنده طعـام اثنـين فليـذهب بثالـث   ومـن : " قال  ا ناًسا فقراء   وا ن رسول اللّه 

 " .كان عنده طعام ا ربعة فليذهب بخامس ا و سادس 
 :ا نه قال    عن رسول اللّه  وروى مسلم عن ا بي سعيد الخدري 

فليعد به على من لإ ظهر له   ومن كـان لـه ( ا ي مركوب ) ان معه فضل ظهر من ك" 
مـن ا صـناف المـال مـا  كـره    فذكر رسول اللّـه " فضل زاد فليعد به على من لإ زاد له 

 .حتى را ينا ا نه لإ حق لإ حد منا في فضل 
ى ا نه ا وجب على الحاكم ا ن يهيئ سبيل العمل لكـل مـن كـان قـادًرا عليـه   فقـد رو* 

يسا له عطاء   فقـال  ا ن رجلا من الإ نصار جاء ا لى النبي : " ا بو داود والنسائي والترمذي 
بلـى يـا رسـول اللّـه   ِحْلـس نلـبس بعضـه ونبسـ  بعضـه   : ا ما فـي بيتـك شـيء ؟ قـال : له 

ائتنـي بهمـا   فا تـاه بهمـا   فا خـذهما عليـه الصـلاة والسـلام : وقعب نشرب فيـه المـاء   قـال 



 مسؤوليات المربين :الثَّاني الِقْسم   225
 

مـن :  ا نا ا خذهما بـدرهم  قـال رسـول اللّـه : يشتري مني هذين ؟ قال رجل من : وقال 
ــى درهــم  ــد عل ــدرهمين : يزي ــاه   فا خــذ ال ــا ا ي ــدرهمين   فا عطاهم ــا ا خــذهما ب ــال رجــل ا ن ق

اشتر با حدهما طعاًمـا فانبـْذه ا لـى ا هلـك   واشـتِر بالـإ خر قـّدوًما : فا عطاهما الإ نصاري   وقال 
ا هـب واحتطـب وبـع   : عوًدا بيده   ثم قـال  فيه رسول اللّه فا تني به   فا تاه به   فشد 

ولإ ا رينّك خمسة عشر يوًما   ففعل   فجاء وقد ا صاب عشرة دراهم   فاشـترى ببعضـها ثوًبـا 
هذا خيـر مـن ا ن تجـيء والمسـا لة نكتـة فـي وجهـك :  وبعضها طعاًما   فقال رسول اللّه 

 " .يوم القيامة 
سلام سـواء ا كـان المولـود ابًنـا  العائليقانون التعويض  ا نه سنّ *  لكل مولود يولد في الإ ِ

( الـإ موال )  فقـد روى ا بـو عبيـد فـي كتابـه ... لحاكم ا و موظف ا م كان ابًنا لعامل ا و سوقة 
بمائـة ) ا نه كان يفرض لكـل مولـود عطـاء ا لـى عطـاء ا بيـه يقـدر  عن عمر بن الخطاب ) 

ـــم  ـــاء  ( دره ـــد زاد العط ـــا الول ـــا نم ـــي    وكلم ـــان وعل ـــده عثم ـــن بع ـــه م ـــد جـــرى علي وق
 .. ( .والخلفاء 

سلام جذورها في قلـوب المسـلمين   وفـي  هذا عدا عن التربية الوجدانية التي يغرس الإ ِ
ــا ضــمائرهم  ــل  .. ا عمــاق مشــاعرهم   وحناي ــدفع الجميــع ا لــى تحقيــق التعــاون   والتكاف لين

يثار عن رغبة وا يمان   وطواعية واختيار   ..والإ ِ
وا ليكم بعض النما ج في تكافل المجتمع .. ا كبر شاهد على ما نقول  قع التاريخيوالوا

 :المسلم   وفي تعاطفه وتراحمه وتعاونه 
كان ا ناس بالمدينة يعيشون ولإ يدرون من ا ين يعيشـون : " قال محمد بن ا سحاق  - 9

الـذي كـان  ؟ ومن يعطيهم ؟ فلما مات زين العابدين بن الحسـين فقـدوا  لـك فعرفـوا ا نـه هـو
ا ي ) يا تيهم بالليـل بمـا يـا تيهم بـه   ولمـا مـات وجـدوا فـي ظهـره وا كتافـه ا ثـر حمـل الجـراب 

 " .ا لى بيوت الإ رامل والمساكين ( الكيس 
وكان الليث بن سعد  ا غلّة سنوية تزيد على سبعين ا لـف دينـار يتصـدق بهـا كلهـا  - 2

ا بيعــت بـالمزاد   فــذهب وكيلــه حتـى قــالوا ا نـه لــم تجــب عليـه زكــاة قــ    واشـترى مــرة دارً 
يتسلمها فوجد فيها ا يتاًما وا طفالـإ صـغاًرا   سـا لوه باللّـه ا ن يتـرك لهـم الـدار   فلمـا بلـل  لـك 

 .الليث ا رسل ا ليهم ا ن الدار لكم   ومعها ما يصلحكم كل يوم 
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مام الكبيـر المحـّدّ كثيـر الصـدقات   تبلـل صـدقاته  - 3 وكان عبد اللّه بن المبارك الإ ِ
ي السنة ا كثر من مائة ا لف دينار   خرج مرة ا لـى الحـج مـع ا صـحابه   فاجتـاز بـبعض البلـاد ف

لقائه على مْزَبَلة هناك   وسار ا صحابه ا مامه   وتخلف هـو وراءهـم  فلمـا  فمات طائر   فا مر با 
مر بالمزبلـة ا  ا جاريـة قـد خرجـت مـن دار قريبـة منهـا   فا خـذت  لـك الطـائر الميـت   فلمـا 

فعلت  لك   ا خبرته ا نها وا خاها فقيران لإ يعلم بهما ا حد   ولإ يجدان شيًئا   فا مر  سا لها لم
: ا لف دينـار   فقـال لـه : كم معك من النفقة ؟ قال : ابن المبارك برّد الإ حمال وقال لوكيله 

ّد منها عشرين ديناًرا تكفينا ا لى  وا عطها الباقي فهذا ا فضل من حجنا فـي هـذا العـام " مرو " ع 
 . (9)ثم رجع فلم يحج   

جهود الدولة   وجهود المجتمع   وجهود الإ فراد في حـل مشـكلة الفقـر   ويوم تتضافر
سـلامية بظلـال الـإ من    سـلامي فقيـر ولـإ محتـاج   وتـنعم الإ مـة الإ ِ لإ يبقـى فـي المجتمـع الإ ِ

ــة   والتكافــل والإســتقرار  جرا.. والرفاهي ميــة   ويتحــرر ا بنــاء المجتمــع مــن كــل العوامــل الإ ِ
سلامية ترفرف في علياء المجـد والكرامـة .. والإنحرافات النفسية  ونرى با م ا عيننا راية العزة الإ ِ

 .  ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللّه 
* * * 

 :ظاهرة الحسد  - 4
الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير   وهو ظاهرة اجتماعية خطيرة ؛ ا ن لـم يعالجهـا 

 ..ؤدي حتًما ا لى ا سوا  النتائج   وا خطر الإ ثار المربون في ا طفالهم ست
وقد لإ تكون ظاهرة الحسد واضحة لإ ول وهلة بالنسبة للا هل   فيظنون ا ن ا ولإدهم لـإ 

لـذا وجــب علــى كـل مــن يقــوم .. يتوقـع مــنهم الحســد   ولـإ يشــعرون بــه   ولـإ يقعــون فيــه 
ث لإ يؤدي ا لـى مشـاكل صـعبة بمسؤولية التربية ا ن يعالج الحسد بالحكمة والتربية القويمة حي

 .  ونتائج وخيمة   ومضاعفات نفسية ا ليمة 
للا سـباب  وقبل ا ن ا تعرض للوقاية والعلاج في استئصال هذه الظاهرة يحسن ا ن ا تعـرض

 .في نفوس الإ طفال  التي تؤجج نار الغيرة والحسد
 :وا رى ا ن هذه الإ سباب تتركز في الإ مور التالية 

                                                

سلام للفقر فليرجع ا لى كتابنا  (9) سلام ) ومن ا راد المزيد في معالجة الإ ِ فا ن فيه ما يشفي ( التكافل الإجتماعي في الإ ِ
 .الغليل 
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ا هلـه بعـض امتيازاتـه كالمحبـة والعطـف   وكونـه شخًصـا خوف الطفل ا ن يفقد بـين * 
 .مراًدا   ولإ سيما عند مقدم مولود جديد يتصور ا نه سيزاحمه في هذه المحبة والعطف 

 ..المقارنة السيئة بين الإ ولإد كوصف ا حدهم بالذكاء   والإ خر بالغباوة * 
وا خـر ي زجـر .. عطـى الإهتمام با حد الإ ولإد دون الإ خرين   كولد ي حمـل وي ـداعب وي  * 

 ..وي همل ويحرم 
غضـاء والتســامح عــن ولــد محبــوب يــؤ ي ويســيء   والترصــد بالعقــاب لولــد ا خــر *  الإ 

 .تصدر منه ا دنى ا ساءة 
 .وجود الولد في بيئة غنية مترفة وهو في فقر شديد   وحالة من العيش سيئة * 

الطفـل وربمـا يصـاب  ا لى غير  لك من الإ سباب التي تؤدي ا لى ا سوا  الإ ثار في شخصية
ــد الإجتمــاعي  ــة   ا و الحق ــة القاتل ــنقص   ا و الإ ناني ــن مركــب ال ــة م ــدا عــن ا صــابته .. با ف ع

 .بمضاعفات نفسية كالقلق والتمرد   وعدم الثقة بالنفس 
سلام قد عالج ظاهرة الحسد بمبادئ تربوية حكيمة لو ا خذ المربون با سبابها اليوم   والإ ِ

يثار   والمحبـة   والصـفاء لنشا  الإ ولإد على التوادد و ولإ ضـمروا كـل تعـاون   وخيـر   ... الإ ِ
 .وتعاطف بالنسبة للا خرين 

 
 
 

 :وا رى ا ن هذه المبادئ التربوية لعلاج ظاهرة الحسد تتجّسد في الإ مور التالية 
 :ا شعار الطفل بالمحبة  - 9

ه ويراقـب وهذا ما كان عليه الصلاة والسلام يفعله   ويا مر ا صـحابه بـه   ويحضـهم عليـ
 .تنفيذه هنا وهناك 

 :وا ليكم بعض الإ مثلة 
را يت : ا نه قال  رضي الله عنهماروى الترمذي وغيره عن عبد اللّه بن بريدة عن ا بيه  -
  وعليهما قميصان ا حمران  رضي الله عنهمايخطب فجاء الحسن والحسين  النبي 

صدق اللّه : "  ثم قال  فحملهما   ووضعهما بين يديه يمشيان ويعثران   فنزل النبي 
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  نظرت ا لى هذين (  22: الإ نفال . )  { ..إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة  }عز وجل 
 " .الصبيين يمشيان ويعثران   فلم ا صبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما 

  فيمشـي  رضـي اللـه عنهمـاوكـان عليـه الصـلاة والسـلام يـداعب الحسـن والحسـين  -
ــه   ويتعلقــ ــه وركبتي ــه مــن الجــانبين   فيمشــي بهمــا   ويقــول علــى يدي نعــم الجمــل : " ان ب

 " .ْدلإن ا نتماجملكما   ونِعم العِ 
جـاء ا عرابـي ا لـى : قالـت  رضي اللـه عنهـاوروى البخاري في الإ دب المفرد عن عائشة 

ا و ا ملك   ا ن نزع اللّه : "  ا تقبّلون صبيانكم فما نقبّلهم   فقال النبي : فقال  النبي 
 ؟" لرحمة من قلبك ا
جــاءت امــرا ة ا لــى : قــال  وروى البخــاري فــي ا دبــه كــذلك عــن ا نــس بــن مالــك  -
  فا عطتهـا ثلـاّ تمـرات   فا عطـت كـل صـبي لهـا تمـرة   وا مسـكت  رضي الله عنهاعائشة 

لنفسها تمرة   فا كل الصبيان التمرتين   ونظرا ا لـى ا مهمـا   فعمـدت الـإ م ا لـى التمـرة فشـقتها 
ومـا يعجبـك مـن : فا خبرتـه عائشـة   فقـال   فجـاء النبـي  فا عطت كل صبي نصف تمـرة

 ! ! .. لك ؟ لقد رحمها اللّه برحمتها صبيّْيها 
وينبغي ا لإ يغرب عن البال ا ن الإ خذ بالإحتياطات اللازمة للحيلولة دون اشتداد الحسـد 

 .عند مقدم طفل جديد من ا هم ما ينبغي ا ن يعتني به المربون ولإ سيما الإ م 
يجب ا ن تبدا  قبل عدة ا شهر من الولإدة كتغيير سرير الطفل الـإ كبر    ياطاتهذه الإحت

ولإ با س بالسماح للا خ الكبير بالمساعدة في شـؤون الطفـل الجديـد .. ا و ا رساله ا لى الروضة 
عند ا لباسه   ا و تغسيله   ا و ا طعامـه ؛ ولـإ بـا س كـذلك بالسـماح لـه بـا ن يلاعـب ا و يـداعب 

رضـاعه   ا خاه الصغير ولكن مع شيء  من المراقبة مخافة ا يذائه ؛ وعندما تحمل الإ م الوليـد لإ ِ
فيستحسن من الإ ب ا ن يداعب ا خـاه الـإ كبر   ا و يحادثـه ويلاطفـه ليشـعره بالمحبـة والعطـف 

 ..والإهتمام 
والمقصــود علــى العمــوم ا شــعار الــإ خ الــإ كبر با نــه محبــوب   وا نــه المــراد   وا نــه محــل 

 .سواء بسواء العطف والعناية كا خيه الوليد 
وهذا ما كان يوجه ا ليه المربي الإ عظم صلوات اللّه وسلامه عليه في الإ حاديث التي مـر 

 .. كرها   وسبق تعدادها 
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فـي ا شـعار الطفـل بالمحبـة ا ن ا رادوا تكـوين  ا لإ فلينهج المربون طريقـة رسـول اللّـه 
يثار   وتحريرهم من الحقد   .والإ ثرة والإ نانية شخصيات ا طفالهم على الحب والتعاون والإ 

 :تحقيق العدل بين الإ ولإد  - 2
فمـن المعــروف بداهــة ا ن المــربين حــين يســّوون بــين الإ ولــإد فــي المعاملــة   ويحققــون 
العدل بينهم في العطاء تتلاشى ظاهرة الحسد في نفوسهم   وتـزول ا فـات الضـغائن والإ حقـاد 

اهم تام   ومحبة متبادلة   بل ترفرف من قلوبهم   بل يعيش الإ بناء مع ا خوتهم ومربيهم في تف
خلاص   والصفاء   ..على البيت ا جنحة المودة   والإ ِ

فلا عجب ا ن نرى المعلـم الـإ ول   والمربـي الـإ كبر صـلوات اللّـه وسـلامه عليـه   وهـو 
خوة   بـل كـان عليـه الصـلاة والسـلام  يحض الإ باء والمربين على تحقيق مبـدا  العـدل بـين الـإ ِ

نك ار على الذين لإ يحققون عدلإ ولإ رحمة بين ا ولـإدهم   ولـإ يسـّوون بيـنهم يستنكر كل الإ ِ
وا ليكم طرًفا من توجيهاته واستنكاراته   ليعرف مـن يريـد ا ن يعـرف !! .. في القسمة والعطاء 

صلاح الإجتماعي   !! ..حرص الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه على التربية القويمة  والإ ِ
ة ظاهرة الشعور بالنقص عنـد الإ ولـإد هـذه الإ حاديـث   والـإ ن سبق ا ن  كرنا في معالج
 :نكرر ا عادتها زيادة في الفائدة 

 .الطبراني " ساووا بين ا ولإدكم في العطية "  -
فجـاء ابـن لـه فقبّلـه وا جلسـه علـى فخـذه   وروى ا نس ا ن رجلا كـان عنـد النبـي  -

 " .سّويت بينهما؟ ا لإ: " للرجل  وجاءت ابنة له فا جلسها بين يديه   فقال 
ا ن ا بـاه ا تـى بـه رسـول  رضـي اللـه عنهمـاوروى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير  -

 .غلاًما كان لي  -ا ي ا عطيته  -ا ني نحلت ابني هذا : فقال  اللّه 
لـإ   فقـال رسـول اللّـه : ا كـّل ولـدك نحلَتـه مثـل هـذا ؟ فقـال :  فقال رسـول اللّـه 
  : فا رجعه. 

. نعـم : يـا بشـير   ا لـك ولـد سـوى هـذا ؟ فقـال :  قـال رسـول اللّـه : وفي رواية 
 .لإ : ا كلّهم وهبت لهم مثل هذا ؟ قال : قال 

ا يسـّرك ا ن :   ثـم قـال  -ا ي ظلم  -فلا ت شهدني ا  ن   فا ني لإ ا شهد على جور : قال 
 .فلا ا  ن : قال . بلى : يكونوا ا ليك في البر سواء ؟ قال 

 :ي تؤّدي ا لى الحسد ا زالة الإ سباب الت - 3
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فعلى المربي ا ن يكون حكيًما فـي تربيـة الولـد   و لـك باتبـاع ا نجـع الوسـائل فـي ا زالـة 
 :ظاهرة الحسد من نفسه 

فعلـى الـإ بوين ا ن .. فا  ا كان مجيء الوليد الجديد يشعره فقدان محبة ا بويـه وعطفهمـا 
 .يسعيا جهدهما في ا شعاره ا ن هذه المحبة باقية على مدى الإ يام 

يؤجج فـي صـدره نيـران الحقـد .. وا  ا كان رمي  الإ بوين له بالغباوة   والإ لفاظ القارعة 
 ..فعلى الإ بوين ا ن ينّزها ا لسنتهما عن التقريع المؤلم   والكلمات الجارحة .. والحسد 

يغيظه ويولّد في نفسه ظـاهرة .. وا  ا كان تفضيل ا حد الإ ولإد عليه في معاملة ا و عطاء 
 ..لى الإ بوين ا ن يحققا بين الإ ولإد العدل والمساواة فع.. الحسد 

وهكــذا يجــب علــى المــربين والإ بــاء والإ مهــات ا ن يكونــوا حــذرين كــل الحــذر مــن ا ن 
حتـى تكتمـل شخصـيته   .. يتعرض الولد لإ فة من هذه الإ فات النفسية وعلى را سـها الحسـد 

 ..وينشا  ا نسانًا سويا في ظلال التربية الصالحة 
سد ا فات نفسـية وا ثـاًرا اجتماعيـة ؛ حـذر عليـه الصـلاة والسـلام منـه ونهـى وبما ا ن للح

 :وا ليكم طائفة من تحذيراته وا قواله .. عنه 
ا يـاكم والحسـد فـا ن : " قـال  روى ا بو داود عن ا بي هريرة مرفوًعا ا ن رسول اللّه  -

 " .الحسد يا كل الحسنات كما تا كل النار الحطب 
لإ يزال الناس بخير ما لم يتحاسـدوا : " ا نه قال  لّه وا خرج الطبراني عن رسول ال -

 " .ليس مني  و حسد : "   وا خرج كذلك " 
يمـان كمـا يفسـد : " ا نه قـال  وا خرج الديلمي عن رسول اللّه  - الحسـد يفسـد الإ ِ
 " .العسل  (9)الصبر 
 

.. إ ولـإد فما ا حوج الإ باء والمربين ا لى هذه المبادئ التربوية في معالجة الحسـد عنـد ال
نشـا  الإ ولـإد علـى خيـر مـا ينشـؤون مـن .. ولـإ شـك ا نهـم ا  ا التزموهـا   وا خـذوا بتوجيهاتهـا 

خلاص   !! ..الصفاء والإ ِ
* * * 

                                                

رّة المذاق كالعلقم : الصبر  (9)  .مادة م 
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 :ظاهرة الغضب  - 2
الغضب هو حالة نفسية   وظاهرة انفعالية يحس بها الطفل في الإ يام الـإ ولى مـن حياتـه 

 .  وتصحبه في جميع مراحل العمر ا لى الممات 
نسـان منـذ ولإدتـه   فمـن الخطـا  ا ن نعـد  لًقا متا صًلا في الإ ِ وما دامت ظاهرة الغضب خ 

لـإ ن اللّـه سـبحانه لمـا خلـق .. الغضب من الظواهر المستقبحة   والحالإت الإنفعالية السـيئة 
نسان   وركب فيه الغرائز   والميول   والمشـاعر  كـان  لـك لحكمـة بالغـة   ومصـلحة .. الإ ِ

 .رة اجتماعية ظاه
 :فمن فائدة الغضب 

المحافطة على النفس   والمحافظة على الدين   والمحافظة على العرض   والمحافظـة 
سلامي من كيد المعتدين   ومؤامرات المستعمرين   ..على الوطن الإ ِ

نسـان لمـا ثـار المسـلم وغضـب ا  ا انتهكـت  ولولإ هذه الظاهرة التي ا ودعها اللّـه فـي الإ ِ
 ..متهن دينه   ا و ا راد عدو ا ن يغتصب ا رضه   ويستولي على بلاده محارم اللّه   ا و ا

الذي كان مصاحًبا لفعله عليه الصلاة والسلام في  وهذا لإ شك من الغضب المحمود
 :بعض الحالإت 

فقد ثبت في الصحيح ا نه عليه الصلاة والسلام قد جاءه من يشفع فـي حـّد مـن حـدود 
ا نما ا هلك الـذين : " الغضب   وقال قولته الخالدة  اللّه فغضب   وظهرت على وجهه ا سارير

من قبلكم ا نه ا  ا سرق فيهم الشريف تركـوه   وا  ا سـرق فـيهم الضـعيف ا قـاموا عليـه الحـد   
 " .وا يم  اللّه لو ا ن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها 

انـتقم لنفسـه  ما را يـت رسـول اللّـه : " ا نه قال  -  -وا خرج الطبراني عن ا نس 
ن شيء ا لإ ا  ا انتهكت للّه حرمـة   فـا ن انتهكـت للّـه حرمـة كـان ا شـد النـاس غضـًبا   ومـا م

ِرض عليه ا مران ا لإ اختار ا يسرهما ما لم يكن فيه سخ  اللّه   فا ن كان فيه للّه سـخ  كـان  ع 
 " .ا بعد الناس منه 

ــ ــة عــّدوا الغضــب مــن الر ائــل الممقوت ــر مــن علمــاء الإجتمــاع والتربي ة   وا  ا كــان كثي
نما يقصدون من وراء  لك الغضـب المـذموم الـذي يـؤدي ا لـى ا سـوا  .. والعادات المذمومة  فا 

و لـك حـين الإنفعـال والغضـب مـن ا جـل المصـالح الشخصـية   .. الإ ثار   وا وخم العواقـب 
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ولإ يخفى ما في هذا الغضب من تمزيق للوحـدة   وتصـديع للجماعـة   .. والبواعث الإ نانية 
 .في ربوع المجتمع .. الإ خوة   والمحبة والصفاء واستئصال لمعاني 
سلام فلا عجب   وا ن  لظـاهرة الغضـبصلوات اللّـه وسـلامه عليـه  ا ن يهتّم رسول الإ ِ

 :يمتدح الذين يكظمون الغيظ   ويملكون ا نفسهم عند الغضب 
  فـرّدد " لـإ تغضـب : " قـال . ا وصـني :  ا خرج البخاري ا ن رجلـا قـال للنبـي  -

 " .لإ تغضب : " ل مراًرا   قا
مام ا حمد في مسنده عن ابن عمر  - ا نه سا ل رسول اللّه  - رضي الله عنهما -وا خرج الإ ِ
  لإ تغضب : " ما يباعدني من غضب اللّه عز وجل ؟ قال : فقال له. " 

مـن كظـم غيًظـا وهـو يسـتطيع ا ن : " ا نـه قـال  وا خرج البخاري عن رسـول اللّـه  -
 " .قيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيِّره في ا ي الحور العين شاء ينفذه دعاه اللّه يوم ال

ما تعـّدون : " قال رسول اللّه : قال  وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود  -
َرَعَة فيكم ؟ قالوا  لـإ ولكـن الـذي يملـك نفسـه عنـد : الذي لـإ تصـرعه الرجـال   قـال : الصُّ

 " .الغضب 
المؤمنين والمؤمنات بكظم الغيظ   والـدفع بـالتي  العظيم ا ن يا مر القرا ن ولإ غرابة ا يًضا

عراض عـن الجـاهلين  حتـى يتحقـق للمجتمـع مودتـه   ويـتم للمسـلمين .. هـي ا حسـن   والـإ ِ
 :تا لفهم 

وال تستوي احلسنُة وال الس يئُة ادفع باليت هي أحسُن ، فإذا الذي بينك وبينُه  } -

 ( 34: فصلت . )  { عداوٌة كأنه و ٌّ محيم

وع باُد الرمحِن الذين ميُشوند على األرض هوًنا ، وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا  } -

 ( 23: الفرقان . )  { سالًما

الذين ُين فُقون يف السر اء والضر اء والكا  مني الغيَظ والعافني عن الناس والّلُه حيب  } -

 ( 934: ا ل عمران . )  {احملسنني 
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 ( 37:  ىالشور)  { غفرونوإذا ما َغض ُبوا هم ي } -
* * * 

نسان   وعقلـه   واتزانـه .. وا  ا كان لظاهرة الغضب المذموم ا ثار سيئة على شخصية الإ ِ
فمـا علـى المـربين ا لـإ ا ن يهتمـوا .. وعواقب وخيمة على وحدة المجتمع وترابطه   وتماسكه 

ا لـى ا ن يتـدرج ا لـى  بعلاج هذه الظاهرة منذ نعومة ا ظفار الولـد ا لـي ا ن يصـل مرحلـة التمييـز  
 .سن المراهقة 

 تجنيبه دواعي الغضب وا سبابه تقدمه لمعالجة ظاهرة الغضب في الولد وا ن خير علاج
ل ًقا وعادة   وصدق من قال   ".درهم وقاية خير من قنطار علاج: " حتى لإ يصبح له خ 

الولد    فعلى المربي ا ن يسعى ا لى ا طعام الجوعفا  ا كان من دواعي الغضب وا سبابه * 
.. في الوقت المخصص   لإ ن ا همال غذائه يؤدي ا لـى ا مـراض جسـمية   وانفعالـإت نفسـية 

ا نـه  وكم يكون المربي ا ثًما ا  ا ضيع مـن يعيـل ؟   روى ا بـو داود وغيـره عـن رسـول اللّـه 
 " .كفى بالمرء ا ثًما ا ن يضيّع من يقوت : " قال 

المربـي ا ن يسـعى ا لـى معالجـة    فعلـى المـرض وا  ا كان من دواعي الغضب وا سبابه* 
لكل داء : " فيما رواه مسلم وا حمد  لتوجيهاته  ًَ  امتثالإ.. الولد طبيًّا   وا عداده صحيًّا 

 " .دواء ؛ فا  ا ا صاب الدواء الداء برا  با  ن اللّه عز وجل 
بدون موجب   فعلى المربي  تقريع الولد وا هانتهوا  ا كان من دواعي الغضب وا سبابه * 
هانة  ا ن ينزه حتى لإ تترسخ في نفـس الولـد الإ فـات النفسـية .. لسانه عن كلمات التحقير والإ ِ

عانـة علـى البـر ..   والإنفعالإت الغضبية  فقـد .. ولـإ شـك ا ن هـذا مـن حسـن التربيـة   والإ ِ
ا دبـوا ا ولـإدكم : " قـال ا ن رسـول اللّـه  رضـي اللـه عنهمـاروى ابن ماجة عـن ابـن عبـاس 

رحم اللّـه والـًدا ا عـان ولـده علـى بـّره : " يقول ا يًضا فيما رواه ابن حبان   و" وا حسنوا ا دبهم 
. " 

  فعلى  محاكاة الولد لإ بويه في ظاهرة الغضبوا  ا كان من دواعي الغضب وا سبابه * 
.. الإ بوين ا ن يعطيا الولد القدوة الصالحة في الِحْلم   والإ نـاة   وضـب  الـنفس عنـد الغضـب 

 :تعالى تحقيًقا لقوله تبارك و
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  وتنفيًذا لوصية  {والكا مني الغيَظ والعاف ني عن الناس والّلُه ُيحب احملسنني  }

ولكن الشديد الذي يملك نفسه : " ... القائل في الحديث الذي مر  كره  الرسول 
 " .عند الغضب 

ى   فعل الدلإل ال مفِرط والتّنعم البالل وا  ا كان من دواعي الغضب وا سبابه لدى الولد* 
نفـا المربين ا ن يكونوا معتدلين في محبة الإ ولإد   وا ن يكونوا ق طبيعيـين فـي الرحمـة بهـم والإ ِ

ما عسـى ا ن يكـون  ا حبب حبيبك هونًا: " عليهم تحقيًقا لما ينسب ا لى علي كرم اللّه وجهه 
وتطبيًقـا لمـا " .. ما عسى ا ن يكون حبيبـك يوًمـا مـا  بغيضك يوًما ما   وابغض بغيضك هونًا

مام ا حمد حذ ا ياكم والتنعم فـا ن عبـاد اللّـه ليسـوا .. " ر منه عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإ ِ
 " .بالمتنعمين 
  فعلى المربين  الهزء والسخرية والتنابز بالإ لقابوا  ا كان من دواعي الغضب وا سبابه * 

 ..لولد حتى لإ تتا صل ظاهرة الغضب في نفسية ا.. ا ن يجتنبوا هذه المسببات الغضبية 
وما ا عظم تربيـة القـرا ن الكـريم حـين نهـى عـن السـخرية   وسـوء الظـن   والتجسـس   

 :حين قال في سورة الحجرات .. والتنابز بالإ لقاب 

يا أيها الذين آمنوا ال يسخر قوٌم من قومب عسى أن يكونوا خرًيا منهم ، وال نساٌء من  }

ُفسدُكم وال تنابُزوا باأللقاب ِبْئسد االسُم الفسوُق نساء  عسى أن يكن  خرًيا منهن ، وال تلم زوا أن

 ( 99: الحجرات . )  {بعد اإِلميان ، ومن   يُتب فأولئك هم الظاملون 
في معالجة الغضب لدى الطفـل تعويـده علـى المـنهج النبـوي فـي   ومن العلاج الناجع

 ..تسكين الغضب 
 :وا ليكم مراحل هذا المنهج 

 :كون عليها الغضبان تغيير العادة التي ي - 9
مام ا حمد وغيره عن رسول اللّه  ا  ا غضب ا حـدكم وهـو قـائم : " ا نه قال  روى الإ ِ

 " .وا لإ فليضطجع .. فليجلس   فا ن  هب عنه الغضب 
 :اللجوء ا لى الوضوء في حالة الغضب  - 2
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الغضـب مـن الشـيطان   وا ن الشـيطان : " ا نه قـال  ا خرج ا بو داود عن رسول اللّه 
لِ   " .ق من النار   وا نما ت طفا  النار بالماء   فا  ا غضب ا حدكم فليتوضا  خ 

 :اللجوء ا لى السكوت في حالة الغضب  - 3
مام ا حمد عن رسول اللّه   " .سكتا  ا غضب ا حدكم فلي: " ا نه قال  روى الإ ِ

 
 
 :التعو  بالله من الشيطان الرجيم  - 4

وا حـدهما يسـب صـاحبه مغضـًبا  جاء في الصحيحين ا نه استّب رجلان عنـد النبـي 
لـو .. ا ني لإ علم كلمة   لو قالها لذهب عنـه مـا يجـد : "  قد احمّر وجهه   فقال النبي 

 " .ا عو  باللّه من الشيطان الرجيم : قال 
سـلام صــلوات اللـّـه وسـلامه عليــه فــي  هـذ هــي ا هـم الوصــايا التــي وجـه ا ليهــا رســول الإ ِ

 .تسكين الغضب   والتخفيف من حدته 
ا علـى الإ بــاء والمـربين ا لـإ ا ن يؤدبــوا ا ولـإدهم وتلامـذتهم عليهــا   عسـى ا ن يعتــادوا فمـ

 .الحلم والإ ناة   وضب  النفس عند الغضب 
ــر وهم حالــة ا نســان  وا خيــًرا علــى المــربين ا ن يقبّحــوا لإ طفــالهم ظــاهرة الغضــب   كــا ن ي 

ــّر و ــر ملامحــه   ويحم ــتفخ ا وداجــه   وتتغي ــاه   وتن ــف تتســع عين ــع غضــبان كي ــه   ويرتف جه
 ..ولإ شك ا ن ا ظهار هذه الصورة الحسية لدى الطفل ا دعى للزجر والإعتبار .. صوته 

روهم ا فات الغضب   وا خطاره البالغة   وعواقبه الوخيمة   ..وكذلك عليهم ا ن يحذِّ
هي الطريقة التي كان ينهجها رسـول  فهذا التقبيح والتجسيد والتحذير لظاهرة الغضب

مام ا حمد عـن رسـول اللّـه  في تربية اللّه   المجتمع   ومعالجة النفوس ؛ فقد روى الإ 
ا لإ ا ن الغضب جمـرة تتوقـد فـي قلـب ابـن ا دم   ا لـإ تـرون ا لـى انتفـاخ ا وداجـه   : " ا نه قال 

 .. " .واحمرار عينيه ؟ فمن ا حس من  لك شيًئا فالإ رَض الإ رَض 
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ن ا ولـإدهم منـذ الصـغر دواعـي ا ن المـربين حـين يجنبـو والذي نخلص ا ليه بعدما تقـدم
الغضب وا سبابه   وحينمـا يا خـذون بـالمنهج النبـوي فـي معالجـة الغضـب وتسـكينه   وحينمـا 

ينشـؤون علـى  -لـإ شـك  -فا ن الإ ولإد .. يقبّحون لإ طفالهم ظاهرة الغضب تجسيًدا وتحذيًرا 
دقة عـن ا خلـاق بل يعطون الصورة الصا.. الحلم   والإ ناة   والإتزان العقلي   وضب  النفس 

 !! ..المسلم   وسلوكه السوّي في الحياة 
* * * 

 :وحين يحرر المربون ا بناءهم وطلابهم   ومن لهم حق التربية عليهم 
ومــن .. ومــن ظــاهرة الشــعور بــالنقص .. ومــن ظــاهرة الخــوف .. مــن ظــاهرة الخجــل 

 ..ومن ظاهرة الغضب .. ظاهرة الحسد 
 :النفسية النبيلة التي تتحقق يكونون قد غرسوا في ا نفسهم الإ صول 

ــة  ــات والجــرا ة الإ دبي قــدام .. بالثب .. وبالشــعور بالواجــب والكمــال.. وبالشــجاعة والإ 
يثار والمحبة   ..وبالحلم والإ ناة .. وبالإ ِ

ــوا شــباب الغــد   ورجــال  ــإًدا ليكون ــد ا عــدوا ا ول ــة ق ــة والتحلي ــون بهــذه التخلي بــل يكون
متفائلــة   وعزيمــة جبــارة   وهمــة قعســاء   وا خلــاق  يواجهــون الحيــاة بابتســامة.. المســتقبل 

 ..سمحة كريمة 
ســلام فــي التربيــة النفســية   ومــنهج الرســول  فمــا ا حوجنــا ا لــى مــربين يعرفــون طريقــة الإ ِ

صلاح  عسـى .. ليؤدوا ما عليهم من واجـب ومسـؤوليات .. صلوات اللّه وسلامه عليه في الإ ِ
  وصــلحت سـريرتهم   وســمت ا خلــاقهم   ا ن نجـد ا بنــاء الجيـل وقــد اكتملــت شخصـياتهم 

ــوبهم  ــات النفســية نفوســهم وقل ــن الإ ف ــد .. وتحــررت م ــز ا ن جاه ــه بعزي ــى اللّ ــك عل ــا  ل وم
 !! ..المصلحون   وقام بمسؤولياتهم المربون 

* * * 
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 َمسؤوليّة التربيِة الإجتماعيّة :الفصل السادس 
 َمسؤوليّة التربيِة الإجتماعيّة - 2

تا ديب الولد منذ نعومة ا ظفاره على التزام ا داب اجتماعية  :ة الإجتماعية المقصود بالتربي
يمــاني .. فاضــلة   وا صــول نفســية نبيلــة  ســلامية الخالــدة   والشــعور الإ  تنبــع مــن العقيــدة الإ ِ

العميـق   ليظهـر الولــد فـي المجتمـع علــى خيـر مـا يظهــر بـه مـن حســن التعامـل   والــإ دب   
 ...والتصرف الحكيم والإتزان   والعقل الناضج   

ولإ شك ا ن هذه المسؤولية من ا هم المسؤوليات في ا عداد الولد لدى المـربين والإ بـاء  
... بـل هــي حصــيلة كــل تربيــة ســبق  كرهـا ســواء ا كانــت التربيــة ا يمانيــة ا م خلقيــة ا م نفســية 
إ داب  لكونهــا الظــاهرة الســلوكية والوجدانيــة التــي تربــي الولــد علــى ا داء الحقــوق   والتــزام الــ

 .والرقابة الإجتماعية   والإتزان العقلي   وحسن السياسة والتعامل مع الإ خرين 
ــه وتماســكه  ــوة بنيان ــا ا ن ســلامة المجتمــع   وق ــة وواقًع ــان .. ومــن الثابــت تجرب مرتبطت

سلام بتربية الإ ولإد اجتماعيًّـا وسـلوكيًّا .. بسلامة ا فراده وا عدادهم  .. ومن هنا كانت عناية الإ ِ
ــاة ا عطــوا الصــورة الصــادقة عــن حتــى ا   ــوا وا صــبحوا يتقلَّبــون علــى مســرح الحي ــوا وتكّون ا تربّ

تزن العاقل الحكيم  نسان الإنضباطي المَّ  ..الإ ِ
ا لإ ا ن يشمروا عن ساعد الجد والعزيمة   ليقوموا بمسؤوليتهم الكبرى فما على المربين 

ي مجتمع ا سلامي ا فضل تقوم في التربية الإجتماعية على وجهها الصحيح عسى ا ن يساهموا ف
سـلامية الرفيعـة  يمان   والإ خلاق   والتربية الإجتماعية الفاضلة   والقـيم الإ ِ .. ركائزه على الإ ِ

 .وما  لك على اللّه بعزيز 
وا  ا كان لكل تربية وسائل يسير المربون عليهـا   فمـا هـي الوسـائل العمليـة التـي تـؤدي 

 ا لى تربية اجتماعية فاضلة ؟
 

 :تتركز في ا مور ا ربعة  -في نظري  -ل الوسائ
 .مراعاة حقوق الإ خرين  - 2. غرس الإ صول النفسية النبيلة  - 9
 . المراقبة والنقد الإجتماعي  - 4. التزام الإ داب الإجتماعية العامة  - 3

* * * 
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 غرس الإ صول النفسية - 9
سلام قواعد التربية الفاضلة في نفوس  شيًبا . رجالإ ونساء . الإ فراد صغاًرا وكباًرا ا قام الإ ِ

لـإ يـتم تكـوين الشخصـية .. علـى ا صـول نفسـيّة نبيلـة ثابتـة   وقواعـد تربويـة باقيـة .. وشبانًا 
سلامية ا لإ بها   ولإ تتكامل ا لإ بتحقيقها ؛ وهـي فـي الوقـت نفسـه قـيم ا نسـانية خالـدة  .. الإ ِ

ــإ فر ــي نفســيات ال ــه ولغــرس هــذه الإ صــول النفســية ف ســلام توجيهات اد والجماعــات ا صــدر الإ ِ
حتـى .. وا كمـل غايـة . لتتم التربية الإجتماعية على ا نبـل معنـى.. ووصاياه الرشيدة .. القيمة 

ينشا  المجتمع علـى التعـاون المثمـر   والتـراب  الوثيـق   والـإ دب الرفيـع  والمحبـة المتبادلـة   
 ..والنقد الذاتي البنّاء 

سلام لغرسها وا ليكم ا هم هذه الإ صول   :التي يسعى الإ ِ
 :التقوى  - 9

يماني العميـق الـذي يتصـل بمراقبـة اللّـه عـز  هي نتيجة حتمية   وثمرة طبيعية للشعور الإ ِ
كما عّرفهـا  -وهي .. وجل والخشية منه   والخوف من غضبه وعقابه   والطمع بعفوه وثوابه 
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كمــا قــال  -ا و هـي .. يــث ا مــرك ا ن لــإ يـراك اللـّـه حيــث نهـاك   وا ن لــإ يفقـدك ح -العلمـاء 
اتقــاء عــذاب اللـّـه ســبحانه بصــالح العمــل   والخشــية مــن اللـّـه تعــالى فــي الســر : "  -الــبعض 
 .. " .والعلن 

من هنا كان اهتمام القرا ن الكريم بفضيلة التقوى والإ مر بهـا   والحـض عليهـا فـي كثيـر 
ا و صفحات من القرا ن الكريم ا لإ من ا ياته البينات   حتى ا ن القارئ لإ يمر على قراءة صفحة 

 .ويجد لفظة التقوى منسابة في الذكر الحكيم هنا وهناك 
ــا    ــق به ــالتقوى   والتحّق ــا كــان اهتمــام الصــحابة الكــرام والســلف الصــالح ب ومــن هن

بن كعـب عـن سا ل اُبّي  الخطاب فقد ورد ا ن عمر بن .. والإجتهاد لها   والسؤال عنها 
: فمـا عملـت ؟ قـال : قـال ! بلـى : ما سلكت طريًقا  ا شوك   قـال ا  : ) التقوى   فقال له 

 ( .فذلك التقوى : شمرت واجتهدت   قال 
حساسـية فـي الضـمير   وشـفافية فـي الشـعور   وخشـية مسـتمرة   .. فذلك التقـوى ) 

ــق  ــوقٍّ لإ شــواك الطري ــم   وت ــاة .. وحــذر دائ ــق الحي ــب .. طري ــه ا شــواك الرغائ ــذي تتجا ب ال
وا شـواك المطـامع والمطـامح   وا شـواك المخـاوف والهـواجس   وا شـواك الرجـاء والشهوات   

الكا ب فيمن لإ يملك رجاء   والخوف الكا ب ممن لـإ يملـك نفًعـا ولـإ ضـرًّا   وعشـرات 
 .(9).. ( غيرها من الإ شواك 
هـي منبـع  -فضلا عن ا نها تملا  قلب المـؤمن بخشـية اللّـه   والمراقبـة لـه  -وتقوى اللّه 

.. ئل الإجتماعية كلها   والسبيل الوحيد فـي اتقـاء المفاسـد والشـرور والإ ثـام والإ شـواك الفضا
بل هي الوسيلة الإ ولى التي توجد في الفرد وعيـه الكامـل لمجتمعـه   ولكـل مـن يلتقـي معهـم 

 .من ا بناء الحياة 
مـا  -كمـا سـيا تي  -ثلـاّ مـرات " التقـوى ههنـا " قولـه  ولعل فـي تكـرار الرسـول 

ا هميـة هـذا الإ صـل النفسـي فـي التربيـة الإجتماعيـة   ولـإ سـيما فـي النهـي عـن مسـاس يؤكد 
ضرار بالناس   .الكرامة   والإ ِ

 :وهذه بعض النما ج عن ا ثر التقوى في سلوك الفرد ومعاملته 
َلـل مختلفـة الإ ثمـان   منهـا ( ا  ) يروي الغزالي في ا حيائه ا نه كان عند يونس بـن عبيـد ح 

ه ا ربعمائــة درهــم   وضــرب كــل حلـة مائتــان   فمــر ا لــى الصــلاة   ضـرب قيمــة كــل حلــة منـ

                                                

 . 45ص  9من كتاب الظلال لسيد قطب رحمه اللّه ج  (9)
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وخلّـف ابــن ا خيــه فــي الــدكان   فجــاء ا عرابــي وطلــب حلَّــة با ربعمائــة فعــرض عليــه مــن حلــل 
فمشى بهـا وهـي علـى يديـه  -ا ي با ربعمائة درهم  -المائتين   فاستحسنها ورضيها   فاشتراها 
لـإ : با ربعمائـة فقـال : بكم اشـتريت؟ فقـال : بي فاستقبله يونس   فعرف حلّته   فقال للا عرا

تســاوي ا كثــر مــن مــائتين فــارجع حتــى تردهــا   فقــال هــذه تســاوي فــي بلــدنا خمســمائة وا نــا 
ثـم . انصرف معي فا ن النصح في الدين خيـر مـن الـدنيا بمـا فيهـا : ارتضيها   فقال له يونس 

ا مــا : وقــال .  لــك وقاتلــه رده ا لــى الــدكان ورد عليــه مــائتي درهــم  وخاصــم ابــن ا خيــه فــي 
واللّـه مــا : اسـتحييت ؟ ا مـا اتقيـت اللّـه ؟ تــْربح مثـل الـثمن وتتـرك النصــح للمسـلمين ؟ فقـال 

 !! ..فهلا رضيت له ما ترضاه لنفسك : ا خذها ا لإ وهو راٍض بها   قال 
ا لى مكة فّعرسنا فـي  خرجت مع عمر بن الخطاب : وقال عبد اللّه بن دينار ( ب)

 :  فانحدر بنا راٍع من الجبل   فقال له  بعض الطريق
 .ا ني مملوك : فقال . يا راعي   بعني شاة من هذه الغنم 

 فا ين اللّه ؟: فقال الراعي . قل لسيدك ا كلها الذئب :  -اختباًرا  -فقال له 
ا عَتَقْتـك فـي : ثم غدا مع المملوك   فاشتراه من مولإه وا عتقه   وقـال  فبكى عمر 

 .كلمة   وا رجو ا ن تعتقك في الإ خرة الدنيا هذه ال
الإ م تريد ا ن تخلـ  اللـبن طمًعـا فـي : وكثير من الناس يعرفون قصة الإ م مع ابنتها ( ج)

 .زيادة الربح   والبنت تذكِّرها بمنع ا مير المؤمنين 
: وترد الإبنة بالجواب المفحم .. ا ين نحن من ا مير المؤمنين ؟ ا نه لإ يرانا : الإ م تقول 

 !! ..ا مير المؤمنين لإ يرانا فرب ا مير المؤمنين يرانا ا ن كان 
ئ ا بناءنا   !!فعلى فضيلة التقوى والمراقبة للّه يجب ا ن ننشِّ

 :الإ خّوة  - 2
مع كل من تربطه .. هي رابطة نفسية تورّ الشعور العميق بالعاطفة والمحبة والإحترام 

يمــان  ســلامية   ووشــائج الإ ِ ــدة الإ ِ ــاه مــن ا واصــر العقي ــإ خوي .. والتقــوى وا ي فهــذا الشــعور ال
الصادق يولد في نفس المسلم ا صدق العواطف النبيلة في اتخا  مواقف ا يجابية من التعـاون   

يثار   والرحمة   والعفو عند المقدرة  واتخـا  مواقـف سـلبية مـن الإبتعـاد عـن كـل مـا ... والإ ِ
سلام علـى . .يضر بالناس في ا نفسهم وا موالهم وا عراضهم والمساس بكراماتهم  ولقد حث الإ ِ
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هذه الـإ خوة فـي اللّـه   وبـيّن مقتضـياتها وملتزماتهـا فـي كثيـر مـن الإ يـات القرا نيـة والإ حاديـث 
 :النبوية 

 ( 95: الحجرات .)  { إمنا املؤمنون إخوة }: قال تعالى  -

 ( 32: القصص . )  { سنُشد  عدُضددََّ بأخيك }: وقال ا يًضا  -

نعمَة الّله عليكم إذ كنتم أعداًء فأّلف بني قلوِبكم  واذكروا }: وقال كذلك  -

 ( 953: ا ل عمران . )  { فأصبحتم بنعمته إخوانا
المسلم ا خو المسلم لإ يظلمه ولإ : "  -فيما رواه مسلم  -وقال عليه الصلاة والسلام  -

م كـل المسـل. بحسب امرئ من الشر ا ن يحقر ا خاه المسلم .. ي سلمه ولإ يخذله ولإ يحقره 
  ويشـير ا لـى ( ثلـاّ مـرات ) التقـوى ههنـا . دمـه   ومالـه   وعرضـه : على المسـلم حـرام 

 .. " .صدره 
.. لإ يؤمن ا حدكم حتـى يحـب لإ خيـه مـا يحـب لنفسـه: " وا خرج البخاري ومسلم  -

. " 
مثـل المـؤمنين فـي تـوادهم وتعـاطفهم   وتـراحمهم كمثـل : " وا خرج مسـلم وا حمـد  -

 " .عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى الجسد ا  ا اشتكى منه 
ــي صــحيحه  - ــة : " وروى مســلم ف ــوم القيام ــول ي ــالى يق ــه تع ــن المتحــابون : ا ن اللّ ا ي

 " .بجلالي ؟ اليوم ا ظلهم في ظلّي يوم لإ ظّل ا لإ ظلِّي 
سـلامي عبـر  وكان من نتيجة هذه الإ خوة والمحبة فـي اللّـه ا ن تعامـل ا فـراد المجتمـع الإ 

 ..وخلال العصور على ا حسن ما تعامل الناس مواساًة وا يثاًرا وتعاونًا وتكافلا  التاريخ  
 :وا ليكم بعض النما ج 

بعث بثمانين ا لف درهـم  روى الحاكم في المستدرك ا ن معاوية بن ا بي سفيان ( ا  )
  وكانـت صـائمة   وعليهـا ثـوب خَلـق   فوزعـت هـذا المـال مـن  رضي الله عنهاا لى عائشة 
يا ا م المـؤمنين مـا : ولم ت بِق منه شيًئا   فقالت لها خادمتها.. الفقراء والمساكين  ساعتها على

 .يا بنيّة لو  كرتِينى لفعلت : استطعت ا ن تشتري لنا لحًما بدرهم تفطرين عليه فقالت 
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ا خذ ا ربعمائة دينار   فجعلهـا  وروى الطبراني في الكبير ا ن عمر بن الخطاب ( ب)
ْل فـي البيـت سـاعة : ه في صرة ثم قال لغلام ا هب بها ا لى ا بـي عبيـدة بـن الجـراح ثـم َتَشـاغ 

اجعـل هـذه : يقول لك ا مير المـؤمنين : فقال .. حتى تنظر ما يصنع   فذهب بها الغلام ا ليه 
تعـالْي يـا جاريـة   : وصل اللّه عمر ورحمـه   ثـم قـال : في بعض حاجتك   فقال ا بو عبيدة 

حتـى .. وبهذه الخمسة ا لى فلان   وبهذه الخمسة ا لى فلان  ا هبي بهذه السبعة ا لى فلان  
ا هب : ا نفدها ؛ ورجع الغلام ا لى عمر فا خبره   فوجده قد ا عد مثلها لمعا  بن جبل   فقال 

يقـول لـك : بها ا لى معا  وتشاغل في البيت حتى تنظر ما ا يصنع   فـذهب بهـا ا ليـه   فقـال 
رحمه اللّه ووصله   تعالّي يا جارية   ا هبـي : ال اجعل هذه في حاجتك  فق: ا مير المؤمنين 

: فاطلعـت امـرا ة هـي امـرا ة معـا  وقالـت .. ا لى بيت فلان بكذا  ا هبي ا لى بيت فلان بكذا 
نحن واللّه مساكين فا عطنا  فلم يبق في الخرقـة ا لـإ دينـاران فرمـى بهمـا ا ليهـا   ورجـع الغلـام 

 " .ا خوة بعضهم من بعض ا نهم : " ا لى عمر فا خبره   فسّر بذلك فقال 
ا صــاب النــاس قحــ  وشــدة   وكانــت قافلــة مــن الشــام  -  -وفــي عهــد عمــر ( ج)

  فتـراكض التجـار  مكونة من ا لف جمل عليها ا صناف الطعام واللباس قد حلت لعثمـان 
كم تعطونني ربًحا ؟ قالوا خمسة فـي المائـة : عليه يطلبون ا ن يبيعهم هذه القافلة   فقال لهم 

ا ني وجدت من يعطيني ا كثر   فقالوا ما نعلم في التجار من يدفع ا كثر من هذا الـربح :   قال 
ا ني وجدت من يعطيني على الدرهم سبعمائة فـا كثر   ا نـي وجـدت اللّـه : ؟ فقال لهم عثمان 

 :يقول 

مثُل الذين ينف ُقون أمواهلم يف سبيل الّله كمثل حب ة أنبتت سبعد سنابل يف ُكل  سنبلة  }

 ( 229: البقرة . )  { ُة حبة  ، والّله يُضاعف ملن يشاء والّله واسع عليممائ
ـّر   ودقيـق   وزيـت   وسـمن -يا معشر التجار  -ا شهدكم  .. ا ن القافلة ومـا فيهـا مـن ب 

 .وهبتها لفقراء المدينة   وا نها صدقة على المسلمين 
لقد ا تى علينـا زمـان  : " رضي الله عنهماروى البخاري في الإ دب المفرد عن ابن عمر 

 " .وما ا حد ا حق بديناره ودرهمه من ا خيه المسلم 
ئ ا بناءنا   !! ..فعلى خلق الإ خوة والمحبة يجب ا ن ننشِّ

 :الرحمة  - 3
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تسـتهدف الرا فـة .. هي رقة في القلب   وحساسية في الضـمير   وا رهـاف فـي الشـعور 
وهـي التـي .. حـزانهم وا لـإمهم بالإ خرين   والتا لم لهم   والعطف علـيهم   وكفكفـة دمـوع ا  

يذاء   وينبو عن الجريمة   ويصبح مصدر خير وبر وسلام للناس  تهيب بالمؤمن ا ن ينفر من الإ ِ
 .ا جمعين 

سلام صلوات اللّه وسلامه عليه رحمة الناس بعضهم بعًضـا لرحمـة  ولقد جعل رسول الإ ِ
ــه عليــه الصــ ــو داود وا حمــد عن ــاهم ؛ فقــد ا خــرج الترمــذي وا ب ــه قــال اللّــه ا ي : لاة والســلام ا ن

 ".الراحمون يرحمهم الرحمن   ارحموا َمْن في الإ رض يرحمكم من في السماء"
على العارين من الرحمة با نهم هم الإ شقياء   فقد روى الترمـذي وا بـو داود  وَحَكَم 
 " .لإ ت ْنزع  الرحمة ا لإ من شقي : " ا نه قال  -عليه الصلاة والسلام  -وغيرهما عنه 
المؤمن لإ تقتصر على ا خوانه المؤمنين   وا نمـا هـو ينبـوع يفـيض بالرحمـة علـى ورحمة 

سلام صلوات اللّـه وسـلامه عليـه لإ صـحابه مـرة  فيمـا رواه  -الناس جميًعا   وقد قال رسول الإ ِ
ا نـه لـيس : يا رسول اللّـه   كلنـا رحـيم   قـال: لن تؤمنوا حتى َترحموا   قالوا : "  -الطبراني 

 " .احبه   ولكنها رحمة العامة برحمة ا حدكم ص
نسان الناطق ا لى الحيوان الإ عجم   ..بل هي رحمة تتجاوز الإ ِ

فالمؤمن وحده هـو الـذي يرحمـه   ويتقـي اللّـه فيـه   ويعلـم ا ن اللّـه سـبحانه سيحاسـبه 
ا ن الجنـة فتحـت ا بوابهـا  ويسا له ا  ا قّصر في حّقه ا و تسبب في ا يذائه ؛ وقد ا علـن النبـي 

كلًبا فغفر اللّه لها ؛ وا ن النار فتحت ا بوابها لإمرا ة حبست هرة حتـى ماتـت   فلـا  لبغيٍّ سقت
 .هي ا طعمتها   ولإ هي تركتها تا كل من خشاا الإ رض 

ويلك ق ْدها ا لى الموت : ) رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها فقال له  ورا ى عمر 
 ( .قوًدا جميلا 

سلامي وا ليكم بعض النما ج من ا ثار الرحمة في الم  :جتمع الإ ِ
: ا ي ) يروي المؤرخون ا ن عمرو بن العاص في فتح مصر نزلـت حمامـة بفسـطاطه ( ا  )
ــا   وحــين ا راد عمــرو الرحيــل را هــا   فلــم يشــا  ا ن يهيجهــا ( خيمتــه  فاتخــذت مــن ا علــاه عشًّ

 " .الفسطاط " بتقويضه الفسطاط   فتركه وتكاثر العمران من حوله   فكانت مدينة 
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.. الذي كان معروًفـا فـي الجاهليـة بالشـدة والقسـوة  بن الخطاب وهذا عمر ( ب)
سلام ينابيع الرحمة في قلبه  َر الإ ِ كان يرى نفسه مسؤولإ ا مام اللّه عـن بغلـة عثـرت .. فلما فجَّ
 .با قصى العراق لإ نه لم يعبّد لها الطريق 

 :يوّدع جيش ا سامة بن زيد ويوصيهم قائلا  وهذا ا بو بكر ( ج)
  ولـإ تقطعـوا شـجرة مثمـرة     ولـإ تعقـروا نخلـاً  وا امرا ة ولإ شيًخا ولإ طفلـاً لإ تقتل) 

 .. ( .فرّغوا ا نفسهم في الصوامع   فدعوهم وما ا فرغوا ا نفسهم له  وستجدون رجالإً 
 " .الوقف الخيري عند المسلمين " ومن الإ مثلة  (د)
اسـتنقاً ا لهـا حيث توضع فـي ا مـاكن مخصوصـة للرعايـة :   وقف الكلاب الضالة - 9

 .من عذاب الجوع   حتى تستريح بالموت ا و الإقتناء 
ــإ عراس  - 2 ــة فــي مناســبات  :وقــف ال حيــث يســتعير الفقــراء مــن وقــف الحلــي والزين

وبهذا يتيسر للفقيـر ا ن يظهـر يـوم الفـرح بحلـة رائقـة   وبمظهـر جميـل   . الإ عراس والإ فراح 
 ..فيكتمل شعوره   وينجبر خاطره 

و لـك بتعيـين مـن كـان رخـيم الصـوت   حسـن : س المرضى والغربـاء وقف مؤن - 3
الإ داء   ليرتلوا الإ ناشـيد الفكاهيـة   والقصـائد الشـعرية طـول الليـل   بحيـث يرتـل كـل مـنهم 
ساعة حتى مطلع الفجر سـعًيا وراء التخفيـف عـن المـريض الـذي لـيس لـه مـن يخفـف عنـه   

 .وا يناس الغريب الذي ليس له من يؤنسه 
فكــل خــادم كســرت ا نيتــه   وتعــرض لغضــب مخدومــه   لــه ا ن  :وقــف الزبــادي  - 4

ناء المكسور   ويا خذ ا ناًء جديًدا بـدلإ منـه   وبهـذا ينجـو  يذهب ا لى ا دارة الوقف   فيترك الإ ِ
 ...من الغضب ا و العقاب 

هذا عدا عن وقف ا طعام الجائع   وسقاية الظما ن   وكسـوة العـاري   وا يـواء الغريـب  
ــة الملهــوف    ومعالجــة ــيم   وا غاث ــة اليت ــن الميــت   وكفال ــيم الجاهــل   ودف المــريض   وتعل

 ..ومواساة العاجز 
ولإ شك ا ن هذه الإ وقاف والمبرات ودور العلم وغيرهـا مـا هـي ا لـإ ا ثـر مـن ا ثـار نـوازع 
ــوس  ــاء   ونف ــوب المــؤمنين الرحم ــي قل ــه ف ــا اللّ ــي ا ودعه ــة الت ــة الرحم ــر   وعاطف حــب الخي

 ! ..وهي مفخرة من مفاخر حضارتنا في التاريخ .. قياء المسلمين الإ ت
ئ ا بناءنا   !! ..فعلى هذه المعاني النبيلة من الرحمة يجب ا ن ننشِّ
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يثار  - 4  :الإ ِ
نسان غيره علـى نفسـه فـي الخيـرات والمصـالح  وهو شعور نفسي يترتب عليه تفضيل الإ ِ

 ..الشخصية النافعة 
يثار خلق نبيل ا  ا قصد به وجه  اللّه تعالى كان من ا ول الإ صول النفسية على صـدق والإ ِ
يمان   وصفاء السريرة   وطهارة النفس  وهو فـي الوقـت نفسـه دعامـة كبيـرة مـن دعـائم .. الإ ِ

نسان   ..التكافل الإجتماعي   وتحقيق الخير لبني الإ ِ
سلامي فيها  -وحسبنا ا ن القرا ن الكريم سجل للا نصار  هـذه  -وهم جمهور المجتمع الإ ِ

يثار والنبل والتعاطف ا خاء والمواساة والإ ِ  :فقال .. لصور الراقية من صور الإ ِ

والذين تبّو وا الدارد واإِلمياند من قبلهم ُيحبون من هاجرد إليهم وال جيدون يف  }

ُصُدورهم حاجًة مما أوتوا ، ويؤثرون على أنُفسِهم ولو كان هبم خدصداصدة ، ومن ُيوَق ُشح  

 ( 1: الحشر . )  {ملفلحون نفسه فأولئك هم ا
يثار الطوعي   والتعاطف الإجتماعي الذي تجلى في ا خلاق الإ نصار لن تجد لـه  هذا الإ ِ

 ..مثيلا في تاريخ البشرية   وفي ا خبار الإ مم 
لقــد شــارك الإ نصــار ا خــوانهم المهــاجرين الــذين اضــطهدوا فــي ديــنهم   واُخرجــوا مــن 

لقـد كـان الإ نصـاري ُّ يـؤاخي .. تـاع الحيـاة وزينتهـا ديارهم   وا ضحوا لإ يملكون شيًئا مـن م
وا  ا مات ا حدهما ورثه . المهاجر ويناصره   بل ويؤثره على نفسه في كثير من حظوظ الحياة 

 ..الإ خر 
سلامي الإ ول  يثار في المجتمع الإ ِ  :وا ليكم بعض الصور من مظاهر الإ ِ

حياء عن ابن عمر ( ا  ) ـدَي ا لـى رجـل مـن : قـال  ارضي الله عنهمـ كر الغزالي في الإ ِ ا ه 
فلان ا حوج ا ليه مني   فبعث بـه ا ليـه   فبعـث هـو : را س شاة فقال  ا صحاب رسول اللّه 

ا يًضا ا لى ا خر يراه ا حوج منه   فلم يزل يبعث به واحد ا لى ا خر حتى رجع ا لى الـإ ول بعـد ا ن 
 .تداوله سبعة 

  "با م المسـاكين" ّقب وهذه زينب بنت جحش الإ سدية ا م المؤمنين التي كانت تل( ب)
يثارها ومواساتها   .لإ 
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فقد روى ابن سعد في طبقاته ا ن برزة بنت باتع حدثت ا نه لما خرج العطاء ا رسل عمـر 
! غفـر اللّـه لعمـر : نصـيبها منـه   فلمـا دخـل عليهـا حامـل المـال   قالـت  بن الخطـاب 

سـبحان :   قالـت  هـذا كلـه لـك: غيري من ا خواتي كان ا قوى على قسم هذا مني   فقـالوا 
 .صبّوه واطرحوا عليه ثوًبا : واستترت منه بثوب ثم قالت ! اللّه 

ا دخلي يدك فاقبضي منه قبضة فا هبي بها ا لى بنـي : ثم قالت لي  :قالت راوية القصة 
فلان   وبني فلان من ا هل َرحِمها وا يتامها   فقسـمت حتـى بقيـت منـه بقيـة تحـت الثـوب   

غفـر اللّـه لـك يـا ا م المـؤمنين   واللّـه لقـد كـان لنـا فـي هـذا حـق : ع فقالت لها برزة بنت بـات
 .فكشفنا الثوب فوجدنا خمسة وثمانين درهًما : قالت .. فلكم ما تحت الثوب : فقالت 

التي وزعت عطاءها الـذي بلـل ثمـانين ا لـف  رضي الله عنهاروينا خبر عائشة  وقبل قليل
لنفسها درهما تفطر عليه   ولو  كرتها الخادمة لفعلـت درهم على الفقراء والمساكين ولم ت ْبِق 
 .؛ فنسيت نفسها في سبيل ا سعاد غيرها 

يثار ما  كره العدوي ( ج)  :حين قال  -كما روى القرطبي  -ومن عجائب الإ ِ
ا ن كـان : وا نا ا قـول  -ومعي شيء من الماء  -انطلقت يوم اليرموك ا طلب ابن عم لي ) 

: ا سـقيك ؟ فا شـار برا سـه ا ْن نعـم   فـا  ا برجـل يقـول : ه   فقلـت به رمق سقيته   فا  ا ا نـا بـ
ا سـقيك ؟ : فا شار ا لّي ابن عمي ا ن انطلق ا ليه   فا  ا هو هشام بن العـاص   فقلـت! ا ه .. ا ه 

فا شار هشام ا ن انطلق ا ليه فـا  ا هـو قـد مـات   ! ا ه .. ا ه : فا شار ا ْن نعم   فسمع ا خر يقول 
ولـم يشـرب (   فرجعت ا لى ابن عمي فا  ا هـو قـد مـات  فرجعت ا لى هشام فا  ا هو قد مات

يثار كل واحد منهم صاحبه   .ا حد الماء لإ ِ
ـئ  يثـار والتضـحية ونكـران الـذات يجـب ا ن ننشِّ فعلى هذه المعـاني الكريمـة مـن الإ ِ

 !..ا بناءنا
 :العفو  - 2

ًمـا هو شعور نفسي نبيل يترتب عليه التسامح والتنازل عن الحق مهما كان المعتـدي ظال
بشرط ا ن يكون المعتـَدى عليـه قـادًرا علـى الإنتقـام   وا ن لـإ يكـون الإعتـداء علـى .. وجائًرا 

سلام  .. كان العفو  لة ومهانـة واستسـلاًما وخضـوعا .. وا لّإ .. كرامة الدين   ومقدسات الإ ِ
والعفو بهذا المعنى وبهذه الشروط شيمة خلقية ا صيلة تدل على ا يمان راسخ   وا دب ا سلامي 

فلا عجب ا ن نرى القرا ن العظيم يا مر به   ويحض عليه فـي ا كثـر مـن ا يـة فـي كتـاب .. رفيع 
 :اللّه عز وجل 
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 ( 237: البقرة . )  { ..وأن تعُفوا أقرُب للتقوى ، وال تنسُووا الفضَل بينكم  } -

وال تستوي احلسنُة وال السيئُة ادفع باليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه  } -

 ( 34: فصلت . )  { أنه و   محيمعدواٌة ك

وعباُد الرمحن الذين ميشوند على األرِض هوًنا وإذا خاطبهم اجلاه لوند قالوا  } -

 ( 23: الفرقان . )  { سالًما

: ا ل عمران . )  {والكا مني الغيَظ والعافني عن الناِس والّله حيُب احملسنني  } -
934 ) 

حينمــا تكــون متخلقــة با خلــاق الحلــم والعفــو ومــن المعلــوم بداهــة ا ن نفســية المــؤمن 
نه يكون مثلا ي حتـذى فـي الملاطفـة وسـمّو الخلـق   ولـين الجانـب   وحسـن .. والتسامح  فا 
 !! ..بل يكون كالمَلك يمشي على الإ رض ن بلا وط هًرا وصفاء .. المعشر 

وا ليكم بعض الصور والنمـا ج فـي الحلـم والعفـو والسـماحة فـي سـيرة السـلف عبـر 
 :اريخ الت

يـا غلـام   فلـم : كنت عند الما مون يوًما   فنادى بالخادم : قال عبد اللّه بن طاهر ( ا  )
ا مـا ينبغـي : يـا غلـام   فـدخل غلـام تركـي وهـو يقـول : يجبه ا حد   ثـم نـادى ثانًيـا وصـاح 

يـا غلـام   يـا غلـام   ا لـى كـم يـا : للغلام ا ن يا كل ويشرب ؟ كلما خرجنا من عندك تصـيح 
ثم نظـر  -فما شككت في ا ن يا مرني بضرب عنقه  -فنكس الما مون را سه طويلا .. ! غلام ؟ 

يا عبد اللّه   ا ن الرجـل ا  ا حسـنْت ا خلاقـه   سـاءت ا خلـاق خدمـه ؛ وا نـا لـإ : ا لّي   فقال 
 .. ! !نستطيع ا ن نسيء ا خلاقنا لنحسن ا خلاق خدمنا 

اسـتدعى غلاًمـا لـه    رضـي اللـه عنهمـاومما يروى ا ن زين العابـدين بـن الحسـين ( ب)
بلـى   قـد : فقـال ! ا مـا سـمعت نـدائي ؟ : وناداه مرتين فلم ي جبـه   فقـال لـه زيـن العابـدين 

ا ِمْنت منك   وعرفت طهـارة ا خلاقـك : فما حملك على ترك ا جابتي ؟ قال : سمعت   قال 
 ! ..الحمد للّه الذي ا ِمَن مني غلامي : فتكاسلت ؛ فقال 
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خرج مرة ا لى المسجد فسبه رجل   فقصـده غلمانـه ليضـربوه  ا نه ومما يروى عنه ا يًضا
كّفوا ا يديكم عنه ؛ ثم التفـت ا لـى  لـك الرجـل : ويؤ ونه   فنهاهم زين العابدين   وقال لهم 

يا هذا   ا نا ا كثر مما تقول   ومالإ تعرفه مني ا كثر مما عرفتـه   فـا ن كـان لـك حاجـة : وقال 
حيا   فخلـع زيـن العابـدين قميصـه  وا مـر لـه بـا لف في  كره  كرته لك ؛ فخجل الرجل واسـت

 . ا شهد ا ن هذا الشاب ولد رسول اللّه : درهم   فمضى الرجل وهو يقول 
بريق مصنوع من خزف  ومما يروى عنه كذلك من ) ا ن غلامه كان يصب له الماء با 

بريق على رجل زين العابدين فانكسر   وجرحت رجله   فقال الغلام ع( طين  لى فوقع الإ ِ

لقد :   فقال زين العابدين  { والكا مني الغيظ }: يقول اللّه تعالى  -يا سيدي  -الفور 

لقد عفوت عنك   :   فقال  { والعافني عن الناس }: ويقول .. كظمت غيظي 

 !! ..ا نت حر لوجه اللّه :   فقال زين العابدين  { والّله حيب احملسنني }: ويقول 
َيْيَنـة بـن حصـين نـزل علـى ابـن : قال  عنهما رضي اللهوعن ابن عباس ( ج) لمـا قـدم ع 

ا خيه الحّر بن قيس   وكان من النفر الذين يدنيهم عمـر ا   كـان القـراء ا صـحاب مجلـس ا ميـر 
 ..المؤمنين ومشاورته   كهولإ كانوا ا و شبانًا 

 هيـه يـا ابـن: ا ستا  ن لي على ا مير المؤمنين   فاستا  ن له فلما دخـل قـال : فقال عيينة 
  ولـإ تحكـم بيننـا بالعـدل   فغضـب عمـر ( ا ي الكثيـر ) الخطاب   فواللّه ما تعطينـا الجـزل 

 .حتى هّم ا ن يوقع به 

خذ العفو وأمر بالعر   }: يا ا مير المؤمنين   ا ن اللّه يقول لنبيه : فقال الحّر 

عليه      وا ن هذا من الجاهلين   فواللّه ما جاوزها عمر حين تلاها {وأعرض عن اجلاهلني 
 !! . (9)وكان وقّاًفا عند كتاب اللّه عز وجل 

كـان يعـيش ( مسـطح ) اسـمه  ومما جاء في ا سباب النزول ا ن قريًبا لإ بي بكر ( د)
على ا حسان ا بي بكر وكفالته   لم يتوّرع عن الخب  في عرض السيدة عائشة لما شـيّع عليهـا 

سـلام   وحـق القرابـة   المنافقون ما شيَّعوا في حادثة الإ فـك   فنسـي مسـطح بـ ذلك حـق الإ ِ

                                                

 رواه البخاري (9)
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  وجعلـه يحلـف ا ن يهجـر قريبـه هـذا   ولـإ  ومما ا ثار حفيظة ا بي بكر .. وحق التكافل 
 :يصله ؛ فنزل قوله تعالى 

ُأولوا الفضل منكم والس عةِ  أن يؤتوا ُأو  القربى واملساكني واملهاجرين  (1)وال يأتِل  }

.  {أال ُتحب ون أن يغفرد الّله لكم والّله غفور رحيم يف سبيل الّله ، وليعفوا وليصفحوا 
 ( 22: النور ) 

ا نــي ا حــب ا ن يغفــر اللـّـه :وصــفح   وعــاد ا لــى عطائــه الــإ ول قائلــا  فعفــا ا بــو بكــر 
 ... !لي 

ا لـإ بفضـل مـا اقتبسـوه .. وما هذا الخلق العظيم من العفـو والصـفح والتسـامح والِحلـم 
صلوات اللّه وسـلامه عليـه   وبفضـل مـا امتثلـوه مـن توجيهاتـه تا سًيا من ا خلاق الداعية الإ ول 
حتى تسـمو ا خلـاقهم علـى ا خلـاق السـوقة والعبيـد   وتتميـز .. الكريمة عليه الصلاة والسلام 

 ..مكارمهم من مكارم الخاصة والعامة 
مـن كظـم غيًظـا وهـو يسـتطيع ا ن ينفـذه : " ا نه قال  روى ا بو داود عن رسول اللّه 

 " .يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيّره في ا ي الحور العين شاء  دعاه اللّه
ا لـإ ا نبـئكم بمـا : "  قـال رسـول اللّـه : وروى الطبراني عن عبادة بن الصامت قـال 

تحلم على : " نعم يا رسول اللّه   قال : ؟   قالوا " يشرف اللّه به البنيان   ويرفع الدرجات 
 ". لمك   وتعطي من حرمك   وتصل من قطعكمن جهل عليك   وتعفو عمن ظ

ئ ا بناءنا   !!فعلى هذه الفضائل من الحلم والتسامح والعفو يجب ا ن ننشِّ
 
 
 
 :الجرا ة  - 2

يمان بالواحـد الإ حـد الـذي يعتقـده   ومـن  هي قوة نفسية رائعة يستمدها المؤمن من الإ ِ
ذي يستســلم ا ليــه   ومــن الحـق الــذي يعتنقــه   ومــن الخلــود الــذي يــوقن بــه   ومــن القــدر الــ

ا  عليها   ..المسؤولية التي يستشعر بها   ومن التربية التي ي َنشَّ
                                                

 .ولإ يحلف : ولإ يا تل  (9)
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يمان باللّه الذي لإ يغلب   وبالحق الـذي لـإ يخـذل    وعلى قدر نصيب المؤمن من الإ ِ
بقدر هـذا كلـه .. وبالقدر الذي لإ يتحول   وبالمسؤولية التي لإ تكل   وبالتربية التي لإ تمّل 

 ..صيبه من قوة الشجاعة والجرا ة   وقول كلمة الحق يكون ن
الذي كان ا رجح المؤمنين ا يمانًـا بعـد رسـول  ونرى هذا بارًزا في شخصية ا بي بكر 

واللّـه لـو وزن : )   فقد تمثَّل ا يمانه في مواقف جعلت عمر القوي الشديد يقول عنه اللّه 
يمان هذه الإ مة لرجح ا يمان ا بي بك  .. ( .ر ا يمان ا بي بكر با 

ــوفي الرســول صــلوات اللـّـه وســلامه عليــه فــذهل المســلمون   وا خــرجتهم  موقفــه يــوم ت 
مـن قـال ا ّن محمـًدا مـات ضـربت : الفجيعة عن وعيهم ورشـدهم   حتـى روي ا ن عمـر قـال 

مـن : " يؤ ن في الناس بصـوت جهيـر ويقـول  هناك وقف ا بو بكر ! . عنقه بسيفي هذا 
  وتلـا " قد مات   ومن كان يعبد اللّه فا ن اللّه حي لإ يمـوت  كان يعبد محمًدا فا ن محمًدا

 :قوله تبارك وتعالى 

وما حممد إال رسول قد خدلت من قبله الرسل ، أفإن مات أو قتل انقلبتم على  }

ا ل . )  {أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الّله شيًئا وسيجزي الّله الشاكرين 
 ( 944: عمران 

 لك   يوم ترّدد المسلمون في ا نفا  جـيش ا سـامة الـذي جهـزه النبـي بعد   وموقفه
ا لى الشام قبل مرض موته   فقد طلبوا من ا بي بكر ا ن يوقف مسـير هـذا الجـيش   بسـبب ا ن 
الغد مليء بالإ حداّ والإحتمالإت   ولإ يدري ا حد ما ا يفعل العرب في القبائـل والقـرى ا  ا 

والـذي نفـس : " ا با بكر ا جابهم في حزم عازم  وقال ولكن .. قد مات  علموا ا ن النبي 
ا بي بكر بيده   لو ظننت ا ن السباع تختطفنـي لإ نفـذت بعـث ا سـامة كمـا ا مـر بـه رسـول اللّـه 

  ما كنت ا حّل عقدة عقدها رسول اللّه بيده  ولو لم يبـق فـي القـرى غيـري لإ نفذتـه   ..
. " 

قت الذي برزت فيه قرون العصبية في حرب المرتدين ومانعي الزكاة في الو  وموقفه
كـالغنم فـي  - بعـد مـوت الرسـول  -وكـان المسـلمون .. الجاهلية كا نها قرون الشـياطين 

  وحتـى قـال بعـض المسـلمين رضـي اللـه عنهـاالليلة المطيرة   كما وصـفتهم السـيدة عائشـة 
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يتـك   وا غلـق الـزم ب.. يا خليفة رسول اللّه   لإ طاقة لك بحـرب العـرب جميًعـا : لإ بي بكر 
ولكن هذا الرجل الخاشـع البكّـاء   الرقيـق كالنسـيم .. بابك   واعبد ربك حتى يا تيك اليقين 

  الّلين كالحرير   الرحيم كقلب الإ م ينقلب في لحظات ا لى رجل ثائر كالبحر   زائر كالليث 
سلام ؟ لقد تّم الوح:   يصيح في وجه عمر  .. ي واكتمل ا جبّار  في الجاهلية   وخّوار في الإ ِ

لقـاتلتهم  ا فينقص الدين وا نا حي ؟ واللّه لو منعـوني عقـال بعيـر كـانوا يؤدونـه لرسـول اللّـه 
لقـد : ا لـإ ا ن قـال  عليه   واللّه لإ قاتلنهم ما استمسك السيف بيدي   فما كان من عمر 

 . (9)ر ا بي بكر للقتال فعلمت ا نه الحقشرح اللّه صد
لما روى ا بو داود والترمذي وابن  لحق من ا عظم الجهادالجرا ة با كانت فضيلة ومن هنا

 ".ا فضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر: " ا نه قال  ماجة عن رسول اللّه 
لما روي عن الحاكم  ومن هنا كان الذي يستشهد في سبيل كلمة الحق سيد الشهداء

ل قـام ا لـى ا مـام سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلـب   ورجـ: " ا نه قال  عن رسول اللّه 
 " .جائر فا مره ونهاه فقتله 

فقد  ..يا خذ العهد من ا صحابه على ا ن يقولوا بالحق ا ينما كانوا  كان  ومن هنا
علـى  بايعنا رسـول اللّـه : " ا نه قال  روى مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت 

علينـا   وعلـى ا لّـإ ننـازع  السمع والطاعة في العسر واليسـر   والمْنَشـ  والمْكـره   وعلـى ا َثـَرةٍ 
الإ مر ا هله ا لإ ا ن تروا كفًرا َبواًحا عندكم من اللّه فيه برهان   وعلى ا ن نقول بـالحق ا ينمـا كنـا 

 " .لإ نخاف في اللّه لومة لإئم 
ومن هنا كان امتداح اللّه سبحانه للذين يبلغون رسالإت ربهم ولإ يخشون ا حًدا ا لإ اللّه 

ل غون رساالت الّله وخيشونه وال خيشون أحًدا إال الّله وكفى بالّله الذين يب }:   قال تعالى 

 ( 31: الإ حزاب . )  {حسيًبا 
ــا بالإ مجــاد  ــاه ســفًرا حافل ــاريخ لرا ين ــي الت ســلام ف ــْفر رجــال الإ ِ ــا ا ن نتصــفح ِس ــو ا ردن ول

سلام   ..والبطولإت   زاخًرا بالجرا ة الإ دبية في سبيل الحق والإ ِ
 :ية من مواقفهم البطولية وا ليكم بعض الإ مثلة الح

                                                

يمان والحياة ) من كتاب  (9)  .مع شيء من التصرف  274للا ستا  يوسف القرضاوي ص ( الإ 



 مسؤوليات المربين: الثَّاني الِقْسم   227
 

  ( نجـم الـدين ا يـوب) ا نه قال مرة لسـلطان مصـر  العز بن عبد السلاممن مواقف ( ا  )
ا لـم : ما حجتك عند اللّـه ا  ا قـال لـك ! .. يا ا يوب : وكان في مجلس حافل برجال الدولة 

ئ لك ملك مصر ثم ت بيح الخمور ؟ فقال  الفلانيـة  الحانة. نعم : هل جرى هذا ؟ فقال : ا بوِّ
: يباع فيها الخمور   وتستباح فيها المنكرات   وا نت تتقلب في نعمة هذه المملكـة   فقـال 

 :ا نت من الذين يقولون: بن عبد السلام اهذا ا نا ما عملت ه هذا من زمان ا بي   فقال العز 

 ( 23: الزخرف . )  {وإنا على آثارهم مقتدون  (1)إنا وجدنا آباءنا على أمة  }
 ..السلطان با بطال تلك الحانة وا غلاقها فرسم 

السـلام : كان سـلمة بـن دينـار المكنـّى بـا بي حـازم يـدخل علـى معاويـة   فيقـول ( ب)
السـلام عليـك ا يهـا الـإ مير   ا بـى : عليك ا يها الإ جير   فا  ا حاولوا ا ن يقولـوا لـإ بي حـازم قـل 

ذه الإ مـة   ا سـتا جرك ربـك ا نما ا نـت ا جيـر هـ: ) عليهم  لك   ثم التفت ا لى معاوية فقال له 
 ( .لرعايتها 
 
 :وا ليكم هذه المحاورة التي جرت بينه وبين سليمان بن عبد الملك ( ج)

ــا نكــره المــوت ؟ : قــال ســليمان  ــا حــازم مالن ــإ نكم خــربتم ا خــرتكم   : قــال . يــا ا ب ل
 .وعمرتم الدنيا   فكرهتم ا ن تنتقلوا من العمران ا لى الخراب 

ا مـا المحسـن فكالغائـب يقـدم : قـال . م غـًدا علـى اللّـه ؟ فكيف القـدو: قال سليمان 
 .على ا هله   وا ما المسيء فكالعبد الإ بق يقدم على مولإه 

 .قول الحق عند من تخافه ا و ترجوه : فقال . ا ي القول ا عدل ؟ : قال سليمان 
رجل عمـل بطاعـة اللّـه  : قال . ؟ ( ا ي ا عقل ) فا ي المؤمنين ا ْكَيس ؟ : قال سليمان 

 .دّل الناس عليها و
رجل انحّ  فـي هـوى ا خيـه وهـو ظـالم  : قال . فا ّي المؤمنين ا حمق ؟ : قال سليمان 

 .فباع ا خرته بدنيا غيره 
: قـال. هل لك يا ا با حـازم ا ن تصـحبنا ؟ فتصـيب منـا   ونصـيب منـك : قال سليمان 

 ! ..ا عو  باللّه 

                                                

 .طريقة ودين : ا مة  (9)
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قليلـا   فيـذيقني اللّـه ضـعف  ا خشى ا ن ا ركن ا ليكم: قال . ولَِم  اك ؟ : قال سليمان 
 .الحياة   وضعف الممات 

: سا وصـيك وا وجـز : فقـال .. ا وصـني يـا ا بـا حـازم : قال له سليمان وقد قـام ليـذهب 
 ( !! ..عظّم ربك   ونّزهه ا ن يراك حيث نهاك   ا و يفقدك حيث ا مرك 

ئ ا ولإدنا   !! ..فعلى هذه الفضيلة من الثبات والجرا ة في الحق يجب ا ن ننشِّ
* * * 

سلام جهده ا لى غرسها في نفـس المـؤمن  تلكم هي ا هم الإ صول النفسية التي يسعى الإ ِ
ســلام فــي تحقيــق    وكلهـا تتضــافر فــي تكــوين الشخصــية المســلمة   وكلهــا تشــير ا لــى ا ن الإ ِ
التربية الإجتماعية لدى الإ فراد يجب ا ن يبدا  من نقطة بناء الفرد بناء صـحيًحا   وا ن ا ي تربيـة 

سـلام فـا ن التربيـة تكـون ا و تكوي ن لإ يقوم على هذه الإ صـول النفسـية التـي وضـع قواعـدها الإ ِ
 .فاشلة وا ن ارتباط الفرد بالمجتمع يكون ا وهن من بيت العنكبوت 

 :لذا وجب على الإ باء والمربين جميًعا وعلى الإ مهات بشكل خاص 
يمــان والتقـوى   وفضــيلة ا ـخوا فــي نفـوس ا طفــالهم عقيـدة الإ ِ لـإ خوة والمحبــة   ا ن يرسِّ

يثار والحلـم  قـدام والجـرا ة فـي الحـق .. ومعاني الرحمة والإ ِ وغيرهـا مـن الإ صـول .. وخلـق الإ ِ
حتى ا  ا شّب الإ ولإد عن الطـوق   وبلغـوا السـّن التـي تـؤهلهم ا ن يخوضـوا .. النفسية النبيلة 
ثـم .. وط ا دوا ما عليهم من واجبـات ومسـؤوليات دون تواكـل ا و تـردد ا و قنـ.. خضم الحياة 

بـل .. بالتالي قـاموا بكـل الإلتزامـات نحـو الـإ خرين دون ا همـال لحـق ا و تقصـير فـي الواجـب 
كانـت معاملــاتهم وا دابهــم وا خلـاقهم الإجتماعيــة علــى ا حســن مـا را ى النــاس   وا ســمى ممــا 

 .يتصوره الخيال 
ن وا ي نظام في التربيـة لـإ يقـوم علـى هـذه الإ صـول النفسـية   والإ سـس التربويـة   يكـو

كمن را ى شجرة بدا  يدب فيها الإصفرار والذبول فا خذ يعالجها من ا وراقها   ولم يلتفـت ا لـى 
 ..ا صلاح الجذر الذي ا  ا صلح صلحت الشجرة كلها 

وبعبارة ا وضح ا ن الذي يقـوم بمسـؤولية التربيـة الإجتماعيـة ا  ا لـم َيـْبِن تربيتـه علـى هـذه 
فـي رمـاد   ويصـرخ فـي واد دون فائـدة ا و  الإ صول الثابتة كان كمـن يـرقم علـى مـاء   ويـنفخ

 ..جدوى 
* * * 
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قوق الإ خرين - 2 راعاة ح   م 
ســلام ا قــام قواعــد " غــرس الإ صــول النفســية النبيلـة " سـبق ا ن  كرنــا فــي مبحـث  ا ن الإ ِ

لتتم التربية الإجتماعيـة ... التربية الفاضلة على ا صول نفسية تتصل بالعقيدة   وترتب  بالتقوى 
حتـى ينشـا  المجتمـع علـى التعـاون المثمـر   ... علـى ا نبـل معنـى   وا كمـل غايـة لدى الفـرد 

 ..والتراب  الوثيق   والإ دب العالي   والمحبة المتبادلة   والنقد الذاتي البنّاء
وكنــا ا لمحنــا ا لــى ا ن مــن ا ميــز الإ صــول التــي يجــب ا ن يقــوم التعامــل الإجتمــاعي علــى 

يمـان والتقـوى  : ا ساسها هي  يثـار  عقيدة الإ ِ وفضـيلة الـإ خوة والمحبـة   ومبـادئ الرحمـة والإ ِ
قدام والجرا ة في الحق .. والحلم لق الإ ِ  ..وخ 

وكنا ا كدنا ا ن المربين جميًعا ا  ا لم يرسخوا هذه الإ صـول النفسـية فـي نفـوس ا طفـالهم 
.. سيسـيرون فـي المجتمـع فـي طريـق الشـذو  والـإنحراف  -ولإ شك  -فا نهم .. منذ الصغر 
وا  ا شبّوا على هذا الفساد .. ا داة هدم وا جرام وتخريب لكيان المجتمع وتماسكه  بل يكونون
 ! !..لإ ينفع معهم توجيه ولإ تربية ولإ ا صلاح .. والإنحراف 

فالذي نخلص ا ليه بعد هذه التقدمة ا ن مراعاة حقوق المجتمع متلازمة كـل التلـازم مـع 
صــول النفســية معنــى   وا ن مراعــاة حقــوق الإ صــول النفســية النبيلــة   بــل بعبــارة ا وضــح ا ن الإ  

الإ ولى روح   والثانية جسم   فلـا يمكـن اسـتغناء الـإ ولى : المجتمع مظهر   وا ن شئت فقل 
 ..وا لإ كان الخلل والفوضى والإضطراب .. عن الثانية بحال 

ولكن ما هي ا هم هذه الحقـوق الإجتماعيـة التـي يجـب ا ن نرشـد الولـد ا ليهـا   وننشـئه 
 ..حتى يعتاد عليها ويقوم با دائها خير قيام ؟ .. ا مره بها عليها   ون
 
 

 :ا هم هذه الحقوق هي 
 .حق الإ بوين  - 9
 .حق الإ رحام  - 2
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 .حق المعلم  - 3
 .حق الرفيق  - 4
 .حق الكبير  - 2

ولنتكلم عن كل حق من هذه الحقوق بشيء من التفصيل ؛ ليقوم المربـي علـى غرسـها 
 :ا ته وعلى اللّه التكلان   وهو المستعان وترسيخها في الولد منذ نش

* * * 
 :حق الإ بوين  - 9

ا ن من ا هم ما يجب ا ن يحرص المربـي عليـه تعريـف الولـد بحـق والديـه عليـه   و لـك 
حســان ا ليهمــا والقيــام بخــدمتهما   ورعايــة شــيخوختهما   وعــدم رفــع  ببّرهمــا وطاعتهمــا والإ ِ

ا لى غير  لك من هذه الحقوق الواجبـة .. هما الصوت فوق صوتهما   والدعاء لهما بعد ممات
 ..  والإ داب الإ بوية اللازمة 

فـي بـّر الوالـدين   فعلـى الإ بـاء والمـربين ا ن يعلِّموهـا  وصايا النبي  منوهذه طائفة 
 .ا ولإدهم منذ الصغر حتى يا خذوا بها   ويعملوا على ا رشاداتها 

 -عـن ابـن عبـاس ( ب المفـرد فـي الـإ د) روى البخـاري  :رضى اللّه في رضـاهما  (ا  )
ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح ا ليهما محتسًبا ا لإ فتح اللّـه : " قال  - رضي الله عنهما

وا ن كان واحًدا فواحد   وا ن غضب ا حـدهما لـم يـرض اللّـه عنـه  -يعني من الجنة  -له بابين 
 " .وا ن ظلماه : وا ن ظلماه ؟ قال : حتى يرضى عنه   قيل 

  عـن  رضـي اللـه عنهمـاعن عبد اللّـه بـن عمـرو بـن العـاص  -سب ل السلام  وجاء في -
 " .رضى اللّه في رضى الوالدين   وسخ  اللّه في سخ  الوالدين : " ا نه قال  النبّي 

 -روى البخاري عن عبد اللّه بـن عمـر :  برهما مقدم على الجهاد في سبيل اللّه (ب)
؟ قـال نعـم  " لـك ا بـوان : " ا جاهد   قال :  ي قال رجل للنب: قال  - رضي الله عنهما

 .ففيهما فجاهد : قال 
 ا تـى النبـي  وروى ا حمد والنسائي عن معاوية بن جاهمة السلمي ا ن جاهمة  -
؟ قـال نعـم   " هل لك من ا م " : يا رسول اللّه ا ردت الغزو وجئت ا ستشيرك   فقال : فقال 
 " .الزمها فا ن الجنة عند رجليها : " قال 
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 - رضـي اللـه عنهمـا -وروى مسلم في صـحيحه عـن عبـد اللّـه بـن عمـرو بـن العـاص  -
ا بايعك على الهجرة والجهاد ا بتغـي الـإ جر مـن اللّـه : فقال  ا قبل رجل ا لى نبي اللّه : قال 

فتبتغـي الـإ جر مـن اللّـه ؟ : بل كلاهمـا قـال : ؟ قال " فهل من والديك ا حد حّي : "   قال 
 " .فارجع ا لى والديك فا حسن صحبتهما : " قال نعم   قال 

ــر الــدعاء لهمــا بعــد مماتهمــا وا كــرام صــديقهما ( ج) ــارك : مــن الب ــه تب ــإ لــإ مر اللّ امتثال
 :وتعالى 

 {واخفْ  هلما جدنداح الذ ّل من الرمحة وقل ردبِّ ارمحهما كما ربياني صغرًيا }
سراء )   ( 24: الإ ِ

ترفـع للميـت بعـد : " قـال  ي هريرة عن ا ب( الإ دب المفرد ) وروى البخاري في  -
 " .ولدك استغفر لك : اَْي ربّي ا ي شيء هذا ؟ فيقول له : موته درجته فيقول 

بينمـا نحـن عنـد رسـول : وروى ا بو داود وابن ماجة والحاكم عن مالك بن ربيعة قال  -
وي شـيء يا رسول اللّه هل بقي علي من بّر ا ب: ا   جاءه رجل من بني سلمة   فقال  اللّه 

الصلاة عليهما   والإستغفار لهما  وا نفـا  عهـدهما   " نعم   : ا بّرهما به بعد وفاتهما ؟ قال 
 " .وا كرام صديقهما   وصلة الرحم التي لإ توصل ا لإ بهما 

يضـرب لنـا المثـل الصـالح فـي  - رضي اللـه عنهمـا -هذا عبد اللّه بن عمر بن الخطاب 
كمــا روى مســلم فــي  -: بــد اللّــه بــن دينــار  لــك فيقــول الولــد الصــالح البــار ؛ ويــروي لنــا ع

ا ن عبد اللّه بن عمر لقيـه رجـل بطريـق مكـة فسـلم عليـه عبـد اللّـه   وحملـه علـى  -صحيحه 
ا صـلحك اللّـه : فقلنا لـه :حمار كان يركبه   وا عطاه عمامة كانت على را سه   قال ابن دينار 

ا لعمــر بــن : اللّــه  ا نهــم الــإ عراب   وا نهــم يرضــون باليســير   فقــال عبــد ا ن ا بــا هــذا كــان ودًّ
 " .ا ن ا بّر البر صلة الرجل ا هل وّد ا بيه : " يقول  الخطاب   وا ني سمعت رسول اللّه 

من البر ا ن : " قال ا ن رسول اللّه  -  -عن ا نس ( مجمع الزوائد ) وجاء في  -
 " .تصل صديق ا بيك 

جـاء :  قـال خـاري عـن ا بـي هريـرة لما روى الب: تقديم الإ م بالبرِّ على الإ ب  (د)
. ا مـك : "يا رسول اللّه   من ا حق بحسـن صـحابتي؟ قـال : فقال  رجل ا لى رسول اللّه 
 " .ا بوك : قال ثم َمْن ؟ قال . ا مك : ثم َمْن   قال : قال . ا مك : قال ثم َمْن ؟ قال 
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ي الطـواف وروى ابن كثير في تفسيره عن سليمان بن بريدة عن ا بيه ا ن رجلـا كـان فـ -
واحدة  (9)لإ   ولإ بزفرة : " هل ا ديت حقها ؟ قال  حامًلا ا مه يطوف بها   فسا ل النبي 

. " 
يـا رسـول : فقـال  عن بريدة ا ن رجلـا جـاء ا لـى النبـي ( مجمع الزوائد ) وجاء في 

اللـّـه ا نــي حملــت  ا مــي علــى عنقــي فرســخين فــي رمضــاء شــديدة لــو ا لقيــت فيهــا بضــعة لحــم 
 " .لعله ا ن يكون لطلقة واحدة : " ت شكرها ؟ فقال لنضجت فهل ا دي

 
سلام قدم الإ م بالبر على الإ ب لسببين   :والإ ِ

ا ن الإ م تعاني بحمل الولد وولإدته وا رضاعه والقيام على ا مـره وتربيتـه ا كثـر ممـا : الإ ول 
 :يعانيه الإ ب   وجاء  لك صريًحا في قوله تبارك وتعالى 

لته ُأم ه ودْهًنا على ودْهنب وفص اُلُه يف عامني أن اشُكْر   ووصينا اإِلنساند بوالديه مح }

 ( 94: لقمان . )  {ولوالديكد إ   املصري 

.. ا نـي حملـت ا مـي علـى عنقـي وقبل قليل سمعنا قول الرجـل الـذي قـال للرسـول 
لعله ا ن يكون لطلقة واحـدة : "  -جوابه عليه الصلاة والسلام  -فهل ا ديت شكرها ؟ وسمعنا 

. " 
 :ومن طرائف ما يذكر في هذا ا ن رجلا سمع ا عرابيا حاملا ا مه في الطواف وهو يقول 

(1)إنذذذذذذذذذذذي  هلذذذذذذذذذذذا  مطيذذذذذذذذذذذة ال أذعذذذذذذذذذذذر    
 

  
 نفذذذذذذذذذذذذذذذرت ال أنفذذذذذذذذذذذذذذذر ( )إذا الركذذذذذذذذذذذذذذذاب 

   
 مذذذذذذذذذذذا  محَلذذذذذذذذذذذْت  وأرضذذذذذذذذذذذعتين أكثذذذذذذذذذذذرُ  

  
 الّلذذذذذذذذذذذذه  ربذذذذذذذذذذذذي  ذو  اجلذذذذذذذذذذذذالل أكذذذذذذذذذذذذرُب

   
ها: ثم التفت ا لى ابن عباس وقال   ؟ ا تراني قضيت حقَّ

 .لإ واللّه ولإ طلقة من طلقاتها : قال 

                                                

 .يقصد التوجع الذي تلاقيه الإ م ا ثناء الحمل والولإدة  (9)
 .لإ ا فزع : لإ ا  عر  ( 9)
بل : الركاب (  2)  .الإ 
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ــإ م : الثــاني  ــان  -ا ن ال ــه مــن عاطفــة وحــب وحن بلــت علي ــة  -بمــا ج  ا كثــر رحمــة وعناي
فالولد قد يتساهل في حق ا مه عليه لما يرى من ظواهر عطفها ورحمتها .. واهتماًما من الإ ب 

.. ثـر بـرًّا بهـا   وطاعـة لهـا لهذا جاءت الشريعة الغراء موصية الولد بـا ن يكـون ا ك.. وحنانها 
 ..حتى لإ يتساهل في حقها   ولإ يتغاضى عن برها واحترامها وا كرامها 

ا لهـا   مسـتهزئًا بهـا   معرًضـا  وما يؤكد حنان الإ م وشـفقتها ا ن الولـد مهمـا كـان عاقًـّ
نها تنسى كل شيء حين يصاب بمصيبة   ا و تحل عليه كارثة .. عنها   ..فا 

 ا ن شابًّا كان علـى عهـد رسـول : "  -  -رقندي عن ا نس  كر ا بو الليث السم
قل لإ ا له ا لإ اللّه فلـم ينطـق لسـانه   فـا خبر : ي سمى علقمة   فمرض واشتد مرضه   فقيل له 

ا ما ا بـوه فقـد مـات  ولـه ا م كبيـرة   فا رسـل : هل له ا بوان ؟ فقيل : فقال :  بذلك النبي 
يـا رسـول اللّـه كـان يصـلي كـذا وكـذا   وكـان : ا ليها   فجاءت   فسـا لها عـن حالـه فقالـت 

فمـا : يصوم كذا وكذا   وكان يتصدق بجملة دراهم مـا نـدري مـا وزنهـا ومـا عـددها ؟ قـال 
: ولَم  لك ؟ قالـت : يا رسول اللّه ا نا عليه ساخطة واجَدة   قال لها : حالك وحاله ؟ قالت 

سخ  ا مه حجب لسانه : "  اللّه  كان يؤثر علّي امرا ته ويطيعها في الإ شياء   فقال رسول
 " .عن شهادة ا ن لإ ا له ا لإ اللّه 

يـا بلـال   انطلـق واجمـع حطًبـا كثيـًرا حتـى ا حرقـه بالنـار   فقالـت يـا رسـول : ثم قال 
وكيف يحتمل قلبـي  لـك   فقـال رسـول ! ابني وثمرة فؤادي تحرقه بالنار   بين يدي ؟! اللّه 
فارضـي عنـه ؟ فوالـذي نفسـي بيـده لـإ ينتفـع بصـلاته ولـإ  يسّرك ا ن يغفـر اللّـه لـه:  اللّه 

اُْشـِهد اللّـه تعـالى فـي سـمائه   وا نـت يـا : بصدقته مـا دمـِت سـاخطة   فرفعـت يـدها وقالـت 
يـا بلـال   انطلـق فـانظر :  رسول اللّه ومن حضر ا ني قد رضيت عنه   فقـال رسـول اللّـه 

ل ا مه قد تكلمت بما ليس في قلبها حياء مـن لإ ا له ا لإ اللّه فلع: هل يستطيع علقمة ا ن يقول 
لإ ا له ا لإ اللّه ومات من يومه : رسول اللّه ؛ فانطلق بلال   فلما انتهى ا لى الباب سمعه يقول 

ّسل وكفن   وصلّى النبّي عليه الصلاة والسلام عليه   ثم قام على شفير القبـر   وقـال  يـا : وغ 
ل زوجت  (9)ه على ا مه فعليه لعنة اللّه   ولإ يقبل منـه صـرف معشر المهاجرين والإ نصار من َفضَّ

                                                

 .التوبة : الصرف  (9)
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لهـذين السـببين كـان بـر الـإ م .. وروى الحـديث بلفـظ ا خـر الطبرانـي وا حمـد "  (2)ولإ َعـدل 
 ..مقدًما على بر الإ ب 

ــر    ــون هــذا   ليقومــوا بمهمــتهم الكبــرى فــي تلقــين الولــد حقيقــة الب ــيعلم المرب ــإ فل ا ل
 !! ..ها   والقيام بحقها والعطف على الإ م   والعناية ب

علـى المـربين ا ن يلقنـوا الإ ولـإد هـذه الـإ داب السـلوكية مـع  :ا داب البر بالـإ بوين ( هـ)
ا لـإ يمشـوا ا مـامهم   وا لـإ ينـادوهم با سـمائهم   وا لـإ : ا بائهم وا مهاتهم وهـي مرتبـة كمـا يلـي 

ا يجلسوا قبلهم   وا لإ يتضجروا من نصائحهم   وا لإ يا كلوا مـن طعـام ينظـرون  ا ليـه  وا لـإ َيرقـو 
 ...مكانًا عالًيا فوقهم   وا لإ يخالفوا ا مرهم 

 :والإ صل في مراعاة هذه الإ داب قوله تبارك وتعالى 

إما يبُلَغن  عندَّ الكربد * وَقضى رب كد ألَّا تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحساًنا  }

واخف  هلما * ا قوال كرميا وال تنهرمها وقل هلم (1)أحدمها أو ك المها فال تقل هلما ُا ن 

سراء . )  {جناح الذ ّل من الرمحة  وقل ربِّ ارمحهما كما ربياني صغرًيا   ( 24 - 23: الإ ِ
 :وقوله عليه الصلاة والسلام 

 ( . 2: مجمع الزوائد ج " ) ما بّر ا باه من سّدد ا ليه الطرف بالغضب "  -
يـا : رجل ومعه شيخ فقـال لـه ا تى رسول اللّه : قالت  رضي الله عنهاعن عائشة  -
ـه  : ا بي   قال : من هذا الذي معك ؟ قال ! هذا  فلـا تمـش ا مامـه   ولـإ تجلـس قبلـه  وَتْدع 

 ( . 2: مجمع الزوائد ج ) باسمه   ولإ تستسب له 
 :وهذه طائفة من ا خبار السلف في التزام هذه الإ داب مع ا بائهم 

كيـف بـّر ابنـك بـك ؟ : عمـر بـن زيـد قيـل ل:  كر صاحب عيون الإ خبار هذا الخبـر * 
ما مشيت نهاًرا ق  ا لّإ وهو خلفي   ولإ ليلـا ا لّـإ مشـى ا مـامي   ولـإ رقـى سـطًحا وا نـا : قال 
 .تحته 

خرجـت : عن ا بي غسان الضبّي قال : هذه القصة ( مجمَع الزوائد ) و كر صاحب * 
لـإ تمـش : ا بي   قال :  من هذا ؟ قلت: ا مشي مع ا بي بظهر الحرة   فلقيني ا بو هريرة فقال 

                                                

 .الفدية : العدل  (2)
 .كلمة تضجر وتا فف : اُّف  (9)
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بين يدي ا بيك ولكن امش خلفه ا و ا لى جانبه   ولإ تدع ا حًدا يحول بينك وبينه   ولإ تمـش 
 .قد نظر ا بوك ا ليه لعلّه اشتهاه  (9)ولإ تا كل َعْرًقا. ا بيك ( سطح ) فوق ا ّجار 
مــن لــم ا ر ا حــًدا ا بــّر : قــال المــا مون رحمــه اللـّـه ( : عيــون الإ خبــار ) وممــا جــاء فــي * 

الفضل بن يحيى با بيه   بلـل مـن بـره ا ن يحيـى كـان لـإ يتوضـا  ا لـإ بمـاء مسـخن   وهمـا فـي 
حيث ا خذ ا بـوه  -فقام الفضل . السجن   فمنعهما السجان من ا دخال الحطب في ليلة باردة 

ا لى قمقم كان يسخن فيه الماء   فملا ه ثم ا دناه من نار المصباح   فلم يزل  -يحيى مضجعه 
ا با بيه ليتوضا  بالماء الساخن . ي يده حتى ا صبح قائًما وهو ف  .فعل كل هذا بِرًّ
ا بـي : )وحضر صالح العباسي مجلس المنصور مرة   وكان يحدثه   ويكثر مـن قولـه * 

لإ تكثر من الترحم على ا بيك بحضرة ا ميـر المـؤمنين   :   فقال له حاجبه الربيع ( رحمه اللّه 
هـذا جـزاء مـن تعـرض : ة الإ باء   فتبسم المنصور وقال لإ ا لومك فا نك لم تذق حلاو: فقال 

 .لبني هاشم 
ا ن ا بي لم يزل بـي : ا ن رجلا ا تى ا با الدرداء   فقال : وروى ابن حبان في صحيحه * 

ـّق والـديك  ولـإ : حتى زّوجني   وا نـه الـإ ن يـا مرني بطلاقهـا ؟ قـال  مـا ا نـا الـذي ا مـرك ا ن َتع 
   ك ا ن شئت حـدثتك بمـا سـمعت مـن رسـول اللّـه بالذي ا مرك ا ن تطلّق امرا تك غير ا ن

" الوالـد ا وسـ  ا بـواب الجنـة   فحـافظ علـى  لـك البـاب ا ن شـئت ا و َدْع : " سمعته يقـول 
 .فطلَّقها : فا حسب عطاء قال : قال .  (2)

ا ن لـي امـرا ة   وا ن ا مـي : وفي رواية ابن ماجة والترمذي ا ن رجلا ا تى ا با الـدرداء فقـال 
الوالد ا وس  ا بـواب الجنـة   فـا ن : يقول  سمعت رسول اللّه : ؟   فقال تا مرني بطلاقها 

 .شئت فا ضْع هذا الباب ا و احفظه 
: قـال - رضـي اللـه عنهمـا -وروى ابن ماجة وابن حبـان فـي صـحيحه عـن ابـن عمـر * 

طلقهـا فا بيـت   فـا تى عمـر رسـول : كان تحتي امرا ة ا حبها   وكان عمر يكرههـا   فقـال لـي 
 " .طلقها : "  كر  لك له   فقال لي رسول اللّه فذ اللّه 

                                                

 .العظم ا  ا ا خذ عنه معظم اللحم : الَعرق  (9)
 .ا ي اترك وتجنب : دع  (2)
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فمن .. العقوق معناه العصيان والمخالفة وعدم ا داء الحقوق  :التحذير من العقوق ( و)
العقوق ا ن ينظر الولـد ا لـى ا بيـه نظـرة شـزر عنـد الغضـب   ومـن العقـوق ا ن يعتبـر الولـد نفسـه 

 .مساوًيا لإ بيه 
ــا ومــن العقــوق ا ن يتعــاظم الولــد عــن تق ــإ يــنهض لهمــا احتراًم ــه   ا و ل ــل يــدْي والدي بي

 .وا جلاًلإ 
ـرَّف با بيـه لإسـيما ا  ا كـان  ومن العقـوق ا ن يسـتحو  الغـرور علـى الولـد فيسـتحيي ا ن يع 

 .الولد في مركز اجتماعي مرموق 
ومن العقوق ا لإ يقوم الولد بحق النفقة على ا بويه الفقيرين فيضطرهما ا لى ا قامة الـدعوى 

نفاق عليهما عليه ليلزمه   .القاضي بالإ 
ــا فف الولــد مــن ا بويــه ويتضــجر منهمــا ويعلــو صــوته عليهمــا    ــر العقــوق ا ن يت ومــن ا كب

هانة لهما   والمسبة لشخصهما   .ويقّرعهما بكلمات مؤ ية جارحة   ويجلب الإ 
ثم  ر عليه الصلاة والسـلام مـن العقـوق   وا ن يبـين مـا للعـاق مـن الـإ  فلا عجب ا ن يحذِّ

 :ط العمل   والإنتقام في العاجلة والإ جلة والوزر وحبو
ا لـإ ا نبــئكم :  قـال رسـول اللـّـه : قــال  روى البخـاري ومسـلم عــن ا بـي بكـر  -

شـراك باللّـه   وعقـوق الوالـدين   : بلى يا رسول اللّه   قال : ؟ قلنا ( ثلاًثا ) با كبر الكبائر  الإ 
فمـا زال يكررهـا حتـى قلنـا ليتـه .. ر ا لإ وقول الزور وشهادة الزو: وكان متكًئا فجلس   فقال 

 ( " .رحمة به وا شفاًقا عليه ) سكت 
رضـي اللـه وروى ا حمد والنسائي والبزار والحاكم عن عبد اللّـه بـن عمـرو بـن العـاص  -
مـدمن  الخمـر : "ثلاثة حّرم اللّه تبارك وتعالى عليهم الجنـة : " قال  ا ن رسول اللّه  عنهما

 " .وّ الذي ي ِقّر الخبث في ا هله   والعاق لوالديه   والّدي
: " قـال وروى البخاري ومسلم عن عبد اللّه بن عمرو بن العـاص ا ن رسـول اللّـه  -

نعـم : قـال ! وهـل يشـتم الرجـل والديـه! يا رسول اللّـه : من الكبائر شتم الرجل والديه   قال 
 " .يسّب ا با الرجل فيسب ا باه   ويسب ا مه فيسب ا مه 

بعشـر  ا وصاني رسـول اللّـه : قال  -  -ره عن معا  بن جبل وروى ا حمد وغي -
ّقـنَّ والـديك وا ن ا مـراك ا ن : " كلمات   قال  لإ تشرك باللّه شيًئا وا ن قتلت وحّرقت   ولـإ تع 

 ... " .تخرج من ا هلك ومالك 
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كـل الـذنوب : "قـال    عن النبي  وروى الحاكم والإ صبهاني عن ا بي بكرة  -
ا لى يوم القيامة ا لإ عقوق الوالدين   فا ن اللّه يعّجله لصـاحبه فـي الحيـاة قبـل  يؤخر اللّه ما شاء

 " .الممات 
فـارجع ( تقـديم الـإ م علـى الـإ ب فـي البـر ) وسبق ا ن  كرنا حديث علقمة في بحث  -

 .ا ليه لترى نتيجة من يعق والديه 
: ل قـا وروى الإ صبهاني وغيره عن ا بـي العبـاس الإ صـم عـن العـّوام بـن حوشـب  -

نزلت مرة حيًّا   وا لى جانب  لك الحي مقبرة   فلما كان بعد العصـر انشـق منهـا قبـر فخـرج 
رجل را سه را س حمار   وجسده جسد ا نسان   فنهق ثلاّ نهقات   ثم انطبق عليـه القبـر   

: مالهـا ؟ قالـت : ترى تلـك العجـوز ؟ قلـت : فا  ا عجوز تغزل شعًرا ا و صوًفا   فقالت امرا ة 
: كان يشرب الخمر فا  ا راح تقـول لـه ا مـه : وما كانت قصته ؟ قالت : ذا   قلت تلك ا م ه

ا نما ا نت تنهقين كمـا ينهـق الحمـار : يا بنّي اتق اللّه ا لى متى تشرب هذه الخمر   فيقول لها 
فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم   فينهق ثلـاّ : فمات بعد العصر   قالت :   قالت 

 .عليه القبر نهقات ثم ينطبق 
* * * 

ئ ولده عليهـا   ويلقنـه ا ياهـا حتـى  هذه هي ا هم الإ سس التي يجب على المربي ا ن ينشِّ
 ..يتدرج الولد على البر   ويفهم منذ نعومة ا ظفاره حق الإ بوين 

سـلام؛  وا  ا كان الولد منذ الصغر يقوم بهذا الحق على الوجـه الصـحيح الـذي يريـده الإ 
لـإ ن فضـيلة .. يكون ا رغب وا كـد .. ى من ا رحام وجيران ومعلمين فا ن قيامه بالحقوق الإ خر

بر الوالدين هي منبع الفضائل الإجتماعية جميًعا   فمن السهل على الولد الذي َتربَّى على البـر 
ا ن يتربى علـى احتـرام الجـار   واحتـرام الكبيـر   واحتـرام المعلّـم  واحتـرام .. واحترام الإ بوين 
 ...الناس جميًعا 
كــان تركيــزي فــي البحــث علــى الوالــدين ا كثــر مــن ا ي حــق مــن الحقــوق  -ا كلــه لهــذ

 لــك لــإ ن فضــيلة البــر بالــإ بوين هــي اُّس الفضــائل .. الإجتماعيــة التــي ســيا تي التفصــيل عنهــا 
 !!..جميًعا   بل هي منطلق لكل حق في هذا الوجود 

كر نضع بين يدي المربي ا هم التوجيهات التي يجب  ا ن يلقن عليها فاستنتاًجا مما   
 :الولد 
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كثار من قوله تعالى - 22 نهما ينتفعان به   والإ  : الدعاء لهما ولإ سيما بعد الموت فا 

سراء . )  { رب ارمحهما كما ربياني صغرًيا }  ( 24: الإ 
* * * 

 :حق الإ رحام  - 2
نسان  -هم الإ رحام هم من ترتب  ب بصلة القرابة والنسـب   وهـم علـى الترتيـب  -ا يها الإ 

خوة والـإ خوات   والإ عمـام والعمـات   : التالي  الإ باء والإ مهات   والإ جداد والجدات   والـإ 
وا ولإد الإ خ   وا ولإد الإ خت   والـإ خوال والخالـإت   ثـم مـن يلـيهم مـن الإ قربـاء   الـإ قرب 

 ..فالإ قرب 
 

 :ع ا رحاًما لسببين وهؤلإء سّموا في الشر
فـي الحـديث  لإشـتقاق الـرحم مـن اسـم الـرحمن ؛ وهـذا مـا ا كـده النبـي  :الإ ول 

يقـول  ا نه سمع رسول اللّه  الذي رواه ا بو داود والترمذي عن عبد الرحمن بن عوف 
خلقت الرحم   وشققت لها اسًما مـن اسـمي .. ا نا اللّه   وا نا الرحمن : ) عن اللّه عز وجل 

 ( .صلها وصلته   ومن قطعها قطعت ه ؛ فمن و
ولإ يخفى ما في الإشتقاق من باعث ا لى الرحمة   ومن دافع ا لى العطف والحنان نحو 

 .من له حق الصلة من  وي القرابة والنسب 
نسان   وهذا ما عناه النبـي  :الثاني   لإنحدار القرابة من الإ صل الذي ينتمي ا ليه الإ 

 ..ب الصلة   والتحذير من القطيعة في توجيهاته الكريمة في وجو
مما يحرك عاطفة القرابة من ا عماقها   ويثير في الحنايا مشاعر ا خويـة  -لإ شك  -وهذا 
 !!..ما ا سماها 

ا لــإ ا ن يشــمروا عــن ســاعد الجــد  -بعــد تبيــان هــذه الحقــائق  -فمــا علــى المــربين ا  ن 
روا الولد منذ سـن الـوعي والتمييـز بحقـوق  لتنمـو فـي نفسـية .. القرابـة والـرحم والعمل   لي َبصِّ

الولد نزعة التطلع ا لى الإجتماع بالإ خرين   وتتا صل في  اتيتـه محبـة مـن تربطـه وا يـاهم رابطـة 
حسان لهم   .. النسب  حتى ا  ا بلل الولد سن الرشد والنُّضج العقلي قام بواجب العطف والإ 

هم   ومـّد يـد العـون واحتـرم كبيـرهم   ورحـم صـغيرهم   وكفكـف دمـوع الحـزن عـن مصـاب
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حسان ا لى مكروبهم وفقيـرهم  وهـذا لـإ يتـا تى ا لـإ بتا ديـب الولـد علـى هـذه الخصـال   .. والإ 
 .وتعويده على هاتيك الفضائل والمكارم 

فلا عجب حين نتلو كتاب اللّه عـز وجـل ا ن نمـّر علـى الإ يـات التـي تحـض علـى صـلة 
حسان ا لى  وي القربى   ..الرحم   وتا مر بالإ 

 :طاقة من هذه الإ يات  -ا يها المربون  -وا ليكم 

: النساء . )  { واتقوا الّله الذي تساءدُلوند به واألرحامد إن الّله كان عليكم رقيًبا } -
9 ) 

سراء . )  { وآت  ذا القربى حقَُّه واملسكنيد وابن السبيل وال تبذ ر تبذيًرا } - : الإ 
22 ) 

وبالوالد ين إحسانا وبذي القربى واليتامى  واْعُبُدوا الّله وال تشركوا به شيًئا } -

 ( 32: النساء . )  { ...واملساكني واجلار ذي القربى 
القرا ن الكريم يحذر من قطيعة الرحم   ويعتبر هـذه القطيعـة بغًيـا وا فسـاًدا ..  وبالمقابل

 :في الإ رض يستحق صاحبها اللعنة وسوء الدار   قال تعالى 

ّله من بعد ميثاق ه  ، ويقطعون ما أمر الّله به أن يوصل والذين ينُقُضون عهدد ال } -

 ( 22: الرعد . )  {وُيفسدون يف األرض أولئك هلم اللعنة وهلم سوء الدار 

* فهل عسيتم إن توليتم أن ُتفسدوا يف األرض وتقّطُعوا أرحامكم  }: وقال ا يًضا  -

 ( 23 - 22: د محم. )  {أولئك الذين لعنهم الّله فأصم هم وأعمى أبصارهم 
فمـا .. فا  ا كانت هذه نهاية ومصير من يقف من رِحِمه هذا الموقـف الظـالم المعـادي 

على المربين ا لإ ا ن ي بيِّنوا لمن كان لهم عليهم حق التربية مغبة القطيعة   وما يترتب عليها من 
صـلتهم  نتائج وخيمة لإ تحمد عقباها   كما عليهم ا ن يبصروهم بـالثمرات التـي يجنونهـا مـن

 ..للرحم   وقيامهم بحق القرابة 
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ا فضـل الثمـرات فــي صـلة الـرحم   ا رشــد ا ليهـا المربِّـي الــإ ول  -ا يهـا المربــون  -وا لـيكم 
صـلوات اللّـه وسـلامه عليـه عسـى ا ن ت علموهـا ا ولـإدكم   وتلقنوهـا لمـن كـان لـه حـق التربيــة 

 .عليكم 
يمان باللّه واليوم الإ خر *  -روى الشـيخان عـن ا بـي هريـرة لمـا  : صلة الرحم شعار الإ 
 -  ا ن رسول اللّه  مـن كـان يـؤمن باللّـه واليـوم الـإ خر فليكـرم ضـيفه   ومـن : " قـال

كان يؤمن باللّه واليوم الإ خر فليصل َرِحَمه   ومن كان يؤمن باللّه واليـوم الـإ خر فليقـل خيـًرا ا و 
 " .ليصمت 
ا ن  روى الشيخان عن ا نس  لما : صلة الرحم تزيد في العمر   وتوسع في الرزق *

( يـزاد فـي عمـره ) من ا حّب ا ن يبس  له في رزقه وي ْنَسا  له في ا ثـره : " قال  رسول اللّه 
 " .فليصل رحمه 

  عن  -  -لما روى ا بو يعلى عن ا نس  صلة الرحم تدفع عن الواصل ميتة السوء *
فـي العمـر  ويـدفع بهمـا  ا ن الصدقة وصـلة الـرحم يزيـد اللّـه بهمـا: " سمعه يقول  النبي 

 " .ميتة المكروه والمحذور 
لما روى الطبراني والحاكم عـن ابـن عبـاس  : صلة الرحم تعمر الديار وتثمر الإ موال* 

ا ن اللّـه ليعّمـر بــالقوم الـديار   ويثّمـر لهــم : "  قـال رسـول اللـّـه : قــال  رضـي اللـه عنهمـا
: وكيـف  لـك يـا رسـول اللّـه ؟ قـال: قيـل الإ موال   وما نظر ا ليهم منذ خلقهم بغًضا لهـم   

 " .بصلتهم الرحم 
 -لما روى ابن حبان والحاكم عن ابن عمر  : صلة الرحم تغفر الذنب وتكّفر الخطايا* 

ا ني ا  نبـت  نًبـا عظيًمـا فهـل لـي مـن : رجل فقال  ا تى النبي : " قال  - رضي الله عنهما
: نعـم   قـال : فهـل لـك مـن خالـة ؟ قـال  :لإ   قال : هل لك من ا م ؟ قال : توبة ؟ فقال 

 " .فبرَّها 
لما روى البزار والطبراني  :  صلة الرحم تي ّسر سبيل الحساب وتدخل صاحبها الجنة* 

ثلاّ من كّن فيه حاسبه اللّـه : " قال رسول اللّه : قال  -  -والحاكم عن ا بي هريرة 
: ي يارسـول اللّـه بـا بي ا نـت وا مـي ؟ قـال ومـا هـ: حساًبا يسيًرا وا دخله الجنة برحمتـه   قـالوا 
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تعطي من حرمك   وتصل من قطعك   وتعفو عمن ظلمك   فا  ا فعلـت  لـك يـدخلك اللّـه 
 " .الجنة 

لـإ يـدخل : "يقـول   ا نه سـمع النبـي  -  -وروى الشيخان عن جبير بن مطعم 
 " .الجنة قاطع رحم 

لما روى البزار والطبراني :   يامةصلة الرحم ترفع الواصل ا لى الدرجات العلى يوم الق *
ا لإ ا دلكـم علـى مـا يرفـع اللّـه بـه : "  قال رسول اللّه : قال  بن الصامت اعن عبادة 

م علـى مـن جهـل عليـك   وتعفـو عمـن : قـال . نعـم يـا رسـول اللّـه : الدرجات ؟ قالوا  تحلـ 
 " .ظلمك   وتعطي من حرمك   وتصل من قطعك 

فلاشك .. الولد هذه الفضائل التي يحظى بها ِمْن رحمه  فحينما يضع المربي بين يدي
ا ن الولد يندفع بكليته ا لى محبة ا قربائه   وصلة ا رحامه   فيعـرف لهـم فضـلهم  ويـؤدي ا لـيهم 

وهـذا لعمـري .. حقهم   ويشاركهم في ا لـإمهم وا فـراحهم   ويفـّرج عـن مكـروبهم وفقيـرهم 
 ..غاية البر   ومنتهى الصلة 
مربين يعلّمون الإ ولإد هذه الحقائق   ويرشـدونهم ا لـى هاتيـك المكـارم فما ا حوجنا ا لى 

 !!..والخصال 
 :حق الجار  - 3

ولكن مـن هـو .. ومن الحقوق التي يجب ا ن يهتم المربون لها   ويعتنوا بها حق الجار 
فكـل .. ا لى ا ربعين داًرا.. الجار ؟ هو كل مجاور لك عن اليمين والشمال   والفوق والتحت 

وهـذا المعنـى للجـوار مسـتفاد .. ء جيرانك   لهم عليك حقوق   وعليهم لـك واجبـات هؤلإ
رجـل  ا تـى رسـول اللّـه : قـال من الحديث الذي رواه الطبراني عن كعـب بـن مالـك 

يا رسول اللّه ا ني نزلت في محلّة بني فلان   وا ن ا شدهم ا لّي ا  ى ا قربهم لي جـواًرا   : فقال 
يا تون المسجد   فيقومون على  - رضي الله عنهم -كر وعمر وعليًّا ا با ب فبعث رسول اللّه 
ــه   فيصــيحون  ــن خــاف جــاره بوائقــه : باب ــدخل الجنــة م ــإ ي ــين داًرا جــار   ول ا لــإ ا ن ا ربع

 ( .شروره ) 
سلام  -وحقوق الجار  هي ا لإ ي لِحق الرجل بجـاره : ترجع ا لى ا ربعة ا صول  -في نظر الإ 

ســـوء   وا ن يعاملـــه با حســـان   وا ن يقابـــل جفـــاءه بـــالحلم ا  ى   وا ن يحميـــه ممـــن يريـــده ب
 ..والصفح 
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 :كف الإ  ى عن الجار ( ا  )
ــواع منهــا  ــإ  ى ا ن .. الزنــى   والســرقة   والســباب   والشــتائم   ورمــي الإ وســاخ : وال

سـلام  صـلوات اللّـه  -وا خطرها الزنى   والسرقة   وانتهاك الحرمة   وهذا مما ا كـده رسـول الإ 
روى .. لما كان يوجه ا صـحابه ا لـى ا كـرم الخصـال وينهـاهم عـن ا قـبح الفعـال -وسلامه عليه 

مام ا حمد والطبراني عن المقداد بن الإ سود  : " لإ صـحابه  قال رسول اللّه : قال  الإ 
فقـال : حرام حرمه اللّه ورسوله فهو حرام ا لى يوم القيامـة   قـال : ما تقولون في الزنى ؟ قالوا 

ما : ني الرجل بعشرة نسوة ا يسر عليه من ا ن يزني بامرا ة جاره   قال لإ ن يز:  رسول اللّه 
لـإ ن يسـرق : حرمها اللّه ورسوله فهي حرام ا لى يوم القيامة   قال : تقولون في السرقة ؟ قالوا 

 " .الرجل من عشرة ا بيات ا يسر عليه من ا ن يسرق من جاره 
واللّـه لـإ : " لصـلاة والسـلام ا ما ا  ى اليد وا  ى اللسان فيدخل في مضمون قوله عليه ا

الذي لـإ يـا من جـاره : َمْن يا رسول اللّه ؟ قال : يؤمن   واللّه لإ يؤمن   واللّه لإ يؤمن   قيل 
 .رواه الشيخان ( " شروره )بوائقه 

ب ولده : ويروى عن عبد الملك بن مروان قال  ا  ا رّويتهم شعًرا فلـا تـرّوهم ا لـإ : لمؤدِّ
جَير ال) مثل قول   ( :سلولي الع 

 يذذذذذذذذبني   اجلذذذذذذذذار   حذذذذذذذذني  يذذذذذذذذبني  عذذذذذذذذين  

  
 و   تذذذذذذذذذذذذذأنس  إّ   كذذذذذذذذذذذذذالب  جذذذذذذذذذذذذذاري 

   
 وتظعذذذذذذذذن جذذذذذذذذارتي مذذذذذذذذن جنذذذذذذذذب بذذذذذذذذييت  

  
 و    تسذذذذذذذذذذرت  بسذذذذذذذذذذرت  مذذذذذذذذذذن  جذذذذذذذذذذدار  

   
 وتذذذذذذذذذذأمن   أن  أطذذذذذذذذذذالع  حذذذذذذذذذذني  آتذذذذذذذذذذي  

  
 عليهذذذذذذذذذذا  وهذذذذذذذذذذي  واضذذذذذذذذذذعة  اخلمذذذذذذذذذذار  

   
 كذذذذذذذذذذذلك   هذذذذذذذذذذدي   آبذذذذذذذذذذائي   قذذذذذذذذذذدمًيا 

  
 توارثذذذذذذذذذذه   النجذذذذذذذذذذار   عذذذذذذذذذذن  النجذذذذذذذذذذار 

   
 :ويشبه قول حاتم الطائي في الحفاظ على عرض الجار 

 عذذذذذذرس جذذذذذذاري  (1)إذا مذذذذذذا بذذذذذذّت أختذذذذذذل   

  
 لُيْخف ذذذذذذذذيين   الظذذذذذذذذالم   فمذذذذذذذذا   خفيذذذذذذذذتُ   

   
 أأفضذذذذذذذذح  جذذذذذذذذارتي  وأخذذذذذذذذون  جذذذذذذذذاري   

  
 فذذذذذذال    والّلذذذذذذه   أفعذذذذذذل   مذذذذذذا   حييذذذذذذتُ    

   
 :وكذلك قول عنترة 

                                                
 .ا رقب العرس من حيث لإ يشعرون : ا ختل (  9
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 وأغذذذذذذذذ  طذذذذذذذذريف إن بذذذذذذذذدت   جذذذذذذذذارتي   

  
 حتذذذذذذذذى   ُيذذذذذذذذواري   جذذذذذذذذارتي   مأواهذذذذذذذذا  

   
النظر ا ليه بعين الإحتقار   مثلما يفعل من لـم يتربـوا تربيـة فاضـلة ا   : ومما يؤ ي الجار 

 : يزرون جارهم الفقير   ويحتقرون ابن حيّهم المسكين   قال حسان بن ثابت 
 فمذذذذذذذذذا  أحذذذذذذذذذد  منذذذذذذذذذا  يُنْهذذذذذذذذذد  جلذذذذذذذذذاره   

  
 أذاة  وال ُمذذذذذذذذذذذْزرب بذذذذذذذذذذذه وهذذذذذذذذذذذو عائذذذذذذذذذذذد   

   
 ألنذذذذذذذذذا  نذذذذذذذذذرى  حذذذذذذذذذق  اجلذذذذذذذذذوار أمانذذذذذذذذذة   

  
 وحيفظذذذذذذذذذذذه منذذذذذذذذذذذا الكذذذذذذذذذذذريم املعاهذذذذذذذذذذذد  

   
 :حماية الجار ( ب) 

حماية الجار   وكف الظلم عنه ا ثر من ا ثار طهارة النفس   بل مكرمة من ا نبل المكـارم 
نقا  جاره من  سلام   ومما ينبه لشرف همة الرجل نهوضه لإ  لقية في نظر الإ  مصيبة نالته   الخ 

ــة الجــار مــن ا شــهر مفــاخر العــرب التــي ملــا ت ا شــعارهم    ــه   وكانــت حماي ا و بلــاء حــّل ب
 .وسطرتها دواوينهم 

 : قال حسان بن ثابت 
 وال ضذذذذذذذذذذيفنا عنذذذذذذذذذذذد القذذذذذذذذذذرى ينذذذذذذذذذذذدّفع  

  
 ومذذذذذذذذذذا جارنذذذذذذذذذذذا يف النائبذذذذذذذذذذات يُنْسذذذذذذذذذذذلَّمِ  

   
 :وقال ا يًضا 

 يواسذذذذذذذذذذذذذذذذذون مذذذذذذذذذذذذذذذذذوالُهُم يف الغ نذذذذذذذذذذذذذذذذذا  

  
 وحيمذذذذذذذذذذذذذذذذذون جذذذذذذذذذذذذذذذذذاردهم إْن ُ لذذذذذذذذذذذذذذذذذْم

   
 :وقال حسان بن نشية 

 أبذذذذذذذذذوا أن ُيبيحذذذذذذذذذوا جذذذذذذذذذارهدم لعذذذذذذذذذدوِّهم   

  
 وقذذذذذذد ثذذذذذذار نقذذذذذذُع املذذذذذذوت  حتذذذذذذى تكذذذذذذوثرا    

   
 :وكان لإ بي حنيفة جار بالكوفة ا  ا انصرف من عمله يرفع صوته في بيته منشًدا 

 أضذذذذذذذذذذذذذذاعوني وأي  َفًتذذذذذذذذذذذذذذى أضذذذذذذذذذذذذذذاعوا 

  
 ل يذذذذذذذذذذذوِم   َكِريهذذذذذذذذذذذة    وس ذذذذذذذذذذذداد    َثْغذذذذذذذذذذذرب 

   
فيسمع ا بو حنيفة غناءه بهذا البيـت   فـاتفق ا ن ا خـذ الحـرس فـي ليلـة مـن الليـالي هـذا 
الجار وحبسوه   ففقد ا بـو حنيفـة صـوته تلـك الليلـة   وسـا ل عنـه فـي الغـد فـا خبروه بحبسـه  

وطلب منه ا طلـاق الجـار   فا طلقـه فـي الحـال   فلمـا ( الإ مير عيسى بن موسى ) فركب ا لى 
لـإ   ولكـن : فهـل ا ضـعناك يـا فتـى ؟ قـال : ا بـو حنيفـة   وقالـه لـه سـرًّا  خرج الفتـى دعـا بـه

 :ا حسنَت وتكرمَت   ا حسن اللّه جزاءك   وا نشد 
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 ومذذذذذذذذذا ضذذذذذذذذذّرنا أّنذذذذذذذذذا قليذذذذذذذذذل وجاُرنذذذذذذذذذا     

  
 عزيذذذذذذذذذذذذز وجذذذذذذذذذذذذاُر األكثذذذذذذذذذذذذرين ذليذذذذذذذذذذذذل   

   
والإ صل في حماية الجار   ودفع الظلم عنه   وعدم خذلإنه مـا رواه الشـيخان عـن ابـن 

المسـلم ا خـو المسـلم لـإ يظلمـه  ولـإ : " قـال  ا ن رسول اللّـه  - رضي الله عنهما -عمر 
؛ من كان في حاجة ا خيه كان اللّه في حاجته   ومن فّرج عن مسلم كْرَبـة ( يخذله ) ي سلمه 

 " .فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة   ومن ستر مسلًما ستره اللّه يوم القيامة 
حسان ا لى ال( ج)  :جار الإ 

لإ يكفي المرء في حسن الجوار ا ن يكف ا  اه عن الجار   ا و يـدفع عنـه بيـده ا و جاهـه 
يًدا طاغية   بل يدخل في حسن الجوار ا ن يجامله بنحو التعزيـة عنـد المصـيبة   والتهنئـة عنـد 
الفرح   والعيادة عند المرض   والبداءة بالسلام   وا رشاده ا لى ما ينفعه بعلمه ونصحه من ا مر 

 ..وعلى العموم ا ن يواصله بما استطاع من ا كرام .. ينه ودنياه د
حسان ما رواه الخرائطـي والطبرانـي عـن عمـرو بـن شـعيب عـن ا بيـه  والإ صل في هذا الإ 

مـن ا غلـق بابـه دون جـاره مخافـة علـى ا هلـه ومالـه   فلـيس : " قـال  عن جده عن النبي 
ا  ا اسـتعانك : ا تدري ما حق الجـار ؟  لك بمؤمن   وليس بمؤمن من لم يا من جاره بوائقه   

ا عنته   وا  ا استقرضك ا قرضته   وا  ا افتقر عدت عليه   وا  ا مـرض عدتـه   وا  ا ا صـابه خيـر 
ــان  ــه بالبني ــإ تســتطل علي ــه   ول ــه   وا  ا مــات اتبعــت جنازت يت ــه   وا  ا ا صــابته مصــيبة عزَّ هنا ت

تار ريح قِدرك ا   لإ ا ن تغـرف لـه منهـا   وا ن اشـتريت فتحجب عنه الريح ا لإ با  نه   ولإ تؤ ه بق 
 " .فاكهة فاهد له   فا ن لم تفعل فاَْدِخلها سرًّا   ولإ يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده 

يمان فقال  وقد عّد رسول اللّه  مـن كـان يـؤمن باللّـه : " ا كرام الجار في خصال الإ 
 .الشيخان " . واليوم الإ خر فليكرم جاره 

ن إحساًنا وبذي الُقربى واليتامى واملساكني واجلار ذي وبالوالدي }: وقال تعالى 

 ( 32: النساء . )  {وابن السبيل  ( )والص اح ب باجلْنِب  (1)القربى واجلار اجُلُنِب 

                                                

 .الجار البعيد الذي لإ يمت ا ليك بقرابة  (9)
 .من يرافقك في نحو سفر ا و تعلم ا و صناعة  (2)



 مسؤوليات المربين: الثَّاني الِقْسم   352
 

مـا رواه الطبرانـي عـن جـابر ... ومما يؤكد هذه الحقوق للجار القريب   والجار البعيد 
  " : لـه : وهـو المسـلم : شرك   وجـار لـه حقـان وهو الم: جار له حق : الجيران  ثلاثة

سلام   وجار له ثلاثة حقـوق  مسـلم لـه رحـم   فلـه حـق الجـوار وحـق : حق الجوار وحق الإ 
سلام والرحم   " .الإ 

يـا غلـام ا  ا : كنت عند عبد اللّه بن عمر   وغلام له يسلخ شاة   فقال : قال مجاهد 
: يقـول  لإ ني سـمعت رسـول اللّـه  -ا حتى قال  لك مرارً  -سلخت فابدا  بجارنا اليهودي 

ثه "   .البخاري ومسلم " مازال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت ا نه سيورِّ
رضـي والمتا دبون با دب القرا ن يحافظون على حقوق الجار حق الرعايـة ؟ قالـت عائشـة 

لـإ ا ن تنـزل بـين ا بويهـا لإ تبالي المرا ة ا  ا نزلت بين بيتين من الإ نصـار صـالحين ا  : "  الله عنها
. " 

حسان ا لى الجار  بذل ما يطلبه من نحو النار والملح والماء   وا عارته ما اعتاد : ومن الإ 
كالقدر   والصفحة   والسكين  ... الناس استعارته من ا متعة البيت   وحاجات المنزل 

ومينعون }: وحمل كثير من المفسرين الماعون في قوله تعالى .. والقدوم   والغربال 

على هذه الإ دوات ونحوها    لك ا ن منعها دليل لؤم الطبيعة   ودناءة النفس ؛ .  { املاعون
 :قال مهيار 

 ول غ وِب  عيشهم من راحةٍ  على        مالَهم مثل   دارهم  من  لجارهم
ــة  ــن ا مام ــا بي دؤاد   وهــو كعــب ب ــي حســن الجــوار ب ــل ف ــرب يضــربون المث وكــان الع

وكـان ا بـو دؤاد هـذا ا ن هلـك لجـاره بعيـر ا و شـاة ا خلفهـا " ا بي دؤاد  جار كجار: " فيقولون 
 .عليه   وا  ا مات الجار ا عطى ا هله مقدار ديّته من ماله 

كان لعبد اللّه بن المبارك جار يهـودي   فـا راد ا ن ( : مفيد العلوم ) قال الخوارزمي في 
صـدقتم : تساوي ا لإ ا لًفا   قـال  لإ: با لفين   فقيل له : بكم تبيع ؟ قال : يبيع داره فقيل له 

  ولكن ا لف للـدار   وا لـف لجـوار عبـد اللّـه بـن المبـارك   فـا خبر ابـن المبـارك بـذلك فـدعاه 
ولولإ ما لقيه اليهودي من ابن المبارك من حسن الخلق . لإ تبعها : فا عطاه ثمن الدار   وقال 

 !!.  وكريم المعاملة لما وقف من بيع الدار هذا الموقف 
 :احتمال ا  ى الجار  (د)
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للمرء فضل في ا ن يكف عن جـاره الـإ  ى   ولـه الفضـل فـي ا ن يجيـره ويـدفع عنـه يـد 
حسـان جهـده   وهنـاك فضـل رابـع هـو ا ن يتجـاوز عـن  السوء   وله فضـل فـي ا ن يواصـله بالإ 
ا خطائه   ويتغاضى عن هفواته   ويتلقى كثيًرا مـن ا سـاءاته بالصـفح والحلـم   ولإسـيما ا سـاءة 

: من غير قصد   ا و ا ساءة ندم عليها   وجاء معتذًرا منها   قال الحريري في مقاماتـه صدرت 
 ( .وا راعي الجار ولو جار ) 

ولإ شك ا ن الذي يحلم على من َجِهل عليه   ويحسن ا لى من ا ساء ا ليه   ويعفو عمـن 
 ..ظلمه يكون في ا على مراتب الكرامة   وفي ا رفع منازل السعادة يوم القيامة 

: "  قال رسول اللّـه : قال  -  -وى البزار والطبراني عن عبادة بن الصامت ر -
م علـى مـن : نعم يا رسول اللّـه   قـال : ا لإ ا دلكم على ما يرفع اللّه به الدرجات ؟ قالوا  تحلـ 

 " .جهل عليك   وتعفو عمن ظلمك   وتعطي من حرمك   وتصل من قطعك 
ــًرا مــا يكــون الصــفح عــن المــذنب   و العفــو عــن المســيء   دواء لســوء خل قــه   وكثي

وتقويًما لإنحرافه واعوجاجه   فيعود الجفاء ا لى ا لَْفة   والمنـاوا ة ا لـى مسـالمة   والبغضـاء ا لـى 
 :  وصدق اللّه العظيم القائل في محكم تنزيله .. محبة 

وال تستوي احلسنة وال الس يئة ادفع باليت هي أحسدُن ، فإذا الذي بينك وبينه  }

 ( 34: فصلت . )  { داوة كأنه و ٌّ محيٌمع
ومن المسلّم به عند علماء التربية والإ خلاق ا ن التسرع ا لى دفع السـيئة بمثلهـا ا و با شـد 
منها دون نظر ا لى ما يترتب عليها من الإ ثر السيء   والنتائج الوخيمة دليل واضـح علـى ضـيق 

لناس في الإ خلاق والسيادة علـى وا نما يتفاضل ا.. الصدر   والعجز عن كبح جماح الغضب 
ومـن هنـا .. قدر تدبّرهم للعواقب   وتبصـرهم للنتـائج   وا سـكاتهم لثـورة الإنفعـال ا  ا طغـت 

كان الذي يملك نفسه عند الغضب من ا قـوى الإ قويـاء   ومـن ا عظـم الإ بطـال فـي نظـر النبـي 
 . (9)العظيم صلوات اللّه وسلامه عليه 

فمـا علـى .. ر   وا ميـز الإ سـس فـي معاملـة الجـار تلكم ا هم الإ صول فـي حقـوق الجـوا
علـى فضـيلة حسـن الجـوار   -منـذ التمييـز  -المربين ا لإ ا ن يسـعوا جهـدهم فـي تخليـق الولـد 

حتى ا  ا بلل السن التي تؤهله لإ ن يتعامل مع الـإ خرين  ويسـاكنهم   .. ومراعاة حقوق الجار 

                                                

 " .الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب  ليس الشديد بالصرعة ا نما: " في الحديث  (9)
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واعتـداء   وواصـلهم بـالبر  كـف الـإ  ى عـنهم   وحمـاهم مـن كـل ظلـم.. ويكون بجـوارهم 
حسان   واحتمل منهم كل ما يلقاه من ا ساءة وا  ى   ..والإ 

 
 :وتخليق الولد على هذه الإ صول الإ ربعة في حقوق الجوار لإ يتم ا لإ بشيئين 

 ..تلقينها شفويًّا في المناسبات وغير المناسبات : الإ ول 
 ..لجيران تطبيقها عمليًّا مع من كان من سنه من ا بناء ا: الثاني 

ولإ شك ا ن الولد حينما يتخلق على هذه الخصال الكريمة منـذ الصـغر تنمـو فـي نفسـه 
نزعة التطلع ا لى الإجتماع بالإ خرين   بل يصبح ا نسانًا اجتماعيًّا بكل ما في هـذه الكلمـة مـن 

فيثبـت وجـوده حيثمـا .. معنى   بل تتلاشى من نفسـيته ا فـات العزلـة والإنكمـاا والإنطوائيـة 
وما  اك ا لإ بفضـل التربيـة الإجتماعيـة التـي تخلّـق بهـا   ..   ويبرز شخصيته ا ينما وجد  كان

 ..وتدّرج عليها   وسلك وسائلها وا سبابها 
ا لإ فلينتبه المربون ا لـى الإ سـس التـي تنمـي شخصـية الولـد   وتجعلـه مـن ا ماجـد النـاس 

 !!وفضلائهم 
* * * 

 :حق المعلم  - 4
هامة التي يجب ا ن ينتبه المربون لها   ويذكّروا بها   وي لحوا ومن الحقوق الإجتماعية ال

حتـى يتنّشـا  الولـد علـى .. تربية الولد على احترام المعلـم   وتـوقيره   والقيـام بحقـه .. عليها 
الإ دب الإجتماعي الرفيع تجاه من لـه عليـه حـق التعلـيم والتوجيـه والتربيـة   ولإسـيما ا ن كـان 

 ..يتّسم بالتقوى   ويتميز بمكارم الإ خلاق المعلم يتصف بالصلاح   و
ــام المــربين وصــايا كريمــة    ــه ا م ــه وســلامه علي ســلام صــلوات اللّ ــي الإ  ولقــد وضــع نب
وتوجيهات سامية في ا كرام العلماء   وا جلال المعلمين   لـيعلم النـاس لهـم فضـلهم   وليقـوم 

 ..من كان له شرف التّلمذة بحقهم   ويلتزم التلاميذ الإ دب معهم 
 
 

 :وا ليكم هذه الطاقة العطرة من الوصايا والتوجيهات 
: قــال  روى ا حمــد والطبرانــي والحــاكم عــن عبــادة بــن الصــامت ا ن رســول اللـّـه  -

 ( " .حقه ) ليس من ا متي من لم ي ِجّل كبيرنا   ويرحم صغيرنا   ويعرف لعالمنا "
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: "  ل اللّـه قـال رسـو: قـال  عن ا بي هريـرة ( الإ وس  ) وروى الطبراني في  -
 " .تعلموا العلم   وتعلموا للعلم السكينة والوقار   وتواضعوا لمن تعلّمون منه 

ــر ) وروى الطبرانــي فــي  - ــه ( الكبي ــإ : "  عــن ا بــي ا مامــة عــن رســول اللّ ثلــاّ ل
ْقس  : يستخف بهم ا لإ منافق  سلام   و و العلم   وا مام م   " . و الشيبة في الإ 

مام ا حمد عن  - اللهـم لـإ : " قال  سهل بن سعد الساعدي ا ن رسول اللّه روى الإ 
  ولإ يستحيا فيه من الحليم   قلوبهم قلوب الإ عـاجم    (9)يدركني زمان   لإ ي ْتَبع فيه العليم 

 " .وا لسنتهم ا لسنة العرب 
د "  ا ن النبي  وروى البخاري عن جابر  - كان يجمع بين الرجلين من قتلى ا ح 

ا يهمـا ا كثـر ا خـًذا للقـرا ن ؟ فـا  ا ا شـير ا لـى ا حـدهما قّدمـه فـي :   ثم يقول ( يعني في القبر ) 
 " .اللحد 

 :ونستخلص من مجموعة هذه الوصايا الإ مور التالية 
  ولـإ يخـرج عـن را يـه وتوجيهـه   بـل يكـون معـه  ا ن يتواضـع لمعلمـهعلى المتعلم * 

اه فيما يعتمـده   بـل عليـه كالمريض مع الطبيب الماهر   فيشاوره فيما يقصده   ويتحرى رض
 .ا ن يعلم ا ن  له لمعلمه عّز   وخضوعه له فخر   وتواضعه له رفعة 

 :عوتب على تواضعه للعلماء   فقال  -  -ا ن الشافعي : ومما يقال 
 ت هين ها لإ التي النفس ت ْكَرمَ  ولن        ي كِرمونَها فهمْ  نفسي لهم  ا هين

وعلو منزلته بركاب زيد بـن ثابـت الإ نصـاري   مع جلالة قدره    وا خذ ابن عباس 
 " .هكذا ا مرنا ا ن نفعل بعلمائنا : " وقال 

مــام ا حمــد بــن حنبــل لخلــف الــإ حمر  لــإ ا قعــد ا لــإ بــين يــديك   ا مرنــا ا ن : " وقــال الإ 
 " .نتواضع لمن نتعلم منه 

مام الغزالي   ... " .لإ ينال العلم ا لإ بالتواضع   وا لقاء السمع : " وقال الإ 
جلال   ويعتقد فيه درجة الكمالوعلى المتعلم ا ن ينظر ا لى معلمه *  فا ن  لك  بعين الإ 

 .ا قرب ا لى الإستفادة منه   والنفع به 

                                                

 .يتعو  من زمن يعرض فيه الناس على العالم الفقيه  (9)
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مام الشافعي رحمه اللّه يقول  ح الورقـة بـين يـدي مالـك صـفًحا : ) وكان الإ  كنت اُصـفِّ
 ( .رقيًقا هيبة لئلا يسمع وقعها 

 ( .ا ن ا شرب الماء والشافعي ينظر ا لّي هيبة له  واللّه ما اجترا ت: ) وقال الربيع 
ــريك   فاســتند ا لــى الحــائ    وســا له عــن  وحضــر ا حــد ا ولــإد الخليفــة المهــدي عنــد ش 
ــريك   ثــم عــاد   فعــاد شــريك بمثــل  لــك   قــال ابــن الخليفــة  : حـديث فلــم يلتفــت ا ليــه ش 

عنـد اللّـه مـن ا ن  لـإ   ولكـن العلـم ا جـلّ : تستخف با ولإد الخلفـاء هـذا الإسـتخفاف ؟ قـال 
 . (9)ا ضيعه 

ــه  ــا ســيدي   : وينبغــي ا لــإ يخاطــب معلمــه بتــاء الخطــاب ا و كافــه   بــل يناديــه بقول ي
وكـذلك لـإ يــذكر اسـم معلمـه فــي غيبتـه ا لـإ مقرونًــا بمـا ي شــِعر ... ويـامعلمي   ويـا ا ســتا ي 

ا و قال .. ان كذا قال معلمنا الفاضل كذا   ا و قال ا ستا نا فل: السامع با جلاله وتوقيره كقوله 
 ..مرشدنا الفلاني كذا 

كنت ا  ا : )   قال شعبة  لمعلمه حقه   ولإ ينسى له فضله وعلى المتعلم ا ن يعرف* 
ما سمعت من ا حد شـيًئا ا لـإ : )   وقال ( سمعت من الرجل الحديث كنت له عبًدا ما يحيا 

 ( .ا ليه ا كثر ما سمعت منه  (2)واختلفت 
 : ورحم اللّه شوقي حيث قال

 قذذذذذذذذم     للُمعل ذذذذذذذذم     ودّفذذذذذذذذه     التْبجذذذذذذذذيال  

  
 كذذذذذذذذاد   املعل ذذذذذذذذُم   أن   يكذذذذذذذذوند  رسذذذذذذذذوال  

   
 َأعدل مذذذذذذتد أشذذذذذذر د أو أجذذذذذذذّل م ذذذذذذند الذذذذذذذذي   

  
 !يذذذذذذذذبين  وُينش ذذذذذذذذُ   أنُفًسذذذذذذذذا وعقوًلذذذذذذذذا ؟   

   
د وينبغي للولد المتعلم ا ن يدعو لإ ستا ه مدة حياته   ويرعى  ريته وا قاربـه وا هـل وّده بعـ

وفاته   ويعتمد زيارة قبره   والإستغفار له   والصدقة عنه في كل فرصة سـانحة   ويراعـي فـي 
العلم والدين والإ خلاق عادتـه   ويقتـدي بحركاتـه وسـكناته   ويتـا دب با دابـه باعتبـاره الإ سـوة 

 ..الحسنة   والقدوة الصالحة 
صـده عـن  لــك ولـإ ي..  يصـبر علــى سـوء خلـق معلمـه وجفوتــه وعلـى المـتعلم ا ن* 

ملازمته والإستفادة منه   ويبدا  هو عند جفوة المعلم وغضبه بالإعتذار والتوبة ممـا وقـع منـه   

                                                

 .لكونه مستنًدا غير متا دب بجلسته في حلقة العلم  (9)
 .ترددت ا ليه للخدمة  (2)
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وينسب موجب الغضب ا ليه   ويجعل العتب عليـه   فـا ن  لـك ا بقـى لمـودة ا سـتا ه  وا حفـظ 
 ..لقلبه   وا نفع للطالب في دينه ودنياه وا خرته 

بر علـى التعلـيم   بقـي عمـره فـي عمايـة مـن لـم يصـ: ) ومما ينقـل عـن بعـض السـلف 
 ( .الجهالة   ومن صبر عليه ا ل ا مره ا لى عز الدنيا والإ خرة 

 " .َ لْلت طالًبا فعززت  مطلوًبا : "  رضي الله عنهماوعن ابن عباس 
ا ن قوًمـا يا تونـك مـن ا قطـار الـإ رض : قيل لسـفيان بـن عيينـة : وقال الشافعي رحمه اللّه 

هـم حمقـى ا  ا هـم تركـوا مـا : ) ذهبوا ا و يتركـوك   فقـال للقائـل تغضب عليهم يوشك ا ن يـ
 ( .ينفعهم لسوء خلقي 
 :ولبعضهم قوله 

 إن   املعلذذذذذذذذذذذذم   والطبيذذذذذذذذذذذذب  كالمهذذذذذذذذذذذذا  

  
 إذا مهذذذذذذذذذذذذا   ُيكرمدذذذذذذذذذذذذا  (1) ال ينصذذذذذذذذذذذذحان

   
 فاصذذذذذذذذذرْب لذذذذذذذذذدائك إن جفذذذذذذذذذوتد طبيبذذذذذذذذذه  

  
 واصذذذذذذذذذرْب جلهلذذذذذذذذذك إن جفذذذذذذذذذوتد معلًمذذذذذذذذذا  

   
.. بسكون وتواضـع واحتـرام لس بين يدي معلمه جلسة الإ دبا ن يجوعلى المتعلم * 

ْقبًِلا بكليته عليه   غير نـاظر ا لـى يمينـه ا و شـماله ا و فوقـه ا و  مصغًيا ا لى ا ستا ه   ناظًرا ا ليه   م 
 ...قدامه بغير حاجة 

وعلى المتعلم كذلك ا ن يكون متجنًبا فـي حضـرة معلمـه كـل مـا يخـل بالوقـار  وينـافي 
  فلا ينبغي ا ن ينظر ا ليـه   ولـإ يضـطرب لضـجة يسـمعها ا و يلتفـت ا ليهـا ولـإ الإ دب والحياء 

ولإ يعبث بيديه ا و رجليـه ا و غيرهمـا مـن ا عضـائه   ولـإ يعبـث بيـده .. سيما عند ا لقاء درسه 
في ا نفه ا و يستخرج منه شـيًئا   ولـإ يفـتح فـاه ولـإ يقـرع سـنه ولـإ يضـرف الـإ رض براحتـه ا و 

يشبّك بيديه ا و يلعب با زاره   ولإ يكثر كلامه من غير حاجة   ولإ يخ  عليها با صابعه   ولإ 
يحكي ما يضحك لغير عجب ولإ لعجب رافًعا صوته فـي الضـحك   فـا ن غلبـه تبسـم تبسـًما 
بغير صوت البتّة   ولإ يكثر التنحنح من غير حاجـة ا ليـه   ولـإ يبصـق ولـإ يتـنّخم مـا ا مكنـه   

يا خـذ بمنـديل ا و ورقـة تسـتعمل لـذلك   وا  ا اضـطر فـا ن اضـطر ا لـى ا خـراج النخامـة مـن فيـه 
 فـاه  للعطاس خّفض صوت عطاسه جهده   وستر وجهه بمنـديل ا و نحـوه   وا  ا تثـاءب سـتر 
 :بيده بعد رّده جهده ؛ ومما قاله علي كرَّم اللّه وجهه في تبيان حق العالم على المتعلم 

                                                

ليس  لك على ا طلاقه لإ ن بعض المعلمين والإ طباء يعملون لوجه اللّه   لإ يريدون من وراء عملهم جزاء ولإ (  9)
 .شكوًرا 
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بالتحية   وا ن تجلس ا مامـه  من حق العالم عليك ا ن تسلم على القوم عامة   وتخصه) 
قـال فلـان خلـاف قولـه   ولـإ :   ولإ تشيرّن عنده بيديك   ولإ تغمز بعينك غيره ولإ تقـولّن 

تغتابّن عنده ا حًدا   ولإ تطلبّن عثرته   وا ن زلَّ قبلت معذرته   وعليـك ا ن تـوقره للّـه تعـالى   
في مجلسه   ولـإ تا خـذ بثوبـه  وا ن كانت له حاجة سبقت القوم ا لى خدمته   ولإ تسارر ا حًدا

نما هو كالنخلة تنتظـر متـى يسـق     ولإ تلّح عليه ا  ا كسل   ولإ تشبع من طول صحبته   فا 
 .. ( .عليك منها شيء 
 !..في هذه الوصية ما فيه الكفاية   وما يشفي الغليل  ولقد جمع 

مخصص له ا لإ وعلى المتعلم ا لإ يدخل على معلمه في الفصل ا و البيت ا و المكان ال *
سواء كان المعلم وحده ا و كان مع غيـره   فـا ن اسـتا  ن ولـم يـا  ن لـه انصـرف ولـإ باستئذان 

يكرر الإستئذان   وا ن شك في علم المعلم بـه فلـا يزيـد فـي الإسـتئذان فـوق ثلـاّ مـرات   
فـا ن كـان .. وليكن طرق الباب خفيًفا با دب با ظفـار الإ صـابع ثـم بالحلقـة ثـم بـالجرس قليًلـا 

 .وضع بعيًدا عن الباب فلا با س برفع ما ي ْسِمع لضرورة الإ مر الم
لإسـيما ... وينبغي ا ن يدخل على المعلم كامل الهيئة   متطهر البـدن   نظيـف الثيـاب 

نه مجلس  كر   واجتماع عبادة   ..ا ن كان يقصد مجلس العلم   فا 
ة مـن الـإ حوال وينبغي ا ن يدخل على المعلم   وقلبه فارغ من الشـواغل   ونفسـه صـافي

ليعي ما يقول   وينشرح صدره لما يسمعه   وا  ا حضر مكان المعلم فلـم يجـده ... النفسية 
جالًسا انتظره كيلا يفّوت علـى نفسـه درسـه   ولـإ يطـرق عليـه ليخـرج ا ليـه   وا ن كـان نائًمـا 

 ...صبر حتى يستيقظ ا و ينصرف ثم يعود 
يجلس في طلب العلم على باب زيد  كان - رضي الله عنهما -فقد ر وي ا ن ابن عباس 

لـإ   وربمـا طـال مقامـه : ا لـإ نوقظـه لـك ؟   فيقـول : ابـن ثابـت حتـى يسـتيقظ   فيقـال لـه 
 .وقرعته الشمس   وكذلك كان السلف يفعلون 

وعلى المتعلم ا  ا سمع المعلم يذكر دليًلا لحكم   ا و فائدة مستغربة   ا و يحكي * 
له في الحال   متعطش  ظ  لك ا صغى ا ليه ا صغاء مستفيدوهو يحف.. حكاية ا و ينشد شعًرا 

 .ا ليه فرح به كا نه لم يسمعه ق  
ا ني لإ سمع الحديث من الرجل وا نا ا علم به منـه   فا ريـه مـن نفسـي ا نـي : ) قال عطاء 

ا ن الشاب ليتحدّ بحديث فا سمع له كـا ني لـم ا سـمعه : ) ؛ وعنه قال ( لإ ا حسن منه شيًئا 
 ( .يولد   ولقد سمعته قبل ا ن 
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 :وقال ا بو تمام في صفات الصديق وا داب الصداقة 

 مدذذذذذذذذذذذْن       بإنسذذذذذذذذذذذان   إذا  أغضذذذذذذذذذذذبُته

  
 وجهلذذذذذذذذُت   كذذذذذذذذان  احللذذذذذذذذم  رد   جوابذذذذذذذذه 

   
 وإذا طربذذذذذذذذُت إىل امُلذذذذذذذذددام شذذذذذذذذربت مذذذذذذذذن  

  
 أخالقذذذذذذذذه    وسذذذذذذذذكرُت   مذذذذذذذذن   آدابذذذذذذذذه  

   
 وتذذذذذذذذراه   يصذذذذذذذذغي  للحذذذذذذذذديث  بسذذذذذذذذمعه   

  
 وبقلبذذذذذذذذذذذه     ولعلذذذذذذذذذذذه     أدرى     بذذذذذذذذذذذه 

   
 .هذا مما ي ستحب في معاملة الصديق للصديق   ومعاملة المعلم ا ولى وا وجب 

نـه يضـيع  ولإ ينبغي لطالب العلم ا ن يكـرر سـؤال مـا يعلمـه   ولـإ اسـتفهام مـا يفهمـه فا 
 ( .ا عادة الحديث ا شد من نقل الصخر : ) الوقت   وربما ا ضجر المعلم ؛ قال الزهري 

صغاء والفهم ا و يشتغل  هنه بفكر ا و حديث ثم يستعيد المعلـم وينبغي ا لّ  ر في الإ  إ ي ْقصِّ
 .ما قاله لإ ن  لك ا ساءة ا دب   بل يكون مصغًيا لكلامه   حاضر الذهن من ا ول مرة 

صغاء ا ليه   فلـه ا ن يسـا ل المعلـم  وا  ا لم يسمع كلام المعلم لبعده ا و لم يفهمه بعد الإ 
 .ره بسؤال لطيف ا عادته وتفهيمه بعد بيان عذ

* * * 
تلكم ا هم الإ داب التي يجـب ا ن يتلقنهـا الولـد مـن معلميـه ومربيـه   وهـي ا داب تربويـة 

 ..نبيلة   وحقوق اجتماعية كريمة 
ومن المعلوم ا ن الولد حينما يفتح عينيـه علـى تلقـين هـذه الـإ داب   ويتربَّـى منـذ نعومـة 

الولد ا دى ما عليـه مـن حقـوق تجـاه مـن فلا شك ا ن .. ا ظفاره على التخلق بهاتيك الحقوق 
 ...كانوا له سبًبا في العلم   والتربية   والإ خلاق   وتكوين الشخصية 

ومما لإ جدال فيه ا ن التركيز من قَِبل المعلمين والمربين في ا عداد الولد خلقًيا يجب ا ن 
مقـدم علـى  -ون كما يقول -يكون مقدًما على تكوينه العلمي والثقافي   لإ ن التحلي بالمكارم 

 ..تعليم المسائل 
لهذا كان السلف الصالح رضـوان اللّـه علـيهم يهتمـون بـا دب ا طفـالهم وتلامـذتهم ا كثـر 

 ..مما يهتمون في تلقينهم العلم   وتزويدهم المعرفة 
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يـا بنـي اصـحب الفقهـاء والعلمـاء   وتعلـم مـنهم   : ) قال الحبيب بن الشهيد لإبنـه 
 ( .ب ا لّي من كثير من الحديث وخذ من ا دبهم   فا ن  لك ا ح

نحن ا لى كثير من الإ دب ا حوج ا لى كثير من )  :وقال مخلّد بن الحسين لإبن المبارك 
 ( .الإ حاديث 

يا بني لـإ ن تعلـم باًبـا مـن الـإ دب ا حـب ا لـّي مـن ا ن تعلـم : ) وقال بعض السلف لإبنه 
 ( .سبعين باًبا من ا بواب العلم 

هو الميزان الإ كبر   وعليه تعرض الإ شياء  ل اللّه ا ن رسو)  :وقال سفيان بن عيينة 
ل قه وسيرته وهديه   ( .فما وافقها فهو الحق   وما خالفها فهو الباطل .. على خ 
 ( .كما يتعلمون العلم  (9)كانوا يتعلمون الهدي : ) وقال ابن سيرين 

ين   وممــا يجــب التنبيــه لــه ا ن هــذه الــإ داب التــي يجــب التزامهــا هــي فــي حــق المعلمــ
سـلام عقيـدة  الإ تقياء في ا نفسـهم   الإ وفيـاء لـدينهم   الـذين يرجـون للّـه وقـاًرا   ويؤمنـون بالإ 

هؤلــإء يجــب ا ن يلقــن الولــد احتــرامهم   وا ن يعــرف .. وشـريعة   وبــالقرا ن منهاًجــا ودســتوًرا 
 ..ماداموا على الهدى والصراط المستقيم .. فضلهم   وا ن يؤدي لهم حقهم 

لملحدون   والمربون اللادينيون فهؤلـإء لـيس لهـم فـي القلـوب ا جلـال   ا ما المعلمون ا
لحـاد   وا سـقطوا اعتبـارهم ومهـابتهم .. ولإ في النفوس احترام  لكـونهم ا هـدروا ا نسـانيتهم بالإ 

 ..بالكفر والضلال 
فعلى الـإ ب ا ن يغضـب للّـه   حـين يعلـم ا ن معلًمـا ملحـًدا يلقـن ولـده مبـادئ الكفـر   

لحــاد ومفــاهيم الزيــل و بــل عليــه ا ن يقــيم الــدنيا ويقعــدها   وا ن تغلــي فــي عروقــه حميــة .. الإ 
سلام  حتى يرى هذه الجـراثيم .. تجاه هذه الشرا م الباغية   والحثالإت العميلة الخائنة .. الإ 

فما عاد يرتفـع لهـم را س  ا و ينطـق لهـم .. البشرية قبعت في جحورها   وتوارت في ا وكارها 
 !!..لسان 

باحلقِّ على الباطِل فيدمغه فإذا هو زاهٌق ولكم الويل مما  بل نقذ ُ  }

 ( 92:الإ نبياء .) {تصفون 
 :ورحم اللّه من قال 

                                                

 .ا ي هدي محمد صلى الله عليه وسلم   وسيرة السلف : الهدي  (9)



 مسؤوليات المربين: الثَّاني الِقْسم   392
 

 إن عذذذذذذذذذذذادت العقذذذذذذذذذذذرب ُعذذذذذذذذذذذْدنا هلذذذذذذذذذذذا  

  
 وكانذذذذذذذذذذذت   النعذذذذذذذذذذذُل  هلذذذذذذذذذذذا حاضذذذذذذذذذذذرة   

   
بـل .. ولإ يكفي الإ ب ا ن يغضب للّه في الوقوف ا مام معلم ملحد   ومربٍّ ضال خائن

لينشـا  الولـد علـى مقاومـة .. ولده خلق الجرا ة الإ دبيـة   والمجـاهرة بـالحق  عليه ا ن يغرس في
سلام مهما كان لهم من القوة والتسل  والنفو    ..ا عداء الإ 

سلام من معلمين وغير معلمين  ا ن الإ مـة لهـم بالمرصـاد  .. وحينما يعلم ا عداء اللّه والإ 
 !!..الكبار والصغار وا ن الإستنكار والمواجهة لإ فعالهم وا قوالهم منبعث من 

 هل يتجرا  ا حد منهم على ا ن يجهر با لحاد ؟
سلام ؟  هل يستطيع مجرم من هؤلإء ا ن يتهجم على الإ 

هل نسـمع ا و نـرى ا ن عـدًوا تطـاول علـى  ات اللّـه   ا و طعـن بشخصـية الرسـول عليـه 
 !!.الصلاة والسلام ؟ حتًما الجواب   لإ 

حقيقة   وا ن يؤدوا ما عليهم مـن واجـب الـإ مر ا  ن فما على الإ باء ا لإ ا ن يفهموا هذه ال
بـالمعروف والنهـي عـن المنكــر   وا ن يقفـوا فـي وجـه كــل عميـل خـائن وا ن ي َخلِّقـوا ا ولــإدهم 

مَلــاء   ولــإ يخــرج مــن جحــورهم الإ عــداء .. بخلــق الجــرا ة والمجابهــة  حتــى لــإ يتمــادى الع 
 .. والجبناء   وحتى تبقى دائًما العزة للّه ولرسوله وللمؤمنين

 !!..ورحم اللّه امرًءا ا راهم من نفسه قوة   ومن جهاده عزة   ومن جرا ته قولة حق
 :حق الرفيق  - 2

مــن الــإ مور الهامــة التــي يجــب ا ن يلحظهــا المربــون فــي الولــد اختيــار الرفيــق المــؤمن   
ــيس الصــالح  ــويم .. والجل ــد   وصــلاح ا مــره   وتق ــي اســتقامة الول ــر ف ــا ثير كبي ــه مــن ت ــا ل لم

لإ تقل لـي مـن : )   وصدق من مثّل ( الصاحب ساحب : ) وقد صدق من قال ..  ا خلاقه
 !! ( .ا نا ؟ بل قل لي من تصاحب   تعرفني َمن ا نا 

 :ورحم اللّه الشاعر الذي يقول 

 عذذذذذن املذذذذذرء ال تسذذذذذأل وسذذذذذل عذذذذذن قرينذذذذذه     

  
 فكذذذذذذذذذذذذل قذذذذذذذذذذذذرين باملقذذذذذذذذذذذذارن يقتذذذذذذذذذذذذدي  

   
ربِّي الإ ول عليه ا   فضل الصلاة والتسليم كيف يوجـه الإ بـاء والمـربين فـي ولنستمع ا لى الم 

 .اختيار الرفقة الصالحة لإ ولإدهم   ومن لهم حق التربية عليهم 
مثـل : " قال  ا ن رسول اللّه  روى البخاري ومسلم عن ا بي موسى الإ شعري  -

الجليس الصالح   والجليس السوء كمثل حامل المسـك   ونـافخ الكيـر  فحامـل المسـك ا مـا 
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  ا و تشتري منه   ا و تجد منه ريًحا طيبة ؛ ونافخ الكير ا ما ا ن يحـرق ثيابـك    (9)ن ي حِذَيك ا  
 " .ا و تجد منه ريًحا منتنة 

لـإ تصـاحب ا لـإ مؤمًنـا ولـإ : " وروى ا بو داود والترمـذي عنـه عليـه الصـلاة والسـلام  -
 " .يا كل طعامك ا لإ تقي 

نـك بـه ت عـرف : " ا نه قال  وروى ابن عساكر عن رسول اللّه  - ا ياك وقرين السوء فا 
. " 

المرء علـى ديـن خليلـه   فلينظـر " وروى الترمذي وا بو داود عنه عليه الصلاة والسلام  -
 " .ا حدكم من يخالل 

 -ولإ سـيما بعـد ا ن يبلـل سـن التمييـز  -من هذا كله وجب على المربي ا ن ينتقي للولد 
سنه   يختل  بهم   ويلهو معهم   ويـدرس وا يـاهم ا ن ينتقي له الزمرة الصالحة من الرفقاء من 

  ويتفقــدهم بالزيــارة   ويعــودهم ا  ا مرضــوا   ويقــدم لهــم الهديــة ا  ا نجحــوا   ويــذكرهم ا  ا 
ينمي في الولد النزعـة الإجتماعيـة التـي ف طـر  -لإ شك  -وهذا .. نسوا   ويعينهم ا  ا احتاجوا 

ا سوًيا يؤدي حق المجتمع على الوجه الصـحيح عليها   ويجعل منه في المستقبل رجًلا متوازنً
سلام   !!..الذي يرضي اللّه عز وجل   ويا مر به الإ 

 ولكن ما هي ا هم حقوق المصاحبة التي يجب على المربين ا ن يرسخوها في الولد ؟
 :الحقوق هي كما يلي 

 :ا  ا لقيه  (9)السلام ( ا  )
ا ن رجًلـا  - ضـي اللـه عنهمـار -لما روى الشيخان عن عبد اللّـه عـن عمـرو بـن العـاص 

سلام خير ؟ قال  سا ل رسول اللّه  تطعم الطعام   وتقرا  السلام على من عرفت : " ا ي الإ 
 " .ومن لم تعرف 

لـإ تـدخلوا الجنـة :  قـال رسـول اللّـه : قـال  -  -وروى مسلم عن ا بـي هريـرة 
مـوه تحـاببتم ؟ ا فشـوا حتى تؤمنوا   ولإ تؤمنوا حتـى تحـابوا   ا ولـإ ا دلكـم علـى شـيء ا  ا فعلت

 " .السلام بينكم 
 :عيادته ا  ا مرض ( ب)

                                                

 .يعطيك : يحذيك  (9)
 .ا ن شاء اللّه " التزام الإ داب الإجتماعية " وكيفية السلام وا دابه ستا تي في مبحث  (9)
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عـودوا المـريض   وا طعمـوا : " قـال  لما روى البخاري عن ا بـي موسـى عـن النبـي 
 ( " .الإ سير ) الجائع   وفكّوا العاني 

حـق المسـلم علـى : " قال  ا ن رسول اللّه  -  -وروى الشيخان عن ا بي هريرة 
ام وعيــادة المــريض   واتبــاع الجنــائز   وا جابــة الــدعوة  وتشــميت رد الســل: المســلم خمــس 

 " .العاطس 
 :تشميته ا  ا عطس ( ج)

ا  ا عطـس : "ا نـه قـال  عـن رسـول اللّـه  -  -لما روى البخاري عن ا بي هريـرة 
يرحمك اللّه   فا  ا قال لـه يرحمـك : الحمد للّه   وليقل له ا خوه ا و صاحبه : ا حدكم فليقل 

 " .يهديكم اللّه ويصلح بالكم : ل اللّه   فليق
 :زيارته في الله ( د)

:  قـال رسـول اللّـه : قال  -  -عن ا بي هريرة .. لما روى ابن ماجة والترمذي 
من عاد مريًضا ا و زار ا ًخا في اللّه ناداه مناٍد با ن طْبَت وطـاب ممشـاك   وتبـوا ت مـن الجنـة " 

 " .منزًلإ 
ًلا زار ا ًخا له في اللّـه فـي قريـة ا خـرى   فا رصـد ا ن رج: "  وروى مسلم عن النبي 
ا ريد ا ًخا لـي : ا ين تريد ؟ قال: ملًكا فلما ا تى عليه قال ( الطريق ) اللّه تعالى له على مدرجته 

لـإ   غيـر ا نـي : ؟ قـال ( تقـوم بهـا ) هـل لـك مـن نعمـة تربُّهـا عليـه : في هذه القريـة   قـال 
 " .رسول اللّه ا ليك با ن اللّه قد ا حبك كما ا حببته فيه فا ني : ا حببته في اللّه تعالى   قال 

 :ا عانته وقت الشدة ( هـ)
ــر  ــن عم ــا -لمــا روى الشــيخان عــن اب ــه عنهم ــه  - رضــي الل ــال  ا ن رســول اللّ : ق

  من كان في حاجة ا خيه كان ( لإ يترك ن صَرَته ) المسلم ا خو المسلم لإ يظلمه ولإ ي ْسلِمه  "
َرب يـوم القيامـة   ومـن اللّه في حاجته   ومن ف ّرج عن مسلم كربة فّرج اللّه عنـه كربـة مـن كـ 

 " .ر مسلًما ستره اللّه يوم القيامةست
 :ا جابة دعوته ا  ا دعاه ( و)

حق المسلم على المسـلم : " قال  لما روى الشيخان عن ا بي هريرة ا ن رسول اللّه 
ابـة الـدعوة   وتشـميت العـاطس رد السلام   وعيادة المريض   واتباع الجنائز   وا ج: خمس 

. " 
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 :التهنئة بالشهور والإ عياد مما اعتاده الناس ( ز)
مــن لقــي ا خــاه عنــد : "  - رضــي اللــه عنهمــا -لمــا روى الــديلمي عــن ابــن عبــاس 

 " .الإنصراف من الجمعة فليقل تقبل اللّه منا ومنك 
يوم العيـد فقـال وروى صاحب المقاصد عن خالد بن معد ا نّه لقي واثلة بن الإ سقع في 

 .مثل  لك : تقبل اللّه منا ومنك   فقال له واثلة : له 
 .وجا في الصحيحين ا ن طلحة قام لكعب بن مالك وهنا ه بتوبة اللّه عليه 

عن عمرو بن شـعيب عـن ا بيـه عـن جـده مرفوًعـا ا لـى ( الجامع الكبير ) وروى صاحب 
ن اســتعان بــك ا عنتــه   وا ن ؟ ا  ( ويــدخل الرفيــق ) ا تــدرون مــا حــق الجــار : "  النبــي 

 .. " .استقرضك ا قرضته   وا ن ا صابه خير هنا ته   وا ن ا صابته مصيبة عزيته 
 :المهاداة في المواسم والمناسبات ( ح)

ــي  ــي ف ــي ( الإ وســ  ) لمــا روى الطبران ــال  عــن النب ــه ق ــادوا تحــابوا : " ا ن ؛ " ته
يا نسـاء : " قال رسول اللّه : قالت  رضي الله عنهاعن عائشة ( الإ وس  ) وللطبراني في 

نـه ينبـت المـودة   ويـذهب الضـغائن  (9)المؤمنين تهادين ولـو فرسـن ؛ وللـديلمي عـن " شـاة فا 
نهــا تــورّ المــودة   وتــذهب بالضــغائن: ) ا نــس مرفوًعــا  مــام "علــيكم بالهــدايا فا  ؛ وا خــرج الإ 

 ( .ذهب الشحناء   وتهادوا تحابوا وت( الحقد ) تصافحوا يذهب الِغّل ) مالك في الموطا  
ومما يتفرع عن حق الرفيق المؤمن الدائم حق الرفيق المؤقت   وهو الذي يصحبك في 

والصاحب }: وهو الذي عبر عنه القرا ن الكريم حين قال .. سفر ا و دراسة ا و وظيفة 

هذا الرفيق ينبغي ا ن ينال ممن جاوره كل عطف ورعاية وا كرام   وتعاون وا يثار .  {باجلنب 

كان  -وهو القدوة الصالحة  - وهذا هو رسول اللّه . جانب   وكرم ا خلاق   ولين 
يعطي لإ مته الإ سوة الحسنة في ملاطفة ا صحابه في السفر والحضر   والسلم والحرب   

 ..والحّل والترحال 
كـان معـه رجـل مـن ا صـحابه وهمـا علـى راحلتـين    ا سند الطبـري ا ن رسـول اللّـه 

  فقطـع قضـيبين ا حـدهما معـوج   فخـرج ( مجتمـع شـجر ) غْيضـة  فدخل رسـول اللّـه 

                                                

 ( .ا ي المقدم ) ظلف الشاة : فرسن  (9)
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! كنـت يـا رسـول اللّـه ا حـق بهـذا :   فقـال الرجـل ( ا ي الجيد منه ) وا عطى لصاحبه القويم 
نه مسؤول عن صحابته ولو ساعة من نهار : فقال  كلا يا فلان ا ن كل صاحب يصحب ا خر فا 
. " 

لحضـر مـروءة ؛ فا مـا المـروءة فـي للسـفر مـروءة ول: ) وقال ربيعة بن ا بـي عبـد الـرحمن 
السفر فبذل الزاد   وقلة الخلاف على الإ صحاب   وكثرة المزاح في غير مساخ  اللّه ؛ وا ما 
خوان في اللّه عـز وجـل  دمان ا لى المساجد   وتلاوة القرا ن   وكثرة الإ  المروءة في الحضر فالإ 

. " 
 :ومما ينسب لبعض بني ا سد قولهم 

 إذا  مذذذذذذا  رفيقذذذذذذى   يكذذذذذذن خلذذذذذذف نذذذذذذاقيت  

  
 لذذذذذه  مركذذذذذب فضذذذذذال فذذذذذال مح َلذذذذذت رِجْلذذذذذي   

   
 و   يذذذذذذك مذذذذذذن زادي لذذذذذذه شذذذذذذطُر م ذذذذذذزوددي   

  
 فذذذذذذذال كنذذذذذذذُت ذا زاد  وال كنذذذذذذذُت ذا فضذذذذذذذلِ  

   
 شذذذذذذريكاِن  فيمذذذذذذا  حنذذذذذذن فيذذذذذذه وقذذذذذذد أرى   

  
 علذذذذّي  لذذذذه  فضذذذذال  ينذذذذذا نذذذذال مذذذذن فضذذذذذلي     

   
* * * 
 
 

حـق  -واعد في تلقين الولد منـذ ا ن يفـتح عينيـه ا هم الإ سس والق -ا يها المربون  -تلكم 
وهـي مـن ا عظـم العوامـل فـي تنميـة النزعـة الإجتماعيـة   وتقويـة .. الرفيق   واحترام الصـديق 

خلـاص    ظاهرة المحبة في اللّه لدى الولد ؛ هذه النزعة حينما تقـوم علـى ا سـس المحبـة والإ 
ــاون  ــذل والتع ــار   والب يث ــاء والإ  ــا ن دعــائم .. والوف ــي ف ــل والســلام والإســتقرار تترســخ ف التكاف

خاء والمساواة تنتشر في ربوع الإ رض   وا طـراف .. المجتمع المسلم   وا ن مبادئ العدل والإ 
سلام في .. المعمورة  لما ا ؟ لإ ن الفرد المسلم ا عطى لكل  ي بصيرة النمو ج الحي عن الإ 

 ..سلوكه وا خلاقه   وملاطفته ومعاملته 
سلامي ا لى مـربين ا فاضـل   وا بـاء ا كـارم فما ا حوج المجتمع ال يغرسـون فـي الولـد ... إ 

حتى ينشا  الولد على كـريم .. منذ نشا ته هذه الإ سس من التربية الفاضلة   والإ خلاق القويمة 
 !!.الخصال   ويترعرع على ا فضل المكارم   وا نكار الذات 

* * * 
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 :حق الكبير  - 2
منـك علًمـا   وا رفـع تقـوى وديًنـا   وا سـمى الكبير هو من كان ا كبر منـك سـًنا   وا كثـر 

 ..جاًها وكرامة ومنزلة 
فيجــب علــى النــاس ا ن .. فهؤلــإء ا ن كــانوا مخلصــين لــدينهم   معتــزين بشــريعة ربهــم 
 امتثاًلإ لإ مر النبي .. يعرفوا لهم فضلهم   ويؤدوا لهم حقهم   ويقوموا بواجب احترامهم 

 ...لناس حقهم الذي عرَّف المجتمع فضلهم   وا وجب على ا
 :وا ليكم طاقة عطرة من توجيهاته الكريمة في توقير الكبير 

مـا ا كـرَم شـاب  شـيًخا : "  قـال رسـول اللـه : قـال  روى الترمذي عن ا نـس  -
 " .له من يكرمه عند سنّه ( ا ي قّدر ) لِسنّه ا لإ قيّض اللّه 

 ي اللـه عـنهمرضـوروى ا بو داود والترمذي عن عمـرو بـن شـعيب عـن ا بيـه عـن جـده  -
 " .ليس منّا من لم يرحم صغيرنا   ويعرف حق كبيرنا : " قال 

ا ن مـن ا جلـال : "  قـال رسـول اللّـه : قـال  وروى ا بو داود عن ا بي موسـى  -
ا ي التـارك ) اللّه تعالى ا كرام  ي الشيبة المسلم   وحامل القرا ن غير العالي فيـه والجـافي عنـه 

 ( " .العادل ) س    وا كرام  ي السلطان المق( له 
مـّر بهـا  رضي الله عنهاوروى ا بو داود عن ميمون بن ا بي شبيب رحمه اللّه ا ن عائشة  -

  ومر بها رجل عليـه ثيـاب وهيئـة فا قعدتـه فا كـل فقيـل لهـا ( قطعة خبز ) سائل فا عطته ِكْسرة 
مرنا رسول ا  : ) وفي رواية" ا نزلوا الناس منازلهم : "  قال رسول اللّه : في  لك ؟ فقالت 

 ( .ا ن ن ْنِزل الناس منازلهم  اللّه 
ا رانــي فــي : " قــال  ا ن النبــي  - رضــي اللــه عنهمــا -وروى مســلم عــن ابــن عمــر  -

ك بســواك فجــاءني رجلــان ا حــدهما ا كبــر مــن الــإ خر   فناولــت الســواك الإ صــغر  المنــام ا تســوَّ
 " .كبّر فدفعته ا لى الإ كبر منهما :   فقيل لي (منهما )

 :من مجموعة هذه الإ حاديث الصحيحة الإ مور التالية ونستخلص 
 :ا نزال الكبير منزلته اللائقة به ( ا  )

تحقيًقا لقوله عليـه .. كا ن يستشار في الإ مور   ويقدم في المجلس   ويبدا  به بالضيافة 
ســناد ". ا نزلــوا النــاس منــازلهم : " الصــلاة والســلام  مــام ا حمــد با  وممــا يؤكــد هــذا مــارواه الإ 

قـدمنا علـى رسـول : شهاب بن عبّاد ا نه سمع بعض وفد عبد القيس وهم يقولون  صحيح عن
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   فاشتّد فرحهم   فلما انتهينا ا لى القوم ا وسعوا لنا   فقعدنا   فرحب بنـا النبـي  اللّه 
مــن ســيدكم وزعــيمكم ؟ فا شــرنا جميعنــا ا لــى المنــذر بــن :   ودعانــا   ثــم نظــر ا لينــا   فقــال 

فقعـد عـن يمـين ..  المنـذر ا وسـع القـوم لـه حتـى انتهـى ا لـى النبـي  فلما دنا منه.. عائذ 
 .ا لى ا خر الحديث ..   فرحب به وا لطفه   وسا له عن بلادهم  رسول اللّه 

رضــي اللــه ومـن الــإ مور المسـلم بهــا والمجمـع عليهــا لــدى ا هـل الحــديث ا ن الصـحابة 
  فظـل هـذا الفعـل سـنة    ثم مـن كـان علـى يمينـه كانوا يبدؤون بالضيافة الرسول  عنهم

 .متبعة من هديه عليه الصلاة والسلام 
 :البدء بالكبير بالإ مور كلها ( ب)

كا ن يتقدم الكبير على الصـغير فـي صـلاة الجماعـة   وفـي التحـدّ ا لـى النـاس   وفـي 
 كـان رسـول اللّـه : لما روى مسلم عـن ا بـي مسـعود قـال .. الإ خذ والعطاء عند التعامل 

استووا ولإ تختلفوا فتختلـف قلـوبكم لَِيلِينـي منـك م ا ولـو : ) الصلاة ويقول  يمسح مناكبنا في
 ( .ثم الذين يلونهم   ثم الذين يلونهم ( هم الرجال البالغون ) الإ حلام والنُّهى 

انطلق عبد اللّه بـن سـهل ومحيّصـة ابـن : وروى الشيخان عن ا بي يحيى الإ نصاري قال 
لح   فتفرقا فا تى محيّصة ا لى عبد اللّـه وهـو يتشـّح  فـي دمـه  مسعود ا لى خيبر وهي يومئذ ص 

قتيًلا ثم قدم المدينة   فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيّصة وحويّصة ابنا مسعود ا لـى النبـي 
  ا ي " ) كبّـر كبّــر : "  -عليـه الصـلاة والسـلام  -  فـذهب عبـد الـرحمن يـتكلم   فقــال

ا لـى ا خـر الحـديث وسـبق .. القـوم  (9)ا حـدّ -ن ا ي عبد الرحم -  وهو ( يتكلم الإ كبر سًنا 
ا ن  كرنا قبل قليل حديث السواك   وا نـه عليـه الصـلاة والسـلام اُمـر فـي المنـام ا ن يناولـه ا لـى 

 .الرجل الإ كبر 
 
 
 
 :الترهيب من استخفاف الصغير من الكبير ( ج)

                                                

 .ا ي ا صغرهم سًنا  (9)
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حضـرته  كا ن يهزا  منه   ويسخر عليه   ويوجـه كلاًمـا سـيًئا ا ليـه   ويسـيء الـإ دب فـي 
: ا نه قـال  لما روى الطبراني في الكبير عن ا بي ا مامة عن رسول اللّه ... وينهر في وجهه 

سلام   و و العلم   وا مام مقس  : ثلاّ لإ يستخف بهم ا لإ منافق "   " . و الشيبة في الإ 
ويتفرع عن هذه المعاني في توقير الكبير فضائل اجتماعية شرعية ترتب  بالإحترام  فعلى 

 :مربين ا ن ي خلّقوا ا ولإدهم عليها   ويا مروهم بها ال
 :الحياء ( ا  )

ل ق يبعـث علـى تـرك القبـيح   ويمنـع مـن التقصـير فـي حـق الكبيـر   ويـدفع ا لـى  وهو خ 
 ...ا عطاء  ي الحق حقه 

 .كما روى الشيخان عن عمران بن حصين ( كان الحياء خيرا كله ) لهذا 
: قالـت - رضـي اللـه عنهـا -الطبرانـي عـن عائشـة ومما يدل على فضيلة الحياء مـا رواه 

لو كان الحياء رجًلا لكان رجًلا صالًحا   ولو كان الفحش : " يا عائشة  قال رسول اللّه 
 " .رجًلا لكان رجل َسْوء 

مـا كـان : "قـال رسـول اللّـه : قـال  -  -وروى ابن ماجـة والترمـذي عـن ا نـس 
 " .ء في شيء ا لإ زانه الفحش في شيء ا لإ شانه   وما كان الحيا

ا ن : " وروى مالك وابن ماجة عن زيد بن طلحة بـن ركانـة يرفعـه قـال رسـول اللّـه 
سلام الحياء   " .لكل دين خل ًقا ؛ وخلق الإ 

يمان : " .. وروى البخاري ومسلم عنه عليه الصلاة والسلام   " .والحياء شعبة من الإ 
حيـاء ا ن يتخلـق ا بنـاء الصـحابة بهـذا فلا عجـب بعـد هـذا التوجيـه النبـوي فـي فضـيلة ال

 ..الخلق الرفيع   وا ن تظهر بوادره ا مام من يكبرهم سًنا   ويعلوهم منزلة 
 لقـد كنـت علـى عهـد رسـول اللّـه : )  -قال   -روى الشيخان عن ا بي سعيد 

 ( .غلاًما فكنت ا حفظ عنه فما يمنعني من القول ا لإ ا ن ههنا رجاًلإ هم ا سّن مني 
 :للقادم  القيام( ب)

ا دب اجتمـاعي نبيـل يجـب ا ن .. القيام للقادم كالضيف ا و المسافر ا و العـالم ا و الكبيـر 
 :يؤمر الولد به   ويتخلق عليه للا دلة التالية 

مـا را يـت : " قالـت  رضـي اللـه عنهـاروى البخاري وا بو داود والترمذي عـن عائشـة ( ا  )
مـن فاطمـة بنـت رسـول  -ي قيامهـا وقعودهـا فـ - ا حًدا ا شبه سمًتا ودلًّإ وهديا برسول اللّه 
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قام ا ليها فقبلهـا وا جلسـها فـي مجلسـه    وكانت ا  ا دخلت على النبي :   قال  اللّه 
 " .ا  ا دخل عليها قامت من مجلسها وقبلته وا جلسته في مجلسها  وكان النبي 

فـا  ا يحـدثنا  كان النبي : "  -  -وروى النسائي وا بو داود عن ا بي هريرة ( ب)
 " .قام قمنا قياًما حتى نراه دخل ا لى بعض ا زواجه 

كان جالًسا فا قبـل  وروى ا بو داود عن عمر بن السائب ا نه بلغه ا ن رسول اللّه ( ج)
ا بوه من الرضاعة فوضع له بعـض ثوبـه فقعـد عليـه   ثـم ا قبلـت ا مـه فوضـع لهـا شـق ثوبـه مـن 

فا جلسـه بـين  ة فقـام رسـول اللّـه الجانب الإ خر فجلست عليه   ثم ا قبل ا خوه من الرضاع
 .يديه 

: للا نصـار  وروى الشيخان ا ن سعد بن معا  لما دنـا ا لـى المسـجد قـال النبـي ( د)
 " .قوموا ا لى سيدكم ا و َخْيركم "

ومن الإ حاديث الصحيحة الثابتة الدالة على جواز القيام ما جاء فـي حـديث كعـب ( هـ)
فانطلقـت ا تـا ّمم رسـول : فه عـن غـزوة تبـوك قـال بن مالك المتفق عليه   وهو يقص خبر تخلّ 

لَتْهِنـك توبـة اللّـه عليـك  :   فتلقـاني النـاس فوًجـا فوًجـا يهنئـوني بالتوبـة   ويقولـون  اللّه 
َبيد اللّه  حتى دخلت المسجد   فا  ا رسول اللّه   حوله الناس   فقام ا لّي طلحة بن ع 

 ..يهرول حتى صافحني وهنا ني 
العلم والإجتهاد من مجموع هذه الإ حاديث وغيرهـا علـى جـواز القيـام وقد استدل ا هل 

 .لإ هل العلم والفضل في المواسم والمناسبات 
نهى عن القيام فمحمول علـى مـن قصـد القيـام لذاتـه   واستشـرفه  وا ما ما ثبت ا نه 

عظـيم وتطلّع ا ليه   ومحمول كذلك على تقليد صفة خاصة من القيـام   فيهـا معنـى الِكْبـر والت
كان ينتهجها الإ عاجم في تعظيم بعضهم بعًضا كا ن يقعد المعظّم مكرًما مبجًلا والنـاس حولـه 

 .واقفون 
 :تقبيل يد الكبير ( ج)

ربِّـي علـى تلقينهـا  ومن الـإ داب الإجتماعيـة التـي ينبغـي ا ن يعتادهـا الولـد   ويحـرص الم 
عي مـن ا ثـر كبيـر فـي تعلـيم الولـد والتخلق بها ا دب تقبيل يد الكبير   لما لهذا الإ دب الإجتما

 ..التواضع والإحترام وخفض الجناح وا نزال الناس منازلهم 
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 :  وعمل الصحابة   واجتهاد الإ ئمة  ومما يدل على هذا حديث الرسول 
  وا بــو داود   وابــن الــإ عرابي عــن ( الــإ دب الصــغير ) ا خــرج ا حمــد والبخــاري فــي ( ا  )

لما قدمنا المدينة جعلنا نتبادر مـن رواحلنـا   فنقبِّـل : ل قا( عبد القيس ) زارع وكان في وفد 
 .ورجله  يد النبي 
قـدمنا   فقيـل  لـك : وروى البخاري في الإ دب المفرد عن الوازع بن عـامر قـال ( ب)

 .رسول اللّه   فا خذنا بيده ورجليه نقبلها 
بـت لـه دابـة ل: وا خرج ابن عساكر عن ا بي عمار ( ج) يركبهـا فا خـذ ا ن زيد بن ثابت ق رِّ

هكـذا ا مرنـا ا ن نفعـل : فقـال  تنّح يا ابن عّم رسول اللّه : ابن عباس بركابها   فقال زيد 
هكـذا اُمرنـا ا ن نفعـل : فـا خرج يـده فقبلهـا فقـال ! ا رني يـدك : بكبرائنا وعلمائنا   فقال زيد 

 !!.با هل بيت نبيّنا 
ليًّـا يقبّـل يـد العبـاس را يـت ع: وروى البخاري في الإ دب المفرد عـن صـهيب قـال ( د)
 .ورجليه 
قلـت لـإبن ا بـي : وا خرج الحافظ ا بو بكر المقـرّي عـن ا بـي مالـك الإ شـجعي قـال ( هـ)

 .  فناولنيها فقبّلتها  ا وفى ناولني يدك التي بايعت بها رسول اللّه 
فما علـى المـربين ا لـإ .. هذا غيض من فيض مما ثبت في تقبيل يد ا هل العلم والفضل 

حتـى ينشـؤوا علـى التواضـع ... ا طفالهم على هذا الخلق الكريم   والـإ دب الرفيـع  ا ن يعّودوا
فـي احتـرامهم الكبـار   وتـوقيرهم العلمـاء   وتعـاملهم مـع .. الجّم   والإ خلاق العاليـة النديـة 

 ..الإ خرين 
 :ولكن على المربين ا ن ينتبهوا في تخليق الولد على القيام والتقبيل ا لى ا مرين هامين 

في  لك   لما للمغالإة من تغاض عن المساوئ   ومجافاة للحـق  (9)ا لَّإ ي غالوا : ل الإ و
 .  وانتكاس لحقيقة الإحترام   وتحطيم لشخصية لولد النفسية 

سـلامي كالإنحنـاء ا ثنـاء القيـام   ا و : الثاني  ا لَّإ يزيدوا عن الحد الذي ا مر بـه الشـرع الإ 
 .الركوع ا ثناء التقبيل 

* * * 

                                                

فراط في القيام والتقبيل عن الحد المعتاد المتعارف عليه  هو: المغالإة  (9)  .الإ 
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سلام في مراعاة حقوق الـإ خرين ؛ فمـا علـى المـربين تلكم ا ه م الإ سس التي وضعها الإ 
ـئوا الإ ولـإد عليهــا   ويلقنـوهم ا ياهـا   ويرشـدوهم ا ليهــا   حتـى يتـدرج الولـد علــى  ا لـإ ا ن ينشِّ

وحتـى يفهـم منـذ نعومـة ا ظفـاره حـق مـن َيكبـر ه سـًنا   .. احترام الكبير   وا كرام  ي الشـيبة 
 ..ا وفضًلا ومنزلة وا دب من يفوقه علمً 

ربِّـي حـين يضـع بـين يـدي الجيـل هـذه القواعـد فـي تخليـق الولـد علـى  ولإ شك ا ن الم 
حسـان ا لـيهم  فالولـد ينـدفع بكليتـه ا لـى تـوقير  وي .. احترام الإ خرين   والتا دب معهـم   والإ 

مـا ف. ومنتهـى التـوقير والـإحترام . وهذا لعمري غاية الـإ دب .. وا جلال  ي الشيبة . الفضل 
ســلام   ثــم .. ومعلمــين ا فاضــل . ا حوجنــا ا لــى مــربين ا كــارم  يفهمــون حقــائق التربيــة فــي الإ 

ين عازمين ا لى تعويد هذا الجيل هاتيك المكارم   وتخليقهم على هـذه الفضـائل  ينطلقون جادِّ
 !!..  وتا ديبهم على هذه الخصال 

وصـلت الإ مـة  وصـمموا علـى تنفيـذ هـذا المـنهج.. فا ن هـم انطلقـوا فـي هـذه السـبيل 
ل ق الإجتماعي النبيل  سلامية ا لى الذروة في الخ  سلامي الرفيع . الإ  وعندئذ يفرح .. والإ دب الإ 

 .المؤمنون بالجيل الناشئ   والمجتمع الفاضل   والإستقرار المنشود 
* * * 
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 التزام الإ داب الإجتماعية العامة - 3
سـلام فـي ترب يـة الولـد اجتماعًيـا تعويـده منـذ نعومـة ا ظفـاره ومن القواعد التي وضـعها الإ ِ

حتـى ا  ا شـب الولـد عـن .. على ا داب اجتماعيـة عامـة   وتخليقـه علـى مبـادئ تربويـة هامـة 
كان تعاملـه مـع الـإ خرين .. وا صبح يدرك حقائق الإ شياء . الطوق   وتدّرج في سني الطفولة 

حسان  هـى المحبـة والملاطفـة   ومكـارم وكان سلوكه في المجتمع فـي منت. في غاية البر والإ ِ
 ..الإ خلاق 

ل عنها في هذا المبحث  مرتبطة كـل . ولإ شك ا ن هذه الإ داب الإجتماعية التي سا فصِّ
لــإ ن . الــذي فصــلنا عنــه فــي ا ول هــذا الفصــل( غــرس الإ صــول النفســية : ) الإرتبــاط ببحــث 

ــإ داب العامــة حينمــا يقــوم علــى عقيــدة. التعامــل الإجتمــاعي  يمــان والتقــوى    ا و التــزام ال الإ ِ
يثار والحلم  فـا ن تربيـة الولـد الإجتماعيـة تبلـل مراتبهـا .. ومبادئ الإ خوة والرحمة   ومكارم الإ ِ

بـل يظهـر الولـد فـي سـلوكه وا خلاقـه وتعاملـه فـي المجتمـع علـى .. العالية   وغاياتها المثلـى 
 ..ن ا حسن ما يظهر به ا نسان سوّي   وعاقل  كي   وامرؤ حكيم  ورجل متواز

ل قًيـا  سلام في وضع المناهج التربوية لتكـوين الولـد خ  وا عـداده . وهذا ما حرص عليه الإ ِ
 ..سلوكًيا واجتماعًيا 

وا  ا كنا نضع لكل مبحث في التربية الإجتماعية خطوًطا عريضة توضح للمربين السـبيل 
 .  وتنير لهم الطريق 

ن الخطوط العريضة الهامة لهذا المبحث هي كما يلي   :فا 
 .ا دب السلام  - 2.ا دب الطعام والشراب  - 9
 .ا دب المجلس  - 4.ا دب الإستئذان  - 3
 .ا دب المزاح  - 2.ا دب الحديث  - 2
 .ا دب عيادة المريض  - 2.ا دب التهنئة  - 7
 .ا دب العطاس والتثاؤب  - 95.ا دب التعزية  - 1

ء مـن التفصـيل   وا ن شاء اللّه فسا تكلم عن كل ا دب من هذه الإ داب الإجتماعية بشي
 :ليقوم المربي على غرسها وتعميقها في الولد   وعلى اللّه التكلان   وهو المستعان 

 :ا دب الطعام والشراب  - 9
للطعام ا داب على المربي ا ن يعلمها الولد   ويرشده ا ليها   ويلاحظـه فـي ا مـر تطبيقهـا  

 :وهي على الترتيب التالي 
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 :غسل اليدين قبل الطعام وبعده ( ا  )
: "   قـال رسـول اللّـه: قـال  لما روى ا بو داود والترمذي عن سلمان الفارسي 

 " .بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده 
مـن : " يقـول  سمعت رسـول اللّـه : قال  وروى ابن ماجة والبيهقي عن ا نس 

 " .ا حب ا ن يكثر اللّه خير بيته فليتوضا  ا  ا حضر غذاؤه وا  ا رفع 
 :في ا وله والحمد في ا خره  التسمية( ب)

 :قالت  رضي الله عنهالما روى ا بو داود والترمذي عن عائشة 
ا  ا ا كل ا حدكم فليذكر اسم اللّـه تعـالى   فـا ن نسـي ا ن يـذكر : "  قال رسول اللّه 

 " .باسم اللّه ا وله وا خره : اسم اللّه تعالى في ا وله فليقل 
مام ا حمد وغيره ا ن النبي  الحمـد للّـه الـذي : )  ا ا كل وشرب قال كان ا   وروى الإ ِ

 ( .ا طعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين 
 :ا لَّإ يعيب طعاًما قدم ا ليه ( ج)

: طعاًمـا قـ   ما عـاب رسـول اللّـه : " قال  لما روى الشيخان عن ا بي هريرة 
 " .ا ن اشتهاه ا كله   وا ن كرهه تركه 

 :ا ن يا كل بيمينه ومما يليه ( د)
 (9)كنت  غلاًما فـي حجـر: قال  رضي الله عنهمار بن ا بي سلمة لما روى مسلم عن عم

نـاء )   وكانت يدي تطيش في الصـحَفة  رسول اللّه    فقـال لـي رسـول ( تتحـرك فـي الإ 
 " .يا غلام َسمِّ اللّه   وكل بيمينك   وكل مما يليك : "  اللّه 

 :ا لَّإ يا كل متكًئا ( هـ)
بر   روى البخاري عن ا بي جحيفة وهب بن عبد لما فيه من الضرر الصحي وظواهر الكِ 

 " .لإ ا كل متكًئا : "  قال رسول اللّه : اللّه قال 
ْقِعًيـا را يت رسـول اللّـه : " قال  وروى مسلم عن ا نس  يا كـل تمـًرا  (2)جالًسـا م 

. " 

                                                

 .ا ي تحت نظره  (9)
 .هو الذي يلصق ا ليتيه بالإ رض وينصب ساقيه : المقعي  (2)
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 :يستحب التحدّ على الطعام ( و)
م   ا ن النبي "  لما روى مسلم عن جابر  مـا عنـدنا ا لـإ : فقالوا  سا ل ا هله الإُد 

م الخل   نعم الإ دم الخل : خّل   فدعا به فجعل يا كل منه ويقول  وقد صح عنه " . نعم الإُد 
عليـه الصـلاة والســلام ا نـه كــان يتحـدّ ا لــى ا صـحابه وهــو يا كـل علــى المائـدة فــي ا كثـر مــن 

 .مناسبة 
 :يستحب ا ن يدعو لمضيفه ا  ا فرغ من الطعام ( ز)

جـاء ا لـى سـعد بـن عبـادة    ا ن النبـي  والترمـذي عـن ا نـس لما روى ا بـو داود 
ا فطـر عنـدكم الصـائمون  وا كـل طعـامكم :  فا كـل   ثـم قـال النبـي  (3)فجاء بخبز وزيت 

 " .الإ برار   وصلت عليكم الملائكة 
 
 
 :ا لَّإ يبدا  بالطعام ويوجد من هو ا كبر منه ( ح)

 ا حضـرنا مـع رسـول اللّـه كنـا ا  : " قـال  لما روى مسلم في صحيحه عن حذيفـة 
  طعاًما لم نضع ا يدينا حتى يبدا  رسول اللّه  فيضع يده. " 

 :ا لَّإ يستهتر بالنعمة ( ط)
ا  ا ا كـل طعاًمـا لَِعـَق ا صـابعه  كان رسول اللّـه : قال  لما روى مسلم عن ا نس 

لـإ يـدعها وقال ا  ا سـقطت لقمـة ا حـدكم فليا خـذها ولْـي ِمْ  عنهـا الـإ  ى وليا كلهـا و. الثلاّ 
 ( .ا نكم لإ تدرون في ا ي طعامكم البركة : ) وا مرنا ا ن نسل َت القصعة   وقال . للشيطان 

 :ا ما ا داب الشراب فهو كما يلي 
 :استحباب التسمية والحمد والشرب ثلاًثا ( ا  )

لـإ : "  قـال رسـول اللّـه : قـال  رضي اللـه عنهمـالما روى الترمذي عن ابن عباس 
ولكن اشربوا مثنى وثلاّ   وسّموا ا  ا ا نـتم شـربتم   واحمـَدوا . البعير  تشربوا واحًدا كشرب

 .ا ي انتهيتم من الشرب " . ا  ا ا نتم رفعتم 
 :كراهية الشرب من فم السقاء ( ب)

                                                

 .وما الزيت ا لإ تصحيًفا عن الّزبيب : فقرب ا ليه زبيبا وهو الصواب   قال الحافظ : عند ا حمد والطبراني  (3)
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ا ن ي ْشَرب ِمـْن فـّي  نهى رسول اللّه : " قال  لما روى الشيخان عن ا بي هريرة 
ة الشـرب للـذوق الإجتمـاعي   ومخافـة ا ن يكـون قـد لمنافا( " . ا ي فمها ) السقاء ا و القربة 

 . وقع في الماء ما يضر بالصحة 
 :كراهية النفخ في الشراب ( ج)

س فـي  ا ن النبـي "  رضي الله عنهمـالما روى الترمذي عن ابن عباس  نهـى ا ن ي َتـَنفَّ
ناء ا و ي نَفخ فيه  ة   والمنافـاة ولإ يخفى ما في هذا الـنفخ والتـنفس مـن الإ ضـرار الصـّحي" . الإ ِ

 ..للا داب الإجتماعية 
 :استحباب الشرب والإ كل في حال الجلوس ( د)

ا نـه نهـى ا ن يشـرب الرجـل قائًمـا   "    عـن النبـي  لما روى مسلم عن ا نـس 
وفي رواية لمسلم عن ا بي هريرة عـن " .  لك ا شر : فالإ كل ؟ قال : فقلنا لإ نس : قال قتادة 

 ( .ا ي يتقيا  " )منكم قائًما  فمن نسَي فليستقئ  لإ يشربن ا حد: " قال  النبي 
وما صح عنه عليه الصلاة والسلام ا نه شرب قائًما فلبيان الجواز   كـا ن يكـون الشـارب 
في حالة يكون الشرب فيها قائًما ا فضل من الشرب جالًسا كشـربه عليـه الصـلاة والسـلام مـن 

 " .ليسر ولإ يريد بكم العسر يريد اللّه بكم ا: " ماء زمزم قائًما تحقيًقا لمبدا  
 :النهي عن الشرب من ا نية الذهب والفضة ( هـ)

الــذي : " قــال  ا ن رســول اللـّـه  رضــي اللــه عنهــالمــا روى الشــيخان عــن ا م ســلمة 
نما يجرجر في بطنه نار جهنم  مـن شـرب : " وفـي روايـة لمسـلم " . يشرب في ا نية الفضة فا 

نما يجرجر في بطنه ناًرا من جهنم لمـا لإسـتعمال هـذه الإ نيـة مـن  في ا ناء من  هب ا و فضة فا 
 " .مظهر الكبر والإستعلاء   وجرح كرامة الفقير 

 :النهي عن امتلاء المعدة في الإ كل والشرب ( و)
مام ا حمد والترمذي وغيرهما عن رسول اللّه  ما ملـا  ا دمـي : " ا نه قال  لما روى الإ ِ

يقمـن صـلبه   فـا ن كـان لإبـد فاعلـا  فثلـث وعاء شًرا مـن بطنـه   بحسـب ابـن ا دم لقيمـات 
 " .لطعامه   وثلث لشرابه   وثلث لَنَفِسِه 

ليعتادوها في حياتهم .. فعلى المربين ا ن يتقيدوا بهذه الإ داب   وا ن يعلّموها ا ولإدهم 
 .الإجتماعية   وفي تعاملهم مع الناس 

* * * 
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 :ا دب السلام  - 2

فـي الولـد   ويعـوده ا ياهـا   وهـي مرتبـة كمـا  للسلام ا داب   فعلى المربـي ا ن يرسـخها
 :يلي 

 :ا ن يعلمه ا ن الشرع ا مر بالسلام ( ا  )
 :ا مر اللّه به في قرا نه حين قال 

يا أيها الذين آمنوا ال تدُخلوا ُبيوًتا غريد ُبيوت كم حتى تستأن سوا وُتسل موا على  }

 ( 27: النور . )  {أهلها

 . {أنُفس ُكم حتيًة من عند الّله مباركة طيبة فإذا ددخلتم ُبيوًتا فسل موا على  }
 ( 29: النور ) 

روى الشيخان عن عبد اللّه بن عمرو بن : وا مر به عليه الصلاة والسلام في تا ديبه لإ مته 
سلام خير ؟ قال  العاص ا ن رجًلا سا ل رسول اللّه  تطعم الطعـام وتقـرا  السـلام : " ا ي الإ 
 " .على من عرفت ومن لم تعرف 

لإ تدخلوا الجنـة حتـى : "  قال رسول اللّه : قال  مسلم عن ا بي هريرة  وروى
ا دلكم على شيء ا  ا فعلتموه تحـاببتم ؟ ا فشـوا السـلام   ا ولإ. ولإ تؤمنوا حتى تحابّوا . تؤمنوا 
 " .بينكم 
 :ا ن يعلمه كيفية السلام ( ب)

  ويقــول " اتــه الســلام علــيكم ورحمــة اللّــه وبرك: " وهــو ا ن يقــول المبتــدئ بالســلام 
ولـو كــان المسـلِّم عليــه " وعلــيكم السـلام ورحمــة اللّـه وبركاتــه : " المجيـب بصــيغة الجمـع 

 .واحًدا 
روى ا بـو داود والترمـذي : وهذا التعليم لكيفية السلام مستفاد من الإ حاديث الصحيحة 

الســلام : فقـال جـاء رجــل ا لـى النبــي : قـال  رضــي اللـه عنهمــاعـن عمـران بــن الحصـين 
السـلام :   ثـم جـاء ا خـر فقـال " عشـر : "  فرد عليه ثـم جلـس   فقـال النبـي . ليكم ع
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السـلام : ثـم جـاء ا خـر فقـال " عشـرون : " عليكم ورحمة اللّـه   فـرد عليـه فجلـس   فقـال 
 " .ثلاثون : " عليكم ورحمة اللّه وبركاته   فرد عليه فجلس   فقال 

هـذا : "  قـال لـي رسـول اللّـه : ت قالـ رضي اللـه عنهـاوروى الشيخان عن عائشة 
 .وعليه السلام ورحمة اللّه وبركاته :   قالت " جبريل يقرا  عليك السلام 

 :ا ن يعلمه ا دب السلام ( ج)
ــر    وهــو تســليم الراكــب علــى الماشــي   والماشــي علــى القاعــد   والقليــل علــى الكثي

: "  قـال رسـول اللّـه  :قال  والصغير على الكبير ؛ لما روى الشيخان عن ا بي هريرة 
؛ وفــي روايــة "يســلم الراكــب علــى الماشــي   والماشــي علــى القاعــد   والقليــل علــى الكثيــر 

 " .يسلم الصغير على الكبير : " البخاري 
 :ا ن ينهاه عن السلام الذي فيه تشبّه بالإ جانب ( د)

 لـيس: "قـال  لما روى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن ا بيه عن جـده عـن النبـي 
شارة بالإ صابع   . منا من تشبّه بغيرنا  ولإ تشبهوا باليهود ولإ بالنصارى   فا ن تسليم اليهود الإ ِ

شارة بالإ كّف  سـلامية " وتسليم النصارى الإ ِ   وفي هذا النهـي تمييـز لخصـائص هـذه الإ مـة الإ ِ
 .عن غيرها من الإ مم الإ خرى في ا دابها الإجتماعية   ومزاياها السلوكية والإ خلاقية 

 :على المربي ا ن يبدا  الإ ولإد بالسلام ( هـ)
تعليًما منه وتعويًدا   اقتداء بالمربي الإ ول عليه الصلاة والسـلام حيـث كـان يسـلم علـى 

ا نـه مـّر علـى الصـبيان فسـلم علـيهم   "  الصبيان ا  ا مر بهـم ؛ روى الشـيخان عـن ا نـس 
مـّر علـى غلمـان  ل اللّـه ا ن رسـو: "   وفي رواية لمسلم " يفعله  كان النبي : وقال 

مّر علـى غلمـان يلعبـون فسـلم علـيهم  ا ن النبي : " وفي رواية ا بي داود " . فسلم عليهم 
 " .السلام عليكم يا صبيان : " وفي رواية ابن السنّي قال لهم " . 

 " :وعليكم " ا ن يعلمه ا ن يرد على غير المسلم بلفظ ( و)
ا  ا سـلم علـيكم ا هـل : "  رسول اللّـه قال : قال  لما روى الشيخان عن ا نس 

" كما عليه ا ن يعلمه ا لإ يبدا  ا هل الكفر بالسلام لحديث مسلم " . وعليكم : الكتاب فقولوا 
 ... " .لإ تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام 

 :ا ن يعلمه ا ن الإبتداء بالسلام سنة   والرّد واجب ( ز)
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مـن ا جـاب السـلام فهـو لـه   ومـن لـم : " ا نـه قـال  لما روى ابن السني عن النبي 
 " .ي ِجب فليس منا 

يا رسول اللّه   الرجلان يلتقيان ا يهمـا يبـدا  بالسـلام : وروى الترمذي عن ا بي ا مامة قيل 
ا ن ا ولـى النـاس باللّـه مـن بـدا هم : "   وفـي روايـة ا بـي داود " ا ولإهما باللّه تعـالى : " ؟ قال 
 " .بالسلام 

ــإ خاصــة يكــره فيهــا الســلام وعلــى المربــي ا ن يعلــم الو ــاك ا حواًل ــد ا ن هن مــن هــذه : ل
المتوضــئ   وَمــن فــي الحمــام   ومــن يا كــل   ومــن يقاتــل   وعلــى تــاٍل للقــرا ن   : الــإ حوال 

و اكر للّه   وملبٍّ في الحج   وخطيب في الجمعة ا و غيرها   وواعظ فـي مسـجد ا و غيـره   
 ن ا و مقـيم للصـلاة   ومـن علــى ومقـرر فقـه   ومشـتغل فـي درس   وباحـث فـي علـم   ومـؤ

فمن سلَّم في حالة لإ ي ْسَتحّب فيها السـلام .. حاجته   ا و مشتغل بالقضاء ا و ما شاكل  لك 
 .لم يستحق المَسلِّم جواًبا 

ــا داب الســلام ويعلِّموهــا ا ولــإدهم  ــدوا ب ــاتهم . فعلــى المــربين ا ن يتقي ــي حي ليعتادوهــا ف
 .الإجتماعية   وفي تعاملهم مع الناس 

* * * 
 
 
 

 :ا دب الإستئذان  - 3
وللاستئذان ا داب فعلى المربي ا ن يرسخها في الولد   ويعلمهـا ا يـاه امتثاًلـإ لقولـه تبـارك 

 :وتعالى 

يا أيها الذين آمنوا ليْسَتأذ نُكم الذين مدَلَكْت أمياُنُكم والذين   يبُلغوا احُلُلمد منكم ثالثد  }

ث يابدُكم من الظهرية ومن بعد صالة الع شداء ثالُث  مرات  من قبل صالة الفجِر وحني تضُعون

عدوردات  لكم ليس عليكم وال عليهم جناٌح بعدُهن  طو افون عليكم بعضكم على بع  كذلك 
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ُيبني الّله لكم اآليات والّله عليم حكيم، وإذا بدَلَل األطفاُل منكم احُللم فليستأذنوا كما استأذن 

 ( 21 - 22: ر النو. )  {.. الذين من قبلهم 
يا مر اللّه سبحانه المربين في هذا النص القرا ني ا ن يرشدوا ا طفالهم الذين لـم يبلغـوا سـن 

 :البلوغ ا لى ا ن يستا  نوا على ا هليهم في ثلاثة ا حوال 
 .من قبل صلاة الفجر لإ ن الناس ا    اك يكونون نياًما في فرشهم : الإ ول 
نسان قـد يضـع ثيابـه فـي تلـك الحـال مـع  لإ ن( ا ي القيلولة ) وقت الظهيرة : الثاني  الإ ِ

 .ا هله 
 .من بعد صلاة العشاء لإ نه وقت نوم وراحة : الثالث 

وشرع الإستئذان في هذه الإ وقات الثلاثة لما يخشى ا ن يكون الرجل ا و المرا ة في حالة 
 .لإ يحب ا ن يطلع عليها ا حد من ا ولإده الصغار 
عليهم ا ن يستا  نوا في هذه الإ وقات الثلاثة وفي ا ما ا  ا بلل الإ طفال سن البلوغ والرشد ف

 :غيرها امتثاًلإ لقوله تبارك وتعالى 

.  { وإذا بلَل األطفاُل منكم احللم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم }
 (  21: النور ) 

سـلام فـي تربيـة الولـد اجتماعيًّـا  ولإ يخفـى مـا فـي هـذه اللفتـات القرا نيـة مـن اهتمـام الإ ِ
نسان الكامـل .. نه سلوكيًّا وخلقيًّا وتكوي حتى ا  ا بلل سن الشباب كان النمو ج الحي عن الإ ِ

 ..وتصرفه واتزانه . في ا دبه وخلقه 
 

 :وللاستئذان ا داب ا خرى وهي مرتبة كما يلي 
 :ا ن يسلم ثم يستا  ن ( ا  )

: وهـو فـي بيـت فقـال لما روى ا بو داود ا ن رجًلا من بني عامر استا  ن علـى النبـي 
: قـل: فقـل لـه . اخـرج ا لـى هـذا فعلمـه الإسـتئذان : " لخادمه  ا ا لج ؟ فقال رسول اللّه 

 ا ا دخل ؟ فا  ن له النبي . السلام عليكم : ا ا دخل ؟ فسمعه الرجل فقال . السلام عليكم 
 " .فدخل 
 :ا ن يعلن عن اسمه ا و صفته ا و كنيته ( ب)
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سراء المشهور قا ثم صـعد : "  ل رسول اللّه لما جاء في الصحيحين في حديث الإ ِ
وَمـْن : قيـل. جبريـل:   فقيل من هذا ؟ قال ( قرع الباب ) جبريل ا لى السماء الدنيا فاستفتح 

ويقال في باب كـل . ثم صعد بي ا لى السماء الثانية والثالثة وسائرهن . محمد : معك ؟ قال 
 " .جبريل : سماء َمْن هذا ؟ فيقول 

علـى بئـر البسـتان   وجـاء ا بـو  لمـا جلـس النبـي وفي الصحيحين عن ا بي موسـى  -
مـن؟ : ا بـو بكـر ثـم جـاء عمـر فاسـتا  ن   فقـال : بكر فاستا  ن   فقال ا بو موسى مـن ؟ قـال 

 .عمر   ثم عثمان كذلك : قال 
َمـْن : فـدققت البـاب فقـال  ا تيت النبـي : " قال  وفي الصحيحين عن جابر  -

 " .ا نا ا نا ؟ كا نه كرهها : السلام ا نا   فقال عليه الصلاة و:  ا ؟ فقلت 
 :ا ن يستا  ن ثلاّ مرات ( ج)

: "   قــال رســول اللـّـه: قــال  لمــا فــي الصــحيحين عــن ا بــي موســى الإ شــعري 
 " .الإستئذان ثلاّ   فا ن اُِ ن لك وا لإ فارجع 

ويحسن ا ن يكون بين اسـتئذان المـرة الـإ ولى والثانيـة انتظـار مقـدار صـلاة ا ربـع ركعـات 
 ...يكون المستا  ن عليه في صلاة ا و في قضاء حاجة مظنّة ا ن 
 :ا ن لإ يدق الباب بعنف ( د)

الـإ دب )ا خرج البخاري فـي .. ولإ سيما ا ن كان رب المنزل ا باه ا و ا ستا ه ا و  ا فضل 
وكان السـلف " . كانت تقرع بالإ صابع  ا ن ا بواب رسول اللّه "  عن ا نس ( المفرد 

وهــو . وهــذا يــدل علـى مبــالغتهم فــي الــإحترام والــإ دب .  يقرعـون ا بــواب ا شــياخهم بالإ ظــافر
ــد عــن البــاب فيقــرع بحســب مــا يحصــل بــه  حســن لمــن قــر ب محلــه مــن بابــه   وا مــا مــن بع 

فيقـرع المسـتا  ن بقرعـة . وا ما ا  ا كان على الباب جرس كما جرى العرف اليـوم . المقصود 
 .خفيفة لطيفة لتدل على لطفه وكرم ا خلاقه وحسن معاملته 

 :ا ن يتحول عن الباب عند الإستئذان ( هـ)
مظنة وقوف امرا ة ا جنبية ا ثناء فتح الباب   والإستئذان شرع من ا جـل النظـر   وهـذا مـا 

ــال  ــه الصــلاة والســلام لإ صــحابه حــين ق ــا روى الشــيخان  -ا كــده علي ــل : "  -كم ــا جع ا نم
 " .الإستئذان من ا جل البصر 
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لـإ : " يقـول  سمعت رسول اللّـه : ل قا وروى الطبراني عن عبد اللّه بن بسر 
فــا ن ا  ن لكــم فــادخلوا وا لــإ . تــا توا البيــوت مــن ا بوابهــا ولكــن ائتوهــا مــن جوانبهــا فاســتا  نوا 

ا  ا ا تـى بـاب قـوم لـم يسـتقبل البـاب مـن  كان رسول اللّـه " ؛ وروى ا بو داود " فارجعوا 
 " .عليكم   السلام عليكم السلام : تلقاء وجهه   ولكن من ركنه الإ يمن ا و الإ يسر ويقول 

من اطلع في بيت قوم : " قال  ا ن رسول الله  وفي الصحيحين عن ا بي هريرة 
من اطلـع فـي بيـت قـوم : " قال  وفي رواية للنسائي ا نه " . فقد حّل لهم ا ن يفقؤوا عينه 

 " .ففقؤوا عينه فلا ديّة ولإ قصاص 
 :ا ن يرجع ا   قال له رب المنزل ارجع ( و)

 :تبارك وتعالى لقوله 

يا أيها الذين آمنوا ال تدُخلوا بيوًتا غري ُبيوت كم حتى تستأنسوا وُتسل موا على أهلها  }

ذلكم خري لكم لعلكم تذكرون ، فإن    دوا فيها أحًدا فال تدُخلوها حتى ُيؤذن لكم وإن 

 ( 22 - 27: النور . )  { قيل لكم ارِجُعوا فارجعوا هو أزكى لكم
 ن ا لـإ يجـد فـي  لـك حرًجـا ولـإ غضاضـة لإمتثالـه ا مـر اللّـه سـبحانه فـي وعلى المسـتا  

 .الرجوع 
لقد طلبت عمري كله هذه الإ ية   فمـا ا دركتهـا ا ن : قال بعض المهاجرين : قال قتادة 

 .ارجع   فا رجع وا نا مغتب  : ا ستا  ن على بعض ا خواني فيقول لي 
سلام في ا داب الإس تئذان   فما على المربين ا لإ ا ن هذه ا هم القواعد التي وضعها الإ ِ

يتقيدوا بها   ويعلّموها ا ولإدهم   ليعتادوهـا فـي حيـاتهم الإجتماعيـة   وفـي تعـاملهم مـع 
 .الناس 

* * * 
 :ا دب المجلس  - 4

للمجلس ا داب   فعلى المربِّي ا ن يعلِّمها الولد   ويرشده ا ليها   ويلاحظه عند تطبيقهـا 
 :  وهي مرتبة كما يلي 

 :يصافح من يلتقي بهم في المجلس ا ن ( ا  )
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ا  ا التقـــى : " لمــا روى ابــن الســـني وا بــو داود عنــه عليـــه الصــلاة والســلام ا نـــه قــال 
 " .المسلمان  فتصافحا وحمدا اللّه تعالى   واستغفرا غفر اللّه عز وجل لهما 

مـا : "  قـال رسـول اللّـه : قـال  وروى الترمذي وابن ماجة وغيرهما عن البراء 
ِفَر لهما قبل ا ن يتفرفا من مس  " .لمين يلتقيان فيتصافحان ا لإ غ 

مــام مالــك عــن عطــاء الخرســاني قــال  :  قــال لــي رســول اللّــه : " وفــي الموطــا  للا ِ
 " .  وتهادْوا تحابّوا وتذهب الشحناء ( الحقد ) تصافحوا يذهب الِغّل 

 :ا ن يجلس في المكان الذي يخصصه له رب المنزل ( ب)
وهـو صـاحب الحـق فـي . ل ا عـرف بالمكـان الـذي يجلـس فيـه ضـيفه لكون رب المنز

ورّب البيــت ا درى : " وقيــل حــديًثا " ا هــل مكــة ا درى بشــعابها : "  لــك   وقــد قيــل قــديًما 
 :  وهذا يتفق مع قوله تبارك وتعالى " بالذي فيه 

ُعوا فإن   ِ دوا فيها أحًدا فال تدُخُلوها حتى يُؤَذن لكم ، وإن ق يَل لكم ارِج }

 ( 22: النور . )  {فارجعوا هو أزكى لكم 
رهن ا شارة مضيفه في كـل شـيء حتـى الرجـوع   ويتفـق  -كما قررت الإ ية  -فالضيف 

ومـن دخـل دار قـوم فلـيجلس حيـث ا مـروه فـا ن القـوم ا علـم : " مع قوله عليه الصلاة والسلام 
 .مجمع الزوائد " . بعورة دارهم 

 :في وسطهم  ا ن يجلس في محا اة الناس لإ( ج)
وهذا ا دب اجتماعي كريم لإ نه ا  ا جلس في الوس  استدبر بعض الناس بظهره فيؤ يهم 

 .بذلك ويسبونه ويلعنونه 
لعـن مـن )  ا ن رسـول اللّـه  روى ا بو داود با سناد حسن عن حذيفة بن اليمـان 

فقـال  ا ن رجلـا قعـد وسـ  حلقـة" ؛ وروى الترمذي عن ا بي ِمْجَلز ( جلس في وس  الَحْلَقة 
 " .من جلس وس  الحلقة  ملعون على لسان محمد : حذيفة 

وهذا محمول ا ن كان في المجلس سعة   وا ما ا ن كان في المجلس ضيق واضطر 

وما جعدَل عليكم يف  }: الناس ا ن يجلسوا في الوس  فلا ا ثم ولإ حرج لقوله تبارك وتعالى 

 ( . 72: الحج ) . {الدين من حدردج 
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 :بين اثنين ا لإ با  نهما  ا ن لإ يجلس( د)

 لما رواه الترمذي وا بو داود عن عمرو بن شعيب عن ا بيه عـن جـده ا ن رسـول اللّـه 
لـإ يجلـس : )  وفي رواية لـإ بي داود " لإ يحل لرجل ا ن يفرق بين اثنين ا لإ با  نهما : " قال 

 ( .بين رجلين ا لإ با  نهما 
 :ا ن يجلس القادم حيث ينتهي به المجلس ( هـ)

كنـا ا  ا ا تينـا : " قـال  رضـي اللـه عنهمـاروى ا بو داود والترمذي عن جابر بن سمرة لما 
 " .جلس ا حدنا حيث ينتهي  النبي 

ا و مـن منزلـة . وهذا محمول ا ن كان القادم رجلا عادًيا   ا ما ا ن كان  ا قـدر مـن علـم 
لقولـه عليـه فلا با س من الحاضرين ا و رّب المنزل ا ن يضعوه في المكان المناسب .. من جاه 

ا ن وفـد عبـد القـيس حينمـا  (9)  وسـبق ا ن  كرنـا " ا نزلوا الناس منـازلهم : " الصلاة والسلام 
كيف رحب بهم   وا وسع لهم   وقرب زعيمهم المنذر بن عائذ ا ليـه    قدموا على النبي 

 .وا قعده عليه الصلاة والسلام على يمينه بعد ا ن رّحب به وا لطفه 
 :في حضرة ثالث في المجلس ا لإ يتساّر اثنان ( و)

ا  ا كنـتم : "قـال  ا ن رسـول اللّـه  لما روى الشيخان عن عبد اللّه بـن مسـعود 
والعلــة فــي النهــي ا ن " .. اثنــان دون الثالــث مــن ا جــل ا ن  لــك يحزنــه  (2)ثلاثــة فلــا يتنــاجى 

نـه  الثالث يظن الظنون   ويحزن لعدم الإكتراّ به ؛ ا ما ا  ا تنـاجى اثنـان دون اثنـين ا و ا كثـر فا 
 .يجوز ا ن لم يورّ  لك شبهة 

 
 
 :من خرج من مجلسه لحاجة ثم رجع ا ليه فهو ا حق به ( ز)

ا  ا قـام ا حـدكم مـن : " قـال  ا ن رسـول اللّـه  لما روى مسلم عـن ا بـي هريـرة 
 " .مجلس ثم رجع ا ليه فهو ا حق به 

 :ا ن يستا  ن قبل انصرافه من المجلس ( ح)
                                                

 . 329فارجع ا ليه ص " حق الكبير "  كرنا  لك في مبحث  (9)
 .يتكلمان سرًّا : يتناجى اثنان  (2)
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ا نمـا جعـل الإسـتئذان مـن ا جـل : "  -كما روى الشيخان  -لقوله عليه الصلاة والسلام 
وهذا غاية مـا حـرص عليـه ..   وهذا يشمل استئذان الدخول   واستئذان الإنصراف " البصر 

سلام في الحفاظ على حرمة البيوت   ..وصيانة الإ عراض والحرمات . الإ ِ
 :ا ن يقرا  دعاء كفارة المجلس ( ط)

ا  ا ا راد ا ن يقـوم مـن  كـان رسـول اللّـه : ال قـ لما روى الحاكم عن ا بي بـرزة 
" سبحانك اللهم وبحمدك ا شهد ا ن لإ ا له ا لإ ا نـت ا سـتغفرك وا تـوب ا ليـك : " المجلس قال 

 لـك كفـارة : " ا نك لتقول قولإ ما كنت تقوله فيما مضى؟ قال :   فقال رجل يا رسول اللّه 
 " .لما يكون في المجلس 

سلام في ا داب المجلس   فما على المربين ا لإ ا ن هذه ا هم القواعد التي وضعها ال إ ِ
يلتزموها   ويتقيدوا بها   ويعلّموهـا ا ولـإدهم   ليعتادوهـا فـي حيـاتهم الإجتماعيـة   وفـي 

 .تعاملهم مع الناس 
* * * 

 
 
 
 
 
 :ا دب الحديث  - 2

الولد  ومن الإ داب الإجتماعية الهامة التي ينبغي على المربين ا ن ي ِعيروها اهتمامهم تعويد
حتـى ا  ا ترعـرع الولـد .. وا صول الحـوار . منذ الصغر على ا دب الكلام   وا سلوب الحديث 

  وبلل سن البلوغ عرف كيف ي حّدّ الناس   وكيف يستمع منهم   وعلـم كيـف يحـاورهم 
 .ويدخل السرور عليهم 

 :وهذه جملة ا داب من ا دب الحديث نسردها لتكون للمربين تبصرة و كرى 
 :باللغة العربية الفصحى  التكلم( ا  )

لكون اللغة العربية هي لغة القرا ن الكريم   ولغة نبينا عليه ا فضل الصـلاة وا تـم التسـليم  
ولغة الرعيل الإ ول من ا صحابه الكرام رضوان اللّه عليهم ا جمعـين   ولغـة مـن تـبعهم با حسـان 

 .ا لى يوم الدين 
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عامية لإ تمـت ا لـى العربيـة بصـلة  فمن الجحود لهذه اللغة ا ن نعدل عنها   ونتكلم بلغة
نسان فصاحة لسانه   وجمال الرجل حلاوة منطقه   ..ولإ بنسب   وزينة الإ ِ

ا قبـل العبـاس : قـال  رضـي اللـه عنهمـاروى الحاكم في مستدركه عن علي بن الحسين 
  ا لى رسول اللّه  لّتان   وله ضفيرتان   وهو ا بـيض   فلمـا را ه تبّسـم   فقـال وعليه ح 
ا عجبني جمال عّم النبـي : "يا رسول اللّه ما ا ضحكك ؟ ا ضحك اللّه سنّك   فقال : اس العب
 "  مـا الجمـال فـي : ؛ وعند العسكري " اللسان : " ما الجمال ؟ قال :   فقال العباس

 " .فصاحة لسانه : " الرجل ؟ قال 
را ينـا ا فصـح يا رسـول اللّـه مـا : قلنا : قال  روى الشيرازي والديلمي عن ا بي هريرة 

 " .كتاَبه القرا ن : ا ن اللّه تعالى لم يخلقني لّحانًا   اختار لي خير الكلام : " منك ؟ قال 
 :التمهل بالكلام ا ثناء الحديث ( ب)

ومن ا دب الحديث التمهل في الكلام حتى يفهم المستمع المراد منه   ويعقـل َمـن فـي 
ــدبروه   وهــذا مــا كــان يفعلــه ــا لإ متــه ؛ روى  النبــي  المجلــس مغــزى الحــديث ويت تعليًم

يسـرد الحـديث كسـردكم  وما كـان رسـول اللّـه : "  رضي الله عنهاالشيخان عن عائشة 
سماعيلي فـي روايتـه " هذا   يحدّ حديثا لو عّده العاّد لإ حصاه  ا نمـا كـان حـديث "وزاد الإ ِ

 " .فهما تفهمه القلوب  رسول اللّه 
لُّ  كان كلامه : " قالت  هارضي الله عنوروى ا بو داود عن عائشة  فصلا يفهمه كـ 

 " .من سمعه 
 :النهي عن التكلف في الفصاحة ( ج)

ومن ا دب الحديث الإبتعاد عن التنطّع في الكلام   والتكلف في فصاحة اللسان ؛ لمـا 
 ا ن رســول اللـّـه  رضــي اللــه عنهمــاروى ا بــو داود والترمــذي بالســند الجيــد عــن ابــن عمــر 

الـذي يتخلـل بلسـانه كمـا تتخلّـل البقـر : عز وجـل ي ـبغض البليـل مـن الرجـال  ا ن اللّه: " قال 
 . (9)" بلسانها 

                                                

 .ا  هـ " هو الذي يتشدق في الكلام   ويفخم به لسانه ويلفه كما تلف البقرة الكلا  بلسانها لفا : " قال في النهاية  (9)
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كان ا  ا تكلم بكلمة ا عادها ثلاًثا حتى ت فهـم "  وفي الصحيحين عن ا نس ا ن النبي 
ولـإ نَـْزر    (2)يتكلم بكلام فصـل لـإ هـْزَر  وكان .. عنه   وا  ا ا تى على قوم سلّم عليهم 

 ( " .ا ي التكلف ) رة في الكلام والتشّدق به ويكره الثرث
 :المخاطبة على قدر الفهم ( د)

ومــن ا دب الحــديث ا ن يتحــدّ المــتكلم با ســلوب يناســب ثقافــة القــوم   ويتفــق مــع 
ا ن ن حـدّ اُمرنا معاشـر الإ نبيـاء : " عقولهم وا فهامهم وا عمارهم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام 

 . (3)"الناس على قدر عقولهم
ن ا تحبـون ا ن ي كـّذب حدثوا الناس بما يعرفـو: " في صحيح البخاري عن عليٍّ موقوًفا و

 " .اللّه ورسوله
ما ا نـت بمحـّدّ قوًمـا حـديًثا : " قال  وفي مقدمة صحيح مسلم عن ابن مسعود 

 " .لإ تبلغه عقولهم ا لإ كان لبعضهم فتنة 
ا ا متي من ا حـاديثي ا لـإ مـا لإ تحدثو: " رفعه  رضي الله عنهماوللديلمي عن ابن عباس 

له عقولهم   فيكون فتنة عليهم   " .تحمَّ
 :التحدّ بما لإ ي خل ولإ ي مل ( هـ)

المخـّل    ومن ا دب الحديث ا عطاء الحديث حقه حيث لإ يصـل الـإ مر ا لـى الإختصـار
.. ّل   ليكون الحديث ا وقـع فـي نفـوس السـامعين   وا شـوق ا لـى قلـوبهمولإ ا لى التطوال المم  

  فكانــت صــلاته  كنــت ا صــلي مــع النبــي : قــال  ســلم عــن جــابر بــن ســمرة روى م
مام ا حمد وا بـو داود مـن حـديث حكـيم بـن ( . ا ي وسًطا ) قصًدا   وخطبته قصًدا  وروى الإ ِ

 -ا و قـوس  -الجمعة   فقـام متوكًئـا علـى عصـا  شهدت مع رسول اللّه : قال  حزام 
 .فات طيبات مباركات فحمد اللّه وا ثنى عليه   فكانت كلمات خفي

ياا بـا : كان ابن مسعود يـذكرنا فـي كـل خمـيس   فقـال لـه رجـل : ) وفي الصحيحين 
ا نه يمنعني من  لك ا ني ا كره ا ن ا ملّكـم   : عبد الرحمن لوددت ا نك  كّرتنا كل يوم   فقال 

                                                

 .الكثير والقليل : الهزر والنزر  (2)
كشـف " رة مما رفع الحديث ا لى مرتبة الحسن لغيره   ارجع ا لى كتـاب رواه الديلمي بسند ضعيف وله شواهد كثي (3)

 " .ا مرنا " للعجلوني لفظ " الخفاء
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يتخّولنــا مخافــة الســا مة  بالموعظــة   كمــا كـان رســول اللـّـه ( ا تعهــدكم ) وا نـي ا تخــّولكم 
 ( .لينا ع

ولإ با س بالإستشهاد بشـواهد الشـعر   وطرائـف الحكمـة   لقـول علـي بـن ا بـي طالـب 
 ( .ا ّن القلوب تمّل كما تمّل الإ بدان   فابتغوا لها طرائف الحكمة : ) كّرم اللّه وجهه 

صغاء التام ا لى المتحدّ ( و)  :الإ ِ
صغاء التام ا لى المتحدّ   لَيعـي السـامع مـا يقـول   ويسـتوعب  ومن ا دب الحديث الإ ِ

بحديث كا ّن على رؤوسهم الطيـر مـن  فكان الصحابة حينما يحدثهم النبي .. ما يحدّ 
 ..فرط المهابة   وشدة الإهتمام 

صغاء ا لى من يحدثه ا و يسا له   بـل يقبـل  وفي مقابل هذا كان النبي  ي صغي كل الإ ِ
َن النبـي  مـا را يـت: قـال  عليه بكليته ويلاطفـه   روى ا بـو داود عـن ا نـس  رجلـا الـتقم اُ  

 -  حتـى يكـون الرجـل هـو الـذي ( ا ي يرفعـه عنـه ) فينّحي را سـه عنـه  -يعني يكلّمه سًرا
ا خـذ بيـد رجـل فتـرك يـده   حتـى يكـون الرجـل هـو  ي نّحي را سه   وما را يت رسول اللّـه 

 .الذي يدع يده 
 :ا قبال المتحدّ على الجلساء جميعا ( ز)

المتحدّ بنظراته وتوجيهاته على الجلساء جميًعـا   حيـث  ومن ا دب الحديث ا ن يقبل
 .يشعر كل فرد منهم ا نه يريده ويخّصه 

يقبــل  كــان رسـول اللّـه : روى الطبرانـي با سـناد حســن عـن عمـرو بــن العـاص قـال 
وكان يقبـل بوجهـه وحديثـه علـّي حتـى ظننـت . بوجهه وحديثه على شّر القوم   يتا لفه بذلك 

ا بو بكـر   قلـت يـا رسـول : ا نا خير ا م ا بو بكر   فقال : ت يا رسول اللّه ا ني خير القوم   فقل
عثمـان : ا نا خيـر ا م عثمـان ؟ قـال : عمر   قلت يا رسول اللّه : ا نا خير ا م عمر ؟ قال : اللّه 

 .صّد عني   فوِدْدت ا ني لم ا كن سا لته    فلما سا لت رسول اللّه 
 :مباسطة الجلساء ا ثناء التحدّ وبعده ( ح)

ومن ا دب الحديث مباسطة المتحدّ جلساءه ا ثناء الحديث وبعـده   حتـى لـإ يشـعروا 
 .بالسا م   ولإ ينتابهم الملل ا ثناء الحديث 
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مام ا حمد عن ا م الدرداء  كـان ا بـو الـدرداء ا  ا حـّدّ : قالـت  رضـي اللـه عنهـاروى الإ ِ
 -ك فـي كلامـك ا ي بسـبب تبسـم -ا نـك ا حمـق : لإ   يقول النـاس : حديًثا تبّسم   فقلت 

يحـّدّ حـديًثا ا لـإ تبّسـم   فكـان ا بـو  ما را يت ا و سمعت رسول اللّـه : فقال ا بو الدرداء 
 .في  لك  الدرداء ا  ا حدّ حديًثا تبسم اتباًعا لرسول اللّه 
ا كنـت تجـالس :  قلـت لجـابر بـن سـمرة : وروى مسلم عن سماك بن حرب قـال 

لـإ يقـوم مـن مصـّلاه الـذي  كان رسـول اللّـه . نعم كثيًرا : ؟ فقال جابر  رسول اللّه 
 -والرسول جالس  -فيه يصلي الصبح حتى تطلع الشمس   فا  ا طلعت قام   وكانوا يتحدثون 

 . فيا خذون في ا مر الجاهلية فيضحكون   ويتبسم 
سلام في ا داب الحديث   فما على المربين ا لإ ا ن  هذه ا هم القواعد التي وضعها الإ ِ

 .ويعلموها ا بناءهم ليعتادوها في حياتهم الإجتماعية وفي تعاملهم مع الناس يا خذوا بها   
* * * 

 :ا دب المزاح  - 2
روح الدعابـة   -الـذي يسـعى ا ليـه  -ما ا جمل المسلم في الحياة حينما يجمع مع الجّد 

 ! ! ..وفكاهة الحديث   وعذوبة المنطق   وطرافة الحكمة 
وب بجا بية حديثة   ويا سر النفوس بلطيـف معشـره وما ا حسنه وا كرمه حينما يملك القل

سلام بمبادئه السمحة يا مر المسلم ا ن يكون ا لًفـا بّسـاًما ! ! ..   وكريم مداعبته   لك لإ ن الإ ِ
حتــى ا  ا خـال  النــاس   ..مرًحـا خلوًقـا   كــريم الخصـال   حميــد الفعـال   حســن المعشـر 

سـلام .. ا حوله واجتمع بهم   رغبوا به   وانجذبوا ا ليه   والتفو وهذا غاية ما يحرص عليـه الإ ِ
 ..في تربية الإ فراد   وتكوين المجتمعات   وهداية الناس 

ولكن هل للمسـلم ا ن ينطلـق فـي المـرح والمداعبـة والمـزاح كمـا يشـاء وحيـث ا راد ا م 
 لهذا ا داب وضواب  ؟

 
 
 

 :نعم للمزاح والمداعبة ا داب وضواب  وهي مرتبة كما يلي 
فراط فيه عدم الإ ِ ( ا  )  :كثار منه والإ ِ
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قـال رسـول اللّـه : قال  والبيهقي عن ا نس ( الإ دب المفرد ) لما روى البخاري في 
  " : لست من ا هل اللعب واللهو  ولإ هما مني : ا ي " ولإ الّدد  مني . لست من َدٍد. 

فراط فــي المــرح والمداعبــة يخــرج المســلم عــن مهمتــه  كثــار مــن المــزاح   والــإ ِ لــإ ن الإ ِ
الإ ساسية التي خلق من ا جلها ا لإ وهي عبادة اللّـه   وا قامـة حكـم اللّـه فـي الـإ رض   وتكـوين 

والصحابة الكرام الذين تربوا في مدرسة النبوة كانوا يتمازحون فيما بيـنهم .. المجتمع الصالح 
كان ا صحاب ( : ) الإ دب المفرد )ولكن ا  ا جّد الجد كانوا هم الرجال ؛ روى البخاري في 

 ( .بالبطيخ   فا  ا كانت الحقائق كانوا هم الرجال ( يترامون ) يتبادحون  بي الن
كثار من المزاح كذلك ا ماتة للقلب   وتوريـث للعـداوة   وتجريـئ للصـغير علـى  وفي الإ ِ

 ( .من كثر ضحكه قلّت هيبته   ومن مزح است ِخفَّ به : )  الكبير   وقد قال عمر 
ساءة ( ب)  :لإ حد عدم الإ  ى فيه والإ ِ

خوان والإ صـدقاء بشـرط ا لـإ يكـون فيـه  فالمزاح مندوب ا ليه بين الإ هـل والإ قربـاء   والـإ ِ
 ..ا  ى لإ حد   ا و استخفاف بمخلوق   ا و حزن للغير 

وا ليكم طرًفا من هديه عليه الصلاة والسلام في نهيه الإ صحاب عن المزاح الذي فيه 
 :ا ساءة 
عبد اللّه بن السائب عن ا بيه عن جده ا نـه  عن( : والترمذي ( ) سنن ا بي داود ) في  -

لـإ يا خـذّن ا حـدكم متـاع ا خيـه لإعًبـا ولـإ جـاًدا   ومـن ا خـذ : " يقول  سمع رسول اللّه 
 " .عصا ا خيه فليرّدها 

ا نهم  حدثنا ا صحاب محمد : وروى ا بو داود عن عبد الرحمن بن ا بي ليلى قال  -
انطلق بعضهم ا لى حبل معه فا خذه   ففـزع   فنام رجل منهم   ف كانوا يسيرون مع النبي 

 " .لإ يحّل لمسلم ا ن يرّوع مسلًما : "    فقال رسول اللّه 
ينقـل التـراب مـع المسـلمين فـنعس   فجـاء  وفي يوم الخندق كان زيد بن ثابت  -

 .عن  لك  عمارة بن حزم فا خذ سلاحه   وهو لإ يشعر   فنهاه رسول اللّه 
ا ن رجلا ا خـذ نعـل رجـل    ي وابن حبان عن عامر بن ربيعة وروى البزار والطبران -

لـإ ترّوعـوا المسـلم   : "   فقـال النبـي  فغيّبها وهو يمزح   فذ كر  لك لرسـول اللّـه 
 " .فا ن روعة المسلم ظلم عظيم 
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وينتهك حرمة الدين . فما بالك بالذي يستهزئ مازًحا   ويغتاب مازًحا   ويحّقر مازًحا 
ن  ! ! ..ه ا ثم وواقع في الحرام من حيث يعلم ا و لإ يعلم ؟ مازًحا   فا 

 :تجنب الكذب وقول الزور ( ج)
والحكايــات . كثيــر ممــن يتصــدرون المجــالس ويمزحــون يلفقــون القصــص المضــحكة 

ضحاك الناس   ومباسطتهم   وا دخال السرور عليهم  ولإشـك ا ن هـذه التلفيقـات .. المثيرة لإ ِ
سلام عنه   وهّدد الرسول عليه الصلاة والسـلام مـن وهي م.. من الكذب ا و الزور  ما نهى الإ ِ

يفعلها ؛ روى ا بـو داود والترمـذي والنسـائي والبيهقـي عـن ب هـز بـن حكـيم عـن ا بيـه عـن جـده 
ويــل للــذي يحــدّ بالحــديث : " يقــول  ســمعت رســول اللّــه : قــال  رضــي اللــه عــنهم

 " .ليضحك به القوم فيكذَب ويل له   ويل له 
: "  قـال رسـول اللّـه : قـال  ا حمد وا بو داود عن النواس بن سـمعان وروى  -

دِّّ ا خاك حديًثا هو لك مصّدق   وا نت له كا ب   " .كب رْت خيانة ا ن تح 
لـإ يـؤمن : "  قـال رسـول اللّـه : قال  وروى ا حمد والطبراني عن ا بي هريرة  -

يمان كله حتى يترك الكِذب في الَمزاحة   والمِ   " .وا ن كان صادًقا ( الجدال ) راء العبد  الإ ِ
ـــ  ــة ) ومــن البــدع الشــائعة فــي بلادنــا بدعــة العــادة الفاشــية بــين النــاس المســماة ب كذب

ــا ( .. نيســان  ــة  ميمــة ا خــذناها عــن الغــربيين وليســت مــن ا خلاقن وهــي بدعــة قبيحــة ممقوت
ــدنا الصــالحة  ســلامية   وتقالي ــزّ .. الإ ِ ــا مــن الكــذب المحــرم   وال ــإ شــك ا نه ور الســافر   ول

 ..والمزاح الباطل 
ليكم  وا  ا كان عليه الصلاة والسـلام يعطـي ا صـحابه القـدوة الصـالحة فـي كـل شـيء فـا 

 :  لنعرف كيف كان يمزح ولإ يقول ا لإ حًقا  نما ج من مزاحه 
ا ن رجلا من ا هل البادية كان اسمه زاهًرا  وكـان ي هـدي  روى الترمذي عن ا نس  -

ا  ا ا راد ا ن يخـرج ا لـى الباديـة   فقــال  لباديـة   فيجّهـزه النبـي هديـة مـن ا ا لـى النبـي 
وكان النبي يحبه   وكان زاهر رجلا دميًما " . ا ن زاهًرا باِدَيت َنا ونحن حاضروه : "  النبي 

َمـْن : يوما وهو يبيع متاعه   فاحتضنه من خلفه وهو لإ يبصره   فقال زاهـر    فا تاه النبي 
 فجعل لإ يا لو ما ا لصق ظهره بصدر النبي  فت زاهر فعرف النبي هذا ؟ ا رسلني   فالت

يـا رسـول اللّـه :   فقـال " مـن يشـتري هـذا العبـد ؟ : "يقـول  حين عرفه   فجعل النبي 
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ا نت عند اللّـه : لكن عند اللّه لست بكاسد ا و قال : " واللّه تجدن ي كاسًدا   فقال النبي 
 " .غاٍل 

 ا تيـت رسـول اللّـه : عن عوف بن مالـك الإ شـجعي قـال ( سنن ا بي داود ) وفي  -
ــة مــن ا دم  ــي قب ــوك   وهــو ف ــي غــزوة تب ــد ) ف ــال  -صــغيرة  -( مــن جل ــرّد   وق : فســلّمت ف

ْل )   .فدخلت " كلُّك : " ا كلّي يا رسول اللّه ؟ قال : فقلت ( ادخ 
ا ي يطلـب  -يسـتحمله  ا ن رجلا ا تى النبي  وروى الترمذي وا حمد عن ا نس  -

يـا رسـول : فقـال ( ظـن الصـغير " )ا ني حاملك على ولـد الناقـة : "  فقال له  -ه دابة من
بل ا لإ النوق: ) اللّه ما ا صنع بولد الناقة ؟ فقال   ؟( وهل يلد الإ ِ

وروى ابن بكار عن زيد بن ا سلم ا ن امـرا ة يقـال لهـا ا م ا يمـن الحبشـية   جـاءت ا لـى  -
( مـن هـو ؟ ا هـو الـذي بعينيـه بيـاض؟ : ) فقال  ا ّن زوجي يدعوك  : فقالت  رسول اللّه 

: "  لإ واللّـه   فقـال :   فقالت ( بلى بعينيه بياض : ) ما بعينيه بياض   فقال : فقالت 
 ( .ويقصد البياض المحي  بحدقة العين " . ما من ا حد ا لّإ بعينيه بياض 

: الـت فق ا تت عجوز ا لـى النبـي : قال  وروى الترمذي عن الحسن البصري  -
" يا ا م فلان ا ن الجنة لـإ يـدخلها عجـوز : " يا رسول اللّه ادع  اللّه ا ن يدخلني الجنة   فقال 

ا خبروها ا نها لإ تدخلها وهـي عجـوز : "  وهي تبكي   فقال  -ا ي  هبت  -فولّت : قال 
 :  ا ن اللّه تعالى يقول 

 - 32: الواقعة )  { (1)راًبا ُعُرًبا أْت* فجعلناُهن  أبكاًرا * إنَّا أنشأناهن إنشاًء  }
37  ) 

 .ويقصد ا نها تدخل الجنة وهي شابة 
   فما على المربين ا لإ ا ن يا خذوا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في ا دب المزاح

 .ويعلّموه ا بناءهم   ليعتادوا عليها في حياتهم الإجتماعية   وفي تعاملهم مع الناس 
* * * 
 

                                                

رب  (9) الفئة التي يكون ا فرادها : المفصحة عن محبة زوجها   والإ تراب : والمراد ا نهن مستويات في سن واحد   والع 
 .في سن واحدة 
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 :ا دب التهنئة  - 7
وتكوينـــه . الـــإ داب الإجتماعيـــة التـــي يجـــب مراعاتهـــا فـــي ا عـــداد الولـــد تربوًيـــا ومـــن 
لتنمـو فـي شخصـيته . تعويده على ا دب التهنئة   وتعريفه علـى كيفيتهـا وا صـولها .. اجتماعًيا 

نزعة حب الإجتماع   وتتوثق رواب  المحبة والإ خوة مع من يصلهم   ويلتقي معهم   ويرتب  
فعلـى المـربين بشـكل .. اسبات التي يعتادها النـاس فـي التهـاني كثيـرة وا  ا كانت المن.. بهم 

عام   والإ باء بشكل خاص ا ن يصحبوا تلامذتهم وا ولإدهم ا لى من يقـدمون ا ليـه ا حـّر التهـاني 
.. حتــى تنطبــع الحالــة والكيفيــة فــي قلــوبهم و اكــرتهم .. بمناســبة ســعيدة   ا و فــرح ميمــون 
 ..ا وعادة فتصبح في نفوسهم مع الإ يام خلقً 

وا  ا كان لإبد من ا ي عمل صالح يقوم به المسلم فـي الحيـاة مـن ثمـرة يجنيهـا   ومـن 
فا ن تهنئة المسلم   وملاطفتـه   وا دخـال السـرور عليـه هـو مـن ا عظـم .. مثوبة عند اللّه ينالها 

سـلام   وا حـب الإ عمـال ا لـى اللّـه بعـد الفـرائض   بـل هـو مـن موجبـات  القربات فـي نظـر الإ ِ
 .رة   والطريق ا لى الجنة المغف

مـن لقـي : " قال رسـول اللّـه : قال  عن ا نس ( الصغير ) روى الطبراني في  -
ّره بذلك سّره اللّه عز وجل يوم القيامة   " .ا خاه بما يحب لَِيس 

 عـن النبـي  رضـي اللـه عنهمـاعن الحسن بن علـي ( الكبير ) وروى الطبراني في  -
 " .رة ا دخالك السرور على ا خيك المسلم ا ن من موجبات المغف: " قال 

ا ن رسول اللّه  رضي الله عنهماعن ابن عباس ( الإ وس  والكبير ) وروى الطبراني في  -
  ا ن ا حب الإ عمال ا لى اللّه تعالى بعد الفرائض ا دخال السرور على المسلم : " قال. " 

مــن : "  ه قــال رســول اللـّـ: قالــت  رضــي اللــه عنهــاوروى الطبرانــي عــن عائشــة  -
 " .ا دخل على ا هل بيت من المسلمين سروًرا لم يرض اللّه له ثواًبا دون الجنة 

 
 

 :وللتهنئة ا داب نلخصها فيما يلي 
 :ا ظهار الفرح والإهتمام في مناسبة التهنئة ( ا  )
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سـمعت : "   قـال كعـب  لما جاء في الصحيحين في قصة توبة كعب بـن مالـك 
يــا كعــب بــن مالــك ا بشــر   فــذهب النــاس يبشــروننا   : صــوت صــارخ يقــول بــا على صــوته 

: يتلقـاني النـاس فوًجـا يهنئـونني بالتوبـة   ويقولـون  رسول اللّـه ( ا قصد ) وانطلقت ا تا مم 
حولـه النـاس    حتى دخلت المسجد   فا  ا رسول اللّـه ( ليِْهِنك توبة اللّه تعالى عليك ) 

نا ني   وكان كعب لإ ينساها لطلحـة   قـال فقام طلحة بن عبيد اللّه يهرول حتى صافحني وه
ا بشـر : "  -وهـو يبـرق وجهـه مـن السـرور  -قـال  فلما سلمت علـى رسـول اللّـه : كعب 

 . (9)" بخير يوٍم مّر عليك منذ ولدتك ا مك 
 :التلفظ في المناسبة بعبارات لطيفة وا دعية ما ثورة ( ب)

جمـل مـن الـدعاء رقيقـة وطريفـة   السنة النبوية ا رشدتنا ا لـى كلمـات بالتهنئـة لطيفـة   و
على المسلم ا ن يتعلمها   ويحسـن ا داءهـا   ليقـوم علـى تطبيقهـا فـي الوقـت المناسـب   ولـإ 
با س ا ن نا تي على بعض هذه الطرائف والكلمات التي ا رشد النبي عليـه الصـلاة والسـلام ا ليهـا 

 :  واُثِرْت عن ا صحابه الكرام والسلف الصالح 
لد له - 9  :مولود  تهنئة من و 

بورك لك بالموهوب   وشكرت الواهب   ورزقت بّره   وبلـل : " يستحب ا ن يقال له 
 " .ا شّده 

َهنَّئ فيقول   " .بارك اللّه لك   وبارك عليك   ورزقك اللّه مثله: " وي سَتحب  ا ن يرّد الم 
مام الحسـن البصـري  رضـي اللـه وهذه العبارات مروية عن سيدنا الحسين بن علي   والإ ِ

 . عنهم
 
 :تهنئة لمن َقِدم من سفر  - 2

  " الحمد للّـه الـذي سـلّمك   وجمـع الشـمل بـك وا كرمـك : " يستحب ا ن يقال له 
 .مروي عن السلف 

 :تهنئة لمن قدم من الجهاد  - 3

                                                

من غير عـذر   فـا مر النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم بمقاطعتـه خمسـين تتلخص قصة كعب ا نه تخلف عن غزوة تبوك  (9)
ارجع ا لى ريـاض الصـالحين . يوًما   وبعد الخمسين نزلت الإ يات في توبته وتوبة صاحبيه   وكان ما كان من ا مر التهنئة 

 " .التوبة " تجد القصة بتمامها في باب 
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لما روى مسـلم " . الحمد للّه الذي نصرك   وا عزك وا كرمك : " يستحب ا ن يقال له 
فـي غـزو   فلمـا  كان رسول اللّـه : " قالت  الله عنها رضيوالنسائي وغيرهما عن عائشة 

؛ ولـإ " الحمـد للّـه الـذي نصـرك   وا عـزك وا كرمـك : " دخل استقبلته فا خذت بيـده فقلـت 
 " .الحمد للّه الذي سلّمك   وجمع الشمل بك وا كرمك :" با س ا ن يقال له كذلك 

 :تهنئة لمن قدم من حج  - 4
؛ لمـا روى " ه حّجك   وغفر  نبك   وا خلف نفقتك َقبِل اللّ : " يستحب ا ن يقال له 
ا نـي ا ريـد : فقـال  جاء غلام ا لى النبـي : " قال  رضي الله عنهماابن السني عن ابن عمر 

هـك فـي : " فقـال  الحج   فمشى معه رسـول اللّـه  يـا غلـام   زّودك اللّـه التقـوى   ووجَّ
يا غلام قبـل اللّـه حّجـك : " فقال     فلما رجع الغلام على النبي" الخير   وكفاك الهّم 

 " .  وغفر  نبك   وا خلف نفقتك 
 :تهنئة عقد النكاح  - 2

بـارك اللّـه لـك   وبـارك عليـك   : ) يستحب ا ن يقال لكل مـن الـزوجين بعـد النكـاح 
ا ن : "  ؛ لما روى ا بو داود والترمـذي وغيرهمـا عـن ا بـي هريـرة ( وجمع بينكما في خير 

نسان كان ا  ا  النبي  بارك اللّـه لـك وبـارك عليـك وجمـع : قال ( . ا ي ا  ا تزّوج ) رفّا  الإ ِ
 " .بينكما في خير 

فاء : ) ويكره ا ن يقال له    لإ ن  لك من تهاني الجاهلية   روى ا حمد ( والبنين  (9)بالرِّ
والنسائي وغيرهما عن عقيل بن ا بي طالب ا نـه تـزوج امـرا ة مـن جشـم   فـدخل عليـه القـوم   

نهــى عــن  لــك    لــإ تفعلــوا  لــك   فــا ن رســول اللـّـه : بالرفــاء والبنــين   فقــال :  فقــالوا
ا نـا كـذلك كنـا " بارك اللّه لكم   وبـارك علـيكم: " قولوا : فما نقول يا ا با زيد ؟ قال : قالوا 
 .نؤمر 

 :التهنئة بالعيد  - 2
 " .منك تقبَّل اللّه منا و: " يستحب ا ن يقول المسلم للمسلم بعد صلاة العيد 

ا ن خالد بن معـدان لقـي واثلـة بـن الإ سـقع فـي : مروي في العيد ( المقاصد ) قال في 
 .   فقال له مثل  لك   وا سنده ا لى النبي " تقبل اللّه منا ومنك : " يوم عيد فقال له 

                                                

 .وهو الإجتماع : بكسر الراء وبالمد : الرفاء  (9)
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 :تهنئة من صنع ا ليه معروفا  - 7
ك ومالـك   وجـزاك بارك اللّـه لـك فـي ا هلـ: " يستحب ا ن يقال لمن صنع ا ليه معروًفا 

اسـتقرض النبـي : ؛ لما روى النسائي وابن ماجة عن عبـد اللّـه بـن ا بـي ربيعـة قـال " اللّه خيًرا 
  بارك اللّه في ا هلـك ومالـك   ا نمـا جـزاء : " مني ا ربعين ا لفا فجاءه مال فدفعه ا لّي وقال

ْسلِّف   " .الحمد والثناء ( المقرض ) الم 
َمـْن : "قـال    عـن رسـول اللّـه  رضي الله عنهما وروى الترمذي عن ا سامة بن زيد

نع ا ليه معروف فقال لفاعله   " .  فقد بلل في الثناء ( جزاك اللّه خيًرا : ) ص 
وا  ا ا حـب ا ن يزيـد بتعـابير مـن عنـده فيهـا . والإ فضل في حق المهنِّئ ا ن يتقيد بالما ثور 

ير مقتبســة مـن ا صــل ا جنبــي  فلــه  لـك بشــرط ا لــإ تكـون هــذه التعـاب.. رقـة ولطافــة   ودعـاء 
سلامية . وما خو ة من تقليد جاهلي لتتسم بالتميّز العقيدي   ..والإ صالة الإ ِ

 
 :تستحب المهاداة مع التهنئة ( ج)

ومن الإ مور المستحبة في التهنئة تقديم الهدية لإ هل المولود ا و القادم من سـفر ا و الـذي 
يـث التـي تحـض علـى المهـاداة وترغـب دخل ليلـة الزفـاف ا و غيرهـا مـن المناسـبات ؛ للا حاد

 :فيها 
تهــادوا وهــاجروا : " مرفوًعــا  رضــي اللــه عنهــاروى الطبرانــي والعســكري عــن عائشــة  -

 " .تورثوا ا بناءكم مجًدا   وا قيلوا الكرام عثراتهم 
:  قـال رسـول اللّـه : قالت  رضي الله عنهاعن عائشة ( الإ وس  ) وللطبراني في  -

نه ينبت المودة   ويذهب الضغائن (9)تهادين ولو فرسن يا نساء المؤمنين )   ( .شاة فا 
تهـادوا : " عـن ا بـي هريـرة مرفوًعـا .. وا حمـد ( الإ دب المفـرد ) وروى البخاري في  -

 " .الصدر  (2)فا ن الهدية تذهب َوَحَر 
نها تورّ المودة : " وللديلمي عن ا نس مرفوًعا  - وتذهب الضـغائن . عليكم بالهدايا فا 

. " 
 " .تهادوا تحابّوا : " عن عائشة مرفوًعا ( الإ وس  ) وروى الطبراني في  -

                                                

 ( .ا ي المقدم ) ظلف شاة : فرسن شاة  (9)
 .غشه وحقده : وحر الصدر  (2)
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فـــا  ا كانـــت هـــذه الإ حاديـــث تؤكـــد ظـــاهرة المهـــاداة بـــين ا بنـــاء المجتمـــع فـــي غيـــر 
لما لهذه المهـاداة .. فتا كيدها المهاداة في مناسبات التهنئة والإ فراح ا ظهر وا بلل .. المناسبات

خـاء والصـفاء فـي  من ا ثر بالل في تماسك الإ مة   ووحدة الجماعة   وزرع بذور المحبـة ا و الإ ِ
 ..تربية المجتمع المسلم   والشعب المؤمن 

فما على المربين ا لإ ا ن يرّسخوا ا دب التهنئة في اَُسرهم وا ولإدهم   حتى يعتادوها في 
 ..حياتهم الإجتماعية   وفي تعاملهم مع الناس 

* * * 
 
 

 :ا دب عيادة المريض  - 2
الــإ داب الإجتماعيــة الهامــة التــي علــى المــربين ا ن يعيروهــا اهتمــامهم   ويعّودوهــا ومــن 

ا طفالهم ا دب عيادة المريض   لتتا ّصل فـي نفـس الطفـل منـذ نعومـة ا ظفـاره ظـاهرة المشـاركة 
الوجدانية   وظاهرة التحسس با لإم الإ خرين   ولإ يخفى ا ن هـذه الظـاهرة ا  ا نمـت وتعّمقـت 

يثــار والتعــاطف فــي نفــوس الصــغار منــذ ن بــل تصــبح هــذه .. شــا تهم درجــوا علــى الحــب والإ ِ
ْلًقا وعادة  بـل .. فلا يقصرون فـي حـق ولـإ يتقاعسـون عـن واجـب .. المعاني في نفوسهم خ 

يشاركون ا بناء المجتمع فـي سـرَّائهم وضـرَّائهم   ويتحسسـون ا مـالهم وا لـإمهم   ويقاسـمونهم 
سلام في تكوين المجتمع   وتربيـة وهذا لعمري غاية ما .. ا فراحهم وا حزانهم  يحرص عليه الإ ِ

 ..على خصال الخير   ومبادئ الفضيلة والإ خلاق.. الإ فراد 
سلام بعيادة المريض  بل جعل هذه العيـادة مـن حـق المسـلم . من ا جل هذا كله ا مر الإ ِ

 .على المسلم 
بعيـادة  ا مرنا رسول اللّـه : "  رضي الله عنهماروى الشيخان عن البراء بن عازب  -

المريض   واتباع الجنـازة   وتشـميت العـاطس   وا بـرار المقسـم   ونصـرة المظلـوم   وا جابـة 
 " .الداعي   وا فشاء السلام 

حــق المســلم علــى : " قــال  ا ن رســول اللـّـه  وروى الشــيخان عــن ا بــي هريــرة 
وتشـميت  رد السلام   وعيادة المريض   واتبـاع الجنـائز   وا جابـة الـدعوة  : المسلم خمس 

 " .العاطس 
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ومن ا جـل هـذا كـان الصـحابة رضـوان اللّـه علـيهم يتسـابقون ا لـى الخيـرات والتـي منهـا 
الـإ دب )عيادة المريض ليحظوا بالجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر ؛ روى البخـاري فـي 

من ا صـبح اليـوم مـنكم صـائًما ؟ : "  قال رسول اللّه : قال  عن ا بي هريرة ( المفرد 
ا نـا   قـال مـن شـهد : من عاد مـنكم اليـوم مريًضـا ؟ قـال ا بـو بكـر : ا نا   قال : و بكر قال ا ب

" ا نـا : من ا طعم اليوم منكم مسكيًنا ؟ قال ا بو بكـر : ا نا   قال : منكم جنازة ؟ قال ا بو بكر 
ــال  ــي : ا حــد رواة الحــديث ( مــروان )   ق هــذه مــا اجتمعــت : " قــال  بلغنــي ا ن النب

 " .دخل الجنة الخصال في رجل ا لإ
 : ولعيادة المريض ا داب نرتبها فيما يلي 

 :المسارعة ا لى عيادته ( ا  )
كمـا دل  -  فينبغـي ا ن تكـون العيـادة " ا  ا مرض فعده : " لقوله عليه الصلاة والسلام 

 .من ا ول الَمَرض  -عليه الحديث 
 :يث ولكن هناك ا حاديث تدل على ا ن العيادة بعد ثلاثة ا يام   فمن هذه الإ حاد

 " .لإ يعود مريًضا ا لإ بعد ثلاّ كان النبي : " ما رواه ابن ماجة والبيهقي قال 
ٍّ : "  رضي الله عنهماعن ابن عباس ( الإ وس  ) وروى الطبراني في  العيـادة بعـد ثلـا

نَّة   " .س 
كنا نقعد في المجلس فـا  ا فقـدنا الرجـل ثلاثـة ا يـام سـا لنا : " ومما يروى عن الإ عمش 

ا  ا كـان المـرض خطيـًرا : ؛ وللتوفيق بـين هـذه الإ حاديـث ا قـول " ان مريًضا عدناه عنه فا ن ك
 .فالمسارعة مطلوبة   وا ما ا  ا كان عادًيا فبعد ثلاثة ا يام لما ورد 

 :تخفيف العيادة ا و ا طالتها على حسب المريض ( ب)
ما ولإسـي -فا ن كان المريض في حالة خطيرة يحتـاج ا لـى مـن يتعهـده ويقـوم علـى ا مـره 

فالعيادة ينبغي ا ن تكون خفيفة للغاية ؛ وا ن كان المريض في حالة مرضية   يسـتا نس  -النساء 
طالة المعتدلة  ا ما الدخول علـى المـريض .. بالذين يجلسون معه   ويتحدثون ا ليه فلا با س بالإ ِ

فالإ فضل ا ن يكون يوًما بعـد يـوم ا ن كانـت حالـة المـريض حسـنة  للحـديث الـذي رواه البـزار 
 " .تزدد حبًّا  (9)ِغبَّا  ز رْ : " ا نه قال لبيهقي والطبراني والحاكم عن النبي وا

 :وما ا حسن قول ابن دريد 
                                                

 .الغب الزيارة فترة بعد فترة   وقيل ا سبوعا بعد ا سبوع : غبا  (9)
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 الزيذذذذذذذذارة إ ذذذذذذذذا  (1)عليذذذذذذذذكد  بإغبذذذذذذذذاب    

  
 إذا كثذذذذذذذرْت كانذذذذذذذت إىل اهلجذذذذذذذر مسذذذذذذذلكا    

   
 فذذذذذذإني   رأيذذذذذذت  الغيذذذذذذّث  ُيسذذذذذذأم  دائًبذذذذذذا    

  
 وُيسذذذذذذذأل  باأليذذذذذذذذدي  إذا  هذذذذذذذو  أمسذذذذذذذذكا  

   
 :الدعاء للمريض عند الدخول عليه ( ج) 

كـان يعـود ا هلـه يمسـح بيـده  ا ن النبـي  رضـي اللـه عنهـاروى الشيخان عن عائشـة 
  اشِف ا نت الشافي لـإ شـفاء ( المرض ) اللهم رَب الناس   ا  هب البا س : " اليمنى ويقول 

 " .ا لإ شفاؤك   شفاء لإ يغادر سقًما 
ا نـه  عـن النبـي  رضـي اللـه عنهمـاعن ابن عباس  وروى ا بو داود والترمذي والحاكم

ا سـا ل اللّـه العظـيم ربَّ : " من عاد مريًضا لم يحضره ا جلـه فقـال عنـده سـبع مـرات : " قال 
 .ا لإ عافاه اللّه من هذا المرض " العرا العظيم ا ن يشفيَِك 

 :تذكير المريض بوضع يده على موضع الإ لم والدعاء لنفسه بالما ثور ( د)
 مسلم عن ا بي عبد اللّه عثمان بن ا بـي العـاص ا نـه شـكا ا لـى رسـول اللّـه لما روى 

ضع يدك على الذي يـا لم مـن جسـدك : "  وجًعا يجده في جسده   فقال له رسول اللّه 
 " .ه وقدرته من شرِّ ما ا جد وا حا را عو  بعزة اللّ : وقل سبع مرات  -ثلاًثا  -بسم اللّه : وقل 

 
 
 
 :المريض عن حاله استحباب سؤال ا هل ( هـ)

خـرج  ا ن علـي بـن ا بـي طالـب  رضي اللـه عنهمـالما روى البخاري عن ابن عباس 
وفيَّ فيـه عليـه الصـلاة والسـلام   فقـال النـاس  من عند رسول اللّه  يـا : في وجعه الذي تـ 

 " .ا صبح بحمد اللّه بارئًا : " ا با الحسن كيف ا صبح رسول اللّه ؟ قال 
 :ئد عند را س المريض استحباب قعود العا( و)

                                                
قلال : با غباب (  9  .با 



 مسؤوليات المربين: الثَّاني الِقْسم   323
 

كـان : قـال  رضـي اللـه عنهمـاعن ابـن عبـاس ( الإ دب المفرد ) لما روى البخاري في 
ا سـا ل اللّـه العظـيم رب : " ا  ا عاد المريض جلس عنـد را سـه ثـم قـال سـبع مـرات  النبي 

وفي من وجعه " العرا العظيم ا ن يشفيك   .فا ن كان في ا جله تا خير ع 
 :مريض بالشفاء والعمر الطويل استحباب تطييب نفس ال( ز)

:  قال رسول اللّه : قال  لما روى الترمذي وابن ماجة عن ا بي سعيد الخدري 
  فــا ن  لـك لــإ يــرّد شــيئا   ( بطـول العمــر ) ا  ا دخلـتم علــى مــريض فنّفسـوا لــه فــي ا جلــه " 

 كمــا جــاء فــي حــديث ابــن( لــإ بــا س طهــور ا ن شــاء اللـّـه : )   ويقــال لــه " ويطيّــب نفســه 
 .عباس 
 :استحباب طلب العّواد الدعاء من المريض ( ح)

قــال رســول اللـّـه : قــال  لمــا روى ابــن ماجــة وابــن الســني عــن عمــر بــن الخطــاب 
  " : ا  ا دخلت على مريض فمره فليدع لك   فا ن دعاءه كدعاء الملائكة. " 

 :تذكيره بلا ا له ا لإ الله ا ن كان في حال الإحتضار ( ط)
لقنــوا : " قــال رســول اللّــه : قــال  ا بــي ســعيد الخــدري  لمــا روى مســلم عــن

 " .موتاكم لإ ا له ا لإ اللّه 
َمْن كان : " قال رسول اللّه : قال  وروى ا بو داود والحاكم عن معا  بن جبل 

 " .ا خر كلامه لإ ا له ا لإ اللّه دخل الجنة 
سلام في عيادة المريض   فعلى المر بين ا ن يقوموا على هذه ا هم الإ داب التي شرعها الإ ِ

تنفيـذها   ويعلّموهـا ا بنـاءهم حتـى يعتادوهـا فـي حيـاتهم الإجتماعيـة   وفـي تعـاملهم مـع 
 ! ! ..الناس 

* * * 
 :ا دب التعزية  - 1

من الإ داب الإجتماعية التي يجب على المـربين ا ن يعتنـوا بهـا ويهتمـوا لهـا ا دب التعزيـة 
ومعنى التعزية تصبير ا هـل الميـت بكلمـات لطيفـة .. لمن مات لهم ميت ا و فقدوا عزيًزا غالًيا 

ن عليه المصـيبة   والتعزيـة مسـتحبة . ا و بعبارات ما ثورة تسلي المصاب   وتخفف حزنه  وتهوِّ
 عـن النبــي  -  -ولـو كـان  مًيـا ؛ لمـا روى ابــن ماجـة والبيهقـي عـن عمــرو بـن حـزم 

لل الكرامة  ما من مؤمن يعّزي ا خاه بمصيبته ا لإ كساه اللّه عز: " قال   " .وجل من ح 
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َمـْن : " قـال   عـن النبـي  وروى الترمذي والبيهقي عـن عبـد اللّـه بـن مسـعود 
 " .عّزى مصاًبا فله مثل ا جره 

وينبغـــي ا ن تكـــون التعزيـــة لجميـــع ا هـــل الميـــت وا قاربـــه الكبـــار والصـــغار   والرجـــال 
م   ا لـإ ا  ا كـان المعـزِّي ا و سواء ا كان  لك قبـل الـدفن ا و بعـده ا لـى ثلاثـة ا يـا( .. 9)والنساء

 .المعزَّي غائًبا فلا با س بالتعزية بعد الثلاّ 
 :وللتعزية ا داب ا همها 

 :التلفظ بالما ثور ا ن ا مكن ( ا  )
ــه  ــي كتاب ــووي ف ــام الن م ــي ( : الإ  كــار ) يقــول الإ ِ ــا ف ــا روين ــه   م ــا يعــّزى ب وا حســن م

ا رسـلت ا حـدى بنـات : " قـال  رضي الله عنهمـاصحيحي البخاري ومسلم عن ا سامة بن زيد 
ارجــع ا ليهــا : ا ليــه تــدعوه وتخبــره ا ن صــبًيا لهــا فــي المــوت   فقــال لمــن ا رســلته  النبــي 

  فمرهـا فلتصـبر ( ا ن للّه ما ا خذ   وله ما ا عطى   وكل شيء عنـده با جـل مسـمى ) فا خبرها 
 .. " .ولتحتسب 

مـام النـووي  ظ عـّزاه حصـلت   وا مـا لفـظ التعزيـة فلـا حجـر فيـه   فبـا ي لفـ: ويقول الإ ِ
ا عظم اللّه ا جـرك   وا حسـن عـزاءك : " واستحب ا صحابنا ا ن يقول في تعزية المسلم للمسلم 

  وفي " ا عظم اللّه ا جرك   وا حسن عزاءك : " ؛ وفي تعزية المسلم بالكافر "   وغفر لميتك 
: " الكـافر ؛ وفي تعزية الكـافر ب" ا حسن اللّه عزاءك   وغفر لميتك : " تعزية الكافر بالمسلم 

 " .ا خلف اللّه عليك 
 :استحباب صنع الطعام لإ هل الميت ( ب)

حسـان وتقويـة  سـلامي صـنع الطعـام لإ هـل الميـت لإ نـه مـن البـر والإ ِ استحب الشـرع الإ ِ
ومكلومـون بمصـابهم   روى . الصلات الإجتماعية   ولإ ن ا هل الميـت مشـغولون بصـاحبهم 

اصـنعوا : "  قـال رسـول اللّـه : ه بن جعفر قـال ا بو داود وابن ماجة والترمذي عن عبد اللّ 
نه قد ا تاهم ا مر يشغلهم  (9)لإ ل جعفر طعاًما   " .  فا 

                                                

 .لإ يعزيها ا لإ محارمها : استثنى العلماء المرا ة الشابة فقالوا  (9)
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واتفق الإ ئمة على كراهة صنع ا هل الميت طعاًما للناس يجتمعون عليه ؛ لحـديث جريـر 
 . (2)" كنا نعد الإجتماع ا لى ا هل الميت   وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة : " قال 

ما مـا يفعلـه بعـض النـاس اليـوم مـن صـنع طعـام   ا و تقـديم ضـيافة ا ثنـاء التعزيـة فمـن وا  
البدع السيئة التي ما ا نزل اللّه بها من سلطان   وعلى المعّزي ا ن يـرفض ا ي ضـيافة تقـدم ا ليـه 

سلامي   .لكونها تتنافى مع الهدي النبوي   والإ دب الإ ِ
 :ا ظهار التا سي لمن يواسيهم ويعزيهم ( ج)

ــث تتفــق مــع  و لــك ــى القــرا ن الكــريم   والتحــدّ با حادي نصــات ا ل ــد الإ ِ بالتخشــع عن
المصيبة   والتلفظ با لفاظ التعزية الما ثورة   والمروية عن السلف   ا لى غير  لك مما يتفق مع 

 ..هول المناسبة   وترتب  بالتعزية 
مناسـبة ا ما ا ن يبتسم   ا و يضحك   ا و يلغو بكلام باطل   ا و يخوض في ا حاديث غيـر 

ثم ..   ا و يا تي بنكات مضحكة  فيكون قد ا ساء الإ دب في حضرة مـن ي عّزيـه   ووقـع فـي الـإ ِ
 .من حيث يعلم ا و لإ يعلم 

هو ا فضل ما يعّزى به ا هل .. فالترحم على الميت   وا ظهار الحزن عليه   وتعداد ما ثره 
روى ا بـو داود : ن الميت   وهكذا كان السلف يفعلـون   وعلـى هـذا المـنهج يواسـون وي عـّزو

ا ن النبـي : حـديًثا طويلـا قـال فيـه رضي الله عنهمـاوالنسائي عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص 
  ا تيت ا هل هذا : ما ا خرجك يا فاطمة من بيتك   قالت : "  رضي الله عنهاقال لفاطمة

 " .الميت   فترحمت ا ليهم ميتهم ا و عّزيتهم به 
 :منكر النصح بالمعروف عند رؤية ال( د)

قد يفاجا  المعزِّي بوجود بدع ومنكرات في المكان الذي تكون فيـه التعزيـة   كتصـدير 
صورة الميت   ا و تدخين الناس والقـارئ يقـرا    ا و عـزف موسـيقى حزينـة   ا و تقـديم ضـيافة 
ا لى المعّزين   ا و غير  لك من المنكرات المنهّي عنها في الـدين   فمـا هـو موقفـه منهـا   بـل 

سلام ؟ما هو ا  لواجب الذي يحتمه عليه الإ ِ
.. الواجب عليه ا ن يكون جريئا بالحق ناصًحا بالمعروف لإ تا خذه فـي اللّـه لومـة لـإئم 

ولإ يمنعه هول المناسـبة فـي ا ن يـتكلم الحـق   ويـا مر بـالمعروف   وينهـى عـن المنكـر   ولـإ 
 .ق ا ن يخشاه يمنعه خشية الناس ا ن ينصح ويقول   ويا مر وينهى   فاللّه سبحانه ا ح

                                                

 .د ا ن ا علم ا ل جعفر بمقتل جعفر بن ا بي طالب في غزوة مؤتة ا مر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بع (2)
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لـإ :  قـال رسـول اللّـه : روى ابن ماجة عن ا بي سعيد الخدري رضي الله عنه قال 
ـر ا حـدنا نفسـه ؟ قـال : يـا رسـول اللّـه : يحّقرّن ا حدكم نفسه   قالوا  يـرى ا ن : وكيـف يحقِّ

مـا منعـك ا ن تقـول فـّي كـذا : عليه مقالإ ثم لإ يقول فيه   فيقول اللّـه عـز وجـل يـوم القيامـة 
ياَي كنَت ا حقَّ ا ن تخشى : خشية الناس   فيقول : ذا ؟ فيقول وك  .فا 

لما كان يبايع ا صحابه يبايعهم علـى السـمع والطاعـة والنصـح لكـل مسـلم   والنبي 
علـى السـمع والطاعـة والنصـح لكـل  بايعت النبـي : " قال  روى الشيخان عن جرير 

 " .مسلم 
ا المنكـر ولـإ يغيّرونـه   ا نـذرهم بعقـاب مـن الذين يقدرون ا ن يغيّـرو وقد ا نذر النبي 

 سـمعت رسـول اللـّـه : اللّـه قبـل ا ن يموتـوا   روى ا بـو داود عـن جريـر بـن عبـد اللّـه قـال 
َمـل  فـيهم بالمعاصـي يقـدرون ا ن ي غيـروا عليـه   ولـإ : " يقول  ما مـن رجـل يكـون فـي قـوم يع 

 " .ي غيرن ا لإ ا صابهم اللّه منه بعقاب قبل ا ن يموتوا 
إشك ا ن الإ مر بالمعروف ينبغي ا ن يكون بالرفق واللين   والموعظة الحسنة ول

ّب .. عسى ا ن تفتح للموعظة قلوب   وتتا ثر بها نفوس .. والإ سلوب المناسب الحكيم  ور 
كلمة لينة رفيقة حكيمة مخلصة بدَّلت السامع ا لى ا نسان ا خر   فا صبح من زمرة عباد اللّه 

ادُ  إىل سبيل ربك باحلكمة  واملوعظة   }: للّه العظيم القائل الصالحين المؤمنين   وصدق ا

 ( 922: النحل . )  {احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن 
سلام في ا دب التعزيـة   فمـا علـى المـربين ا لـإ ا ن  هذه ا هم القواعد التي وضعها الإ ِ

 !! .لناسيرشدوا ا ليها ا بناءهم حتى يعتادوها في حياتهم الإجتماعية وفي تعاملهم مع ا
* * * 

 :ا دب العطاس والتثاؤب  - 95
ســلام بهــا وحــض عليهــا ا دب العطــاس   وا دب  ومــن الــإ داب الإجتماعيــة التــي ا مــر الإ ِ

ــاءهم   ويعيروهــا اهتمــامهم  ليظهــر الإ ولــإد فــي ... التثــاؤب   فعلــى المــربين ا ن يعّودوهــا ا بن
 .تيك الإ خلاق المجتمع بمظهر لإئق كريم بالتزامهم هذه الإ داب   وتحققهم بها

 
سلام عليه الصلاة والسلام ؟ ولكن ماهو ا دب العطاس  الذي ا رشد ا ليه نبي الإ ِ
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 :التقيد با لفاظ الحمد والرحمة والهداية كما ثبت في السنة ( ا  )
ا  ا عطـس ا حـد كم : " ا نه قـال    عن النبي  لما روى البخاري عن ا بي هريرة 

يرحمك اللّه   فا  ا قال له   يرحمك اللّـه   : احبه الحمد للّه   وليقل له ا خوه ا و ص: فليقل 
يغفر اللّـه لنـا : ) ؛ وفي رواية ا بي داود والترمذي فليقل " يهديكم اللّه ويصلح بالكم : فليقل 
 ( .ولكم 

 :فنستنتج من هذه الإ حاديث الإ مور التالية 
مـد للّـه علـى الح) ا و ( الحمـد للّـه رب العـالمين ) ا و ( الحمـد للّـه : ) يقول العاطس 

 ( .9( )كل حال 
 " .يرحمك اللّه : " ويقول له صاحبه 
 ( .يغفر اللّه لنا ولكم )   ا و ( يهديكم اللّه ويصلح بالكم : ) ويجيب العاطس 

 . وعلى المسلم ا ن يتقيد بهذه الكلمات لإ نها ما ثورة عن النبّي 
ت العاطس ا  ا لم يحمد الله ( ب)  :لإ ي َشمَّ

 :يقول  سمعت رسول اللّه : قال  ا بي موسى لما روى مسلم عن 
 " .ا  ا عطس ا حدكم فحمد اللّه فشّمتوه   فا  ا لم يحمد اللّه فلا تشمتوه " 

فشـمَّت ا حـدهما  عطس رجلان عند النبي : " قال  وروى الشيخان عن ا نس 
ت الإ خر   فقال الـذي لـم يشـمته  عطـس فلـان فشـّمته وعطسـت فلـم تشـمتني ؟ : ولم ي شمِّ

 " .هذا َحِمد اللّه   وا نت لم تحمد اللّه : " قال عليه الصلاة والسلام ف
 .ولإ با س ا ن ي ذكر بعض الحاضرين بالحمد   ليتذكر العاطس حمد اللّه بعد عطاسه

 
 
 :وضع اليد ا و المنديل على الفم والتخفيض من الصوت ما ا مكن ( ج)

ا  ا  ان رســول اللّــه كــ: " قــال  لمــا روى ا بــو داود والترمــذي عــن ا بــي هريــرة 
 " .بها صوته  -ا و غّض  -عطس وضع يده ا و ثوبه على فمه   وخّفض 
: " قال رسول اللّـه : قال  رضي الله عنهماوروى ابن السني عن عبد اللّه بن الزبير 

 " .ا ن اللّه عز وجل يكره رفع الصوت والتثاؤب والعطاس 
 :التشميت ا لى ثلات مرات ( د)
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ن ا نسان بشكل متتـابع   فمـن السـنة ا ن يشـّمته ا لـى ا ن يبلـل ثلـاّ ا  ا تكرر العطاس م
عطـس رجـل عنـد : " لما روى مسلم وا بو داود والترمذي عن سلمة بن الإ كوع . مرات 

يرحمـك اللّـه  ثـم عطـس الثانيـة ا و :    وا نـا شـاهد   فقـال رسـول اللّـه  رسول اللّـه 
ا ي مصـــاب بالزكـــام " رجـــل مزكـــوم يرحمـــك اللـّــه   هـــذا الثالثـــة   فقـــال رســـول اللـّــه 

 ( .الرشح ) 
سـمعت : قـال  ولإ يشّمت بعد ثلاّ مرات لما روى ابـن السـني عـن ا بـي هريـرة 

ا  ا عطس ا حدكم فليشّمته جليسه   وا  ا زاد عن ثلاثة فهـو مزكـوم : " يقول  رسول اللّه 
 " .  ولإ يشّمت بعد ثلاّ 

لعافية والسلامة بعد ثلاّ مـرات   ولـإ واستحب كثير من العلماء ا ن يدعو له جليسه با
 .يكون من باب التشميت 

ت غير المسلم بيهديكم الله ( هـ)  :ي َشمَّ
كان اليهود يتعاطسـون : قال  لما روى ا بو داود والترمذي عن ا بي موسى الإ شعري 

يهــديكم اللـّـه : "   فيقـول " يـرحمكم اللـّـه : " يرجــون ا ن يقـول لهــم  عنـد رســول اللّـه 
 " .بالكم  ويصلح
 :لإ ت شّمت المرا ة الشابة الإ جنبية ( و)

يكــره كراهــة تحــريم ا ن يشــّمت الرجــل  المــرا َة "  هـب ا كثــر ا هــل العلــم والإجتهــاد ا نــه 
 " .الإ جنبية ا  ا عطست ولإ يكره  لك للعجوز 

ا للذريعة   وقطًعا لدابر الفتنة   .كرهوا  لك للشابّة سدًّ
بّـاد "  مد بن حنبل وقد روينا عن ا ح: قال ابن الجوزي  ا نه كان عنده رجل مـن الع 

مام ا حمد   فقال لها العابد  مـام ا حمـد :   فعطست امرا ة الإ ِ عابـد : يرحمك اللّـه   فقـال الإ ِ
 .ويقصد ا نه جاهل بكراهية تشميت المرا ة الإ جنبية " . جاهل 

 :ا ما ا دب التثاؤب فهو كما يلي 
 :رّد التثاؤب ما استطاع ( ا  )

ا ن اللـّـه تعــالى : " ا نــه قــال    عــن النبــي  اري عــن ا بــي هريــرة لمــا روى البخــ
يحب العطاس   ويكره التثاؤب   فا  ا عطس ا حدكم وحمد اللّه تعالى   كان حًقا علـى كـل 
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نمـا هـو مـن الشـيطان   فـا  ا تثـاءب : مسلم سمعه ا ن يقول له  يرحمك اللّه   وا ما التثـاؤب فا 
 " .ا  ا تثاءب ضحك منه الشيطان ا حدكم فليرده ما استطاع   فا ن ا حدكم 

 :وضع اليد على الفم ا  ا ملكه التثاؤب  ( ب)
ا  ا تثـاءب : " قـال رسـول اللّـه : قال  لما روى مسلم عن ا بي سعيد الخدري 

  و هـب كثيـر مـن ا هـل العلـم " فا ن الشيطان يدخل ( فمه ) ا حدكم فليمسك بيده على ِفيه 
 .الفم عند التثاؤب في الصلاة ا و خارجها والإجتهاد ا لى استحباب وضع اليد على 

 
 
 
 :يكره رفع الصوت عند التثاؤب ( ج)

ــذي  ــد والترم ــا روى مســلم وا حم ــي ... لم ــن النب ــال  ع ــه ق ــه يحــب : " ا ن ا ن اللّ
ه   فـا ن  لـك مـن الشـيطان هـاه هـا: العطاس ويكره التثاؤب   فا  ا تثـاءب ا حـدكم فلـا يقـل 

 " .يضحك منه
: " قال رسول اللّـه : قال  رضي الله عنهمااللّه بن الزبير وروى ابن السني عن عبد 

 " .ا ن اللّه عز وجل يكره رفع الصوت بالتثاؤب والعطاس 
 :فائدة 

مما يروى عن السلف ا ن من ملكه التثاؤب وتخيّل بذاكرته ا نه عليه الصلاة والسلام لـم 
 .يتثاءب ق  يذهب عنه التثاؤب با  ن اللّه 

سلام في ا دب العطاس والتثاؤب   فما على المربين  هذه ا هم القواعد التي وضعها الإ ِ
ا لإ ا ن يحرصوا على تطبيقها في ا سرهم وبين ا ولإدهم وا هليهم   حتى يعتادوها في حياتهم 

 ! ! ..الإجتماعية وفي تعاملهم مع الناس 
* * * 

كـم و... تلكم ا ظهر القواعد والإ سس في ا دب الإجتماع   وفي ا صول التعامل واللقاء 
يحظى المسلم بالإحترام   ويكون محل تقدير وا جلـال   حينمـا يطبـق هـذه الـإ داب عملًيـا   

 ..ويظهر فيها اجتماعًيا   ويحققها سلوكًيا 
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ث ل والإ خلاق حينما يعرف المسـلم الـإ دب فـي طعامـه وشـرابه   وفـي يوكم  بلل قمة الم 
ه   وفـي تهنئتـه وتعزيتـه   وفـي سلامه واستئذانه   وفي مجالسته وحديثه   وفي طرائفه ومزاحـ

ســلام علــى الصــغير والكبيــر   والمــرا ة والرجــل   .. عطاســه وتثاؤبــه  ؟ وهــي ا داب ا وجبهــا الإ ِ
نسـاني معـالم .. والحاكم والمحكوم   والإ مير والسوقة   والعالم والعاّمي  لتظهر في الوجود الإ ِ

اتهم  وتبـاين ا لــوانهم المجتمـع الفاضـل متجسـدة فـي المسـلمين علـى اختلـاف ا جناسـهم ولغـ
 ..وثقافاتهم 

سلامي حقبة من الزمن لّمـا كـان للمسـلمين  وقد تجسدت هذه الإ داب في المجتمع الإ ِ
ولّمـا كـان الخليفـة المسـلم يفـرض هـذه الـإ داب فرًضـا  .. دولة وكيان   وحكومـة وسـلطان 

سلامي.. ويراقب من يقوم على تطبيقها ا و يقصر فيها  متكافلا متضامًنا  ولّما كان المجتمع الإ ِ
.. في النصح والتناصح   والرقابة والنقد الإجتمـاعي   والـإ مر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر 

سـلام ا فواًجـا وجماعـات  لـإ نهم كـانوا حينمـا .. وكان الناس في هذه الحقبـة يـدخلون فـي الإ ِ
سـلام متجســًدا فـي ا دبهـم وا خلـاقهم   متمثلـا فـي ســ لوكهم ينظـرون ا لـى المسـلمين يـرون الإ ِ

سـلام .. ومعاملتهم   متحقًقا في ا خذهم وعطائهم  فمن الطبيعي ا ن يدخل الناس في عدل الإ ِ
  وا ن يؤمنـــوا برســــالته عــــن طواعيــــة واختيــــار   وهــــذه هــــي ا خلــــاق المســــلمين وا دابهــــم 

 ! ! ..الإجتماعية 
ا ن فمـا علـى المـربين اليـوم ا لـإ .. وا نه لإ يصلح ا خر هـذه الإ مـة بمـا َصـل َح عليـه ا ولهـا 

يشحذوا هممهم   ويجّمعوا قواهم   ويطلقوا نشاطهم وعزائمهم في تربية هذا الجيل المسـلم 
الناشئ على هذه الإ داب الإجتماعية الفاضلة   وا ن يبدؤوا معهم منذ الصغر   لتكون الثمرات 

هـم ا فضل   والنتائج ا حسن   واللّه سبحانه سيثيبهم خيًرا   ويـّدخر لهـم يـوم القيامـة ا جـًرا ا  ا 
قــاموا بهـــذه المســـؤولية   وا دوا مــا علـــيهم مـــن واجـــب   واللّــه يجـــزي العـــاملين الصـــادقين 

 .المخلصين   ولإ يضيع ا جر من ا حسن عملا 
 :وفي الختام ا حب ا ن ا شير ا لى مسا لتين هامتين 

لم يعتن بها دين ا و عقيـدة ا و مجتمـع  -التي سبق  كرها  -هذه الإ داب الإجتماعية ( ا  )
سلام وال  .مسلمين كالإ ِ

صــلاح المجتمعــات ( ب) ســلام ديــن اجتمــاعي جــاء لإ ِ هــذه الــإ داب تــدل علــى ا ن الإ ِ
نسـانية لــإ ديًنــا فرديــا ولـإ تشــريعا كهنوتيــا  كمــا ا نــه لـيس حبــًرا علــى ورق ا و كتاًبــا علــى .. الإ ِ

 .الّرف 
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. {مبني هدذا خدْلُق الّله فأُرون ي ماذا خدَلقد الذين من ُدون ه  بل الظَّاملوند يف ضاللب  }
 ( 99:ن لقما) 

* * * 

 المراقبة والنّقد الإجتماعي - 4
تعويـد .. ومن المبادئ الإجتماعية الهامة فـي تكـوين الولـد سـلوكيا   وتربيتـه اجتماعًيـا 

الولد منذ نعومـة ا ظفـاره علـى رقابـة المجتمـع   والنقـد الإجتمـاعي البنّـاء لكـل مـن يعايشـهم  
 ..لنصح لكل ا نسان ي رى منه شذو ا ا و انحرافا وا 5وينتمي ا ليهم   ويلتقي معهم  

وبالإختصـار تعويـد الولـد منـذ نشـا ته علــى واجـب الـإ مر بـالمعروف والنهـي عـن المنكــر 
سلام الإ ساسية في حراسة الرا ي العام   وفي محاربة الفساد والإنحراف  الذي هو من قواعد الإ ِ

ث لِها وا خلاقها   ..  وفي الحفاظ على قيم الإ مة وم 
ا حوجنا ا لى مربين جادين وواعين يغرسون في الطفل منذ ا ن يفتح عينيه خلق الجرا ة  فما

حتى ا  ا بلل الولد السن التي تؤهله في ا ن ينقد   وا ن ينصـح   وا ن .. والشجاعة وقوله الحق 
قام بواجب النصح   ومسؤولية النقد خيـر قيـام   بـل انطلـق فـي مضـمار الـدعوة ا لـى .. يقول 

سلام اللّه   وفي تب دون ا ن يا خذه فـي اللّـه .. وفي تقويم الإعوجاج والإنحراف. ليل رسالة الإ ِ
 .لومة لإئم   ودون ا ن يصده عن ا علان كلمة الحق مستبد ا و ظالم 

وحراسة الرا ي . ولكن ما هي الإ صول والمراحل في تكوين الولد على النقد الإجتماعي 
 العام ؟

ذه الإ صـــول والمراحـــل حتـــى يقومـــوا الــإ ن ا ضـــع بـــين يـــدي المـــربين جميًعـــا ا هــم هـــ
عداد والتكوين   :بمسؤوليتهم بواجب التربية والإ ِ

 :حراسة الرا ي العام وظيفة اجتماعية  - 9
سلام حراسة الرا ي العام الذي يتمثـل فـي الـإ مر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر  فرض الإ ِ

ريق ا و تمييز  فرضها على مجموع الإ مة على اختلاف ا صنافها وا نواعها دون ا ن يكون بينها تف
على الحكام والعلماء   على الخاصة والعامة   على الرجال والنساء   علـى الشـيب والشـباب 

على الكل على حـد سـواء   واعتبـر هـذه ..   على الصغار والكبار   على الموظفين والعمال 
قتـه   المهمة وظيفة اجتماعية لإ ي عَفى منها ا ي ا نسان   كل على حسب حالـه   وحسـب طا

 ..وحسب ا يمانه 
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كنتم خريد ُأمة  ُأخِرجدْت للناِس تأُمروند  }: والإ صل في هذا قوله تبارك وتعالى 

 ( 995: ا ل عمران . )  {باملعرو   وَتْنهدوند عن املنكِر وتؤمنون بالّله 

واملؤمنوند واملؤمناُت بعضهم أولياُء  }: وقوله تعالى في وظيفة المؤمنين الإجتماعية 

أُمرون باملعرو   ويدْنهدون عن املنَكِر ويُقِيموند الصالةد وُيْؤتون الزكاة ويُطِيعون الّله ورسوله بع  يد

 ( 79: التوبة . )  { أولئك سريمحهم الّله إن الّله عزيز حكيم
والنبي صلوات اللّه وسلامه عليـه حـين كـان يا خـذ البيعـة مـن ا صـحابه   ومـن كـل مـن 

كان عليه الصلاة والسلام يعاهدهم على السـمع والطاعـة فـي  ..ينتمي ا لى جماعة المسلمين 
وعلى ا ن يقولوا بالحّق ا ينما كـانوا ولـإ يخـافون فـي اللّـه .. العسر واليسر   والمنش  والمكره 

 ..لومة لإئم 
علـى السـمع  بايعنا رسول اللّـه : " قال  روى الشيخان عن عبادة بن الصامت 

يثار ) نش  والمكره   وعلى ا َثرٍة علينا والطاعة في العسر واليسر   والم   وا لّـإ ننـازع الـإ مر (الإ ِ
ا هله ا لإ ا ن تروا كفًرا َبَواًحا عندكم من اللّه فيه برهان   وعلى ا ن نقول بالحق ا ينمـا ك نَّـا   لـإ 

 " .نخاف في اللّه لومة لإئم 
للمجتمـع بمثـال وقد مثّل لهم عليه الصلاة والسلام رقابة المجتمع للفرد   ورقابة الفـرد 

السفينة   ليؤكد لكل مسلم وظيفته الإجتماعية في الرقابـة والنقـد الإجتمـاعي   والإ خـذ علـى 
يد الظـالم   حتـى تسـلم للا مـة عقيـدتها وا خلاقهـا   ويتحقـق لهـا كيانهـا ووجودهـا   وتكـون 

 .دائًما في ما من من عبث العابثين   واستبداد الطغاة الظالمين 
: قـال   عـن النبـي  رضي اللـه عنهمـاذي عن النعمان بن بشير روى البخاري والترم

علـى سـفينة فا صـاب ( اقترعـوا ) مثل القائم على حدود اللّه والواقع فيها كمثل قوم استهموا " 
بعضهم ا علاها   وبعضهم ا سفلها   فكان الذين في ا سفلها ا  ا استَقْوا من الماء مّروا على من 

ا فـي نصـيبنا خرًقـا   ولـم نـؤ  مـن فوقنـا  فـا ن تركـوهم ومـا ا رادوا لو ا نا خرقن: فوقهم   فقالوا 
 ".هلكوا وهلكوا جميًعا   وا ْن ا خذوا على ا يديهم نجْوا ونجوا جميًعا

ومما يؤكد وجوب الإ مر بالمعروف والنهي عن المنكر على جميع ا بناء الإ مة  -
سلامية   وا نه وظيفة اجتماعية على كل فرد مسلم استحقاق بني  ا سرائيل لعنة اللّه لعدم الإ ِ
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نسان لعنة اللّه ا لإ ا  ا ترك ا مًرا واجًبا في عنقه  فدلت  تناهيهم عن المنكر   ولإ يستحق الإ ِ

على وجوب الإ مر  (  72: المائدة )  {... ُلع ند الذين كفروا من بين إسرائيل  }: ا ية 
.. انًا   صغاًرا وكباًرا بالمعروف والنهي عن المنكر على كٍل مسلم رجالإ ونساء   شيًبا وشب

لما وقعت بنو : " ويدل على هذا الوجوب ا يًضا قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي 
ا سرائيل في المعاصي نهاهم علماؤهم فلم ينتهوا   فجالسوهم في مجالسهم   وواكلوهم 

مريم  لك  وشاربوهم   فضرب اللّه قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن
لإ والذي نفسي بيده : وكان متكًئا  فقال  بما عصوا وكانوا يعتدون   فجلس النبي 

 " .على الحّق ا طًرا ( ت لزموهم ) حتى تا طروهم 
ســلام  - وممــا يؤكــد هــذا الوجــوب كــذلك شــمول الهلــاك لكــل متقــاعس عــن حــق الإ ِ

صلاح   والضـرب علـى يـد العـابثين وال روى الشـيخان .. مفسـدين والمجتمع في التقويم والإ ِ
لإ ا له ا لإ اللّـه   : دخل علينا َفِزًعا يقول  ا ن النبي  رضي الله عنهاعن زينب بنت جحش 

َق بـين  ِتح اليـوم مـن َرْدم يـا جوج ومـا جوج مثـل  هـذه  وحلَـّ ويل للعرب من شـرٍّ قـد اقتـرب   فـ 
بهام والتي تليها   فقلت يا رسول اللّه : ا صبعيه  نعـم ا  ا : الصـالحون ؟ قـال  ا نهلك وفينا: الإ ِ

 ( .الفسوق والمنكر ) كثر الَخَبث 
ا ن اللّـه سـبحانه لـإ يسـتجب ا لـى دعـاء ا حـد مـن : ومما يؤكد هذا الوجـوب كـذلك  -

الإ مة حتى الخيار منهم لكونهم تقاعسوا عن واجـب مجاهـدة الضـالين   ومقاومـة الظـالمين   
ّن بالمعروف و: " قال    عن النبي  روى الترمذي عن حذيفة  ر  الذي نفسي بيده لتا م 

ّن عن المنكر   ا و ليوِشكنَّ اللّه ا ن يبعث عليكم عذاًبا منه   ثم تدعونه فلا يستجيب    ولتنَهو 
 " .لكم 

 دخــل النبــي : " قالــت  رضـي اللــه عنهــاوروى ابـن ماجــة وابــن حبــان عــن عائشــة 
لِصْقت  بالحجرة استمع ما يقول فعرفت في وجهه ا نه حضره شيء فتوضا    وما كلَّم ا حًدا   ف

: ا ّن اللّـه يقـول لكـم :   فقعد على المنبر   فحمد اللّه   وا ثنـى عليـه   وقـال يـا ا يهـا النـاس 
مروا بالمعروف وا نهوا عن المنكر قبل ا ن تـدعوا فلـا ا جيـب لكـم   وتسـا لوني فلـا ا عطـيكم   

 " .وتستنصروني فلا ا نصركم   فما زاد عليهم حتى نزل 
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من را ى منكم : "  -فيما رواه مسلم  - يحتج به البعض من حديث النبي  وا ما ما
يمان  " منكًرا فليغيره بيده   فا ن لم يستطع فبلسانه   فا ن لم يستطع فبقلبه و لك ا ضعف الإ ِ
.. ا ن الإ مر بالمعروف باليد على الإ مراء   وباللسان على العلماء   وبالقلب على عوام الناس 

في قوله عليه " من " ينهض على دليل   ولإ يستند على حجة لإ ن لفظ فهذا الإحتجاج لإ 
هو لفظ يدل على العموم   ويشمل كل من ... " من را ى منكم : " الصلاة والسلام 

نكار بالقلب سواء ا كان المنكر من الإ مراء ا و  استطاع تغيير المنكر باليد ا و اللسان ا و الإ ِ
طر الذي يترتب عليه تفّشي المنكر   و لك للعموم الذي العلماء ا و عامة الناس ا  ا فقهوا الخ

ولتكن  }: الواردة في قوله تعالى " ا مة " يدل عليه الحديث الذي سبق   ولعموم كلمة 

ا ل ) { منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعرو  وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلحون
مة با سرها على اختلاف طبقاتها ومستوياتها تشمل الإ  " ا مة "   فا ن كلمة  (  954: عمران 

؟ وا لإ فكيف يتا تى للا مة ا ن تكون واقفة بالمرصاد .. سواء ا كانوا حكاًما ا و علماء ا م عامة 
ويعيثون في الإ رض ظلًما . للذين يتا مرون على دينها وا خلاقها   ويعبثون بعقائدها ومقدساتها 

كيف يتا تَّى لهم الوقوف ا  ا لم تتضافر الإ مة .. هم وفساًدا   ويريدون ا ن يطفئوا نور اللّه با فوا
 ؟!!وتقف صًفا واحًدا ا مام العابثين والظالمين . با سرها على مقاومة المنكر 

ا لإ فليغرس المربون في نفوس الناشئة بذور الجرا ة الإ دبيـة   والشـجاعة النفسـية فـي 
الرا ي العام   وواجب الإ مر حتى ينشا  الولد منذ نعومة ا ظفاره على حراسة .. القول والعمل 

 ..بالمعروف والنهي عن المنكر   والنقد الإجتماعي البنّاء الحكيم لكل ا نسان 
* * * 

 :الإ صول المتبعة في هذه الحراسة  - 2
وشـروط لإزمـة ؛ فعلـى المـربين ا ن . للا مر بالمعروف والنهي عـن المنكـر ا صـول متبعـة 

حتى يعقل الولد هذه الإ صـول .. ويلقنوها صغارهم يا خذوا ا نفسهم بها   ويعلّموها ا بناءهم   
  ويسير على هذه القواعد   فا  ا قام بمهمة الدعوة ا لى اللّه وا مر غيره بالمعروف   ونهـاه عـن 

 ..المنكر كانت الإستجابة له ا كثر   والتا ثير به ا قوى 
 :هي كما يلي  -كما يراها كثير من العلماء والدعاة  -والإ صول المتبعة 

 :ا ن يكون فعله مطابًقا لقوله ( ا  )
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 :لإ ن اللّه سبحانه وتعالى يقول 

يا أيها الذين آمنوا ل مد تُقولون ما ال تفعدلون َكُبرد مدْقًتا ع ند الّله أن تُقولوا ما ال  }

 ( 3: الصف . )  {تفعلون 

 . {قلون أتْأُمروند الناسد بالربِّ وتنسون أنُفسدُكم وأنتم تتُلوند الكتابد أفال تع }ويقول 
 ( 44: البقرة ) 

سـمعت رسـول : " قـال  -فيما رواه الشيخان عـن ا سـامة  -ولقوله عليه الصلاة والسلام 
مالك ؟ ا لم ! يافلان: فيقولون . يؤتى بالرجل يوم القيامة   فيلقى في النار : " يقول  اللّه 

ر  بالمعرو: تكن تا مر المعروف   وتنهى عن المنكر ؟ فيقول  لإ ا تيـه   وا نهـى ف وبلى كنت ا م 
 " .عن المنكر وا تيه

ا تيـت ليلـة ا سـِرَي : ولقوله صلوات اللّه وسلامه عليه فيما رواه ابـن ا بـي الـدنيا والبيهقـي 
خطبـاء : من هؤلإء يـا جبريـل ؟ قـال : بي على قوم ت ْقَرض  شفاهم بمقاريض من نار   فقلت 
 " .ولإ يعملون به ا متك الذين يقولون ما لإ يفعلون   ويقرؤون كتاب اللّه 

وكان السلف رضوان اللّه عليهم يتحرجون مـن الـدعوة ا لـى اللّـه   وتعلـيم الغيـر قبـل ا ن 
 ! ! ..ويا مروهم بالبر والتقوى والعمل الصالح . يحاسبوا ا نفسهم وا ولإدهم وا هليهم 

قبل ا ن يا مر الناس با مر   وينهاهم عن نهي يجمع ا هل بيته  فهذا عمر بن الخطاب 
ا ما بعد   فا ني سا دعو الناس ا لـى كـذا وكـذا وا نهـاهم عـن كـذا وكـذا   وا نـي : " لهم ويقول 

ا قسم باللّه العظيم لإ يبلغني عن ا حد منكم ا نه فعل مـا نهيـت النـاس عنـه   ا و تـرك مـا ا مـرت 
  فيـدعو النـاس ا لـى مـا يريـد فمـا يتـا خر  ثم يخرج " الناس به ا لإ نكّلت به نكاًلإ شديًدا 

 .والطاعة ا حد عن السمع 
ما من عبد يخطب خطبة ا لـإ : " ا  ا حدّ الناس بهذا الحديث  وهذا مالك بن دينار

ا تحسبون ا ن عيني تقّر بكلامي : بكى   ثم قال  (9)" اللّه سائله عنها يوم القيامة ما ا رْدَت بها 
الشـهيد مـا ا ردَت بـه   فـا قول ا نـت : عليكم   وا نا ا علم ا ن اللّه سائلي عنه يوم القيامة ؛ قـال 

 .على قلبي لو لم ا علم ا نه ا حّب ا ليك لم ا قرا  على اثنين ا بًدا 

                                                

 .رواه البيهقي وابن ا بي الدنيا  (9)
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سلامي الرفيع   ليقبل الناس قـولهم  ويسـتجيبوا ا لـى . ا لإ فليتا دب الدعاة بهذا الإ دب الإ ِ
 ! ! ..موعظتهم وا رشادهم 

 :ا ن يكون المنكر الذي ينهي عنه مجمًعا على ا نكاره ( ب)
صـلاح ا ن المنكـر الـذي ينهـى من الإ مور التي لإ يختلف فيها  اثنان من رجال العلم والإ ِ

ا مـا .. وا ئمـة الإجتهـاد . عنه المسلم يجب ا ن يكون مما ا جمع على ا نكاره لدى ا هل الفقـه 
ما كان من خلاف بين المجتهدين الثقـاة فلـا يعـد فـي الشـرع منكـًرا   فلـا يجـوز لمـن كـان 

مام ا حمد ا ن ينكر من كان  مام مالـك   لـإ ن متمذهًبا على مذهب الإ ِ متمذهًبا على مذهب الإ ِ
كل واحد من هؤلإء الإ ئمة قد بذل ا قصى ما في وسعه ليصل ا لى الحكم الصحيح عـن طريـق 

الكتــاب   : الـدليل   وكــل ا مـام مــن هؤلـإء يســتقي مذهبــه مـن المصــادر التشـريعية المعروفــة 
جماع  نكار على متبع المذهب.. والسنة   والقياس   والإ  وهو يقلد ا ماما جبلـا فـي  فلما ا الإ ِ

: ؟ وقـد قـالوا قـديًما .. العلم   وقدوة في الصلاح والورع   وا ية في الذكاء والفهـم والنبـوغ 
 ( .من قلّد عالًما لقي اللّه سالًما ) 

ا ما هؤلإء الذين ينكرون على غيرهم لكونهم مقلدين بدعوى ا نهم مجتهـدو هـذا الزمـان 
ــإء فــي مــوقفهم المتعنّــت هــذا قــون لوحــدة الإ مــة    فهؤل فرِّ ومعوقــون لمســيرة الجماعــة . م 

سلامية نحو العز والنصر   ..الإ ِ
فنصــيحتنا ا لــى هؤلــإء ا ن يعــّدلوا مــن مــوقفهم   ويخففــوا مــن غلــوائهم وحــّدتهم   وا ن 
يقّدروا ظرف المسلمين العصيب الذي يتهـددهم   والإ خطـار الإ ليمـة التـي تحـي  بهـم   وا ن 

" نعمل فيما اتفقنا عليه   ويعذر بعضنا بعًضا فيما اختلفنـا فيـه : " ل يا خذوا بالمبدا  الذي يقو
ــة  ــي وحــدة الإ م ــون ممــن ســاهموا ف ــار فيكون ــا  ا هــم ا خــذوا بهــذه النصــيحة بعــين الإعتب   ف

بــل وحــدوا . وتماســكها   بــل ا صــبحوا ردًءا وســنًدا لمســيرة جماعــة المســلمين نحــو النصــر 
قامة  سلام جهودهم مع العاملين المخلصين لإ ِ  .وما  لك على اللّه بعزيز .. دولة الإ ِ

 :ا ن يكون متدّرًجا في ا نكار المنكر ( ج)
زالة المنكر على مراحل  فيبدا  بالتعرف علـى المنكـر ابتـداء : ) فعلى المنِكر ا ن يتدرج با 

رشـاد والنصـح  من غير تجسس   ثم تعريف فاعـل المنكـر با نـه منكـر   ثـم النهـي بـالوعظ والإ ِ
رشـاد   ثـم والتخويف بال لّه تعالى   ثـم التعنيـف بـالقول الغلـيظ لمـن لـإ ينفـع فيـه النصـح والإ ِ

التهديد والتخويف بقول المنكر لإ فعلن كذا وكذا   ثم التغيير باليد ككسر الملـاهي   وخـرق 
  ثــم تغييــر المنكــر بالجماعــة وغيرهــا مــن غيــر .. زقــاق الخمــر   ومنــع الإعتــداء علــى النــاس 
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للا حاد للضرورة والإقتصار على الحاجة   وشرط ا نه لـإ يترتـب عليـه فتنـة سلاح   وهذا جائز 
ولإ يستقل به  -ا ي قيام الشعب ا و جزء منه بالسلاح  -بين الناس   ثم تغيير المنكر بالجماعة 

 .(9).. ( الإ فراد لإ نه يؤدي ا لى مزيد الفتن   وهيجان الفساد  وخراب البلاد 
ا نه لإ يجوز ا ن يلجا  ا لى الإ شـد ا  ا  -كما  كر الفقهاء  - والمبدا  المتبع في تغيير المنكر

كان ينفع الإ خف   فا  ا وصل المنِكر ا لى التغيير مثلا بالملاطفة والنصح فلا يجوز له ا ن يلجا  
ا لى التعنيف بالقول الغليظ   وا  ا كان ينفع التعنيف فلا يجوز لـه ا ن يلجـا  ا لـى التغييـر باليـد   

 ..وهكذا 
ا ن يكون حكيًما عالًما بالإ صول المتبعة في ا نكار المنكر حتى لإ يقع في  فعلى المن ِكرِ 

 {احلكمة فقد أوتي خرًيا كثرًيا ومن يؤت  }عثرات قد تؤدي ا لى نتائج لإ تحمد عقباها 
 ( . 221: البقرة ) 

 :ا ن يكون لطيًفا رفيًقا حسن الخلق ( د)
دعوة النـاس ا لـى الخيـر   من الصفات الكريمة التي يجب ا ن يتحلى بها مـن يتصـدى لـ

ليكون التا ثير ا بلل   والإستجابة ا قوى ؛ وهـذه .. ونهيهم عن الشر لين الجانب وحسن الخلق 
صـلاح  الصفة من اللطف والرفق والّلين هي من ا ميز ما يجب ا ن يظهر به الداعية في طريـق الإ ِ

  ويعطـي لإ صـحابه القـدوة  بل كان عليه الصلاة والسلام يا مر بها.. والتبليل والدعوة ا لى اللّه 
 ..فيها 

مـن ا مـر بمعـروف : " ا نه قال  روى البيهقي عن عمرو بن شعيب عن رسول اللّه  -
 " .فليكن بمعروف 

ا ن الرفـق لـإ يكـون فـي شـيء ا لـإ زانـه   ولـإ :" ا نه قـال  وروى مسلم عن النبي  -
 " .ي نزع من شيء ا لإ شانه 

يحب الرفق   ويعطي على الرفق مالإ يعطـي علـى  ا ّن اللّه رفيق  : " وفي رواية لمسلم  -
 " .العنف   ومالإ يعطي على سواه 

 
 :ا ما قدوته عليه الصلاة والسلام في الرفق واللين فتتجسد في الإ مثلة التالية 

                                                

 .مع بعض التصرف  212:  2ا حياء العلوم للغزالي  (9)
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بال ا عرابـي فـي المسـجد فقـام النـاس ا ليـه : " قال  روى البخاري عن ا بي هريرة  -
نما بعثـتم ( دلوا ) ه   وا ريقوا على بوله َسْجلا دعو:  ليقعوا فيه   فقال النبي  من ماء   فا 

رين  عسِّ رين   ولم تبعثوا م  يسِّ  " .م 
ســناد جيــد عــن ا بــي ا مامــة  - مــام ا حمــد با   ا ن غلاًمــا شــاًبا ا تــى النبــي  روى الإ ِ
قّربـوه   : "   فصـاح النـاس بـه   فقـال النبـي " يا نبي اللّه ا تا  ن لي في الزنـى : " فقال 

لـإ : قـال " ا تحبه لإ مك ؟ : "  فدنى حتى جلس بين يديه فقال عليه الصلاة والسلام " ن  ادْ 
: ا تحبه لإبنتك ؟ قـال " . " كذلك الناس لإ يحبونه لإ مهاتهم : "   جعلني اللّه فداك   قال 

" ا تحبّـه لإ ختـك ؟ "   " فكذلك الناس لـإ يحبونـه لبنـاتهم : " لإ   جعلني اللّه فداك   قال 
  وزاد الراوي ابن " فكذلك الناس لإ يحبونه لإ خواتهم : " لإ جعلني اللّه فداك   قال : قال 

لإ   جعلني اللّـه فـداك   والنبـي : عوف حتى  كر العمة والخالة   وهو يقول في كل واحدة 
  ثم وضع الرسول " كذلك الناس لإ يحبونه : " يقول    يده على صـدره   وقـال :
ر قل"   .  فلم يكن شيء ا بغض ا ليه من الزنى " به   واغفر  نبه   وحّصن فرجه اللهم َطهِّ

بينا ا نا ا صلي مع رسـول : روى مسلم ا ن معاوية بن الحكم السلمي حدّ يوًما فقال  -
: يرحمك اللّه   فرماني القوم با بصارهم   فقلـت : ا  ا عطس رجل من القوم فقلت  اللّه 

رون ا لـيَّ   فجعلـوا يضـربون با يـديهم علـى ا فخـا هم   فلمـا مـا شـا نكم تنظـ! .. واث ك ل ا ميَّـاه 
را يـتهم يصـّمتونني سـكتُّ   فلمـا صـلى عليـه الصـلاة والسـلام   فبـا بي هـو وا مـي   مـا را يـت 

وا نمـا .. معلًما قبله ولإ بعده ا حسن تعليًما منه   فواللّه ما كهرني   ولإ ضربني   ولإ شتمني 
شيء مـن كلـام النـاس ا نمـا هـو التسـبيح والتكبيـر وقـراءة  ا ّن هذه الصلاة لإ يصلح فيها: قال 

 ..القرا ن 
يا : دخل واعظ ا لى ا بي جعفر المنصور   فا غلظ عليه في الكلام   فقال ا بو جعفر  -

هذا ارفق بي   ا رسل اللّه سبحانه من هو خير منك ا لى من هو َشر مني   ا رسل اللّه موسى 

 . { ا ليِّنا لعله يتذكر أو خيشىفقوال له قوًل }: ا لى فرعون   فقال له 
فخجل الرجل على ما بدر منه   وعرف ا نه لـم يكـن ا فضـل مـن موسـى عليـه السـلام   
وا ن ا بـا جعفـر لـم يكــن ا شـّر مـن فرعــون ؛ وصـدق اللّـه العظـيم حــين ا ّدب نبيـه عليـه الصــلاة 

 :والسلام بهذا الخطاب 
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غليَظ القلِب النفض وا م ْن حول كد ، فبما رمحة  من الّله ل ْنتد هلم ، ولو ُكنتد فظًّا  }

فاعُف عنهم ، واستغف ْر هلم وشداِورُهم يف األم ر ، فإذا عدزدمتد فتوكل على الّله إن الّله حيُب 

 ( 921: ا ل عمران . )  {املتوكلني 
 :ا ن يكون صابًرا على الإ  ى ( هـ)

لإ صــناف الــإ  ى   .. مــن البــديهي ا ن يتعــرض الناقــد للمجتمــع   ا و الداعيــة ا لــى اللـّـه 
.. وا نواع الإ لم لما يلقـاه مـن تعنّـت المسـتكبرين   وحماقـة الجـاهلين   واسـتهزاء السـاخرين 

 .سنة اللّه في الإ نبياء والدعاة والمصلحين في كل زمان ومكان  -لإشك  -وهذا 

ا الذين ولقد فتن * أحدس بد الناُس أن ُيرتُكوا أن يقولوا آمنا وهم ال ُيفَتُنون * ألذذذذذم  }

 ( 3: العنكبوت . )  {من قبلهم فليْعَلمدن  الّله الذين صددُقوا وَليدْعَلمدن  الَكاذ بني 

أم حدسِبُتم أن َتدُخلوا اجلنَة وملا يأت ُكم مثُل الَّذ يند خدَلوا من قبلكم مس تُهم البأساُء  }

صُر الّله ؟ أال إّن نصرد الّله والضر اء وُزلِزُلوا حدتَّى يقوَل الرسوُل والذين آمنوا معه متى ن

 ( 294: البقرة . )  { قريب
 :ومن هنا كانت وصية لقمان لإبنه وهو يعظه 

يا ُبين  أق م الصالةد واأمْر باملعرو   وانهد عن املنَكِر واصرب على ما أصدابدك إن  ذلك  }

 ( 97: لقمان . )  {من عدزم األموِر 
 :ه سبيلا ا لى الجنة   وتكفيًرا للخطايا الماضية ومن هنا كان الإبتلاء في سبيل اللّ 

فالذين هاجدروا وأخرجوا من د يارهم وأُوُذوا يف سبيلي وقاتلوا وُقت ُلوا ألكفرّن عنهم  }

سيَئات هم وألدخلن هم جنات   ري من حتتها األ اُر ثواًبا من ع ند الّله والّله عنده ُحْسُن 

 ( 912: ا ل عمران . )  { الثواب
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قلنـا يـا : ى الترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم عن سـعد بـن ا بـي وقـاص قـال ورو
الإ نبيــاء ثــم الإ مثــل فالإ مثــل يبتلــى الرجــل علــى : " ا ي النــاس ا شــد بلــاء ؟ قــال : رســول اللـّـه 

حسب دينه   فا ن كان دينه صلًبا ا شتد بلاؤه   وا ن كان في دينه رِقَّة ابتلاه اللّه علـى حسـب 
 " .ح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الإ رض وما عليه خطيئة دينه   فما يبر

ـت النـار : " ا نـه قـال  وروى مسلم عـن رسـول اللّـه  فَّ ـت الجنـة بالمكـاره   وح  فَّ ح 
ا ن يتا سى بسيد الدعاة صـلوات .. وحسب الداعية الناصح   والمجاهد الناقد " . بالشهوات 

: المكروه والإتهام ما لم ي ِصب داعية قبله ولإ بعده اللّه وسلامه عليه الذي ا صابه من الإ  ى و
غواء ليصدوه عن تبليل الدعوة فما استكان ومـا خضـع  غراء والإ ِ سلك معه المشركون طريق الإ ِ
؛ وسلكوا معه طريق المقاطعة الشاملة له لمن ا زره ليصدوه عن تبليل الدعوة فمـا اسـتكان ومـا 

ا فـي طريــق الـدعوة   محتملــا ا صـناف الــإ  ى   وظــل عليـه الصــلاة والسـلام مثــابرً .. خضـع 
 .ا لى ا ن جاء نصر اللّه والفتح.. صامًدا ثابًتا راسًخا 

سلامية   ويهدفون ا لى ا قامة حكم اللّـه  فما ا جدر الذين يحملون با يديهم لواء الرسالة الإ ِ
فـي ما ا جدرهم ا ن يوطّنوا نفوسهم على الصبر   وا ن يتحملوا المشاق والإ  ى ! . في الإ رض 
ونصـــًرا فـــي المســـتقبل محقًقـــا .. ا ن ا رادوا نجاًحـــا علـــى الإ يـــام مضـــمونًا ! ! . ســـبيل اللـّــه 

 .موجودا 
هل يجوز لمنِكر المنَكر ا  ا خاف على نفسه الضرر ولـم يـرج   :وهنا قد يعترض سؤال 

 زواله هل يجوز له التغيير ؟
 :لقمان الحكيم  الظاهر ا نه يجوز له تغيير المنكر لقوله تبارك وتعالى على لسان

وأمْر باملعُرو  وانهد عن املنكر واصرب على ما أصابكد إن  ذلك من عدْزِم  }

 .  {األُموِر 
 ( 97: لقمان ) 

لهي في تغييـر المنكـر بخـوف نفـس ا و رجـاء ا زالـة    .. فالنص القرا ني لم يقيد الإ مر الإ ِ
المنكر كيـف كـان ولـإ يبـالي  وهذا يدل على ا ن النية ا  ا خلصت للّه   فليقتحم المسلم تغيير

قدام من عزم الإ مور  يمان . لإ ن هذا الإقتحام والإ ِ  ..ومن منطلقات الإ ِ
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وخـاف علـى نفسـه مـن ( ا ي المنكـر ) ا ن مـن رجـا زوالـه : ) يقول ا بو بكر بن العربي 
تغييره الضرب ا و القتل جاز له عند ا كثر العلماء الإقتحام عند هذا الضرر   وا ن لـم يـرج  زوالـه 

والـذي عنـدي ا ن : ) ويعلق ابن العربي على مـا ا ورده عـن العلمـاء بقولـه ( فا ي فائدة عنده ؟ 
 .(9)( النية ا  ا خلصت فليقتحم كيف ما كان ولإ يبالي 

سلام للشيٍخ علي زادة  ولـإ يتحبـب ا لـى النـاس بالمداهنـة  : ) وجاء في شرح شرعة الإ ِ
اف قتلا   فا ن السلف كانوا ينكرون على الإ مة ولإ يخاف لوًما ولإ شتًما ولإ ضرًبا بل ولإ يخ

 .. ( .ولإ يبالون ا صلا .. والإ مراء 
الذي يجب ا ن يتصف به الإ مر بالمعروف والناهي عن المنكـر حتـى  العلمهذا عدا عن 

 ..على وفق ا حكام الشريعة ومبادئها العامة الشاملة .. يكون نقده ونصحه وا مره ونهيه 
فـي حراسـة الـرا ي العـام   والنقـد الـذاتي لـإ فراد المجتمـع   تلكم ا هم الإ صول المتبعـة 

حتـى يلتـزم الولـد هـذه الـإ داب .. فعلى المربين ا ن يحققوها في ا نفسهم   ويعلّموهـا ا بنـاءهم 
 !..حين يدخل مدرسة الحياة   ويخوض معاركها   ويقوم بمهامها ومسؤولياتها

* * * 
 :التذكير الدائم بمواقف السلف  - 3

ـخ  فـي المسـلم خلـق الجـرا ة والشـجاعة   وتهيـب بـه فـي حراسـة ومن العوا مل التي ت َرسِّ
الرا ي العام   واتخا  مواقف حاسمة في الإ مر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر عـرض المواقـف 

.. التاريخية التي وقفها السلف الصالح والجدود والإ مجاد في تغيير المنكـر   وتقـويم المعـوّج 
ــي نفــوس الناشــئة  -ضــها ا ن ا حســن عر -وهــي لإشــك  ــإ ثر ف ــزائم . تركــت ا فضــل ال ــي ع وف

ــي وجــه المنحــرفين والمفســدين . الشــباب  ــا ا لــى ا ن يقفــوا ببســالة وا قــدام ف ــدفعهم دفًع بــل ت
سلام حرمة   ولـإ للا خلـاق الفاضـلة وزنًـا ا و قيمـة .. والملحدين  ومـا .. الذين لإ يقيمون للا ِ

 ! !..ع ا ليه ا كثرهم في هذا الزمن الذي نعيش فيه   ونتطل
 :وا ليكم نما ج من مواقفهم الحاسمة لتكون للشباب  كرى وعبرة 

ي ا ن ا با غياّ الزاهد كان يسكن المقابر ببخارى   فدخل المدينة ليـزور ا خـا لـه ( ا  ) رو 
ومعهم المغنون والملاهي يخرجـون مـن داره  وكـان ( نصر بن ا حمد )   وكان غلمان الإ مير 

ــا ر ــوم ضــيافة الــإ مير   فلم ــد ي ــع ا مــر   ا ن ســكتِّ فا نــت : ) قــال . ا هــم الزاه ــا نفــس وق ي

                                                

سلام للشيخ علي زادة ص  (9)  .  وا بو بكر بن العربي من علماء المالكية  417شرح شرعة الإ ِ
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فرفع را سه ا لى السماء   واستعان باللّه وا خذ العصا   فحمل علـيهم حملـة واحـدة ( . شريكة 
ا مـا : " فـدعا بـه وقـال لـه .   فولوا منهزمين مـدبرين ا لـى دار السـلطان   وقّصـوا علـى الـإ مير 

ا مـا علمـت : " فقال له ا بو غياّ " في السجن ؟ علمت ا نه من يخرج على السلطان يتغّدى 
  ( ؟  (9)مـن ولـإك الِحسـبة : )  فقـال لـه " ا نه من يخرج على الرحمن يتعشى في النيران ؟ 

مارة : ) فقال  ولـإني : )   فقال ا بو غياّ ( ولإني الخليفة : )  فقال الإ مير ( الذي ولإك الإ ِ
عزلـت نفسـي : )   فقـال ( ت ك الحسبة بسـمرقند ولي: )  فقال الإ مير ( الحسبة رّب الخليفة 

( . العجب فـي ا مـرك تحتسـب حـين لـم تـؤمر   وتمتنـع حيـث تـؤمر : )   قال الإ مير ( عنها 
سـل : )   فقـال الـإ مير ( لإ نك ا ن وليتنـي عزلتنـي  وا  ا ولـإني ربـي لـم يعزلنـي ا حـد : ) قال 

:   قـال ( لـيس  لـك ا لـّي ) :   فقـال ( حـاجتي ا ن تـرد علـّي شـبابي : )  فقـال ( حاجتك 
  ( ا ن تكتـب ا لـى مالـك خـازن النـار ا ن لـإ يعـذبني : )   قـال ( هل لك حاجـة ا خـرى ؟ ) 

ا ن تكتـب ا لـى : ) قـال ( هـل لـك حاجـة ا خـرى ؟ : )   قـال ( ليس لي  لك ا يًضـا: ) قال 
 :  قـال ا بـو غيـاّ ( لـيس  لـك ا لـّي ا يضـا : )   قـال ( رضوان خازن الجنان يـدخلني الجنـة

نها مع الرب الذي هو مالـك الحـوائج كلهـا لـإ ا سـا له حاجـة ا لـإ ا جـابني ا ليهـا )    فخلـى ( فا 
 .الإ مير سبيله 

دخل عطـاء بـن ا بـي ربـاح علـى : ) عن الإ صمعي قال : و كر الغزالي في ا حيائه ( ب)
عبد الملك بن مـروان   وهـو جـالس علـى سـريره   وحولـه الإ شـراف مـن كـل بطـن   و لـك 

حجه في خلافته   فلما بصر به قام ا ليـه   وا جلسـه معـه علـى السـرير   وقعـد بمكة في وقت 
اتـق اللّـه فـي حـرم ! يا ا مير المـؤمنين : يا ا با محمد ما حاجتك ؟ فقال : بين يديه   وقال له 

نــك بهــم  اللـّـه وحــرم رســوله فتعاهــده بالعمــارة   واتــق اللّــه فــي ا ولــإد المهــاجرين والإ نصــار فا 
واتــق اللـّـه فــي ا هــل الثغــور فــا نهم حصــن المســلمين   وتفقــد ا مــور  جلســت هــذا المجلــس  

المسلمين فا نك وحدك المسؤول عنهم   واتـق اللّـه فـيمن علـى بابـك فلـا تغفـل عـنهم   ولـإ 
يـا : ا جل   ا فعل ؛ ثم نهض وقام  فقبض عليه عبد الملك فقـال : تغلق بابك دونهم   فقال 

مـالي ا لـى مخلـوق : يناها فما حاجتك ا نـت؟ فقـال ا با محمد ا نما سا لتنا حاجة لغيرك وقد قض
 ( .هذا وا بيك الشرف : حاجة   ثم خرج   فقال عبد الملك 

                                                

 .هي عن المنكر ا ي وظيفة الإ مر بالمعروف والن (9)
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وقد جاء في كتاب الشقائق النعمانية لعلمـاء الدولـة العثمانيـة   ا ن السـلطان سـليم ( ج)
 علـاء) خان ا مر بقتل مائة وخمسين رجًلـا مـن حفـاظ الخـزائن   فتنبـه لـذلك المفتـي العـالم 

  فذهب ا لى الديوان العالي   ولم يكن من عادتهم ا ن يـذهب ( الدين علي بن ا حمد المفتي 
المفتي ا لى الديوان العالي ا لإ لحادّ عظيم   فتحيّر ا هل الـديوان   ولمـا دخـل الـديوان سـلّم 

ا ي شـيء دعـا المـولى ا لـى : على الوزراء فاستقبلوه وا جلسوه في صدر المجلس   ثم قالوا لـه 
ا ريد ا ن ا دخل على السلطان   ولي معه كلام   فعرضوه : ا لى الديوان العالي ؟ فقال  المجيء

وظيفـة ا ربـاب : على السلطان خان   فا  ن له وحده   فدخل وسـلم عليـه وجلـس   ثـم قـال 
الفتوى ا ن يحافظوا على ا خرة السلطان   وقد سمعت ا نك ا مـرت بقتـل مائـة وخمسـين رجًلـا 

: ليك بالعفو عنهم   فغضب السلطان وكان صاحب حـدة   وقـال لإ يجوز قتلهم شرًعا   فع
لإ   بل ا تعرض لإ مر ا خرتك وا نـه : ا نك تتعرض لإ مر السلطنة وليس  لك من وظيفتك   قال 

من وظيفتي   فا ن عفوت فلك النجاة   وا لإ عليك عقاب عظيم   فانكسرت عند  لـك ثـورة 
تكلمـت فـي : ا راد ا ن يقوم   قال لـه  غضبه   وعفا عن الكل   ثم تحدّ معه ساعة   ولما

ا ن هؤلـإء مـن : ومـا هـو ؟ قـال: ا مر ا خرتك   وبقي لي كلام يتعلق بالمروءة   قال السـلطان 
فقـررهم فـي : لـإ   قـال : عبيد السلطان فهل يليق بعرض السـلطنة ا ن يتكففـوا النـاس ؟ قـال 

: خـدمتهم   قـال المفتـي  ا لإ ا ني ا عذبهم لتقصيرهم فـي: مناصبهم   فقبله السلطان   وقال 
 .هذا جائز   لإ ن التعزير مفوض ا لى السلطان   ثم سلم عليه وانصرف وهو مشكور 

 
: وروى الشيخ محمد سليمان نائب المحكمة العليا الشرعية بمصر رحمـه اللّـه قـال( د)

حدثني صديقي الكريم محمد فهمي الناضوري باشا عن ا حمد ا فنـدي بـدوي عـن ا بيـه عـن ) 
لمـا وقعـت الحـرب بـين : ان من الشيوخ بالإ زهر في زمن الخديوي ا سـماعيل قـال جده   وك

ضـاق صـدر . مصر والحبشة   وتوالت الهزائم على مصر لوقـوع الخلـاف بـين قـواد جيوشـها 
الخديوي بذلك   فركب يوما مع شريف باشا وهو محـرج   فـا راد ا ن ي فـرِّج عـن نفسـه فقـال 

يـا ا فنـدينا ا ن اللّـه : بك ملمة   تريـد ا ن تـدفعها ؟ فقـال  ما ا تصنع حينما تلم: لشريف باشا 
عــودني ا  ا حــاق بــي شــيء  مــن هــذا ا ن ا لجــا  ا لــى صــحيح البخــاري يقــرؤه لــي علمــاء ا طهــار 

نكلم شيخ الإ زهر   وكان الشيخ العروسـي   فجمـع لـه مـن : الإ نفاس فيفرج اللّه عني   قال 
ومـع : مـام الِقْبَلـة القديمـة فـي الـإ زهر   قـال صلحاء العلماء جمًعا ا خذوا يتلون في البخاري ا  

 لك ظلت ا خبار الهزائم تتوالى   فذهب الخـديوي   ومعـه شـريف باشـا ا لـى العلمـاء   وقـال 



 مسؤوليات المربين: الثَّاني الِقْسم   374
 

ا و ا نكـم لسـتم العلمـاء الـذين . ا مـا هـذا الـذي تقرؤونـه لـيس صـحيح البخـاري : لهم غاضـًبا 
ولإ بتلاوتكم شيئا   فوجم العلماء نعهدهم من رجال السلف الصالح ؛ فا ن اللّه لم يدفع بكم 

ننـا روينـا عـن النبـي : لذلك وابتدره شيخ من ا خر الصف يقول له   منك يـا ا سـماعيل   فا 
لتا مرن بالمعروف ولتنهون عن المنكـر   ا و ليسـلطن اللّـه علـيكم شـراركم   فيـدعو : "ا نه قال 

صـرف الخـديوي ومعـه ا و كما قـال   فـزاد وجـوم المشـايخ   وان" خياركم فلا يستجاب لهم 
شريف باشا ولم يتكلما بكلمة ؛ وا خذ العلماء يلومونه ويؤنبونه   فبينمـا هـم ا  ا بشـريف باشـا 

  فا خـذه وقـام   وانقلـب ( ا نـا : ) ا ين الشيخ القائل للخديوي ما قال ؟   فقـال : عاد يسا ل 
يف باشـا ا لـى ا ن العلماء بعد ا ن كانوا يلومونه يودعونه وداع من لإ يا مـل ا ن يرجـع  وسـار شـر

دخلا على الخديوي في قصره   فا  ا به قاعد في البهو   وا مامه كرسي ا جلس عليـه الشـيخ   
ا عد ما قلته لي في الإ زهر   فا عاد الشيخ كلمته  وردد الحديث وشرحه   فقـال لـه : وقال له 

ت المحـاكم يـا ا فنـدينا   ا ليسـ: وما ا صنعنا حتى ينزل بنا هذا البلاء ؟   قال لـه : الخديوي 
ــا ؟  ــيس الخمــر مباًح ــى برخصــة ؟ ا ل ــيس الزن ــا؟ ا ل ــيح الرب ــانون يب ــد فتحــت بق .. المختلطــة ق

كيـف ننتظـر النصـر مـن : ؟   وعّدد له منكرات تجـري بلـا ا نكـار   وقـال .. ا ليس .. ا ليس 
ا  ن فمـا : ما ا نصنع وقد عاشرنا الإ جانب وهـذه مـدنيتهم ؟ قـال : السماء ؟ فقال الخديوي 

ـــا   وا طــرق طويلـــا ثــم قـــال  نــب الب : خـــاري   ومــا حيلـــة العلمــاء ؟ ففكـــر الخــديوي مليًّ
صدقت وعاد الشيخ بعد هذا ا لى الإ زهر   وا خوانه قد يئسوا منه   فكا نما قد ولد .. صدقت 
 .(9)( جديًدا 
حضـر ا لـى ) هـ (  9251) ا نه في ( كنز الجوهر في تاريخ الإ زهر ) و كر صاحب ( هـ)

محمـد ) و كروا ا ن ا تبـاع ( .. بشرقية بلبيس ) يخ جامع الإ زهر ا هل قرية الشيخ الشرقاوي ش
ظلموهم   وطلبوا منهم مالإ قدرة لهم عليه   فاغتاظ الشيخ من  لـك   وحضـر ( بك الإ لفي 

مـراد بـك   ) ا لى الـإ زهر وجمـع المشـايخ   وقفلـوا ا بـواب الجـامع   و لـك بعـد ا ن خاطـب 
والنهـي   ولكنهمـا لـم يبـديا شـيًئا   ولـم يحركـا سـاكًنا فـي وهما صاحبا الإ مر ( وا براهيم بك 

 ..هذا الإ مر الهام 
وكان من نتيجة  لك ا ن ا مر المشايخ النـاس بغلـق الإ سـواق والحوانيـت احتجاًجـا علـى 

وتـبعهم كثيـر مـن العامـة ( مراد بك   وا براهيم بك ) هذا الظلم   ثم ركبوا ثاني يوم ا لى بيت 

                                                

 . 17من ا خلاق العلماء للشيخ محمد سليمان ص  (9)
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  فا رســل ا لــيهم ســكرتيره ( ا بــراهيم بــك ) والبركــة   بحيــث يــراهم   وازدحمــوا ا مــام البــاب 
نريـد العـدل   : )  فوقـف بـين ا يـديهم وسـا لهم عـن مـرادهم   فقـالوا ( ا يوب بـك ) الخاص 

لـإ يمكـن : ) ؛ فقـال (التي ابتدعتموها( الضرائب الكثيرة ) وا بطال الحوادّ   والمك وسات 
نا ا ن فعلنا   جابة ا لى كل هذا   فا  ليس هذا بعذر : )   فقالوا ( لك لضاقت علينا المعايش الإ ِ

عطـاء  كثار من النفقات والمماليك   والـإ مير يكـون ا ميـًرا بالإ ِ عند الحال   وما الباعث على الإ ِ
وانفض المجلس وركب المشـايخ ا لـى الجـامع . حتى ا بلل   وانصرف :   فقال ( لإ بالإ خذ 

ا جيبكم ا لى جميع ما  كرتموه : ) يقول ( اد بك مر) الإ زهر   واجتمع ا هل الإ طراف  فبعث 
  ثـم طلـب ا ربعـة مـن المشـايخ ( ديوان بولإق   وطلبكم المتـا خر فـي الجامكيـة : ا لإ شيئين 

عينهم با سمائهم   فذهبوا ا ليه بالجيزة   فلاطفهم   والتمس مـنهم السـعي فـي الصـلح   وفـي 
  وفـيهم الشـرقاوي   وانعقـد ( هيم بـك ا بـرا) اليوم الثالث اجتمع الإ مراء والمشايخ فـي بيـت 

الصلح على رفع المظالم   وا ن يسيروا في الناس سيرة حسنة   وكتب القاضي كتابا في  لـك 
 ( .  وقّع عليه الباشا والإ مراء   وانجلت الفتنة 

على مواقف السلف كثيرة   وتدل كلهـا علـى قيـام النـاس بالـإ مر بـالمعروف  (9)والإ مثلة 
كر صيانة للمجتمع مـن ا ن يتطـرق ا ليـه عبـث ا و فوضـى   وتثبيًتـا لتـراب  الإ مـة والنهي عن المن

وتماسكها ؛ وما الفرد في المجتمع ا لإ لبنة من لبناته   فعليه ا ن يوجه الرا ي العـام ا لـى مـا فيـه 
وا ن يتفاعل مع الناس في ا قامـة الصـرح الإجتمـاعي علـى .. جلب للمصالح   ودرء للمفاسد 

سلامية الخالصة   والمبادئ الخلقية الفاضلة   وا علان كلمة الحـق دون ا ساس من العقيدة ا لإ ِ
سلام  جعل ا ي مسلم رقيًبا على نفسـه  -بتوجيهاته الكريمة -ا ن تا خذه في اللّه لومة لإئم   والإ ِ

صـلاح   والتواصـي    ورقيًبا على غيره   ليقوم بالدور الكبير   والمهمة العظمى فـي البنـاء والإ ِ
 :وصدق اللّه العظيم القائل في محكم تنزيله .. بالصبر 

إال الذين آمنوا وعم ُلوا الص احل ات وتواصدوا * إن  اإِلنساند ل فى ُخْسر * والعصِر  }

 (سورة العصر . )  {باحلِق وتواصدوا بالص رب 

                                                

سـلام بـين العلمـاء "   وا لـى كتـاب " ا لـى ورثـة الإ نبيـاء " من ا راد المزيـد مـن هـذه المواقـف فليرجـع ا لـى كتابنـا  (9) الإ 
لشـيخ محمـد سـليمان ل" من ا خلاق العلماء "   وا لى كتاب " عبد العزيز البدري " للشيخ المجاهد الشهيد " والحكام 

حياء  مام الغزالي في الإ   .يجد فيها من المواقف البطولية ما يشفي الغليل ..   وا لى ما كتبه الإ ِ
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ســلام فــي النقــد الإجتمــاعي   ورقابــة المجتمــع    تلكــم ا هــم الإ ســس التــي وضــعها الإ ِ
 ..ي العام المتجسدة في الإ مر بالمعروف والنهي عن المنكر وحراسة الرا  

وا ضيف ا مًرا ا ضعه بين يدي المربي   ليوّجهـوا ا ليـه   ويـذكروا فيـه   ويركـزوا عليـه ا لـإ 
سلام لإ نظمة الحياة   هذه الشمولية التي توفق بين  وهو تصحيح مفهوم التصور عن شمولية الإ ِ

هـذه الشـمولية التـي .. سـيادة الإ مـة وسـلامة العـالم مطالب الفرد ومصالح الجماعـة   وتـؤمن 
 ..تجمع بين الدين والدنيا   والروح والمادة   والمصحف والسيف   والعبادة والجهاد 

حســان   والصــلاة  يمــان   والتقــوى والإ  ــي العقيــدة والإ ِ ــي تتجســد ف هــذه الشــمولية الت
خـاء   والبـذل  والصوم   والخير والبـر   والصـبر علـى الضـر   والصـدق والوفـاء   والحـب والإ ِ

 ..والسخاء   والعهد والوعد   والعزم والقصد   والحرب والسلم   والعقوبة والقصاص 
ــالحق   وت صــّحح المفهــوم   وترشــد ا لــى خصيصــة الشــمول  ــه تنطــق ب وهــذه ا يــات اللّ

 :والعموم 

من آمن بالّله واليوم  ليسد الرب  أن ُتودلوا ُوُجوهُكم ق بدَل املشِرق واملغِرب ولكن  الرب  }

اآلخر واملالئ َكة والكتاِب والنِبينيد ، وآتى املاَل على ُحبِّه  ذوي القربى واليتامى واملساكني وابن 

السبيل والس ائلني ويف الِرَقاِب ، وأقامد الصالة وآتى الزكاة ، وامُلوفون بعهد هم إذا عاهدوا 

يا * ، أولئك الذين صددقوا وأولئك ُهم املتُقون  والصابرين يف البأسداء والضر اء وحني البأس

أيها الذين آمنوا ُكت بد عليكم الق صداُص يف القتلى احلر  باحلرِّ ، والعبُد بالعِبد ، واألنثى باألنثى ، 

فمن ُعف ىد له من أخيه شيٌء فاتباٌ  باملعرو   وأدداٌء إليه بإحسانب ، ذلك ختف يٌف من ربُكم 

ولكم يف القص اص حياٌة يا أو  األلباِب * بعد ذلك فله عذاٌب أليم ورمحةا فمن اعتدى 

 ( 971 - 977: البقرة . )  { لعلَُّكم تتُقون
سلام دين عبادة   وليس دين جهاد ؟  وكم يكون المسلم جاهلا حين يظن ا ن الإ ِ

سلام لإ يدعو ا لى نظام حكم   ولإ يـنظم  نسان واهًما حين يتصور ا ن الإ ِ وكم يكون الإ ِ
 ؟ون الحياةشؤ
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أفتؤمنون ببع  الكت اِب وتكُفرون ببع  ، فما جدزاُء من يدْفعدُل ذلك منُكْم إلَّا ِجْزٌي  }

 ( 22: البقرة . )  { يف احلياة الدنيا ، ويوم الق يام ة ُيرد وند إىل أشدِّ العذاب
ــًرا  ــة والن: وا خي ــى علــى المراقب ــد لــإ يترب ــى ا ن الول ــر المــربين ا ل ــد ا ن ا لفــت نظ قــد ا ري

مسـؤولية )وقـد عالجناهـا فـي مبحـث .. الإجتماعي ا لإ ا ن نعالج فيه ظاهرة الخجل والخـوف 
سـلام فـي تربيـة الولـد علـى  -ا خي المربـي  -  فارجع ا ليه (9)( التربية النفسية  لتعـرف مـنهج الإ ِ

ــة  وعلــى اللّــه قصــد .. الجــرا ة والشــجاعة   وتحــرره مــن ظــواهر الخجــل والخــوف والإنطوائي
 ! .! السبيل 

* * * 
  

                                                

 .من هذا الجزء تجد البحث وافًيا ا ن شاء اللّه  242 - 232ارجع ا لى الصفحة  (9)
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 مسؤوليَّة التربَية الجنسيَّة :الفصل السابع 
  (9) مسؤوليَّة التربَية الجنسيَّة - 7

المقصـود بالتربيــة الجنسـية تعلــيم الولـد وتوعيتــه ومصـارحته منــذ ا ن يعقـل القضــايا التــي 
حتـى ا  ا شـب الولـد وترعـرع   وتفّهـم .. تتعلق بالجنس   وترتب  بالغريزة   وتتصل بـالزواج 

سـلامي المتميـز خل ًقـا لـه  ا مور الحياة عرف ما يحـل   وعـرف مـا يحـرم   وا صـبح الّسـلوك الإ 
 .. وعادة ؛ فلا يجري وراء شهوة   ولإ يتخب  في طريق تحلل 

 وا رى ا ن هذه التربية الجنسية التي يجب ا ن يهتم المربون لها   ويركزوا عليها 
 : تقوم على المراحل التالية 

ي لقـن الولـد فيـه : سـنوات   الـذي يسـمى بسـن التمييـز (  95 - 7) في سن ما بـين * 
 . ا داب الإستئذان   وا داب النظر 

ي جنّـب الولـد فيـه : سنة   الذي يسمى بسن المراهقة (  94 - 95) وفي سن ما بين * 
 . كل الإستثارات الجنسية 

لـد فيـه يعلّـم الو: سـنة   الـذي يسـمى بسـن البلـوغ (  92 - 94) وفي سـن مـا بـين * 
 . ا داب الإتصال الجنسي ا  ا كان مهيًئا للزواج 

يعلّم الولد فيه ا داب الإستعفاف : وفي سن ما بعد البلوغ الذي يسمى بسن الشباب * 
 . ا  ا كان لإ يقدر على الزواج 

 وهو في سن التمييز ؟ ( هل يجوز مصارحة الولد جنسيًّا : ) وا خيًرا * 
هذه البحوّ مرتبة مفصلة   لتعرف كيـف تـا مر  - ا خي المربي -والإ ن ا ضع بين يديك 

سـلام العظـيم لـم يتـرك جانًبـا مـن جوانـب  ولدك بها   وتوجهه ا ليها ؟ ولتعلم ا يًضا ا ن هـذا الإ 
لتقوم بمسؤوليتك كاملة تجـاه مـن جعـل !! .. التربية ا لإ وقد ا رشد المربين ا ليه   ودلَّهم عليه 

 ... اللّه في عنقك حق التربية والتوجيه 
 : وا ليك هذه البحوّ مرتبة في مراحلها وعلى اللّه قصد السبيل 

* * * 

                                                

لحاقه بالمجلد الثاني للفارق الكبير في عدد ا 9 لصفحات بين المجلدين وللزيادة التي تتمة المجلد الإ ول اضطررنا لإ 
 .طرا ت على المجلد الإ ول 
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 ا داب الإستئذان -9
ا دب الإسـتئذان فـي الفصـل الـذي بـين يـديك  -ا خي المربي  -لإ ا ريد ا ن ا بحث معك 

 . لكوني بحثته في الفصل الذي قبله 
فـي ا وقـات  ولكن الذي ا ريد ا ن ا تعّرض له هو تعويد الولد ا صول الإستئذان على الإ هـل
 . يكون الرجل ا و المرا ة في حالة لإ يحب ا ن يطلع عليها ا حد من الإ ولإد الصغار 

 : والقرا ن الكريم قد فصل هذا الإ دب الإ سري با وضح بيان حين قال 

يا أي ها الذين آمنوا ل يستأذ ْنكم الذين مدَلَكْت أمياُنُكم والذين   يبُلُغوا احُلُلمد منكم ثالث  }

قبل صالة  الفجِر ، وحني تَضُعوند ث يابدكم من الظهرية ، ومن بعد صالة  العشاء  من: مرات  

ثالُث عورات  لكم ليسد عليكم وال عليهم جناٌح بعدهن طو اُفون عليكم بعضُكم على بع ب 

كما وإذا بدَلَل األطفاُل منُكُم احُلُلمد فليستأذنوا * كذلك ُيبيِّن الّله لكم اآليات والّله عليم حكيم 

 (  21: النور . )  {.. استأذند الذين من َقبلهم 
فاللّه سبحانه يرشد المربين في هذا النص ا لى ا صول التربية المنزلية في اسـتئذان الصـغار 

 . على ا هليهم حينما يكونون في سن ما قبل البلوغ 
 : وهذا الإستئذان يكون في ثلاثة ا حوال 

 .    اك يكونون نياًما في فرشهم من قبل صلاة الفجر لإ ن الناس ا  : الإ ول 
نسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع ا هله : الثاني   . وقت الظهيرة لإ ن الإ 
 . من بعد صلاة العشاء لكون الوقت وقت نوم وراحة : الثالث 

ولإ يخفى ما في الإستئذان في هذه الإ وقات الثلاثة من تعلـيم الولـد ا صـول الـإ دب مـع 
 .. ولد ا  ا دخل باطلاع على حالة لإ يحسن ا ن يرى ا هله فيهاالإ هل حتى لإ يفاجا  ال

ا ما ا  ا بلل الإ ولإد سن الرشـد والبلـوغ فعلـى المـربين ا ن يعلمـوهم ا داب الإسـتئذان فـي 
 : هذه الإ وقات الثلاثة وفي غيرها ؛ امتثاًلإ لقوله تبارك وتعالى 

 .  {الذين من قبلهم  وإذا بدَلل األطفال منكم احُلُلمد فليستأذ نوا كما استأَذن }
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والذي عنده دراية في ا صول التربية وقواعدها يعلم بيقين ا ن هـذه اللفتـات القرا نيـة تـدل 
سـلام اهـتم اهتماًمـا بالغـا فـي تربيـة الولـد منـذ ا ن يعقـل علـى الحيـاء  دلإلة واضحة على ا ن الإ 

سـلامي الرفيـع  ى ا  ا بلـل الولـد حتـ.. الممدوح   والسلوكية الإجتماعية الخيّـرة   والـإ دب الإ 
 !!. سن الشباب كان النمو ج الحي في كريم ا خلاقه   وحميد فعاله 

وكم تكون الفضيحة بالغة حين يدخل الولد ا لى غرفة النوم فجا ة ويرى ا بويه فـي اتصـال 
جنســي   ثــم يخــرج ويحــدّ ا صــدقاءه الصــغار بمــا را ى ؟ وكــم يكــون الولــد منــذهلا كلمــا 

 ..المشهد في خاطره ؟ عادت الصورة ا لى  هنه   وتخيل
وكم ينحـرف الولـد ا  ا تحسـس الميـل ا لـى الجـنس الـإ خر وسـبق ا ن را ى كيـف يكـون 

 . الإتصال   وتتم اللذة ؟
فما على المربين ا لإ ا ن يا خذوا با دب القرا ن الكريم في تلقين الولد منـذ ا ن يعقـل ا داب 

ســلام ــق الفاضــل   والشخصــية الإ  ــإدهم الخل ــزة  والســلوك الإســتئذان ا  ا ا رادوا لإ ول ية المتمي
 !!..الإجتماعي الخيِّر 

* * * 

 ا داب النظر - 2
ومن القضايا الهامة التي يجب ا ن يركز المربي عليها   ويهتم بها ا ن يعود الولد في سـن 

وفي  لـك صـلاح ا مـره .. تمييزه ا داب النظر حتى يعلم الولد ما يحل من النظر ا ليه وما يحرم 
 .. على البلوغ   وبلل سن التكليف    واستقامة ا خلاقه ا  ا شارف

د عليها مرتبة كما يلي  نها ويعوَّ  : وهذه الإ داب من النظر التي يجب ا ن ي َلقَّ

 : ا دب النظر ا لى المحارم ( ا  ) 
وكل رجل حرم علـى . كل امرا ة تحرم على الرجل حرمة مؤبدة فهي من  وات محارمه 

 : وعلى هذا يدخل في المحارم . مها المرا ة الزواج منه حرمة مؤبدة فهو من  وي محار
 : وهن سبع نسوة  كرهن اللّه تعالى بقوله : المحرمات بسبب النسب * 

ُحرِّمدت عليكم ُأمهاُتُكم وبناُتكم وأخواُتكم وعم اُتكم وخاالُتكم وبناُت اَلأِخ وبناُت  }

 (. 23: النساء . )  {األخت 
 : نسوة وهن ا ربع من ال: والمحرمات بسبب المصاهرة * 
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 {.. وَلا تنك حوا مدا َنَكحد آبا ُكم من النساء  }: زوجة الإ ب لقوله تعالى  - 9
 ( .22: النساء ) 

: النساء )  {وحالئ ُل أبنائ ُكم الذين من أْصَلاِبُكم  }زوجة الإبن الذي من صلبه  -2
23.) 

 (. 23: النساء )  {وُأمهاُت ن سائ ُكم  }: ا م الزوجة لقوله تعالى -3

وردبائ بُكم الالتي يف ُحُجوِرُكْم من نسائكم الالتي دخلُتم ِبهن   }: بنت الزوجة لقوله تعالى  -4

 (. 23:النساء )  {فإْن   تُكونوا ددْخلُتم هبن  فال ُجنداح عليكم 

وُأمهاُتُكم الالت ي أرَضعنكم وَأخواُتُكم من  }: لقوله تعالى  (9) المحرمات بسبب الرضاع* 

 ( 23: النساء )  {الرضاعة 
يحرم من الرضـاع "  -فيما رواه مسلم وا صحاب السنن  -: وقوله عليه الصلاة والسلام 

 " . ما يحرم من النسب 
رِّم عن طريق النسب من ا م وبنت وا خت وعمة وخالة وبنت الـإ خ وبنـت الإ خـت  فما ح 

مــن .. حــرم نظيــره عــن طريــق الرضــاع كالــإ م مــن الرضــاع   والبنــت مــن الرضــاع والإ خــت 
 . وهلمَّ جرا .. الرضاع 

يجـوز لـه ا ن ينظـر مـن  وات محارمـه  -كما جاء فـي الكتـاب والسـنة  -فالَمْحَرم الذكر 
ا لى ما يظهـر مـنهن غالًبـا كالرقبـة   والـرا س   والكفـين   والقـدمين   ونحـو  لـك  ولـيس لـه 

 . ونحو  لك .. النظر ا لى ما يستتر غالًبا كالصدر   والظهر   والبطن 

                                                

الرضاع المحرم ولو مصة عند فقهاء الحنفية   وخمس رضعات معلومات عند فقهاء الشافعية   والإ حوط ما  هب ( 9)
 .ا ليه الحنفية 



 مسؤوليات المربين: الثَّاني الِقْسم   322
 

إال لبعولتهن أو آبائهن أو  (1) وال يبدين زينتهن }: فلقوله تبارك وتعالى : ما الكتاب ا  

 {آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوا ن أو بين إخوا ن أو بين أخواهتن 
 (.39:  النور ) 

مـا ك –وهـم الـإ زواج   فيجـوز للـزوج   ويجـوز للزوجـة " البعولـة " ويستثنى مـن الإ يـة 
ا ن يرى من بعضهما كل شيء بشهوة ا و بغير شهوة للنصوص التي سيا تي  كرهـا فـي  –سيا تي 

فلمـا روى ا بـو داود وغيـره ا ن سـهلة بنـت سـهيل : وا مـا فـي السـنة .  ا دب النظر ا لـى الزوجـة 
ولًدا   وكان يا وي معي ومع ا بي حذيفة في بيت " سالًما " يا رسول اللّه ا نا كنا نرى : قالت 

  ولقد اُنزل فيهم ما علمت فكيـف ( ا ي في ثياب البذلة بلا حجاب ) ويراني فضًلا واحد   
فكان سـالم بعـد الرضـاع بمنزلـة " ا رضعيه خمس رضعات : "  ترى فيه؟ فقال لها النبي 

ولدها   وهذا دليل على ا نه كان ينظر منها بعدما كبر ا لى مـا يظهـر غالًبـا كـالرا س   والعنـق   
 ..   ونحو  لك والكفين والقدمين 

سلام لم يجّوز النظر ا لـى المحـارم ا لـى مـا يسـتر غالًبـا   لـإ ن الحاجـة لـإ تـدعو ا لـى  والإ 
.. النظر ا ليه  ولإ تؤَمن معه الشهوة  ولإ تليق بشهامة الرجولة   ولإ تتفـق مـع عفـاف الإ نوثـة 

ا للذريعة   .. ا ن يقع فيه  لإ ن َمْن حام حول الحمى يوشك.. بل يعتبر  لك درًءا للفتنة   وسدًّ
ا ن يرى ا حـد محارمـه مـن  -ولإ سيما ا  ا بلل سن المراهقة  -فيحرم على المحَرم الذكر 

ــركبتين   وكشــفت عــن  ــوق ال ــا ف ــى م ــي ارتفعــت ا ل ــاب القصــيرة الت ــدت الثي ــد ارت النســاء وق
ا و ارتدت ثوًبا يصف ا و يشّف ما تحته   وبدت العـورة التـي يحـرم النظـر ا ليهـا   .. الفخذين 

مـن ا حـد محارمهـا ولـو  -بـين السـرة والركبـة  -يحرم على البنت ا و المـرا ة ا ن تـرى  لـك  كما
وا ن ا منت الفتنة ولم تخف الشـهوة ولـو مـن ا جـل التغسـيل .. كان ابنها   ا و ا خاها   ا و ا باها 

 . والتّدليك في الحمام 

 {الظَّاملون  تلك ُحُدوُد الّله فال تعَتُدوها ومن يَتعد  ُحُدودد الّله فُأولئك هم }
 ( . 221:البقرة ) 

                                                

ونحو ..   والكفين   والقدمين المقصود من ا بداء الزينة ا لى ما يظهر غالًبا من النساء المحارم كالرقبة   والرا س ( 9)
 . لك 
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 :ا دب النظر ا لى المخطوبة ( ب)
سلامية ا جازت للخاطب ا ن ينظر ا لى مخطوبته   كما ا جازت للمخطوبـة ا ن  الشريعة الإ 

 .تنظر ا لى خاطبها ليكون من الإثنين على بينة من الإ مر في اختيار شريك الحياة 
نـه : " يـرة بـن شـعبة للمغ -فيمـا رواه مسـلم  - والإ صل في قول النبي  انظـر ا ليهـا فا 

 . ا ي هذا النظر ا دعى لدوام المحبة والإ لفة " ا حرى ا ن يؤدم بينكما 
فا خبره ا نه تزوج امرا ة من الإ نصار    وروى مسلم والنسائي ا ن رجًلا جاء ا لى النبي 

 ؟ " ا نظرت ا ليها : "  فقال رسول اللّه 
ولكن لهـذا ( يعنى الصغر " ) الإ نصار شيًئا انظر ا ليها فا ن في ا عين : " قال . لإ : قال 

 . النظر ا داب فعلى الخاطب ا ن يراعيها 
 . لإ يجوز ا ن ينظر الخاطب ا لإ ا لى الوجه والكفين بعد ا ن يعزم على الزواج منها  - 9
 . يجوز تكرار النظر ا  ا دعت الحاجة حتى تنطبع الصورة الحسية في الذهن  - 2
 . ا ن يحدثها في جلسة الخطوبة والنظر يجوز ا ن تحدثه   ويجوز  - 3
لــإ يجــوز مصــافحة المخطوبــة بحــال لكونهــا ا جنبيــة قبــل ا جــراء العقــد   والإ جنبيــة  - 4

يـد امـرا ة فـي  مـا مسـت يـد رسـول اللّـه : يحرم مصافحتها لما روى البخاري عن عائشـة 
 . المبايعة ق    وا نما مبايعتها كانت كلاًما 

سـلام يحـرم الخلـوة  لإ يجوز ا ن يجتمعا ا لإ - 2 بوجـود ا حـد محـارم المخطوبـة لـإ ن الإ 
ا لإ لإ يخلـوّن رجـل بـامرا ة   ولـإ : " بالإ جنبية   لما روى الشيخان عنه عليه الصلاة والسلام 

 " . تسافرّن ا لإ ومعها  و محرم 
شارة هنا ا لى ا ن ما انتشر في بعض الإ وساط المتحللة من ا ن الخاطب  هذا ولإبد من الإ 

ا ِّن هـذه الـدعوى ..بته بلا حدود ولإ قيود بدعوى التعرف على ا خلاقه وا خلاقها يختل  بخطي
سلام   بل يحاربها  لـإ ن .. لكونها تتنافى مع ا بس  مبـادئ الفضـيلة والإ خلـاق .. يرفضها الإ 

هذه الخلطة تسيء ا لى سمعة المخطوبة ا كثر من ا ن تسيء ا لى سمعة الخاطب   فقد لـإ يـتم 
مما يجعل الكثير من الناس في ا عـراض .. رضة للتهمة   ومثاًرا للشبهة الزواج فتصبح الفتاة ع
ومـن ناحيـة .. ومعنـى هـذا ا نهـا ا صـبحت عانًسـا فـي سـوق الكسـاد .. تام عـن الـزواج منهـا 

ا خرى فا ن هذه الخلطة الإ ثمة لن تحقق ا هدافها للتكلّف الظاهر الذي يبديه كل واحـد منهمـا 
ونسـاء بقـوا فـي الخطوبـة سـنين   فلـم تمـض فتـرة زمنيـة وكم سمعنا عن رجال .. ا لى الإ خر 
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فـا ين التعــرف علــى !!.. علـى الــزواج مــن بعضـهم بعًضــا وا   تحــدّ الفرقـة   ويقــع الطلــاق 
 .. ا لإ فليتذكر ا ولو الإ لباب .. الإ خلاق بخلطة الخطوبة ؟ 

 : ا دب النظر ا لى الزوجة ( ج ) 
لإ نه لما جـاز المـس .. غير شهوة فيجوز للزوج ا ن يرى من زوجته كل شيء بشهوة ا و ب

والجماع فلا ن يجوز ما دونهما وهو النظر ا لى جميع بدنها من باب ا ولى   وا ن كـان الإ فضـل 
بَِض رسـول اللّـه : " رضي اللـه عنهـاا لإ ينظر ا حدهما ا لى عورة صاحبه لحديث عائشة   قـ 

واه ا بـو داود والترمـذي   والإ صل في جواز الرؤية لكـل شـيء مـا ر (9)" ولم ير مني ولم ا ر منه 
: قلت يا رسول اللّه عوراتنا ما نا تي منها ومـا نـذر ؟ قـال : والنسائي عن معاوية بن حيدة قال 

 " . احفظ عورتك ا لإ من زوجتك ا و ما ملكت يمينك " 

إلَّا على أزواِجهم أو ما مَلَكْت * والذين ُهم لُفُروِجهم حداف ُظون  }: وقال تعالى 

 (  2المؤمنون . )  {رُي مُلوم ني أمياُنهم فإ م َغ

 : ا دب النظر ا لى المرا ة الإ جنبية ( د ) 
لإ يجوز للرجل البالل ا ن ينظـر ا لـى امـرا ة ا جنبيـة ولـو كانـت غيـر مشـتهاة ولكـن مـا هـي 

 . المرا ة الإ جنبية   وما هو الرجل الإ جنبي ؟
تهـا   وابــن هـو مـن يحـل للمـرا ة الــزواج منـه كـابن عمهـا   وابـن عم: الرجـل الـإ جنبي 

 .. خالها   وابن خالتها   وزوج ا ختها   وزوج خالتها 
هـي مـن يحـّل للرجـل الـزواج منهـا كابنـة عمـه   وابنـة عمتـه   وابنـة : والمرا ة الإ جنبية 

خالـه   وابنــة خالتــه   وزوجــة ا خيــه   وزوجــة عمــه   وزوجــة خالــه   وا خــت زوجتــه وعمتهــا 
 ... وخالتها 

كان مراهًقا ا و مميًزا يفّرق بين الشوهاء والحسناء   فلـا يجـوز ويلحق بالرجل الصبّي ا ِْن 
 .. لإ حدهما النظر ا لى المرا ة الإ جنبية 

                                                

 (كتاب الحظر   فصل النظر )  2انظر فتح القدير ج (  9
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ُقل للمؤمنني يدُغض وا من أبصارهم  }: و الإ صل في تحريم النظر في قوله تبارك وتعالى 

غُضْضند من وقل للُمؤمندات  ي* وحيفُظوا ُفُروجدهم ذلك أزكى هلم إن الّله خبري ينا يصنعون 

 ( . 39 – 35:النور . )  {.. أبصاِرهن وحيفظند ُفُروجدُهن 
 : ا ما الإ حاديث  
ســناد عــن عبــد اللّــه بــن : فقــد روى الطبرانــي والحــاكم   وقــال الحــاكم  - صــحيح الإ 
النظرة سهم من سـهام : "فيما يرويه عن ربه عز وجل  قال رسول اللّه : قال  مسعود 

 " . افتي ا بدلته ا يمانًا يجد حلاوته في قلبه ا بليس   من تركها من مخ
مـا مـن مسـلم : " قـال    عـن النبـي  وروى ا حمد والطبراني عن ا بـي ا مامـة  -

 " . ينظر ا لى محاسن امرا ة ثم يغض بصره ا لإ ا حدّ اللّه له عبادة يجد حلاوتها في قلبه 
ن النبـي ا   وروى ا حمد وابن حبان في صحيحه والحاكم عن عبـادة بـن الصـامت  -
  اصـدقوا ا  ا حـدثتم   وا وفـوا : اضمنوا لي ستًّا من ا نفسكم ا ضـمن لكـم الجنـة : " قال

 " . ا  ا وعدتم   وا دوا ا  ا ائت منتم   واحفظوا فروجكم   وغضوا ا بصاركم  وكفوا ا يديكم 
ك تب علـى ابـن ا دم : " قال    عن النبي  عن ا بي هريرة .. وروى الشيخان  -

فهو مـدرك لـإ محالـة   العينـان زناهمـا النظـر   والإ  نـان زناهمـا الإسـتماع   نصيبه من الزنى 
واللسان زناه الكلام   واليد زناها البطش   والرجل زناهـا الخطـى   والقلـب يهـوى ويتمنـى   

 " . ويصدق  لك الفرج ا و يكذبه 
عــن نظــر  ســا لت رســول اللـّـه : قــال  عــن جريــر .. وروى مســلم والترمــذي  -
 " . اصرف بصرك : " فقال  الفجاءة

كنـت عنـد رسـول اللّـه : قالـت  رضـي اللـه عنهـاوروى ا بو داود والترمذي عن ا م سلمة 
  فقـال النبـي  -و لك بعد ا ن ا مرنا بالحجاب  -وعنده ميمونة   فا قبل ابن ا م مكتوم :
ال النبـي يـا رسـول اللّـه ا لـيس هـو ا عمـى لـإ يبصـرنا ولـإ يعرفنـا ؟ فقـ:   فقلنا " احتجبا منه " 
  " : ا فعمياوان ا نتما ا لستما تبصرانه ؟ . " 
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ا بما لإ يقبل الجدل ا ن نظر الرجـل ا لـى المـرا ة الإ جنبيـة  فهذه النصوص تؤكد تا كيًدا تامًّ
حرام   وا ن نظر المرا ة ا لى الرجل الإ جنبي حرام ا يًضـا ا  ا كانـا فـي مجلـس واحـد وترتـب مـن 

 . النظر فتنة 
سـلام مـن غـض البصـر ولإ شك ا ن الغاية التي )  كمـا يقـول صـاحب  -يهدف ا ليهـا الإ 
هو ا قامة مجتمع نظيف لإت هاج فيه الشهوات في كل لحظة   ولإ تستثار فيـه الغرائـز  -الظلال 

 ( . في كل حين 
نسان ا لى سـعار شـهواني لـإ ينطفـئ ولـإ يرتـوي   فعمليات الإستثارة المستمرة تنتهي بالإ 

كلها لإ تصنع شـيًئا .. رة   والزينة المتبرجة   والجسم العاري والنظرة الخائنة   والحركة المثي
سـلام ا لـى ا نشـاء مجتمـع .. ا لإ ا ن تهيج  لك السـعار الشـهواني المجنـون  وا حـدى وسـائل الإ 

نظيف هي الحيلولة دون هذه الإستثارة   وا بقـاء الـدافع الفطـري العميـق بـين الجنسـين سـليًما 
 . وبقوة الطبيعة دون استثارة مصطنعة 

لقــد شــاع فــي وقــت مــن الإ وقــات ا ن النظــرة البريئــة   والحــديث الطلــق   والإختلــاط 
شـاع ... الميسور   والدعابة المرحة بين الجنسين   والإطلاع على مواضع الفتنـة المخبـوءة 

ا ن هذا تنفيس وترويح   وا طلاق للرغبات الحبيسة   ووقاية من الكبت ومـن العقـد النفسـية   
ولكـن نسـي هؤلـإء ... الضغ  الجنسي وما وراءه من انـدفاع غيـر مـا مون وتخفيف من حّدة 

الذين يتمسكون بمثل هذه النظريات والإ فكار ا ن الميل الفطري بين الرجل والمرا ة ميـل عميـق 
في التكوين الحيوي   لإ ن اللّه سبحانه قد ناط به امتداد الحياة علـى هـذه الـإ رض   وتحقيـق 

نسان فيها    فهو ميل دائم يسكن فترة ثـم يعـود   وا ثارتـه فـي كـل حـين تزيـد الخلافة لهذا الإ 
فضــاء المــادي للحصــول علــى الراحــة؛ فــا  ا لــم يــتم هــذا تعبــت  مــن عرامتــه   وتــدفع ا لــى الإ 

 . الإ عصاب المستثارة وكان هذا بمثابة عملية تعذيب مستمرة 
بـرة المعبـرة عـن هـذا فالنظرة تثير   والحركة تثير   والضحكة تثير   والدعابـة تثيـر   والن

والطريق الما مون هو تقليل هذه المثيـرات بحيـث يبقـى هـذا الميـل فـي حـدوده .. )الميل تثير 
الطبيعية ثم يلبي تلبية طبيعيـة عـن طريـق الـزواج المشـروع   وهـذا هـو المنهـاج الـذي اختـاره 

ــه هــدوءه النفســي   واســتقراره الفكــري   و ــتم ل ســلام وارتضــاه للجــنس البشــري لي ــه الإ  راحت
نسان   . ا هـ .. ( العصبية   ورباطه السليم الذي يرب  بين سائر ا بناء الإ 

 : وما ا حسن ما قال بعضهم في استثارة النظر 
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 كذذذذذذذذل احلذذذذذذذذوادث مدْبذذذذذذذذداها مذذذذذذذذن النظذذذذذذذذر  

  
 ومعظذذذذذذذم النذذذذذذذار مذذذذذذذن مستصذذذذذذذغر الشذذذذذذذرر 

   
 كذذذذذذذم نظذذذذذذذرة  فعلذذذذذذذت يف قلذذذذذذذب صذذذذذذذاحبها 

  
 فعذذذذذذذذل الّسذذذذذذذذذهام بذذذذذذذذذال قذذذذذذذذذوس وال ودتذذذذذذذذذر 

   
 م ذا عدذذذذذذذذذذذْينب يقّلبذذذذذذذذذذذها واملذذذذذذذذذذذرء مذذذذذذذذذذذا دا 

  
 يف أعذذذذذذذني الغيذذذذذذذد موقذذذذذذذو  علذذذذذذذى خطذذذذذذذر

   
 يسذذذذذذذذذذّر مقلتذذذذذذذذذذه مذذذذذذذذذذا ضذذذذذذذذذذّر مهجدتذذذذذذذذذذه  

  
 ال مرحًبذذذذذذذذذذا بسذذذذذذذذذذرور عذذذذذذذذذذاد بالضَّذذذذذذذذذذرر  

   
: ثلاثـة لـإ تـرى ا عيـنهم النـار : "  -فيما رواه الطبراني  -القائل  وصدق رسول اللّه 

 " . محارم اللّه  عين حرست في سبيل اللّه   وعين بكت من خشية اللّه   وعين كّفت عن

 : ا دب نظر الرجل ا لى الرجل ( هـ ) 
لإ يجوز ا ن ينظر الرجل ا لى الرجل فيما بين سّرته ا لى ركبته سواء ا كـان الرجـل المنظـور 

 ؟ ..ا ليه قريًبا ا م بعيًدا وسواء ا كان مسلًما ا و كافرا 
نه يجوز ا  ا ا من الناظر الشهو.. ا ما ما عدا  لك كالبطن والظهر والصدر   .. ة فا 

لـإ ينظـر الرجـل ا لـى : " ا نـه قـال  والإ صل في حرمة هذا ما رواه مسـلم عـن النبـي 
 .. " عورة الرجل   ولإ المرا ة ا لى عورة المرا ة 
احفظ عورتك ا لإ من زوجتـك ا و مـا ملكـت يمينـك " وما رواه ا حمد وا صحاب السنن 

 . " 
 " . لركبة عورة ما بين السرة وا: " وا خرج الحاكم عنه عليه الصلاة والسلام 

: " را ى رجلا مكشوف الفخذ   فقال لـه موجًهـا ومرشـًدا وروى الحاكم ا ن النبي 
 ( .الفخذ عورة )   وفي رواية الترمذي " غ  فخدك فا ن الفخذ عورة 

 : فمن هذه النصوص يتبين 
ا نه لإ يجوز للرجل ا ن يكشف جزًءا من سرته ا لى ركبته لإ في رياضة   ولإ في سـباحة 

وا  ا ا مره ا حد فـي كشـف جـزء مـن .. وا ن ا من الشهوة .. في تدريب   ولإ في حمام    ولإ
 " . لإ طاعة لمخلوق في معصية الخالق: " عورته فعليه ا لإ يطيعه للحديث 

ا مـا مــا نســب ا لـى المالكيــة بــا ن العــورة هـي الســوا تان فقــ    ومـا عــدا الســوا تان يجــوز 
 . لجهل والتضليل فهذا الإدعاء غير صحيح بل هو من ا.. كشفه 

 : ا ن العورة عند المالكية تقسم ا لى قسمين 
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 . وعورة بالنسبة للنظر  - 2. عورة بالنسبة للصلاة  - 9
 : ا ما العورة بالنسبة للصلاة فتنقسم ا لى قسمين 

 ( . القبل والدبر ) وهي السوا تان : عورة مغلظة 
 . وهي ما بين السرة ا لى الركبة : عورة مخففة 

 ؟ .المغلظة ا  ا كشفت في الصلاة تعاد مطلًقا سواء ا خرج وقتها ا م لم يخرج  فالعورة -
والعورة المخففة ا  ا كشفت في الصلاة تعاد في الوقت فق    ا ما ا  ا خرج وقتها فلا  -
 . تعاد 

 . فيحرم كشفها سواء ا كانت مغلظة ا م كانت مخففة : ا ما العورة بالنسبة للنظر 
 . ما بين سرته ا لى ركبته فعورة الرجل مع رجل ا خر  -
 . وعورة المرا ة مع المرا ة ا  ا كانتا مسلمتين ما بين السرة والركبة  -
وعورة المرا ة المسلمة مع المرا ة الكافرة كلها عورة ما عدا الوجه والكفـان فـي قـوٍل    -

 . وجميع بدنها في قول ا خر 
الـرا س وغيـر العنـق وغيـر وعورة المرا ة مع محارمها هـي غيـر الوجـه وغيـر اليـدين وغيـر  -

 ...  (9)ا ما ما عدا  لك فهو عورة لإ تحل النظر ا ليه .. ظهر القدمين 
متفقـون علـى  رضـي اللـه عـنهمفيتبين من هذا النص الفقهي المالكي ا ن الإ ئمة الإ ربعـة 

ا ن عورة الرجل مع الرحل هي ما بين السرة والركبة   وبناء على هذا يحرم النظر فيما بينهما   
 .  (2)ل النظر فيما عدا  لك ويح

                                                

 ( .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) هذا هو مذهب المالكية   انتهى ملخًصا من (  9
خيبر   قال ثبت في الصحيحين عن ا نس بن مالك رضي اللّه عنه ا ن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم غزا ( 9( ) 2
فصلينا عندها صلاة الغداة   فركب نبي اللّه صلى الله عليه وسلم   وركب ا بو طلحة وا نا رديف ا بي ( ا ي ا نس ) 

طلحة   فا جرى نبي اللّه صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر   وا ن ركبتي لتمس فخذ نبي اللّه صلى الله عليه وسلم   
زار عن فخذ نبي اللّه صلى ا  ... لله عليه وسلم وا ني لإ رى بياض فخذ نبي اللّه صلى الله عليه وسلم وانحسر الإ 

مام النووي في شرح مسلم  -حديث ا نس هذا محمول  ا ي ) على ا ن فخذه عليه الصلاة والسلام انحسر )  -كما قال الإ 
جراء ( انكشف  غارة والإ  الستر   وا ما قول وليس فيه ا نه استدام كشف الفخذ مع ا مكان .. بغير اختياره لضرورة الإ 

 . ا هـ ( فا ني لإ رى فخذه صلى الله عليه وسلم فمحمول على ا نه وقع بصره عليه فجا ة لإ ا نه تعمده : ا نس 
 : واحتج ابن حزم الظاهري بحديث ا نس على ا ن فخذ الرجل ليس بعورة ولكن الفقهاء ردوا عليه بوجوه 

 ( ... َغ ِّ فخذيك فا ن الفخذ عورة : ) قال صلى الله عليه وسلم وعلّي بردة وقد انكشف فخذي   ف -9
غارة على يهود خيبر كما سبق  كره -2  ... صلى الله عليه وسلم فخذه بغير اختياره لضرورة الإ 



 مسؤوليات المربين: الثَّاني الِقْسم   321
 

 : ا دب نظر المرا ة ا لى المرا ة ( و ) 
لإ يجوز ا ن تنظر المرا ة ا لى المرا ة ما بين سرتها ا لى ركبتها سواء ا كانت المرا ة المنظـورة 

 ا ليها قريبة ا م بعيدة ؟ وسواء ا كانت مسلمة ا م كافرة ؟ 
ى عـورة الرجـل ولـإ لـإ ينظـر الرجـل ا لـ: " والإ صل في  لك الحديث الذي سبق  كـره 

  " مـا بـين السـرة والركبـة عـورة : " والحـديث الـذي رواه الحـاكم " المرا ة ا لى عـورة المـرا ة 
 " . الفخذ عورة " وحديث 

 :فمن هذه النصوص تبين ا نه 
لـإ ... يحرم على المرا ة ا ن تنظر ا لى فخذ ابنتها ا و ا ختها ا و ا مها ا و جارتها ا و صـديقتها

 ...في حمام ولإ في غيره 
لتكون المرا ة مصونة من هيـاج الغريـزة وتوقـدها حـين تـرى : والحكمة في هذا التحريم 
( الّسـحاق )وقد تؤدي هذه الإستثارة الجنسية بـالمرا ة ا لـى .. منظًرا مثيًرا   ا و مشهدا فيه فتنة 

 .. الذي هو اتصال المرا ة بالمرا ة ا طفاء لثورة الغريزة فيها   وا خمادا لعرامها 
ا ي )اكتفــاء الرجــال بالرجــال : "  -كمــا َصــح فــي الإ حاديــث  -الســاعة ومــن علامــات 

 ( . ا ي السحاق )   واكتفاء النساء بالنساء ( اللواط 
فعلى المسلمات الغيورات ا ن يتجنبن النظر ا لـى عـورات نسـاء مـثلهن سـواء ا كـان  لـك 

حيـث العـري ا ثناء خلع الثياب للاستحمام ا و التدليك في الحمـام   ا و فـي حفلـات الـإ عراس 
 !!. السافل والتكشف الممقوت الذي يندى له جبين الحياء 

وعلى الرجال الغيورين ا ن لإ يا  نوا لزوجـاتهم ولـإ لبنـاتهم فـي دخـول الحمامـات العامـة 
.. لإشتمالها على التكشف والعري والمفاسد   كما هو شـائع فـي ا وسـاطنا الإجتماعيـة اليـوم 

 : عن  لك والرسول عليه الصلاة والسلام نهى 
مـن : "روى النسائي والترمذي وحسـنه والحـاكم عنـه عليـه الصـلاة والسـلام ا نـه قـال  -

 " . الحمام ( زوجته ) كان يؤمن باللّه واليوم الإ خر فلا يدخل حليلته 

                                                                                                                                       

فبناء على هذه القاعدة المعتبرة لدى علماء الإ صول ا خذ العلماء ( . ا  ا تعارض المحرم والمبيح رجح المحرم  -3
 . ير ما ضرورة بجانب حرمة كشف الفخذ من غ

الإ ئمة المجتهدون مجمعون على ا ن فخذ الرجل عورة   وا ن النظر ا ليه حرام ولم يشذ سوى الظاهرية ومن  هب  - 4
 ..ردوا مزاعمهم   وفنّدوا ا راءهم  -كما را يت  -والإ ئمة الإ علام .. مذهبهم
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: فقالـت  رضي اللـه عنهـاوروى الطبراني ا ن نساء حمص ا و الشام دخلن على عائشة  -
ما من امرا ة تضع : " يقول  مات ؟ سمعت رسول اللّه ا نتن اللاتي تدخلن نساءكن الحما

 " . ثيابها في غير بيت زوجها ا لإ هتكت الستر بينها وبين ربها 
ســتفتح علــيكم ا رض : " ا نــه قــال  وروى ابــن ماجــة وا بــو داود عــن رســول اللّــه  -

امنعوهـا العجم   وستجدون فيها بيوًتـا يقـال لهـا الحمامـات فلـا يـدخلها الرجـال ا لـإ بـا زار   و
 " .النساء ا لإ مريضة ا و نفساء 

 : ا دب نظر المرا ة الكافرة ا لى المرا ة المسلمة ( ز ) 
يحرم على المرا ة المسلمة ا ن تكشف شيًئا من مفاتنها ا مام امرا ة كافرة ا لإ ما يبدو عند 

 :كاليدين والوجه والرجلين لعموم قوله تعالى كما جاء في سورة النور  -ا ي الخدمة  -المهنة 

 ( . 39: النور . )  {... أو ن سائهن .. وال ُيبد ين ِزيندتهن إلَّا لُبعولتهن  }

يفهم ا ن المرا ة المسلمة لإ يجوز ا ن تبدي زينتها  {أو ن سائِهن  }: فمن قوله تعالى  
ا لإ ا  ا كان بحضرتها نساء مسلمات صالحات   ا ما ا  ا كان في المجلس نساء غير مسلمات 

 . رات فلا يجوز لها ا بداء الزينة ا و نساء مسلمات فاج
فعورة الحرة المسلمة مع : ) والحكمة في هذا التحريم هو ما جاء في حاشية الدسوقي 

لئلــا تصــفها لزوجهــا ( : والحكمــة ) الحــرة الكــافرة مــا عــدا الوجــه واليــدين علــى المعتمــد   
 ( . الكافر   فالتحريم لعارض لإ لكونها عورة 

المســلمة ا ن تكشــف شــيًئا مــن مفــاتن جســمها ا مــام امــرا ة  ويحــرم كــذلك علــى المــرا ة
مـا " فـي الهديـة العلائيـة " جـاء .. مسلمة فاجرة ا يًضا حتى لإ تصف محاسنها عنـد الرجـال 

ولإ ينبغي للمرا ة الصـالحة ا ن تنظـر ا ليهـا الفـاجرة لإ نهـا تصـفها عنـد الرجـال فلـا : ) ... يلي 
 . ا هـ " ارها جلبابها ولإ خم( ا ي المرا ة الصالحة ) تضع 

أو  }: وللشيخ الوقور العلامة ا بي الإ على المودودي فهم خاص في قوله تعالى 

: ا ن المراد بقوله تعالى ( : ) تفسير سورة النور ) نذكره كما ورد في كتابه  {ن سائهن 

النساء المختصات بهن بالصحبة والخدمة والتعارف سواء ا كّن مسلمات  {أو نسائهن  }
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وا ن الغرض من الإ ية ا ن تخرج من دائرة الإ جنبيات اللاتي لإ يعرف شيء . ت ا و غير مسلما
فليست . عن ا خلاقهن وا دابهن وعاداتهن   ا و تكون ا حوالهن الظاهرة مشتبهة لإ يوثق بها 

فللنساء المسلمات . العبرة في هذا الشا ن بالإختلاف الديني   بل هي بالإختلاف الخلقي 
ولإ تحرج للنساء الكريمات المنتميات ا لى البيوت المعروفة  ا ن يظهرن زينتهن بدون حجاب

 . الجديرة بالإعتماد على ا خلاق ا هلها سواء ا كّن مسلمات ا و غير مسلمات 
وا ما الفاسـقات اللـاتي لـإ حيـاء عنـدهن ولـإ يعتمـد علـى اخلـاقهن وا دابهـن فيجـب ا ن 

إ تقـل عـن صـحبة تحتجب عنهن كل امرا ة مؤمنة صالحة ولو كّن مسـلمات لـإ ن صـحبتهن لـ
 . ا هـ .. ( الرجال ضرًرا على ا خلاقها 

ولكن ا يـن هؤلـإء النسـاء الكريمـات غيـر المسـلمات  وات الإ خلـاق والفضـل فـي هـذا 
العصـر ؟ فــي تقــديري ا ن هـذا لــإ يوجــد ا لـإ فــي بيئــات محـدودة ؛ فعلــى المــرا ة المســلمة ا ن 

با خلـاق مسـلمات مسـتهترات لـإ  ا و. تحتاط لدينها وسمعتها مخافة التا ثر با خلاق غيـر دينهـا 
 !!.. يرعين شرًفا ولإ حرمة 

 :ا دب النظر ا لى الإ مرد ( ح ) 
 -95)الإ مرد هو الشاب الذي لـم تنبـت لحيتـه بعـد   وهـو الـذي يتـراوح عمـره مـا بـين 

 . سنة(  92
والنظر ا لـى الـإ مرد جـائز ا  ا كـان لضـرورة كـالبيع والشـراء   والإ خـذ والعطـاء والتطبيـب 

 . ونحوها من مواضع الحاجة والتعليم 
ا ما ا  ا كان النظر من ا جل الإلتذا  بالجمال فهـو حـرام لكونـه يجـر ا لـى الشـهوة ويـؤدي 

 . ا لى الفتنة 

 {.. قل للمؤمنني يُغض وا من أبصاِرهم  }: ودليل الحرمة قوله تعالى 
 ( . 35:النور ) 

عراض عن المرد الحسان والنظر  :ا ليهم وجالستهم  ولقد بالل السلف الصالح في الإ 
لــإ تجالســوا ا ولــإد الإ غنيــاء فــا ن لهــم صــوراً كصــور : ) قــال الحســن بــن  كــوان   -

 ( .العذارى وهم ا شد فتنة من النساء 
ا خرجوه عني : ) ودخل سفيان الثوري الحمام فدخل عليه صبي حسن الوجه فقال  -

 ( .فا ني ا رى مع كل امرا ة شيطاناً   ومع كل ا مرد سبعة عشر شيطاناً 
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مام ا حمد ومعه صبي حسن الوجـه فقـال لـه   - مـن هـذا منـك ؟ : وجاء رجل ا لى الإ 
لإتجئ به ا لينا مرة ا خرى   ولـإ تمـش معـه بطريـق لئلـا : ) قال . ابن اختي : قال 

 ( .يظن بك من لإ يعرفك ويعرفه سوءا 
ــال ســعيد بــن المســيب   - ا  ا را يــتم الرجــل يحــّد النظــر ا لــى الغلــام الــإ مرد : ) وق

 . ( فاتهموه 
والحكمة في تحريم النظر ا لى الإ مرد من غير ما ضرورة هي مخافة الوقوع فـي الفاحشـة 

 .سّدا للذرائع   وحسماً للفساد 
ويتقــي بخــذر   والمســلم التقــّي الــورع هــو الــذي يحتــاط دائمــاّ لدينــه وخل قــه وســمعته 

 ..مواطن التهم 

 : ا دب النظر المرا ة ا لى الإ جنبي ( ط ) 
مة ا ن تنظـر ا لــى الرجــال وهـم يمشــون فــي الطرقـات ا و هــم يلعبــون يجـوز للمــرا ة المســل

والـدليل علـى هـذا ا ن . ا لعاباً غير محرمة   ا و هم يتعاطون البيع والشراء   ا و غير  لـك 
جعــل ينظــر ا لــى الحبشــة وهــم يلعبــون  مــا ثبــت فــي الصــحيحين ا ن رســول اللــه  
نظـر ا لـيهم مـن ورائـه وهـو ت رضـي اللـه عنهـابحرابهم في المسجد يوم العيـد   وعائشـة 

 . يسترها منهم حتى ملّت ورجعت   و لك سنة سبع هجرية 
فمحمـول علـى " ا فعميـاوان ا نتمـا ا لسـتما تبصـرانه ؟ " .. " احتجبا منـه " وا ما حديث 

اجتماع ا م سلمة وميمونة مع ابن ا م مكتوم في مجلـس واحـد   وتحـديق بصـرهن ا ليـه مقابلـة 
 !!. ومواجهة

ا ن هناك فرًقـا دقيًقـا بـين ( : ) الحجاب ) و الإ على المودودي في كتابه يقول العلامة ا ب
ونظـر الرجـال ا لـى النسـاء مـن حيـث الخصـائص النفسـية للصـنفين  . نظر المرا ة ا لـى الرجـال 

قدام فهو ا  ا ا حب شيًئا يسعى في ا حرازه والوصول ا ليه   ولكـن  و لك ا ن في طبيعة الرجل الإ 
  وهي ما دامت على فطرتها ولم تنسلخ منها   لـإ ( لحيائها ) فرار في طبيعة المرا ة التمنع وال

قدام ما تتقدم به بنفسها ا لى شيء تحبه وتعجـب  يمكن ا ن يكون فيها من الجرا ة والوقاحة والإ 
به   وقد راعى الشارع عليه الصلاة والسـلام هـذا الفـرق بـين طبعـي الصـنفين فلـم يشـدد فـي 

ي تشديده في النهي عن نظر الرجل ا لى المرا ة الإ جنبيـة   وقـد النهي عن نظر المرا ة ا لى الإ جنب
ا راهـا لعـب الحبشـة بحـرابهم فـي  ا ن رسـول اللّـه  رضـي اللـه عنهـااشتهر حـديث عائشـة 
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طلـاق   وا نمـا  المسـجد ؛ ممـا يفيـد ا نـه لـيس فـي نظـر النسـاء ا لـى الرجـال بمحظـور علـى الإ 
ديق بعضـهم ا لـى بعـض   كنهـي ا م المكروه اجتماع النسـاء والرجـال فـي مجلـس واحـد وتحـ

ــا مــن ابــن ا م مكتــوم  ــة ا ن يحتجب ــه  -ســلمة وميمون ــإ يجــوز مــن النظــر مــا يخــاف من وا يًضــا ل
 ( . الفتنة 

 -واسـتدل بهـذا الحـديث : ) ويقول العلامة ابن حجر القسـطلاني فـي شـرح البخـاري 
الـإ جنبي دون علـى جـواز رؤيـة المـرا ة الإ جنبيـة للرجـل  -ا ي حديث نظـر عائشـة ا لـى الحبشـة 

العكــس   ويــدل لــه اســتمرار العمــل علــى خــروج النســاء ا لــى المســاجد والإ ســواق والإ ســفار 
منقبات لئلا يراهن الرجال   ولم يـؤمر الرجـال قـ  بالإنتقـاب لئلـا يـراهم النسـاء   فـدل علـى 

 . اختلاف الحكم بين الفريقين 
مام الغزالي للجواز فقال  ه الرجل في حق المرا ة عورة لسنا نقول ا ن وج: وبهذا احتج الإ 

كوجه المرا ة في حق الرجل   فيحرم نظر المرا ة ا لى الرجل عنـد خـوف الفتنـة   وا ن لـم تكـن 
.. فتنة فلا   ا   لم تزل الرجال على مر الزمان مكشـوفي الوجـوه   والنسـاء يخـرجن منتقبـات 

 ... فلو استووا لإ مر الرجال بالتنقب ا و منعن من الخروج 
 : ا ن نظر المرا ة ا لى الإ جنبي جائز بشرطين .. ليه بعد ما تقدم والذي ا خلص ا  

 . ا ن لإ يترتب على النظر ما يخشى منه الفتنة : الإ ول 
 . ا ن لإ يكون التحديق في مجلس واحد مواجهة ومقابلة : الثاني 

 ( :9)ا دب النظر ا لى عورة الصغير ( ي ) 
عورة لـه ا  ا كـان ابـن ا ربـع سـنين فمـا  الصغير سواء ا كان  كًرا ا و ا نثى لإ: قال الفقهاء 

حتـى ا  ا بلـل حـّد الشـهوة .. دونها   ثم ا  ا زاد على الإ ربع فعورته القبل والدبر ومـا حولهمـا 
صارت عورته كعورة البالل على التفصيل الذي سبق  كـره   وكلمـا عودنـاه السـتر وهـو صـغير 

 . كان ا فضل 

 :حالإت ضرورية يباح فيها النظر ( ك ) 
ن  كرنــا ا نــه لــإ يجــوز للرجــل ا ن ينظــر ا لــى امــرا ة ا جنبيــة ولــو كانــت دميمــة غيــر ســبق ا  

 . سواء ا كان النظر بشهوة ا و بغير شهوة ؟.. مشتهاة 

                                                

 لإبن عابدين ج باب شروط الصلاة( رّد المحتار ) انظر (  9
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: النور ) {ُقل للمؤمنني يُغض وا من أبصاِرهم وحيَفُظوا ُفُروجدهم  }: لعموم قوله تعالى 
 .  (9) "رك اصرف بص: " ولشمول قوله عليه الصلاة والسلام (  .  35

نـذكرها علـى الترتيـب .. ولكن يستثنى من هذا النظـر حالـإت ضـرورية   وا مـور طارئـة 
 : التالي 

ا دب النظر ا لـى ) سبق الكلام عليه بشكل مفصل في بحث : النظر بقصد الخطبة  - 9
 ( . المخطوبة 
قصــد يجـوز النظـر ا لـى وجــه المـرا ة الإ جنبيـة مـن غيـر زينـة ب: النظـر بقصـد التعلـيم  - 2

 : التعليم بشرط 
 . ا ن يكون العلم الذي تتعلمه معتبًرا شرًعا فيه صلاح الدين والدنيا  -
 .. وا ن يكون في حدود اختصاصها كتعليمها ا صول التمريض   وفن الولإدة  -
 . وا ن لإ يخشى من النظر ا لى وجهها فتنة  -
 . وا ن لإ يترتب على التعليم خلوة  -
 . بالتعليم مقام الرجال وا ن لإ يوجد نساء يقمن  -

سلام حين وضع هذه القيود  لـإ .. ا راد تكوين مجتمع نظيـف طـاهر .. ولإ شك ا ن الإ 
حتى تبقى الفتاة صيّنة طـاهرة   لـإ تمتـد ا ليهـا يـد .. تحوم حوله الشبه   ولإ توجه ا ليه التهم 

ثم   ولإ تنظر ا ليها عين بخيانة   !!. با 

.  {أدنى أْن ُيعردفند فال ُيْؤَذين ذلك  }: وصدق اللّه العظيم القائل 
 ( . 21:الإ حزاب ) 

يجوز ا ن ينظر الطبيب من الإ جنبية ا لى المواضع التي يقـوم : النظر بقصد المداواة  - 3 
 ا نهـا اسـتا  نت رسـول اللّـه  رضـي اللـه عنهـاعلى علاجها   لما روى مسلم عن ا م سلمة 

 . ا با طيبة ا ن يحجمها  في الحجامة فا مر النبي 
 : ومعالجة الطبيب للمرا ة الإ جنبية لإ تجوز ا لإ بشروط 

 . ا ن يكون الطبيب تقيًّا ا ميًنا عدًلإ  ا اختصاص وعلم  - 9
 . ا ن لإ يكشف من ا عضاء المرا ة ا لإ قدر الحاجة ا  ا تعين النظر  - 2

                                                

 " .اصرف بصرك : " نه عليه الصلاة والسلام حين سئل عن نظر الفجاءة قال روى مسلم ا  (  9
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 . ا ن لإ تكون هناك امرا ة مختصة تقوم مقام الطبيب في علمه واختصاصه  - 3
لمعالجــة بوجــود محـــرم   ا و زوج   ا و امــرا ة ثقــة كا مهــا ا و ا ختهـــا ا و ا ن تكــون ا - 4
 . جارتها 
 . ا ن لإ يكون الطبيب كافًرا مع وجود مسلم  - 2

فا  ا توفرت هذه الشروط فيجوز للطبيب ا ن ينظر ا و يلمس موضع العورة بالنسبة للمرا ة 
سلام دين يدفع عن الناس الحرج  فمبدؤه في .. تيسير ويجلب لهم المصلحة وال.. ؛ لإ ن الإ 

 (. 72:الحج . )  {وما جدعدَل عليُكم يف الدِّين من حدردجب  }:  لك 

 (.922:البقرة . )  {يريُد الّله بكم اليسرد وال يريُد بكم الُعْسرد  } 
يجوز للقاضـي والشـاهد ا ن ينظـر مـن المـرا ة : : النظر بقصد المحاكمة والشهادة  - 4 

وا نمـا .. لما يترتب من النظر ا حقاق حق   ودفع ظلـم .. الفتنة ا لى الوجه والكفين وا ن خافا 
فتكشف عـن وجههـا فـي .. جاز النظر لكون المتنقبة غير معروفة لدى القاضي ولدى الشاهد 

ــع  ــي المجتم ــإ مور   وتضــيع ف ــبس ال ــإ تلت ــى ل ــة حت ــا هــي المعنيّ ــَرف ا نه هــذه اللحظــات لت ْع
 .. الحقوق 

سلام دين الو اقع والحياة   يحقق للناس مصالحهم   ويحفظ لهم وما  اك ا لإ لإ ن الإ 

 (.25:المائدة . )  {ومدن أحسدُن من الّله ُحكًما لقوم ُيوق نون  }حقوقهم 
وفي هذا المقام ا سوق القصة التاريخية الخالدة  ليعرف ا هل الحمية والغيرة من الرجال  

ا ا مـام الرجـال  ولـو والنساء كيف كان السلف الصالح يتحرجون في ا ن تكشف المـرا ة وجههـ
 ؟ " شرعا" كان الكشف جائزا

جلس موسى بن ا سحاق قاضي الرّي والإ هواز في القرن الثالث الهجري ينظر في قضـايا 
لهـا   " الناس  وكان بين المتقاضين امرا ة ادعـت علـى زوجهـا ا ن عليـه خمسـمائة دينـار مهـرا

 .لقد ا حضرتهم : هودك فقالهات ش: فقال له القاضي " فا نكر الزوج ا ن لها في  مته شيئا
انظـر ا لـى الزوجـة لتشـير ا ليهـا فـي شـهادتك  فقـام : فاستدعى القاضي ا حدهم وقال له 

لإبـد ا ن ينظـر : فقيـل لـه . مـا ا تريـدون منهـا ؟: فقـال الـزوج . قـومي: الشاهد وقال للزوجة 
ْسِفرة لتصح عنده معرفته بهـا  زوجتـه ا لـى فكـره الرجـل ا ن تضـطر . الشاهد ا لى امرا تك وهي م 
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ا نـي ا شـهد القاضـي علـى ا ن لزوجتـي فـي : فصـاح . الكشف عن وجهها للشهود ا مام الناس 
 . متي هذا المهر الذي تدعيه ولإتسفر عن وجهها

فلما سمعت الزوجة  لك ا كبرت في رجلها ا نه يضن بوجهها على رؤيـة الشـهود   وا نـه 
دك علـى ا نـي قـد وهبـت لـه ا نـي ا شـه: فصاحت تقول للقاضـي !! . يصونها من ا عين الناس 

 !!.هذا المهر   وا برا ته منه في الدنيا والإ خرة 
 ( !!.اكتبوا هذا في مكارم الإ خلاق : ) فقال القاضي لمن حوله 

سلام في النظر سواء ما يتعلق  في ا دب النظر : فما على المربين ا لإ ا ن يا خذوا با داب الإ 
في ا دب نظر الـزوج ا لـى زوجتـه   ا و فـي  ا لى المحارم   ا و في ا دب النظر ا لى المخطوبة   ا و

ا دب نظر الرجل ا لى المرا ة الإ جنبية   ا و في ا دب نظـر الرجـل ا لـى الرجـل   ا و فـي ا دب نظـر 
المــرا ة ا لــى المــرا ة   ا و فــي ا دب نظــر المــرا ة الكــافرة ا لــى المــرا ة المســلمة   ا و فــي ا دب نظــر 

ا و في ا دب النظر ا لـى عـورة الصـغير الرجل ا لى الإ مرد   ا و في ا دب نظر المرا ة ا لى الإ جنبي   
  ا و فـي ا دب النظــر بقصــد التعلـيم   ا و فــي ا دب النظــر بقصـد المــداواة   ا و فــي ا دب النظــر 

 .بقصد المحاكمة ا و الشهادة
كل هذه الإ داب من النظر يجـب علـى الإ بـاء والإ مهـات والمـربين جميًعـا ا ن يعطـوا لإ بنـائهم  

ا ن ا رادوا لهـم الخلـق الفاضــل   .. نـاءهم تعليًمـا وتوعيــة القـدوة العمليـة فيهـا   ثــم يلقنوهـا ا ب
سـلامية السـامية  سلامية المتميـزة   والسـلوك الإجتمـاعي الخيِّـر   والتربيـة الإ  .. والشخصية الإ 

واللّه سبحانه لن يترهم ا عمالهم   ولن ينقصهم ا جورهم وثوابهم في يوم لإ ينفـع فيـه مـال ولـإ 
 !!.. بنون 

* * *  

ثارات الجنسية تجنيب ا - 3  لولد الإ 
سلام على المربي ا ن يجنب ولـده كـل مـا يثيـره  من المسؤوليات الكبرى التي ا وجبها الإ 

و لك حينما يبلل الولد سن المراهقة   وهو السن الذي يتراوح ما .. جنسيًّا   ويفسده خلقيًّا 
 . بين العاشرة ا لى البلوغ 

المراهقة هي من ا خطر المراحل في حيـاة ولقد ا جمع علماء التربية والإ خلاق ا ن مرحلة 
نسان   فا  ا عرف المربي كيـف يربـي الولـد ؟ وكيـف ينتشـله مـن ا وحـال الفسـاد  وبيئـات  الإ 
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ــه الإ مثــل ؟ ــق .. الإنحلــال ؟ وكيــف يوجهــه التوجي ــى الخل ــد ينشــا  عل ــى الإ غلــب ا ن الول فعل
سلامية السامية   . الفاضل   والإ دب الرفيع   والتربية الإ 

سـلام ا مـر الإ وليـاء والمـربين فـي ا ن يجنّبـوا ا ولـإدهم ا ثـارة الجـنس ومما يدل  على ا ن الإ 
 : وهياج الغريزة هذه النصوص التالية 

وليضرْبن خُبُمرهّن على ُجيوِبهن وال ُيبد ين زينتهن  إال  }: قال تعالى في سورة النور  -

.  {.. ى عورات  النِّساء أو الط فل الذين   يدظهدُروا عل... لبُعولتهن  أو آبائ ِهن  

يعني لصغرهم لإ )  {أو الطفِل الذين   يظهروا على عورات  النِّساء   }( .  39:ا ية ) 
يفهمون ا حوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية   وحركاتهن 

وقد ثبت فا  ا كان الطفل صغيًرا لإ يفهم  لك فلا با س بدخوله على النساء   .. وسكناتهن 
يا : قيل " ا ياكم والدخول على النساء : " ا نه قال  في الصحيحين عن سيدنا رسول اللّه 

 " . الحمو الموت : " قال ( ا ي قريب الزوج ) ا فرا يت الحمو ؟ ! رسول اللّه 
مـروا ا ولـإدكم بالصـلاة وهـم ا بنـاء : " ا نه قـال  روى الحاكم وا بو داود عن النبي  -

 " . م عليها وهم ا بناء عشر   وفرقوا بينهم في المضاجع سبع سنين   واضربوه
فيؤخذ مـن هـذا الـنص ا ن الإ بـاء والإ مهـات مـا مورون شـرًعا بـا ن يفّرقـوا بـين ا بنـائهم فـي 

ا  ا اختلطــوا فــي فــراا واحــد   وهــم فــي ســن  -المضــجع ا  ا بلغــوا ســّن العاشــرة ؛ مخافــة 
مـا .. ض فـي حـال النـوم ا و فـي اليقظـة ا ن يـروا عـورات بعضـهم الـبع -المراهقة ا و ما يقاربها 

 ... يثيرهم جنسيًّا   ا و يفسدهم خلقيًّا 
يجابي ة والإ سـباب  سلام يا مر الإ ولياء با ن يتخذوا التدابير الإ  وهذا دليل قاطع على ا ن الإ 

ثـارة الجنسـية .. الوقائية  حتـى ينشـا  علـى الصـلاح   .. في تجنيب الولد الهياج الغريـزي والإ 
 !! فضيلة والخلق الفاضل ويتربّى على ال

يـوم النّحـر  رضـي اللـه عنهمـاا ردف الفضـل بـن العبـاس  وروى البخاري ا ن النبي  -
فطفق الفضل ينظر ا لـى امـرا ة وضـيئة مـن خـثعم كانـت  -وكان الفضل قد ناهز البلوغ  -خلفه 

بـذقن الفضـل   فحـّول وجهـه عـن النظـر  عن ا مور دينهـا   فا خـذ النبـي  تسا ل النبي 
 . ا ا ليه
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لَوْيت عنَق ابن عمك ؟ فقال عليـه :  ا ن العباس قال للرسول : وفي رواية للترمذي 
 " .َرا يت  شابًّا وشابّة فلم ا َمْن عليهما الفتنة : " الصلاة والسلام 

: في تحويل وجـه الفضـل عـن النظـر ا لـى المـرا ة   ومـن قولـه  يؤخذ من فعل النبي 
 " . فلم ا من عليهما الفتنة " .. 

ــي يؤ ــه ا ن النب ــالل  خــذ مــن هــذا كل ــد المراهــق   ا و الب ــه الول ــي توجي كــان يهــتم ف
ا .. الشاب  مخافـة ا ن يقـع فـي الفتنـة ا و يتـرّدى .. في كل ما يصلحه خلقيًّا   ويضبطه غريزيًـّ

 !!.. في الفساد والإنحلال 
سلام صلوات اللّه وسـلامه عليـه فـي ا صـلاح الج يـل وهذه لفتة تربوية كريمة من نبّي الإ 

 .. وتربية الإ ولإد   وتقويم اعوجاج المجتمع 
صلاحية   ولفتاته التربوية عليه الصلاة والسلام   !!.وما ا كثر مواقفه الإ 

فنستخلص من هذه النصوص التي ا وردناها ا نًفا ا نه يجـب علـى المربـي ا ن يجنّـب ولـده 
حشة   ويترّدى في مهـاوي حتى لإ يقع في حبائل الفا.. كل ما يثيره غريزيًّا   ويهيّجه جنسيًّا 

 ..الر يلة   ويتقلّب في حما ة الفساد والإنحلال 
ثارات الجنسية تتحقق في جانبين   : ومسؤولية المربي في تجنيب الولد الإ 

 . مسؤولية الرقابة الداخلية : الإ ول 
 . مسؤولية الرقابة الخارجية : الثاني 

 : ا ما الرقابة الداخلية  -
ــي  ــره فيجــب ا ن يتبــع المربّ ــا   ويثي ســلام فــي منــع كــل مــا يهــيّج الولــد غريزيّ قواعــد الإ 

 : جنسيًّا 
من قبل صلاة الفجر : فدخوله على ا هله وهو في سن التمييز في ا وقات الراحة والنوم * 

 -لـإ ن الولـد .. مما يثيره جنسـيًّا ..   ووقت الظهيرة   ومن بعد صلاة العشاء بدون استئذان 
 . ع على حالة من تكّشف العورات لإ يحسن ا ن يرى ا هله فيها على الغالب يفاجا  بالإطلا

ا ن يعلِّــم ولــده الصــغير ا دب الإســتئذان فــي هــذه  -كمــا مــّر  -لــذا وجــب علــى المربّــي 
 .الإ وقات الثلاثة 

ا ما ا  ا بلل الولد سن البلـوغ فعلـى المربـي ا ن يعلمـه ا دب الإسـتئذان فـي هـذه الإ وقـات 
 ..الثلاثة وفي غيرها 



 مسؤوليات المربين: الثَّاني الِقْسم   311
 

وهـو  -على النسـاء الإ جنبيـات وهـّن فـي ا جمـل زينـة وهـو فـي سـن المراهقـة  ودخوله* 
 .مما يثير الولد جنسيًّا  -السن ما بعد التاسعة 

ا ن يمنـع ولـده المراهـق مـن الـدخول علـى النسـاء  -كمـا مـّر  -لذا وجـب علـى المربّـي 
 . الإ جنبيات 
ــي ســن *  ــو ف ــي مضــجع واحــد وه ــات ف ــين ا و البن ــه البن ــع ا خوت ــا ونومــه م العاشــرة وم
 . مما يثير الولد جنسيًّا ولإسيما حينما يضّمه وا يّاهم لحاف واحد ..بعدها 

 . ا ن يفّرق بينهم في المضاجع  -كما مّر  -ولذا وجب على المربّي 
.. وتحديق نظره ا لى مكان العورة المكشوفة من المرا ة وهو في سن التمييـز ومـا بعـده* 

 .. مما يثير الولد جنسيًّا 
 . ا ن يعلم الولد منذ نشا ته ا داب النظر  -كما مّر  -جب على المربّي لذا و
وا فساح المجال له ليرى في البيت من شاشة التليفزيون المناظر المثيـرة   والتمثيليـات * 

 ..مما يثير الولد جنسيًّا .. الماجنة والدعايات الفاجرة 
لتليفزيـون لخطـره الكبيـر ا ن يمنـع مـن البيـت وجـود ا -كما مّر  -لذا وجب على المربي 

 . على الفضيلة والإ خلاق 
وترك الحبل على غاربه في ا ن يقتني ما شاء من الصور العارية   والمجلات الماجنـة  * 

ممـا .. دونمـا سـؤال ولـإ رقيـب .. والقصص الغرامية المهيجة   والتسجيلات الغنائية المثيرة 
 .. يثير الولد جنسيًّا 

ا ن يراقــب الولــد   وا ن يلقــي نظــرة ا لــى مكتبــه    -مــا مــّر ك -لــذا وجــب علــى المربّــي 
 . ليعرف كيف يرشده   وكيف يوجهه ا  ا را ه اقتنى شيًئا محّرًما 

وا تاحــة المجــال لــه فــي ا ن يصــادق مــن قريباتــه ا و مــن بنــات الجيــران وهــو فــي ســن * 
جــب علــى لــذا و.. ممــا يثيــر الولــد جنســيًّا .. المراهقــة مــن شــاء بحجــة الدراســة والإجتهــاد 

ناّ   لما لهـذه  المربّي ا ن لإ يفسح المجال لولده ولإ لإبنته في توثيق العلاقة بين الذكور والإ 
العلاقات من خطر كبير على الفضيلة والإ خلاق   ا لى غير  لك من هذه المثيرات التي تفسد 

باحية   .. ا خلاق الولد   وترمي به في متاهات الإنحلال والميوعة والإ 
. ا ن يجنّبها الولـد بتوجيهـه الزكـي   وا رشـاده السـديد   وحكمتـه الرشـيدةفعلى المربي 

 . ولإ يعدم وسيلة في ا صلاح الولد   وتربيته التربية الفاضلة 
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 : ا ما الرقابة الخارجية  -
فهي لإ تقل عناية واهتماًما عـن الرقابـة الداخليـة   لـك لـإ ن وسـائل ا فسـاد الولـد خلقيًّـا 

ا خطـر هـذه الوسـائل  -ا خـي المربـي  -ا س في ا ن ا ضع بـين يـديك ا كثر من ا ن تحصى   ولإ ب
لتكون على رؤية تامة في كل ما يسبب ا فساد الولـد .. التي تثير الولد جنسيًّا   وتهيّجه غريزيًّا 

 :   ويوقعه في مهاوي الهلاك 
 : مفسدة السينما ا و المسرح  - 9

باحيةلما يعرض فيهما من مفاتن الجنس   واستثارات الشهوة     .. ومظاهر الفساد والإ 
ــوم ا صــبحتا  ــى ا ن الســنيما ا و المســرح الي ــل   ومرتًعــا  -وياللا ســف  -حت وســيلة للتحل

 -عن طريق السينما ا و المسـرح  -بل صارت التجارة بالإ عراض والجنس .. للمجون والميوعة 
طــة باًبــا للــرزق   وميــدانًا للســبق عنــد ا صــحاب المطــامع الخسيســة   و وي النفــوس الهاب

ســلام ومــن غيــر .. الدنيئـة  مــن يهــود وغيــر يهـود   مــن مســلمين ينتســبون ظلًمـا وزوًرا ا لــى الإ 
 .. المسلمين 
 : مفسدة ا زياء النساء الفاضحة  - 2

لما تستلفت نظر المراهقين والشباب   فلا يملك ا حدهم ا ن يشعر بشيء من الإستقرار 
ا نـه لـإ يسـتطيع ملاحقـة مواكـب .. فاضـحة ا مام هذه المفاتن المبتذلة   وا مام هـذه الإ زيـاء ال

 .الحسان الفاتنات والكاشفات عن الجسد ببصره فضًلا عما يندفع بغريزته ا لى ما وراء  لك 
 فما ا يفعل المراهق ا و الشاب ا مام هذا التيار الجارف من المفاسد ؟ 

 . ا ن  لك يرهق الإ عصاب   ويفسد الإ خلاق   ويصرف عن الجد والعمل البنّاء 
 الذي يخترع هذه الإ زياء ؟  من

ا نهم حفنة من التجار ا كثرهم مـن اليهـود الـذين يريـدون ا ن تعـّم الفوضـى كـل الإ نحـاء  
لتنحـل قواهـا ويسـهل السـيطرة عليهـا .. وا ن يجتثّوا ا صول الإ خلاق الفاضلة من المجتمعـات 

 . خلاقنا ا ن ا ولئك يصدرون عن عقائد غير عقائدنا   وا خلاق غير ا  !!.. وامتلاك زمامها 
ـــالنقص  حســـاس ب ـــد .. ا ن شـــعور التبعيـــة النفســـية   والإ  والـــإنخراط فـــي بوتقـــة التقلي

ــإ عمى  ــي بلــدنا ا ن ينســقن بحكــم عــواطفهن .. ال ــر الواعيــات ف هــو الــذي يحمــل النســاء غي
غراء   .. وا هوائهن في تيار الإ زياء الفاضحة التي تستهدف الفتنة والإ 

ن تنقاد وراء  لك التيار الإ سن الذي يسـلبها ولست ا دري كيف ترضى المرا ة المسلمة ا  
وممـا يجّسـم .. خصائصها وا صالتها   ويحيلها ا لى ِمْسٍخ شائه باسم الرقّي والتحضر والتقدميـة
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الخطر ا ن تيار العبث بالإ زياء لإ يقف عند حد   بل ا نه يولع بكل غريب   ويتجه ا لى كـل مـا 
 !!. يلفت الإ نظار ويثير العجب 

غراء بالــإنحراف   فلـم تــدع لــذلك وســيلة ا لــإ لقـد تفنّنــت الإ   زيــاء فــي ا بـراز الفتنــة والــإ 
نسان   وا حالته ا لـى سـلعة  اتجهت ا ليها مهما بدت معيبة ممجوجة   ومهما امتهنت كرامة الإ 

 !!.. ا قل من الحيوان 
والمرا ة المعاصرة طائعة  ليلة لكل ما يختاره لها العابثون   وقد وقر في ا  هان النساء ا ن 

انقطــاع عــن الحضــارة وتــا خر عــن  -كمــا يصــفونها  -( الإ زيــاء العالميــة ) خلــف عــن هــذه الت
 .. موكب المدنية والتقدم 

لإ ترى با ًسا في اتبـاع هـذا التيـار الجـارف مـن .. ولئن كانت المرا ة الإ وربية والإ ميركية 
 !!..  فوضى الإ زياء ؛ فا ن المرا ة المسلمة لإبد ا ن ترى في هذا التيار با ًسا وا ي با س

ا ن تـرى فيـه با ًســا لمـا يصـيب العــّزاب مـن َكْبــٍت ؟ ومـا يجـّرهم ا لــى الفوضـى الجنســية 
ا ن ترى فيه با ًسا لما يدفع النساء الجاهلات الفقيرات ا لى ا ن يتعاطين الزنـى سـرًّا . والإنحلال 

 !!.. لتحصل على المال   حتى تظهر بمظهر فاتن جميل حين ترتدي هذه الإ زياء 
ا ًسا لما يقع بين الإ زواج والزوجات من مشاجرات وخصومات من ا جل ا ن ا ن ترى فيه ب

 . تشبع المرا ة نهمها في ارتداء الزّي الجديد 
سـلامية    ا ن المرا ة المسلمة مطالبـة ا ن تحيـا فـي حـدود ا خلاقهـا ومبادئهـا وا صـالتها الإ 

ب بمـا تظهـر بـه وا ن تحافظ على استقامة المجتمع   وطما نينته   وا ن ترحم المـراهقين والعـّزا
نهـا .. وا لـإ .. وبمـا ترتديـه مـن زي الجلاليـب والحجـاب .. من مظهر الحشـمة والكمـال  فا 

سلام   ومسترسلة في متاهـات الفسـوق والعصـيان   خاضـعة  تعتبر شرًعا حائدة عن مبادئ الإ 
 .. للهوى   منقادة للضلال 

ا أْن يكوند هلم اخل ريدُة من وما كاند ملؤم نب وال مؤمنة  إذا َقَضى الّله ورسوُلُه أمًر }

 ( . 32:الإ حزاب . )  {َأمِره م 
 : مفسدة المواخير السرية والعلنية  - 3 

ونساء فقـدن .. لما تحتويه من رجال فقدوا في رؤوسهم معاني النخوة والشرف والغيرة 
نطلقـوا يجتمعون مًعا في هذه الإ وكـار الإ ثمـة لي.. في نفوسهن رباط الكرامة والحياء والعفاف 

باحية كالخنازير في الخسة والدناءة   وكالبهائم في الّسفاد وهياج الغريزة   .. في حلبة الإ 
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باحيـة والمفاسـد   ا نهـا ا مـاكن للـدعارة والخنـا  يغشـاها فـي كـل ا ن .. ا نها ساحات للا 
 .. طّلاب المتعة والجسد   وعّشاق الميوعة والإنحلال 

لجاهل للحضارة الغربية   ا و رؤيـة قشـورها دون وهي عدوى ا صابتنا من جراثيم التقليد ا
 .. جوهرها   وهي دلإلة على قتل الوقت بالعبث وضياع قيمة الحياة 

ــإ  ــى .. وا ل ــاع عل ــي ســبيل الإطل ــه ف ــه ومال ــإ حمق وقت نســان ال ــّدد الإ  ــى ا ن يب ــا معن فم
باحية   واقتراف المنكرات  تسـتقيم  وكلّها لإ.. العورات  وارتكاب الما ثم   والتدّرج نحو الإ 

 !!.معها ا ولى ا و ا خرى ؟
وهــذه المــواخير ســواء ا كانــت ســرية ا م علنيــة بــاب واســع لفوضــى الغريــزة   والإتصــال 

ثم وتتعـدد ا لوانهـا .. بالجنس  وفـي .. فهي بيئات ا سـنة قـذرة تنمـو فيهـا جـراثيم الخطيئـة والـإ 
ــه  نســان زمــام نفســه   ويفســق عــن ا مــر رب ــرة يفقــد الإ  ــدّرج . مشــاهدها المثي ــى ســلّم ويت عل

باحية   .. حين يرى الوجوه الإ ثمة   والإ جساد العارية   والمفاتن المغرية .. الإ 
وفــي ظلــال المســكرات والمخــّدرات تفــتح الــإ بواب المغلقــة   وتــوقظ الفــتن النائمــة   

. ا لــى ا لــوان النــزوات واللهــو الحقيــر .. وينصــرف النــاس عــن الجــد والإســتقامة وا داء الرســالة 
 .. م والإتصال الحرا

وفي العلاقات المنحرفة التي تنبت جذورها في هـذه البيئـات الفاسـدة والمـواخير الإ ثمـة 
تتهدم ا َسر   وتتقـّوض بيـوت   وتنحـرف نسـاء   وت قبـر مـروءات   وتنتهـك حرمـات   وتبـّدد 

 !!. ا موال 
ولإ يقف خطر هذه المواخير عند هذا الحّد   بل ا نهـا تمتـد بيـد الفسـاد ا لـى كثيـر مـن 

غراء المــال   وا شــباع الــوطر   الب نــات اللــائي تنزلــق ا قــدامهن ا لــى هــذه الهاويــة   اســتجابة لــإ 
 .والتمتع باللذة العارضة التي يعقبها المصائب والإ لإم 
هـذه الصـور مـن انزلــإق  -ا خـي المربــي  -وا ريـد فـي هـذا المجـال ا ن ا ضــع بـين يـديك 

 : اضحة البنات في هاوية الر يلة   لتكون الرؤية لديك ظاهرة و
بينما كانت معلِّمة الرياضة تعطي درس الرياضة لطالبات الصف العاشر في ا حـدى ( ا  ) 

وفـوًرا تنقـل ا لـى . المدارس الثانويـة للبنـات وا   بطالبـة تقـع علـى الـإ رض فجـا ة لـدوار ا صـابها 
سعافها   وبعد فحٍص طبّي لجسمها تبيّن ا ن الطالبة حبلى من الزنى   . المستشفى لإ 

التحقيق مجراه تبين ا ن الطالبة هذه مرتبطة بوكٍر من ا وكار الدعارة السّرية فـي ولما ا خذ 
 !!. البلد مع خمس طالبات من سنّها   والإ هل والمدرسة لإ يعلمون من ا مرهن شيًئا
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وتبيّن ا يًضا من نتيجة التحقيق ا ن طالبة من هذه الطالبات كانت ممتهنة الـدعارة السـرية 
واسـتطاعت با سـاليبها المغريـة ا ن تـزين .. بـوحي مـن ا مهـا الـداعرة قبل دخولها ا لـى المدرسـة 

 .. لرفيقاتها طريق الفحشاء والمنكر حتى ا وقعتهن في هذا المصير المخزي   والنهاية الإ ليمة 
 . والمسؤولون في التعليم لّفوا الموضوع   وطمسوا على الحادثة مخافة الفضيحة 

غواء ولإ شك ا ن للصحبة الفاسدة ا ثرها الإ كب فساد والإ   .. ر في الإ 
ا ب ماجن متحلل ليس له من هـم سـوى ا ن يجـري وراء اللـذة والجـنس ا شـباعا ( ب ) 

ساقته نزوته الحيوانية يوًما ا لى وْكـر مـن ا وكـار الـدعارة السـرية   فدخلـه وا   .. لشهوته الإ ثمة 
عينه صورة ابنـة  بالقّواد المشرف على الوكر يعرض على زبائنه صور البغايا الزانيات   فخطفت

من بناتـه المتعلّمـات فانـذهل لجسـامة المفاجـا ة ولكـن ضـب  ا عصـابه ريثمـا يتبـيّن الـإ مر علـى 
 .. حقيقته 

سوف تراها ( كذا ) ا دخل غرفة : فقال له . ا رغب صاحبة هذه الصورة : فقال للقّواد 
 . !!.فدخل وا   بابنته على ا تم استعداد لإستقبال الزبائن . حاضرة مهيّا ة لك 

ــذعر   وملكهــا الخــوف    ــا ا مامهــا ســيطر عليهــا ال ــاة حــين را ت ا باهــا ماثًل ولكــن الفت
دمت صدمة شـديدة  فمـا كـان منهـا ا لـإ ا ن ا سـرعت نحـو البـاب وهـي فـي  عـر ا لـيم  .. وص 

 .. تريد ا نقا  نفسها من ا بيها .. وصياح هائج 
روقـه دم الإنتصـار ا ما الإ ب فقد تفّجرت في را سه ينـابيع النخـوة والغيـرة   وسـرى فـي ع

ولكـن .. كالإ سـد الكاسـر يريـد خنقهـا  -بـدون وعـي  -فهجم على ابنته .. للعرض والشرف 
د الناس السريع حال دون  لـك  وحتـى هنـا انسـدل السـتار   ومـا عـرف مـا ا تـم فـي .. تواج 

 . مصير الفتاة ؟
اة هو الرفقـة ا ن سبب انزلإق هذه الفت: والذين عندهم دراية في ملابسات الحادثة قالوا 

فابنة الجيران التي كانت ترافقها ا لـى المدرسـة هـي التـي زينـت لهـا طريـق الشـر   .. الفاسدة 
 .. وصيّرتها هذا المصير الإ ثم 

ر بَخلد ا حد من ا هلها ا ن ابنتهم استعاضت عن المدرسة وكًرا للدعارة قبرت فيـه  ولم َيد 
 !!.. شرفها وعفافها 

فساد ولإ شك ا ن للصحبة الفاسدة ا ثر غواء والإ   .. ها الإ كبر في الإ 
حدثني من ا ثق به من المدرسين المخلصين الغيورين ا نـه دخـل ا حـدى المقـاهي ( ج ) 

في البلد   ليبحث عن صديق له هناك   وفي ا ثناء دخوله لفت نظره دخـول طلـاب وطالبـات 
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طلـاع لـإ ن يصعدون تباًعا ا لى الطابق العلوي في المقهـى الـذي تواجـد فيـه   فدفعـه حـب الإ
 يعرف لما ا وا لى ا ين ؟ 

را ى ا كثـر مـن يؤّمـون الطـابق .. وما ا ن وصل بَهَو الطابق حتى انذهل من هول مـا را ى 
 .. في ا ثارات داعرة . في ضحكات فاجرة . في غزل . طلاًبا وطالبات   را هم في عناق 

 فتساءل كيف وصل هؤلإء ا لى بعضهم بعًضا ؟ كيف تمت العلاقـات ؟ مـن الـذي ا تـى
 بهم ا لى هذا المكان ؟ 

دروس من العهر والإنحلال يتلقونها من التلفاز   ويتلقونها مـن السـينما   ويتلقونهـا مـن 
المجلة المائعة   ويتلقونها من القصة المثيرة   ويتلقونهـا مـن الإ غـاني الرقيعـة   ويتلقونهـا مـن 

إ ليمة   والإ هل لإ يعلمـون فكان من نتيجة  لك هذا المصير المحِزن   والنهاية ال... الشارع 
 !!. من ا مر ا ولإدهم وبناتهم شيًئا 

فساد  غواء والإ   .. ولإ شك ا ن للبيئة ا ثرها الإ كبر في الإ 
ا نهـم اطلعـوا .. حدثني ا كثر من واحد من مـديرين ومـديرات وا داريـين وا داريـات ( د ) 

دارية علـى رسـائل كثيـرة تـا تي ا لـى المدرسـة بواسـطة الب ريـد   تحمـل فـي وهم في ا عمالهم الإ 
تدبجها ا قلام طلـاب ا و طالبـات قتلـوا مـن دراسـتهم ... طيّاتها عبارات الغزل والعشق والغرام 

الوقــت الكثيــر فــي ســبيل مــا ا ؟ فــي ســبيل رســالة يكتبهــا عاشــق لعشــيقته  ا و تكتبهــا عشــيقة 
همال التوجيه.. لعشيقها  همال الرقابة المنزلية من الإ بوين  ا و لإ ِ التربوي الواعي  وما  اك ا ِلإ لإ 

 . ا و لتا ثيرات الفساد الإجتماعي الذي استشرى في المجتمع في كل مكان .. من المدرسة 
.. فالولد سواء ا كان  كًرا ا م ا نثى ا  ا كان خاوي العقيدة   فارغ الخلق   ميـت الضـمير

 فلابـد ا ن ينتهـي ا لـى هـذا المصـير المخـزي   والنهايـة.. يخال  الإ شرار   ويصاحب الفجـار 
 .. الإ ليمة 

فساد  غواء والإ ِ  . ولإ شك ا ن للبيئة الفاسدة والصحبة الفاجرة ا ثرها الإ كبر في الإ 
 : مفسدة المظاهر الخليعة في المجتمع  - 4

 يلتفت الشاب ا و المراهق في الشارع وفي الساحات العامة فما ا يرى ؟ 
علانــ ات والشــوارع يــرى الصــور العاريــة التــي تملــا  الســينما والصــحف والمجلــات والإ 

 .. والمنازل والنوادي والمسارح 
ــة   وا فــتن منظــر  ــاء .. يــرى النســاء الكاســيات العاريــات وهــن فــي ا بهــى زين يــرى الإ زي

 .. الفاضحة من نساء لإ يرعين للشرف حرمة   ولإ للا خلاق وزنًا 
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يرى الطلاب والطالبات عنـد  هـابهم ا لـى المدرسـة وعنـد انصـرافهم منهـا كـا نهم جـراد 
وكم سمعنا كلمات قذرة وجهها طالب ماجن وضيع ا لـى .. في اختلاطهم وازدحامهم  منتشر

 طالبة ماجنة مستهترة وهي سائرة في الطريق ؟ 
ــر  ْه ــى صــور الع  ــاب الســينما ينظــرون ا ل ــى ب ــات متجمعــين عل ــرى المــراهقين والمراهق ي

البطاقـة   حتـى  بدفع ثمن -على موعد ا و غير موعد  -والتحلل   وقد يغري المراهق المراهقة 
 .. يشهدا مًعا فيلما ماجًنا   ا و مسرحية مائعة 

 !!. يرى كل  لك وا كثر من  لك وهو في سن المراهقة   وثورة الشباب 
فساد  غواء والإ ِ  .. ولإ شك ا ن للبيئة الفاسدة ا ثرها الإ كبر في الإ ِ

 : مفسدة الصحبة السيئة  - 2
مـا .. ( باب الـإنحراف عنـد الإ ولـإد ا سـ: ) سبق ا ن  كرنا في القسم الإ ول في فصـل 

ومن العوامل الكبيرة التي تؤدي ا لـى انحـراف الولـد رفـاق السـوء والخلطـة الفاسـدة   : ) يلي 
فسـرعان مـا يتـا ثر .. ولإ سيما ا  ا كان الولـد بليـد الـذكاء   ضـعيف العقيـدة   متميـع الخلـق 

ا حــ  العــادات   وا قــبح  وســرعان مــا يكتســب مــنهم.. بمصــاحبة الفجــار   ومرافقــة الإ شــرار 
جرام طبًعـا مـن .. الإ خلاق  بل يسير معهم في طريق الشقاوة بخطى سريعة   حتـى يصـبح الـإ 

ــى الجــاّدة  ــك رّده ا ل ــد  ل ــاداتهم   ويصــعب بع ــن ع ــادة متا صــلة م ــإنحراف ع ــاعهم   وال طب
 .. ( . المستقيمة   وا نقا ه من وهدة الضلال   وهّوة الشقاء 

مــا للصــحبة .. ( مفســدة المــواخير ) حــين تكلمنــا عــن  -ا خــي المربــي  -ولقــد را يــت 
ا لـى الفاحشــة   وسـوقهما ا لـى بيئــة .. الفاسـدة مـن خطـر كبيــر فـي جـر المراهــق ا و المراهقـة 

 -لـإ ن الصـاحب كمـا يقـول الصـادق المصـدوق عليـه الصـلاة والسـلام .. الفساد والإنحلال 
 -  وكما قال ا يًضا "ا حدكم َمْن يخالل المرء على دين خليله فلينظر: "  -فيما رواه ابن حبان 
 " . ا يّاك وقرين السوء فا نك به ت ْعرف : "  -فيما رواه ابن عساكر 

 : ورحم اللّه من قال 

 عذذذذذن املذذذذذرء ال تسذذذذذأل وسذذذذذل عذذذذذن قرينذذذذذه     

  
 فكذذذذذذذذذذذذل قذذذذذذذذذذذذرين باملقذذذذذذذذذذذذارن يقتذذذذذذذذذذذذدي  

   
 : مفسدة الإختلاط بين الجنسين  - 2

مييـز والمراهقـة مـن ا ثـر كبيـر علـى الفضـيلة لما لإختلاط البنين والبنات وهم في سـن الت
 . والإ خلاق والعلم والإقتصاد والجسم والإ عصاب 
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فـي بعـض .. وقد قامت بدعة الإختلاط بين الجنسين في المدارس ومكاتـب الوظـائف 
سلامية اليوم بحجة ا ن الإختلاط ما بين الجنسين يهذب الغريزة   ويصـرف كـوامن  البيئات الإ 

 .. ع النساء بالرجال ا مًرا ما لوًفا وعاديًّا الشهوة ويجعل اجتما
الــرّد المقنــع المــدعوم بالحجــة ( مســؤولية التربيــة العقليــة ) وســبق ا ن  كرنــا فــي فصــل 

والدليل على كـّل َمـْن يـزعم ا ن الإختلـاط مـا بـين الجنسـين يهـّذب الغريـزة   ويحـّد الشـهوة  
 .. ا ويجعل اللقاء بين الرجل والمرا ة ا مًرا طبيعيًّا ما لوفً 

ــي  -ارجــع  ــه بحــث  -ا خــي المرب ــرا  في ــى الفصــل المــذكور   واق ــاة ) ا ل ــى دع ــرّد عل ال
 . تجد ما يشفي الغليل ا ن شاء اللّه ( الإختلاط 

فسـاد فـي تمييـع الولـد خلقيًّـا   وا ثارتـه جنسـيًّا    -ا يها المربـون  -تلكم  ا هـم وسـائل الإ 
 !!.. وهي وسائل مدّمرة   وا سباب مهلكة كما را يتم 

ا لإ ا ن تقوموا بمسؤولياتكم كاملـة فـي رقابـة الولـد وملاحظتـه سـواء  -ا  ن  -ا عليكم فم
 .. ا كانت الرقابة داخلية ا و خارجية 

ولكن هـل الرقابـة وحـدها تجـدي ؟ ا م هنـاك وسـائل ا يجابيـة ا خـرى يجـب ا ن ينتهجهـا 
 المربون في ا صلاح الولد ؟ 

ا المربـون انصـلح الولـد خلقيًّـا   في تقديري ا ن هناك ثلـاّ وسـائل ا يجابيـة ا  ا انتهجهـ
وكـــان كالمَلــك فـــي طهـــره وصـــفائه   وكــالنبي فـــي قدوتـــه وا خلاقـــه   .. وانضــب  غريزيًّـــا 

 : وهذه الوسائل مرتبة كما يلي .. وكالمرشد الرباني في روحانيته وتقواه 
 . وسيلة التحذير  - 2. وسيلة التوعية  - 9
 . وسيلة الرب   - 3
  .وسيلة التوعية  - 9

مما لإ يختلف فيه اثنان ا ن الولد ا  ا لقن منذ نعومة ا ظفـاره ا ن هـذا الفسـاد الإجتمـاعي 
سلامية في كل مكان هـو مـن مخططـات ..   والإنحلال الإ خلاقي  الذي عم المجتمعات الإ 

يصبح عنده من النضـج  -ا  ا ما كبر  -فا ن الولد .. اليهودية والشيوعية والصليبية والإستعمارية 
الــوعي مــا يردعــه عــن الإسترســال فــي الشــهوات   ومــا يــرده عــن كثيــر مــن المفــاتن والفهــم و
فسـاد عنـدهم هـو الجـنس   والسـينما   والمسـرح   .. والمفاسد  ولإ شك ا ن وسائل هذا الإ 

والمجلة   والصحيفة   وبرامج التليفزيون والإ  اعة   والإ زياء   ونشر الصور العارية   ومـواخير 
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هـذه المخططـات  -ا خـي المربـي  -وسـوف تجـد .. وما شابه  لك.. لنية الدعارة السرية والع
 . من هذا الكتاب ( الإستشعار بالمسؤولية )في بحث .. موسعة مع شواهدها 

فـي ا خـر ( مسـؤولية التربيـة العقليـة ) وسبق ا ن ا لمحنا عن هـذه المخططـات فـي فصـل 
 ( . الفصل المذكور 
 . ن تجد ما يشفي الغليل ا ن شاء اللّه ا لى هذين البحثي -ا خي المربي  -فارجع 

عن الخطـوط العريضـة  -ا خي المربي  -ولإ با س في هذا المقام ا ن ا عرض لك باختصار 
سلامي  سلام في ا فساد المجتمع الإ   . لهذه المخططات لترسخ في  اكرتك مكائد ا عداء الإ 

 : اليهود والماسونية * 
نسـان عـن طريـق الغريـزة الذي يفسر كل شي" فرويد " ا نهم تبنوا ا راء  - ء في سـلوك الإ 

 .. الجنسية   والإسترسال في طريق الشهوة واللذة 
ال  ي ا فســـد علـــى الكثيـــر عقائـــدهم ( كـــارل مـــاركس ) ا نهــم تبنـــوا ا راء اليهـــودي  -

مـا هـو البـديل : ولما قيل لكارل مـاركس . وا خلاقهم   وا لغى الإ ديان وهاجم عقيدة الإ لوهية 
 . اشغلوهم عن عقيدة الإ لوهية بالمسرح . البديل هو المسرح : قال عن عقيدة الإ لوهية ؟ 

الذي ا لغى الإ خلاق   وا باح لكـل ا نسـان ا ن يفعـل مـا يـؤدي ( نيتشه) ا نهم تبنوا ا راء  -
 .. ا لى استمتاعه 

فمـن .. عـن طريـق الجـنس والمـرا ة .. ا نهم يعملون لتنهـار الإ خلـاق فـي كـل مكـان  -
يجب علينا ا ن نكسب المرا ة   فا ي يـوم مـدت ا لينـا يـدها فزنـا : ) ا قوالهم وا قوال الماسونيين 

 ( . بالحرام   وتبدد جيش المنتصرين للدين 
 : الإستعمار والصليبية * 

كــا س وغانيــة   تفعلــان فــي تحطــيم الإ مــة : ) يقــول ا حــد ا قطــاب المســتعمرين الكبــار 
 ( . لشهوات المحمدية ا كثر مما يفعله ا لف مدفع   فا غرقوها في حب المادة وا

ا نكم ا عددتم نشـًئا فـي : ) في مؤتمر المبشرين في القدس ( القس زويمر ) ومما قاله  -
ســلامي طبقــا لمــا ا راد لــه .. ديــار المســلمين لــإ يعــرف الصــلة باللّــه  وبالتــالي جــاء الــنشء الإ 

الإستعمار   لإ يهتم بالعظائم   ويحب الراحة والكسل   ولـإ يصـرف همـه فـي دنيـاه ا لـإ فـي 
لشهوات ؛ فا  ا تعلم فللشهوات   وا  ا جمع المال فللشهوات   وا ن تبوا  ا سمى المراكز ففي ا

 ( .. سبيل الشهوات   ففي سبيل الشهوات يجود بكل شيء 
 : الشيوعية والمذاهب المادية * 
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ما قالـه الشـيوعيون فـي وثيقـتهم السـرية مفصـًلا فـي بحـث  -ا خي المربي  -سوف تجد 
 : ولكننا نجتزئ هذا القول لإرتباطه بموضوعنا ( . لية الإستشعار بالمسؤو) 

ونجحنا فـي تعمـيم مـا يهـدم الـدين مـن القصـص   والمسـرحيات   والمحاضـرات   ) 
لحاد وتدعو ا ليه   وتهزا  بالـدين ورجالـه    والصحف   والمجلات   والمؤلفات التي تروج للا 

له المسيطر   ( . وتدعو للعلم وحده   وجعله الإ 
ا ن اليهوديـــة   والماســـونية   والشـــيوعية : ه الـــإ قوال والمخططـــات يتبـــين فمـــن هـــذ) 

ـــاهمون متعـــاونون .. والصـــليبية   والتبشـــير   والإســـتعمار  علـــى ا فســـاد .. متضـــافرون متف
سلامية عن طريق الخمر   والجنس   والمسـرح   والمجلـات   والصـحف    المجتمعات الإ 

وتـــرويج القصـــص .. لكتـــب والمؤلفـــات اللادينيـــة والبـــرامج التلفزيونيـــة والإ  اعيـــة   ونشـــر ا
 .. والمسرحيات اللا خلاقية 

حتـى را ينـا شـباًبا .. ا لى هدفهم الخبيث   وغايتهم الدنيئة  -و يا للا سف  –وقد وصلوا 
قـد انطلقـوا وراء الغرائـز .. وشابات من جلدتنا   ويتكلمون با لسنتنا   وينتسـبون ا لـى ا سـلامنا 

وا صـبحوا فـي حالـة يرثـى .. مزالق التحلل والميوعة والتقليد الإ عمى  والشهوات   وانزلقوا في
لها   لإ هّم لهم ولإ غاية سوى التقلب فـي حمـا ة الر يلـة والشـهوة والإنصـراف ا لـى مشـاهدة 
فيلم داعر   ا و مسرحية فاجرة   ا و تمثيلية ماجنة   ا و ارتياد صالة يذبحون على ا عتابها معـاني 

  (9) .. (وهكذا يفعلون !!..  النخوة والرجولة والشرف
.. ا لـإ ا ن تقـوم بـدور التوعيـة تجـاه ا ولـإدك وا فلـا  ا كبـادك  -ا خي المربـي  -فما عليك 

ولإ با س ا ن تلقي في روعهم ا نهم .. حتى يعرفوا ما يخط  لهم الإ عداء   وما يبيته المتا مرون 
باحيـة  يكونـون منفـذين مـن حيـث ف.. ا  ا تقلبوا في حما ة الفساد   وانسـاقوا وراء التحلـل والإ 
ومخططات الماسونية والتبشـير .. يعلمون ا و لإ يعلمون مؤامرات اليهودية والصليبية والشيوعية 

سلام   وبلاد المسـلمين .. والإستعمار  وفـي تقـديري ا ن هـذا التلقـين الـواعي .. في ا رض الإ 
ن الفـــواحش يلعـــب دوًرا كبيـــًرا فـــي ا قنـــاعهم العقلـــي والوجـــداني   وبالتـــالي فـــي كفهـــم عـــ

 !! والمحرمات 
* * * 

 : وسيلة التحذير  - 2

                                                

علام " من كتابنا (  9 سلام في وسائل الإ   .    21ص " حكم الإ 
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ا  ا انتهجها المربون في تـوجيههم وتـوعيتهم تعـد مـن ا عظـم  -في نظري  -هذه الوسيلة 
يجابية في كف الولـد عـن المحـرم   وزجـره عـن الفاحشـة  هـذه الوسـيلة تصـور .. الوسائل الإ 

وات والإنزلـإق فـي متاهـات التحلـل للولد حقيقة الإ خطار التي تنجم عن الإسترسال فـي الشـه
باحية   . والإ 

ا هم الإ خطار التي تنجم عن الزنى والإتصـال  -ا خي المربي  -وها ا نا  ا ا ضع بين يديك 
عسـى ا ن تقـوم بواجـب التوعيـة .. الحرام والعلاقات المشـبوهة لتكـون الرؤيـة لـديك واضـحة 
 .. تحلل الممقوت والتحذير لولدك فيكّف تلقائيّا عن الفاحشة المحرمة   وال

 .  (9)ا خطار الفاحشة  -ا يها المربون  -وا ليكم 
 : الخطر الصحي ( ا  ) 
ا ا و مزمنــا فــي الــرحم .. ينتقــل بعمليــة الزنــى : مــرض الســيلان *  ــا حــادًّ ويســبب التهاًب

والخصيتين   وقد يؤدي ا لى العقم   وا لى التهابـات فـي المفاصـل   وقـد يـؤثر علـى المولـود  
 .. ت في عينه تؤدي ا لى العمى فيحدّ التهابا

فرنجيـة التـي : مرض الّزهري *  فرنجي لصدوره عن المجتمعات الإ  وسمي عاميا بداء الإ 
 . يكثر فيها الزنى   وتفشو بين ا بنائها الفاحشة 

ينتقل بـالمرض الجنسـي المحـرم   ويسـبب التهابـات فـي : مرض التقّرحات الجنسية * 
َقد البلغمية   قد تؤدي ا لى  خّراجات قيحيّة مزمنة   والتهابات في المجاري البوليّة   وا لإًما الع 

 ..مفصلية   وتوّرمات في الإ طراف 
ــا فــي الجهــاز : مــرض القــرح اللــين *  ــق الّزنــى   ويســبب تقّرًحــا مؤلًم ينتقــل عــن طري

 . التناسلي قد ينتشر ليكتسح الجلد 
لتهـيج الشـهوة قبـل  يصـاب بـه بعـض الإ ولـإد نتيجـة: مرض النضج الجنسـي المبكـر * 

ويسـبب تشــوهات بدنيـة   وا مراًضـا عصــبية .. ا وانهـا   واسـتثارة الغريـزة قبــل اكتمـال غـددها 
 .. ونفسية 

 .. ا لى غير  لك من هذه الإ مراض الصحية والجسمية 
 : الخطر النفسي والخلقي ( ب ) 

 : قد يصاب هذا الشهواني المندفع نحو البهيمية بالإ مراض التالية 

                                                

 .للمؤلف عبد الباقي رمضون مع بعض التصرف ( خطر الإختلاط والتبرج ) من كتاب (  9
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:   وهـو مـرض خطيـر   مـن نتائجـه( اللـواط ا و السـحاق ) الشذو  الجنسـي  بمرض* 
اكتفاء الرجال بالرجال   والنسـاء بالنسـاء   هـذا المـرض ا صـيبت بـه مجتمعـات كثيـرة تـدعي 

فهناك نصف مليون من الرجـال والنسـاء المصـابين بهـذا .. التقدم والحضارة كا مريكا وانكلترا 
ا مـا المسـتترون .. با مريكا   وهؤلإء علنيون مجاهرون محترفون ( نيويورك ) الشذو  في مدينة 

 !!المستخفون فحّدّ عن كثرة عددهم ولإ حرج 
بمــرض الهــوس الجنســي حيــث تــرى المــريض مشــغوًلإ فــي جميــع ا وقاتــه بتخيلــات * 

من نكاح   وتقبيل   وضم   وعناق   وتصورات لإ عضاء المـرا ة مـن وجـه .. شهوانية غريزية 
.. وتـراه منصـرًفا عـن كـل شـيء.. عنق وشفتين   ونهـدين   وسـوا ة   وفخـذين   وعينين   و

وتراه كا نـه غبـي مخمـور   .. فيكثر نسيانه   ويقل اهتمامه   وتشتد غفلته   ويضعف انتباهه 
وتسـبب هـذه الظـاهرة الإ ليمـة نحوًلـإ فـي الجسـم   وضـعًفا فـي .. ا و كا نه مكـروب محـزون 
 .. الذاكرة   وقلًقا في النفس 

نسانية بشكل عام   : ومن ا خطار الزنى الخلقية في المجتمعات الإ 
 .. الشباب الشارد السادر في الشهوة   والمخمور في الحشيش والخمر والإ فيون  -
 . عصابات القتل والخطف والإغتصاب الجنسي  -
 .. الجيل المتحلل المائع المريض جسميًّا وعقليًّا وخلقيًّا ونفسيًّا  -
 . تهريب للمخدرات كالإ فيون والحشيش عصابات ال -
 .. تجار الشهوات والغرائز   وبيع الفتيات   وتا جير البغايا  -
لتغطية الجرائم   وهضـم .. عصابات من الإ طباء والمحامين والحكام ورجال القانون  -

 . الحقوق لقاء الرشوة بالجنس والمال 
 .. ء للفضيلة بلا حياء ولإ خجليتعرى روادها من كل ردا.. نوادي العراة العلنية  -
 .. مواخير مرخصة منتشرة هنا وهناك لتا جير العاهرات  -
 .. ا فواج من المومسات يحترفن الزنى للعيش الكفاف  -
 . الإ غاني الفاحشة   والموسيقى الراقصة المثيرة   والمسرحيات الإ ثمة المهيجة  -
 .. لمجون كتب الجنس   ومجلات العري   وكباريهات الرقص وا -
باحيين المتشبهين بالحيوانات والخنافس ( الهيبيين ) ا فواج  -  . الإ 
 .. اللامنتمين الغارقين في السكر والزنى والفاحشة ( البوب ) ا فواج  -
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ا بــاحيون مســتهترون يكفــرون بكــل فضــيلة   ويســتبيحون كــل ر يلــة   ويســيرون مــع  -
 .. الإ هواء والنزوات 

باحية التي لإ يمكن حصرها ولإ تعدادها ا لى غير  لك من مظاهر الف  .. ساد والإ 
بـا ن مسـتقبل روسـيا (  9122) سـنة ( خروتشـوف ) ا ن صـرح : وكان من نتيجة  لك 

فــي خطــر   وا ن شــباب روســيا لــإ يــؤتمن علــى مســتقبلها   لإ نــه مــائع منحــل غــارق فــي 
 .الشهوات 

  لـإ ن شـبابها  ا يضـاً بـا ن مسـتقبل ا مريكـا فـي خطـر( كينـدي)وفي الوقت نفسـه صـرح 
منحل غارق في الشهوات   لإ يقّدر المسـؤولية علـى عاتقـه   وا نـه مـن بـين كـل سـبعة شـبان 
يتقدمون للتجنيد يوجد ستة غير صالحين   لـإ ن الشـهوات التـي ا غرقـوا فيهـا ا فسـدت ليـاقتهم 

 . الجسمية والنفسية 
ــة والشــرقي ــات الغربي ــي المجتمع ــة ف باحي ــذه الموجــات الإ  ــد ســرى عــدوى ه ــى وق ة عل

سلامية  حتى ا صبحنا نسمع عن كثير مـن ا قبيـة الزنـى  ومـواخير  -وياللا سف  -المجتمعات الإ 
ــة القمــار  ومســارح المجــون  وا وكــار الخمــر والحشــيش  وصــالإت العــري  الفاحشــة   وا ندي

منتشرة هنا وهناك تحت سمع وبصر المسؤولين ورجالإت الحكم فـي ا كثـر البلـاد .. والرقص 
سلامية ولإ ح  !!!ول ولإ قوة ا لإ بالله الإ 

عن تجار للغرائز والشـهوات لشـراء الفتيـات  -والإ سى يحّز في نفوسنا  -وا صبحنا نسمع 
وا قبـل كثيـر مـن !!. وهذا منشر في طول البلاد وعرضها دونما نكير ولإ نذير .. وتا جير البغايا 

 !.شبابنا نحو اللذة والجنس والخمر دونما سائل ولإ رقيب 
 .لقاصي والداني من المسلمين والناس ا جمعين وهذا يعرفه ا

 :الخطر الإجتماعي ( ج)
من القضايا المسلم بها ا ن الإسترسال في الفاحشـة يضـر بمصـلحة الفـرد والإ سـرة علـى 

 .حد سواء   بل خطر على المجتمع بشكل عام 
حيـواني لإ ن الشباب الَعَزب حـين يشـبع نهمـه ال.. من هذه الإ خطار تهديده الإ سرة بالزوال * 

نهـا لـإ .. بالحرام لإ يمكنـه بحـال ا ن يفكـر بتكـوين ا سـرة وا نجـاب ا ولـإد  وكـذلك الزانيـة  فا 
ترغــب بالحمــل   ولــإ ترضــى بالولــد لضــرر الحمــل الجســمي والنفســي عليهــا   فهــي تحــاول 

 !!.. التخلص منه با ية وسيلة 
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ن الـزواج لـإ ن المجتمـع الـذي يهـرب مـ.. من هذه الإ خطار ظلم المواليد والإ طفـال * 
باحية  وفـي  لـك .. يعج با ولإد لإ كرامة لهم ولإ ا نساب .. وينساق ا بناؤه وراء الإنحلال والإ 

 !ظلم للا ولإد وا ي ظلم ؟
ظلــم لهــم لــإ ن الولــد حــين يعــي ويستشــعر با نــه ابــن الزنــى والعــار   وتربيــة المحاضــن  -

نه يتعقـد نفسـيًّا   وينحـرف سـلوكيًّا   وعلـى الغالـب  يكـون ا داة ا جـرام علـى والمستشفيات فا 
 !!.. الفرد والمجتمع بل على الإ من والإستقرار 

 لـك لـإ ن المـرا ة والرجـل .. من هذه الإ خطار شقاء الرجل وشقاء المرا ة على السواء * 
لإ يجدان الحياة الهانئة السعيدة   والعيش المستقر الكريم ا لإ في ظلال الزوجية القائمـة علـى 

مر تراه معـدوًما فـي المجتمـع الـذي لـإ يـروج فيـه سـوق الـزواج   وهذا الإ  .. المودة والرحمة 
 !!. وفي الإ مة التي تسير وراء التميع والإنحلال 

من هذه الإ خطار قطـع صـلة الـرحم والقرابـة   لـإ ن العـزب حـين ينسـاق وراء شـهوته * 
ــه فــي ســوق الملــذات والمحرمــات  ــوً ا محتقــًرا لــدى الصــلحاء مــن قرابتــه .. وغريزت ــراه منب ت

وهذا ولإ شك مما يؤصل في نفسـيته روح التمـرد والعقـوق   ويـؤجج بينـه وبيـنهم .. َوَرِحِمه 
 .. نيران العداوة والبغضاء 
شراك باللّه  -وليس هناك  نب  سـلام  -بعد الإ  يعدل العقـوق وقطيعـة الـرحم فـي نظـر الإ 

 . ؟ 
 ..  ا لى غير  لك من الإ خطار والمضار التي لإ تخفى على كل  ي عقل وبصيرة

 : الخطر الإقتصادي ( د ) 
مما لإ يختلف فيه اثنان ا ن الـذين يقضـون ا وقـاتهم فـي سـوق الملـذات والشـهوات هـم 

فهؤلـإء يسـببون انهيـار .. ممن تخلـوا عـن الـزواج المشـروع   وانسـاقوا وراء الفاحشـة الإ ثمـة 
 : الإقتصاد في الإ مة و لك 

نتاج  -. لضعف القوى  -  .وقلة الإ 
 . سب غير المشروع واتخا  الك -
فلـا ن العـزب الـذي ينسـاق وراء اللـذة والفاحشـة يمـرض عقليًّـا  : ا ما ضعف القـوى * 

 .. ويمرض جسميًّا   ويمرض خلقيًّا   ويمرض نفسيًّا 
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... ولإ شك ا ن المريض حين يمرض تضعف قواه   ويـنح  جسـمه   وتنهـار عزيمتـه 
  ولـإ ا ن يضـطلع بواجـب علـى الـنهج فلا يستطيع ا ن ينهض بمسؤولية على وجههـا الإ كمـل 

 !!. الصحيح 
 .. وفي  لك تعطيل للاقتصاد   وانهيار للحضارة 

نتـاج *  فلـا ن الـإ موال تبـدد فـي طريـق الميوعـة والشـهوات   وا شـباع نهـم : ا ما قلـة الإ 
نتـاج   ومصـلحة الإقتصـاد .. الغريزة والجنس  ولـإ ن المتحلـل المـاجن لـإ .. لإ في طريـق الإ 
لإنعـدام الـرادع الـديني   والزاجـر الإ خلـاقي فـي .. ه   ولإ ينهض بمسـؤوليته يخلص في عمل
 .. قلبه وضميره 

 .. وفي  لك فساد للا خلاق   وطعنة للاقتصاد 
فلا ن الماجن الوضيع الذي ليس له من تقوى اللّـه : ا ما اتخا  الكسب غير المشروع * 

شـــباع نهمـــه المـــادي مـــن ا   طريـــق الربـــا .. ي طريـــق رادع يريـــد ا ن يحصـــل علـــى المـــال لإ 
طريـق الإتجـار بالــإ عراض  .. طريــق الرشـوة والإختلـاس . وطريـق اللهـو والتـرف .. والميسـر 

والإتجــار بالمصــورات العاريــة   والإتجــار بالمجلــات الماجنــة   والإتجــار بالإ فلــام الخليعــة   
 .. كرات والمخدرات   والإتجار بالكتب الفاحشة والقصص الغرامية والإتجار بالمس

ا لــى غيــر  لــك مــن هــذه الوســائل غيــر المشــروعة فــي جمــع المــال التــي لــإ تعــود علــى 
ا   بهـا .. المجتمع ا لـإ بالخسـران والضـرر   والفقـر والبطالـة   وقتـل القـيم ومكـارم الإ خلـاق 

شـروعة   ويعـيش المجتمـع ا سـير الإسـتغلال تهدر الطاقـات المنتجـة   وتتعطـل المكاسـب الم
 !!. واللصوصية   وسجين الإ نانية والمحسوبية   وعبد الشهوة واللذة والهوى 

 .. وفي  لك تحطيم لتقدم الإ مة   وتضعيف لإقتصادها وا نتاجها 
 : الخطر الديني والإ خروي ( هـ ) 

ن نفسـه عـن مزالـق وا خيرا فـا ن الَعـَزب الـذي لـإ يسـتعفف عـن محـارم اللّـه   ولـإ يصـو
نـــه يصـــاب بـــا ربع خصـــال  ميمـــة عـــّدد معالمهـــا النبـــي عليـــه الصـــلاة .. الشـــهوة والفتنـــة  فا 

 ..والسلام 
ــه قــال  روى الطبرانــي فــي الإ وســ  عــن النبــي  ــه ا ربــع : " ا ن ــا ن في ــاكم والزنــى ف ا ي

يذهب البهاء عن الوجه   ويقطع الـرزق   ويسـخ  الـرحمن   ويسـبب الخلـود فـي : خصال 
 " . النار 
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ــإ خروي  يمــان   فقــد روى : ومــن خطــره ال ــي ينســلخ مــن ربقــة الإ  ا ن الزانــي حــين يزن
 .. " . لإ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن : " ا نه قال  البخاري ومسلم عن النبي 
ا ن الزاني ا  ا بقي مصرًّا على المعصية من غير توبـة حتـى ا دركـه : ومن خطره الإ خروي 
 : قال تعالى في سورة الفرقان . له العذاب يوم القيامة  الموت فاللّه سبحانه يضاعف

والذين ال يدعون مع الّله ِإهًلا آخر وال يقتلون النفس اليت حّرم الّله إال باحلق وال  }

.  {يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه مهاًنا * يزنون ومن يفعل ذلك يْلقد أثاًما 
 (. 21   22: الفرقان ) 

وهـي .. ا هم الإ خطار التي تـنجم عـن الزنـى وارتكـاب الفاحشـة  -المربون  ا يها -تلكم 
تضر بالصحة   وتضـر بالإ خلـاق   وتضـر بـالنفس وتضـر بالعقـل    -كما را يتم  -ا خطار ا ليمة 

 .. وتضر بالدين   وتضر بالإ سرة   وتضر بالمجتمع   وتضر بالإقتصاد 
.. الإ خطـار   ويبصـر هـذه الإ ضـرار مـن هـذه  -منذ نعومة ا ظفاره  -فالولد حينما يحذر 

نه ينشا  حين ينشا  على الَحَصان والعفاف   ويكف عن الفواحش والمحرمات   ويتبع سبيل  فا 
سلام في سلوكه وا خلاقـه ولـإ يفكـر فـي ا شـباع الغريـزة ا لـإ بـالزواج المشـروع   والإتصـال  الإ 

ــي  ــإ مر النب ــإ ل ــل  الحلــال ؛ امتثاًل ــا معشــر الشــباب مــن اســ: " القائ ــاءة ي تطاع مــنكم الب
 . رواه الجماعة .. " فليتزوج 

 : ومن التحذيرات التي يجب ا ن يتلقنها الولد ممن يشرفون على تربيته وتوجيهه 
لحـاد .. تحذيره من الردة  وتحـذيره .. وتحـذيره مـن اللهـو المحـرم .. وتحذيره مـن الإ 

وتحـذيره .. د الإ خلـاق وتحذيره من مفاس.. وتحذيره من رفقة السوء .. من التقليد الإ عمى 
 ..من الحرام بشكل عام 
في القسـم ( قاعدة التحذير ) تفاصيل من التحذيرات في  -ا خي المربي  -وسوف تجد 

 .  (9)الثالث من هذا الكتاب فارجع ا ليه تجد فيه ما يبل الصدى ا ن شاء اللّه 
لحاد يجنب الولد الإنخراط في بوتقة ا لكفر والضلال ولإ شك ا ن التحذير من الردة والإ 

باحية   . والإ 

                                                

تجد فيها ما يوصلك ا لى  - 252ص  -هذا الكتاب  في القسم الثالث من( قاعدة الرب  : ) ارجع ا لى صفحة (  9
 .ا ن شاء اللّه .. المنهج الإ قوم في تربية الولد ا يمانيًّا   وا عداده خلقيًّا 
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 . وا ن التحذير من اللهو المحرم يجنب الولد الإسترسال في حما ة الشهوات والملذات 
 . وا ن التحذير من التقليد الإ عمى يجنب الولد تميع الشخصية وانتهاك الكرامة 
 .. وا ن التحذير من رفقة السوء يجنب الولد الإنحراف النفسي والشذو  الخلقي 

ذير مــن مفاســد الإ خلــاق يجنــب الولــد التقلــب فــي ا وحــال الر يلــة ومســتنقع وا ن التحــ
 .. الفحشاء 

.. وا ن التحذير مـن الحـرام يجنـب الولـد التعـرض للمفاسـد والـإ مراض والإ فـات النفسـية
وفي هذا ا صلاح للولد   وتثبيت لعقيدته   وتقويم لخلقه   وتقوية لجسـمه   ونضـج لعقلـه   

 !.وعلى مثل هذا فليعمل العاملون .. وتكوين عظيم لشخصيته 
* * * 

 : وسيلة الرب   - 3
من المؤكد يقيًنا ا ن الولد ا  ا ارتب  برواب  اعتقادية   ورواب  روحية   ورواب  فكريـة   

منــذ ســن التعقــل والتمييــز ا لــى ا ن .. وروابــ  تاريخيــة   وروابــ  اجتماعيــة   وروابــ  رياضــية 
يمان   ويتربى على  -ولإ شك  -فا ن الولد .. ا يتدرج يافًعا   ا لى ا ن يترعرع شابً  ينشا  على الإ 

بل يصبح عنده من مناعة العقيدة الربانيـة مـا يسـتعلي بهـا علـى الجاهليـة   وينتصـر .. التقوى 
 .. على الهوى   ويستقيم على الحق والهدى 

 وهل من ارتباط ا عظم من ارتباط العقيدة والفكر والروح ؟
 بة المرشد الرباني   والرفيق الصالح ؟وهل من صحبة ا فضل من صح

 وهل من سلوك ا سمى من سلوكية الإ نبياء والصحابة والسلف ؟
ــادة   وا ن يربطــه  ــرب  الولــد بالعقيــدة   وا ن يربطــه بالعب ــإ ا ن ي ا  ن فمــا علــى المربــي ا ل
بالمرشد   وا ن يربطه بالصحبة الصالحة   وا ن يربطه بالدعوة والداعية   وا ن يربطـه بالمسـجد 

ــاء والصــحابة و ــاريخ والإ مجــاد وســيرة الإ نبي ــرا ن الكــريم   وا ن يربطــه بالت ــة والق ــذكر والمراقب ال
 ..والصالحين 

ا ن تقوم بمسؤولية الرب  على وجهها الإ كمل فـاقرا  تفاصـيل  -ا خي المربي  -وا  ا ا ردت 
تجـد فيهـا مـا  - 252ص  -في القسم الثالـث مـن هـذا الكتـاب ( قاعدة الرب  ) هذا كله في 

 .ا ن شاء الله .. وصلك ا لى المنهج الإ قوم في تربية الولد ا يمانيّاً   وا عداده خلقيّاً ي
 



 مسؤوليات المربين: الثَّاني الِقْسم   492
 

يمانيـة  الـإ ثر الـإ كبر فـي ا صـلاح الولـد   وتقـويم  (9)ومما ا لفت نظـرك ا ليـه ا ن للتربيـة الإ 
يمان باللّه سبحانه   ومراقبته في السر والعلن .. خلقه وسلوكه   لك ا ن الولد ا  ا تربى على الإ 

نه يصبح ا نسانًا سويا   وينشا  شـابا تقيـا.. وخشيته في المتقلب والمثوى    لـإ تسـتهويه ... فا 
مادة   ولإ تستعبده شهوة   ولإ يتسل  عليه شيطان   ولإ تلـتعج فـي ا عماقـه وسـاوس الـنفس 

ا نـي ا خـاف اللّـه رب العـالمين   وا  ا : فا  ا دعتـه امـرا ة  ات منصـب وجمـال قـال .. الإ مارة 
لـيس لـك علـي سـلطان   وا  ا زيـن لـه قرنـاء السـوء طريـق الفحشـاء : يطان قـال وسوس له شـ

 !!. لإ ا بتغي الجاهلين : قال .. والمنكر 
نه يبدا  با صلاح الفرد من داخل الـنفس  صلاح والتربية   فا  سلام في الإ  هذا هو منهج الإ 

صــلاح والتربيــة بطهــارة الضــمير   وتهــذيب  نســانية لــإ مــن خارجهــا   يبــدا  الإ  الوجــدان   الإ 
والتدرج على مراقبة اللّه عز وجل في السر والعلن   والتحسس من ا عماق .. وا رهاف الشعور 

نسان يراقبه ويراه   يعلم سره ونجواه   ويعلم خائنـة الـإ عين ومـا  القلب با ن اللّه سبحانه مع الإ 
 .. وعلى مثل هذا فلينهج المربون   وليعمل العاملون.. تخفي الصدور 

ــه بعــد مــا تقــدم والــذي ا خلــ ــاء وا مهــات ومصــلحين : ص ا لي ــا مــن ا ب ا ن المــربين جميًع
يجابيـة .. ومعلمين  سـلام الإ  فـي ا صـلاح .. مـن توعيـة وتحـذير وربـ  : ا  ا ا خذوا بوسائل الإ 

ويبتعـد عـن .. فا ن الولد يتجنب كل ما يثيره جنسيًّا   ويفسـده خلقيًّـا.. الولد وتربيته وا عداده 
بل يكون في المجتمع قمـر هدايـة .. عن عوامل الميوعة والإنحراف ا سباب الزيل والفساد   و

لصــفاء نفســه   وطهــارة قلبــه   وكــريم ..   وشــمس ا صــلاح   وملًكــا يمشــي علــى الــإ رض 
 .. ا خلاقه   وجميل معاملته   ولطف معاشرته ومظهر تقواه 

سلام فـي تربيـة الإ ولـإد  حتـى ينجـوا .. اللهم وفق المربين جميًعا لإ ن يا خذوا بمنهج الإ 
وحتـى يـروا الجيـل المسـلم فـي .. من المسؤولية بين يديك في يوم لإ ينفع فيه مال ولإ بنـون 

سلام شامل   وفي التزام لمبادئ القرا ن كامل   وفي جهاد في سبيل اللّه دائم  وفـي  تطبيق للا 
 .عزة من المجد والكيان سامقة   ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللّه 

* * * 

                                                

يمانية ) ارجع ا لى فصل (  9  .تجد فيه ما يشفي الغليل ا ن شاء اللّه  997ص ( مسؤولية التربية الإ 
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 م الولد ا حكام المراهقة والبلوغتعلي - 4
سلام على المـربين مـن ا بـاء وا مهـات ومعلمـين  ومن المسؤوليات الكبرى التي ا وجبها الإ 

تعليم الولد منذ ا ن يميز الإ حكـام الشـرعية التـي تـرتب  بميلـه الغريـزي   ونضـجه .. ومرشدين 
ا   ومسـؤولين عـن والذكر والـإ نثى فـي هـذا التعلـيم سـواء لكونهمـا مكلفـين شـرعً .. الجنسي 

لـذا وجـب علـى المربـي ا ن .. عملهما ا مام اللّه عـز وجـل   وا مـام المـربين   وا مـام المجتمـع 
سـنة ا ن يصـارحه ا نـه  92يصارح الصبي ا  ا بلل سن المراهقة وهو السن الذي يتراوح مـا بـين 

ا  ا نزل منه مني  
مـا يجـب  ا صبح بالًغـا ومكلًفـا شـرًعا   يجـب عليـه..  و دفق و و شهوة  (9)

 .. على الرجال الكبار من مسؤوليات وتكاليف 
ووجب على المربي ا يًضا ا ن يصارح البنـت ا  ا بلغـت سـن التاسـعة فمـا فـوق وتـذكرت 

ورا ت المــاء الرقيـق الإ صــفر علـى ثوبهــا بعـد الإســتيقاظ   ا صـبحت بالغــة ومكلفــة  (2) احتلاًمـا
 . يات وتكاليف شرًعا   يجب عليها ما يجب على النساء الكبار من مسؤول

وكذلك وجب على المربي ا يًضا ا ن يصارح البنت ا يًضا ا نها ا  ا بلغت سن التاسـعة فمـا 
فـوق ورا ت دم الحــيض ا صــبحت بالغــة ومكلفـة شــرًعا   يجــب عليهــا مـا يجــب علــى النســاء 

 .. الكبار من مسؤوليات وتكاليف 
ل الإ بوين ا وًلإ وا خًرا مسؤولية مصارحة الإ ولـإد  سلام يحمِّ .. فـي هـذه الـإ مور الهامـةفالإ 

حتى يكونوا على توعية كاملة   وفهم عميق فـي كـل مـا يتصـل بحيـاتهم الجنسـية   وميـولهم 
 .. وكل ما يترتب على  لك من واجبات دينية   وتكاليف شرعية .. الغريزية 

وكم سمعنا عن بنات بقين سنين عدة وهن غير طاهرات لكونهن لإ يعلمن مـا ا يترتـب 
 !والحيض من ا حكام ؟ على الجنابة

وكم سمعنا عن بنين بلغوا سن الشباب وهم في جنابـة دائمـة لكـونهم لـإ يعلمـون مـا ا 
 !يترتب على الإحتلام والجنابة من ا حكام ؟

وربمــا تصــلي البنــت   ويصــلي الولــد وهمــا فــي جنابــة ا و فــي حــال عــذر ويظنــان ا نهمــا 
 .. يؤديان حق اللّه في الطاعة والعبادة 

                                                

لطلع ا ي طلع النخلة وهي قريبة من رائحة العجين   ا ما عند يبسه المني من الرجل يوصف ا نه غليظ ا بيض كرائحة ا(  9
 .كرائحة بياض البيض 

 .هو ما يراه النائم في نومه   والمراد به الجماع : الإحتلام (  2
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ا قبـل ا ن ينـاهز الولـد سـن ا  ن فمن ال مسؤول عن مصارحة الولد جنسيًّا   وتوعيته غريزيًـّ
 الإحتلام   ويشارف على البلوغ ؟ 

لإ شك ا ن الإ بوين مسؤولإن ا ولإ   ثم مـن يشـرفون علـى تعليمـه وتربيتـه مـن المعلمـين 
 .. مسؤولون ثانًيا .. والمرشدين 
التي تتصل بحق ربه   وحـق نفسـه   فالولد يكون ا جهل ما يكون في الإ حكام .. وا لّإ 

 !!. وحق دينه   وهو يظن ا نه يحسن صنًعا 
ا هم الإ حكام الشرعية التي تتصل ببلـوغ الولـد    -ا خي المربي  -والإ ن ا ضع بين يديك 

لتعلمها الصبي قبل ا ن يصل ا لى مقام الرجـال   وتعلمهـا البنـت قبـل .. ودخوله سن الإحتلام 
 . ا ن تصل ا لى مقام النساء 

 : وا ليك هذه الإ حكام 
الولد سواء ا كان  كًرا ا و ا نثى   ا  ا  كر احتلاًما ولم يجد على ثوبـه بعـد اسـتيقاظه  - 9

بللا لإ يجب عليه الغسل   لما روى ا حمد والنسائي عن خولة بنت حكيم ا نهـا سـا لت النبـي 
  ِزل   كمـا ليس عليها غسل حتى ت ْنـ: " عن المرا ة ترى في منامها ما يرى الرجل   فقال

 " . ا ن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل 
ا  ا : " عن المرا ة تحتلم فـي منامهـا   فقـال  ا نها سا لت النبي : وفي رواية النسائي 

 " . را ت الماء فلتغتسل 
الولــد ســواء ا كــان  كــًرا ا و ا نثــى ا  ا را ى علــى ثوبــه بعــد اســتيقاظه بلًلــا ولــم يــذكر  - 2

 رضــي اللــه عنهــاا روى الخمســة ا لــإ النســائي عــن عائشــة احتلاًمــا وجــب عليــه الغســل   لمــ
  " يغتسـل: "عـن الرجـل يجـد البلـل ولـإ يـذكر احتلاًمـا فقـال  سئل رسول اللّـه : قالت 

:   فقالت ا م سليم " لإ غسل عليه : " وعن الرجل يرى ا ن قد احتلم ولإ يجد البلل   فقال 
 " . النساء شقائق الرجال  نعم   ا نما: " المرا ة ترى  لك عليها الغسل ؟ قال 

ــادة الســرية ا و  - 3 ــدفق والشــهوة بالع ــى ســبيل ال ــرا ة عل ــن الرجــل ا و الم ــي م ــزول المن ن
يوجـب الغسـل   لمـا روى ا حمـد وابـن ماجـة والترمـذي عـن علـّي كـرم اللّـه وجهـه .. غيرها 
الوضـوء وفـي المنـي  (9)فـي المـذي : " فقـال  كنت رجلا مذاء   فسا لت النبـي : ) قال 

                                                

 .ما يخرج من الرجل عند الملاعبة مع ا هله ا و يخرج عند رؤية ما يثيره من النساء : المذي (  9
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 " . لغسل ا
 

فاغتسل من الجنابة   فا  ا لم تكن حا ًفا فلا  (9) ا  ا حذفت الماء: ) وفي رواية لإ حمد 
 ( . تغتسل 

والحذف هو قذف المني من الذكر بشهوة   وفي الحديث تنبيه على ا ن ما يخرج لغيـر 
ا لمرض ا و بردة ا و ضرب على الظهر ا و حمل شيء ثقيل لإ يوجب الغسل : شهوة  . ا مَّ

ب ـر ( وهو ما فوق موضع الختان ويسمى بالحشـفة ) وغيبة را س الذكر  - 4 فـي ق ب ـل ا و د 
لمـا روى مسـلم عـن عائشـة .. على الفاعل والمفعول به يوجب الغسل سواء ا نزل ا م لم ينزل 

ـَعبِها الـإ ربع : "  قـال رسـول اللّـه : قالت  رضي الله عنها وهـي اليـدان )ا  ا جلـس بـين ش 
 " . تتان  الِختتاَن فقد وجب الغسل ومس الخِ ( والرجلان 

ا  ا التقـى الختانــان : " وفـي مسـند عبـد اللّـه بــن وهـب ا نـه قـال عليــه الصـلاة والسـلام 
 " . وغابت الحشفة وجب الغسل ا نزل ا و لم ينزل 

يوجب الغ سل على المرا ة   لقوله تبارك  (3)والنفاس  (2)وانقطاع مدة الحيض  - 2

 . بتشديد الطاء ا ي يغتسلن  {َتْقردُبوُهن  حدتى يدّطهدْرن  وال }: وتعالى على قراءة 
َبْيش كانـت تسـتحاض رضي الله عنهاوروى البخاري عن عائشة     (4) ا ن فاطمة بنت ح 

 لك ِعْرق  وليست بالحيضة   فا  ا ا قبلت الحيضة فدعي الصـلاة : " فقال  فسا لت النبي 
 " .   وا  ا ا دبرت فاغتسلي وصلّي 

جماع   وبالقياس على الحيض  وثبت الغسل  . من النفاس بالإ 
فمن البـديهي بعـد ا ن َتعَلـم الولـد  موجبـات الغسـل وجـب ا ن يـتعلم فرائضـه وسـننه  - 2

 وكيفيته   حتى ا  ا وقع الولد في الجنابة عرف كيف يغتسل حتى يصبح طاهًرا؟
 :  فرائض الغسل   وسننه   وكيفيته حتى تعلمها ولدك -ا خي المربي  -وا ليك 

                                                

 .المني : الماء (  9
وا قل الحيض ثلاثة ( بنت خمسين سنة ) هو الدم الذي ينفضه رحم امرا ة بالغة لإ داء بها   ولإ ا ياس : لحيض ا(  2

 .ا يام ولياليها وا كثره عشرة   وا قل الطهر خمسة عشر يوًما   ولإ حد لإ كثره 
 .هو دم رحم امرا ة يعقب ولإدة الولد   ولإ حد لإ قله   وا كثره ا ربعون يوًما : النفاس (  3
.  هو الدم الذي تراه المرا ة قبل ثلاثة ا يام ا و بعد عشرة ا يام في الحيض   وبعد ا ربعين يوًما في النفاس : الإستحاضة (  4

 .هذه الإ حكام على فقه ا بي حنيفة رحمه اللّه 
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 . ا ما الفرائض فغسل فمه وا نفه وجميع بدنه 

فما في َغْسلِِه (   2: المائدة ) {وإن كنتم ُجُنًبا فاطَّهدُروا  }: لقوله تبارك وتعالى 
يسق    وما لإ حرج فيه يجب غسله   وغسل داخل الفم والإ نف ( كداخل العين ) حرج 

 . مما لإ حرج فيه 
تحـت كـل شـعرة جنابـة : " الصلاة والسلام ا نه قال وروى ا بو داود والترمذي عنه عليه 

 . ا ي ا نقوا بالماء جميع ا جزاء البدن " .   فبلّوا الشعر وا نقوا البشرة 
فبناًء على هذه الإ وامر الشرعية يجب غسل كل جزء من ا جزاء البدن بمـا لـإ حـرج فـي 

الـإ  نين  ومـا  غسله كالسرة   وفرج المرا ة الظاهري   وتحت ما فـي الختـان الضـيق   وظـاهر
بطين   .. تحت الإ 

فيبدا  بغسل يديـه   وفرجـه   ويزيـل النجاسـة   ثـم يتوضـا  وضـوءه : ا ما السنن والكيفية 
نـه يؤخرهمـا ا لـى ا خـر الغسـل   ثـم يفـيض المـاء علـى بدنـه ثلاًثـا   ثـم  للصلاة   ا لإ رجليه فا 

 .. يغسل الرجلين في مكان لإ يجتمع فيه الماء 
: قـال  رضي اللـه عنهمـاعن ابن عباس ( الكتب الستة )  وا صل  لك ما روى ا صحاب

غسـله مــن الجنابــة  لرســول اللـّـه ( ا ي قربـت ) ا دنيــت : حـدثتني خــالتي ميمونـة قالــت ) 
نـاء   ثـم ا فـرغ علـى ( ا ي ما يغتسل به )  فغسل كفيه مـرتين ا و ثلاًثـا   ثـم ا دخـل يـده فـي الإ 

( لنقائهـا مـن النجاسـة )دلًكا شـديًدا  فرجه وغسله بشماله   ثم ضرب بشماله الإ رض فدلكها
  ثم توضا  وضوءه للصلاة   ثم ا فرغ على را سه ثلـاّ حفنـات  كـل حفنـه مـلء كفيـه   ثـم 

 ( . غسل سائر جسده   ثم تنحى عن مقامه  لك فغسل رجليه  ثم ا تيته بالمنديل فرده 
. ء الشـعر والرجل ا  ا كان له ضفائر من الشعر فيجب عليه حلّهـا حتـى يصـل المـاء ا ثنـا

ا ما المرا ة فلا يجب عليها حل ضـفائرها بـل يكفيهـا ا ن يصـل المـاء ا لـى ا صـول شـعرها   لمـا 
ا مـا الرجـل فلينشـر را سـه : " عـن  لـك فقـال  روى ا بو داود من ا نهم استفتوا رسـول اللّـه 

. فليغســل حتــى يبلــل ا صــول الشــعر   وا مــا المــرا ة فلــا عليهــا ا ن لــإ تنقضــه( ا ي ينثـر شــعره ) 
ا فا نقضه   للحيضة والجنابـة : " وفي رواية لمسلم " ْف على را سها ثلاّ غرفات بكفيها لَتغرِ 

ا نّمــا يكفيــك ا ن تحثــي علــى را ســك ثلــاّ حثيــات ثــم تفيضــي عليــك المــاء . لــإ : ؟ قــال 
 " . فتطهري 
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البـداءة بالنيـة   والتسـمية   والسـواك   وتخليـل اللحيـة والإ صـابع  : ومن سـنن الغسـل 
 .. كن دلكه من الجسم َوَدلْك ما ا م

وا  ا لم يجد من يجب عليه الغسل الماء لبعده نصف ساعة   ا و خاف زيادة المرض 
ا ا و عطًشا  نه .. باستعمال الماء   ا و ما وجد ما يسخن به الماء في البرد   ا و خاف عدوًّ فا 

 ضربتان على كل طاهر من جنس الإ رض: يجوز له في مثل هذه الإ حوال التيمم   وكيفيته 
ضربة لمسح وجهه   وضربة ليديه مع مرفقيه  لقوله تبارك وتعالى .. كالرمل والحجر والتراب 

فلم ِ ُدوا ماًء فتيم ُموا صدع يًدا َطيًبا فامسُحوا بوُجوه كم وأيديكم  }: في سورة المائدة 

 فيما رواه الدارقطني والحاكم -  ولقوله عليه الصلاة والسلام (  43: النساء )  {منه 
 " . ضربة للوجه   وضربة للذراعين ا لى المرفقين : التيمم ضربتان : "  -وصححه 

ويشترط في التيمم النية من ا جل ا داء عبـادة مقصـودة لـإ تصـح ا لـإ بالطهـارة   وكيفيتـه 
 . الإ صغر والإ كبر ا ي للوضوء والغسل : واحدة لرفع الحدثين 

يـه ا  ا كـان فـي حـال جنابـة حتـى لـإ ومن البديهي ا ن يتعلم الولد ا يًضا ما يحـرم عل - 7
 . يقع في المحرم 
سلام على الجنب و وات  -ا خي المربي  -وا ليك  ا هم هذه المحظورات التي حظرها الإ 

 :الإ عذار من النساء 
 . يحرم على الحائض والنفساء الصوم والصلاة با جماع المسلمين  -

نها تقضـي الصـوم ولـإ تقضـي الصـلاة   لمـا روى السـتة عـن عائشـة  وبالنسبة للقضاء فا 
كان يصيبنا  لك فنؤمر بقضاء الصوم   ولإ نؤمر بقضاء الصـلاة : " ا نها قالت  رضي الله عنها

 . " 
فــا ني لــإ ا حــل المســجد " .. ويحــرم عليهمــا دخــول المســجد ؛ لمــا روى ا بــو داود  -

 " . لجنب ولإ حائض 
 . سبق  كره ويحرم عليهما الطواف بالكعبة لإ نه من المسجد للحديث الذي  -
زار فيما بين السرة  - ويحرم على الإ زواج الإستمتاع من الحائض والنفساء ما تحت الإ 

 (. 222:البقرة )  {فاعَتِزُلوا النِّسداءد يف احمل يِ   }: والركبة ؛ لقوله تعالى 
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ما يحل لـي مـن  سا لت رسول الله  : ولما روى ا بو داود عن عبدالله بن سعد قال 
زار : " ئض ؟ فقال امرا تي وهي حا كـان لـإ  ا نـه "   وفـي المتفـق عليـه " لك ما فوق الإ 

 " . يباشر ا حداهن حتى يا مرها ا ن تا تزر 
ويحــرم علــى الجنــب والحــائض والنفســاء قــراءة شــيء مــن القــرا ن الكــريم   لمــا روى  -

لـإ تقـرا  : " قـال    عـن رسـول اللّـه  رضـي اللـه عنهمـاالترمذي وابن ماجة عن ابن عمـر 
 " . حائض والجنب شيًئا من القرا ن ال

هذا ا  ا كانت القراءة على قصد التلاوة   ا ما ا  ا كانت القراءة على قصد الـذكر والثنـاء 
ا و .. ( هو اللّـه ا حـد )   ( الحمد للّه رب العالمين )   ( بسم اللّه الرحمن الرحيم : ) نحو 

ــا س ــيم فلــا ب ــا بقصــد التعل ــا حرًف ــه بالإتفــاق لإ جــل العــذر  علمــت الحــائض ا و الجنــب حرًف ب
 . والضرورة 

َعلِّمــة ا و  ــت م  ــرا ن وتمــّس المصــحف ا  ا كان ــرا  الق هــل يجــوز للحــائض والنفســاء ا ن تق
َتعلِّمة   . م 

مام ا حمد قول ورواية عنـه ا ن الحـائض والنفسـاء يجـوز لهـا قـراءة القـرا ن   في مذهب الإ 
نصاف ) واختاره الشيخ ابن تيمية كما في   ( . الإ 

م ام مالك يجوز للحائض والنفسـاء قـراءة القـرا ن الكـريم   ومـس المصـحف ا  ا وعند الإ 
 - 12و  22ج ) للدردير بحاشـية الصـاوي ( الشرح الصغير ) كانت عالمة ا و متعلمة كما في 

 . وفي  لك يسر كبير على الطالبات والمعلمات (  13
راءة اليسـير مـن قـ -ومن باب ا ولـى الحـائض والنفسـاء  -ويجوز عند مالك ا يًضا للجنب 

ــا  ــم ا و ا صــابة عــين) القــرا ن للتعــو  عنــد النــوم   ا و خــوف   ا و للتبــرك   ا و للرقي   ا و (مــن ا ل
 ( . 99)للاستدلإل على حكم شرعي 

ويحرم على غير المتوضئ والجنب والحائض والنفساء مّس المصحف ا لّإ بغلاف  -

ولما روى الحاكم في  { ال ميس ُه إال املطهُرو ن }: منفصل ؛ لقوله تبارك وتعالى 

: " ا لى اليمن قال لما بعثني رسول اللّه : المستدرك وصححه عن حكيم بن حزام قال 

                                                

النقابة  ج فتح باب العناية بشرح كتاب ) ارجع ا لى ما كتبة العلامة الشيخ عبد الفتاح ا بو غدة في تحقيقه لكتاب (  9
9  :297 – 292 .) 
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  وفي البخاري عن ا بي وائل ا نه كان يرسل جاريته وهي " لإ تمس القرا ن ا لّإ وا نت طاهر 
 ا ي بالخي  الذي يعلق به كيس) حائض ا لى ا بي َرزين لتا تيه بالمصحف فتمسك بعلاقته 

 . وعن الصحابة  رضي الله عنهموا بو وائل   وا بو زَرين من كبار التابعين ( المصحف 
ويحرم علـى الجنـب الصـلاة لمـا فيهـا مـن قـراءة القـرا ن كمـا سـبق  كـره قبـل قليـل    -

لــإ ا حــل : ) ويحــرم عليــه دخــول المســجد   ويحــرم عليــه الطــواف   للحــديث الــذي ســبق 
 ( . المسجد لجنب ولإ حائض 

نــه صــحيح ولكــن يــا ثم صــاحبه ا  ا كانــت الجنابــة ســبًبا فــي تــا خير ا مــا صــ وم الجنــب فا 
 . الصلاة 
المحتلم الذي استيقظ ورا ى على ثوبه منيًّا   فا ن كـان رطًبـا فلـا يطهـر ا لـإ بالغسـل    -

عـن ( مسـنده ) والبـزار فـي ( سـننه ) وا ن كان يابًسا فيطهر بالفرك   لمـا روى الـدارقطني فـي 
ا  ا كـان يابًسـا    كنت ا فرك المني من ثوب رسول اللّه : " قالت  عنها رضي اللهعائشة 

 " . فيخرج ا لى الصلاة وا ّن ب َقع الماء لفي ثوبه : "   وفي رواية " وا غسله ا  ا كان َرْطًبا 
على تعليم هذه الإ حكام لإ ولإدك وهم في سن التمييز والتعقل  -ا خي المربي  -فاحرص 

عرفوا ما يجوز   فعله وما يحرم .. ف وا صبحت العبادة فرًضا عليهم حتى ا  ا بلغوا سن التكلي
  وعرفوا حكم الشريعة في كل ما يتعلق بالغريزة ويتصل بـالبلوغ   بـل تشـملهم خيريـة التفقـه 

القائل في الحديث الذي  وصدق رسول اللّه .. بالدين   ويحظون بفضيلة العلم والتعليم 
 ". به خيًرا يفقهه في الدين  من يرد اللّه: " رواه الشيخان 

* * *  

 الزواج والإتصال الجنسي - 2
نسـان وا ودع فيـه عـدة ميـول وغرائـز كلهـا ضـرورية لحفـظ جنسـه   اللّه سبحانه خلق الإ 

وا نزل مـن التشـريعات والإ حكـام مـا يلبـي حاجـات هـذه الميـول والغرائـز   ومـا .. وبقاء نوعه 
  ..يكفل لها الإستمرار والنماء والبقاء 

ــإ تلبيــة لغريــزة الميــل ا لــى الجــنس الــإ خر  ســلام ا لّ ليســير .. ومــا الــزواج الــذي شــرعه الإ 
نسان مع فطرته الجنسية   وميله الغريزي بكل تلاؤم وتجـاوب واتسـاق   دون ا ن يتـا ثر مـن  الإ 

 ...فتنة الحياة   وهياج الغريزة   وا شواق الفطرة 
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ــين يــديك  ــالغريزة  هــذه -ا خــي المربــي  -والــإ ن ا ريــد ا ن ا ضــع ب الحقــائق التــي تتصــل ب
 : وهذه الحقائق تتعلق بشيئين .. الجنسية   وترتب  بحكمة الزواج 

سلام ا لى الجنس  -ا    . نظرة الإ 
 . لما ا شرع اللّه الزواج ؟ -ب 

سلام ا لى الجنس   ..ا ما نظرة الإ 
نسان -كما  كرنا في القسم الإ ول  -فقائمة  - 9 ا لى    ورامية (9) على ا دراك فطرة الإ 

حتى لإ يتجاوز ا ي فرد في المجتمع حدود فطرته   ولإ يسلك سبيًلا .. تلبية ا شواقه وميوله 
بل يسير على مقتضى المنهج القويم السوي الذي رسمه .. منحرًفا يصطدم مع غريزته 

سلام   ا لإ وهو الزواج  ومن آيات ه  َأْن  }: وصدق اللّه العظيم القائل في محكم تنزيله .. الإ 

 ( . 29:الروم . )  {قد لُكم م ن أنُفس ُكم أزواًجا لتسُكُنوا إليها وجدعدَل بينكم مودًة ورمحةخدَل
سـلام حـّرم العـزوف عـن الـزواج والزهـد فيـه بنيـة التفـرغ  ومن هنا يجب ا ن نعلـم ا ن الإ 

 ولإ سـيما ا  ا كـان المسـلم قـادراَ علـى الـزواج متيسـراَ لـه ا سـبابه.. للعبادة  والتقرب ا لى الله 
سـلام ا ن الشـريعة حاربـت بشـدة لـإ هـوادة فيهـا كـل دعـوة .. ووسائله  بل نجد في شـريعة الإ 

نســان   وتصــطدم مــع غرائــزه  رهبانيـة بغيضــة  وعزوبــة  ميمــة   لكونهــا تتعــارض مـع فطــرة الإ 
 .وميوله 

ا ن اللــه ا بــدلنا ) فقــد روى البيهقــي فــي حــديث ســعد بــن ا بــي وقــاص رضــي اللــه عنــه 
 (.ة السمحة بالرهبانية الحنيفيّ 

َمْن َكـان موِسـًرا لـإ ن يـنكح : " ا نه قال   وروى الطبراني والبيهقي عن رسول الله -
 " . ثم لم ينكح فليس منّي 

 :في تربية المجتمع ومعالجة ا فات النفوس   هذا الموقف  ومن مواقف الرسول 
  جاء ثلاثة ره  ا لى بيوت ا زواج النبـي: "  روى البخاري ومسلم عن ا نس  -

وا يـن نحـن مـن :   فقـالوا ( وجـدوها قليلـة ) يسا لون عن عبادته   فلما اُْخبِروا كا نّهم تقالّوها 
فر له ما تقدم من  نبه وما تا خر ؟ النبي   !.. ؟ قد غ 

                                                

سلام ) في فصل ( عقبات الزواج ) ارجع ا لى ما كتبناه في كتابنا (  9 تجد البحث فيهما  22ص ( لإ رهبانية في الإ 
 .وافًيا 
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ا نــا ا صــوم الــدهر ولــإ : وقــال ا خــر !!.. ا ّمــا ا نــا فــا ني ا صــلِّي الليــل ا بــًدا : قــال ا حــدهم 
 !!.. النساء فلا ا تزّوج ا بًدا ا نا ا عتزل : وقال ا خر !!.. ا فطر 

ا نتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ ا ّما واللّه ا ِني لإ خشاكم للّه : " فقال  فجاء رسول اللّه 
وا تقاكم له   ولكنّي ا صوم وا فطـر   وا صـلِّي وا رقـد   وا تـزوج النسـاء   فمـن رغـب عـن سـنتي 

 " . فليس مني 
سـلام ديـن الفطـرة   ا عظـم برهـان علـى ا ن هـ وهذا الموقف مـن رسـول اللّـه  ذا الإ 

ومن ا حسن من اللّـه . ا لى ا ن يرّ اللّه الإ رض ومن عليها .. وشريعة الحياة   ورسالة الخلود 
 . حكًما لقوم يوقنون ؟ 

ــال    - 2 ــاره تصــريف الشــهوة بالحل ــى الجــنس اعتب ســلام الصــائبة ا ل ومــن نظــرات الإ 
تا هل صاحبها رضوان اللّه   ويسـتحق من الإ عمال الصالحة التي يس.. وا شباع الغريزة بالزواج 

 .. الإ جر والثواب 
قــالوا  ا ن ا ناًســا مــن ا صــحاب النبــي  روى مســلم فــي صــحيحه عــن ا بــي  ر  -
يصلّون كما نصـلّي   ويصـومون كمـا . بالإ جور ( الغنى ) يا رسول  هب ا هل الّدثور : للنبّي 

 .نصوم   ويتصّدقون بفضول ا موالهم 
ا و ليس اللّه قد جعل لكم ما تصّدقون ؟ ا ن بكل تسبيحة : "  قال عليه الصلاة والسلام

صدقة   وبكل تكبيرة صدقة   وبكل تحميدة صدقة   وبكل تهليلة صدقة   وا مـر بـالمعروف 
 ( " . ا ي الجماع ) وفي ب ْضع ا حدكم صدقة . صدقة   ونهي عن المنكر صدقة 

 . ها ا جر ؟ا يا تي ا حدنا شهوته ويكون له في! يا رسول اللّه : قالوا 
 " .ا را يتم لو وضعها في حرام ا كان عليه فيها وزر ؟ : " قال عليه الصلاة والسلام 

 " . فكذلك ا  ا وضعها في الحلال كان له فيها ا جر : " قال . بلى : قالوا 
سـلام ا لـى  سلام بالكبـت الجنسـي هـذه الحقـائق فـي نظـرة الإ  ا لإ فليفهم من يتهمون الإ 

 !!. الزواج  الجنس   وموقفه الصريح من
وفــي ب ْضــع " ومــن الــإ مور التــي يجــب ا ن يعرفهــا الــإ زواج ا لــإ يجعلــوا مــن مفهــوم  - 3

ميًلا كليًّا ا لى ا شباع الشهوة وقضاء الوطر   والتقلب فـي مضـاجعة الزوجـات " ا حدكم صدقة 
حيــث يقعــدهم  لــك عــن واجبــات دعويــة   ومهمــات جهاديــة فــي ســبيل اللّــه   ونصــرة 

سلام  نسان القوي المتوازن الذي يؤدي كل  ي حق حقـه  لك لإ  .. الإ  سلام ا نتج لنا الإ  ن الإ 
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ا على حق   ا و واجًبا على واجب  بل ا  ا تعارضت مصلحة .. في الحياة   دون ا ن يغلب حقًّ
سلام والجهاد والدعوة ا لى اللّه مع مصلحة المعاا والزوجة والولد والمـال  فينبغـي علـى .. الإ 

هــاد والــدعوة علــى كــل مصــلحة دنيويــة   ومنفعــة شخصــية   المســلم ا ن يغلــب مصــلحة الج
ــة وا ســرية  ــبية ووطني ــة .. ومشــاعر نََس ــت دعــائم الدول ســلامي   وتثبي ــإ ن ا قامــة المجتمــع الإ  ل

ســلام  ــى الإ  نســانية التائهــة ا ل ــة الإ  ــل هــي ا ســمى .. المســلمة   وهداي ــات   ب ــة الغاي هــي غاي
 .. الإ هداف والإ منيات في نظر المسلم 

ي موقف ربعي بن عامر حين وقف ا مام رستم فـي حـرب القادسـية ليقـول وهذا صريح ف
ابتعثنا اللّه لنخرج الناس من عبادة العباد ا لى عبادة اللّه   ومن ضيق الدنيا ا لى سعتها   : ) له 

سلام   ( . ومن جور الإ ديان ا لى عدل الإ 
ســ -ا خــي المربــي  -وا ليــك  لام بعــض النمــا ج فــي تغليــب الســلف الصــالح مصــلحة الإ 

ولإســيما .. والجهــاد علــى كــل مصــلحة  اتيــة   ومنفعــة شخصــية   ومشــاعر ا ســرية ونســبية 
 : مشاعر الركون ا لى الإ هل والزوجات 

هــذا الصــحابي المــؤمن حنظلــة بــن ا بــي عــامر الــذي تــزوج جميلــة بنــت ا بــيٍّ ليلــة ( ا  ) 
سمعها حنظلـة   فما ا ن ( حي على الجهاد ) الجمعة   وفي صباح  لك اليوم نادى المنادي 

حتى تقلد سيفه   ولبس درعه   وامتطى جواده   ثم سـار ا لـى القتـال فـي غـزوة ا حـد   فلمـا 
بدا ت الحرب قاتـل قتـال الإ بطـال   ثـم انكشـف المسـلمون   فا خـذ حنظلـة يقاتـل وهـو يمـر 
بعينيه بين صفوف المشركين في ا حد حتى يجد ا با سفيان   فلمـا وجـده هجـم عليـه   فوقـع 

  وحنظلــة يريــد  بحــه بالســيف   فصــاح ا بــو ســفيان مســتنجًدا بقــريش   فســمع ا بــو ســفيان 
 .. الصوت رجال   فهجموا على حنظلة وضربوه ضربة قاتلة حتى استشهد 

ا نـي : " يطلعـه اللّـه سـبحانه علـى عـالم الغيـب فيقـول لإ صـحابه  وها هو  ا النبـي 
   (9)" فـي ِصـَحاف الفضـة  را يت الملائكـة تغسـل حنظلـة بـين السـماء والـإ رض بمـاء المـزن
فا رسـلوا ا لـى امرا تـه يسـا لونها .. ويسرع الصحابة ا لى حنظلة ينظرون ا ليه فـا  ا را سـه يقطـر مـاء 

 !!. فا خبرتهم ا نه ما سمع هيعة الحرب حتى خرج وهو جنب لم يغتسل   فغسلته الملائكة 
وكانـت   ( عاتكـة بنـت زيـد )  رضـي اللـه عنهمـاتزوج عبد اللّـه بـن ا بـي بكـر ( ب ) 

ــوه  ــا مره ا ب ــاده   ف ــه وجه ــع   فشــغلته عــن مغازي ــالل   وا دب رفي ــق ب ــة  ات خل حســناء جميل

                                                

مام ا حمد (  9  .حديث حنظلة رواه الترمذي والإ 
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  فطلقهـا   فمـر ( ا نها شغلتك عن مغازيـك فطلقهـا : ) بطلاقها   وقال معلًلا  الصديق 
 : به ا بوه وهو ينشد 

 فلذذذذذذذذذم أر مثلذذذذذذذذذي طّلذذذذذذذذذق اليذذذذذذذذذوم مثلذذذذذذذذذها

  
 وال مثلذذذذذذذذذذذها يف غذذذذذذذذذذذري ذنذذذذذذذذذذذب تطّلذذذذذذذذذذذق 

   
 ل ورأي ومنصذذذذذذذذذذبهلذذذذذذذذذذا خلذذذذذذذذذذٌق جذذذذذذذذذذز

  
(1)علذذذذذذذذذى كذذذذذذذذذرب مذذذذذذذذذين وإنذذذذذذذذذي لوامذذذذذذذذذق  

 

   
غــزوة بالطــائف  فــرقَّ لــه ا بــوه   فــا مره ا ن يراجعهــا فراجعهــا   ثــم شــهد مــع النبــي 

 .  فا صابه سهم   فمات بعده بالمدينة 
بعـد ا ن سـار رسـول  -ا ن ا با خيثمة رجع من سفر .. روى الطبراني وابن اسحق ( ج ) 

لهمـا ( ا ي خيمتـين ) هله في يوم حار   فوجد امرا تيه فـي عريشـين ا لى ا   -بعدة ا يام  اللّه 
في بستان له   قد رشت كل واحدة منهما عريشها   وبردت له ماء فيه  وهيا ت له فيه طعاًمـا 

فـي  رسـول اللّـه :   فلما دخل قام على باب العريش فنظر ا لى امرا تيه وما صنعتا له فقـال 
في ظل بارد  وطعـام مهيـا   وامـرا ة حسـناء فـي مالـه مقـيم  الشمس والريح والحر   وا بو خيثمة

 . ما هذا بالنََّصِف ؟!!. ؟
فهيا تا لـه زاًدا  واللّه لإ ا دخل عريش واحدة منكما حتى ا لحق برسول اللّه : ثم قال 

فارتحله وخـرج فـي طلـب رسـول اللّـه حتـى ا دركـه حـين نـزل ( ا ي بعيره )   ثم ق ّدم ناضحه 
 .. تبوك 

سـلام حـين يقـدمون حـب اللّـه سـبحانه   وحـب ولإ شك ا ن  سلام   وشباب الإ  ا مة الإ 
رسول اللّه عليه الصلاة والسلام وحب الجهاد فـي سـبيل اللّـه   وحـب الـدعوة ا لـى اللّـه علـى 

فاللّـه ســبحانه يمكّـن لهـم فــي الـإ رض   ويبــدلهم مـن بعــد .. كـل غـال ورخــيص فـي الحيــاة 
نســانية كلهــا و.. خــوفهم ا مًنــا   ومــن بعــد ضــعفهم قــوة  تصــبح الــدنيا تحــت ســلطانهم   والإ 

وا لإ فليتربصوا حتى يا تي اللّه با مره   وينزل بهـم نقمتـه وعذابـه   ... منقادة لإ مرهم ا و نهيهم 
 !!. واللّه لإ يهدي القوم الخارجين عن طاعته   الحائدين عن هديه وصراطه 

 : وصدق اللّه العظيم القائل في محكم تنزيله 

                                                
 لمحب: لوامق (  9
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اند آبا ُكم وأبنا ُكم وإخوانُكم وأزواُجُكم وعش ريُتُكم وأموالا اقرتفُتُموها ُقل إن َك }

و ارٌة ختشدون َكسداددهدا ومساكُن ترَضوَنها أحدب  إليكم من الّله ورُسوله  وجهاد  يف سبيل ه  

 ( . 24:التوبة . )  {فرتب ُصوا حتى يأت يد الّله بأمِره والّله ال يهدي القوم الفاس ق ني 
سـلام كلفهـا بمهمـة .. وعلينا ا لّإ نغفل عن دور المرا ة في واجـب الـدعوة والجهـاد  فالإ 

الخروج ا لى الجهاد كلما سنحت الحاجة ودعت الضـرورة  وقـد وقفـت المـرا ة المسـلمة فيمـا 
وصــحابته تقاتــل بالســيف دونهــم   وتســعف الجرحــى    مضــى ا لــى جانــب رســول اللــه 

 .. وتصنع الطعام وترعى المرضى   وتنقل القتلى   
 : وا ليكم الشواهد 

ونـرّد  كنـا نغـزو مـع رسـول اللّـه : ) روى مسلم عن الربيع بنـت معـوِّ  قالـت ( ا  ) 
غـزوت مـع رسـول : )   وفـي روايـة ا م عطيـة الإ نصـارية قالـت ( الجرحى والقتلى ا لى المدينة 

رحى  وا قـوم علـى سبع غزوات ا خلفهم في رحالهم   وا صنع لهم الطعام وا داوي الج اللّه 
 " ( . ا ي المرضى " الزمنى 
وروى ابـن هشــام فــي سـيرته ا ن ا م ســعد بنــت ســعد بـن الربيــع دخلــت علــى ا م ( ب ) 

خرجـت ا ول : فقالـت  -ا ي فـي غـزوة ا حـد  -ا خبرينـي خبـرك ! يـا خالـة : عمارة فقالت لهـا 
وهـو  ول اللّـه النهار   وا نا ا نظر ما يصنع الناس   ومعي سقاء فيه مـاء   فانتهيـت ا لـى رسـ

؛ فلما انهزم المسـلمون انحـزت ا لـى رسـول اللّـه ( ا ي النصر ) في ا صحابه والدولة للمسلمين 
  فقمت ا باشر القتال   وا  ّب عنه بالسيف   وا رمي عـن القـوس   حتـى خلصـت الجـراح
 .. ا لّي 

حــين را ت  رضــي اللــه عنهــاا ن صــفية بنــت عبــد المطلــب .. وروى ابــن هشــام ( ج ) 
ا يطوف في الحصن شدت وسطها وا خذت عموًدا ثم نزلـت مـن الحصـن فضـربته حتـى يهوديًّ 
 . قتلته 

 !!. والإ مثلة على  لك كثير   ا عظم من ا ن تحصى   وا كبر من ا ن تستقصى 
نها .. ا ما واجبها في تبليل الدعوة ا لى اللّه والإ مر بالمعروف والنهي عن المنكر  فا 

ؤمنوند واملؤمناُت بعُضُهم أولياُء بع ب يدأُمروند وامل }: كالرجل سواء بسواء قال تعالى 
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باملعرو   ويدنهوند عن املنَكِر وُيقيموند الصالةد ويؤتون الزكاةد ويطيعوند الّله وردُسوله أولئ ك 

 ( . 79: التوبة . )  {سدريمُحُهم الّله إن الّله عزيٌز حكيم 
سلامية التي يجب ا   -ا خي المربي  -تلكم  ن يتلقنها الولد وهو فـي سـن ا هم النظرات الإ 

التمييز   حتى ا  ا تم ا مر الخطوبة ودخـل عتبـة الـزواج عـرف ا ن الإتصـال بـالجنس هـو وسـيلة 
سـلام   وعندئـٍذ يتـوازن بعـد الـزواج ليـؤدي كـل  ي  لتحقيق غاية نبيلة ا لإ وهي ا قامة دولـة الإ 

 ..حقه في الحياة دون ا ن يتساهل في مسؤولية ا و يتقاعس عن واجب 
سلام في حقيقته وصفائه ومفاهيمه  وهذا  !!.هو الإ 

 .. (9)لما ا شرع الله الزواج ؟ 
الــزواج مصــلحة ) فســبق ا ن  كرنــا فــي القســم الــإ ول مــن هــذا الكتــاب تحــت عنــوان 

وهـا نحـن ا ولـإء نـا تي علـى ا هـم الفوائـد .. الحكمة في مشروعية الـزواج (  22اجتماعية ص 
 : ر للاستذكار والعبرة التي يجنيها المتزوج من الزواج باختصا

 : المحافظة على الإ نساب   قال تعالى : من الفوائد * 

 {والّله جدعدَل لكم م ن أنُفس ُكم أزوداًجا ، وجدعدَل لُكم من أزواِجُكم بننيد وحدَفددة  }
 ( . 72: النحل ) 

: " ومن الفوائد سلامة المجتمع من الإنحلال الخلقـي   قـال عليـه الصـلاة والسـلام  -
 فليتزوج   (2) من استطاع منك الباءة! يامعشر الشباب 

نه ا غض للبصر   وا حصن للفرج    ( .رواه الجماعة .. " ) ؛ فا 
 :تعاون الزوجين على مسؤولية الإ سرة   قال عليه الصلاة والسلام : ومن الفوائد * 
ة والرجل راع في ا هله ومسؤول عـن رعيتـه   والمـرا ة راعيـة فـي بيـت زوجهـا ومسـؤول" 

 ( .رواه الشيخان .. " ) عن رعيتها 
: سلامة المجتمع من الـإ مراض والإ فـات   قـال عليـه الصـلاة والسـلام: ومن الفوائد * 

 .. ( . رواه مالك وابن ماجة " ) لإ ضرر ولإ ضرار "

                                                

 .ا وافيا ا ن شاء اللّه تجد فيه البحث مفصل( عقبات الزواج ) ارجع ا لى كتابنا (  9
 .القدرة على الزواج : الباءة (  2
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ودم ن آيات ه  أْن خدَلقد َلُكْم  }: السكن الروحي والنفسي   قال تعالى : ومن الفوائد * 

 (. 29:الروم . )  {.. ُكم أزوداًجا لتسُكُنوا إليها وجدعدَل بينُكْم مود ة ورمحًة م ن أنُفس 
ــه الصــلاة والســلام : ومــن الفوائــد *   ــال علي ســلام الصــالحة   ق ــة الإ  : " ا نجــاب  ري

 ( . رواه عبد الرزاق والبيهقي " ) تناكحوا تناسلوا تكثروا فا ني مباٍه بكم الإ مم يوم القيامة 
نـه ينـدفع ا ليـه بكليتـه    -ي المربي ا خ -فالولد  حين يفهـم هـذه الحقـائق عـن الـزواج فا 

 .. ويسعى ا ليه ما استطاع ا لى  لك سبيًلا 
 : هذه النصيحة  -ا خي المربي  -وا ريد ا ن ا همس في ا  نك 

فينبغـي ا ن تسـاهم مسـاهمة فعالـة ) مـن الناحيـة الماديـة  -ا يها الإ ب  -ا ن كنت ميسوًرا 
التـي .. واج لولدك لتنقذه من الهواجس النفسـية   والتا ملـا ت الجنسـية في تسهيل ا سباب الز

وتنقــذه ا يًضــا مــن .. تســيطر علــى عقلــه وتفكيــره   وتقــف عائًقــا فــي طريــق غايتــه ا و تعليمــه 
ولــإ يتــا تى هــذا ا لــإ بتيســير .. الإنحلــال الخلقــي الــذي يفتــك بصــحته   ويســيئ ا لــى ســمعته 

النفقة من ناحية ا خرى   وكـل تهـاون ا و تقصـير فـي هـذه ا سباب الزواج من ناحية   وا مداده ب
 !!. السبيل ي عّرض ولدك الشاب ا لى ا وخم النتائج   وا خطر العواقب 

وكثيــًرا مــا نســمع عــن ا بــاء ا غنيــاء ميســورين   يبخلــون فــي تقــديم المســاعدات الماديــة 
ديم المعونــة   والمعنويــة لإ بنــائهم   متــذرعين بــا ن ا بنــاءهم بلغــوا الســن التــي تســق  عــنهم تقــ

ولكنهم لو دروا ا ن المال الذي يقدمونه هو بمثابة قوارب انقا  ممـا يعانونـه .. ووجوب النفقة 
ق   وقلــق فـي الـنفس  لمـا بخلـوا وتقاعسـوا فــي .. مـن اضـطراب بـالتفكير   وفسـاد فـي الخلـ 

 !!. تقديم ا قصى المؤازرة   وتيسير ا سباب الزواج 
 لده   ولما ا لإ ييسر له طريق الزواج ؟ ولما ا يبخل الإ ب الميسور على و

 هل سيخلد في الحياة ؟ هل هذا المال الذي بحوزته سيا خذه معه ا لى الإ خرة ؟ 
ا نــه ســيموت لــإ محالــة   وسيوضــع فــي حفــرة صــغيرة لــيس فيهــا ا ثــاّ ولــإ ريــاا ولــإ 

 .. وسيؤول المال ا لى ورثته لإ محالة .. زينة 
ـْد الــإ ب الموســر بمالــه    ولينفـق ممــا جعلــه اللـّـه مسـتخلًفا فيــه   وليبــدا  بمــن ا  ن فلَيج 

يعول  وليسع جهده في تسـهيل ا سـباب الـزواج لولـده   وليسـتمع ا لـى مـا يقولـه عليـه الصـلاة 
دينار ا نفقته في سبيل اللّه   ودينار ا نفقته على رقبة : " والسلام في الحديث الذي رواه مسلم 
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ين   ودينار ا نفقته على ا هلك  ا عظمها ا جًرا ما   ودينار تصدقت به على مسك( ا عتاق عبد ) 
 .  (9)( واللّه سبحانه لإ يضيع ا جر من ا حسن عملا " ... ) ا نفقته على ا هلك 
سلام في اختيار الزوجة فارجع ا لى ما  -ا خي المربي  -وا  ا ا ردت  ا ن تعرف منهج الإ 

تجد (  21اختيار صالزواج انتقاء و) كتبناه في القسم الإ ول من هذا الكتاب تحت عنوان 
ا ا لإ ا ن تختار لولدك الزوجة الصالحة .. البحث وافًيا كامًلا  -ا ن شاء اللّه  -فيه  فلا تجد بدًّ

التي ا  ا نظر ا ليها سرته   وا  ا ا مرها ا طاعته   وا  ا غاب عنها حفظته في ماله وعرضه   فا  ا 

ا م ْن أزواِجندا وُذرِّيات نا ُقرةد أعني  رب ندا هدْب لن }رزقه اللّه منها غلاًما دعا ربه بهذا الدعاء 

  وا عانَْته على تربيته وا عداده ليكون عضًوا نافًعا (  74: الفرقان ) {واجعلنا للمتق نيد إماًما 
 .. في الحياة 

بعد هذا كله نوضح المراحل التي يجب ا ن يسير عليها المتـزوج ليلـة الزفـاف مـن حـين 
سـلام بتشـريعه .. ة الجنسية ا ن يخلو بعروسه ا لى ا ن تتم العملي لـيعلم مـن يريـد ا ن يعلـم ا ن الإ 

 !!. الشامل قد علَّمنا كل شيء حتى ا داب الزفاف   وا صول المعاشرة الزوجية 
 : والمراحل هي اتباع الخطوات التالية 

يستحب ا ن يضع اليد على را س العروس ويسمي اللّه سبحانه ويدعو لهـا بالبركـة ؛  - 9
.. ا  ا تـزوج ا حـدكم امـرا ة : " قـال  وا بـو داود وغيرهمـا عـن النبـي لما ا خرج ابـن ماجـة 

اللهـم ا نـي ا سـا لك خيرهـا : فليا خذ بناصيتها   وليسـم اللّـه عـز وجـل   وليـدع بالبركـة وليقـل 
وا عـو  بـك مـن شـرها ومـن شـر مـا جبلتهـا  -ا ي خلقتها وطبعتها عليـه  -وخير ما جبلتها عليه 

 " . عليه 
ن يصليا ركعتين ويدعَوا اللّه سبحانه بعد الصلاة ؛ لما ا خـرج ويستحب للعروسين ا   - 2

ا ني تزوجت : ا بو حريز فقال : جاء رجل يقال له : ) ابن ا بي شيبة بسند جيد عن شقيق قال 
  فقال عبد اللّه بـن مسـعود ( ا ي تبغضني ) وا ني ا خاف ا ن تفركني ( ا ي بكًرا ) جارية شابة 
  " : ِلْف من اللّه   والف ه ا لـيكم مـا ( ا ي الشـيطان )ْرك من الشيطان   يريد ا ن الإ  ا ن يكـرِّ

اللهم بارك لي في ا هلـي : ) ا حل اللّه لكم   فا  ا ا تتك فا مرها ا ن تصلي وراءك ركعتين   وقل 
 " . وبارك لهم في   اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير   وفرق بيننا ا  ا فرقت ا لى خير 

                                                

 .للمؤلف  24ص " عقبات الزواج " كتاب (  9
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 .. دم لها شيًئا تشربه ا و تا كله ويستحب للزوج ا ن يلاطف عروسه ويق - 3
( زيّنـت)قيّنـت  : ) لما ا خرج ا حمد في مسنده ا ن ا سـماء بنـت يزيـد بـن السـكن قالـت 

فجاء عليه الصلاة والسلام ا لـى ( للنظر ا ليها مجلوة مكشوفة ) لَجْلوتِها  رضي الله عنهاعائشة 
ضــت را ســها فخف فشــرب   ثــم ناولهــا النبــي ( قــدح كبيــر ) جنبهــا فــا تى ب عــس لــبن 

 .. ( . واستحيت 
ا كمـل المـؤمنين ا يمانًـا : " ا نـه قـال  وروى الترمذي والنسائي بسند جيد عـن النبـي 

 " . ا حسنهم خلًقا وا لطفهم با هله 
خيركم خيركم لإ هله وا نـا خيـركم : " وروى الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام ا نه قال 

 " . لإ هلي 
لهـا وزواًلــإ لوحشـتها   وتمتيًنــا لإ واصـر المــودة ولـإ شــك ا ن فـي هــذه الملاطفـة ا يناًســا 

 . لكل داخل دهشة   ولكل غريب وحشة  -كما يقولون  -لإ نه .. والمحبة بينهما 
مــن ا داب المباشــرة ا ن ينخلعــا مــن ثيابهمــا   لمــا للتجريــد مــن الثيــاب مــن الراحــة  - 4

 ..  للبدن   والسهولة في التقلب   والزيادة في المتعة   والإ نس للزوجة
والإ فضل ا ن يكون التعري الكامل تحت لحاف واحد   لما روى ا حمد والترمـذي وا بـو 

 " . ا ن اللّه تعالى َحيي  ِستّير يحب الحياء والّستر : " ا نه قال  داود عن النبي 
ا ياكم والتعري فا ن معكم مـن لـإ : " وا خرج الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام ا نه قال 

( ا ي الجمــاع ) وحـين يفضــي الرجـل ا لـى ا هلـه ( قضـاء الحاجـة ) غــائ  يفـارقكم ا لـإ عنـد ال
 " . فاستحيوهم وا كرموهم 

بِض رسـول  اللّـه : ) حـين قالـت  رضي اللـه عنهـاوسبق ا ن  كرنا حديث عائشة   قـ 
 ( . ولم يَر مني ولم ا َر منه 

هلـه ا  ا جـامع ا حـدكم ا  : " ومما يؤكد ا فضلية الستر   ما رواه الترمـذي بسـند ضـعيف 
 . ا ي الحمارين " فلا يتجردان تجرد الَعْيرْيِن 

ومن ا دب المباشرة الملاعبة والعنـاق والقبلـة قبـل ا ن يا تيهـا ؛ لمـا روى ا بـو منصـور  - 2
لـإ يقعـّن ا حـدكم علـى امرا تـه كمـا : " الديلمي في مسند الفردوس عنه عليه الصلاة والسلام 

ْبَلـة والكلـام: " الرسـول ؟ قـال  ومـا: قيـل " . تقع البهيمة   ليكن بينهمـا رسـول  وروى " الق 
وا ن يقـارب : وعـدد منهـا ... ثلاثة من العجـز : " ا بو منصور ا يًضا عنه عليه الصلاة والسلام 
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الرجل جاريته ا و زوجته فيصيبها قبل ا ن يحدثها ويؤنسها ويضاجعها فيقضـي حاجتـه منهـا قبـل 
 .  (9)" ا ن تقضي حاجتها 

ــزوج ا ن يلــاحظ ا ثنــاء العمليــة الجنســية توافــق ا  : مــن هــذا الحــديث نســتدل  ن علــى ال
نزال   . زوجته معه في الحصول على اللذة والإ 

مام الغزالي في ا حيائه  فليتمهـل علـى ( ا ي الـزوج ) ثـم ا  ا قضـى وطـره : ) .. يقول الإ 
ا هله حتى تقضي هي ا يًضا نهمتها   فا ن ا نزالها ربما يتـا خر فيهـيج شـهوتها   ثـم القعـود عنهـا 

نزال   ا ي نزال يوجب التنـافر مهمـا كـان الـزوج سـابًقا ا لـى الـإ  ذاء لها   والإختلاف في طبع الإ 
نزال ا لذ عندها   .  (2).. " والتوافق في الإ 

ومن ا داب الجماع ا ن يدعو الزوج بهذا الدعاء ؛ و لك ما روى البخـاري عـن ابـن  - 2
بسم اللّـه   : )ا تى ا هله قال لو ا ن ا حدكم : " ا نه قال  عن النبي  رضي الله عنهماعباس 

ْن ق ِضي بينهما ولد لـم يضـره الشـيطان ( اللهم جنبنا الشيطان   وجنّب الشيطان ما رزقتنا    فا 
 " . ا بًدا 

تيان في الفرج   لقوله تبارك  - 7 يجوز ا ن يا تي ا هله في ا ية كيفية شاء ما دام الإ 

 ( 223: البقرة . )  {ْئُتم ن سدا كم حدرٌث لكم فأتوا حدرثُكم أنَّى ش  }: وتعالى 
والمعنى ائتوا نساءكم في موضع الحرّ وهو الفرج كيف شئتم سواء ا تيتموهن من ا مام 

 .. ا و من خلف ا و على جنب
ا  ا ا تى الرجل امرا ته من : كانت اليهود تقول : ) قال  روى البخاري عن جابر 

ب رها في قب لها  نسا كم حرث لكم فأتوا  }: لت   فنز!! ( كان الولد ا حول ( ا ي الفرج ) د 

 " . مقبلة ومدبرة ا  ا كان  لك في الفرج : "   فقال رسول  {حرثكم أنى شئتم 
وا فضــل هيئــات الجمــاع ا ن يعلــو الرجــل المــرا ة   وهــذه الهيئــة مســتوحاة مــن حــديث 

  و لـك فـي الحـديث  رضـي اللـه عنهـاالذي روته ا م المؤمنين السيدة عائشة  المصطفى 
اختلـف رهـ  مـن المهـاجرين والإ نصـار   : مسـلم عـن ا بـي موسـى الإ شـعري قـال  الذي رواه

                                                

الحديثان وا ن كان فيهما ضعف فمعناهما صحيح   لما للملاعبة من الملاطفة للزوجة   والإستثارة للغريزة   وتهيئة (  9
 ..نفسية للمباشرة   وتلذ  في الجماع 

 .باب ا دب المعاشرة  25: ص  2ج  ( حياء علوم الدين ا  ) من كتاب (  2
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:   وقال المهـاجرون ( ا ي المني ) لإ يجب الغسل ا لإ من الدفق ا و الماء : فقال الإ نصاريون 
فاسـتا  نت : ا نا ا شفيكم مـن  لـك   قـال : بل ا  ا خل  فقد وجب الغسل   وقال ا بو موسى 

لإ : يا ا ماه ا ني ا ريد ا ن ا سا لك عن شيء وا نا ا ستحييك قالت : على عائشة فا  ن لي   فقلت 
نما ا نا ا مك   قلت  فما يوجـب : تستحي ا ن تسا لني عما كنت سائلا عنه ا مك التي ولدتك فا 

 . الغسل ؟
ا ي ) ا  ا جلـس بـين شـعبها الـإ ربع : " على الخبير سـقطت   قـال رسـول اللّـه : قالت 

 " . تان فقد وجب الغسل   ومس الختان الخِ ( بين يديها ورجليها 
وا  ا ا راد العود فـي الجمـاع فيسـتحب لـه الوضـوء لكونـه ا نشـ  ؛ لمـا روى مسـلم  - 2

ا  ا ا تى ا حدكم ا هله ثم ا راد ا ن يعـود فليتوضـا  بينهمـا : " ا نه قال  عن النبي .. وا بو داود 
نه ا نش  للعود   " . وضوًءا فا 

ا نـه طـاف  ات يـوم علـى  النبـي  والغ ْسل  ا فضل ؛ لما روى ا بـو داود والنسـائي عـن
! يـا رسـول اللّـه :  -راوي الحـديث  -نسائه   يغتسل عند هذه   وعند هذه   قال ا بـوه رافـع 

 " . هذا ا زكى وا طيب وا طهر : " ا لإ تجعله غسلا واحًدا ؟ قال 
وا  ا تكاسـلا فيسـتحب ا ن يتوضـئا .. الإ فضل في حقهما المسارعة ا لـى الإغتسـال  - 1

: قلـت  رضي الله عنهـاسا لت عائشة : لما روى مسلم عن عبد اللّه بن قيس قال قبل النوم   
في الجنابة   ا كان يغتسل قبل ا ن ينام ا م ينام قبل ا ن يغتسـل  كيف كان يصنع رسول اللّه 

 . ؟
 .كل  لكم قد كان يفعل   ربما اغتسل فنام   وربما توضا  فنام : قالت 
 . سعة  الحمد للّه الذي جعل في الإ مر: قلت 

وا نما كان الغسل ا فضل لإ ن ا حدهما ا  ا استيقظ سارع ا لـى صـلاة الفجـر دون تكاسـل 
 .ولإسيما في فصل الشتاء حيث البرد والزكام ... ا و فوات ا و مشقة 
  َدْع لـي   : من ا ناء بيني وبينه واحد تختلف ا يدينا فيه   فيبـادرني فيـه حتـى ا قـول

 " . وهما جنبان : َدْع لي   قالت 
اللّـه ا حـق ا ن : " يجوز ا ن يغتسلا عريانين مع بعضهما   ولكن السـتر ا فضـل لحـديث و

 .. رواه ا صحاب السنن ا لإ النسائي " يستحيا منه 
 : على الزوجين ا ن يتنبها للمحظورات التالية 
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يحرم على الزوجين التحدّ ا لى الناس بما مارسا من عملية الوقاع ا شـارة ا و كلاًمـا ؛  -
شـر النـاس منزلـة عنـد اللّـه يـوم القيامـة   : " ا نه قال  وا بو داود عن النبي لما روى مسلم 
 " . ا لى المرا ة وتفضي ا ليه   ثم ينشر سرها  (9) الرجل يفضي

فلمـا سـلّم  صـلى بنـا رسـول اللّـه : قال  وروى ا حمد وا بو داود عن ا بي هريرة 
ا تـى ا هلـه ا غلـق  كم الرجـل ا  اهل مـن.. مجالسكم : " ا قبل علينا فقال ( انتهى من صلاته ) 

فعلــت بـا هلي كــذا   فعلــت بــا هلي كــذا   : بابـه وا رخــى ســتره   ثــم يخـرج فيحــدّ فيقــول 
( شـابة ) هل منكن من تحدّ ؟ فجثت فتـاة َكَعـاب  : فا قبل على النساء   فقال .. فسكتوا 

 . ويسمع كلامها  على ا حدى ركبتيها وتطاولت ليراها رسول اللّه 
 : للّه   ا نهم يتحدثون وا نهن يتحدثن   فقال عليه الصلاة والسلام ا ي وا: فقالت 

 هل تدرون ما مثل من فعل  لك ؟ 
  ( بـالطريق ) ا ن مثل من فعل  لك مثل شيطان وشيطانة لقي ا حدهما صاحبه بالسـكة 

 " . فقضى حاجته منها والناس ينظرون ا ليه 
بر   لما  - 2 ا خرج النسائي وابن حبان بسند جيد يحرم على الزوج ا ن يا تي ا هله في الدُّ

 " . لإ ينظر اللّه ا لى رجل يا تي امرا ته في دبرها : " ا نه قال  عن النبي 
ملعون من يـا تي النسـاء : " وروى ابن عدي وا بو داود وا حمد عنه عليه الصلاة والسلام 

 . يعني ا دبارهن " في محاشهّن 
مـن ا تـى : " ا نـه قـال  بـي وروى ا صحاب السنن ا لإ النسائي وسنده صحيح عـن الن

 " . حائًضا ا و امرا ة في دبرها ا و كاهًنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما ا نزل على محمد 
سئل ابن عبـاس عـن الـذي يـا تي امرا تـه فـي دبرهـا؟ : " وروى النسائي عن طاووس قال 

 .   وسنده صحيح " هذا يسا لني عن الكفر : فقال 
والجسم   ومنـاٍف لمبـادئ الفضـيلة والإ خلـاق   ولإ شك ا ن ا تيان الدبر مضر بالصحة 
وقد فصلنا القول عن هذه الظاهرة الخبيثـة فـي .. وشارة فارقة من شارات الشذو  والإنحراف 

تجـد البحـث وافًيـا  -ا خـي المربـي  -فارجع ا ليه  29 9ص ( مسؤولية التربية الجسمية ) فصل 
 . كافًيا مقنًعا ا ن شاء اللّه 

                                                

 .كناية عن الجماع : يفضي (  9
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فاعتزلوا }: ا ن يا تي ا هله ا يام الحيض والنفاس ؛ لقوله تعالى يحرم على الزوج  - 3

... من ا تى حائًضا : "   وسبق ا ن  كرنا حديث (  2222: البقرة )  {النساء يف احملي  
 " . فقد كفر بما ا نزل على محمد 

ا ما تحريم ا تيـان المـرا ة فـي النفـاس فقـد ثبـت فـي القيـاس   و لـك قيـاس النفـاس علـى 
جماع ا يًضا الحيض لإشتراك  . هما في العلة والسبب   وثبت في الإ 

زار بـين  ولقد  كرنا في البحث السابق ا نه يجوز للزوج ا ن يستمتع من المرا ة ما فـوق الـإ 
زار    ــإ  ــا تحــت ال ــتمتاع م ــه الإس ــاس   ويحــرم علي ــالتي الحــيض والنف ــي ح ــة ف الســرة والركب

من ا ن تقع فيما هـو محظـور شـرًعا والحكمة في هذا التحريم الحد من انطلاقة النفس الإ مارة 
ومن حام حول الحمى ا وشك ا ن يقع فيه   والمسـلم عليـه ا ن يحتـاط لدينـه .. ومضر جسًما 

 .. وصحته   ويا خذ بجانب الإ تقى والإ ورع في سلوكه وتصرفاته ومعاملته 
 : وقد ثبت طبيًّا ا ن الوقاع في زمن الحيض والنفاس يحدّ الإ ضرار الإ تية 

وربما ا حدثت التهابـات فـي الـرحم   فـي المبـيض : ء التناسل في الإ نثى ا لإم ا عضا - 9
ا و في الحوض حيث تضر صحتها ضرًرا بالًغا   وربمـا ا دى  لـك ا لـى تلـف المبـيض وا حـدّ 

 .. العقم 
ا ّن دخول مواد الحيض في عضو التناسل عند الرجل   قـد يحـدّ التهاًبـا صـديديًّا  - 2

ا لى الخصيتين فا  اهما   ونشا  مـن  لـك عقـم الرجـل   وقـد  يشبه السيلان   وربما امتد  لك
 . ا  ا كانت جراثيمه في دم المرا ة ( بالزهري ) يصاب 

وعلى الجملة فقربانها في هذه المدة قد يحدّ العقم في الذكر ا و الإ نثى   ويؤدي ا لى 
 !!. التهاب ا عضاء التناسل   وا ضعاف الصحة   وكفى في  لك ضرر وا ي ضرر 

جمع الإ طباء المحدثون في بقاع المعمورة على وجوب الإبتعاد عن المرا ة فـي ومن ثم ا  
 : هذه المدة كما نطق بذلك القرا ن الكريم المنزل من لدن حكيم خبير 

: البقرة ) {.. ويسأُلونك عن احمليِ  ُقل ُهو أًذى فاعتِزلوا النِّساء يف احملي   }
 . ا  هـ  (9) (222

                                                

 ( . 222:البقرة ) { ... ويسا لونك عن المحيض قل هو ا  ًى } : من تفسير قوله تعالى ( المراغي ) تفسير (  9
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حائض ا و نفساء فليكفر عن  نبه بالتوبة الصـادقة النصـوح ومن ابتلي بوقاع زوجته وهي 
وفــي .   واســتغفار اللـّـه عــز وجــل والنــدم علــى مــا فعــل   وهــذا هــو مــذهب جمهــور الفقهــاء 

مذهب ابن عباس   وقتـادة الـإ وزاعي   وا سـحق   وا حمـد فـي الروايـة الثانيـة   والشـافعي فـي 
علـى حسـب حالـه مـن اليسـر ا و  (9)ينـار يتصـدق مـا يعـادل دينـاًرا ا و نصـف د.. قوله القـديم 

للحـديث الـذي رواه ا صـحاب السـنن .. العسر   ا و علـى حسـب حـال الـدم ا حمـر ا و ا صـفر 
فــي الــذي يــا تي امرا تــه وهــي  عــن النبــي  رضــي اللــه عنهمــاعــن ابــن عبــاس .. والطبرانــي 
ا حمـر  ا  ا كـان دًمـا: "   وفي لفـظ للترمـذي " يتصدق بدينار ا و نصف دينار: " حائض قال 

 " . فدينار   وا ن كان دًما ا صفر فنصف دينار 
 :ومما ينصح به الإ طباء وا هل العلم والإختصاص 

وحدود الإعتـدال مرتـان فـي .. ا ن يكون معتدًلإ في قضاء الشهوة   وا شباع الوطر  - 9
حصــان  عفـاف والإ  .. كـل ا سـبوع   ولـه ا ن يزيـد ا و يـنقص بحسـب حاجتـه وحاجتهـا فـي الإ 

ضرار بالجسـم   وانهيـار فـي العقـل   وتعطيـل  ولكن عليه ا لإ ي ْفِرط   لإ ن الكثرة تؤدي ا لى الإ 
سلام   ... عن العمل  والإنصراف عن حمل مسؤولية الإ 

 . المداعبة ا ولإ ثم قضاء الشهوة   وقد سبق  كر  لك  - 2
ا ن يتحين الزوج الوقت المناسب للوقاع   لإ ن مزاج المرا ة حساس   فا  ا ا تاها في  - 3

فربمـا ا ل الـإ مر ا لـى الكـره   وزرع .. قت لإ يتفق مـع مزاجهـا كـا ن تكـون مريضـة ا و متعبـة و
 .. البغضاء والشحناء   وا حيانًا الفراق 

على الزوج قبل ا ن ينزع ا ن يراعي حال زوجته فـي الحصـول علـى اللـذة   وا شـباع  - 4
 .الشهوة   وقد سبق  كر  لك ا يًضا 

الإ وقات والإ يام   وفي كل ساعة من ليل ا و نهار ا لإ الجماع جائز في كل الشهور و - 2
ما حرمته الشريعة كا ن يكونا صائمين صيام الفرض مثًلا   ا و كانت الزوجة فـي حالـة الحـيض 

 .. ا و النفاس 
نة الوقاع يوم الجمعة وليلتها  للحديث الـذي رواه البخـاري عـن رسـول .. ولكن من السَّ

ــًة مــن اغتســل يــوم : " ا نــه قــال  اللـّـه  الجمعــة غســل الجنابــة ثــم راح   فكا نمــا قــرب َبَدنَ
  ومــن راح فــي الســاعة الثانيــة فكا نمــا قــرب بقــرة   ومــن راح فــي الســاعة الثالثــة ( جمًلــا ) 

                                                

 .س تقريباً . ق (  995)صفحة غرامات   وغرام الفضة يساوى بالعملة السورية بـ  3الدينار يقدر بـ صفحة (  9
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ومـن راح فـي . فكا نما قرب كبًشا ا قرن   ومن راح في السـاعة الرابعـة فكا نمـا قـرب دجاجـة 
م  " . ام حضرت الملائكة يستمعون الذكر الساعة الخامسة فكا نما قرب بيضة   فا  ا خرج الإ 
ـل .. " وفي الحديث الـذي رواه ا بـو داود والنسـائي  . يـوم الجمعـة واغتسـل (9)مـن َغسَّ

مـام   واسـتمع ولـم يلـل   ( ا ي ا لى الصـلاة ) وبكّر وابتكر  ومشـى ولـم يركـب   ودنـا مـن الإ 
 " . ا جر صيامها وقيامها : كان له بكل خطوة عمل سنة 

جة ا ن تراعي مزاج زوجها فيما يرغـب مـن تـزين   وملاطفـة   ووقـاع فـي على الزو - 2
 .. ا وقات مخصوصة   فلا يحل لها ا ن تقف دون رغبته   ا و تصوم نفلا بدون ا  نه 

ا  ا دعـا الرجـل امرا تـه ا لـى فراشـه فلـم : " ا نه قال  روى البخاري ومسلم عن النبي 
 " . حتى يرضى عنها : " وفي رواية " ح تا ته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصب

ا ي ) لـإ يحـل لـإمرا ة ا ن تصـوم : " وروى البخاري عنه عليه الصـلاة والسـلام ا نـه قـال 
 " . ا لإ با  نه ( ا ي حاضر مقيم في البلد ) وزوجها شاهد ( نفلا 

 
* * * 

سلام   .. تلكم ا هم النظرات ا لى الجنس من وجهة نظر الإ 
 . صال الجنسي من زاوية الشريعة الربانية وكيف يتم الزواج ؟وتلكم ا ميز الإ داب في الإت

اللّه ا سا ل ا ن يهيئ لشـبابنا الزوجـات الصـالحات   ا   نظـر ا حـدهم ا لـى زوجتـه سـرته   
 . اللهم ا مين .. وا  ا ا مرها ا طاعته   وا  ا غاب عنها حفظته بنفسها وماله 

 (2) وليستعفف الذين لإ يجدون نكاحا - 2
نسان .. ه اثنان ا ن المال ا ساس السعادة   وعصب الحياة مما لإ يختلف في ا  ا تيسر للا 

نّه يحّل له كل عقدة   ويذلل في طريقه كل عقبة   ويوصله ا لى كل غاية   .. فا 
 : وصدق من قال 

 إن الذذذذذذذذذذذذذذذدراهم يف املذذذذذذذذذذذذذذذواطن كلذذذذذذذذذذذذذذذها

  
 تكسذذذذذذذذذذذو الرجذذذذذذذذذذذال مهابذذذذذذذذذذذة ومجذذذذذذذذذذذاال  

   

                                                

 .ا ي جامع امرا ته فا حوجها ا لى الغسل : من غّسل (  9
الطبعة الثانية من ص ( .. عقبات الزواج ) هذا البحث منقول طبق الإ صل مع بعض التصرف والإختصار من كتابنا (  2
 (923) 
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 فهذذذذذذذذذذي اللسذذذذذذذذذذان ملذذذذذذذذذذن أراد فصذذذذذذذذذذاحة  

  
 قتاًلذذذذذذذذذذذا  وهذذذذذذذذذذذي السذذذذذذذذذذذالح ملذذذذذذذذذذذن أراد  

   
وفـي بيئـة اجتماعيـة متغطرسـة   تعتبـر المـال كـل .. وربما يوجد ا نسان  و علم وخلـق 

ولـو كـان .. لكونـه فقيـر الحـال   ضـيق اليـد .. شيء   فتراه غير مكترّ به   غير مـا بوه لـه 
 : ورحم اللّه من قال .. ا مام الحرمين   وعالم الثقلين 

 فصذذذذذذذاحة حسذذذذذذذان وخذذذذذذذن ابذذذذذذذن مقلذذذذذذذة   

  
 مذذذذذذذان وزهذذذذذذذد ابذذذذذذذن أدهذذذذذذذم   وحكمذذذذذذذة لق

   
 إذا اجتمعذذذذذذذت يف املذذذذذذذرء واملذذذذذذذرء مفلذذذذذذذس  

  
 ونذذذذذذذذذذذودي عليذذذذذذذذذذذه ال يبذذذذذذذذذذذا  بذذذذذذذذذذذدرهم    

   
ولقد صدق الشاعر حين صور لنا اعتبار المال في بيئة الجهل والغنى هـو الإعتبـار الـإ ول 

 : حين قال 

 متذذذذذذذذذذذوت األسذذذذذذذذذذذد جوعذذذذذذذذذذذا يف الربايذذذذذذذذذذذا 

  
 وحلذذذذذذذذذذذذم الطذذذذذذذذذذذذري ملقذذذذذذذذذذذذي للكذذذذذذذذذذذذالب   

   
 وذو جهذذذذذذذذذذذذل ينذذذذذذذذذذذذام علذذذذذذذذذذذذى حريذذذذذذذذذذذذر  

  
 وذو علذذذذذذذذذذذذم ينذذذذذذذذذذذذام علذذذذذذذذذذذذى الذذذذذذذذذذذذرتاب  

   
ــاة   وهــو  -كمــا هــو مشــاهد  -فالمــال ا  ن  هــو العصــب الحســاس لإرتقــاء ســلم الحي

 !!. الوسيلة الإ ساسية للوصول ا لى ا ي غاية   وهو الإعتبار الإ ول لدى ا هل الجهل والضلال
ومــا ا .. ولكـن مــا ا يفعــل الشــباب ا  ا رغبـوا فــي الــزواج   والمــال غيـر متيســر لــديهم 

 . يصنعون ا  ا لم يروا ممن يعايشونهم تكافًلا ولإ عطًفا ؟ 
 ! ا نهم يريدون ا ن يعصموا ا نفسهم بالزواج لكن لإ يجدون السبيل ا ليه 

ا نهم يريدون ا ن يستجيبوا لدواعي الغريزة بالرباط المقـدس ولكـن تحـول دونهـم عقبـات 
 !!.  (9)وعقبات 

الشـباب ا لـى الـزواج ولكـن لـم يجـدوا في دعوة  ا نهم يريدون ا ن يلبوا نداء الرسول 
نسان.. المال  نسان على ا خيه الإ   !!.. ولم يجدوا من البيئة التي يعايشونها عطف الإ 

 ا  ن ما السبيل ا لى ا حصان نفوسهم   والحد من ثورة غرائزهم الجامحة ؟ 

                                                

سلام تجد ( عقبات الزواج ) ارجع ا لى كتابنا (  9 سلامي  -ا خي المربي  -وطرق معالجتها على ضوء الإ  العلاج الإ 
 .الناجع لكل عقبة تقف في طريق الزواج   ولعلك تستا نس بها وتسير على نهجها 
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عفـاف  السبيل ا لى  لـك هـو ا ن يسـتجيبوا لـدعوة القـرا ن الكـريم فـي التمسـك بحبـل الإ 
ي   وهذا هو الطريق الوحيد في ا صـلاح نفوسـهم   وا حصـان فـروجهم   والترفـع عـن والتسام

 . هواجس نفوسهم الإ مارة بالسوء 

وليسَتعف     الذين ال جِيُدون ن َكاًحا حتى ُيْغن يدُهم الّله من  }: قال تعالى 

 ( .33: النور . )  {فضل ه 
رادة    ..هذه الدعوة القرا نية ا لى العفة تربية نفسية كريمة  تقوي في نفـوس الشـباب الـإ 

وترســخ فــي قلــوبهم العزيمــة   وتجعــل مــنهم ا ناســي كالملائكــة   وتمــنحهم دائمــاَ الطما نينــة 
 !! .والإستقرار 

سلام في وصول الشاب ا لى قمة العفة والتسامي؟  ولكن ما هو المنهج الذي وضعه الإ 
هرة العــادة الســرية علــاج ظــا) فــي  -ا خــي المربــي  -كنــا تعرضــنا لإ صــول هــذا المــنهج 

 . في الفصل الثالث من هذا الكتاب  (9)( واستئصالها 
وهــا ا نــا  ا ا ســتعرض معــك العنــاوين العريضــة لإ صــول هــذا المــنهج مــع ماجــد لــي مــن 

 . ا ضافات جديدة لإستكمال البحث   وعلى اللّه قصد السبيل 
 : ا ما العناوين العريضة فهي على الترتيب التالي 

 . الإستمرار في صوم النفل  - 2. مبكرة  الزواج في سن - 9
 . ملء الفراغ بما ينفع  - 4. الإبتعاد عن المثيرات الجنسية  - 3
 . الإ خذ بالتعاليم الطبية  - 2. الرفقة الصالحة  - 2
 . استشعار خوف اللّه تبارك وتعالى  - 7

ضافات الجديدة لإستكمال المنهج فتتركز في نقطتين   : ا ما الإ 
 . ض البصر عن المحرمات غ: الإ ول 
 ..تقوية الوازع الديني : الثانية 

 ( . ا دب النظر ) ا ما غض البصر عن المحرمات فكنا ا فضنا القول عنه في بحث 
وها ا نا  ا ا لفت  هن القارئ مرة ثانية ا لـى الخطـر الـذي يترتـب عليـه النظـر باختصـار   

 . ليكون المربي دائًما على توعية واستذكار 

                                                

 من هذا الكتاب( 972) ارجع ا لى البحث ص (  9
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ال فيـه ا ن النظـرة ا لـى المـرا ة الإ جنبيـة سـهم مـن سـهام ا بلـيس   فمـن تركهـا مما لإ جد
 .. مخافة اللّه ا بدله اللّه ا يمانًا يجد حلاوته في قلبه 

ومما لإ شك فيه ا ن النظرة التي تتبعها النظرة تؤدي ا لى الإنجذاب الشهواني نحو المرا ة 
تسـامة يتبعهـا السـلام   والسـلام يتبعـه ا و نحو الرجل   وهذا الإنجذاب يتبعه الإبتسامة   والإب

الكلام   والكلام قد يتبعه الموعد واللقاء   واللقاء يؤدي لإ محالة ا لى نتائج وخيمة لإ تحمد 
 !!.. عقباها 

 : فقديما قال الشاعر 

 كذذذذذذذذل احلذذذذذذذذوادث مبذذذذذذذذداها مذذذذذذذذن النظذذذذذذذذر  

  
 ومعظذذذذذذذم النذذذذذذذار مذذذذذذذن مستصذذذذذذذغر الشذذذذذذذرر 

   
 : وحديثا قال 

 نظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرة فابتسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذامة فسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالم 

  
 فكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالم فموعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد فلقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاء

   
نسـان منافـذ التفكيـر الصـافي   ويكفي النظرات الخائنة ا لى المرا ة ضرًرا ا نها تسد فـي الإ 
وتشغله عن كثير من الواجبـات   وتـؤدي ا لـى تفسـخ الإ مـة وانحلالهـا   وتجعـل مـن الشـباب 

بـل  (9)!!.. يسيرون في الحياة بلا هدف ولإ غاية .. شباب لهو وعبث .. المتفسخ المتميع 
 !!. هم ا خطر ما يكونون على الإ من والإستقرار   وا ضر ما يكونون على الفضيلة والإ خلاق 

من ا جل هذا ا مر القرا ن الكريم المؤمنين والمؤمنات با ن يغّضوا من ا بصارهم   ويحفظوا 
 .. فروجهم 

ُروجدُهم ُقل للمؤمنني يدُغض و ا من أبصداِرهم وحيَفُظوا ُف }: قال تعالى في سورة النور 

وُقل للمؤمنات  يدغُضضند من أبصاِرهن  وحيَفظند * ذلك أزكى هلم إن  الّله خبرٌي ينا يدصنُعوند 

 (  39: النور . )  {.. فُروجدُهن  
فالعلــاج الوحيــد ا  ن فــي الوصــول ا لــى قمــة العفــة والتســامي هــو غــض البصــر عــن 

 !!.ا لإ فليتذكر ا ولو الإ لباب . المحرمات 
نا عرضنا في مواضع كثيرة من هذا الكتاب عن الوسائل فـي : لوازع الديني ا ما تقوية ا فا 

غرس العقيدة الربانية في نفس الولد   وعن المراحل المتدرجـة التـي تـؤدي ا لـى ترسـيخ التربيـة 
                                                

 .تجد ما يشفي الغليل في الحكمة من تحريم النظر والإختلاط ( ا لى كل ا ب غيور يؤمن باللّه ) ارجع ا لى رسالتنا (  9
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يمانيــة فــي الطفــل  حتــى ا  ا درج نحــو المراهقــة   وشــارف ســن البلــوغ  ودخــل عتبــة .. الإ 
وكالعابـد . وكان كالملك يمشي على الإ رض .. دانت ا خلاقه انصلح حاله   واز.. الشباب 

 . المتبتل يسير في الناس 
ومن المعلوم ا ن رب  الولد بالعقيدة الربانية   وتربيته علـى مراقبـة اللّـه فـي السـر والعلـن  
وحضور مجالس العلم والذكر   والمداومة على الفروض وصلاة النفل   والمواظبة على تلـاوة 

ــرا ن   و التهجــد فــي الليــل والنــاس نيــام   والإســتمرار علــى صــيام المنــدوب والتطــوع   الق
والإســتماع ا لــى ا خبــار الصــحابة والســلف   واســتذكار المــوت ومــا بعــده   والإرتبــاط بالرفقــة 

 .. الصالحة والجماعة المؤمنة 
كل  لك ا  ا فعله الشاب قوي في نفسه الوازع الديني وتجنب مواطن الفسـاد   وابتعـد 

 . الميوعة والتحلل   ووصل ا لى قمة العفة والتسامي  عن
 : نمو جين عظيمين من العفة والتسامي للتا سي والإقتداء  -يا شباب  -وا ليكم 
يوسف عليه السلام شاب في ريعان الشباب مكتمل الرجولة   يـانع الفتـوة   : ) الإ ول 

سـبل ميسـرة كمـا حكـى تدعوه ا لى نفسـها امـرا ة  ات منصـب وجمـال   والـإ بواب مغلقـة وال
 : القرا ن الكريم 

.  {ورداوددتُه اليت هو يف بيتها عن نفس ه وَغلََّقت  األبوابد وقالت هدْيتد لك  }
 ( . 23: يوسف ) 

غراء   وتلك الفتنة التي نخطف الإ بصار ؟  ما ا كان موقفه ا مام هذا الإ 

معاَذ الّله إنه ربِّي  }: ا لإنت قناته فاستسلم وخان عرضاَ اؤتمن عليه ؟ كلا ا نما قال

 ( . 23: يوسف . )  {أْحسدند مدثواي إنه ال ُيفل ُح الظاملون 
غراء والتهديد  ولقد حاولت امرا ة العزيز بكيدها ومكرها   وبكل ما لديها من ا لوان الإ 
:  ا ن تذيب من صلابته   وتضعضع من شموخه   وا علنت  لك للنسوة في ضيق وغلظ 

فاسْتعصدمد ولئن   يفعل ما آُمُره َلُيسجدنن  وليكوَنن مِّن ولقد رداودُته عن نفس ه }

 ( . 32:يوسف . )  {الص اغ رين 
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ربِّ }: ولكن الشاب يوسف عليه السلام اتجه بكلية ا لى الله يسا له المعونة والعصمة 

ن السجُن أحب  إ   مما يدُعونين إليه ، وإلَّا تصِرْ  عين َكيددُهن  أصُب إليهن وأُكن مِّ

 ( .33: يوسف . )  {اجَلاه ل ني 
ثم   ففشـلت المغريـات .. كان فتنة بين ضمير المـؤمن وخشـيته الربانيـة   ومغريـات الـإ 

يمان   .  (9)!! (  وانتصر الإ 
 هب زوجها ا لى الجهـاد   وغـاب  وهذه امرا ة في عهد عمر بن الخطاب : الثاني 

يها هواجس الوحدة   ويثور في عرقهـا دم عنها كثيرا   فتخيم عليها كا بة الوحشة   وتهجم عل
يمـان   .. الإ نوثة   وتتا جج فيهـا نـار الغريـزة  فلـا يصـدها عـن ارتكـاب المحـرم ا لـإ حـاجز الإ 

 : تنشد  وفي جنح الليل البهيم سمعها عمر .. ووازع المراقبة للّه 

 لقذذذذذد طذذذذذال هذذذذذذا الليذذذذذل واسذذذذذوّد جانُبذذذذذذه     

  
 وأّرقذذذذذذذذذذذذين أّلذذذذذذذذذذذذا حبيذذذذذذذذذذذذب أالعبذذذذذذذذذذذذذه   

   
 لذذذذذذذوال الّلذذذذذذذه ُتخشذذذذذذذى عواقُبذذذذذذذهفذذذذذذذو الّلذذذذذذذه 

  
 حُلذذذذذذذذرَّ مذذذذذذذذن هذذذذذذذذذا السذذذذذذذذرير جوانبذذذذذذذذذه    

   
مـا تصـبر : علـى ابنتـه حفصـة ا م المـؤمنين وقـال لهـا  وفي اليـوم الثـاني دخـل عمـر 

 . ا ربعة ا شهر : الزوجة على زوجها ا  ا غاب ؟ قالت 
اده المرابطين في جبهات القتال يا مرهم ا لإ يحبسـوا جنـديًّا  فا رسل الخليفة الراشد ا لى ق وَّ

 . عن ا هله ا كثر من ا ربعة ا شهر 
ثم .. كانــت فتنــة بــين استشــعار هــذه المــرا ة المؤمنــة خشــية اللّــه  ــإ  وبــين الــدافع ا لــى ال

يمان   . والفاحشة فهمدت الدوافع وانتصر الإ 
* * * 

ولـإ شـك ا ن .. تلكم ا هـم بنـود المـنهج فـي وصـول الشـاب ا لـى قمـة العفـة والتسـامي 
نـه .. ا المنهج   وسـار علـى بنـوده بدقـة وا حكـام وتطبيـق ومثـابرة الشاب ا  ا اتبع ا صول هذ فا 

ينتصر في الحياة علـى كـل الوسـاوس الشـيطانية والنفسـية التـي تعـتلج بـين جوانحـه   ويتغلـب 
بـل يكـون كالإ نبيـاء فـي الإ خلـاق   .. على كل الدوافع الغريزية التي تتوهج في ا عماق كيانه 

                                                

سلام والمشكلة الجنسية " ن كتاب م(  9  .للدكتور مصطفى عبد الواحد " الإ 
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الصالح في العفـة   حتـى يـا تي اليـوم الـذي يغنيـه اللّـه مـن وكالملائكة في الطهر   وكالسلف 
واللّـه سـبحانه دائًمـا يتـولى المتقـين الـإ برار ... فضله   ويسهل عليـه ا سـباب الـرزق والمعـاا 

 : ويجعل لهم من كل هم فرًجا   ومن كل ضيق مخرًجا ؛ لإ نه القائل في محكم تنزيله 

: الطلاق . )  {ويدرُزْقُه من حيُث ال حيتسب * ومدن يدتَِّق الّله يدْجعدل له مدْخرًجا  }
3  ) 

وليسَتعف ف  الذيند ال جيُدوند ن َكاًحا حتَّى ُيغن يُهم الّله من  }: والقائل ا يضا 

 .  {َفضل ه 
 ( . 33: النور ) 

لإ ن الكبت كمـا  -كما يتوهم البعض  -وهذه العفة والتسامي ليس من الكبت في شيء 
ثم لمن يزاولها ولـو " بية عرفه علماء النفس والتر هو استقذار العملية الجنسية   والإستشعار بالإ 

وهذا معنـاه هـو التبـرهن   ولقـد عقـدنا بحثـاً خاّصـاً فـي " ... كان مزاولتها عن طريق الزواج 
ســلام  م  -ا خــي المربــي  -ولقــد را يــت ( الــزواج والإتصــال الجنســي : ) بحــث  كيــف ا ن الإ 

فـا ين .. ؟ وكيف ا ن شرع الزواج تلبية للفطرة واستجابة للغريـزة ..ية العزوبة   ونّفر من الرهبان
سلام في مبادئه وواقعيته ؟   .الكبت وهذا هو الإ 

نـه لـإ يحتـاج )   فـي  -وبناء على هذا فا ن الفتى الشـاب حـين يحـس بالرغبـة الغريزيـة فا 
سلام  سلام يقرر في -الإ  حساس المجرد   لإ ن الإ  صراحة ا ن هذه  ا ن يستعيذ باللّه من هذا الإ 

 . الرغبة ا مر طبيعي لإ نكران له ولإ خلاف عليه 
وعلى  لك لإ يحتاج ا ن يكبت الشعور بهذه الرغبة   لكي يتطهر فـي نظـر النـاس ونظـر 

حساس   ومن ثم تنتفـي كـل .. نفسه  ثم من مجرد هذا الإ  ولإ يحتاج كذلك ا ن يستشعر بالإ 
ثم   والتـي تـؤدي ا لـى الجريمـة فـي الإضطرابات النفسية والعصبية التـي تنشـا  مـن ال شـعور بالـإ 

 . حالإت الشذو  
سلام لم يبح للفرد ا ن يطيع هذا الهاتف الغريـزي حسـبما اتفـق وا نمـا  ولكننا نعلم ا ن الإ 

 . وضع لذلك الحدود الشرعية التي يكون مباًحا في داخلها   محرًما فيما وراءها 
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ا التحـريم لمـا وراءهـا تعليـق فهـذ.. هذا صحيح   ولكن هذا شيء والكبت شيء ا خـر 
نسـان  حسـاس بـه فـي ا يـة لحظـة بـين الإ  ينظم النشاط ولكن لإ يقطعه من منبته   ولإ يحرم الإ 

 . (9) .. (ونفسه 
سـلامية ؛ ا ن ا نسـانا مـا  وهـو  -ومما يؤكد ا ن الكبت ليس له وجود في ظلال التربيـة الإ 

يـزة   وتـرجح لديـه ا ن سـيرتمي فـي ا  ا تملكته الشهوة   وتحكمت فيه الغر -في حياة العزوبة 
فيجوز له شرعا ا ن يلجا  ا لى العادة السرية لتسكين غريزتـه والتخفيـف مـن .. ا حضان الفاحشة 

يختار ا خف الضررين   وا هون الشـّرين : " ا خًذا بالقاعدة الإ صولية التي تقول .. حدة شهوته 
 . " 

لجلــب الشـهوة وا ثارتهـا وهــي ا ن الإســتمناء باليـد حـرام ا  ا كـان : ) لهـذا قـال الفقهـاء 
هادئة   ا ما ا  ا غلبـت الشـهوة بحيـث شـغلت البـال   وا قلقـت الخـاطر   وا وقفـت علـى بـاب 
الفاحشــة   وتعــين الإســتمناء طريًقــا لتســكينها فــا ن الــإ مر جــائز ومكــافئ بعضــه بعًضــا  وينجــو 

 .  (2)( صاحبه را ًسا برا س ا ي لإ ا جر عليه ولإ وزر   فلا يثاب ولإ يعاقب 
سـلام ديـن الكبـت والرهبانيـة   وا ن نظرتـه ا لـى ا ل إ فلتخـرس ا لسـنة الـذين يقولـون ا ِن الإ ِ

 !!.. الجنس نظرة استقذار وترفع وكراهية 
ســلام  -ا خــي القــارئ  -ولقــد را يــت  ا ن هــذا الإدعــاء لــيس لــه ا صــل فــي مبــادئ الإ ِ

 .. الخالدة 
* * * 

 : وفي مسك الختام 
سلامي ا ثبت كلمة طريفة للكاتب الكبير الإ س تا  على الطنطاوي تمثل لونًا من الوعي الإ 

قناع الهادئ الـذي يـدعو ا لـى الحـق  المعاصر للشباب   فهي نمو ج فريد للفهم البصير   والإ 
 . بالحكمة والموعظة الحسنة 

 ( : يا ابني ) يقول حفظه اللّه في رسالة له 
 !. لما ا تكتب ا لي على تردد واستحياء ؟) 

                                                

سلام والمشكلة الجنسية ) من كتاب (  9  .للدكتور مصطفى عبد الواحد ( الإ 
وسبق ا ن  كرناه  42للعلامة المرحوم الشيخ محمد الحامد ص ( ردود على ا باطيل ) هذا النص الفقهي من كتاب (  2

 .من هذا الكتاب ( رية حكم العادة الس) في بحث 
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الذي يحس هذه الوقدة في ا عصابه من ضرم الشهوة   وا نـك تحسب ا نك ا نت وحدك 
 !ا نت وحدك الذي اختص بها دون الناس ا جمعين ؟

ولـئن . لإ يا بني   هون عليك   فليس الذي تشكو داءك وحدك   ولكنه داء الشـباب 
ا ّرقك هذا الذي تجد   وا نت في السابعة عشرة   فلطالما ا ّرق كثيرين غيـرك   صـغاًرا وكبـاًرا 

ولطالمـا نفــى مــن عيــونهم لذيــذ الكــرى   ولطالمـا صــرف عــن درســه التلميــذ  وعــن عملــه   
 .. العامل   وعن تجارته التاجر 

ــر اضــطرام شــهوة    ــي ا شــد ســني العم ــي هــذه الســنوات   وه ــا ا يصــنع الفتــى ف فم
 ..ما ا يصنع ؟.. واضطراب جسد   وهياًجا وغليانًا ؟

 . تزوج : يعة النفس   فتقول له ا ما سنة اللّه   وطب!. هذه هي المشكلة 
اختـر ا حـدى ثلـاّ كلهـا شـر   : وا ما ا وضاع المجتمـع   وا سـاليب التعلـيم فتقـول لـه 

 !. ولكن ا ياك ا ن تفكر في الرابعة التي هي وحدها الخير   وهي الزواج 
على ا وهام غريزتك   وا حلام شهوتك   تدا ب علـى .. ا ما ا ن تنطوي على نفسك  - 9

وتغـذيها بالروايـا ت الـداعرة   والإ فلـام الفـاجرة   والصـورة العـاهرة حتـى تملـا   التفكير فيها  
وحدها نفسك   وتستا ثر بسمعك وبصرك   فلا ترى حيثما نظـرت ا لـإ صـور الغيـد الفـواتن   
تراهن في الكتاب ا ن فتحته   وفي طلعـة البـدر ا ن لمحتـه   وفـي حمـرة الشـفق   وفـي سـواد 

 .. وفي رؤى المنام الليل   وفي ا حلام اليقظة 

 أريذذذذذذذذذذذذد ألنسذذذذذذذذذذذذى ذكرهذذذذذذذذذذذذا فكأمنذذذذذذذذذذذذا 

  
 متثذذذذذذذذذذذذذل   ليلذذذذذذذذذذذذذى بكذذذذذذذذذذذذذل سذذذذذذذذذذذذذبيل  

   
 . ثم لإ تنتهي بك الحال ا لإ ا لى الهوس ا و الجنون ا و انهيار الإ عصاب 

وقـد تكلـم فـي ( .. العـادة السـرية ( ) الإسـتمناء ) وا ِما ا ن تعمـد ا لـى مـا يسـمونه  - 2
ْن كان ا قل الثلاثة شـرًّا وا خفهـا ضـراًرا   لكنـه ا ن وهو ا  .. حكمه الفقهاء   وقال فيه الشعراء 

جاوز حده ركب النفس بالهم   والجسـم بالسـقم   وجعـل صـاحبه الشـاب كهًلـا محطًمـا   
.. كئيًبا مستوحًشا   يفّر من الناس ويجبن عـن لقـائهم   ويخـاف الحيـاة ويهـرب مـن تبعاتهـا 

 . وهذا حكم على المرء بالموت وهو في رباط الحياة 
وا مــا ا ن تغــرف مــن حمــا ة اللــذة المحرمــة   وتســلك ســبل الضــلال   وتــؤم بيــوت  - 3

الفحش   تبذل صحتك وشبابك ومستقبلك ودينك في لذة عارضة   ومتعة عابرة   فا  ا ا نت 
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قد خسرت الشهادة التي تسعى ا ليها   والوظيفة التي تحرص عليها   والعلـم الـذي ا ّملـت فيـه 
 . ك ما تضرب به في ل ّج العمل الحر   ولم يبق لك من قوتك وفتوت

كلـا ا نـك كلمـا واصـلت واحـدة زادك الوصـال نهًمـا   .. ولإ تحسب بعد ا نك تشـبع 
كشارب الماء الملح لإ يزداد شـرًبا ا لـإ ازداد عطًشـا   ولـو ا نـك عرفـت مـنهن ا لإًفـا ثـم را يـت 

فقدها مثل ا خرى متمنعة عليك   معرضة عنك   لرغبت فيها وحدها   وا حسست من الإ لم ل
 . الذي يحسه من لم يعرف امرا ة ق  

وهبك وجدت منهن كل ما طلبت   ووسعك السلطان والمال   فهل يسـعك الجسـد  
 . وهل تقوى الصحة على حمل مطالب الشهوة ؟

دون  لك وتنهار ا قوى الإ جسـاد   وكـم مـن رجـال كـانوا ا عاجيـب فـي القـوة   وكـانوا 
مي والّسْبق   ما هي ا لـإ ا ن اسـتجابوا ا لـى شـهواتهم وانقـادوا ا لـى ا بطاًلإ في الرَّْبع والّصْرع والر
 .. غرائزهم حتى ا مسوا حطاًما 

وجعـل .. الصحة والنشـاط : ا ن من عجائب حكمة اللّه   ا نه جعل مع الفضيلة ثوابها 
ّب رجل ما جاوز الثلاثين   يبدو مما جار على .. الإنحطاط والمرض : مع الر يلة عقابها  ولر 

 . كابن ستين   وابن الستين يبدو من العفاف كشاب في الثلاثين نفسه 
ــي ســمعناها وهــي حــق وصــد  فرنج الت ــإ  ــال ال ــه ) ومــن ا مث مــن حفــظ شــبابه حفظــت ل

 .  (9)( شيخوخته 
 . هذا الداء فما الدواء ؟ : وكا ني ا سمعك تقول 

ن اللّه ما حرم شـيئا الدواء ا ن تعود ا لى سنة اللّه وطبائع الإ شياء التي طبعها اللّه عليها   ا  
ا لإ ا حل شيًئا مكانه   حرم المراباة وا حـل التجـارة   وحـرم الزنـى وا حـل الـزواج   فالـدواء هـو 

 . الزواج 
د هذا الفصل الذي . فليس ا لإ التسامي .. فا  ا لم يتيسر لك الزواج  وا نا لإ ا ريد ا ن ا عقِّ

 . ا عمد ا لى مثال ا مثّله لك لذلك .. كتبته ليكون مفهوًما واضًحا   بمصطلحات علم النفس 
 ! . ا ترى ا لى ا بريق الشاي الذي يغلي على النار ؟

                                                

هذه ا عضاء حفظناها في الصغر فحفظها اللّه في : " يذكرني هذا المثل ما روي عن ا حد السلف الصالح قوله (  9
 " .الكبر 
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وا ن خرقته .. ا نك ا ن سددته فا حكمت سده   وا وقدت عليه   فجره البخار المحبوس 
بريق  وا ن وصلت به  راعا كذراع القاطرة ؛ ا دار لك المصنع   وسـير .. سال ماؤه فاحترق الإ ِ
 .. !.القطار   وعمل الإ عاجيب 

 . حالة من يحبس نفسه على شهوته   يفكر فيها ويعكف عليها : فالإ ولى 
 . حال من يتبع سبيل الضلال   ويؤم مواطن اللذة المحرمة : والثانية 
 ( .المستعّف ) حالة المتسامي : والثالثة 

ــي ا و جســدي  ــي ا و قلب ــنفس عــن نفســك بجهــد روحــي ا و عقل ــو ا ن ت .. فالتســامي ه
بالإلتجاء ا لى اللّـه والإسـتغراق .. المدخرة   ويخرج هذه الطاقة المحبوسة يستنفد هذه القوة 

في العبادة   ا و بالإنقطاع ا لى العمـل والإنغمـاس فـي البحـث   ا و بـالتفرغ للفـن والتعبيـر عـن 
ــإ لوان لوحــة   ا و بالجهــد  هــذه الصــور التــي تصــورها لــك غريزتــك   بالإ لفــاظ شــعًرا   ا و بال

قبال على ا نسان . . لرياضة   والعناية بالتربية الدينية ا و البطولة الرياضية الجسدي والإ  يـا  -والإ ِ
محـب لنفسـه لـإ يقـدم ا حـًدا عليهـا  فـا  ا وقـف ا مـام المـرا ة   ورا ى اسـتدارة كتفيــه    -ابنـي 

ا حب ا ليـه مـن كـل .. ومتانة صدره   وقوة يديه   كان هذا الجسم الرياضي المتناسق القوي 
ا ن يضحي به   ويذهب قوته   ويعصر عضلاته   ويعود به جلًدا على جسد ا نثى   ولم يرض 

 .. عظم من ا جل سواد عيني فتاة ولإ من ا جل زرقتهما 
وهـو العلـاج الكامـل   فـا ن لـم يكـن فالتسـامي وهـو مسـكن ! الزواج : هذا هو الدواء 

 .. مؤقت   ولكنه مسكن قوي ينفع ولإ يؤ ي 
 :  ا ما ما يقوله المغفلون ا و المفسدون

ــى تنكســر  ــاط حت ــد الجنســين الإختل ــاعي وهــو تعوي ــذا الفســاد الإجتم ــن ا ن دواء ه م
حتـى يقضـي بهـا علـى البغـاء السـري  ( المحلـات العموميـة ) بالإعتياد حدة الشهوة   وفتح 

ا مـا .. وقد جربـت الإختلـاط ا مـم الكفـر كلهـا فمـا زادهـا ا لـإ شـهوة وفسـاًدا .. فكلام فارغ 
ننــا ا  ا ا قررناهــا وجــب ا ن نوســعها حتــى تكفــي الشــبان جميًعــا   وا  ن  المحلــات العموميــة فا 

 (9) فينبغي ا ن يكون في القاهرة ا كثر من عشرة ا لإف بغي   لـإ ن فـي القـاهرة مائـة ا لـف شـاب
 .. على الإ قل 

                                                

حصاء منذ (  9  ( .يا ابني ) سنة في الحين الذي نشر فيه المؤلف رسالته  32هذا الإ 
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وا  ا نحن جوزنا للشباب ارتيادها فاسـتغنوا بـذلك عـن الـزواج   فمـا ا نصـنع بالبنـات ؟ 
 .كلام فارغ يا بني واللّه ! من الذكور ؟( بغايا ) عمومية فيها هل نفتح لهن ا يًضا محلات 

وما تقوله عقولهم ولكن غرائزهم   وما يريدون ا صلاح الإ خلاق   ولإ تقدم المرا ة  ولإ 
نشــر المدنيــة   ولــإ الــروح الرياضــية   ولــإ الحيــاة الجامعيــة ا نمــا هــي ا لفــاظ يتلمظــون بهــا   

ولون بها على الناس   ويروجون به لدعوتهم   وما يريـدون ويبتدعون كل يوم جديًدا منها   يه
ا لــإ ا ن نخــرج لهــم بناتنــا وا خواتنــا ليســتمتعوا برؤيــة الظــاهر والمخفــي مــن ا جســادهن  وينــالوا 
الحلال والحرام من المتعة بهن   ويصاحبونهن منفردات في الإ سفار  ويراقصونهن متجملـات 

يضـــحون با عراضـــهم ليقـــال ا نهـــم مـــن فــي الحفلـــات   وينخـــدع مـــع  لـــك بعـــض الإ بـــاء ف
 .. المتمدنين 

وبعد   فيا ابني عليك بـالزواج   ولـو ا نـك طالـب لـإ تـزال   فـا ن لـم تسـتطعه فاعتصـم 
نهـا نعـم  بخوف اللّه   والإنغماس في العبادة والدرس   والإشتغال بالفن   وعليك بالرياضـة فا 

 . ا  هـ ( العلاج 
 ..ا يها الشباب والشابات 

يـاكم ا ن تسـمعوا ا لـي ا دعيـاء التقدميـة  هذا هـو الحـل الوحيـد لمشـكلتكم الجنسـية   فا 
ا ِّن حـل المشـكلة هـو تهـذيب الغريـزة : الذين يزينون لكم المنكر   ويحسنون الفجور بقولهم 

ــالحرام  (9) بالإختلــاط منــذ الصــغر فهؤلــإء الهــارفون بمــا لــإ يفهمــون   .. ا و ا شــباع الغريــزة ب
ما هم في الحقيقة ا لإ منفذون من حيث يعلمون ا و لإ يعلمون ..  والمتبّجحون بما لإ يعقلون

لجر الشـباب والشـابات فـي .. مخططات اليهودية والصليبية   ومؤامرات الماسونية والشيوعية 
سلامية ا لى وجودية فاجرة   وا باحية داعرة   ! ا تدرون من ا جل ما ا ؟.. المجتمعات الإ 

سلام عن الج بهات المرسومة للكفاح والجهـاد مـن ا جـل من ا جل ا ن ينصرف شباب الإ 
 .. ا ن يطا طئوا رؤوسهم لحكم الطغاة والمستبدين 

 .. من ا جل ا ن يصفقوا لكل ناعق   ويقبلوا حكم كل ملحد 
 .. من ا جل ا ن يكونوا قطعانا تسوقها عصا الجبّارين 

بكم فتحصنوا بالصبر   واربطوا قلو.. من هذه الإدعاءات الكا بة  -يا شباب  -فحذار 
سلام  وارفضوا بكليتكم دعوة كل ا باحي فاجر   وتبجح ... باللّه   وتوجوا رؤوسكم بعزة الإ 

                                                

فا نها فيها الرد القاطع على هذا الإفتراء بشكل لإ يترك شبهة ( ه ا لى كل ا ب غيور يؤمن باللّ ) ارجع ا لى رسالتنا (  9
 .لمرتاب 
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وال تتبُعوا أهواءد  }: واسمعوا ا لى ما يقوله سبحانه في محكم تنزيله.. كل وجودي ملحد 

 .(  77:المائدة . )  {قومب قد َضل وا من َقبُل ، وأضل وا كثرًيا ، وضل وا عن سواء السبيل
 * * *  

 هل يجوز مصارحة الولد جنسيًّا ؟  - 7
هـل يجـوز للمربـي ا ن يصـارح الولـد فـي .. يتساءل الكثير من المربين من ا باء وا مهـات 

 كل ما سيطرا  عليه من ا رهاصات المراهقة   وظواهر البلوغ ؟ 
 . وهل له ا ن يحّدثه عن العضو التناسلي ووظيفته   وعن الحمل والولإدة وكيفيتهما ؟ 

 وهل له ا ن يعرفه بكيفية الإتصال الجنسي ا  ا دخل عتبة الزواج ؟ 
جابة عليها لتحيرهم بين الجواز وعدمه   .كل هذه التساؤلإت يتوقف الكثير عن الإ 

الذي يبدو من الإ دلة الشرعية التي سنعرضها فيما بعد ا نه يجوز للمربـي ا ن يصـارح ابنـه 
بل ا حيانًا تكون المصـارحة واجبـة .. وترتب  بالغريزة ا و ابنته في القضايا التي تتعلق بالجنس   

 . ا  ا ترتب عليها حكم شرعي كما سيا تي بيانه 
 : وا ليكم هذه الإ دلة مرتبة 

نسان   وعن الفاحشة  - 9  : ا يات كثيرة تتحدّ عن الإتصال بالجنس   وعن خلق الإ 

مدَلَكْت أمياُنُهم فإ م  إلَّا على أزواجهم أو ما* والذيند ُهم لُفُروِجهم حاف ُظوند  } -

 (  7: المؤمنون . )  {فمن ابتغى وراءد ذلك فُأول ئكد ُهم العاُدوند * غرُي مدُلوم ني 

 ( . 927: البقرة . )  {ُأح ّل لكم ليلَة الصِّيام الرَفُث إىل ن سدائ كم  } -

رُبوُهن حتى ويسألوَنكد عن احملي  ُقل هو أذًى فاعتزلوا النساءد يف احمل ي  ، وال تق }-

 ( . 222: البقرة . )  {.. يطُهرن فإذا َتطه رند فأتوُهن  من حيُث أمردُكم الّله 

 ( . 223: البقرة . )  {ن سا ُكم حدرٌث لكم فأتوا حدرَثُكم أنَّا ش ْئُتم  }-
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وإْن َطلَّقُتُموهن  من َقبِل أن َتمس وُهن  وقد َفرضُتم َلُهن  فريضًة فنصُف ما  }

 ( . 237:البقرة . )  {فرضتم

.  {ثم جعلناُه ُنطفًة يف قرارب مك ني * وَلقد خدلقنا اإلنساند من ساللة  من ط ني   } 
 ( . 93:المؤمنون ) 

.  {إنا خلقنا اإِلنسان من ُنطَفة  أمشاجب نبتليه فجعلناُه ايًعا بصرًيا  } 

نسان  )  ُه ُكرًها ودوَضعتُه ُكرًها ومحُلُه ووصينا اإِلنساند بوالددِيه محلتُه ُأم  }(.   2:الإ 

 ( . 92: الإ حقاف . )  {وف صداُله ثالُثوند شدهًرا 

سراء . )  {وال تقرُبوا الزِّنى إنه كاند فاح شدًة وسداءد سدِبيًلا  }  ( . 32: الإ 

الز اني ال ينك ُح إال زانية  أو مشركة ، والزانيُة ال ينك ُحها إال زانب أو مشرَّا وُحرِّمد  }

 ( . 3: النور . )  {لك على املؤمنني ذ

إنكم * وُلوًطا إذ قال لقوم ه أتأُتوند الفاحشَة ما سبَقُكم هبا من أحد  من العاملني  }

 (  29: الإ عراف . )  {لتأتون الرِّجاَل شهوًة من ُدوِن النِّساء  بل أنتم قوٌم ُمسرفون 
نسـان ف رجـه وعمـن لـإ يحفظـه   فهذه الإ يات القرا نية تتحدّ بوضوح عمن يحفـظ الإ 

ليلـة الصـيام   وعـن المحـيض واعتـزال النسـاء فيـه   وعـن الموضـع ( الجمـاع ) وعن الرفـث 
الذي يكون فيه منبت الولد   وعن طلاق المرا ة قبل مسها   وعن النطفـة وتكوينهـا فـي رحـم 

نسان من ا خلاط النطفتين الرجل والمـرا ة   وعـن حمـل الولـد فـي ب طـن المرا ة   وعن خلق الإ 
ا مه ومدة ا رضاعه   وعن الزنى وكونه فاحشـة وسـاء سـبيًلا   وعمـن يـا تون الرجـال شـهوة مـن 

 ... ا لى ا خر هذه المعاني التي تتصل بالجنس   وترتب  بالغريزة .. دون النساء 
فكيــف يفهــم الولــد وهــو فــي ســن التمييــز والتعقــل تفســير هــذه الإ يــات وا مثالهــا ا  ا لــم 

 . ه ا و مربيه حقائقها وما يراد منها ؟ تتوضح لديه من قَِبل معلم
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ا ّن علـى المعلـم ا و المربـي ا ن يطمـس معـاني هـذه : ولإ يمكـن ا ن يقـول متبصـر عاقـل 
الإ يات بتفسيرات ا خرى لإ تمت ا لى المعنى المراد بصلة   ا و ا ن يمر عليها مرور الكـرام دون 

افى مـع قواعـد التربيـة لـإ ن هـذا المسـلك غيـر سـليم يتنـ.. توضيح لها   ا و تفسير لمضـمونها 
سلامية الإ صيلة   ويتناقض مع دعوة القرا ن الكريم ا لى فهمه وتدبره   . الإ 

.  {ك تاٌب أنزلناُه إليك ُمبارَّا ليد ب روا آيدات ه ودليَتذكَّرد أولوا األلباب  }: قال تعالى 
 ( . 21:ص ) 

ويعتبـر مـن .. ياتـه بل نجد القرا ن الكـريم ينكـر علـى مـن يقـرؤون القـرا ن ولـإ يتـدبرون ا  
 ..يفعل  لك خاوي الروح   مقفل القلب   قاسي النفس 

 ( . 24: محمد . )  {أفال يتدّبرون القرآن أم على قلوبب أقفاُلها  }:  قال تعالى 
ومن هنا نعلم ا ن القرا ن الكريم اشتمل على جملة ما اشتمل على ثقافة جنسـية لـإ بـا س 

 ..م بها بما فتح من ا فاق   ووضح من معال
ـــا الصـــغار والكبـــار   والشـــيب والشـــبان   والنســـاء  ـــة ينبغـــي ا ن يتفهمه ـــذه الثقاف وه

 ..والرجال 
ا ن المسلم يعلم ما يحل وما يحـرم   ويعـرف مـا يـا تي ومـا .. ومن ثمرات هذه الثقافة  
 .. حينما يريد ا شباع الوطر   وقضاء الشهوة .. يذر 

لهي حينمـا يمـر ا ن المسلم يزداد ق.. ومن ثمرات هذه الثقافة  بـداع الـإ  ناعـة وا يمانًـا بالإ 
نسـان وتكوينـه   وعـن تطـوره وهـو فـي رحـم ا مـه مـن  على الإ يات التي تتحدّ عـن خلـق الإ 

 .. نطفة   ثم ا لى علقة   ثم ا لى مضغة   ثم ا لى بشر سوي 
ا ن المسلم يؤمن ا يمانًا جازًمـا يوًمـا بعـد يـوم بصـلاحية هـذا .. ومن ثمرات هذه الثقافة 

سلا وا نـه الـدين الوحيـد الـذي يلبـي .. م   وخلود مبادئه الشاملة على مـدى الزمـان والإ يـام الإ 
نسانية   ويواكب ا طـوار الحضـارة والمدنيـة ا لـى ا ن يـرّ اللّـه الـإ رض ومـن  حاجات النفس الإ ِ

 !!. عليها 
ومن الإ دلة القوية التي تدل على ا ن المصارحة في قضايا الجنس ا مر ضروري للولد  - 2
حتـى ا  ا ظهـرت .. م الولد وهو في سن التمييز ا حكـام البلـوغ   وا رهاصـات المراهقـة ؛ تعلي

ــه تركــه  ــا وجــب علي ــه   وم ــه فعل ــا وجــب علي ــه الظــواهر عــرف م ــال .. علي ــل عــرف الحل ب
 .. والحرام 
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تعلـيم الولـد ا حكـام : ) تحـت عنـوان  -فـي بحـث سـبق  كـره  -ولقد فصلنا القول فيه 
 . (  427المراهقة والبلوغ ص 

 . تجد فيه ما يبّل الصدى  -ا خي المربي  -ارجع ا ليه 
ومن الإ دلة القوية ا يًضا التـي تـدل علـى ا ن المصـارحة فـي قضـايا الجـنس ا مـر لـإزم  - 3

ا صـول الإتصـال الجنسـي  ) للولد ؛ تعليمه حينما يشـارف علـى البلـوغ ويـدخل عتبـة الـزواج 
شباع الغريزي   ( . وا داب الإ ِ

ـــل تحـــت  ولقـــد فصـــلنا القـــول فـــي هـــذه المســـائل فـــي بحـــث ســـبق  كـــره قبـــل قلي
 ( .  432الزواج والإتصال الجنسي ص :)عنوان 

 . تجد ما يشفي الغليل  -ا خي المربي  -ارجع ا ليه 
تلكــم ا ظهــر الإ دلــة فــي جــواز مصــارحة الولــد وهــو فــي ســن التمييــز عــن قضــايا الجــنس 

 . ومسائل الغريزة 
اجـب التوعيـة الجنسـية لإ ولـإدك ؛ لـإ ن الشـرع بو -ا خـي المربـي  -فبعد هذا البيان قـم 

ثم    يحتم عليك ا ن توضح لهم هذه الحقائق حتى لإ يقعوا في حبائل الجهل   وموبقـات الـإ 
 .. ومتاهات الفوضى 

 : ولكن ا  كرك بشيئين هامين 
ا ع  لكل مرحلة من مراحل السن حكمهـا فـي التعلـيم   فلـا يعقـل ا بـًدا ا ن تعلمـه  - 9

ــا ا صــول الإت ــي ســن العاشــرة   وتهمــل تعليمــه ا حكــام المراهقــة مثًل صــال الجنســي   وهــو ف
 . والبلوغ 
من الإ فضل ا ن تشرف الإ م على تعليم البنت فـي هـذه القضـايا الجنسـية لـإ ن ا خـذ  - 2

وفـي حـال عـدم وجـود الـإ م تقـوم بالمهمـة ا يـة مرشـدة .. البنت عن الإ م ا خـذ وا لقـن وا وعـى 
 . ا خرى تقوم مقامها 

* * *  
سلام في تربية الولد جنسـيًّا  -ا يها المربون  -تلكم  ا هم الخطوط الرئيسية التي وضعها الإ 

 ..  وتكوينه سلوكيًّا   وضبطه غريزيًّا 
سـلام فـي التربيـة   وا ن  صـلاح ا ن يا خـذوا بمـنهج الإ ِ فما ا حوج ا هل الفكـر والتربيـة والإ ِ

سـلامي وقـد عسى ا ن نجـد ا ب.. يسيروا على هدي القرا ن في الإنضباط الغريزي  نـاء الجيـل الإ ِ
اكتملت شخصيتهم   وصلحت سريرتهم   وتقومت ا خلاقهم   وتحررت من الإ فات النفسـية 
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وعندئــذ يســتطيعون ا ن ينهضـوا برســالة   ويقومــوا .. والمفاسـد الإجتماعيــة نفوســهم وقلـوبهم 
سلام .. بمسؤولية  نساني راية التوحيد   وشعار الإ   ..ويرفعوا في سماء الوجود الإ 

ســلام العظــيم حــين عــالج مشــاكل  وا ريــد ا ن يفهــم كــل  ي عقــل وبصــيرة ا ن هــذا الإ 
نسان وا فات المجتمع كـان العلـاج شـامًلا لكـل الجوانـب   ومهيمًنـا علـى كـل النـواحي .. الإ 

سلام شرع اللّه الخالد ا نزله اللّه سبحانه ليكون للعالمين هادًيـا ومبشـًرا ونـذيًرا  فمـن .. لإ ن الإ 
 . ن اهتدى به سعد   ومن دعا ا ليه هدي ا لى صراط مستقيم حكم به عدل   وم

  
ا لـإ النظـرة .. ولن ي ْنِقذ العالم من فوضى الغريزة المتفلتة   والإنحدار الخلقـي الجـارف 

نسـان الحيـاة المتوازنــة  سـلامية ا لـى الجـنس   لكونهــا تضـع كـل شـيء موضــعه   وتتـيح للا  الإ 
نسانية وتر نسان المتكاملة التي تحقق معنى الإ   . ضي وتَلبّي ا شواق الإ ِ

عسـى ا ن .. ولعل المسلمين يفقهـون ديـنهم   ويعيشـون تحـت ظلالـه ا منـين مطمئنـين 
 . يستعيدوا مكانتهم بين الإ مم   وكرامتهم تحت الشمس وما  لك على اللّه بعزيز 

 : فيا ا يها المربون . وبعد ... 
 تقكم ؟ا عرفتم مدى المسؤولية الشاقة الثقيلة الملقاة على عا

يمانيـة هـي الركيـزة الإ ساسـية التـي يجـب ا ن توجهـوا ا ليهـا  ا عرفتم ا ن مسؤولية التربيـة الإ 
 اهتمامكم ؟

ا عرفتم ا ن مسؤولية التربية الخلقيـة هـي مـن المسـؤوليات الهامـة التـي يجـب ا ن تعيروهـا 
 نظرتكم ورعايتكم ؟

ا ن تركـزوا عليهـا ا عرفتم ا ن مسؤولية التربية الجسمية هـي مـن وسـائل القـوة التـي يجـب 
 جهودكم وعزائمكم ؟ 

ا عرفتم ا ن مسؤولية التربية العقلية هي مـن ركـائز المجـد والمدنيـة والحضـارة فـي ا مـتكم 
 ووطنكم ؟

 ا عرفتم ا ن مسؤولية التربية النفسية هي من دعائم النضج والإتزان في ا عداد ا ولإدكم ؟
لمســؤوليات التــي يجــب ا ن ا عــرفتم ا ن مســؤولية التربيــة الإجتماعيــة هــي مــن ا ميــز هــذه ا

 تلّقنوها ا فلا  ا كبادكم ؟
ـؤوا  ا عرفتم ا ن مسؤولية التربية الجنسية هي من القضايا الهامة الكبرى التي يجـب ا ن تنشِّ

 عليها من لهم حق التربية في ا عناقكم ؟



 مسؤوليات المربين: الثَّاني الِقْسم   422
 

.. ا  ا عرفتم هذا كلـه فعلـيكم ا ن تنطلقـوا فـي مضـمار التربيـة   وتحمـل المسـؤولية .. 
ولإ متواكلين   حتى تروا زهرات حيـاتكم   وثمـرات قلـوبكم كالملائكـة طهـًرا   غير متوانين 

 .. وكالصحابة عزائم   وكالإ سود شجاعة   وكالبدور نوًرا وا شراًقا 
وبقــدر العطــاء الــذي تعطونــه   والجهــد الــذي تبذلونــه   والعزيمــة التــي تطلقونهــا   

  والصـلاح لإ بنـائكم   والتربيـة المثلـى  يتحقق الخير لإ متكم.. والمسؤولية التي تستشعرونها 
 !!.. لذراريكم وا جيالكم 
كيف يتحقق هذا كله ؟   وكيف يتم الوصول ا لى قمـة  -يا معشر المربين  -ثم ا تدرون 
 التربية الفاضلة ؟

 : بتقديري ا ن هذا يتحقق با مرين ا ساسيين هامين 
 . بظاهرة المراقبة والملاحظة : الإ ول 
 . ة من الفراغ بالإستفاد: الثاني 

ــا ويقــوى جســميًّا   وينضــج  ــا   ويتكــون خلقيًّ فبالمراقبــة والملاحظــة يتربــى الولــد ا يمانيًّ
 .. عقليًّا  ويكتمل نفسيًّا واجتماعي ًّا 

وبالمراقبة والملاحظة ينجـو الولـد مـن رفـاق السـوء   والخلطـة الفاسـدة   وقرنـاء الفتنـة 
 .. والإنحراف 

: رر الولـد مـن كـل العوامـل التـي تـؤدي ا لـى انحرافـه وشـقائه وبالمراقبة والملاحظة يتحـ
لمـا يعرضـانه مـن ا فلـام جنسـية خليعـة  ( التليفزيون ) يتحرر من مشاهدات السينما   والرائي 

ويتحرر من قراءة المجلات الخلاعيـة .. وروايات بوليسية محّرضة   وتمثيليات موجهة ماجنة 
ــرة   والقصــص الجنســية المهيجــة    ــةالمثي التــي تفتــك .. والمســرحيات اللاا خلاقيــة الهابط

سلامية في الصميم   . بالفضيلة   وتطعن الإ خلاق الإ ِ
سـلامية الفاضـلة   ويكتمـل روًحـا  وبالمراقبة والملاحظة يصـل الولـد ا لـى قمـة التربيـة الإ 

فيعطي لغيـره القـدوة الصـالحة فـي الإ خلـاق   والإ سـوة الحسـنة فـي .. وعقًلا وا خلاًقا وعلًما 
 . بل يكون كتا لق البدر في السماء   وكالمَلك حين يمشي على الإ رض .. المعاملة 

ا ما الإستفادة من الفراغ فيتركز في بذل الجهد   وتوجيه الطاقة حين يـا وي المربـي ا لـى 
بيته   ويجلس بين ا هله وا ولإده   ففي هذه الإ وقات من الفـراغ يجـب علـى المربـي ا ن يضـع 

 .. عداد الولد علميًّا   وتكوينه عقيديًّا   وتوجيهه خلقيًّا البرنامج المناسب في ا  
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حين يقضيان سهرتهما عند المساء مع ا ولإدهمـا .. فما ا حسن الإ ب   وما ا جمل الإ م 
بـل مـا ا عظـم ا جرهمـا عنـد اللّـه عـز !..   وينظمان البرامج الهادفة في تلقـين ا فلـا  ا كبادهمـا 

يحفظونـه ا و تفهـيم مسـا لة يكتبونهـا   ا و عـرض وجل حين يجلسان مع الإ ولإد لسـماع درس 
قصـة يتعلمونهـا   ا و تلقـين فضـيلة يتوجهونهـا   ا و تحسـين تلـاوة يتلّقنونهـا   ا و ا ثـارة مداعبــة 

 ... ا دبية ا و ممازحة ترفيهية يمرحون بها ويضحكون منها 
العز  يحقق الخير كل الخير للولد   ويرتفع به نحو مدارج -واللّه  -وهذا المسلك الحق 

بــل يجعــل منــه ا نســانًا ســويًّا   ورجًلــا حكيًمــا   ومســلًما فاضــًلا ..   ومكــارم الإ خلــاق 
 ... كريًما 

وهذا هو في الحقيقة سبيل التربية المثلى في ا عداد الولد للحيـاة   وتهيئتـه ليكـون اللبنـة 
وكـم يكـون .. الصلبة المتينة في بناء المجتمع الفاضل   وتكـوين الإ جيـال الصـالحة المؤمنـة 

نسـانيته   حـين يقضـي .. الإ ب ا و الإ م ا و المربي  ظالًما للولد   مسـتهتًرا فـي حقـه   قاتًلـا لإ ِ
ا وقات فراغه في سهرة عابثة مع ا صدقائه   ا و في مقهى لإغية مع اللاهين والفارغين مـن ا بنـاء 

.. ه وا قرانـه مع المنحرفين والمتحللين من ا بنـاء بلـد.. حيه وجيرانه   ا و في مسرح ا ثم خليع 
 ؟ 

يمان والعقيدة الصحيحة الثابتة غير الإ ب والإ م ؟  من لتربية الولد على الإ ِ
 ومن لتربية الولد على الخلق الفاضل والإ دب الرفيع غير الإ ب والإ م ؟

 ومن لتربية الولد على العقل السليم والجسم السليم والقوة المتينة غير الإ ب والإ م ؟
 يل العلم   والثقافات النافعة غير الإ ب والإ م ؟ومن لتربية الولد على تحص

 ومن لتربية الولد على الإ صول النفسية ومبادئ التعقل والإتزان غير الإ ب والإ م ؟
 ومن لتربية الولد على مراعاه حقوق الإ خرين والتزام ا داب المجتمع غير الإ ب والإ م ؟

ضـائل ا  ا كـان الـإ ب فمن يربي الولد على هذه الخصال   ويغرس في نفسـه هاتيـك الف
 ..لإهًيا   والإ م عابثة ؟ 

 : ورحم اللّه شوقي حين قال 

 لذذذذذذذذذذيس اليتذذذذذذذذذذيم مذذذذذذذذذذن انتذذذذذذذذذذهى أبذذذذذذذذذذواه 

  
 هذذذذذذذذذذذذذّم احليذذذذذذذذذذذذذاة وخّلفذذذذذذذذذذذذذاه ذلذذذذذذذذذذذذذيال   

   
 إن اليتذذذذذذذذذيم هذذذذذذذذذو الذذذذذذذذذذي تلقذذذذذذذذذى لذذذذذذذذذه    

  
 أمًّذذذذذذذذذذذذذا ختّلذذذذذذذذذذذذذت أو أًبذذذذذذذذذذذذذا مشذذذذذذذذذذذذذغوال
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يمان و الخلق   وتكوينه فالإ بوان ا  ن هما المسؤولإن ا وًلإ وا خًرا في ا عداد الولد على الإ ِ
وتوجيهــه ا لــى التــزود بــالعلوم النافعــة   والثقافــات .. علــى النضــج العقلــي   والــإتزان النفســي 

 .. المفيدة المتنوعة 
.. والرجـل راٍع فـي بيـت ا هلـه ومسـؤول عـن رعيتـه: " القائـل  وصدق رسول اللّه 

 ( . مسلم البخاري و.. " . ) والمرا ة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها 
 ( ابن حبان .. " . ) ا ن اللّه سائل كل راٍع عما استرعاه حفظ ا م ضيّع : " والقائل 
 ( الترمذي " . ) ما نحل والد ولًدا ا فضَل من ا دب حسن : " والقائل 

ــات  ــن ا وق ــة   وا ن يســتفيدا م ــإ ا ن يستشــعرا بمســؤوليتهما الكامل ــإ بوين ا ل ــى ال ــا عل فم
 ..   والقيام  بهاتيك المسؤوليات فراغهما للنهوض بهذه الواجبات 

وعليهما ا ن يعلما ا ن ا ي تقصير في مسؤولية من هـذه المسـؤوليات التـي سـبق الحـديث 
يعرضهما للعقوبة بين يدي اللّه سبحانه وتعالى فـي يـوم لـإ ينفـع فيـه .. عنها   والتفصيل فيها 

 . مال ولإ بنون ا لإ من ا تى اللّه بقلب سليم 
 : ا نصب ا عينهما قوله تبارك وتعالى وحسب الإ بوين ا ن يضع

يا أيها الذيند آمنوا ُقوا أنفسدُكم وأهليُكم ناًرا وُقوُدها الن اُس واحل جارة عليها مالئ كةا  }

 ( . 2: التحريم . )  {غالظا ش دداٌد ال يعُصوند الّله ما أمرُهم ويفعدُلوند ما ُيْؤمدُروند 
يكـون .. واستشـعروا مراقبـة اللـه فـي نفسـيهما ولإ شك ا نهما ا  ا استذكرا هذه الإ يـة   

ا لـإ فلـيعلم المربـون واجـبهم   .. اندفاعهما للتربية ا قوى   ونهوضهما بهذه المسؤوليات ا كبر 
وعلـيهم ا ن يعلمـوا ا ن الوقـت كالسـيف ا ن .. وليستفيدوا من ا وقات الفراغ في تربية ا ولـإدهم 

..   وا ن العمر ينقضـي بالسـرعة الفائقـة  لم يقطعوه قطعهم   وا ن الواجبات ا كثر من الإ وقات
فا  ا لم يقدروا الإ مانة الملقاة على عاتقهم حق قدرها   وا ن لـم يرعـوا هـذه المسـؤوليات حـق 

فقــد يفــاجئهم المــوت بغتــة وهــم لــإ يشــكرون   بــل يــا تيهم العــذاب فجــا ة ثــم لــإ .. رعايتهــا 
 :ينصرون   وصدق الله العظيم القائل في محكم التنزيل 
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واّتبعوا * يُبوا إىل ربُكم وأسل ُموا لُه من قبِل أن يأت يُكم العدَذاُب ُثم ال ُتنصُرون وأن  }

: الزمر )  {أحسند ما ُأنزل إليكم من ردبُكم من قبِل أن يأتيدُكم العدَذاُب بغتًة وأنتم ال تْشُعُروند 
22  ) 

ين مسـؤولياتهم ؛ وا خيًرا ا ريد ا ن ا لفت نظر المربين جميًعا علـى اختلـاف درجـاتهم وتبـا
ولـإ سـيما التربيـة  -ولإ سيما الإ باء والإ مهات منهم ا ن هذه المنـاهج التـي وضـعتها فـي التربيـة 

 .. تصلح للكبار والصغار   والشيب والشباب   والرجال والنساء  -الإجتماعية 
سلام في التربية لإ نفسكم قبل ا ن تلقّ  -ا يها المربون  -فاحرصوا  نوها على التزام مناهج الإ ِ

ا ولإدكم   لتعطوا في  لك القدوة الحسنة لمن لهم في ا عناقكم حق التربيـة والمسـؤولية   ثـم 
حتــى ينشــؤوا علــى .. بالتــالي ابــذلوا الجهــد فــي تعليمهــا ا ولــإدكم   وتلقينهــا ا فلــا  ا كبــادكم 

سلام الكامل والخلق الرفيع  وبذلك تكونون قـد ا َعـدْدتموهم لخـوض .. العقيدة الصحيحة والإ ِ
مار الحياة   وتحمل ا شّق المسؤوليات بقلوب مؤمنة   ونفوس صابرة   وا رواح طـاهرة زكيـة غ

 ...   وعقول ناضجة متّزنة   وا جسام َجْلَدة قوية 
فابــذلوا جهــدكم   واجمعــوا ا مــركم   وســيروا علــى بركــة اللّــه ؛ فعــين اللّــه ترعــاكم   

عز وجل يثيـبكم خيـًرا   ويـّدخر لكـم  والإ جيال المقبلة تبارك لكم جهودكم وا عمالكم   واللّه
 ..في القيامة ا جًرا 

وُقل اعمدُلوا فسريى الّله عمَلُكم وردُسوُله واملؤمنوند وسرُتدوند إىل عدال م الغيِب  }

 ( . 952: التوبة . )  {والشهادة  فينبُئُكم ينا كنتم تعمُلون 
 .وا خر دعوانا ا ن الحمد لله رب العالمين 
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 :القسم الثالث 
 . َوَسائِل التَّربِية المَؤثِّرة في الَولَد : لفصل الإ ول ا

 . لإ َساِسيَّة في َتْربِية الولَد االَقواِعد : الفصل الثاني 
 . اْقتراَحات َتْرَبويَّة َلإ ب دَّ ِمْنَها : الفصل الثالث 
 :الفصل الإ ول 
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 َوَسائِل التّربَية المؤثَّرة في الولد : الإ ول الفصل 
مسؤوليّات ( تربية الإ ولإد ) في المجلد الإ ول من كتاب  -ها القارئ الكريم ا ي -مر بك 

نفسـية . عقليـة ا م جسـدية . المربين الكبرى في تربية الولد   سواء ا كانت ا يمانية ا م ا خلاقيـة 
ولإ شك ا ن هذه المسؤوليات التي سبق الكلام عنها والتفصـيل فيهـا هـي مـن .. ا م اجتماعية 

وكم يكون الإ باء في سعادة   والمربـون .. ي مجال التربية وا عداد الولد ا ضخم المسؤوليات ف
 . حين يحصدون في المستقبل ثمرات سعيهم   ويستظلون في ظلال غرسهم ؟ .. في سرور 

حين يرون ا فلا  ا كبادهم ملائكة يمشـون .. وكم تكون نفوسهم هنيئة   وا عينهم قريرة 
 . كة تسير في الناس ؟ على الإ رض   وثمرات فؤادهم مصاحف متحر

.. ولكن هل يكفـي المربـي ا ن يـنهض بهـذه المسـؤوليات   ويضـطلع بهـذه الواجبـات 
ا م عليه ا ن يستزيد فـي الوسـائل   .. وهو يظن ا نه بّرا  الذمة   وا ّدى المهمة   واستنفد الجهد 

 ! ..ويبحث دائًما عن الكمال والإ فضل ؟
ئًمــا فــي الوســائل المجديــة   والقواعــد لــإ شــك ا ن المربــي الــواعي المنصــف يســتزيد دا

حتـى .. التربوية المؤثرة في ا عداد الولد عقيديًّا وخلقيًّا   وفي تكوينه علميًّا ونفسيًّا واجتماعيًّـا 
 !!.. يبلل الولد ا سمى ا يات الكمال   وا على  رى النضج   وا زهى مظاهر التعقل والإتّزان

د التربوية المؤثرة في تكوين الولد وا عداده ولكن ما هي هذه الوسائل المجدية   والقواع
 ؟ 

 : في تقديري ا نها تتركز في ا مور خمسة 
 . التربية بالموعظة  - 3. التربية بالقدوة  - 9
 . التربية بالملاحظة  - 4. التربية بالعادة  - 2
 . التربية بالعقوبة  - 2

ْدو َة - 9  التربية بالق 
ائل المؤثرة في ا عداد الولد خلقيًّـا   وتكوينـه نفسـيًّا القدوة في التربية هي من ا نجع الوس

 لك لإ ن المربي هو المثل الإ على في نظر الطفل   والإ سـوة الصـالحة فـي عـين .. واجتماعيًّا 
بـل تنطبـع فـي نفسـه .. يقلده سلوكيًّا   ويحاكيه خلقيًّا من حيـث يشـعر ا و لـإ يشـعر.. الولد 

 !!.. سية والمعنوية من حيث يدري ا و لإ يدري وا حساسه صورته القولية والفعلية والح
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فا ن كان المربـي صـادًقا : ومن هنا كانت القدوة عامًلا كبيًرا في صلاح الولد ا و فساده 
وا ن .. نشا  الولد على الصدق والإ مانة والخلق والكرم والشـجاعة والعفـة .. ا ميًنا كريًما عفيًفا 

نشا  الولد على الكذب والخيانـة والتحلـل .. نًا نذلإ كان المربي كا ًبا خائًنا متحلًلا بخيلا جبا
 .. والجبن والبخل والنذالة 

فانه لـإ .. ا ن الولد مهما كان استعداده للخير عظيًما   ومهما كانت فطرته نقيًّة سليمة 
يستجيب لمبادئ الخير وا صول التربية الفاضلة ما لم ير المربي في  روة الإ خلـاق وقمـة القـيم 

ومن السهل على المربي ا ن يلّقـن الولـد منهًجـا مـن منـاهج التربيـة   ولكـن .. عليا   والمث ل ال
من الصعوبة بمكان ا ن يستجيب الولد لهذا المنهج حين يرى من يشرف على تربيتـه   ويقـوم 

 !.. على توجيهه غير متحّقق بهذا المنهج   وغير مطبق لإ صوله ومبادئه 
 : ًما في المعلم الذي يخالف فعله  قولَه ومن هنا كان تقريع شاعرنا العربي ا لي

 يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا أيهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا الرُجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل املعّلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم غذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذريده 

  
 هّلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا لنفسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذك كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذان ذا التعلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيمُ 

   
 تص ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُف الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدواءد لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي السِّذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذقام وذي الضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنى  

  
 َكْيمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا يص ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذح  بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه وأنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذقيمُ  

   
 ابذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدأ بنفسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذك فاْنهدهدذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا عذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن غّيهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  

  
 فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذإذا انتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهت عنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه فأنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتد حكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيم 

   
 ظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذْت وُيقتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذددى فهنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاَّ ُيَقبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا وع 

  
 بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالعلم منذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذك ويدنفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُع التعلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيمُ  

   
ــاده المــنهج الســماوي المعجــز  -ولقــد علــم اللّــه ســبحانه  ا ن الرســول  -وهــو يضــع لعب

المبعــوّ مــن قبلــه بــا داء الرســالة الســماوية لإ مــة مــن الــإ مم ؛ ينبغــي ا ن يكــون متصــًفا بــا على 
عنه   ويقتـدوا بـه   ويتعلمـوا منـه    حتى يا خذ الناس.. الكمالإت النفسية والخل قية والعقلية 

 ..ويستجيبوا ا ليه   وينهجوا نهجه في المكارم والفضائل والخلق العظيم 
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لإ ن اللّه سـبحانه ا علـم حيـث .. ومن ا جل هذا كانت النبوة تكليفية ولم تكن اكتسابية 
 !..يجعل رسالته   وهو ا درى بمن يصطفي من البشر ليكونوا رسلا مبشرين ومنذرين 

ليكـون للمســلمين علـى مــدار التـاريخ القــدوة الصــالحة   لك بعــث اللّـه محمــًدا لـذ
 .. وللبشرية في كل زمان ومكان السراج المنير   والقمر الهادي 

 ( . 29:الإ حزاب )  {..لقد كان لكم يف رسول الّله أسوة حسنة  }

الّله بإذنه وسراًجا وداعًيا إىل * يا أيها النيب إنا أرسلناَّ شاهًدا ومبشًرا ونذيًرا  } 

 (  42: الإ حزاب . )  {منرًيا 
ووضع اللّه سبحانه فـي شـخص محمـد عليـه الصـلاة والسـلام الصـورة الكاملـة للمـنهج 
ســلامي   ليكــون للا جيــال المتعاقبــة الصــورة الحيــة الخالــدة فــي كمــال خل قــه وشــمول  الإ ِ

 .. عظمته 
ئلت السيدة عائشة  ق رسـول رضـي اللـه عنهـاس  لـ  كـان : "  فقالـت  اللّـه    عـن خ 

 " . خلقه القرا ن 
جابة دقيقة مختصرة شاملة   ضّمت في معانيها مـنهج القـرا ن الشـامل   ومبـادئ  ا ِنها لإ 

ــا ا ِن النبــي .. الإ خلــاق الفاضــلة  كــان الترجمــان الحــي لفضــائل القــرا ن   والصــورة  حقًّ
 !.. المتحركة لتوجيهاته الخالدة 

   ا و يصل ا لى نقطة من بحره العظيم ؟  من يستطيع ا ن يحوم حول حماه
يكفيـه عليـه الصـلاة والسـلام فخـرا وشـرًفا وخلـوًدا ا ن يعلـن عـن نفسـه ا ن اللّـه سـبحانه 
صنعه على عينه   وا ّدبه فا حسن تا ديبه ليكـون دائًمـا كالعافيـة للا بـدان   والشـمس للـا كوان   

 !والبدر المتا لق في بحار الظلمات 
 "ا ّدبني ربي فا حسـن تـا ديبي : " ا نه قال  ني عن النبي روى العسكري وابن السمعا

(9)  . 
محوط بالعنايـة الربانيـة اتصـافه بصـفات النبـوة  ومما يدل على تا ديب اللّه له   وا نه 

 . الإ ساسية قبل النبوة وبعدها 
                                                

 .الحديث في سنده ضعف ولكن معناه صحيح (  9
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لــم يقتــرف ا ِثًمــا مــن ا ثــام الجاهليــة بــل كــان معروًفــا بــالمتعفف  فمــن المعلــوم ا نــه 
 . الطاهر 
وهـي التـي قالـت . ا من ناحية صدقه وا مانته فكانت الجاهلية تناديه بالصـادق الـإ مين ا م

 . ما جّربنا عليك كذًبا : له في مجمع كبير من الناس 
ويكفيـه عليـه الصـلاة والسـلام .. فكـان لـإ يدانيـه ا حـد : ا ما من ناحية  كائـه وفطانتـه 

ضـع لقومـه الحـل المناسـب فـي وضـع شرًفا وفخـًرا وخلـوًدا ا ن اسـتطاع بتـدبيره وحكمتـه ا ن ي
 . الحجر الإ سود   وا ن يخلّص الناس من حرب طاحنة مدّمرة لإ يعلم مداها ا لإ اللّه وحده 

ا ما من ناحية تبليل الدعوة فكان عليه الصـلاة والسـلام لـإ يطيـب لـه نـوم   ولـإ يهنـا  لـه 
سلا.. عيش   ولإ يرتاح له بال  م   ودخلت فـي ديـن حتى يرى الإ مة قد استجابت لدعوة الإ ِ

علـى ا ن يخفــف مـن همــه وحزنــه    اللّـه   وكثيــًرا مـا كانــت الإ يـات تنــزل حاّضـة النبــي 
ــإ يتعــرض جســمه  ــى ل ــذهب نفســه حســرات   وحت ــإ ت ــى ل ــه وتبليغــه حت ويهــّدئ مــن حركت

 : فمن هذه الإ يات .. للهلاك 

: الكهف  ) {فلعلك باخٌع نفسك على آثارهم ِإن   يؤمنوا هبذا احلديث أسفا  } -
2 .) 

 ( . 22: القصص )  {إنك ال هتدي من أحببت ولكّن الّلهد يهدي من يشاء  } 

 (. 2: فاطر )  {فال َتذهدب نفُسك عليهم حدسدرات  } -
ومع كل هذا كان عليه الصلاة والسلام مضرب المثل في صموده وثباته وصبره 

يجهدون ويجاهدون حتى يروا وهكذا الرسل من ا ولي العزم .. واحتماله ومثابرته وجهاده 
 ! ..ا قوامهم دخلوا في دين الله ا فواجاً 

في مجال العبادة والإ خلاق   فقد بلغت فـي مراتبهـا  ا ما القدوة التي ا عطاها النبي  
ــت العصــور .. ا علاهــا  ــدهور   وتعاقب ــت ال ــي . وكلمــا توال ــادة النب ــي عب ــاس ف  وجــد الن

 . الصالحة   والمنار الهادي  وا خلاقه الشاملة المثل الكامل   والإ سوة
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كـان رسـول : ا ما عن قدوة العبادة فقد روى البخاري ومسلم عن المغيرة بن شـعبة 
ا ليس قد غفر اللّه لك ما تقدم مـن : ولما قيل له .. يقوم من الليل حتى تتوّرم قدماه  اللّه 

 ! " . ا فلا ا كون عبًدا شكوًرا ؟: "  نبك وما تا خر ؟ قال 
ا كـان رسـول اللّـه :  رضـي اللـه عنهـاسـا لت عائشـة : ان عن علقمة قـال وا خرج الشيخ
  ا ي )لـإ   كـان عملـه ِديَمـة : قالـت ( يقصد الزيادة فـي العبـادة ) يخّص شيًئا من الإ يام

 .. يطيق    وا يُّكم يطيق ما كان رسول اللّه ( دائًما مستمًرا 
فهو يقـوم الليـل  .. المناجاة باللّه   وشغف بالعبادة و وهكذا فقد تعلق قلب النبي 

وينهـى .. ويجـد فـي الصـلاة لذتـه   وفـي العبـادة قـّرة عينـه.. ويصرف فيهـا جـزًءا مـن النهـار 
 . ا صحابه ا ن يقلدوه ويتا ّسوا به فيما لإ طاقة لهم به 

يـدع العمـل وهـو يحـب ا ن يعمـل  كان رسـول اللّـه :  رضي الله عنهاتقول عائشة 
 . فيفرض عليهم  به خشية ا ن يعمل الناس به
ا ي صام مواصًلا الليل بالنهار   والنهار بالليل يـومين ) واَصَل  ويروي ا نس ا ن النبي 

ـدَّ لنـا : "وكان  لك في ا خر رمضان ؛ فواصل الناس معه   فبلغه  لك   فقـال( ا و ثلاثة  لـو م 
ا نـي . مـثلكم ا ني لست . تعّمقهم ( ا ي المبالغون ) الشهر لواصلنا وصالإ يدع له المتعّمقون 

 ( " . ا ي يعينني ويقويني ) ا ظّل يطعمني ربي ويسقيني 
في ا على مراتب العبادة وهو المنّفذ لكل ما ا مره اللّه به من تهّجد  وكيف لإ يكون 

 .. وعبادة وتسبيح و كر ودعاء 

أو ِزْد عليه * نصفه أو انق  منه قليًلا * قم الليل إّلا قليال * يا أيها املزمل  } -

ِإن ناشئة الليل هي أشّد وطًئا وأقوم * إنا سنلقي عليك قوًلا ثقيًلا * ل القرآن ترتيًلا ورت

 (  2: المزمل )  {قيال 

 {ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاًما حمموًدا  } -
سراء )   ( . 71: الإ ِ

  {ويًلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليًلا ط* واذكر اسم ربك بكرة وأصيال  }
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نسان )   ( . 22 – 22: الإ 
فحسبي ا ن ا  كر ولـو ا نمو ًجـا واحـًدا عـن كـل مـا : الإ خلاق الفاضلة  (9)ا ما عن قدوة 

يتصل با خلاقه الشـريفة   وجوانـب عظمتـه الشـاملة   سـواء مـا يتعلـق بـالكرم والزهـد   ا و مـا 
ــالقوة والشــجاعة   ا و مــا يتصــل  ــم   ا و مــا يخــتص ب ــرتب  بالتواضــع والحل بحســن السياســة ي

 .. والثبات على المبدا  
ا ما عن قـدوة الكـرم فكـان عليـه الصـلاة والسـلام يعطـي عطـاء مـن لـإ يخشـى الفاقـة   

 . وكان ا جود بالخير من الريح المرسلة   وكان ا جود ما يكون في رمضان 
شـيًئا  لـم ي سـا ل رسـول اللّـه : قال  روى الحافظ ا بو الشيخ عن ا نس بن مالك 

سلام ا لإ ا عطاه ق  على ال وا ن رجلا ا تاه فسـا له   فا عطـاه غنمـا بـين ج بلـين   فرجـع ا لـى . إ ِ
 . ا سلموا   فا ن محمًدا يعطي عطاء من لإ يخشى الفاقة : قومه   فقال 

 " . لإ : فقال . شيًئا ق   ما سئل رسول اللّه : " وعن ا نس 
وقـد نـام  رسـول دخلـت علـى ال: فيقول عبد اللّه بن مسـعود : ا ما عن قدوة الزهد 

يا رسول اللّه   لو اتخذنا لك وطاء تجعلـه : على حصير   وقد ا ثّر في جنبه الشريف   فقلت 
مالي وللدنيا   مـا ا نـا والـدنيا ا لـإ كراكـب اسـتظل : "   فقال ! بينك وبين الحصير يقيك منه 
 " . اللهم اجعل رزق ا ل محمد كفاًفا : " وهو القائل " . تحت شجرة ثم راح وتركها 

مـن  ما شـبع رسـول اللّـه : " ا نها قالت  رضي الله عنهاوروى ابن جرير عن عائشة 
رٍّ   " . ثلاثة ا يام تباًعا منذ قدم المدينة حتى مضى لسبيله ( حنطة ) خبز ب 

كسـرة  ناولـت النبـي  رضي الله عنهـاا ن فاطمة : قال  وا خرج ا حمد عن ا نس 
هذا ا ول طعام ا كله ا بـوك منـذ ثلاثـة ا يـام : " والسلام  من خبز الشعير   فقال لها عليه الصلاة

 . " 
وكيف لإ يكون عليه والصلاة والسلام في ا على مراتـب الزهـد   وهـو المنّفـذ لمـا ا راده 

 : اللّه منه   وما خاطبه به 

                                                

 .مع بعض التصرف " حتى يعلم الشباب " بحث القدوة في الإ خلاق مقتبس معظمه من كتابنا (  9
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وال متدن عينيك إىل ما متًّعنا به أزواًجا منهم زهرة احلياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق  }

 ( . 939: طه . )  {بقى ربك خري وأ

ولـو ا راد عليـه .. كـان زاهـًدا لفقـر ا و ضـيق يـد ا و قلـة طعـام  وعلينا ا لإ نفهم ا نـه  
كثـار مـن الطيبـات   والتمتـع بزهـرة الحيـاة الـدنيا لجاءتـه  الصلاة والسلام مبـاهج الحيـاة   والإ ِ

لسـلام ا مـورا وا مـوًرا ولكن ا راد من زهده وتعففه عليـه الصـلاة وا.. الدنيا طائعة صاغرة راغمة 
 : ا  كر ا ظهرها وا همها 

يثار *   .. ا راد ا ن يعلّم الإ جيال المسلمة بزهده معنى التعاون والبذل والإ ِ
ثلاثـة  مـا شـبع رسـول اللّـه : " ا نها قالـت  رضي الله عنهاروى البيهقي عن عائشة 

نه عليه الصلاة والسـلام   وسبق ا ن  كرنا ا  " ا يام متوالية ولو شئنا شبعنا ولكنه يؤثر على نفسه 
 . كان يعطي عطاء من لإ يخشى الفاقة 

مخافـة ا ن تقعـدهم زهـرة .. ا راد ا ن تتا سى الإ جيال المسلمة بالعيش الكفاف القنوع * 
الحياة الدنيا وفتنتهـا عـن واجـب الـدعوة وا علـاء كلمـة اللّـه   ومخافـة ا ن تبسـ  علـيهم الـدنيا 

 . فتهلكهم كما ا هلكت من كان قبلهم 
ا نـه مـا ا راد مـن .. ا راد ا ن ي فهم الذين في قلـوبهم مـرض مـن منـافقين وا عـداء وكفـار * 

دعوته التي كان يدعو الناس ا ليها جمع المال   ولإ المظاهر الفانية   ولـإ الـدنيا الزائلـة   ولـإ 
وا نمـا ا راد التمـاس الـإ جر مـن اللّـه ... النعيم   ولإ الترف   ولإ ا ن يصطاد الدنيا باسم الدين 

وشـعاره وشـعار الإ نبيـاء .. وحده   وا ن يلقى اللّه عز وجل وليس عنده من حطام الـدنيا شـيء 
 : من قبل 

 ( . 21: هود )  {و يا قوم ال أسألكم عليه ماًلا إن أجري إال على الّله  }

واجتمـع بـه ا نـه صـلوات اللّـه  فقد ا جمع مـن عاصـر النبـي : ا ما عن قدوة التواضع 
ه بالسلام   وينصرف بكليته ا لى محدثه صغيًرا كان ا و كبيًرا  وكان ا خر عليه كان يبدا  ا صحاب

من يسحب يده ا  ا صافح   وا  ا ا قبل جلس حيث ينتهي با صـحابه المجلـس   وكـان يـذهب 
ا نا ا ولى بحملها   ولم يتكبر عن عمل الإ جير والصـانع : ا لى السوق   ويحمل بضاعته ويقول 
وكـان يجيـب دعـوة الحـر والعبـد .. في حفـر الخنـدق  سواء كان في بناء مسجده الشريف ا و

والإ مة   ويقبل عذر المعتذر   وكان يرقـع ثوبـه   ويخصـف نعلـه   ويخـدم فـي مهنـة ا هلـه   
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وكـان َيْعِقـل بعيـره   ويا كــل مـع الخـادم   ويقضـي حاجــة الضـعيف والبـائس   ويجلـس علــى 
 ... الإ رض 

: ضع الجّم وقد ا نزل اللّه عليه قوله وكيف لإ يكون عليه الصلاة والسلام بهذا التوا

 ( . 292: الشعراء . )  {واخف  جناحك ملن اتبعك من املؤمنني  }
فقد بلل عليه الصلاة والسلام ا علاها سواء عن حلمـه فيمـا كـان : ا ما عن قدوة الحلم  

 .. غطرسة الإ عداء  -بعد النصر  -يلقاه من جفوة الإ عراب ا م فيما عامل به 
فيما كان يلقاه من جفوة الإ عراب ؛ فحسبي ا ن ا  كر هذا المثل من ا مثلة ا ما عن حلمه 

كنـت ا مشـي مـع رسـول اللّـه : قـال  روى الشيخان عن ا نـس : كثيرة لها في السيرة  كر 
  ْرد  نجراني غليظ الحاشية   فا دركه ا عرابي فجبذه بردائه جبـذة شـديدة   فنظـرت وعليه ب 

يـا : ثـرت بـه حاشـية البـرد مـن شـدة جبذتـه   ثـم قـال وقـد ا   النبـي  (9)ا لى صفحة عـاتق 
ْر لي من مال اللّه الذي عندك   فالتفت ا ليه فضحك ثم ا مر له بعطاء ! محمد   . م 

وا ما عن حلمه فيما عامل به الإ عـداء بعـد النّصـر   فحسـبنا ا ن ننظـر ا لـى معاملتـه لإ هـل 
وه من بلده   وتا مروا على قتله   مكة الذين ا سرفوا في ا يذائه   وا معنوا في اضطهاده   وا خرج

لتتجلى لكل  ي عينين نفسـه الكريمـة فـي مـرا ة عفـوه .. وقذفوه بكل بهتان من القول والزور 
انظروا ا ليه فاتًحا في جيش كبير لم تر جزيرة العـرب مثلـه يكتسـح مكـة .. ) وصفحه الجميل 
والسادة والزعماء الـذين عتـوا انظروا ا ليه والبلاد في رحمته يشملها عفوه   ..   وتطؤها خيله 

حســان   ويعــاملون بــالعفو  فــي الــإ رض   وفعلــوا مــع الرســول  الإ فاعيــل يجــزون بــالبر والإ ِ
فما كان منه عليه  (2)( والصفح الجميل   وحكام الإ رض لإ تعرف لإ مثالهم غير قطع الرؤوس 

مـا تـرون ا نـي : " خالـدة وقـال لهـم قولتـه ال.. الصلاة والسلام ا ِلإ ا ن جمعهم ومنّاهم وا منَّهم 
 " . ا هبوا فا نتم الطلقاء : ا خ كريم وابن ا خ كريم   قال : فاعل بكم ؟ قالوا 

وقد ا نـزل اللّـه . وكيف لإ يكون عليه الصلاة والسلام في هذه المنزلة العالية من الِحلم 
 : عليه في محكم تنزيله 

 (. 911:اف الإ عر. )  {خذ العفو وأمر بالعر  وأعرض عن اجلاهلني  } -

                                                

 .ما بين العنق والكتف : العاتق (  9
 . 22لعبد الرحمن عزام ص من كتاب بطل الإ بطال (  2
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 (. 22: الحجر . )  {فاصفح الصفح اجلميل  } 
فقــد ا عطــى لإ بطــال المصــارعة   وا صــحاب العــزائم : ا مــا عــن قــدوة القــوة الجســدية  

 .. المتينة المثل الإ على في القوة والبا س ومضاء العزم 
. وقد صرع عليـه الصـلاة والسـلام سـيد المصـارعين ركانـة ثلـاّ مـرات ! وكيف لإ ؟

 !بعد الثالثة ا شهد ا نك رسول اللّه وقال له 
وقد تصّدى عليه الصلاة والسلام لإ بّي بـن خلـف فـي معركـة ا حـد بحربـة ! وكيف لإ ؟

 لو بصق علـّي محمـد : سددها على صدره   فسق  عن الفرس وهو يغالب الإ لم ويقول 
لخنـدق وقد كان الصحابة رضوان اللّـه علـيهم يلجـؤون ا ليـه عنـد حفـر ا! وكيف لإ ؟! لقتلني 

وقـد كـان الصـحابة ! وكيـف لـإ؟! لتفتيت صخرة كبيرة لم تعمل فيهـا السـواعد ولـإ الفـؤوس 
لما كانوا يعلمون من رباطة جا شه   وقـوة جسـمه   ومتانـة  رضوان اللّه عليهم يلو ون به 

 .. ! ا عصابه 
المـؤمن : " وكيف لإ يكون عليه الصـلاة والسـلام فـي ا علـى مراتـب القـوة وهـو القائـل 

 . رواه مسلم ... " قوي خير وا حب ا لى اللّه من المؤمن الضعيف ال
وكيـف لــإ يعطـي عليــه الصـلاة والســلام لغيـره جانــب القـدوة فــي قـوة الجســم ورســوخ 

 : وقد ا نزل اللّه عليه في صريح ا ياته ! العزيمة ؟

 ( . 25: الإ نفال )  {وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة  }
وهـاكم حـادثتين همـا عنـدي ) كـان لـإ يضـاهيه ا حـد   فقد : ا ما عن قدوة الشجاعة  

 : المثل الإ على في شجاعة المحارب 
  وقـد  فزع ا هل المدينة ليلة   فانطلق ناس قِبَل صوٍت   فتلقاهم رسول اللّه ( ا  ) 

ـْرٍى لـإ بي طلحـة   والسـيف فـي عنقـه  سبقهم ا لى  لك الصوت   واستبرا  الخبر علـى فـرس ع 
وا لن ت را: " وهو يقول   .."ع 
َنـْين وقـف عليـه الصـلاة والسـلام علـى بغلتـه   والنـاس يفـّرون عنـه وهـو ( ب )  ويوم ح 
 : يقول 

 أنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنيّب ال َكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبْ 

  
 أنذذذذذذذذذذذذذذذا ابذذذذذذذذذذذذذذذن عبذذذذذذذذذذذذذذذد املطلذذذذذذذذذذذذذذذب 

   
 . فما ر ئي ا حد يومئذ كان ا ثبت منه ولإ ا قرب للعدو 
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ول اللّـه ولقد اخترت هاتين الحادثتين من تاريخ طويل لإ ن الـإ ولى منهمـا هـبَّ فيهـا رسـ
  ا لى مكان الخطر قبل ا ن يتحرك الناس   وفي الثانية ثبت عليه الصلاة والسلام في مكـان

الخطـر وقــد فــّر عنـه النــاس   والــذين لهـم علــم بــالحرب يعرفـون ا ن بهــذين المــوقفين تمــتحن 
الشجاعة   ويعـرف الإ بطـال   فلـيس ا صـعب علـى الـنفس مـن السـبق ا لـى الخطـر   ولـإ مـن 

 ...  (9)( وقد استولى الخوف   وغلب الرعب  الصبر عليه  
وكيف لإ يكون عليه الصلاة والسلام شجاًعا مقداًما في ا خطر المواقـف وقـد ا نـزل اللّـه 

 : عليه في محكم ا ياته 

: النساء )  {.. فقاتل يف سبيل الّله ال تكَّلُف إال نفسدك وحرِّض املؤمنني  }
24 . ) 

 (. 39: التوبة )  {إن كنتم مؤمنني  أختشو م فالّله أحق أن ختشوه } 
فقـد كـان فيهـا مضـرب المثـل للنـاس جميًعـا صـغيرهم : ا ما عـن قـدوة حسـن السياسـة 

ولقد ا وتي عليه الصـلاة والسـلام النجـاح .. وكبيرهم   مؤمنهم وكافرهم   عامتهم وخاصتهم 
وضع الـإ مور في كل شيء لما ف طر عليه من ا خلاق كريمة   وما ا عطيه من حسن السياسة   و

 . في نصابها 
نها التاريخ في ثناياه لتعرفوا السياسة الحكيمة التـي  وا ليكم هذا المثل العظيم من ا مثلة دوَّ

 : كانت تنساب من فطانته وخل قه العظيم عليه الصلاة والسلام 
قريًشــا وقبائــل العــرب ولــم يعــ  الإ نصــار شــيًئا ؛  -بعــد حنــين  - لمــا ا عطــى النبــي 

!.. الرســول قومــه -واللـّـه  -لقــي : حتــى قــال بعضــهم ( الكلــام ) صــار القالــة كثــرت مــن الإ ن
يـا معشـر الإ نصـار   مـا قالـة بلغتنـي   َوِجـَدة وجـدتموها علـى : ثـم قـال  فجمعهم النبي 

فا غنـاكم اللّـه  وا عـداء فـا لّف بـين ( فقـراء ) ا لم ا تِكم ضّلاًلإ فهداكم اللّه   وعالـة .. ا نفسكم
ا لـإ تجيبـون يـا معشـر الإ نصـار ؟ : ثـم قـال .. ل اللّـه ورسـول ه ا َمـنُّ وا فضـل ب: قلوبكم ؟ قالوا 

ا ما واللّه لو شئتم لقلـتم فلَصـَدْقتم : قال !.. بما ا نجيب ؟ للّه ورسوله المّن والفضل : فقالوا 
قتم  دِّ ًبا فصّدقناك   ومخذوًلإ فنصرناك   وطريًدا فا ويناك   وعائلـا فا سـيناك : وص   ..ا تيتنا مكذَّ

مــن الــدنيا   تا لّفــت  بهــا قوًمــا ليســلموا   ( مــن بقيــة ) ا َوِجــْدت م يــا معشــر الإ نصــار مــن لعاعــة 
                                                

 .عليه الصلاة والسلام لعزام " شجاعته " من كتاب بطل الإ بطال (  9
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ووكلتكم ا لى ا ِسلامكم ؟ ا لإ ترضون ا ن يـذهب النـاس بالشـاة والبعيـر   وترجعـوا برسـول اللّـه 
  لولإ الهجرة لكنت امرًءا من الإ نصار ولـو سـلك !فو الذي نفس محمد بيده ! ا لى رحالكم ؟

لناس ِشعًبا   وسلك الإ نصـار شـعًبا لسـلكت شـعب الإ نصـار   اللهـم ارحـم الإ نصـار   وا بنـاء ا
( ا ي ابتلّــت بالــدموع ) فبكــى القــوم حتــى ا خَضــل وا لِحــاهم ! الإ نصــار   وا بنــاء ا بنــاء الإ نصــار

 !.. رضينا برسول اللّه َقْسًما وحظًّا : وقالوا 
قلــب رســول اللـّـه وترجمهــا لســانه هــذه الكلمــات الصــادقة المخلصــة التــي انبعثــت مــن 

ا خذت بمجامع قلوب الإ نصار   وصعدت بنفوسهم ا لـى مرتبـة الملائكـة   وقتلـت الفتنـة فـي 
تفّسر لنـا هـذه الكلمـات كيـف .. مهدها   وحركت نفوسهم لمعرفة الحق   وتبيان الحكمة 

سـل كان رسول اللّه  سلام العليا   وغرض نصـر الإ ِ ام وعـزه   يجمع الناس ا لى مصلحة الإ ِ
ــة .. وغايــة تــا ليف القلــوب  لتتحقــق للمســلمين وحــدتهم الكبــرى تحــت ظلــال التوحيــد وراي

سلام   . الإ 
بهذه الصفات الفاضلة   ولو لم َيَهْبه اللّه هذه الفطانة وحسن  ولو لم يتصف النبي 

سلام   الذوق السياسي المؤلِّف لما استطاع عليه الصلاة والسلام ا ن يقيم في المدينة دولة ال إ 
 ... ولما دانت له الجزيرة العربية بالحب والولإء 

وكيــف لــإ يكــون عليــه الصــلاة والســلام قــدوة طيبــة فــي حســن سياســته   وفــي كــريم 
وهو الممتثل لإ مر ربه في هذه السياسـة التـي انتهجهـا   وتلـك المعاملـة التـي تميّـز .. معاملته 

 ... بها 
 : اه اسمعوا ا لى تذكير ربه له ومخاطبته ا ِي

فبما رمحة  من الّله ل ْنتد هلم ولو كنت فظًّا غليظ القلب الْنفض وا من حولك ،  }

فاعف عنهم واستغفر هلم وشاورهم يف األمر فإذا عزمت فتوكل على الّله إن الّله حيب 

 ( . 921: ا ل عمران . )  {املتوكلني 
نهــا كانـت صـفة بـارزة مــن صـف: ا مـا عـن قـدوة الثبــات علـى المبـدا   اته عليـه الصــلاة فا 

ويكفي في هـذا المجـال ا ن نـذكر موقفـه العظـيم ..  والسلام   وخل ًقا ا صيًلا من ا خلاقه 
ه    وخا لـه   ومتخـل عـن  ْسـلِم  مع عمه ا بي طالب حين ظّن عليه الصـلاة والسـلام ا ن عمـه م 

يمـان والثبـات علـى المبـدا  تتـر.. نصرته  دد وهنا نقف لحظـة لنسـتمع ا لـى كلمـات الحـق والإ ِ
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سلامية الخالدة لتعلن ا لى الـدنيا كيـف يكـون اليقـين والثبـات    على لسان صاحب الرسالة الإ ِ
لـو ! واللّه يـا عـم ) وكيف تكون التضحية والفداء   وكيف يجب ا ن يكون الدعاة ا لى اللّه ؟ 

وضعوا الشمس في يميني   والقمر في يساري على ا ن ا ترك هذا الـإ مر مـا تركت ـه حتـى يظهـره 
  ثــم قـام عليــه الصــلاة والســلام واسـتعبر باكًيــا   فلمــا را ى عمــه عزمــه ( ه ا و ا هلــك دونــه اللّـ

الصادق   وثباته الراسخ في المضّي في طريق الدعوة   غير مكترّ با حد ولإ عابئ با نسـان   
 : ا هب يا ابن ا خي فقل ما ا حببت   فو اللّه لإ ا سلمك لشيء ا بًدا ثم ا نشد : ناداه وقال له 

 ه لذذذذذذذذذن يصذذذذذذذذذلوا إليذذذذذذذذذك مدمع هذذذذذذذذذم والّلذذذذذذذذذ

  
 حتذذذذذذذذذذذى أوس ذذذذذذذذذذذدد يف الذذذذذذذذذذذرتاب دفينذذذذذذذذذذذا

   
 فاصذذذذذذدْ  بذذذذذذأمِرَّ مذذذذذذا عليذذذذذذك غضاضذذذذذذةا   

  
 وابش ذذذذذذذذذر بذذذذذذذذذذاَّ وَقذذذذذذذذذر  منذذذذذذذذذه عيونذذذذذذذذذا   

   
 ودعذذذذذذذذذوتين وزعمذذذذذذذذذت أنذذذذذذذذذك ناصذذذذذذذذذحي 

  
 ولقذذذذذذذذد صذذذذذذذذدقتد وكنذذذذذذذذتد َثذذذذذذذذم  أمينذذذذذذذذا  

   
 وعرضذذذذذذذذذذذذتد ديًنذذذذذذذذذذذذا ال حمالذذذذذذذذذذذذة أنذذذذذذذذذذذذه 

  
 مذذذذذذذذذذن خذذذذذذذذذذري أديذذذذذذذذذذان الرب يذذذذذذذذذذة دينذذذذذذذذذذا   

   
 حذذذذذذذذذذذذاُر مدسدذذذذذذذذذذذّبة   لذذذذذذذذذذذوال املالمذذذذذذذذذذذُة أو 

  
 لوجذذذذذذذذذذذدتين سدذذذذذذذذذذذْمًحا بذذذذذذذذذذذذاَّ ُمبينذذذذذذذذذذذا 

   
يمـان ا كبـر مـن  فا ي ثبات على العقيدة والمبدا  ا عظم من هذا الثبـات ؟ وا ي امتحـان للا 
هذا الإمتحان ؟ ولو لم يكن لنبينا عليـه الصـلاة والسـلام ا ِلـإ هـذا الموقـف لكفـاه علـى مـدى 

 !. الزمان وتعاقب الإ جيال فخًرا وشرًفا وخلوًدا 
وكيف لإ يكون عليه الصلاة والسلام متصًفا بهذه الصـفة البـارزة المتميـزة مـن الصـمود 

 : والثبات وقد ا نزل اللّه عليه في محكم الإ يات 

 ( . 32: الإ حقاف . )  {فاصرب كما صرب أولو العزم من الرسل  }

قبلكم مس تهم أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يأتكم مدَثُل الذين خَلْوا م ْن  }: و ا نزل 

البأساء والضراء وُزلِزلوا حتى يقوَل الرسوُل والذين آمنوا معه متى نصر الّله ؟ أال إن نصرد الّله  

 ( . 294: البقرة . )  {قريب 
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وصفاته   ما هو فـي الحقيقـة ا لـإ رشـفة قليلـة  هذا الذي  كرناه عن اخلاق النبي  
فـة يسـيرة مـن بحـر كمالإتـه عليـه الصـلاة من فيض عظمتـه صـلوات اللّـه وسـلامه عليـه   وَغر

 !. والسلام 
هل يستطيع ا حد ا ن يحصي فضائل هذا النبي العظيم   وا ن يحي  بمزاياه الكريمـة بعـد 

 : ا ن وصفه اللّه سبحانه بهذا الوصف الرائع   وخّصه بهذا النعت الخالد 

 ( 4: القلم . )  {وِإنك لعلى خلق عظيم  }
 :وللّه دّر من قال 

 اّدعتذذذذذذذذذه النصذذذذذذذذذارى يف نبذذذذذذذذذيِّهم   د  مذذذذذذذذذا

  
 واحُكذذذذُم ينذذذذا شذذذذئت مذذذذدًحا فيذذذذه واحذذذذتك م  

   
 وانُسذذذذب إىل ذاتذذذذه مذذذذا شذذذذئتد مذذذذن شذذذذر     

  
 وانسذذذذب إىل قذذذذْدره مذذذذا شذذذذئت مذذذذن ع َظذذذذمِ     

   
 فذذذذذذذإن َفْضذذذذذذذَل رسذذذذذذذول الّلذذذذذذذه لذذذذذذذيس لذذذذذذذه    

  
 حذذذذذذذذذدٌّ فُيعذذذذذذذذذرُب عنذذذذذذذذذه نذذذذذذذذذاطق بَفذذذذذذذذذمِ   

   
 فمبلذذذذذذذذذذذُل العلذذذذذذذذذذذم فيذذذذذذذذذذذه أنذذذذذذذذذذذه بدشدذذذذذذذذذذذر 

  
 موأنذذذذذذذذذذه خذذذذذذذذذذري خدْلذذذذذذذذذذق الّلذذذذذذذذذذه كل ِهذذذذذذذذذذ    

   
* * *  

ق العظـيم   وميّـزه  وا  ا كان اللّه سبحانه قد خّص نبيه عليـه الصـلاة والسـلام بهـذا الخلـ 
فمن الطبيعي ا ن تنجذب القلوب له   وا ن تتا سى النفـوس بـه   وا ن ... بهذه الإ سوة الحسنة 

م القدوة الكاملة   والمثل الإ على في كل ما يـرتب  بحيـاته يجد الناس في شخصية النبي 
واجتمعوا بالرسول عليـه  بل كان الذين عاينوا عصر النبي .. الدينية والدنيوية والإجتماعية 

حيَّـاه  الصلاة والسلام من ا قوى الذين شغفوا به ا يمانًا وحبًّا   بل لإ صبر لهم ا  ا لم يشـهدوا م 
..    ولإ تطيب نفوسـهم ا  ا لـم تكتحـل عيـونهم برؤيـاه   لشـدة شـغفهم بـه   ومحبـتهم ا يـاه

مام البغوي عن ثوبان مولى رسول اللّه  قليـل  وكان شديد الحّب لرسول اللّـه  روى الإ ِ
: ما غيَّر لونـك ؟ فقـال :  الصبر عنه   فا تاه  ات يوم وقد تغير لونه   فقال له رسول اللّه 

يا رسول اللّه ما بي مـرض ولـإ وجـع   غيـر ا نـي ا  ا لـم ا َرَك استوحشـت وحشـة شـديدة حتـى 
  ثم  كرت  الإ خرة فا خاف ا ن لإ ا راك   لإ نك ترفع مع النبيّين   وا ِني ا ِن دخلت الجنة  ا لقاك

 : فا نا في منزلة ا دنى من منزلتك   وا ِْن لم ا دخل الجنة لإ ا راك ا بًدا   فنزلت الإ ية 
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ومن ُيطع الّلهد والرسوَل فأولئك مع الذين أنعدمد الّلُه عليهم من النبيِّني والصِّدِّيقني  }

 ( . 21: النساء )  {الشهداء  والصاحلني وحدُسن أولئك رفيًقا و

علـى محبـتهم  وكان من نتيجة هذه المحبة القلبية المخلصة ا ن ا ثـروا محبـة النبـي  
ثِنـَة كمـا رواهـا البيهقـي عـن عـروة قـال : لإ نفسهم   ومن  لك  لمـا ا خـرج : قصة زيد بن الدَّ

بالتنعيم   وقد اجتمع في الطريـق خبيـب بـن عـدّي  المشركون زيد بن الدثنة من الحرم ليقتلوه
الإ نصاري   وزيد بن الدثنة   فتواصيا بالصبر والثبات على ما يلحقهما من المكاره   قـال ا بـو 

ا تحـّب ا ن محمـًدا : ا نشـدك باللّـه يـا زيـد : قال لزيـد بـن الدثنـة  -وهو يومئذ مشرك  -سفيان 
واللّه ما ا حّب ا ن محمًدا الإ ن :   فقال له زيد الإ ن مكانك   ت ْضرب  عنقه   وا نك في ا هلك

 : فقال ا بو سفيان ! في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة   وا ني جالس في ا هلي 
 ( !. ما را يت ا حًدا من الناس يحب ا حًدا كحب ا صحاب محمد محمًدا ) 

 . با قل شيء من ا  ى  فقد ا ثر زيد ا ن ي قَتل   ولإ ي صاب رسول اللّه 
بيًبــا   فقــال : وفـي روايــة : ظ الزرقــاني قـال الحــاف واللّـه مــا ا حــّب ا ن : ا نهــم ناشـدوا خ 

 !. بشوكة في قدمه  يفديني رسول اللّه 
ما رواه البيهقـي وابـن ا سـحق ا ن امـرا ة مـن الإ نصـار قـد ق تـل ا بوهـا وا خوهـا : ومن  لك 

تسـا ل عـن ) ؟  ما فعل رسول اللّه : وزوجها شهداء يوم ا حد   فقالت لما اُخبرت بذلك 
ا رونيه حتى ا نظر ا ليـه   فلمـا را تـه : فقالت ! خيًرا هو بحمد اللّه كما ت حبين : قالوا ( سلامته 
 . ا ي بعد سلامتك هيّنة ( كلُّ مصيبة بعدك جلل : ) قالت 

تا ّسـى ا صـحاب رسـول اللّـه .. ومن هذا المنطلق الوجداني من الحب والولـإء والتفـاني 
  ــه ــإ نهم وجــدوا في ــيهم ل ــي بنب ــادة والإ خلــاق   وحســن القــدوة ف ــي العب ــإ على ف ــل ال المث

وهكذا تعمل الإ سوة الحسنة عملها في النفـوس   وتتـرك ا ثرهـا الطيـب .. الملاطفة والمعاملة 
عداد   .. في التكوين والتربية والإ ِ

بنبيهم   وعن ا ثره صلوات  ومن ا راد ا ن يعرف شيًئا عن تا سي ا صحاب رسول اللّه 
فليسـتْقِر التـاريخ .. يـه فـي نفوسـهم   وعـن التحـّول الـذي ا حدثـه فـي واقعهـم اللّه وسلامه عل

فهل عرفت الدنيا ا نبل منهم وا كـرم   .. ) ليسمع الكثير عن جميل ما ثرهم   وكريم فضائلهم 
 ا و ا را ف ا و ا رحم   ا و ا جّل ا و ا عظم   ا و ا رقى ا و ا علم ؟ 
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 : في حقهم  يكفيهم شرًفا وفخًرا وخلوًدا ا ن يقول القرا ن العظيم

: الفتح )  {... حممٌد رسوُل الّله  والذين معه أش د اُء على الكفار ُرمحاُء بينهم  }
21 . ) 

 {وباألسحار هم يستغفرون * كانوا قليًلا من الليل ما يهجعون  }: ويقول 
 ( . 97:  الذاريات ) 

يف وجوههم  تراهم ركًعا سجًدا يبتغون فضًلا من الّله ورضواًنا سيماهم }: ويقول 

 ( . 21: الفتح . )  {من أثر السجود 

والذين تبو وا الدار واإِلميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم وال جيدون  }: ويقول 

 {.. يف صدورهم حاجة مما أوتوا ، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة 
 ( . 1: الحشر ) 

ّله عليه ، فمنهم من قضى حنبه، من املؤمنني رجالا صدقوا ما عاهدوا ال }: ويقول 

 ( . 23: الإ حزاب )  {ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديًلا 
هذا غيض من فيض مما نزل في كريم ما ثرهم   وجميل محامدهم   وقد تحقق بهم 

 ..فعلاً ا قامة المجتمع الفاضل الذي كان حلم المفكرين   وا منية الفلاسفة منذ القدم 
بينهم سنتين ولإ يتخاصم ا لـإ اثنـان ؟ ولمـا ا يتخاصـمون  والقاضي يجلس! وكيف لإ ؟

خوانهم مـا يحبـون لإ نفسـهم ؟ ولمـا ا  وبين ا يديهم القـرا ن ؟ ولمـا ا يختلفـون وهـم يحبـون لـإ 
يثار ؟  يتباغضون والرسول  خاء   وحضهم على التعاطف والإ ِ  ا مرهم بالمحبة والإ ِ

فـي تعـداد محامـدهم  " ود عبـد اللّـه بـن مسـع" وا ليكم مـا قالـه الصـحابي الجليـل 
 :وفضائلهم   ووجوب التا سي با فعالهم الحميدة   وا خلاقهم الكريمة 

  فا نهم كانوا ا بّر هذه الإ مة قلوًبـا    من كان متا ّسًيا فليتا سَّ با صحاب رسول اللّه " 
يـه اختـارهم اللّـه لصـحبة نب.. وا عمقها علًما   وا قلها تكلفا   وا قومها هـدًيا   وا حسـنها حالـإ 
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  وا قامة دينه ؛ فاعرفوا لهم فضـلهم   واتبعـوهم فـي ا ثـارهم   فـا نهم كـانوا علـى الهـدى  
 " .المستقيم 

 وما زالت الإ جيـال المسـلمة فـي كـل زمـان ومكـان يـرون مـن صـحابة رسـول اللّـه 
القـدوة الصـالحة فـي العبـادة والإ خلــاق   والشـجاعة والثبـات   والعـزم والمضـاء   والتعــاطف 

يثا سلام في كـل عصـر يسـتقون مـن معـين .. ر   والجهاد ونيل الشهادة والإ ِ وما زال شباب الإ ِ
ــاء  ــور مكــارمهم   وينهجــون فــي التربيــة نهجهــم  ويســيرون فــي بن فضــائلهم   ويستضــيئون بن

 ( 9)لكونهم خير القرون هدًيا   وا فضل العصور قدوة .. المجد سيرهم 
ا صـحابي كـالنجوم : "  -يهقـي والـديلمي فيمـا رواه الب -القائـل  وصدق رسول اللّه 
 .  (2) "فبا يِّهم اقتديتم اهتديتم 

* * * 
وَمــْن تــبعهم  مــن هــذه القــدوة الصــالحة التــي تجســدت فــي صــحابة رســول اللـّـه ) 
سلام فـي كثيـر مـن الممالـك النائيـة   والبلـاد الواسـعة البعيـدة فـي شـرق .. با حسان  انتشر الإ ِ

 .. الدنيا وغربها 
سلام وصل ا لى جنـوب الهنـد وسـيلان  والتاريخ  عجاب ا ن الإ ِ يسطر بملء الإفتخار والإ ِ

وجزر لكديف ومالإديف في المحي  الهنـدي   وا لـى التيبـت   وا لـى سـواحل الصـين   وا لـى 
ووصل ا لى ا واسـ  ا فريقيـا فـي السـنغال   .. الفيليبين   وجزر ا ندونسيا   وشبه جزيرة الملايو 

 .. زانيا   ومدغشقر   وزنجبار  وغيرها من البلاد ونيجيريا   والصومال   وتن
ســلام ا لــى كــل هــذه الــإ مم بواســطة تجــار مســلمين   ودعــاة صــادقين ا عطــوا  وصــل الإ ِ

سلام فـي سـلوكهم وا مـانتهم   وصـدقهم ووفـائهم  ثـم ا عقـب  لـك .. الصورة الصادقة عن الإ 
سـلام  ا فواًجـا   وا منـوا بالـدين الكلمة الطيبة   والموعظة الحسـنة   فـدخل النـاس فـي ديـن الإ ِ

ولولـإ ا ن يتميـز هؤلـإء التجـار الـدعاة با خلـاقهم  ويعطـوا .. الجديد عن اقتناع وا يمـان ورغبـة 
القدوة بين ا ولئك الإ قوام بصدقهم وا مانتهم   ويعرفوا لدى الغرباء بلطفهم وحسـن معـاملتهم ؛ 

سلام   ولما دخلوا في هديه  !!.. ورحمته  لما اعتنق الملايين من البشر هذا الإ ِ

                                                

سلام " من مقدمة كتاب (  9  .القسم الإ ول مع بعض التصرف " تربية الإ ولإد في الإ ِ
فبا يهم  كلهم عدول   -كما ا جمع العلماء  -الحديث وا ن كان في سنده ضعف ا لإ ا ن معناه صحيح لإ ن الصحابة (  2

 .اقتدى المسلم اهتدى 
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ونخلص مما تقدم ا لى ا ن التميز الخلقي المتمثل بالقدوة الصالحة هو مـن ا كبـر العوامـل 
سلام فـي البلـاد البعيـدة   .. في التا ثير على القلوب والنفوس  ومن ا عظم الإ سباب في نشر الإ ِ

سلام  يمان   وطريق الإ ِ  .. والإ صقاع المعمورة   وفي هداية البشرية ا لى سبيل الإ 
سلامي اليوم برجاله ونسائه   وشيبه وشـبّانه   وكبـاره وصـغاره   ا ن ف ما ا جدر الجيل الإ ِ

يفهموا هذه الحقيقـة   وا ن يعطـوا لغيـرهم القـدوة الصـالحة   والإ خلـاق الفاضـلة   والسـمعة 
سلامية النبيلـة  ليكونـوا دائًمـا فـي العـالمين ا قمـار .. الحسنة   والمعاملة الطيبة   والصفات الإ ِ

ســلام هد ايــة   وشــموس ا صــلاح   ودعــاة خيــر وحــق   وا ســباب نشــر وامتــداد لرســالة الإ ِ
 . (9)!.. ( الخالدة 

 !.. ا ِ ن لإبد من قدوة صالحة لنجاح التربية   ونشر الفكرة 
 !.. ولإبد من مثل ا على ترنو ا ليه الإ عين   وتنجذب لجماله النفوس 

 !..   وتترك في الجيل ا فضل الإ ثر  ولإبد من ا خلاق فاضلة يستمد المجتمع منها الخير
على ا ن يظهر المربي ا مام مـن يقـوم علـى تربيتـه بمظهـر  ومن هنا كان حرص النبي 

القدوة الصالحة في كل شيء حتى يتطبع الولـد منـذ نشـا ته علـى الخيـر   ويتخلّـق منـذ نعومـة 
 .. ا ظفاره على الصفات الفاضلة النبيلة 

 : اة والسلام في تنبيه المربي با عطاء القدوة وا ليكم نما ج من هديه عليه الصل
دعتنـي ا مـي يوًمـا   ورسـول : قال  روى ا بو داود والبيهقي عن عبد اللّه بن عامر * 

 . يا عبد اللّه تعاَل حتى ا ْعِطيَك : قاعد في بيتنا   فقالت  الله 
 ما ا ردِت ا ن تعطيه ؟ : فقال لها عليه الصلاة والسلام 

 . طيه تمًرا ا ردت ا ن ا ع: قالت 
 . ا ما ا نك لو لم تعطه شيًئا   ك ِتبْت عليك كذبة : فقال 

مـن قـال لصـبي تعـال هـاك : "  -فيمـا رواه ا حمـد وغيـره  -وعنه عليه الصـلاة والسـلام 
 ! " . ثم لم يعطه فهي كذبة ( ا ي خذ ) 

فـي ا ن يظهـر المربـي ا مـام مـن لـه  ا ليس يدل هذا الهدي النبوي على حـرص النبـي 
 !. قه حق التربية بمظهر الصدق   ليعطيهم في  لك قدوة ؟في عن

                                                

 .مع بعض التصرف  991ص " حتى يعلم الشباب " من كتابنا (  9
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ا ن ا بـاه ا تـى بـه رسـول  رضي اللـه عنهمـاوروى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير * 
 . غلاًما كان لي  -ا ي ا عطيته  -ا ني نحلت ابني هذا : فقال  اللّه 

 . لإ : فقال " . ا كّل ولد نحلته مثل هذا ؟ : "  فقال رسول اللّه 
 " . فا رجعه : "  فقال رسول اللّه 

 " . ا فعلت هذا بولدك كلهم ؟ : "  فقال رسول اللّه : وفي رواية 
 . فرجع ا بي فرّد تلك الصدقة " . اتقوا اللّه واعدلوا في ا ولإدكم : " قال . لإ : قال 

: فقـال " . يـا بشـير   ا لـك ولـد سـوى هـذا ؟ : "  قـال رسـول اللّـه : وفي روايـة 
فلـا تشـهدني ا ِ ن   : " قـال . لـإ : قـال " . ا كلَّهـم وهبـَت لـه مثـل  لـك ؟ : " قال . نعم 

 ( " . ا ي ظلم ) فا ني لإ ا شهد على جور 
ا يسـّرك ا ن يكونـوا ا ليـك فـي البـّر : " ثم قـال " . اَشِهد على هذا غيرى : " وفي رواية 

 " . فلا ا ِ ن : " قال . بلى : قال " . سواء ؟ 
فـي ا ن يظهـر المربـي ا مـام مـن لـه  النبوي على حـرص النبـي  ا ليس يدل هذا الهدي

 في عنقه حق التربية بمظهر العدل   ليعطيهم في  لك قدوة ؟ 
الحسـن  قبّـل رسـول اللّـه : قالـت  رضـي اللـه عنهـاوفي الصـحيحين عـن عائشـة * 

ن ا ِ :   وعنده الـإ قرع بـن حـابس التميمـي   فقـال الـإ قرع رضي الله عنهموالحسين ابني علي 
َمـن لـإ َيـرحم لـإ : " ثـم قـال  لي عشرة ما قبّلت منهم ا حًدا ق    فنظر ا ليـه رسـول اللّـه 

 " . ي رحم 
 جـاء ا عرابـّي ا لـى رسـول اللّـه : قالـت  رضي اللـه عنهـاوفي الصحيحين عن عائشة 

لّـه ا و ا ْملِـك  ا ن نـزع ال: "  فقال رسول اللّـه ! ا نكم تقبِّلون الصبيان   وما نقبّلهم : فقال 
 ! " . الرحمة من قلبك ؟

فـي ا ن يظهـر المربـي ا مـام َمـْن لـه  ا ليس يدل هذا الهدي النبوي على حـرص النبـي 
 في عنقه حق التربية بمظهر الرحمة   ليعطيهم في  لك قدوة ؟ 

وا  ا ن زعت الرحمة من قلب المربي فهل تنفع التربية مع الولد ؟ وهل تجدي معه وسائل 
 ل يتقبل الموعظة   وينشا  على مكارم الإ خلاق ؟ التربية المؤثرة ؟ وه

 . لإ . حتًما : الجواب 
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ا ِ ن فما على المربين ا ِلإ ا ن يسـلكوا مـع ا بنـائهم سـبيل الرحمـة   وا ن يتحققـوا بهـا فـي 
حيــاتهم اليوميــة   وواجبــاتهم الدعويــة والتربويــة   لينشــا  الولــد علــى الإ خلــاق   ويتربــى علــى 

 .. مجاد والبطولإت المكارم   ويرضع لبان الإ  
لـق الرحمـة للا طفـال ا عطـى  سلام صلوات اللّـه وسـلامه عليـه علـى خ  وفي تركيز نبي الإ ِ
ســلامية فــي كــل زمــان ومكــان منهــا قــدوة   ليتا ســى بهــا الــدعاة ا لــى اللـّـه والإ بــاء  للا جيــال الإ ِ

 !.. والمربون في كل ِمْصٍر وَعْصٍر 
 : بالإ طفال  وا ليكم نما ج من رحمته 

را يـت : قـال  رضي الله عنهماروى الترمذي وغيره عن عبد اللّه بن بريدة عن ا بيه ( ا  ) 
  وعليهمـا قميصـان ا حمـران    رضي الله عنهمايخطب   فجاء الحسن والحسين  النبي 

ا نمـا ا مـوالكم : " فحملهمـا   ووضـعهما بـين يديـه ثـم قـال فنزل النبي . يمشيان ويعثران 
ذين الصبيين يمشيان ويعثران   فلم ا صبر حتى قطعـت حـديثي نظرت ا لى ه.. وا ولإدكم فتنة 
 " .  ورفعتهما 

يصـلي بالنـاس   ا   جـاءه  بينمـا كـان رسـول اللّـه : روى النسائي والحاكم ( ب ) 
الحسين   فركب عنقه وهو ساجد   فا طال السجود بالناس   حتى ظنوا ا نه قد حـدّ ا مـر ؛ 

يـا رسـول اللّـه حتـى ظَننّـا ا نـه قـد حـدّ ا مـر ؛  قـد ا طلـت السـجود: فلما قضى صلاته قـالوا 
فكرهـت  ا ن ا ْعِجلـه  -ا ي جعلني كالراحلة فركـب علـى ظهـري  -ا ِن ابني قد ارَتَحَلني : فقال 

 . حتى يقضي حاجته 
صابة ( ج )   رضـي اللـه عنهمـاكـان يـداعب الحسـن والحسـين  ا نه : وجاء في الإ ِ

 : الجانبين   فيمشي بهما ويقول فيمشي على يديه وركبتيه   ويتعلّقان به من 
 " . نعم الجمل  جملك ما   ونعم الِعدلإن ا نتما " 
ا ِني لإ دخل فـي الصـلاة   : " قال  ا ن النبي  وفي الصحيحين عن ا نس ( د ) 

مما ا علم من َوْجِد ( ا ي ا ختصر) وا نا ا ريد ا ِطالتها   فا سمع بكاء الصبي   فا تجّوز في صلاتي 
 . ا مه من بكائه 

ا نه عليه الصـلاة والسـلام مـرَّ علـى صـبيان فسـلّم  وفي الصحيحين عن ا نس ( ـ ه) 
 . يفعله  كان رسول اللّه : عليهم   وقال 
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  فــا  ا  وروى مســلم ا ن النــاس ا  ا را وا ا ول الثمــر جــاءوا بــه ا لــى رســول اللـّـه ( و ) 
لنـا فـي صـاعنا   وبـارك  اللهم بارك لنا في ثمرنا   وبارك لنا في مدينتنا   وبارك: " ا خذه قال 
نا  دِّ  " . لنا في م 

 . ثم يدعو ا صغر وليد له   فيعطيه  لك الثمر 
سـمعت رسـول اللّـه : قـال  رضـي اللـه عنهمـاوفي الصحيحين عن عبد اللّه بـن عمـر * 
  انطلــق ثلاثــة نفــر ممــن كــان قــبلكم   حتــى ا واهــم المبيــت ا لــى غــار فــدخلوه  : يقــول

 .. ت عليهم الغار فانحدرت صخرة من الجبل فسدّ 
وا اللّه بصالح ا عمالكم : فقالوا  قـال رجـل : ا نه لإ ينجيكم من هذه الصخرة ا لإ ا ن تدع 

قبلهمـا  -اللهم كان لي ا بوان شيخان كبيران   وكنت  لإ ا غبِق  ا ي لإ ا قّدم في الشرب : منهم 
 . ا هًلا ولإ ماًلإ 

حتــى نامــا    -ا رجـع ا ليهمــا ا ي لــم  -فنـا ى بــي طلــب الشــجر يوًمـا   فلــم ا رْح عليهمــا 
فكرهــت  ا ن ا وقظهمــا   وا ن ا غبــق قبلهمــا ا هًلــا ولــإ مالــإ   فلبثــت  والقــدح علــى يــدي ا نتظــر 

ــرق الفجــر  ــى ب ــتيقاظهما حت ا ي يصــيحون مــن ) والصــْبَية  يتضــاَغْون  -ا ي ظهــر ضــوؤه  -اس
 . فاستيقظا فشربا غبوقهما . عند قدمّي ( الجوع 
" ابتغاء وجهك   ففّرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة اللهم ا ِن كنت  فعلت   لك " 

 ..  (9)  فانفرجت شيًئا لإ يستطيعون الخروج منه 
فـي ا ن يظهـر المربـي ا مـام َمـن لـه  ا ليس يدل هذا الهدي النبوي على حـرص النبـي 

 . في عنقه حق التربية بمظهر البر للوالدين   ليعطيهم في  لك قدوة ؟
ضاغون والقدح فـي يديـه ؟ ا لـيس معنـاه ا ن الـإ ب صـاحب قـدوة وما معنى ا ن الصبية يت

 .في البر ا مام ا ولإده ؟ 
ا تــى بشــراٍب  ا ن رســول اللّــه  وروى مســلم عــن ســهل بــن ســعد الســاعدي * 

 . فشرب منه   وعن يمينه غلام   وعن يساره ا شياخ 
 ا تا  ن لي ا ن ا عطي هؤلإء ؟ : فقال للغلام 

                                                

صفته ا نه عّف عن ا كل ا جرة الإ جير   فبفضل صالح : صفته ا نه عّف عن الزنى   والنفر الثالث : النفر الثاني (  9
باب " رياض الصالحين " بتمامه موجود في ا عمال النفر الثلاثة فرج اللّه عنهم الصخرة   فخرجوا يمشون   والحديث 

خلاص وا حضار النية   .الإ ِ
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 . ر بنصيبي منك ا حًدا لإ واللّه لإ ا وث: فقال الغلام 
كــان يعطــي مــن نفســه القــدوة فــي  ا لـيس يــدل هــذا الهــدي النبــوي علــى ا ن النبــي 

سلام في ا دب الشراب  حتى يتا سى بهديـه صـلوات .. الملاطفة مع الصغار   والتزام منهج الإ ِ
سلام ؟  !. اللّه وسلامه عليه جيل الإ ِ

نقـه حـق التربيـة القـدوة الصـالحة وهكذا كان عليه الصلاة والسلام ي علّم من كـان فـي ع
في كل شيء حتى يؤخذ عنهم   وي تا سى بهم   ويتا ثر اْلإ ولإد با فعالهم الحميـدة   ومـواعظهم 

 !.. المؤثرة   وملاحظاتهم السديدة   وتا ديبهم الحكيم الشامل 
* * *  

سـلام  -والذي نخلص ا ليه بعدما تقـدم ا ن القـدوة  هـي مـن ا عظـم وسـائل  -فـي نظـر الإ ِ
 . تربية ترسيًخا وتا ثيًرا ال

نـه يتشـرب مبـادئ  فالطفل حين يجد من ا بويه ومربّيه القـدوة الصـالحة فـي كـل شـيء فا 
سلام   .. الخير   ويتطبع على ا خلاق الإ 

ــة والعفــة والرحمــة  ــإ بوان ا ن يتــدرج طفلهمــا علــى خلــق الصــدق والإ مان وحــين يريــد ال
لقـدوة الصـالحة فـي فعـل الخيـر   والإبتعـاد فعليهما ا ن يعطيا من ا نفسهما ا.. ومجانبة الباطل 

ــل .. عــن الشــر  ــن الر ائ ــي ع ــي بالفضــائل   والتخل ــي التحل ــة .. ف ــاع الحــق ومجانب ــي اتب ف
قدام نحو معالي الإ مور والترفع عن سفاسفها .. الباطل   .. في الإ ِ

وا ن الولـد الـذي !.. لـإ يمكـن ا ن يـتعلم الصـدق .. ا ن الولد الذي يرى ا بويه يكـذبان 
 ! لإ يمكن ا ن يتعلم الإ مانة .. ا بويه يغّشان ا و يخونان  يرى

 ! . لإ يمكن ا ن يتعلم الفضيلة .. والولد الذي يرى ا بويه في ميوعة واستهتار 
لـإ يمكـن ا ن يـتعلم .. والولد الذي يسـمع مـن ا بويـه كلمـات الكفـر والسـب والشـتيمة 

 ! . حلاوة اللسان 
 ! . لإ يمكن ا ن يتعلم الإتزان.. ية والإنفعال والولد الذي يرى من ا بويه الغضب والعصب
 !.. لإ يمكن ا ن يتعلم الرحمة والمودة .. والولد الذي يرى من ا بويه القسوة والجفاء 

ا  ا وجـد مـن ا بويـه .. وهكذا ينشا  الولد على الخير   ويتربـى علـى الفضـيلة والإ خلـاق 
اف   ويمشــي فــي طريــق الكفــر وبالتــالي فــا ن الولــد يتــدّرج نحــو الــإنحر.. القــدوة الصــالحة 

 .. ا  ا وجد من ا بويه القدوة الفاسقة .. والفسوق والعصيان 
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 وهذذذذذذذذذذذذل ُيرجذذذذذذذذذذذذى ألطفذذذذذذذذذذذذالب كمذذذذذذذذذذذذالا   

  
 إذا ارتضذذذذذذذذذذذذعوا ُثذذذذذذذذذذذذد ي  الناقصذذذذذذذذذذذذات  ؟ 

   
ولإ يكفي ا ن يعطي الإ بوان للولد القدوة الصالحة   وهما يظنـان ا نهـم ا ّديـا مـا عليهمـا  

بطا ولدهما بصاحب القدوة عليـه الصـلاة والسـلام   و لـك بل ينبغي ا ن ير.. وقاما بواجبهما 
  وسيرته العطرة   وا خلاقه الكريمة تحقيًقا لقولـه عليـه الصـلاة  بتعليم الولد مغازي النبي 

حـّب نبـيّكم   : ا ّدبـوا ا ولـإدكم علـى ثلـاّ خصـال منهـا : "  -فيما رواه الطبرانـي  -السلام 
 ... " . وحب ا ل بيته 

كمــا  كنــا نعلِّــم ا ولإدنــا مغــازي رســول اللـّـه : "  ي وقــاص يقــول ســعد بــن ا بــ
ليتطبـع الولـد بصـفات المكـارم والكمـال   ويشـّب علـى خلـق " . نعلّمهم السورة من القـرا ن 

قدام  حتى ا ِ ا تعقل وبلل سن الرشد ما عرف قائـًدا ولـإ قـدوة ولـإ زعيًمـا ولـإ .. الشجاعة والإ ِ
 . ة والسلام سوى محمد عليه الصلا... مثًلا ا على 

وينبغي على الإ بوين كذلك ا ن يربطا ولدهما بقدوة الرعيل الإ ول من صحابة رسول اللّـه 
  والسلف الصالح   ومن تبعهم با حسان تحقيًقا لقوله تبارك وتعالى   : 

 ( . 15: الإ نعام )  {أولئك الذين هدى الّله فبهداهم اقتده  }
ا صحابي : )  -يما رواه البيهقي والديلمي ف -وتحقيقاً لقوله عليه الصلاة والسلام 

 ( .كالنجوم فبا يّهم اقتديتم اهتديتم 
مـن كـان متا سـياً : ) وسبق ا ن  كرنا كلام عبد اللـه بـن مسـعود رضـي اللـه عنـه القائـل 

 ... " .  فْليتا َس با صحاب رسول الله 
ــارة  ــد با خلــاق هــذه الصــفوة المخت ــّر هــذه الإ مــ) ليتخلّــق الول ــا   الــذين كــانوا ا ب ة قلوًب

حتى يعـرف لهـم فضـلهم .. ( وا عمقها علًما   وا قلها تكلًّفا   وا قومها هدًيا   وا حسنها حاًلإ 
 ..   ويتّبعهم في ا ثارهم   ويتعلق قلبه بمحبتهم 

وينبغــي علــى الــإ بوين ا يًضــا ا ن يهيئــا لولــدهما المدرســة الصــالحة   والرفقــة الصــالحة   
يمانيـة   والتربيـة الخلقيـة   والتربيـة الجسـمية  والجماعة الصالحة   ليكتسب الولـد ا لتربيـة الإ ِ

ا ن ينحـرف  -وهـو فـي هـذه الـإ جواء الصـالحة -فلا يعقل .. والتربية النفسية   والتربية العقلية 
الولد عقيديًّا وا ن يتحلل خلقيًّا   وا ن يتعقد نفسيًّا   وا ن يضعف جسميًّا   وا ن يتخلف علميًّـا 
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ا لى  روة الكمال في رسـوخ عقيدتـه  وسـمو ا خلاقـه   ومتانـة ا عصـابه    بل يصل!.. وثقافيًّا 
 !.. وقوة بدنه   ونضج عقله وعلمه 

ونحن مع الإ ب في ا ن المجتمع فاسـد   والبيئـة جاهليـة   ومـن الصـعوبة بمكـان تهيئـة 
هذا حق   ولكن ا  ا بذل الـإ ب ا قصـى الجهـد   وا خـذ بالإ سـباب .. الإ جواء الصالحة للولد 

ا ونفسـيًّا واجتماعيًّـا... ة في ا عداد الولد ا يمانيًّا وخلقيًّا الكامل  -يكـون الـإ ب .. وتكوينه فكريًـّ
ــإ شــك  ــات الفســوق  -ول ــي متاه ــد   وســار ف ــز وجــل ا  ا انحــرف الول ــه ع ــذوًرا ا مــام اللّ مع
 !.. والضلال 

لمعلـم قدوة الإ بوين   وقدوة الرفقة الصالحة   وقـدوة ا: وفي تقديري ا ن التربية بالقدوة 
هذه التربية من ا عظم العوامل المـؤثرة فـي ا صـلاح الولـد   وهدايتـه   ..   وقدوة الإ خ الإ كبر 

ــاة  ــوفره الــإ بوان للولــد   ويمكــن .. وا ِعــداده لعضــوية المجتمــع والحي وهــذا كلــه يمكــن ا ن ي
كذلك ا ن يهيئا له الإ جواء الصالحة ا  ا صّمما على التحرك في ا صـلاح فلـذة الكبـد   وعقـدا 

 !. عزم على ا ن يكون ولدهما َمَلًكا يمشي في الناس ال
وينبغي ا لإ يغرب عن بال الإ بوين ا ن التركيـز علـى ا صـلاح ولـدهما الـإ كبر هـو مـن ا بـرز 
المؤثرات في ا صلاح باقي الإ ولإد   لإ ن الولد الإ صغر يحاكي عادة ما يفعله الإ كبر   بل ينظر 

وعاداتـه . كثيـر والكثيـر مـن صـفاته الخلقيـة ا ليه ا نه المثل الـإ على فـي كـل شـيء   ويقتـبس ال
 . الإجتماعية 

وهنا تكون الطامة ا كبر ا  ا وجد الولد من يكبره سنًّا في تميّـع وانحلـال ؛ وا  ا را ى مـن 
لَِد قبله يتقلب في متاهات الر يلة والفساد  فلا شك ا ن الإ ولإد به يتا ثرون   وعلى طريقتـه .. و 

 !.. وعنه يا خذون .. يمشون 
.. ا كله وجب علـى الـإ بوين ا ن يركـزوا جهـودهم علـى الولـد الـإ كبر ثـم مـن يليـه ولهذ

 !. ليكونوا لمن بعدهم قدوة   وللباقين من الإ ولإد ا سوة   واللّه يتولى الصالحين 
وفي ختام بحثنا هذا نستعرض اسـتنكار القـرا ن الكـريم للـذين يخـالف ا فعـالهم ا قـوالهم  

 : المربّين   وجميع من لهم في ا عناقهم حق التربية  ويشمل  لك الإ باء والإ مهات وجميع

َكُبرد مقًتا عند الّله أن تقولوا ماال . يا أيها الذين آمنوا ل مد تقولون ماال تفعلون  } -

 (  4: الصف )  {تفعلون 
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 ؟  {أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون  } -
 ( . 44: البقرة ) 
را يتم في ا يات الله زجراً واستنكاراً ا عظم من هذا الزجر والإستنكار في حـق مـن ؟  هل 

 .في حق ا ولئك الذين يعطون لغيرهم القدوة السيئة   والفعل القبيح 
ا مـا بعـد : ) وما ا عظم موقف عمر رضي الله عنه حين كان يجمع ا هل بيته ليقول لهـم 

عـن كـذا وكـذا   وا نـي لإ قسـم باللـه العظـيم لـإ   فا ني سا دعو الناس ا لى كذا وكذا  وا نهاهم 
ا جد واحداً منكم ا نه فعل ما نهيت الناس عنه   ا و ترك ما ا مرت الناس به ا لإ نكّلت  به نكالـإً 

  ثم يخرج رضي الله عنه ويدعو ا لى الخيـر فلـم يتـا خر ا حـد عـن السـمع والطاعـة   ( شديداً 
عطائهم القدوة بفعله   قبل ا عطائهم ا ياها بقو  .له لإ 

 
ومن هنا كان التنكيل بالذي يا مر غيره بالمعروف ولإ يا تيه شديًدا وعظيًما يـوم القيامـة   

 !!. ومن هنا كانت الفضيحة في جهنم مخزية ا مام الإ شهاد 
ي جـاء : " يقول  ا نه سمع رسول اللّه  روى البخاري ومسلم عن ا سامة بن زيد 

  فيدور بها كما يـدور الحمـار برحـاه    (9) ندلق ا قتابهبالرجل يوم القيامة   في لقى في النار   فت
يـا فلـان   مـا شـا نك ؟ ا لسـت كنـت تـا مر بـالمعروف   : فتجتمع ا هل النـار عليـه   فيقولـون 

. كنت ا مـركم بـالمعروف ولـإ ا تيـه   وا نهـاكم عـن الشـر وا تيـه : فيقول ! وتنهى عن المنكر ؟
ت ليلـة اُسـرَي بـي بـا قوام ت ْقـَرض  شـفاههم مرر:  - يعني النبي  -وا ني سمعته يقول : قال 

خطبـاء ا متـك الـذين يقولـون مالـإ : َمـن هؤلـإء يـا جبريـل ؟ قـال : بمقاريض مـن نـار   قلـت 
 " . يفعلون 

ا مــا الفضــيحة المخزيــة ا مــام الإ شــهاد فلمــا روى ا حمــد والبيهقــي عــن منصــور بــن زادان 
: تـا  ى ا هـل النـار بريحـه   فيقـال لـها ن بعض مـن ي ْلقـى فـي النـار ت( ا خبرت ) ن بئت : " قال 

مـا كنـت تعمـل ؟ مـا يكفينـا مـا نحـن فيـه مـن الشـر حتـى ابتلينـا بـك وبَِنـْتن ريحـك؟ ! ويلك 
 . ؟  (2) (كنت عالًما فلم ا نتفع بعلمي : فيقول 

                                                

 .ا معاؤه تخرج من بطنه : ا قتابه (  9
 " .التميز في الإ خلاق " بحث  992ص " حتى يعلم الشباب " من كتابنا (  2
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فليعلم الإ باء والإ مهات والمربون جميًعا ا ن التربية بالقدوة الصالحة هي العماد في تقويم 
مـات والفضـائل والـإ داب الإجتماعيـة  اعوجاج الولـد   بـل هـي الإ سـاس فـي ترقّيـه نحـو المْكر 

 .. النبيلة 
 -فاتقوا اللّه !.. وبدون هذه القدوة لإ ينفع مع ا ولإدكم تا ديب   ولإ تؤثر بهم موعظة 

با ولإدكم   وكونوا معهم على مستوى المسؤولية لتروا ا فلا  الإ كباد شموس  -ا يها المربون 
يستضيء ا بناء المجتمع بنورهم   ويتا سون بمحاسن ا خلاقهم   .. قمار هداية ا صلاح   وا  

أولئك الذين هدى الّله  }: ويصدق عليهم قوله تبارك وتعالى .. ويرتشفون من معين ا دابهم 

 ( . 15: الإ نعام )  {فبهداهم اقتده 
 ..وقل اعملوا فسيرى الله ا عمالكم ورسوله والمؤمنون 

* * * 

 بالَعادة التربَية  - 2
سلام ا ن الولد مفطور منذ خلقته على التوحيـد الخـالص  من الإ مور المقررة في شريعة الإ 

يمان باللّه   ..   والدين القيّم   والإ ِ

فطرت الّله اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق الّله،  }: مصداًقا لقوله تبارك وتعالى 

 ( 35: الروم . )  {ذلك الدين القّيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون 
 : فيما رواه البخاري  -ومصداًقا لقوله عليه الصلاة والسلام 

يمـان باللّـه .. ( كل مولود يولد على الفطرة )  ومـن .. ا ي يولد على فطرة التوحيـد والإ ِ
هنا يـا تي دور التعويـد والتلقـين والتا ديـب فـي نشـا ة الولـد   وترعرعـه علـى التوحيـد الخـالص   

 .. ة   والفضائل النفسية   وا داب الشرع الحنيفوالمكارم الخلقي
سلامية الفاضـلة : ومما لإ يختلف فيه اثنان ا ن الولد ا  ا تيسر له عاملان  عامل التربية الإ 

يمـان الحـق   ويتخلّـق با خلـاق  -لـإ شـك  -  وعامل البيئة الصالحة فـا ن الولـد  ينشـا  علـى الإ ِ
سلام   ويصل ا لى قمة الفضائل النفسية   و  ... المكارم الذاتية الإ ِ

سلامية الفاضلة فالرسول صلوات اللّه وسلامه عليه ا كده في ا كثر من  ا ما عامل التربية الإ ِ
 : حديث 
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ب الرجل ولده خير من ا ن يتصدق بصاع "  -  . رواه الترمذي " لإ ن يؤدِّ
 . رواه الترمذي " ما نحَل والد  ولًدا ا فضل من ا دب حسن " 
 . رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور " . هليكم الخير وا ّدبوهم علِّموا ا ولإدكم وا  "  -
حــب نبــيكم   وحــب ا ل بيتــه   وتلـــاوة : ا ّدبــوا ا ولــإدكم علــى ثلــاّ خصـــال "  -
 . رواه الطبراني .. " القرا ن 

 : قد وجه ا ليه في ا كثر من مناسبة  وا ما عامل البيئة الصالحة فالرسول 
رواه " . اه يهودانـــه ا و ينصـــرانه ا و يمّجســـانه كـــل مولـــود يولـــد علـــى الفطـــرة فـــا بو"  -
 . البخاري 

ويفهم من هذا الحـديث ا ن الولـد ا ِ ا تيسـر لـه ا بـوان مسـلمان صـالحان   لقنّـاه مبـادئ 
سلام  يمان والإ ِ سلام   وهـذا هـو معنـاه .. الإ ِ يمان والإ ِ عامـل البيئـة ) نشا  الولد على عقيدة الإ ِ

 ( . المنزلية 
 . رواه الترمذي " يله فلينظ ر ا حدكم من يخالِْل المرء على دين خل"  -

ويفهم من هذا الحديث ا ن الصديق للصديق ا ِن كان صالًحا تقيًّا فيكتسب منه الصلاح 
 .. سواء ا كانت مدرسية ا م محلية( عامل البيئة الإجتماعية ) والتقوى   وهذا هو معناه 

ســلم علــى الصــلاح والتقــوى   وممــا يؤكــد ا ن للبيئــة الصــالحة ا كبــر الــإ ثر فــي تربيــة الم
يمـان والعقيـدة والإ خلـاق الفاضـلة ؛ حـديث الرجـل الـذي قتـل تسـعة  وتكوينه علـى ا سـس الإ ِ

 : وا ليكم الحديث بكامله  -كما رواه البخاري ومسلم  -وتسعين قتيلا 
كـان : "قـال  ا ن النبـي  عن ا بي سعيد بن سعد بن مالك بن سنان الخدري ) 

لَّ علـى فيمن كان قبلكم رجل قت ل تسعة وتسعين نفًسا   فسـا ل عـن ا علـم ا هـل الـإ رض   فـد 
لإ   : ا ِنه قتل تسعة وتسعين نفًسا فهل له من توبة ؟ فقال :   فا تاه فقال ( ا ي عابد ) راهب 

ّل على رجل عالم   فقال  ا نه قتل : فقتله فكّمل به مائة   ثم سا ل عن ا علم ا هل الإ رض   فد 
فقال نعم   ومن يحول بينه وبـين التوبـة   انطلـق ا لـى ا رض كـذا  مائة نفس فهل له من توبة ؟

نهـا  وكذا فا ن بها ا ناًسا يعبدون اللّه تعـالى   فاعبـد اللّـه معهـم  ولـإ ترجـع ا لـى ا رض قومـك فا 
ا رض سوء   فانطلق حتى ا  ا نصف الطريق ا تـاه المـوت   فاختصـمت فيـه ملائكـة الرحمـة   

جاءنـا تائًبـا مقبًلـا بقلبـه ا لـى اللّـه تعـالى   وقالـت : مة وملائكة العذاب   فقالت ملائكة الرح
ا ي  -ا ِنه لم يعمل خيًرا قـ   فا تـاهم َمَلـك فـي صـورة ا دمـي فجعلـوه بيـنهم : ملائكة العذاب 
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قيسوا ما بـين الإ رضـين   فـا لى ا يتهمـا كـان ا دنـى فهـو لـه   فقاسـوا فوجـدوه : فقال  -حكًما 
 ( . لائكة الرحمة ا دنى ا لى الإ رض التي ا راد   فقبضت ه م

: فا وحى اللّه تعالى ا لـى هـذه ا ن تباعـدي   وا لـى هـذه ا ن تقّربـي   وقـال: " وفي رواية 
فر له   " . قيسوا ما بينهما   فوجدوه ا لى هذه ا قرب بشبٍر فغ 

فيؤخذ من هذه النصوص التي ا وردناها ا ن الولـد حينمـا تتـوفر لـه تربيـة صـالحة مـن قَِبـل 
وتتــوفّر لــه بيئــة صــالحة مــن قَِبــل ا صــدقاء صــالحين   .. مخلصــين ا بــاء صــالحين   ومعلمــين 
يمـان والتقـوى    -ولـإ شـك  -فا ن الولد .. ورفقاء مؤمنين مخلصين  يتربـى علـى الفضـيلة والإ ِ

لق جميل وعادة كريمة   ... ويعتاد كل ا دب رفيع   وخ 
ولـإدهم  وعلى هذه الإ سس وهاتيك المبادئ درج السلف الصالح في انتقـاء المـربين لإ  
 .. وتهيئة الإ جواء في تنشئتهم على الخير   وتحلّيهم با كمل الإ خلاق وا جمل الصفات 

لـيك ْن : " روى الجاحظ ا ن عقبة بن ا بي سفيان لما دفع ولـده ا لـى المـؤدب قـال لـه * 
ا ول ما تبدا  به من ا ِصلاح َبِنيَّ ا ِصلاح نفسك   فا ن ا عينهم معقودة بعينك   فالحسن عندهم 

نَت   والقبيح عندهم ما اسـتقبحت   وعلّمهـم ِسـَير الحكمـاء   وا خلـاق الإ دبـاء   ما استحس
وتهّددهم بي   وا ّدبهم دوني   وكن لهم كالطبيب الذي لإ يعجل بالدواء حتى يعرف الداء   

 " . ولإ تتكلّن على عذر مني   فا ني قد اتكلت على كفاية منك 
ى َمن في الحبس من بني ا مية من يقول و كر الراغب الإ صفهاني ا ن المنصور بعث ا ل* 

 " . ما فقدنا من تربية ا بنائنا : "   فقالوا " ما ا شد ما مّر بكم في هذا الحبس ؟ : " لهم 
ا ن يكون مع الصبي في مكتبه ِصبْية حسـنة : " ومن وصية ابن سينا في تربية الإ ولإد * 

 " . هو عنه ا خذ   وبه ا نس ا دبهم   مرضيَّة عاداتهم   لإ ن الصبي عن الصبي ا لَْقن   و
ومن ا راد المزيد من الشواهد في اهتمام السلف بتربية ا بنائهم   وتهيئة الإ جواء الصـالحة 

كتـاب " مـن " القسـم الثـاني " مـن ( مقدمـة البحـث ) لهم فليرجع ا لى ما استشهدنا بـه فـي 
نه يجد ما يبل الصدى   ويشفي الغليل " تربية الإ ولإد   !..   فا 

* * *  
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مــن الخطــا  الفــادح ا ن يتــوهم الــبعض ا ن النــاس يولــدون ا خيــاًرا ا و ا شــراًرا   كمــا يولــد و
نسان ( ا ي الخروف ) الَحَمل  وديًعا   والنمر مفترًسا   وا نه لإ يمكن تغيير الشر الكامل في الإ 

 ...  (9)   كما ا نه لإ يمكن تغيير الخير المتا صل فيه
 .. قوضة عقلا   ومنقوضة تجربة وهذه الدعوة الباطلة منقوضة شرًعا   ومن

 ( . 95: البلد . )  {وهديناه النجدين  }: ا ما ا نها منقوضة شرًعا فلقوله تعالى 

قد أفلح من * فأهلمها فجورها وتقواها * ونفس وما سواها  }: وقوله كذلك 

 (  95: الشمس . )  {وقد خاب من دساها * زكاها

 ( .  3: اإلنسان . )  {ما شاكًرا وإما كفوًرا ِإنا هديناه السبيل إ }: وقوله ا يًضا  -

كـل مولـود يولـد علـى : " ولقوله عليه الصـلاة السـلام فـي الحـديث الـذي سـبق  كـره 
 "الفطرة فا بواه يهّودانه ا و ينّصرانه ا و يمّجسانه 

لإ جـل مـا ا  .. ا ما ا نها منقوضة عقًلا فلا ن اللّه سبحانه لما ا نزل الكتب وا رسل الرسـل 
نسان وسعادته في دنيـاه وا خرتـه ؟ا ليس في س ثـم لمـا ا تهـتم الحكومـات فـي ! بيل ا صلاح الإ ِ

وضع المناهج والقوانين ؟ ولما ا تشرف على تا سيس المدارس والمعاهد والجامعات ؟ ولمـا ا 
تقوم على تعيين المعلمين والمختصين مـن علمـاء التربيـة والإ خلـاق والإجتمـاع ؟ ا لـيس  لـك 

والتخليـق   وقمـع الفاسـد   وتا سـيس الصـالح   وتقـويم الإعوجـاج ؟  لإ جل التعليم والتا ديـب
ففيم ا  ن كان ا ِنزال الكتب   وا رسال الرسل ؟ وفيم ا  ن وضعت الشـرائع والقـوانين ؟ .. وا لإ 

وفيم كان ويكون عمـل المـؤّدبين ؟ ا لـإ يكـون  لـك عنـاء ومشـقة بغيـر جـدوى ؟ ا ولـإ يكـون 
 دراسة الإ خلاق نفسها ملهاة وعبًثا ؟

نســان خلــق مســتعًدا للخيــر  فنســتنتج بعــد هــذه التســاؤلإت والمحاكمــات العقليــة ا ن الإ ِ
والشر جميًعا   فا  ا تيسرت له التربية الصالحة   والبيئـة الصـالحة نشـا  علـى خيـر مـا ينشـا  مـن 

يمان الخالص   والإ خلاق الفاضلة   وحب الفضيلة والخير  وكـان فـي المجتمـع ا ِنسـانًا .. الإ ِ
 !.. ًلا كريًما مؤمًنا فاض

                                                

" ليفي بريل  "الفيلسوف الهندي   و" وسبينوزا " الفيلسوف الإ لماني   و " شوبنهار " الذي قال بهذا الرا ي (  9
ولكن ا كثر الفلاسفة الإ خلاقيين في الشرق والغرب قد ردوا هذا الرا ي   واعتبروه من شذو  الإ قاويل ... الفرنسي 
 ..والإ راء 
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 : ا ما ا ِنها منقوضة تجربة ومشاهدة فللا مور التالية 
ــة الضــلال  - 9 ــا فــي بيئ نســان ا ن ا ِنســانًا مــا   عــاا طويًل مــن الملــاحظ فــي عــالم الإ ِ

جرام والشقاء كل مبلل  وقد ا  اق المجتمع من وبال شـروره وا ثامـه   .. والفساد   وبلل فيه الإ ِ
وا ِ  برفيــق صــالح   ا و مــربِّ مــؤثر  ا و داعيــة .. ا ِجرامــه وا قــّض مضــجعه مــن ويلــات شــقائه و

جرام ا لـى عـالم الَبـَررة.. مخلص  .. نقله من وهدة الشقاء ا لى روضـة السـعادة   ومـن بيئـة الـإ ِ
ــإ برار  ــام ال ــاء   ومــن ا عل ــار الإ تقي ــق مــن كب جرام العري ــإ  ــل وال فيصــبح بعــد هــذا الشــقاء الطوي

 ... السعداء 
ا اليوم الذي يموج بالفتن   ويزخر بالإ ثام   ويتخـب  بـالفجور وهذا كثير وكثير في عالمن

 !.. ولإ يمكن ا ن ينكره ا ِلإ مكابر ا و في عينيه غشاوة .. والمنكر 
ق فـي كـل عصـوره ا لـى نقـل طبـاع  - 2 فِـّ نسان و  ومن الملاحظ في عالم الحيوان ا ن الإ ِ

رونة ا لى ال لف   ومن الصعوبة والح  سلاسة والإنقياد   ومن اعوجـاج الحيوان من النفور ا لى الإ ِ
نســان ليــرقّص الخيــل ويلاعــب الطيــر   .. السـير واضــطرابه ا لــى اعتدالــه وانتظامــه  حتــى ا ِن الإ ِ

نسانية التـي .. ويعلّم الجوارح  فا  ا كان هذا هو الشا ن في غرائز العجماوات فكيف بالغرائز الإ ِ
ونـة بسـبب تعارضـها وتنوعهـا   ا نهـا ا سـلس قيـاًدا   وا عظـم مر( علـم الـنفس المقـارن ) ا ثبت 

 .. وقبولها للمزج والتعديل والتقويم 
ومــن الملــاحظ فــي عــالم النبــات ا ن البــذرة حــين يضــعها الــزارع فــي ا رض خصــبة  - 3

ثـم لـإ يـزال يلاحقهـا فـي .. ويتعهدها بالماء والسماد   ويحميها مـن الحشـرات والطفيليـات 
لبــذرة تــؤتي ا كلهــا كــل حــين بــا  ن ربهــا   تهــذيب ا شــواكها   وتقــويم ا غصــانها   فــا ن هــذه ا

نسان من ثمارها   ويتفيا  ظلالها   ويستغل خيراتها على مدى الزمان والإ يام   .. ويقطف الإ ِ
همـال   لـإ ت غـّذيها تربـة   ولـإ ي رويهـا  ا ما ا ِ ا كتب لهذه البذرة نصيبها مـن التقصـير والإ ِ

نها لـإ تـؤتي ا كًلـا  ولـإ تعطـي .. نها ماء  ولإ تلاحق بالتهذيب لإ شواكها   والتقويم لإ غصا فا 
 ... بل تصبح عما قليل هشيًما تذروه الرياح   وتتقا فه الإ عاصير .. زهًرا ولإ ثمًرا 

نسانية وما فيها من قابليـات واسـتعدادات   وسـجايا وجبِّلـات حينمـا  فكذلك النفس الإ 
.. فــدها بالعمـل الصــالح تتعهـدها بالإ خلــاق الفاضـلة   وتمــّدها بمـاء العلــوم والمعـارف   وتر

نها تنشا  على الخير   وتدرج على الكمال   ويكون صاحبها كالمَلِك يمشي في الناس   . فا 
ا ما ا ِ ا ا هملها وتركها للا يام حتى علاها صدا  الجهل   وغشيها عدوى خلطاء السـوء   

نهــا .. وتــراكم عليهــا ا نقــاض العــادات الذميمــة  د   تنشــا  علــى الشــر والفســا -ولــإ شــك  -فا 
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باحية  ويكون صاحبها كالوحش الإ عجم يمشـي فـي النـاس .. وتتقلب في مستنقع التحلّل والإ ِ
 .   ويظن نفسه من الإ ناسّي الكرام 

نسـانية مـن شـر ا و  والذي نخلص ا ليه بعدما تقدم ا ن دعوى الذين يقولـون ا ِن الطبـاع الإ ِ
قضها الشرع   ويردها العقل خير لإ يمكن تغييرها ولإ تعديلها هي في الحقيقة دعوى باطلة ين

ـــة  ـــنفس والتربي ـــاء ال ـــن علم ـــة م ـــرة الغالب ـــة والمشـــاهدة   ويبطلهـــا الجمه   وتكـــذبها التجرب
 !.. والإ خلاق 

 
فـي تعويـد الولـد خصـال  -فـي ا حيائـه  -ونجتزئ في هذا المجال بعض ما قالـه الغزالـي 

والصبي ا مانـة عنـد والديـه   "  :الخير ا و مبادئ الشر باعتبار قابليته وفطرته   يقول رحمه اللّه 
لِّمه نشـا  عليـه وَسـِعَد فـي الـدنيا والـإ خرة  وا ن  َد الخير وع  وِّ وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة   فا ن ع 

د الّشر واُهمل ا همال الَبهائم شقي وهلك  وصيانته با ن يؤدبـه ويهذبـه   ويعلمـه محاسـن .. عوَّ
 ... " . الإ خلاق 

ذهب الغزالي في قابلية الولد واستعداده   وا ِمكانية م -في مقدمته  -و هب ابن خلدون 
بل كثير من فلاسفة الغرب ا و الشرق  هبـوا هـذا المـذهب   وسـلكوا .. ا ِصلاحه بعد فساده 

 .  لك الإتجاه 
 : ورحم اللّه من قال 

 وينشدذذذذذذذذذذذذُأ ناشذذذذذذذذذذذذُ  الف تيذذذذذذذذذذذذاِن فينذذذذذذذذذذذذا   

  
 علذذذذذذذذذذذى مذذذذذذذذذذذا كذذذذذذذذذذذان عدذذذذذذذذذذذّوده أبذذذذذذذذذذذوهُ  

   
 ومذذذذذذذذذذذا داند الفَتذذذذذذذذذذذى  ًجذذذذذذذذذذذى ولكذذذذذذذذذذذنْ 

  
 عذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذّوده التذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدّيند أقربذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوهُ ي

   
* * *  

ْمَرين   وا ن يفـرق فـي  وعلى المربي ا ن يميّز في ا صلاح الفرد   وتقويم اعوجاجه بين ع 
 : تعويده وتا ديبه بين ِسنِّْيِن 

 .. فالكبار لهم منهجهم وطريقتهم 
 .. والصغار كذلك لهم منهجهم وطريقتهم 

سلام وطريقته في ا صلاح الكبار  يعتمد على ثلاثة  -وهم سّن ما بعد البلوغ  -فمنهج الإ ِ
 : ا مور ا ساسية 

 .الرب  بالعقيدة  - 9
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 .تعرية الشّر  - 2
 . تغيير البيئة  - 3

ا ما الرب  بالعقيدة فهو من ا عظم الإ سس في استمرار المؤمن على مراقبة اللّه تعالى  
يقوي القوة واستشعاره عظمته وخشيته في كل الظروف والإ حوال   وهذا من شا نه ا ن 

رادة الذاتية لدى الفرد المؤمن  فلا يكون عبًدا لشهوته   ولإ ا سيًرا لإ طماعه .. النفسية   والإ 
وا هوائه   بل يندفع بكليته ا لى تطبيق المنهج الرباني كما ا نزل اللّه وكما ا وحى ا لى رسوله 

ومن  }:  عالىدون ترّدد ا و حرج   وشعاره في هذا قوله تبارك وت.. عليه الصلاة والسلام 

 ( . 25: المائدة . )  {أحسن من الّله حكًما لقوم يوقنون 

 ( . 7: الحشر . )  {وما ءداتاكم الرسول فخذوه وما  اكم عنه فانتهوا  }
يمان الإ خذ بالشريعة بلا حرج   والإستسلام الكامـل لتعـاليم  لإ ن من مقتضيات هذا الإ 

سلام   :الإ 

وََّ فيما شجدر بينهم ثم ال يدِجدوا يف أنُفس هم حرًجا فال وربك ال يؤمنون حتى ُيحّكم }

 ( . 22: النساء . )  {مما َقَضْيتد وُيسدل موا تسليما 
ولإشك ا ن العبادات بكليتها   والإ  كار والإ وراد بجملتها   وتلاوة القرا ن الكريم وتدبّره 

لهيــة فــي كــل الظــ روف والــإ حوال   فــي ا نــاء الليــل   وا طــراف النهــار   واستشــعار العظمــة الإ 
يمان بعذاب القبر وسؤال ملكين   والإعتقاد بعـوالم الـإ خرة    والإ يقان بالموت ومابعده   والإ 

كل  لك يولّد في المؤمن استمرارية المراقبة لله عز وجل   وتجعـل منـه .. وا هوال يوم القيامة 
نسان المسـتقيم المتـوازن الـذي يبنـي توازنـه فـي الحيـاة علـى التوفيـق بـي ن مطالـب الـروح   الإ 

فيؤدي كل  ي حق حقـه بلـا ا همـال .. ومطالب الجسد   وبين العمل للدنيا والعمل للا خرة 
ا ن للـه عليـك حّقـاً   ولنفسـك : " وشعاره في  لك قوله عليه الصلاة والسلام .. ولإ تقصير 

 ".فا ع  كل  ي حّق حقه .. حّقاً   ولإ هلك عليك حّقاً 
د المؤمن حين يقوي في نفسه جانب مراقبة لله عز وجـل   ومن الإ مور المسلّمة ا ن الفر

رادة الذاتية للسيطرة على النفس الإ مارة ونزعات الهـوى  فـا ن هـذا الفـرد ..وحين تتولد لديه الإ 
فلـا يضـل ولـإ يفسـق   ولـإ .. ينصلح من داخله   ويقـيم لـإ موره ميزانـاً مـن عقيدتـه وضـميره
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ين الله الساهرة ترقبه وتراه   وتعلم سّره ونجـواه   لإعتقاده الجازم ا ن ع.. ينحرف ولإ يشقى 
ومن هنا كان السر حين وقف الصحابة الكرام هـذا .. وتعلم خائنة الإ عين وما تخفي الصدور 

  واتبعـوا ( انتهينـا ربّنـا : ) الموقف العظيم المشرف من تحريم الخمر لما قالوا بصوت واحد 
  ..خمر وقِلالها في طرق المدينة هذا القول بالفعل لّما ا راقوا ِدنّان ال

سـلامي مـن ا قصـاه ا لـى ا قصـاه   حتـى ا ن  ومن هنا كان السر فـي انصـلاح المجتمـع الإ 
القاضي عمر بن الخطاب في خلافة ا بي بكر رضـي اللـه عنـه ظـل سـنتين فـي مجلـس القضـاء 

به لكونـه ا ن عمر جاء ا لى الخليفة ا بي بكر ليعفيه من منصـ: ولم يختصم ا ليه اثنان   وقد قيل 
 !..قاعداً في هذه السنوات بلا عمل ولإ فصل في الخصومات 

رقابـة اللـه فـي كـل  -رضوان الله عليهم  -ولإ شك ا ن السر في هذا استشعار الصحابة  
ا مورهم وا حوالهم   فلما ا يختصمون والمنهج الرباني بـين ا يـديهم ؟ ولمـا ا يختلفـون وخشـية 

... ا ينحرفون وهم يؤدون كّل  ي حق حقه في الحياة الله ملا ت قلوبهم وجوارحهم ؟ ولما 
 !..؟ ا لإ فليعتبر ا ولو الإ بصار 

 
ا ما تعرية الشر فهو من ا عظم السـبل فـي ا قنـاع الكبـار علـى تـرك المنكـر   والنفـور مـن  

ثم   .. الفساد والإ ِ
قنـاع وهذه التعرية للشر   والإنفضاح للباطل هي الطريقة التي اتبعها القرا ن الكـريم فـي ا ِ 

سـلام : الجاهلية بنبذ تقاليدها وعاداتها   وهجر شرورها وا ثامها   ولنضرب على  لك مثًلا  الإ ِ
حين حرم الخمر كان التحريم با يات قرا نية تتنزل بين كل فترة وفترة تكشـف عـن ا ثـام الخمـرة 

نسان   وعن مضارها الخلقية والإجتماعية والدينية   ...   وعن ا ثرها السيئ في الإ ِ
 : ا ول ما نزل قوله تبارك وتعالى ف -

ومن مثرات النخيل واألعناب تتخذون منه سكًرا ورزًقا حسًنا ِإن يف ذلك آلية لقوم  }

 ( . 27: النحل . )  {يعقلون 
فقابل بين السـكر وبـين الـرزق الحسـن ليشـعر ا هـل العقـول الراجحـة ا ن الخمـر شـيء   

 .التحريم فيما بعد  والرزق الحسن شيء ا خر حتى تتنبّه ا حاسيسهم على



 : الثالث القسم 412
 

يسألونك عن اخلمر وامليسر قْل فيهما ِإثٌم كبرٌي ومنافُع للناِس وإمُثهما  }:وثاني ما نزل 

 ( .  291: البقرة . )  {أكرب من نفعهما 
ثم على جانب النفع التجاري  لتتزحزح النفس عن ا لفها المتا صل .. فرّجح جانب الإ 

 . وتتحول عن عادتها المستحكمة 

يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما  }:ما نزل وثالث 

 ( . 43: النساء . )  {تقولون 
فذكر ا ثرها السيئ على العقول   وما تحدثه من تشويشـات وا خلـاط عـدا عـن الإمتنـاع 

 .عن تناول الخمر وتعاطيها في ا وقات الصلاة 

ا اخلمُر وامليسُر واألنصاُب واألزالُم رجٌس من يا أيها الذين آمنوا إمن }:ورابع ما نزل 

إمنا يريد الشيطاُن أن ُيوق عد بينكم العداوة والبغضاء * عمِل الشيطاِن فاجتنبوه لعلكم تفلحون 

 (  19: المائدة . )  {يف اخلمر وامليسِر ويصد كم عن ذكر الّله وعن الصالة  فهل أنتم منتهون 
ر بالميسر والإ صنام   ثـم وصـفها با نهـا رجـس   ثـم نبّـه فما معنى ا ن القرا ن ا شرك الخم

ا نها من عمل الشيطان   ثم  كر مضارها الخلقية بكونها توقع بـين النـاس العـداوة والبغضـاء   
 وا عقب  لك مضارها الدينية بكونها تصد عن  كر اللّه وعن الصلاة ؟ 

  وَبــاَن لإ هــل فمــا معنــى كــل هــذا ؟ ا لــيس معنــاه ا ن الخمــر قــد تعــرت علــى حقيقتهــا 
ا حــد عــن  -بعــد هــذا البيــان والتعريــة  -الحجـى والعقــول مســاوئها وخطرهــا ؟ فهــل يســتنكف 

انتهيت  يـا رب بعـد ا ن : تحريمها والإبتعاد عنها ؟ فلا شك ا ن المؤمن العاقل المنصف يقول 
 وهذا ما فعله الصحابة رضوان اللّه عنهم بعد ا ن انفضـحت الخمـر.. بيّنت وفّصلَت وحّرمت 
 !..   ونزلت ا ية التحريم 

ـــة   والمفاســـد  ـــرا ن الكـــريم لكـــل المعتقـــدات الجاهلي ـــك تحـــريم الق ـــى  ل وقـــس عل
شــراك باللّــه   والزنــى   والربــا   والميســر   وقتــل الــنفس   ووا د البنــات   : الإجتماعيــة  كالإ ِ

حقيقتهـا    وغيرها   فا ن القرا ن الكريم لم يحرمها ا لإ بعد ا ن عّراهـا علـى.. وا كل مال اليتيم 
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و كر الكثير من مساوئها   وا هاب با صحاب العقول الراجحة ا ن ينفـروا منهـا   ويبتعـدوا عنهـا 
 !.. لكونها تؤدي بالفرد والمجتمع ا لى ا سوا  النتائج   وا فدح الإ خطار 

ا مـا تغييـر البيئـة فهـو لـإ يقـل ا هميـة عـن الإ سـس الـإ خرى فـي ا صـلاح الفـرد وهدايتــه   
 .. وتربيته وا ِعداده 

ــالهجرة ا لــى المدينــة .. وا ِلــإ  ــه الصــلاة والســلام ب فلمــا ا ا ِ َن اللّــه ســبحانه لرســوله علي
 . ا صحابه با ن يهاجروا ؟  المنورة ؟ ولما ا ا مر النبي 

عـداد فـي بيئـة صـالحة لـإ يبـاح فـي نواديهـا المنكـر   ولـإ  ا ليس مـن ا جـل التكـوين والإ ِ
 ت قترف في ربوعها الإ ثام والمحرمات ؟ 

ا جل ا ِقامة دولة تحـت ظـل التشـريع المنـّزل   وتحـت رايـة الوحـدة الشـاملة ؟  ا ليس من
سلام   ويتنزل عليه القرا ن ؟   .ا ليس من ا جل ا ِصلاح الفرد المسلم في مجتمع يحكمه الإ ِ

وسبق ا ن  كرنا حديث الرجل الذي قتل مائة نفس   وجاء يسا ل ا علم ا هل الإ رض هـل 
 : له من توبة ؟ فكان جواب السائل 

انطلق ا لى ا رض كذا وكذا فا ن بها ا ناًسا يعبدون اللّه تعالى   فاعبد اللّـه معهـم   ولـإ " 
نها ا رض سوء   ..." . ترجع ا لى ا رض قومك فا 

ا ليس يدل هذا الحديث على ا ن للبيئة الصالحة سلطانًا كبيًرا فـي ا صـلاح الفـرد وتقـويم 
 اعوجاجه   وتخليصه من ا ر ل العادات   وا قبح الصفات ؟ 

سبق ا ن  كرنا ا يًضا حديث الرسول عليه الصلاة والسـلام فيمـا تتركـه الصـحبة مـن ا ثـر و
ولكـون الخلطـة لهـا .. حسن ا و سيئ في نفس الفرد المصاحب لكون المرء على دين خليلـه 

 !.. ا كبر الإ ثر في الصلاح ا و الفساد 
بيئة الفاسـدة مـن هو تغيير ال -ولو كان كبيًرا  -ومن هنا نعلم ا ن نقطة بدء ا صلاح الفرد 

 .. محي  متحلل   وخلطاء ا شقياء   وعشيرة جاهلة 
 : والذي نخلص ا ليه بعدما تقدم 

سلام في ا صلاح الكبـار يقـوم علـى ا سـس ثلاثـة لهـا ا كبـر الـإ ثر فـي تعـديل  ا ن منهج الإ ِ
 : الإ خلاق   وتقويم الإعوجاج 

ة من اللّه فـي السـر والعلـن  فبالرب  بالعقيدة يتولد عند الكبير الشعور بالمراقبة   والخشي
رادة الذاتية ليكف عن المحرمات   ويتحلى با كرم الإ خلـاق وا نبـل  وهذا ما يقوي في نفسه الإ ِ

 .. الصفات 



 : الثالث القسم 414
 

وبتعرية المنكر والشر يقتنـع الكبيـر بتـرك المفاسـد   ويعـزم كـل العـزم علـى التخلـي عـن 
 .. كل ما هو ا ثم وفاجر بل يكون عنده الطما نينة النفسية والقلبية لهجر .. الر ائل 

صـلاح الكبيـر الوسـ  الخيّـر   والجـو الصـالح   وحيـاة  وبتغيير البيئة الإجتماعية يتهيـا  لإ ِ
 .. بل تنصلح مع الإ يام ا حواله   وتزدان مع الزمن ا فعاله وا خلاقه .. الشرف والكرامة 

سلام في ا ِصلاح ا لكبار ا ِن ا رادوا فما على المربين الإجتماعيين ا ِلإ ا ن يا خذوا بمنهج الإ ِ
 .. لإ فراد الإ مة ا مًنا وخيًرا   ولإ بناء المجتمع سلامة واستقراًر ا 

قل هذه سبيلي أدعو إىل الّله على بصرية أنا ومن اتبعين وسبحان الّله وما أنا من  }

 ( . 952: يوسف . )  {املشركني 
سلام في ا صلاح الصغار فيعتمد على شيئين ا ساسيين   : ا ما منهج الإ ِ

 . التعويد  - 2. التلقين  - 9
صلاح والتربية   . ونقصد بالتلقين الجانب النظري في الإ ِ
عداد   . ونقصد بالتعويد الجانب العملي في التكوين والإ ِ

ولما كانت قابلية الطفل وفطرته في التلقين والتعويد ا كثر قابلية مـن ا ي سـن ا خـر ا و مـن 
ا ن يركّـزوا علـى .. ن ا بـاء وا مهـات ومعلمـين كـان لزاًمـا علـى المـربين مـ.. ا ية مرحلـة ا خـرى 

 .. تلقين الولد الخير وتعويده ا ِياه منذ ا ن يعقل ويفهم حقائق الحياة 
مــام الغزالــي  والصــبي ا مانــة عنــد والديــه   وقلبــه الطــاهر : " وســبق ا ن  كرنــا مــا قالــه الإ 

لّمه نشا  عليه وسعد في الدنيا والإ خرة ّود الخير وع   ... " .  جوهرة نفيسة   فا ن ع 
وا ريد فـي هـذا المجـال ا ن ا ضـرب للمـربين بعـض الإ مثلـة فـي تلقـين الصـغار وتعويـدهم 

 : مبادئ الخير عسى ا ن تكون لهم نبراًسا وبصائر 
؛ " لإ ا له ا لإ اللّه" الرسول عليه الصلاة والسلام ا مر المربين با ن يلقنوا ا ولإدهم كلمة * 

افتحـوا علـى : "ا نـه قـال  عـن النبـي  مـارضـي اللـه عنهلِما روى الحـاكم عـن ابـن عبـاس 
 ..وهذا هو الجانب النظري " صبيانكم ا ول كلمة بلا ا له ا لإ اللّه 

ا ما الجانب العملي لهذا التلقين فهو تهيئة الولد وتعويده ا ن يـؤمن بقـرارة نفسـه وا عمـاق 
ريـق الإ ثـار ولإ يكون  لك ا لإ عـن ط.. وجدانه ا ن لإ خالق ولإ مبدع ولإ ا له ا لإ اللّه سبحانه 
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نســـان ـــإ رض   والبحـــر   والإ  ـــي يراهـــا الطفـــل كـــالزهرة   والســـماء   وال وغيرهـــا مـــن .. الت
 .. المخلوقات ليستنتج  هنيًّا   ويستدل عقليًّا على المؤثِّر وهو اللّه سبحانه 

ا  ن فالحقيقة التي يصل ا ليها المربي مع الطفل ا ن هذا الكون ملـيء بـالموجودات التـي 
لسمع والبصر وا ن هذه الموجودات لإ يمكنها ا ن توجـد نفسـها باعتبـار ا نهـا تقع تحت نطاق ا

ا ِ ن لإبـد لهـا مـن .. جامدة   وباعتبار ا نها لإ تتصـف بعقـل ولـإ تـدبير   ولـإ علـم ولـإ ا ِرادة 
وجد ا وجدها وهو اللّه سبحانه   . م 

يمان باللّه الواحد المبدع عن ط ريق التا مل وهكذا يمكن ا ن يصل المربي بالطفل ا لى الإ ِ
وعــن طريــق التــدرج معــه مــن المحســوس ا لــى .. والتفكــر فــي خلــق الســموات والــإ رض 

ــد .. ومــن البســي  ا لــى المركــب .. ومــن الجزئــي ا لــى الكلــي .. المعقــول  حتــى يقتنــع الول
يمان باللّه عز وجل عن حجة وبرهان  ..  (9) وجدانيًّا وعقليًّا في قضية الإ ِ

ا مر المـربين بـا ن يلقنـوا ا ولـإدهم ركـن الصـلاة وهـم فـي الرسول عليه الصلاة والسلام * 
 رضي اللـه عنهمـاسن السابعة ؛ لما روى الحاكم وا بو داود عن عبد اللّه ابن عمرو بن العاص 

روا ا ولإدكم بالصـلاة وهـم ا بنـاء سـبع سـنين   واضـربوهم : " ا نه قال    عن رسول اللّه  م 
 ..   وهذا هو الجانب النظري " مضاجع عليها وهم ا بناء عشر   وفّرقوا بينهم في ال

ا ما الجانب العملي فهو تعليم الولد ا حكامها   وعدد ركعاتهـا   وكيفيتهـا   ثـم تعويـده 
لًقا .. ا ِياها بالملاحقة والمثابرة   وا دائها في المسجد بجماعة  حتى تصبح الصلاة في حقه خ 

 . وعادة 
يلقنوا ا ولإدهم ا حكام الحلال والحرام    الرسول عليه الصلاة والسلام ا مر المربين با ن* 

 ا ن رسول اللّـه  رضي الله عنهمالما ا خرج ابن جرير   وابن المنذر من حديث ابن عباس 
مروا ا ولإدكم بامتثال الإ وامر   واجتنـاب النـواهي   فـذلك وقايـة لهـم ولكـم مـن : " ... قال 
 . وهذا هو الجانب النظري " .. النار 

فهو ترويض الولد وتدريبه على امتثال ا وامر اللّه   واجتنـاب نواهيـه ؛  ا ما الجانب العملي
: يحذره ويقول لـه .. من سرقة ا و شتيمة .. فا  ا وجد المربي الولد فعل منكًرا ا و اقترف ا ِثًما 

 .. ا ن هذا منكر وهو حرام 

                                                

يمان باللّه في مبحث (  9 يمانية ص " وسبق ا ن فصلنا القول عن قضية الإ  في القسم الثاني "  997مسؤولية التربية الإ ِ
سلام تربية الإ و" من كتاب   .فارجع ا ليه " لإد في الإ 
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بـه ويقـول لـه.. مـن صـدقة ا و تعـاون .. وا ِ ا وجده فعل خيراً ا و صنع معروًفـا  ا ِن :  يرغِّ
ــا .. هــذا معــروف وهــو حلــال  لًق وهكــذا يلاحظــه ويلاحقــه حتــى يصــبح الخيــر فــي حقــه خ 

 .. وعادة 
الرسول عليه الصلاة والسلام ا مر المربين با ن يلقنوا ا ولإدهم محبة نبـيهم   ومحبـة ا ل * 

 بيته وا صحابه   وتلاوة القرا ن الكريم ؛ لما روى الطبراني عـن علـيًّ كـرم اللّـه وجهـه ا نـه 
.. حـّب نبـيكم وحـّب ا ل بيتـه  وتلـاوة القـرا ن : ا ّدبوا ا ولإدكم علـى ثلـاّ خصـال : " قال 
 . وهذا هو الجانب النظري " .. 

 ا ما الجانب العملي فهو ا ن يجمـع المربـي ا ولـإده ويقـرا  علـيهم مغـازي رسـول اللّـه 
لـاوة القـرا ن ؛ ويعلمهم ت.. وسيرة ا ل بيته وا صحابه   وشخصيات القادة والعظماء في التاريخ 

سـلامي شـعوًرا .. حتى يتا سى الإ ولإد بِسير الـإ ولين بطولـة وجهـاًدا  وحتـى يرتبطـوا بالتـاريخ الإ 
 .. وحتى يرتبطوا بالقرا ن الكريم دستوًرا ومنهاًجا .. ووجدانًا 

وسبق ا ن  كرنا ما روته كتب التاريخ والإ دب ا ن المفضل بن زيد را ى مرة ابن امرا ة من 
ا ِ ا ا تــم خمــس ســنوات ا ســلمت ه ا لــى : " بمنظــره   فســا لها عنــه فقالــت  الــإ عراب   فا عجــب

ـن مـا ثر  ـب فـي مفـاخر قومـه   ولقِّ غِّ المؤدب   فحفظ القرا ن فتلاه   وعلمـه الشـعر فـرواه   ور 
لم حملت ه على ا عناق الخيل   فتمرس وتفرس   ولبس السـلاح    ا بائه وا جداده   فلما بلل الح 

 .. " . غى ا لى صوت الصارخ ومشى بين بيوت الحي   وا ص
: وهذا هو التلقين والتعويد بمعناهما المراَدين   ا و ا ِن شـئت فقـل هـذان همـا الجانبـان 

النظــري والعملــي فــي تكــوين الولــد وا ِعــداده وتا ديبــه   وتهيئتــه ليكــون رجــل العقيــدة والعمــل 
 ..والجهاد 

لها ومبادئهـا رسـول وضـع ا صـو.. هذه بعض الصور والنما ج فـي تلقـين الولـد وتعويـده 
سـلام  سلام صلوات اللّه وسلامه عليه   وهي تدخل في ا ِطار المـنهج العـام الـذي رسـمه الإ ِ الإ ِ

ولإ شك ا ن المربي حين يسعى جهده   ويبذل ... في تكوين الولد عقيديًّا   وا ِعداده ا ِيمانيًّا 
نـه .. كل ما في وسعه في تربية الصغير وتا ديبه   وتلقينه وتعويـده   -علـى الغالـب  -سـيكون فا 
سلام   ومن رجال العقيـدة والـدعوة والجهـاد  تفتخـر الإ مـة بوجـوده   ويسـعد .. من جنود الإ ِ

 .. المجتمع باتزانه وا خلاقه 
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ومن الإ مور الهامة التي ينبغي ا ن يعلمها المربـون فـي تا ديـب الولـد علـى خصـال الخيـر  
 : وتعويده على مكارم الإ خلاق 
ــاع ا ســلوب الت ــا   وانتهــاج هــو اتب ــا   وبمــنح الهــدايا ا حيانً شــجيع بالكلمــة الطيبــة حيًن

ا سلوب الترغيب تارة   واستعمال طريقة الترهيب تارة ا خـرى   وقـد يضـطر المربـي فـي بعـض 
ــإنحراف  ــويم ال ــي تق ــد ف ــا مصــلحة الول ــة الزاجــرة ا  ا را ى فيه ــى العقوب ــا  ا ل ــإت ا ن يلج الحال

 .. والإعوجاج 
تعويـد الولـد علـى الفضـائل النفسـية  والمكـارم الخلقيـة   كل هذه الإ سـاليب تنفـع فـي 

لـه فـي القلـوب .. وتجعل منه ا ِنسانًا فاضلا كريًمـا متوازنًـا مسـتقيًما ... والإ داب الإجتماعية 
 .. محبة   وفي النفوس ا ِجلال واحترام 

* * * 
سـلام ا ِن المربين على اختلاف ا شـكالهم وا حـوالهم ا ِ ا ا خـذوا بمـنهج : وا خيًرا ا قول  الإ ِ

فا ن الإ ولإد علـى الإ غلـب سينشـؤون .. في تربية العادة   وبا سلوبه في تكوين العقيدة والخلق 
سلامية الراسخة   والخلق القرا ني الرفيع  بل يعطون لغيرهم القدوة الصالحة .. على العقيدة الإ ِ

 ..   في كريم فعالهم   وجميل صفاتهم 
د الجد والعمل   ويعطوا لتربية ا ولـإدهم حقهـا فما على المربين ا ِلإ ا ن يشمروا عن ساع

فيكونـون قـد اضـطلعوا بمسـؤولياتهم .. فـا  ا فعلـوا  لـك .. من التلقين والتعويد   والتهـذيب 
وقاموا بواجباتهم   وبّرؤوا  ّمتهم ا مام اللّه   ودفعوا بعجلة التقدم التربوي ا لى الإ مام   ورسخوا 

وعندئـذ يفـرح المؤمنـون بالجيـل المـؤمن   والمجتمـع  في المجتمع دعائم الإ من والإستقرار  
 !!.. وما  لك على اللّه بعزيز .. المسلم   والإ مة الصالحة 

وفي تقديري ا ن التربية بالعادة والتا ديب هي من ا قوم دعائم التربية   ومـن ا مـتن وسـائلها 
ملاحظـة والملاحقـة    لـك لإ نهـا تعتمـد علـى ال.. في تنشئة الولد ا ِيمانيًّـا   وتقويمـه خلقيًّـا 

وتقوم على الترغيب والترهيب   وتنطلق مـن منطلقـات ا ِرشـادية وتوجيهيـة   فمـا ا حوجنـا ا لـى 
سـلامية حقهـا مـن الإهتمــام  مـربين يـؤدون رسـالتهم علـى الوجـه الإ كمــل   ويعطـون للتربيـة الإ ِ

المســتقبل  ليــروا ا فلــا  ا كبــادهم فــي.. والعمــل   والــدا ب والمصــابرة   والتلقــين   والتا ديــب 
 .. القريب   دعاة رسالة   ورجال ا ِصلاح   وشباب دعوة   وجنود جهاد 
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ولإ شك ا ن تا ديب الولد وملاحقته منذ الصغر هي التي تعطـي ا فضـل النتـائج   وا طيـب 
بينما التا ديب في الكبر فيه مـن المشـقة لمـن يريـد الكمـال والـإ ثر ورحـم اللّـه مـن .. الثمرات 

 : قال 

 األوالدد يف ص ذذذذذذذذذذذذغرب قذذذذذذذذذذذذد ينفذذذذذذذذذذذذع األدبُ 

  
 ولذذذذذذذذذذذيس يذذذذذذذذذذذنفُعهم م ذذذذذذذذذذذْن بعذذذذذذذذذذذد ه أدبُ  

   
 ِإن الغصذذذذذذذذذذذذوند ِإذا عّدْلتذذذذذذذذذذذذها اعتذذذذذذذذذذذذدلْت

  
 اخلشذذذذذذذذذُب -ولذذذذذذذذذو لي نَتذذذذذذذذذه   -وال تلذذذذذذذذذني 

   
* * *  

 التربية بالَموِعظةَ  - 3
ــن ا هــم وســائل التربيــة المــؤثرة فــي تكــوين الولــد ا ِيمانيًّــا   وا ِعــداده خلقيًّــا ونفســيًّا  م

تربيته بالموعظة   وتذكيره بالنصيحة   لما للموعظة والنصيحة مـن ا ثـر كبيـر فـي .. واجتماعيًّا 
تبصير الولد حقائق الإ شياء   ودفعه ا لـى معـالي الـإ مور   وتحلّيـه بمكـارم الإ خلـاق   وتوعيتـه 

سلام  فلا عجب ا ن نجد القرا ن الكـريم قـد انتهجهـا   وخاطـب النفـوس بهـا   .. بمبادئ الإ ِ
 .. ا ياته   وفي مواطن عّدة من توجيهاته وعظاته  وكررها في كثير من

وا لـيكم بعـض النمـا ج فـي تكـرار القــرا ن العظـيم لكلمـات الـوعظ والنصـيحة والإنتفــاع 
 : بالذكر 
 : قال اللّه تعالى في سورة لقمان  -

* وِإذ قال لقماُن البنه  وهو يعظه يا ُبين  ال تشرَُّ بالّله إن الشرََّ َلُظلٌم عظيم  }

ا اإلنساند بوالديه محلْته أم ه وهًنا على وهن وف صاُله يف عامني َأِن اْشكْر   ولوالديك ووصين

وإن جاهداَّ على أن ُتشرََّ ِبي ما ليس لك به ع لٌم فال ُتْطعهما وصاحبهما يف * إ   املصري 

يا بين إ ا * عملون الدنيا معروًفا واتَِّبْع سبيَل من أناب إّ  ثم إ   مرِجُعكم فأنبئكم ينا كنتم ت

إْن َتُك مثقاَل حبة  من خْردلب فَتُكن يف صخرة  أو يف السموات أو يف األرض يأت  هبا الّله إن  
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يا بين َأق م الصالةد وَأمر باملعرو   واْنه عن املنكِر واصِبْر على ما أصابك * الّله لطيف خبري 

 (  97 - 93. ) {... ِإّن ذلك من عْزِم األمور 
 : تعالى في سورة سبا  على لسان الإ نبياء عليهم السلام وقال 

قل إمنا أعُظكم بواحدة  أن تقوموا لّله مدْثندى وُفرادى ثم تتفّكروا ما بصاحِبكم من  }

قل ما سألتكم من أجرب فهو لكم إن أْجِريد * ِجن ة إن هو إال نذيٌر لكم بني يددْي عذابب شديد 

قل جاء * قل ِإن ربي يقذ  باحلق عّلاُم الغيوب * شهيد إال على الّله وهو على كل  شيء 

 (  . 41 – 42.)  {... احلق  وما ُيْبدئ الباطل وما ُيعيد 
 :وقال تعالى في سورة هود على لسان نوح عليه السلام  - 

* قالوا يا نوُح قد جادلَتندا فأكثرتد ِجدداَلندا َفْأت نا ينا َتع ُدنا إن كنتد من الصادقني  } 

وال ينفُعكم ُنصحي إن أردُت أن أنصحد * ال إمنا يأتيكم به الّلُه ِإن شاءد وما أنتم ينعجزين ق

 (  34 - 32. ) {... لكم ِإْن كان الّلُه يريد أن ُيْغويُكم هو رب كم وإليه ترجعون 
 : وقال تعالى في سورة الإ عراف على لسان هود عليه السلام  -

قال * ا قوم اعبدوا الّله مالكم من ِإله غرُيه أفال تتقون وإىل عاد  أخاهم هوًدا قال ي }

قال يا قوم ليس بي * املأل الذين كفروا من قومه إنا َلندراََّ يف سفاهة وإنا لنظن ك من الكاذبني 

أبدلغُكْم رساالت  ربي وأنا لكم ناصٌح * سفاهةا ولكنِّي رسولا من رّب العاملني 

 (  22 - 22. )  {... أمني 
ب القـرا ن الكــريم متنـوع فــي الـدعوة ا لــى اللّـه   وفــي التـذكير باللـّـه   وفـي ا ِلقــاء وا سـلو

رشاد بالنصيحة  حيـث جـرى  لـك كلـه علـى ا لسـنة الإ نبيـاء علـيهم الصـلاة .. الموعظة   والإ ِ
 .. والسلام   وترّدد على ا فواه الدعاة من جماعتهم وا تباعهم 
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يحة المــؤثرة ا ِ ا وجــدت لهــا نفًســا ولــإ يختلــف اثنــان ا ن الموعظــة المخلصــة   والنصــ
نها ا سرع للاستجابة   وا بلل في التا ثير .. صافية  وقلًبا متفتًحا   وعقًلا حكيًما متدبًّرا   .. فا 

والقـرا ن الكــريم قــد ا كــد هـذا المعنــى فــي كثيــر مـن ا ياتــه   وكــرر الإنتفــاع بالــذكرى   
 : والتا ثير بالكلمة الهادية   والنصيحة الراشدة 

: ق . )  {يف ذلك لذكرى ملن كان له قلٌب أو َألَقى السمعد وهو شهيد إن  } -
37 . ) 

 ( . 22: الذاريات . )  {وذّكر فإن الذكردى تنفُع املؤمنني  }

 (  4 – 3: عبس . )  {أو يذَّكَّر فتنفُعه الذ كردى * وما يدريك لعله يزكَّى  }

 ( . 2: ق . )  {تبصرًة وذكردى لكل عبد منيب  } -

 ( . 994: هود . )  {ذلك ذ كردى للذاكرين  }

 ( . 2: الطلاق . )  {ذلكم يوعدُظ به من كان يؤمُن بالّله واليوم اآلخر  }
والقرا ن الكريم مليء بالإ يات التي تتخذ ا سلوب الوعظ ا ساًسا لمـنهج الـدعوة   وطريًقـا 

صلاح الإ فراد   وهداية الجماعات  القـرا ن الكـريم  ومن اسـتعرض صـفحات.. ا لى الوصول لإ ِ
تـارة بالتـذكير بـالتقوى   .. يجد ظاهرة الإ سلوب الوعظي حقيقة ملموسة فـي كثيـر مـن ا ياتـه 

وا خرى بالتنويه بالتذكرة   وثالثة بـالتعبير بالموعظـة   ورابعـة بـالحض علـى النصـح   وخامسـة 
غراء بالترغيــب  وســابعة باســتعمال ا ســلوب الته ــإ ِ ــد باتبــاع ســبيل الرشــاد   وسادســة بال .. دي

وهكذا يجد القارئ ظاهرة الوعظ مناسبة فـي ا لفـاظ القـرا ن الكـريم ومعانيـه بقوالـب متعـددة   
مما يؤكد لكل  ي بصر وبصيرة ا ن للوعظ في القرا ن الكريم ا هميـة بالغـة .. وا ساليب متنوعة 

 ... في تربية النفوس على الخير   وحملها على الحق   واستجابتها للهدى 
ملــة مــن الإستشــهادات القرا نيــة التــي ت فصــح بشــكل قــاطع لــإ يقبــل وســبق ا ن  كرنــا ج

ا ِ ا تـراءى لهـا .. الشك ا ن النفوس الصافية   والقلوب المتفتحـة   والعقـول الواعيـة المتـدبِّرة 
الحــــق منســــاًبا بالكلمــــة المــــؤثرة   والموعظــــة البليغــــة   والنصــــيحة الرشــــيدة   والتــــذكرة 
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نها سرعان ما تستجيب.. المخلصة  بـل سـرعان مـا .. في غير ترّدد   وتتا ثر من غير توقف  فا 
 !.. تخضع للحق   وتتقبل هدى اللّه الذي ا نزله 

فكيف بالمولود الصغير الذي ولد على الفطرة وقلبه الطاهر البريء لم .. هذا في الكبير 
 يتلوّ بعد   ونفسه البيضاء الصـافية لـم تتـدنس بمفاسـد الجاهليـة   ولـم تتقلّـب فـي مـدارج

ثم والعدوان   ؟ ..الإ ِ
 !.. فلا شك ا ن تا ثره بالموعظة ا بلل   وقبوله للتذكرة ا قوى 

فما على المـربين ا لـإ ا ن يفهمـوا هـذه الحقيقـة   وا ن ينهجـوا مـنهج القـرا ن الكـريم فـي 
ــز وبعــده  -مواعظــه وا ِرشــاداته فــي ا ِعــداد ا ولــإدهم الصــغار  ــا   -قبــل ســن التميي ــا وخلقيًّ ا ِيمانيًّ

ا  ا ا رادوا لإ ولإدهم الخير والكمال   والنضـج الخلقـي والعقلـي .. سيًّا واجتماعيًّا وتكوينهم نف
 !.. والإتّزان 

* * *  
ولإبد في هذا المضمار ا ِلإ ا ن نلمح طريقة القرا ن الكريم في الموعظة والنصح عسى ا ن 

ة المثلـى فـي ينتهجها من كان له في عنقه حق التربية   ليصلوا با ولإدهم ا و تلامذتهم ا لى الغاي
عداد والتكوين   والتهذيب والتعليم   .. الإ ِ

 : وفي تقديري ا ن طريقة القرا ن في الموعظة تتميز بالإ ساليب التالية 
قناعي  - 9  : مصحوًبا بالإستعطاف ا و الإستنكار : النداء الإ ِ

 .. وهذا الإ سلوب له ا يحاءاته المؤثرة على المشاعر   وتا ثيره البالل في القلوب 
قناع الإستنكاري ا و الإستعطافي ظاهر واضح فـي مخاطبـة القـرا ن وهذ ا الإ سلوب من الإ ِ

الكريم لقلوب الناس وعقولهم على اختلاف ا شكالهم وا جناسهم وطبقاتهم على ا لسنة الإ نبيـاء 
 .. والدعاة 

 : وا ليكم نما ج من هذه النداءات با ساليبها المتنوعة 
 : نداؤه للا بناء * 

 ( . 93: لقمان . )  {.. البنه وهو يعظه يا بيّن ال تشرَّ بالّله  وإذ قال لقمان } -

 {... يا بيّن اركب معنا وال تكن مع الكافرين  }:وعلى لسان نوح عليه السلام 
 ( . 42: هود ) 

 :وعلى لسان يعقوب عليه السلام   -
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يا بديّن ال تقص  ر ياَّ على إخوتك فيكيدوا لك كيًدا ِإن الشيطان لإِلنسان  }

 ( . 2: يوسف . )  {دو مبني ع

 :وعلى لسان ا براهيم ويعقوب عليهم السلام   -

: البقرة . )  {يا بن ّي ِإن الّله اصطفى لكم الدين فال متوتن ِإال وأنتم مسلمون  } 
932 . ) 

 : نداؤه للنساء *  
 : على لسان الملائكة لمريم عليها السلام 

يا مريم اقنيت * على نساء العاملني يا مريم إن الّله اصطفاَّ وطهرَّ واصطفاَّ  }

 (  43: ا ل عمران . )  {... لربك واسجدي واركعي مع الراكعني 

يا نساء النيب لسُتن  كأحد من النساء ِإن اتقينّت ، فال ختضعن بالقول فيطمع الذي  } -

 ( . 32:الإ حزاب . )  {يف قلبه مرض وُقْلن قوًلا معروًفا 
 : نداؤه للا قوام * 
 : سان موسى عليه السلام على ل -

يا قوم إنكم  لمتم أنفسكم باختاذكم العجل فتوبوا إىل بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم  }

 ( . 24: البقرة . )  {خري لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم 
 :وعلى لسان موسى عليه السلام كذلك   -

كم أنبياء وجعلكم ملوًكا وآتاكم ما  يؤت يا قوم اذكروا نعمة الّله عليكم إذ جعل في }

 ( . 25: المائدة . )  {أحًدا من العاملني 
 :وعلى لسان الداعية الذي ا من من قوم موسى  -
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يا قوم ِإمنا هذه احلياة الدنيا متا  وإن اآلخرة . يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد  }

: المؤمن . )  {وتدعونين إىل النار و يا قوم ما  أدعوكم إىل النجاة .. هي دار القرار 
32- 49  ) 

 : وعلى لسان الجن الدعاة  -

يا قومنا إنا اعنا كتاًبا ُأنزل من بعد موسى مصدًقا ملا بني يديه يهدي إىل احلق وإىل  }

يا قومنا أجيبوا داعيد الّله وآمنوا به يغفْر لكم من ذنوبكم وُيْجركم من عذاب . طريق مستقيم 

 ( 39: الإ حقاف . )  {أليم 
 : نداؤه للمؤمنين * 

: البقرة )  {يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصرب والصالة إن الّله مع الصابرين  } -
932. ) 

ا ل . )  {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الّله حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون  }
 ( . 952: عمران 

.  {.. للرسول إذا دعاكم ملا ُيحييكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لّله و }
 ( . 24: الإ نفال ) 

 : نداؤه لإ هل الكتاب * 

يا أهل الكتاب تعاَلْوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نْعُبد إال الّلهد وال ُنشرََّ ..  } -

 .{به شيًئا وال يتخذ بعضنا بعًضا أرباًبا من دون الّله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون
 ( . 24: ا ل عمران ) 

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني لكم كثرًيا مما كنتم ُتخفون من الكتاب ويعفو  } 

 ( . 92: المائدة . )  {... عن كثري قد جاءكم من الّله نور وكتاب مبني 
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 : نداؤه للناس ا جمعين * 

الذي * تتقون  يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم } -

جعل لكم األرض فراًشا والسماء بناًء وأنزل من السماء ماًء فأخرج به من الثمرات رزًقا لكم 

 (  22: البقرة . )  {فال  علوا لّله أنداًدا وأنتم تعلمون 

.  {.. يا أيها الناس قد جاءكم برهاٌن من ربكم وأنزلنا إليكم نوًرا مبيًنا  } -
 ( . 974: النساء ) 

يوم َتروَنها َتذهدُل كل  * ا أيها الناس اتقوا ربكم ِإن زلزلة الساعة شيء عظيم ي }

مرضعة  عما أرضعت وتضُع كل  ذات  محلب محَلها وترى الناس ُسكاردى وما هم ِبُسكاردى 

 (  2: الحج . )  {.. ولكّن عذابد الّله شديد 
 . وهذا النداء كثير في القرا ن الكريم 

 :صي مصحوًبا بالعبرة والموعظة الإ سلوب القص - 2
.. وهذا الإ سلوب له تا ثيراته النفسية   وانطباعاتـه الذهنيـة   وحججـه المنطقيـة والعقليـة

وقد استعمله القرا ن الكريم في كثير من المواطن ولإ سيما في ا خبار الرسل مع ا قوامهم   وقـد 
يه ا حسن القصـص   ونـّزل عليـه َمّن اللّه سبحانه على رسوله عليه الصلاة والسلام با ن قّص عل

 : ليكون للناس ا ية وعبرة   وللرسول عليه الصلاة والسلام عزًما وتثبيًتا .. ا حسن الحديث 

.  {.. حنن نق  عليك أحسن القص  ينا أوحينا إليك هذا القرآن  } -
 ( . 3: يوسف ) 

 ( . 959: الإ عراف . )  {... تلك القرى نق  عليك من أنبائها  }

 ( . 925: هود . )  {.. ا نقّ  عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادَّ وكلًّ }

 ( . 972: الإ عراف . )  {... فاقص  القص د لعلهم يتفكرون  }
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 ( . 92: النازعات . )  {.. هل أتاَّ حديث موسى  }

 ( . 24: الذاريات ) {... هل أتاَّ حديث ضيف إبراهيم املكرمني  }

 (  92: البروج . )  {... فرعون ومثود * هل أتاَّ حديث اجلنود  }
والقرا ن الكريم مليء بقصص الإ نبياء عليهم السلام مع ا قوامهم   وا حيانًـا تكـون القصـة 
ظهـار القصـة فـي كـل مـرة با سـلوب جديـد يختلـف عـن  مكررة في سور ِعـّدة مـن القـرا ن   لإ ِ

عجـاز القرا نـي فـي ا سـلوبه ا لرائـع   وبيانـه الفريـد مـن ا سلوبها في المرات السـابقة   لتـذّوق الإ ِ
ظهار عبـرة ا خـرى تكمـن وراء الإ يـات   وتتـراءى خلـال الإ لفـاظ  ناحية   ومن ناحية ا خرى لإ ِ

 !.. والمعاني التي لإ يدركها ا ِلإ الراسخون في العلم   والمتذوقون لبلاغة القرا ن الكريم 
 : ولنضرب على  لك مثًلا 

ت ومـرات فـي القـرا ن   فلنختـر قصـتين قصة موسى عليه السلام مع فرعون مذكورة مرا
 : من هذه القصص   ثم نقارن بينهما ليعلم القارئ سر هذا التكرار 

 : القصة الإ ولى في سورة الإ عراف 

حقيٌق على أن ال أقول * وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العاملني ..  }

قال إن كنت جئت *  إسرائيل على الّله ِإال احلق  قد جئتكم ببينة  من ربكم فأرسل معي بين

 .  {... فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبني * بآية فأت هبا ِإن كنت من الصادقني 
 .... وانظر ما بعدها (  957 - 954)

 :القصة الثانية من سورة النازعات 

اذهب إىل فرعون * إذ ناداه ربه بالواد  املقدس طوى * هل أتاَّ حديث موسى  }

فأراه اآلية الكربى * وأهديك إىل ربك فتخشى * لك إىل أن تزكى فقل هل * إنه طغى 

فأخذه * فقال أنا رب ُكم األعلى * فحشر فنادى * ثم أدبر يسعى * فكذب وعصى * 

 ( . 92 – 92)   {ِإن يف ذلك لعربة ملن خيشى * الّله نكاَل اآلخرة واألوىل 
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 : من المقارنة ببن القصتين يتبين الإ مور التالية 
 . الإ ولى مفصلة وطويلة   والثانية مختصرة وقصيرة  - 9
فرق كبير بين الإ سلوبين   سواء ما يتعلق بالإ يات وفواصلها في طولهـا وقصـرها  ا و  - 2

 ... معانيها وتراكيبها   ا و صيل الإ مر والنهي فيها 
 : التركيز على العبرة في سورة الإ عراف يتناول  - 3
 .  ا ِقامة الحجة على فرعون( ا  ) 
 . ا ظهار المعجزات الدالة على صدق موسى عليه السلام ( ب ) 
 . الحوار الذي جرى بين موسى والسحرة ( ج ) 
 . ا ِيمان السحرة بعد قيام الحجة ( د ) 
 . تهديد فرعون ووعيده ( هـ ) 
يمان بشاشة قلوبهم ( و )   . عدم اكتراّ السحرة بالتهديد بعد ا ن خال  الإ ِ
 .. ن بالسنين ونقص من الثمرات ا خذ ا ل فرعو( ز ) 
 . انتقام اللّه منهم بالغرق ( ح ) 

 : ا ما التركيز في سورة النازعات فيتناول 
 . ا ِهلاك اللّه لفرعون لإدعائه الإ لوهية ( ا  ) 
 . ا خذ العبرة لمن يريد ا ن يتذكر ا و يخشى ( ب ) 

يتعلق بالتـذوق البلـاغي  بعد هذا البيان تبين لك الفرق الكبير ما بين القصتين   سواء ما
ا ِ ن لــإ يجـوز ا ن نـرى فـي القصــص المعـادة مجـرد تكـرار  لــإ ن ..   ا و با خـذ العبـرة والعظـة 

القصص التي كررهـا القـرا ن الكـريم ليسـت كـذلك كمـا را يـت مـن الفـارق الكبيـر مـن عـرض 
 !.. القصتين 
 : التوجيه القرا ني مصحوًبا بالوصايا والمواعظ  - 3

ــي ــرا ن الكــريم مل ــالمواعظ الق ــة ب ــات المصــحوبة بالوصــايا   وبالنصــوص المقرون ء بالإ ي
لتوجيـه القــارئ ا لــى مــا ينفعــه فــي دينــه ودنيـاه وا خرتــه   وتكوينــه فــي روحــه وعقلــه وجســمه  

 ... وا ِعداده ليكون رجل دعوة وبطل جهاد 
 وللقرا ن الكريم تا ثيره البالل علـى الـإ رواح والقلـوب   فحينمـا يسـمع المسـلم ا يـات اللّـه

ع لها قلبه   وتتـوق ا ليهـا نفسـه   وتتحـرك لَجْرِسـها روحـه  فيعاهـد اللّـه سـبحانه .. تتلى يتخشَّ
لإ نهـا .. على ا ن يعمل بمواعظها   ويستجيب لوصاياها   ويمتثل ا وامرها   ويجتنـب نواهيهـا 
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تنزيل من حكيم حميد   فيها البلسم الشافي لإ سـقامه   والعلـاج الـواقي لـإ مراض الإ جسـام   
 .. فات القلوب وا  

 : وا ِليكم بعض هذه النما ج التوجيهية من القرا ن الكريم 

 ( . 93: ا ية . )  {.. وِإذ قال لقمان البنه وهو يعظه  }: من سورة لقمان ( ا  ) 

وعباد الرمحن الذين ميشون على األرض هوًنا وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا  }( ب ) 

والذين يقولون ربنا اصر  عنا عذاب جهنم * وقياًما  والذين يبيتون لرهبم سّجًدا* سالًما 

والذين إذا أنفقوا   يسرفوا و  يدْقُتروا * إ ا ساءت مستقرًّا وُمقاًما * ِإن عذاهبا كان غراًما 

والذين ال يدعون مع الّله إهًلا آخر وال يقتلون النفس اليت حّرم الّله ِإال * وكان بني ذلك قواًما 

يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه ُمهاًنا * ومدن يفعل ذلك يلق أثاًما  باحلّق وال يزنون

ِإال من تاب وآمن وعمل عمًلا صاحًلا فأولئك يبدِّل الّله سيئاهتم حسنات وكان الّله غفوًرا * 

والذين ال يشهدون الزورد وِإذا * ومدن تاب وعمل صاحًلا فإنه يتوب إىل الّله متاًبا * رحيًما 

* والذين إذا ذكروا بآيات رهبم   يدخ روا عليها ُصمًّا وعمياًنا * باللغو مروا كراًما  مروا

أولئك * والذين يقولون ربنا هدْب لنا من أزواجنا وذرياتنا ُقر ة أعني واجعلنا للمتقني ِإماًما 

ا وُمقاًما خالدين فيها حُسنت مستقرًّ* جيزون الُغرفة ينا صربوا وُيلقَّْون فيها حتية وسالًما 

 - 23: الفرقان . )  {قل ما يعبؤا بكم ربي لوال دعا كم فقد كّذبتم فسو  يكون لزاًما * 
77  ) 

واعبدوا الّله وال تشركوا به شيًئا وبالوالدين ِإحساًنا وبذي القربدى واليتامدى  }( ج ) 

يل وما ملكت واملساكني واجلاِر ذي القربى واجلار اجلُنِب والصاحب باجَلْنب وابن السب
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الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل * أميانكم ِإن الّله ال حيب مدن كان خمتاًلا فخوًرا 

والذين ينفقون أمواهلم رئاء * ويكتمون ما آتاهم الّله من فضله وأعتدنا للكافرين عذاًبا ُمهيًنا 

.  {ساءد قريًنا الناس وال يؤمنون بالّله وال باليوم اآلخر ومن يكن الشيطان له قريًنا ف
 (  32 - 32: النساء ) 

ليس الرب  أن ُتودل وا وجوهدكم ق بل املشرق واملغرب ولكن الرب  من آمن بالّله  }( د ) 

واليوم اآلخر واملالئكة والكتاِب والنبيني وآتى املال على ُحبه ذوي القربدى واليتامدى واملساكني 

الصالة وآتى الزكاة واملوفون بعهدهم ِإذا عاهدوا  وابند السبيل والسائلني ويف الرقاب وأقام

.  {والصابرين يف البأساء والضراء وحني البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم املتقون 
 ( . 977: البقرة ) 

وقضى ربك أال تعبدوا إال ِإياه وبالوالدين ِإحساًنا إما يبلغن  عندَّ الكرب  }( هـ ) 

واخف  هلما جناح * ما أ ن وال تنهرمها وقل هلما قوًلا كرمًيا أحدمها أو كالمها فال تقل هل

ربكم أعلم ينا يف نفوسكم ِإن تكونوا * الذ ل من الرمحة وقل ربِّ ارمحهما كما ربياني صغرًيا 

وآت  ذا القربي حقَّه واملسكني وابن السبيل وال تبذر * صاحلني فإنه كان لألوابني غفوًرا 

وإما ُتْعِرَضن  عنهم * كانوا إخوان الشياطني وكان الشيطاُن لربه كفوًرا إن املبذرين * تبذيًرا 

وال  عل يدَّ مغلولة إىل عنقك وال * ابتغاء رمحة  من ربك ترجوها فقل هلم قوًلا ميسوًرا 

ِإن ربك يبسن الرزق ملن يشاء ويدْقد ُر إنه كان * تبسطها كل البسن فتقعد ملوًما حمسوًرا 

وال تقتلوا أوالدكم خشية ِإمالق  حنن نرزقهم وإياكم ِإن  قتلهم كان * رًيا بعباده خبرًيا بص
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وال تقتلوا النفس اليت حر م * وال تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيًلا * خْطًئا كبرًيا 

ا الّله إال باحلق ومدن ُقتل مظلوًما فقد جعلنا لوليِّه سلطاًنا فال ُيسِر  يف القتل إنه كان منصوًر

وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن حتى يبُلَل أشد ُه وأوفوا بالعهد إن العهد كان * 

وال * وأوفوا الكيل ِإذا ك لُتم وِزنوا بالقسطاس املستقيم ذلك خرٌي وأحسُن تأويًلا * مسؤوًلا 

متا وال * تقف ما ليس لك به ع لم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال 

كل ذلك كان سيئُه عند ربك * يف األرض مرًحا ِإنك لن خترق األرض ولن تبلل اجلبال طوًلا 

سراء . )  {مكروًها   (  32 - 23: الإ 
.. ا لى غيـر  لـك مـن هـذه الوصـايا   والمـواعظ   والتوجيهـات   والـإ وامر   والنـواهي 

  !!..التي تفيض فيها ا يات اللّه   ويدعو ا ِليها قرا نه المجيد 
 : ويتفرع من هذا 

 : كقوله تعالى : التوجيه القرا ني المصحوب با دوات التوكيد ( ا  ) 

إن يف ذلك آليات  }:   وقوله (  4: الرعد )  {إن يف ذلك آليات لقوم يعقلون  }

: يونس ) {إن يف ذلك آليات لقوم يسمعون  }:   وقوله (  3: الرعد )  {لقوم يتفكرون

 ...  {لك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ِإن يف ذ}: وقوله (   27
نكاري ( ب )   : التوجيه القرا ني المصحوب با دوات الإستفهام الإ ِ

 : كقوله تعالى 

قل تربصوا فإني معكم من * أم يقولون شاعر نرتبُ  به ريب املنون ؟  }

 .  {املرتبصني 

 .  {أم تأمرهم أحالمهم هبذا أم هم قوم طاغون ؟  }
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 .  {فليأتوا  ديث مثله إن كانوا صادقني * أم يقولون تقوله بل ال يؤمنون ؟  }

 . {أم ُخلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون ؟  }

 .  {أم خلقوا السموات واألرض بل ال يوقنون ؟  }

 .  {أم عندهم خزائن ربِّك أم هم املصيطرون ؟  }

 .  {طان مبني ؟ أم هلم سلم يستمعون فيه فليأت مستم ُعهم بسل }

 .  {أم له البنات ولكم البنون ؟  }

  {أم تسأهلم أجًرا فهم من مْغرم ُمثَقلون ؟  }

 .  {أم عندهم الغيب فهم يكتبون ؟  }

 .  {أم ُيريدون كيًدا فالذين كفروا هم املكيدون ؟  }

 (  43  - 35: الطور . )  {أم هلم ِإله غري الّله سبحان الّله عما يشركون ؟  }
 : كقوله تعالى : التوجيه القرا ني المصحوب بالإ دلة العقلية ( جـ ) 

ِإن يف خلق السموات واألرض واختال  الليل والنهار والفلك اليت  ري يف البحر  }

ينا ينفع الناس وما أنزل الّله من السماء من ماء فأحيا به األرض بعد موهتا وبّث فيها من كل 

.  {ملسخر بني السماء واألرض آليات لقوم يعقلون دابة وتصريف الرياح والسحاب ا
 ( . 924: البقرة ) 

.  {لو كان فيهما آهلة ِإال الّله لفسدتا فسبحان الّله رب العر  عما يصفون  }
 ( . 22: الإ نبياء ) 

 ( . 32: الطور . )  {أم ُخل قوا من غري شيء أم هم اخلالقون ؟  }
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: الذاريات . )  {فسكم أفال تبصرون ؟ ويف أن* ويف األرض آياٌت للموقنني  }
29  ) 

سلام ( د )   : كقوله تعالى : التوجيه القرا ني المصحوب بشمولية الإ ِ

ليس الِبّر أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن الرّب من آمن بالّله واليوم  } -

امى واملساكني وابن اآلخر واملالئكة والكتاب والنبيني وآتى املال على حبه ذوي القربى واليت

السب يل والسائلني ويف الرقاب وأقام الصالة وأتى الزكاة واملوفون بعهدهم ِإذا عاهدوا 

.  {والصابرين يف البأساء والضراء وحني البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم املتقون 
 ( . 977: البقرة ) 

وهدى ورمحة وبشرى ونزلنا عليك الكتاب تبياًنا لكل شيء  }: وفي سورة النحل  -

 ( . 21: ا ية . )  {للمسلمني 

 ( . 32: ا ية . )  {ما فّرطنا يف الكتاب من شيء  }: في سورة الإ نعام  -
 : كقوله تعالى : التوجيه القرا ني المصحوب بقواعد التشريع  (ه ) 

وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل ِإن الّله  }: في قاعدة العدل القضائية  -

 ( . 22: النساء . )  {مًّا يعظكم به ِإن الّله كان ايًعا بصرًيا ن ع 

فاعف عنهم واستغفر هلم وشاورهم يف  }: وكقوله في قاعدة الشورى الدستورية  -

 ( . 921: ا ل عمران . )  {األمر فإذا عزمت فتوكل على الّله ِإن الّله حيب املتوكلني 

 ( . 32: الشورى . )  {وأمرهم شورى بينهم  }
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نسانية  - يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى  }: وكقوله في قاعدة المساواة الإ 

 ( . 93: الحجرات . )  {وجعلناكم شعوًبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الّله أتقاكم 
وهـي ا سـاليب .. تلكم ا هم الإ ساليب التي سلكها القرا ن الكريم في نصـائحه ومواعظـه 

!.. ءاتها المؤثرة   وحساسياتها البالغة   واهتزازاتها الضاربة على ا وتار القلـوب متنوعة لها ا يحا
ومن بدهيّات القول ا ن المربين جميًعا لو سـلكوا هـذه الإ سـاليب التـي انتهجهـا القـرا ن الكـريم 

على خير ما ينشؤون  -ولإ شك -لنشا  الإ ولإد .. في تا ديب ا ولإدهم   وتهذيب ا فلا  ا كبادهم
ســلامي  مــن التربيــة نســاني القــويم   والــوعي الإ ِ الفاضــلة   والإ خلــاق الحميــدة   والســلوك الإ ِ
 .. الشامل 

* * *  
ا لـى .. والرسول صلوات اللّه وسلامه عليه قد اهتم للنصـيحة   ووجـه المـربين والـدعاة 

ا لقاء الموعظة  وا هاب بكل مسلم في الحياة ا ن يكون الداعيـة ا لـى اللّـه فـي كـل مكـان يحـل 
عسى ا ن يتا ثر بمواعظه وا ِرشاداته من كـان لـه قلـب ا و ا لقـى .. وفي كل بيئة يوجد فيها  فيه  

نقـا   لرجـال  -عـن طريـق الـدعوة والموعظـة  -السمع وهو شهيد   وعسى ا ن يقـوم بمهمـة الإ ِ
لــوا فــي مســتنقع الجاهليــة   وتعثــروا فــي دروب الإنحلــال   وضــاعوا فــي متاهــات الزيــل  توحَّ

 .. والضلال 
ــي ــي بــث النصــيحة   وا لقــاء الموعظــة   وا ِل ــه الصــلاة والســلام ف ــه علي كم ا هــم توجيهات

 : والدعوة ا لى اللّه 
. الـدين النصـيحة : " قـال  ا ن النبي  روى مسلم عن تميٍم بن ا وس الداري  -

 " . للّه ولكتابه ولرسوله ولإ ئمة المسلمين وعامتهم : لَِمْن ؟ قال : قلنا 
على ا ِقـام  بايعت رسول اللّه : " قال  بن عبد اللّه وروى الشيخان عن جرير  -

 " . الصلاة وا ِيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم 
َمـْن دّل : " قـال رسـول اللّـه : قال  وروى مسلم عن ا بي مسعود الإ نصاري  -

 " . على خير فله مثل ا جر فاعله 
دى كـان  َمْن دعا: " قال  ا ن رسول اللّه  وروى مسلم عن ا بي هريرة  - ا لى ه 

ص  لك من ا جورهم شيًئا   ... " . له من الإ جر مثل ا جور من َتبعه  لإ ينق 
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قـال لعلـّي  وروى الشيخان من حديث سـهل بـن سـعد السـاعدي ا ن رسـول اللّـه  -
هـم : كرم اللّه وجهه لما وّجهه ا لى فتح خيبر  ْذ على رِسلَك حتى تنزل بسـاحتهم   ثـم ادع  انْف 

سلام   وا   خبرهم بما يجب عليهم مـن حـق اللّـه تعـالى   فـو اللّـه لـإ ْن يهـدَي اللّـه بـك ا لى الإ ِ
مِر النَّعِم   " .  (9)رجلا واحًدا خير لك من ح 

والإ حاديث في هـذا الشـا ن كثيـرة ومستفيضـة   فعلـى المـربين ا ن يا خـذوا بتوجيهاتهـا   
ــوا محققــين لمــا جــاء فيهــا  ــإده.. وا ن يكون ــي تخــص ا ول ــإ مور الت ــإ ســيما ال م وتلامــذتهم ول

 .. ومريديهم 
* * * 

عليه الصـلاة والسـلام لـه منهجـه الإ فضـل   وطريقتـه المثلـى فـي ا لقـاء : ومعلمنا الإ ول 
 ... الموعظة   وتجدد ا سلوبها   وتنوع عرضها 

 :  (2)وا ليكم ا هم ما في هذا المنهج وهذه الطريقة 
 : ولنذكر بعض الإ مثلة : انتهاج ا سلوب القصة ( ا  ) 
 : الإ برص والإ قرع والإ عمى  قصة - 9

ا ِن ثلاثـة مـن : "يقـول  ا نـه سـمع النبـي  روى البخاري ومسلم عن ا بـي هريـرة 
  فبعث ا ِلـيهم ( يختبرهم )   ا راد اللّه ا ن يبتليهم " ا برص   وا قرع   وا عمى : " بني ا ِسرائيل 

 : ملًكا   فا تى الإ برص 
 ا يُّ شيء ا حب ا ِليك ؟ : الملك 
   وجلد حسن   ويذهب عني الذي قد قذرني لون حسن: الإ برص 

 . الناس   فمسحه فذهب عنه قذره   وا عطي لونًا حسًنا 
 فا ي المال ا حب ا ِليك ؟ : الملك 
َشراء : الإ برص  بل   فا عطي ناقة ع   ( .حامًلا ) الإ 
 .. بارك اللّه لك فيها : الملك 

 : فا تى الإ قرع 
 ا ي شيء ا حب ا ِليك ؟ : الملك 

                                                

بل   والحمر منها ا نفسها : ا ي خير من ا ن تكون لك حمر النعم   والنعم (  9  .الإ ِ
محاضرات " لفضيلة الإستا  الشيخ عبد الفتاح ا بو غدة   المنشور في " الرسول المعلم " استفدت كثيًرا من بحث (  2

 . 3للكليات والمعاهد ص " الموسم الثقافي العاشر 
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 فمسحه . حسن   ويذهب عني هذا الذي َقذرني الناس شعر : الإ قرع 
 ... فذهب عنه وا عطي شعًرا حسًنا 

 ا ي المال ا حب ا ِليك ؟ : الملك 
 . البقر   فا عطي بقرة حامًلا : الإ قرع 
 .. بارك اللّه لك فيها : الملك 

 : فا تى الإ عمى 
 ا ي شيء ا حب ا ِليك ؟ : الملك 
 . َر الناس   فرّد ا ليه بصره ا ن يرّد اللّه بصري   فا بصِ : الإ عمى 
 فا ي المال ا حب ا ِليك ؟ : الملك 
 ( . حامًلا ) الغنم   فا عطي شاة والًدا : الإ عمى 

بل   ولهذا واٍد من  فا نتَج هذان وولّد هذا   فكان لهذا واٍد من الإ ِ
 . البقر   ولهذا واٍد من الغنم 

 : ثم ا ِنه ا تى الإ برص في صورته وهيئته 
 سكين قد انقطعت بي الحبال في سفري   فلا بلاغ ليرجل م: المَلك 
 ا ِلإ باللّه ثم بك   ا سا لك بالذي( ا ي معونة من مال ) اليوم 

 . ا عطاك اللون الحسن   والجلد الحسن والمال   بعيًرا ا تبلَّل به في سفري 
 !!.. الحقوق كثيرة : الإ برص 
 . يًرا فا عطاك اللّه ؟ كا ني ا عرفك ا لم تكن ا برص َتَقَذر ك الناس ؟ فق: الملك 
 ( !! ا ًبا عن جد ) ا ِنما ورثت  هذا المال كابًرا عن كابر : الإ برص 
 . ا ِن كنت كا ًبا فصيَّرك اللّه ا لى ما كنت : الملك 

 : وا تى الإ قرع في صورته وهيئته 
 رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري   فلا بلاغ لي اليوم: الملك 

 ا سا لك بالذي ا عطاك الشعر الحسن   والمنظرا ِلإ باللّه ثم بك   
 . الحسن   والمال   بقرة ا تبلَّل بها في سفري 

 !!.. الحقوق كثيرة : الإ قرع 
 . كا ني ا عرفك   ا لم تكن ا قرع يقذرك الناس ؟ فقيًرا فا عطالك اللّه ؟ : الملك 
 !!. ا ِنما ورثت هذا المال كابًرا عن كابر : الإ قرع 
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 . ا فصيرك اللّه ا لى ما كنت ا ن كنت كا بً : الملك 
 : وا تى الإ عمى في صورته وهيئته 

 رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري   فلا بلاغ لي اليوم: الملك 
 .ا ِلإ باللّه ثم بك   ا سا لك بالذي رّد عليك َبصرك   شاة ا تبلَّل بها في سفري 

   ودْع ما قد ك نت ا عمى فرد اللّه ا ِلّي بصري   فخذ ما شئت: الإ عمى 
 . بشيء ا خذَته للّه عز وجل ( لإ ا عارضك ) شئت   فو اللّه لإ ا جهدك 

نما ابت ليت م : الملك     فقد رضي اللّه عنك  ( اختبرت م ) ا مسك مالك فا 
 ( .. وسخ  على صاحبيك 

 : قصة الخشبة العجيبة  - 2
مـن بنـي ا نـه  كـر رجًلـا : "    عـن رسـول اللّـه  روى البخاري عن ا بي هريرة 

 . ا لف دينار ( ي قرضه ) ا سرائيل سا ل بعض بني ا سرائيل ا ن ي سلِفه 
 . ائتني بالشهداء اُشهدهم : المقِرض 
 !. كفى باللّه شهيًدا : المقترض 
 . فائتني بالكفيل : المقِرض 
 ! كفى باللّه كفيًلا : المقتِرض 
 حر   فخرج في الب..   فدفعها ا ليه ا لى ا جل مسمى ! صدقت : المقِرض 

 فقضى حاجته  ثم التمس مركًبا يركبها يقدم  عليه للا جل الذي
 ا ّجله   فلم يجد مركًبا   فا خذ خشبة فنقرها   فا دخل فيها ا لف

َج موضعها ... دينار  (ا ي سّده ) وصحيفة منه ا لى صاحبه   ثم زجَّ
 .. ثم ا تى بها البحر 

 ا لف( اقترضت منه )  اللهم ا ِنك تعلم ا ني كنت تسلَّفت  فلانًا: " المقتِرض 
 كفى باللّه كفيًلا   فرضي بك  : دينار   فسا لني كفيًلا   فقلت 

 كفي باللّه شهيًدا   فرضي بك   وا ِني: وسا لني شهيًدا   فقلت 
 ا ن ا جد مركًبا ا بعث ا ِليه الذي له   فلم( بذلت جهدي ) َجهْدت  

كَها   بها في   فرمى( ا ي ا جعلها في ا مانتك ) ا قدر   وا ِني ا ستودع 
 حتى ولَجْت فيه ثم انصرف وهو في  لك يلتمس مركًبا!!. البحر 

 : ينظر( ا قرضه ) يخرج ا لى بلده   فخرج الرجل الذي كان ا سلفه 
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 فا خذها !!! لعل مركًبا قد جاء بماله فا  ا بالخشبة التي فيها المال 
 ثم َقِدَم الذي!!!.. فلما نشرها وجد المال والصحيفة ! لإ هله حطًبا 

 . ان ا سلفه   فا تى با لف الدينار ك
 واللّه ما زلت  جاهًدا في طلب مركٍب لإ تيك بمالك   فما وجدت: المقتِرض 

 . مركًبا قبل الذي ا تيت فيه 
 . هل كنَت بعثَت ا ِلي بشيء ؟ : المقِرض 
برك ا ني لم ا جد مركًبا قبل الذي جئت فيه : المقترض   . ا خ 
 بعثَت في الخشبة   فانصرف بالإ لف دينارفا ن اللّه ا دى عنك الذي : المقِرض 
 " . راشًدا 

 : قصة هاجر وا سماعيل  - 3
جـاء ا ِبــراهيم عليــه الســلام بــا م : قــال  رضـي اللــه عنهمــاروى البخـاري عــن ابــن عبــاس 

  وبابنهــا ا ســماعيل وهــي ترضــعه حتــى وضــعها عنــد البيــت عنــد َدوَحــة ( هــاجر ) ا ســماعيل 
ــى المســج( شــجرة )  ــوق زمــزم مــن ا عل ــاء   ف ــذ ا حــد   ولــيس بهــا م ــيس بمكــة يومئ د   ول

 . فيه تمر   وسقاء فيه ماء ( كيًسا ) فوضعهما هناك   ووضع عندهما جراًبا 
يا ا براهيم : ا براهيم عليه السلام منطلًقا   فتبعته ا م ا سماعيل   فقالت ( رجع ) ثم قّفى 

 . !!.ا ين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه ا نيس ولإ شيء ؟
 !!.قالت له  لك مراًرا   وهو لإ يلتفت ا ِليها 

 ا للّه ا مرك بهذا ؟: هاجر 
 .نعْم : ا براهيم 
 !!..ا ًِ ا لإ يضيّعنا : هاجر 

( مكان بمكة ) ثم رجعت   فانطلق ا براهيم عليه السلام حتى ا ِ ا كان عند الثّنيَّة 

ربنا إني }: ع يديه فقال حيث لإ يرونه استقبل بوجهه البيت   ثم دعا بهذه الدعوات   فرف

أسكنُت من ذرييت بواد  غري ذي زر  عند بيتك احملّرم ، ربنا ليقيموا الصالة ، فاجعل أفئدة 

 ( . 37: ا براهيم . )  {من الناس هتوي ِإليهم ، وارزقهم من الثمرات لعّلهم يشكرون 
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نَِفـَد مـا فـي حتـى ا  ا .. وجعلت ا م ا سماعيل ترضع ا سماعيل   وتشرب من  لـك المـاء      
السقاء عطشت وعطش ولدها   وجعلت تنظر ا ليه يتلـوى   فانطلقـت كراهيـة ا ن تنظـر ا ليـه   

ا قرب جبل في الإ رض يليهـا   فقامـت عليـه   ثـم اسـتقبلت الـوادي تنظـر ( الصفا ) فوجدت 
هل ترى ا حداً ؟ فلم تر ا حداً   فهبطت من الصفا حتى ا  ا بلغت الوادي رفعت طرف درعهـا 

نسان المجهود ( ا ثوبه)  حتى جاوزت الوادي   ثم ا تـت المـروة ( المتعب)ثم سعت سعي الإ 
قـال ابـن .   فقامت عليها فنظرت هل تـرى ا حـداً   فلـم تـر ا حـداً ففعلـت  لـك سـبع مـرات 

 : قال  ا ّن رسول الله  : عباس رضي الله عنه 
 " . فلذلك سعى الناس بينهما " 

ثـم تسـمعت  -تريـد نفسـها  -!! صـْه : فقالـت  فلما ا شرفت على المروة سمعت صـوًتا
واّ : فسمعت ا يًضا   فقالت   . فا ِغْث ( ا ِغاثة ) قد ا سمعَت ا ِن كان عندك غ 

بجناحـه حتـى فجـر المـاء   : ا  ا هي بملك عنـد موضـع زمـزم   فبحـث بعَقبِـه ا و قـال 
وهـو يفـور    وتقول بيدها هكذا   وجعلت تغرف  بسـقائها( تجعله حوًضا ) فجعلت ت حّوضه  

 . بعدما تغرف   فشربت وا رضعت ولدها 
 :  قال النبي :  رضي الله عنهماقال ابن عباس 

 " . رحم اللّه ا م ا ِسماعيل لو تركت زمزم عيًنا َمعيًنا " 
  فـا ن ههنـا بيًتـا للّـه يبنيـه هـذا الغلـام ( هلاًكـا ) لإ تخافوا ضـيعًة : " فقال لها الملك 

 " .ا هله  وا بوه   وا ن اللّه لإ يضيع
 . وكان البيت مرتفًعا من الإ رض كالرابية تا تيه السيول فتا خذ عن يمينه وعن شماله 

م  ـْره  فقة من ج  مقبلـين مـن طريـق َكـداء ( اسـم قبيلـة ) فكانت كذلك حتى مرت بهم ر 
ا ِن هـذا الطـائر : فقـالوا ( حائًمـا )   فنزلوا في ا سفل مكة   فرا وا طائًرا عائًفا ( اسم موضع ) 
نا بهذا الوادي وما فيه ماء !!. دور على ماء لي فا  ا هـم بالمـاء   ( رائًدا)  فا رسلوا َجِريًّا ! لعهد 

 . فرجعوا فا خبروهم   فا قبلوا وا م ا سماعيل عند الماء 
 ا تا  نين لنا ا ن ننزل عندك ؟ : جرهم 
 . نعم   ولكن لإ حّق لكم بالماء : هاجر 
 . نعم : جرهم 

 :  قال رسول اللّه :  عنهمارضي الله قال ابن عباس 
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 " . ا م ا سماعيل وهي ت حب الإ نس ( وَجَد الحّي ) فا لفى  لك " 
فنزلوا فا رسلوا ا لى ا هليهم فنزلوا معهـم   حتـى ا ِ ا كـانوا بهـا ا هـل ا بيـات وشـّب الغلـام  

ْم     وا عجبهم حين شّب   فلمـا ا درك زّوجـوه امـرا ة( ا ي سبقهم ) وتعلم العربية منهم وا نَْفَسه 
 . منهم   وماتت ا م ا سماعيل 

فلـم يجـد ( يتفّقـد ا سـرته ) فجاء ا براهيم عليه السلام بعدما تزوج ا سماعيل يطالع تركَته  
 . ا سماعيل   فسا ل امرا ته عنه 

 . خرج يصيد لنا   ثم سا لها عن عيشهم وهيئتهم : الكنّة 
 !!. نحن في ضيق وشدة   وشكت ا ليه !! نحن بشرٍّ : الكنّة 

 ي َغيّر عتبة بابه: فا  ا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام   وقولي له : ا براهيم 
 ( . كناية عن الطلاق ) 

 هل جاءكم من ا حد ؟ : ا سماعيل 
 فسا لنا عنك   فا خبرت ه  ( وصفته له ) نعم جاءنا شيخ كذا وكذا : زوجته 

نا ؟ فا خبرته ا نّا في جهد وشدة   . فسا لني كيف عيش 
 يء ؟ فهل ا وصاك بش: ا سماعيل 
 " . غيّْر عتبة بابك : " نعم ا مرني ا ن ا قرا  عليك السلام ويقول : زوجته 

 وتزوج.  اك ا بي   وقد ا مرني ا ن ا فارقك   ا لحقي با هلك   فطلقها : ا سماعيل 
 ا سماعيل منهم مرة ا خرى   فلبث عنهم ا براهيم عليه السلام ما

 : فسا ل عنه شاء اللّه   ثم ا تاهم بعد  فلم يجده   فدخل على امرا ته 
 ا ين ا سماعيل ؟ وكيف ا نتم ؟ : ا براهيم 
  هب يصيد لنا ونحن بخير وسعة   ا لإ تنزل فتطعم وتشرب ؟ : الكنّة 

 وما طعامكم وشرابكم ؟ : ا براهيم 
 . طعامنا اللحم   وشرابنا الماء : الكنّة 

 .. اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم : ا براهيم 
 " . كة دعوة ا ِبراهيم بر: "  فقال ا بو القاسم 

ريه : ا براهيم   " . يثبِّت عتبة بابه " فا  ا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وم 
 هل ا تاكم من ا حد ؟ : جاء ا سماعيل وهو يقول 

   فسا لني عنك( وا ثنت عليه ) نعم ا تانا شيخ حسن الهيئة   : الزوجة 
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 . فا خبرت ه ا نا بخير 
 فا وصاِك بشيء ؟ : ا سماعيل 
 . يقرا  عليك السلام   ويا مرك ا ن تثبت عتبة بابك : نعم : الزوجة 

 .  اك ا بي   وا نت العتبة   ا مرني ا ن ا مِسكِك : ا سماعيل 
 ثم لبث عنهم ما شاء اللّه   ثم جاء بعد  لك وا سماعيل يبري نَْبلاً 

 فلما را ه قام. قريبة من زمزم ( شجرة ) تحت دوحة ( قوًسا ) له 
 ( . ا ي تعانقا ) والد بالولد ا ليه   وصنع كما يصنع ال

 . يا ا ِسماعيل ا ِن اللّه ا مرني با مر : ا براهيم 
 . فاصنع ما ا مرك ربُّك : ا سماعيل 
 وتعينني ؟ : ا براهيم 

 . وا عينك : ا سماعيل 
 . فا ن اللّه ا مرني ا ن ا بني بيًتا ههنا   وا شار ا لى ا كمة مرتفعة ا لى ما حولها : ا براهيم 

 . ن البيت فعند  لك رفع القواعد م
فجعل ا سماعيل يا تي بالحجارة   وا براهيم يبني   حتى ا  ا ارتفع البناء جاء بهـذا الحجـر 

 :فوضعه له   فقام عليه وهو يبني   وا ِسماعيل يناوله الحجارة   وهما يقولإن ( المقام ) 

 ( . 927: البقرة )  {ربنا تقب ل منا إنك أنت السميع العليم  }
 ..القصص الواردة ا لى غير  لك من هذه 

يسـتطيعون ا ن يكيفـوا عـرض .. فالواعظ البارع   والمربـي الحكـيم   والداعيـة الموفـق 
القصــة بالإ ســلوب الملــائم الــذي يتناســب مــع عقليــة المخــاطبين   كمــا ا نهــم يســتطيعون ا ن 

 ... ليكون التا ثير ا بلل  والإستجابة ا قوى .. يستخرجوا من القصة ا هم مواطن العبرة والعظة 
ا ًِ ا فما على المربي ا لإ ا ن يستغل انفعال العاطفة   ومثار الإنتباه في عرض القصـة لـدى 

صّب في مشاعره وا حاسيسه وا عماق قلبه من .. السامع حتى ا ِ ا تفاعل روحيًّا   وتفتح  هنيًّا 
ْخبِـت  للّـه رب العـالمين .. معين العبرة   وسلسـبيل العظـة  .. وا ِ ا هـو مـذعن ملتـزم خاشـع م 

سلام منهاًجا وتشريًعا و ويتخلّـق بمبـادئ هـذا الـدين . عندئذ يا خذ المربي عليه العهد ليلتزم الإ ِ
 .. سلوًكا ومعاملة 
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 -با سـلوبه الشـيِّق واسـتجلائه مـواطن العبـرة -وهكذا يسـتطيع المربـي الـواعظ ا ن ي ضـفي 
ــى ا جــوا ــل الســامع ا ل ــي النفــوس ا ثرهــا   وا ن ينق ــرك ف ــا   وا ن يت ــى القصــة جلاله ــر عل ء الطه

 .. والروحانية والخشوع 
 : انتهاج ا سلوب الحوار والإستجواب ( ب ) 

و لك بطرح الإ سئلة على ا صحابه   ليثير انتباههم   ويحرك  كاءهم   ويقـدح فطنـتهم 
قناع والمحاجاة   : ولنضرب على  لك ا مثلة ..   ويسقيهم المواعظ المؤثرة في قالب الإ ِ

مام ا حمد في مسنده - 9  رضـي اللـه عنهمـاعن عبد اللّه بـن عمـرو بـن العـاص  روى الإ ِ
ــالوا " . ا تــدرون مــن المســلم ؟ : " يقــول  ســمعت رســول اللّــه : قــال  اللّــه ورســوله : ق
ــم  ــال . ا عل ــده : " ق ــن ســلم المســلمون مــن لســانه وي ــال " . المســلم م ــن : " ق ــدرون م ا ت

ــه ورســوله ا علــم : قــالوا " .المــؤمن؟ ه المؤمنــون علــى ا نفســهم المــؤمن مــن ا منــ: " قــال . اللّ
 " . وا موالهم 

 " . والمهاجر من هجر السوء فاجتنبه : " ثم  كر المهاجر فقال 
: "  قــال رســول اللـّـه : قــال  وروى مســلم فــي صــحيحه عــن ا بــي هريــرة  - 2

" ا را يتم لو ا ن نهًرا بباب ا حدكم يغتسل منه كل يوم خمـس مـرات هـل يبقـى مـن درنـه شـيء 
 . ى من درنه شيء لإ يبق: قالوا . ؟ 

 " . لك مثل الصلوات الخمس يمحو اللّه بهن الخطايا : " قال 
ا تـدرون : "  قال رسول اللّه : قال  وروى البخاري ومسلم عن ا بي هريرة  - 3

 . المفلس فينا من لإ درهم له ولإ متاع : قالوا " . من المفلس ؟ 
وصـيام وزكـاة   ويـا تي وقـد شـتم  المفلس من ا متي من يا تي يوم القيامة بصـلاة: " قال 

هـذا   وقــذف هــذا   وا كــل مــال هــذا   وســفك دم هــذا   وضــرب هــذا   فيعطــى هــذا مــن 
حسناته   وهذا من حسناته   فا ن فنيت حسـناته قبـل ا ن يقضـي مـا عليـه ا خـذ مـن خطايـاهم 

 " . فطرحت عليه ثم ط رح في النار 
 : بدء الموعظة بالقسم بالله تعالى ( ج ) 

 : نبيه السامع على ا همية المقسم عليه لفعله ا و اجتنابه و لك لت
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والذي نفسـي بيـده لـإ : " روى مسلم في صحيحه عنه عليه الصلاة والسلام ا نه قال  -
ا ولـإ ا دلكـم علـى شـيء ا  ا فعلتمـوه .. تدخلوا الجنـة حتـى تؤمنـوا   ولـإ تؤمنـوا حتـى تحـابّوا 

 " . تحاببتم ؟ ا فشوا السلام بينكم 
واللّه لـإ يـؤمن : "قال  ا ن رسول اللّه  خاري من حديث ا بي شريح وروى الب -

الذي لإ يا من جـاره بوائقـه : من يا رسول اللّه ؟ قال :   واللّه لإ يؤمن   واللّه لإ يؤمن   قيل 
 . ا ي شروره   وهذا كثير في توجيهاته عليه الصلاة والسلام " 

 : دمج الموعظة بالمداعبة ( د ) 
 .. لذهن   وا ِ هاب الملل   وتشويق النفس و لك لتحريك ا

 : من هذا 
 ا ِن رجلــا جــاء ا لــى رســول اللـّـه : قــال  مــا رواه ا بــو داود والترمــذي عــن ا نــس 

ا ِني حاملـك علـى :  يستحمله بعيًرا من الصدقة ليحمل عليه متاع بيته   فقال رسول اللّه 
وهـل :  الناقـة ؟ فقـال رسـول اللّـه  يا رسول اللّه ما ا صنع بولـد: ولد الناقة   فقال الرجل 
بل ا لإ النوق ؟   تلد الإ ِ

عن طريق هذه المداعبة ا ن الجمل ولو كـان كبيـًرا يحمـل الإ ثقـال مـا يـزال  فا فهمه 
 . ولد الناقة 

 . وهذا كثير في مداعباته عليه الصلاة والسلام 
 : الإقتصاد بالموعظة مخافة السا مة ( هـ ) 
فكانـت  كنـت ا صـلي مـع النبـي : " قـال  مرة روى مسـلم عـن جـابر بـن سـ -

 . ا ي وسًطا " صلاته قصًدا 
لـإ ي طيــل الموعظـة يــوم  كـان رسـول اللـّـه : وروى ا بـو داود عـن جــابر بـن ســمرة  -

 " . الجمعة   وا ِنما هي كلمات يسيرات 
 :وا يًضـا " . ا نه ا ِ ا خطب لإ ي خّل ولـإ يمـل " ومما ي روى عنه عليه الصلاة والسلام  -

 " . يتخّولنا بالموعظة مخافة السا مة  كان رسول اللّه " 
 : الهيمنة بالتا ثير الوعظي على الحاضرين ( و ) 
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ــه قــال  ــن ســارية ا ن ــه : " روى الترمــذي عــن العربــاض ب ــا رســول اللّ موعظــة  وعظن
كـا ن : منها الجلود   و رفت منها العيون   ووجلت منهـا القلـوب   فقلنـا  -احترقت  -مّضت
ا ن اتقـوا اللّـه   وا ن تتبعـوا : " موعظـة مـوّدع يـا رسـول اللّـه   فمـا ا تعهـد ا لينـا ؟ فقـال هذه 

سـنّتي وسـنة الخلفــاء الهاديـة المهديــة مـن بعــدي   وعّضـوا عليهــا بالنواجـذ   فــا ن كـل بدعــة 
 " . ضلالة 
قرا   ا ِن رسول اللّه : قال  رضي الله عنهماجاء في المسند ومسلم عن ابن عمر  -

وما قدروا الّله حّق قدره ، واألرض مجيًعا قبضُته يوم  }: لإ ية  ات يوم على المنبر هذه ا

 ( . 27: الزمر )    {القيامة ، والسموات مطوّيات بيمينه سبحانه وتعاىل عما يشركون 

: يمّجد الـربَّ نفسـه : يحركها   يقبل بها ويدبر : يقول هكذا بيده  ورسول اللّه  
المنبـر    لمتكبر ا نا الملك   ا نا العزيز   ا نا الكريم   فرجف برسـول اللّـه ا نا الجبار   ا نا ا

 . ؟  ليخّرن به   ا ساق  هو برسول اللّه : حتى قلنا 
ولإ يتصف الواعظ الداعية بهذه الهيمنة والتا ثير ا ِلإ ا ن يكون مخلص النية   رقيق القلب 

ــروح  ــنفس   طــاهر الســريرة   مشــرق ال ــإ..   خاشــع ال ــد رب ..  وا ِل ــرة عن فالمســؤولية كبي
 .. العالمين 

 روى ابن ا بي الدنيا والبيهقي مرسلا با رسال جيد عَن مالـك بـن دينـار عـن الحسـن 
ما من عبٍد يخطب خطبة ا ِلـإ اللّـه سـائله عنهـا يـوم القيامـة مـا : "  قال رسول اللّه : قال 

تحسـبون ا ن عينـي تَقـّر : قـول   فكان مالك ا ِ ا حدَّّ بهذا الحديث بكـى ثـم ي" ا راد بها ؟ 
: وما ا َرْدَت بـه ؟ فـا قول : بكلامي عليكم   وا نا ا علم ا ن اللّه عز وجل سائلي عنه يوم القيامة 

 . ا نت الشهيد على قلبي   لو لم ا علم ا نه ا حّب ا ِليك   لم ا قرا  به على اثنين ا بًدا 
به قلوب الرجـال   وبـين  وفرق كبير بين داعية يتكلم بلسانه وهو متصنّع بالكلام ليسبِيَ 

سلام يتكلم بنبضات قلبه   ولـواعج حزنـه وا سـاه    داعية مؤمن مخلص مكلوم القلب على الإ ِ
ــه ا قــوى   !.. لمــا ا ل ا ليــه حــال المســلمين  ــاني ا بلــل   والإســتجابة ا لي ــا ثير الث فلــا شــك ا ن ت

 !!.. والإتعاظ بكلامه ا عظم 
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كلمَت ا بكيَت الناس   وا ِ ا تكلم غيرك لـم مالك ا ِ ا ت: يا ا بت : قال عمر بن  ّر لإ بيه 
 . يا بني   ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستا جرة : ي بكهم ؟   فقال 

مـن تعلّـم صـْرَف : "  قـال رسـول اللّـه : قـال  روى ا بو داود عن ا بي هريرة  -
 " .  (9)ْدًلإ الكلام لَيْسبي به قلوب الرجال لم يقبل اللّه منه يوم القيامة صْرًفا ولإ ع

 : الموعظة بضرب المثل ( ز ) 
كان عليه الصلاة والسلام يستعين على توضيح مواعظه بضرب المثل مما يشهده الناس 
با م ا عينهم   ويقع تحت حواسهم وفي متناول ا يديهم   ليكون وقع الموعظة فـي الـنفس ا شـد 

 !!..   وفي الذهن ا رسخ 
َمَثـل  المـؤمن : " قـال رسـول اللّـه : ل   قـا روى النسائي في سننه عن ا نس  -

ّجة  ريحهـا طيّـب وطعمهـا طيـب   ومثـل ( فاكهة تشبه البرتقال ) الذي يقرا  القرا ن كمثل الإ تر 
المؤمن الذي لإ يقرا  القرا ن كمثل التمرة طعمها طيب ولإ ريح لها   ومثـل الفـاجر الـذي يقـرا  

الفـاجر الـذي لـإ يقـرا  القـرا ن كمثـل القرا ن كمثـل الريحانـة ريحهـا طيـب وطعمهـا مـر   ومثـل 
كمثـل الحـداد النـافخ ) الحنظلة طعمها مر ولإ ريح لها   ومثل جليس السوء كصاحب الكيـر 

 " . ا ِن لم يصْبك من سواده ا صابك من دخانه ( في النار 
وفي هذه التشبيهات النبوية ا بلل ترغيب في الخيـر   وا زجـر تحـذير عـن الشـر   با وضـح 

 .. خاطبون ا سلوب يدركه الم
 : الموعظة بالتمثيل باليد ( ح ) 

ا ِ ا ا راد ا ن يؤكد ا مًرا هاًما يمثل بكلتي يديه ا شارة منه ا لى الإ مر الهـام الـذي  وكان 
 .. يجب ا ن يهتموا به ويمتثلوه 

: "  قـال رسـول اللّـه : قال  روى البخاري ومسلم عن ا بي موسى الإ شعري  -
 " . ه بعًضا وشبك رسول اللّه بين ا صابعه المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعض

قـال رسـول اللّـه : قـال (  رضي الله عنهم) روى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي 
  " : وا شار بالسبابة والوسطى " ا نا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين   . 

                                                

 .الفدية : التوبة   والَعْدل : الصرف (  9
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يـا رسـول : قلت : قال  وروى الترمذي في سننه عن سفيان بن عبد الله البجلي  -
ما ! يا رسول اللّه : قلت  "  " قل ربي اللّه ثم استقم : " حدثني با مر ا عتصم به ؟ قال : للّه ا

 ( . هذا : ) ا خوف ما تخاف علّي ؟ فا خذ عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه ثم قال 
 . كثيرة ومستفيضة  -في السنة  -والإ مثلة على هذا 

يضاح ( ط )   : الموعظة بالرسم والإ ِ
خ  ا مام ا صحابه خطوًطا ليوضح لهم بعض المفاهيم الهامة   ويقّرب ا لـى ي وكان 

 .. ا  هانهم بعض التصورات المفيدة 
خّ  لنا رسـول اللّـه : ) قال  روى البخاري في صحيحه عن عبد اللّه بن مسعود  -
   خطًّا مربًعا   وخ  خطًّا خارًجا منه   وخ  خطوًطا صـغاًرا ا لـى هـذا الـذي فـي الوسـ
نسـان   وهـذا ا جلـه محـي  بـه   وهـذا الـذي : " انبه الذي في الوس    فقـال من ج هـذا الإ ِ
ا ملـه   وهـذه الخطـوط الصـغار والـإ عراض هـي الحـوادّ والنوائـب ( ا ي عن الخـ  ) خارج 

المفاجئة   فا ن ا خطا  هذا نهشه هذا   وا ِن ا خطـا  هـذا نهشـه هـذا   وا ِن ا خطـا ه كلهـا ا صـابه 
 : الذي خطه عليه الصلاة والسلام    وهذا هو المخط ( الهرم 
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نسان والإ مـال  فبين لهم عليه الصلاة والسلام بما رسمه على الإ رض كيف يحال بين الإ ِ
وهــذا توضــيح .. الواسـعة بــالموت المباغــت ا و الحــوادّ النازلــة   ا و الهـرم المضــني المقعــد 

 . جميل من المعلم الإ ول عليه الصلاة والسلام 
مام ا حم - فخّ   كنا جلوًسا عند النبي : قال  د في مسنده عن جابر وروى الإ ِ

هذا سبيل اللّه وخ  خطين عم يمينه   وخطين عن : فقال  -هكذا  -بيده في الإ رض خطًّا 
ب ل الشيطان   ثم وضع يده في الخ  الإ وس  ثم تلا هذه الإ ية : شماله   وقال  : هذه س 

وا الُسبل فتفّرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم وأن هذا صراطي مستقيًما فاتبعوه وال تتبع }

 :   وا نمو ج الخطوط كما يلي (  929: الإ نعام )  {به لعلكم تتقون 
 

 
ســلام هــو  فبــين لهــم عليــه الصــلاة والســلام بمــا رســمه لهــم علــى الــإ رض ا ن مــنهج الإ ِ

.. فكـارالصراط المستقيم الموصل ا لى العـّزة والجنـة   وا ن مـا عـداه مـن المبـادئ والـنظم والإ  
ق ه الموصلة ا لى الدمار والنار  بل الشيطان   وط ر   ... هي س 

 : الموعظة بالفعل التطبيقي ( ى ) 
 ..ي عطي لإ صحابه الإ نمو ج الحي في ا سلوب التعليم والتربية والتكوين  وكان 

 : وا ِليكم بعض الإ مثلة 
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عـن جـده ا ن  روى ا بو داود والنسائي وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن ا بيـه -
  فـدعا رسـول ( ا ي الوضـوء ) كيـف الطهـور ؟ ! يا رسـول اللّـه : فقال  رجًلا ا تى النبي 

فمن زاد عن هذا ا و نقص : " بماٍء في ا ِناء فغسل كفيه ثلاًثا حتى استوفى   ثم قال  اللّه 
 " . فقد تعدى وظلم 

: اس ثـم قـال توضا  ا مام جمع من الن وروى البخاري في صحيحه ا ن رسول اللّه  -
َمن توضا  نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين   لإ يحدّ فيهما نفسه بشيء من الـدنيا غفـر " 

 " . له ما تقدم من  نبه 
صلى مرة بالنـاس ا ِماًمـا وهـو علـى المنبـر ليـروا  وروى البخاري حديًثا  كر فيه ا نه  -

يا ا يهـا : "على الناس فقال فلما فرغ ا قبل .. صلاته كلهم   وليتعلموها من ا فعاله ومشاهداته 
 " . الناس ا ِنما صنعت هذا لتا تّموا بي   ولت علّموا صلاتي 

 : الموعظة بانتهاز المناسبة ( ك ) 
كثيًرا ما ينتهز المناسبة لمن يريد وعظهم وا ِرشادهم   لتكون ا بلـل فـي التـا ثير  وكان 

 :   وا فضل للفهم والمعرفة   ومن  لك 
مـرَّ بالسـوق داخًلـا مـن بعـض العاليـة  ن رسـول اللّـه ا   روى مسلم عن جـابر  -

ميـت  فتناولـه ( ا ي صـغير الـإ  نين)   فمـر بجـدي ا َسـّك ( ا ي عن جانبيه ) والناس َكَنَفَتْي ِه 
ما نح ب ا نه بشيء ا و َما نصنع به : قالوا " ا يكم يحب ا ن هذا له بدرهم ؟ : " با  نه ثم قال 

واللّه لـو كـان حيًّـا كـان هـذا الّسـك عيًبـا فكيـف وهـو : ا قالو" ا تحبّون ا نه لكم ؟ : " ؟ قال 
نيا ا هون على اللّه من هذا عليكم : " ميت ؟ فقال   !!.. " فو اللّه   لَلدُّ

قـدم رسـول اللّـه بسـبي فـا ِ ا : قال  وروى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب  -
السـبي  فا خذتـه فا لزقتـه  قـد تحلّـب ثـديها ا ِ  وجـدت صـبيًّا فـي( الإ سـرى ) امرا ة مـن السـبي 

وهـي  -ا ترون هذه المرا ة طارحة ولدها في النار ؟ : "  ببطنها فا رضعته   فقال رسول اللّه 
فاللّـه تعـالى ا رحـم بعبـاده مـن هـذه بولـدها : "قـال ! لإ واللّه : قلنا  -تقدر على ا ن لإ تطرحه 

 . " 
 : الموعظة بالإلتفات ا لى الإ هم ( ل ) 

 : عن سؤال ا لى شيء ا هم   من  لك  يلفت السؤال وكان 
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متـى : فقـال  ا ن ا عرابيًّـا سـا ل رسـول اللّـه  ما روى البخاري ومسلم عـن ا نـس 
" مـا ا ا عـددت لهـا ؟ : " فقـال لـه الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام " الساعة يا رسـول اللّـه ؟ 

 " . ا نت مع من ا حببت : حّب اللّه ورسوله   فقال : قال 
ا لـى شـيء ا خـر هـو ا   -التي اختص اللّه بعلمهـا  -عن قيام الساعة  عن سؤاله فلفته 

حوج مـا يكـون ا ليـه   وهـو ا عـداد العمـل الصـالح لهـذا اليـوم الـذي يقـوم فيـه النـاس للّـه رب 
 . العالمين 
 : الموعظة با ِظهار المحرم الذي ينهى عنه ( م ) 

المخاطبين   ليقـّرر  يحمل بيده الشيء المحرم الذي ينهى عنه   ويرفعه ا مام وكان 
لهم الشيء المنهي عنه بالقول والمشاهدة   ليكون  لـك ا زجـر للنفـوس   وا قطـع فـي الدلإلـة 

 : على التحريم   من  لك 
 عــن علـّي بــن ا بـي طالــب " سـننهم " مـا روى ا بــو داود والنسـائي وابــن ماجـة فــي 

ا ِن : فـع بهمـا يديـه  فقـال حريًرا بشماله   و هًبا بيمينه   ثـم ر ا خذ رسول اللّه : " قال 
ناثهم   " . هذين حرام على  كور ا متي   حّل لإ ِ

تلكم ا هـم الإ سـاليب التـي كـان يتبعهـا المعلـم الـإ ول عليـه الصـلاة والسـلام فـي توجيـه 
ــويم  ــت الفضــائل   وتق ــة   وتثبي ــة العام ــيم الصــغار   وا ِرشــاد الخاصــة   وهداي ــار   وتعل الكب

بـل كـان .. طرائـق متنوعـة   ووسـائل مختلفـة  -يها المربون كما را يتم ا   -وهي .. الإعوجاج 
لإ يختص با سلوب واحـد فـي ا ِرشـاد النـاس وهـدايتهم    -كما ا لمحنا  -عليه الصلاة والسلام 
وا نما كان ينتقـل بهـم مـن القصـة ا لـى الحـوار والإسـتجواب   ومـن .. وا صلاحهم وتوجيههم 

رب الإ مثــال ا لـى التوضــيح بالرسـم ا و التمثيــل التـا ثير الخاشـع ا لــى المداعبـة اللطيفــة   ومـن ضـ
ومن الموعظة بالكلمة ا لى الإقتداء بالفعل   ومن التذكير بالقرا ن الكريم ا لى استجلاء .. باليد 

  ومن السـؤال المهـم ا لـى السـؤال الـإ هم   ومـن النهـي بـالقول ا لـى .. العبرة بانتهاز المناسبة 
 .. النهي بالمشاهدة 

التنوع من الإ ساليب من ا ثر كبيـر فـي ترسـيخ المعلومـات   وا ِثـارة ولإ يخفى ما في هذا 
 .. الفهم وتحريك الذكاء   وقبول الموعظة   وقدح الفطنة والإنتباه لدى المخاطب والولد 

فالمربي حين يحسن عرض هذه الإ سـاليب فـي ا لقـاء مواعظـه وا ِرشـاداته علـى مـن يقـوم 
.. يتعلمون ويطبقون ويتـا ثرون  -لإ شك  -فا نهم . .با ِعدادهم وتربيتهم من ا هل وولد وتلاميذ 
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بـل يكونـون القاعـدة ... ويكونون دعاة خير   وا ئمة هـدى   وجنـود رسـالة   وا بطـال جهـاد 
سلام   .. الصلبة في بناء المجتمع الفاضل   وا قامة دولة الإ ِ

وجيـه  فما على المربين ا ِلإ ا ن يا خذوا بط رق الرسول صـلوات اللّـه وسـلامه عليـه فـي الت
لـإ ينطـق  لـإ ن الرسـول .. وا ساليبه في الموعظة لكونها ا حسن الطـرق وا فضـل الإ سـاليب 

عن الهـوى   وقـد ا ّدبـه ربـه فا حسـن تا ديبـه   وهـو مصـنوع علـى عـين اللّـه   ومشـمول دائًمـا 
.. وا ِ ا كان الإ مر كذلك فكل مـا يصـدر عنـه مـن ا قـوال وا فعـال وتقريـرات .. برعايته وعنايته 

نسانية وهداية لها على مدى الزمان والإ يام  فهي تشريع  .. للا ِ

لقد }: ويكفيه عليه الصلاة والسلام فخًرا وشرًفا وخلوًدا ا ن يقول اللّه سبحانه فيه 

.  {كان لكم يف رسول الّله أسوة حسنة ملن كان يرجو الّله واليوم اآلخر وذكر الّله كثرًيا 
 ( . 29: الإ حزاب ) 

 ( . 25: النساء . )  {... ْن يطع الرسوَل فقد أطا  الّله مد }: وا ن يقول ا يضاً 
* * *  

.. وعلينا ا ن نعلم ا ن المربي ا ن لم يتحقق بما يقـول   وا ن لـم يطبـق مـا يعـظ النـاس بـه
بـل يكـون .. فلا ا حد يقبل كلامه   ولإ ا ِنسان يتا ثر بموعظته   ولإ مخاطب يسـتجيب لندائـه

 ..   واستهجان الناس ا جمعينمحل نقد العامة   واستهزاء الخاصة 
والموعظة التي لإ تمتـزج .. لإ ن الكلمة التي لإ تنبعث من القلب   لإ تنفذ ا لى القلب 

مالـك : ولقد سمعت م قبل قليل ما ا جاب الـإ ب ولـده حـين سـا له .. بالروح لإ تؤثر في النفس 
ليســت النائحــة يــا بنــي : ) ا ِ ا تكلمــت ا بكيــت النــاس وا ِ ا تكلــم غيــرك لــم ي ــبكهم ؟ ا جــاب 

 ( . الثكلى مثل النائحة المستا جرة 
يمــان : ويقصــد  ســلام   والمتحقــق بالإ  مثــل الــواعظ .. لــيس الداعيــة المكلــوم علــى الإ ِ
 !!.. المنافق المهّرج 

وســبق ا ن فصــلنا القــول عــن الــذين تخــالف ا فعــالهم ا قــوالهم   وتتنــاقض مــواعظهم مــع 
تجـد فيـه مـا  -ا خـي القـارئ  -  فـارجع ا ليـه  472ص ( التربية بالقدوة ) ا عمالهم في مبحث 

 . يبّل الصدى   ويشفي الغليل بعونه تعالى 
* * *  
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 : وا خيًرا ا خي المربي 
ســلام المتمثّلــة بــالقرا ن الكــريم والســنة المطهــرة فــي طرائــق  بعــد ا ن علمــَت منهجيــة الإ ِ

رشاد   .. الموعظة   وا ساليب النصح   ووسائل الإ ِ
الهمة   وتضـاعف العـزم فـي تنفيـذ مـا اسـتوعبته مـن منهجيـة  فما عليك ا لإ ا ن تشحذ 
قــد فــتح قلبــه .. حتــى تــرى ولــدك ا و تلميــذك ا و مريــدك .. وتطبيــق مــا اســتفدته مــن طرائــق 

سلام .. للموعظة   وخضع بكليته ا لى سنن الهدى والرشاد   .. واستجاب للحق والإ ِ
.. ا ولـإدهم فـي كـل ا مسـية فما ا حسن الإ ب المربي   والإ م المربية حين يجتمعون مع 

فحيًنـا بعـرض .. وقد ملا وا سهرتهم با نواع الطرائف   وا صناف الحكمة   ولطـائف الموعظـة 
لقـاء .. قصة   وا حيانًا بتوجيه موعظة   وتـارة با نشـاد شـعر   وا خـرى بسـماع تلـاوة  ورابعـة با 

حتـى .. لبرامج وهكذا يعددون في الإ ساليب   وينّوعون با.. طرفة   وخامسة با جراء مسابقة 
علـى ا لّـإ ينسـوا الوقـت .. تؤدي السهرة غرضها في تكوينهم روحيًّا   وا عدادهم نفسيًّا وخلقيًّـا

وهكذا يسـتطيع المربـي ا ن يجمـع مـا بـين .. المخصص لمراجعة دروسهم   وكتابة وظائفهم 
حتـى . .الجد والمرح   ويمزج ما بين الموعظـة والطرفـة   ويـوازن مـا بـين الحقيقـة والتسـلية 

يطمــئن قلبًيــا   ويقتنــع وجــدانيًّا بــا ن الإ ولــإد قضــوا جــل وقــتهم فــي الــإ مور النافعــة   والإ شــياء 
 .. المفيدة 

لـم يمـض عليـه وقـت غيـر طويـل حتـى .. وا  ا سار المربي كل يوم على هـذا المضـمار 
اللّـه يرى الإ ولإد الذين اهتم بهم وا شرف عليهم في عداد الهادين المهديين   وفي زمـرة عبـاد 

سلام .. الصالحين   !!.. الذين بهم تعقد الإ مال   وعلى ا يديهم يتحقق نصر الإ 
وكم يكون المربي موفًقا حين ينهج مع ا ولإده طريقـة القـرا ن الكـريم فـي ظـاهرة ا سـلوبه 
الوعظي ؟ فيذكِّر تارة بالتقوى   وينّوه ا خرى بالموعظة   ويحّض حيًنـا علـى النصـح   ويغـري 

وهكذا يتجـدد الإ سـلوب علـى .. ب   ويستعمل في موطن ا خر ا سلوب التهديد ا حيانًا بالترغي
 .. حسب الظروف   ومقتضيات الإ حوال 

ــاء كقــول المربــي  ــد المبــدوءة بي ــداءات المتكــررة للول ــا : هــذا عــدا عــن الن ــّي   ي ــا بن ي
قـرا ن وكـم بـدا  بهـا ال!!.. لكونها عاملا كبيًرا في تحريك العاطفة   وا ِثـارة الوجـدان .. ولدي

 . ؟ 
 وكم استعمله القرا ن؟ . وعدا عن الإ سلوب القصصي المقرون بمواطن العبرة والعظة 

 وكم ا تى به القرا ن ؟ .. وعدا عن التوجيه الخلقي المصحوب بالوصايا والمواعظ 
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سلامي المبدوء با دوات التوكيد   وكم كّرره القرا ن ؟ .. وعدا عن التوجيه الإ ِ
نكـاري وعدا عن التوجيه الإجتماعي  وكـم جـاء علـى .. المقرون با دوات الإسـتفهام الإ ِ

  كره القرا ن ؟ 
قناعي المدعوم بالإ دلة العقلية   وكم استطرده القرا ن ؟   وعدا عن التوجيه الإ ِ

 وكم نّوه به القرا ن ؟ .. وعدا عن التوجيه التصوري الشمولي المقرون بالشواهد 
 ريع   وكم  كره القرا ن ؟ وعدا عن التوجيه المنهجي المدلّل بقواعد التش

ــك مــن هــذه التوجيهــات المتنوعــة   والإ ســاليب المتجــددة ..  ــر  ل ــى غي ــا .. ا ل وكله
 !!.. مستفادة من القرا ن 

وكم يكون المربي موفًقا كذلك حين ينهج نهج الرسول الـإ عظم صـلوات اللّـه وسـلامه 
 عليه في طرائق مواعظه   ويتبع ا سلوبه في نصائحه وا ِرشاداته ؟ 

م يكون موفًقا حين يستخرج بعد عرض القصة ِعَبرها   ويشير ا لى مواطن العظة فيها وك
 ؟ 

وكم يكون موفًقا حين ينتهج مع ا ولإده ا سلوب الحوار والإستجواب كطرح سـؤال   ا و 
قناع والمحاججة؟ .. ا لقاء استفهام   ليشربوا من معين الهدى بقالب الإ ِ

الجلســة   ويقصــرها علــى الــإ هم مخافــة وكــم يكــون موفًقــا حــين يقتصــد موعظتــه فــي 
 السا مة والملل ؟ 

وكم يكون موفًقا حين يبدا  موعظته بالقسم تا كيًدا   وبمزجها بالمداعبة تشويًقا وتحبيًبـا 
 ؟ 

وكم يكون موفًقا حـين يبـذل الجهـد فـي الهيمنـة بـالوعظ علـى ا ولـإده   ليتـا ثر الجميـع 
 بكلامه ؟ 

ضــيح الموعظــة بالتمثيــل   والرســم   وضــرب وكــم يكــون موفًقــا حــين يســتعين علــى تو
ــنهم   ويقــع تحــت حواســهم .. المثــل  ــا مّ ا عي ليكــون للتفهــيم .. وبكــل مــا يشــهده النــاس ب
 . وللتثبيت في الذهن ا رسخ ؟ .. ا وضح 

وكم يكون موفًقا حين يعطيهم من نفسه الإ نمو ج العملي في التعليم والمشـهد الفعلـي 
 في التطبيق ؟ 

ــم يكــون موفًقــا  ــبة فــي وك ــي الــوعظ   ا و وجــود المناس ــة ف ــز وقــوع الحادث حــين ينته
 ليكون التا ثير ا فضل   والإستجابة ا قوى ؟ .. النصح 
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رشـاد التـي يتعلمهـا  !!.. ا لى غير  لـك مـن ا سـاليب الـوعظ التـي ينتهجهـا   وطرائـق الإ ِ
 .. حيث يجدها مبثوثة في رياض القرا ن الكريم   ومنشورة في دوحات الحديث الشريف 

فما على المربين ا ِلإ ا ن يتخذوا من القرا ن الكـريم ا سـلوبه العظـيم فـي مخاطبـة النـاس   
لإ نه كتاب عزيز لإ يا تيه الباطل من بين يديه ولإ من خلفه   تنزيـل مـن .. ودعوتهم ا لى الخير 

كما عليهم ا ن يتا سوا بصاحب الرسالة الخالدة صلوات اللّه وسلامه عليه فـي .. حكيم حميد 
لإ نه النبي المعصـوم الـذي لـإ ينطـق عـن الهـوى   ولـإ .. واعظه   وا ساليب ا ِرشاداته طرائق م

 .. يمكن ا ن يصل ا لى كماله بشر   ولإ يبلل مرتبته ا ِنسان 
ويكفيه فخًرا على مدى الزمان والإ يـام ا ن يخاطبـه اللّـه سـبحانه بهـذا الخطـاب الخالـد  

 : وا ن يصفه بهذا الوصف الرائع حين قال 

 ( . 4: القلم . )  {على خلق عظيم وإنك ل }

 ( . 957: الإ نبياء . )  {وما أرسلناَّ ِإال رمحة للعاملني  }
ا ّدبنـي ربـي فا حسـن : " ويكفيه عليه الصلاة والسلام تكريماً وشرفاً ا ن يقول عن نفسـه 

 ".تا ديبي 
* * *  

 التربية بالملاحظة - 4
مته في التكوين العقيدي والإ خلـاقي  ملاحقة الولد وملاز: المقصود بالتربية بالملاحظة 

عداد النفسي والإجتماعي   والسؤال المستمر عن وضعه وحالـه فـي  ومراقبته وملاحظته في الإ ِ
 ...تربيته الجسمية وتحصيله العلمي 

نسـان المتـوازن المتكامـل  ولإ شك ا ن هذه التربية تعد مـن ا قـوى الإ سـس فـي ا ِيجـاد الإ ِ
حيـاة   والــذي تدفعــه ا لــى ا ن يــنهض بمســؤوليات ه   الـذي يــؤدي كــل  ي حــق حقــه فــي ال

ــا يكــون  ويضــطلع بواجباتــه علــى ا كمــل وجــه وا نبــل معنــى   والــذي تجعــل منــه مســلًما حقيقيًّ
سلام   وبالإعتماد عليهـا  سلامية الصلبة التي بها يتحقق عز الإ ِ الحجر الإ ساس لبناء القاعدة الإ ِ

سلامية قوية عتيدة   تضاهي ا  ..لإ مم بحضارتها ومكانتها وكيانها تقوم الدولة الإ 
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سلام بمبادئه الشاملة   وا نظمته الخالدة  حض الإ باء والإ مهـات والمـربين جميًعـا .. والإ ِ
في كل ناحية من نواحي الحيـاة   .. ا لى ا ن يهتموا بملازمة ا ولإدهم   ومراقبة ا فلا  ا كبادهم 

 ..وفي كل جانب من جوانب التربية الشاملة 
 .ا هم هذه النصوص في هذه الملازمة والملاحظة  -لمربي ا خي ا -وا ليك 

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناًرا وقودها الناس واحلجارة  }: قال تعالى  -

: التحريم . )  {عليها مالئكة غالظ شداد ال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 
2 ) 

ا هــو لــم يــا مرهم وينهــاهم   ولــم يــراقبهم وكيــف يقــي المربــي ا هلــه وا ولــإده نــاًرا ا ِ 
 ؟.. ويلاحظهم 

ا دبوهم وعلموهم    {.. قوا أنفسكم  }: قال علي رضي الله عنه في قوله تعالى 
تنهونهم عما نهاكم الله عنه   وتا مرونهم بما ا مركم الله به   : " وقال عمر رضي الله عنه 

 " .فيكون بذلك وقاية بينهم وبين النار 

 ( 932: طه . )  {وأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها  }: من قائل وقال عز  -
همال في حق الله تعالى ؟  وهل يكون الإ مر بالصلاة ا ِلإ في حالة التقصير والإ ِ

: البقرة . )  {وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن باملعرو   }: وقال سبحانه  -
223 ) 

 ا لـم يراقـب ا حـوالهم مـن الناحيـة وكيف يقوم الإ ب برزق الإ هـل والإ ولـإد وكسـوتهم ا ِ 
 الجسمية والصحية ؟

 :والإ حاديث التي تحض على الملازمة والملاحظة ا كثر من ا ن تحصى 
والرجل "..من هذه الإ حاديث ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما  -

 .. " .يتها راٍع في ا هله ومسؤول عن رعيته   والمرا ة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رع
: ومن هذه الإ حاديث ما رواه ا بو داود والترمذي عن ا بي مْسـَبرة رضـي اللـه عنـه قـال  -

علموا الصبّي الصلاة لسبع سـنين   واضـربوه عليهـا ابـن عشـر سـنين : "  قال رسول الله 
. " 
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لإ ن يؤّدب الرجـل : " ومن هذه الإ حاديث ما رواه الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام  -
 " .ه خير من ا ن يتصدق بصاع ولد

 ومن هذه الإ حاديث مـا رواه الطبرانـي عـن علـّي كـرم اللـه وجهـه ا ن رسـول اللـه  -
... حّب نبيكم   وحب ا ل بيته   وتلاوة القرا ن : ا ّدبوا ا ولإدكم على ثلاّ خصال : " قال 
. " 

بـن  ومن هذه الإ حاديث ما رواه البخاري فـي الـإ دب المفـرد عـن ا بـي سـليمان مالـك -
ونحـن شـَبَبة  متقـاربون   فا قمنـا عنـده عشـرين ليلـة   فظـّن ا نـا  ا تينا النبي : الحويرّ قال 

ارجعـوا : " اشتهينا ا هلينا   فسا لنا عّمن تركنا في ا هلينا فا خبرناه   وكان رفيًقا رحيًمـا   فقـال 
فليـؤّ ن ا لى ا هليكم فعلّموهم ومروهم   وصلّوا كمـا را يتمـوني ا صـلي   فـا  ا حضـرت الصـلاة 

 " .ا حدكم   وليؤّمكم ا كبركم 
ومـــا معنـــى علّمـــوا .. ومـــا معنـــى المـــرا ة مســـؤولة ؟ .. مـــا معنـــى الرجـــل مســـؤول ؟ 

ومـا معنـى ارجعـوا ا لـى ا هلـيكم فعلمـوهم .. وما معنـى التا ديـب فـي الحـديثين ؟ .. واضربوا؟ 
 ..ومروهم ؟ 

ــي الولــد   ويلاحقــه   ويلــز ــه ؟ ا ن يلحــظ المربّ ــه   ويراقــب ا لــيس معنــى هــذا كل م ا دب
ا ا رشده ا ِليه   وا ِ ا قصر فـي واجـب حّضـه عليـه  وا ِ ا .. حركاته وسكناته  حتى ا ِ ا ا همل حقًّ

 .؟ .. را ى منكًرا نهاه عنه   وا ِ ا فعل معروًفا شكر له صنيعه 
ومن الإ مور التي لإ يختلف فيها اثنان ا ن ملاحظة الولد ومراقبته لدى المربي هي ا فضـل 

 لـك لـإ ن الولـد دائًمـا موضـوع تحـت مجهـر الملاحظـة والملازمـة .. ا ظهرهـا ا سس التربيـة و
فـا ن را ى خيـًرا ا كرمـه .. حيث المربي يرصـد عليـه جميـع تحركاتـه وا قوالـه وا فعالـه واتجاهاتـه 

وشجعه عليه   وا ِن را ى منه شرًّا نهاه عنه   وحّذره منه   وبين لـه عواقبـه الوخيمـة   ونتائجـه 
نــه ســينزع وبمجــرد ا  .. الخطيـرة  ا لــى  -لــإ محالــة  -ن يغفــل المربــي ا و يتغافــل عــن الولـد   فا 

فعندئـذ يكـون هلاكـه المحقـق   .. نحو الزيـل والإنحلـال  -ولإ شك  -الإنحراف   ويتوجه 
 !! ..ودماره المحتوم 

 
* * * 
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ومعلمنا الإ ول   وهادينا الإ كرم عليه ا فضل الصلوات وا تـم التسـليم ؛ كـان يعطـي لإ متـه 
الصالحة في حسن رعايته لإ صحابه   وتفقده لهم   وسؤاله عنهم   ومراقبة ا حوالهم   القدوة 

ومحــا رة مقّصــريهم   وتشــجيع محســنيهم   والعطــف علــى فقــرائهم ومســاكينهم   وتا ديــب 
 ..الصغار منهم   وتعليم الَجهَلة فيهم 

 :عليه الصلاة والسلام .. وا ليكم نما ج من ملاحظاته وتفقداته 
حظاته في التربية الإجتماعية ما رواه البخاري ومسلم عن ا بـي سـعيد الخـدري من ملا* 

يـا رسـول :   فقـالوا" ا ياكم والجلـوس فـي الطرقـات : " قال  رضي الله عنه   عن النبي 
فا  ا ا بيـتم ا ِلـإ المجلـس : "  ما لنا من مجالسنا ب د  نتحدّ فيها   فقال رسول الله ! الله 

ه  غـّض البصـر   وكـف : "وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قـال :   قالوا " فا عطوا الطريق حقَّ
 " .الإ  ى   ورد السلام   والإ مر بالمعروف   والنهي عن المنكر 

من ملاحظاته في التحذير مـن الحـرام مـا رواه النـووي فـي ريـاض الصـالحين عـن ابـن * 
رجـل فنزعـه فطرحـه  را ى خاتًما من  هـب فـي يـد عباس رضي الله عنهما ا ن رسول الله 

فقيـل للرجـل بعـدما  هـب ! " َيْعِمد  ا حـدكم ا لـى جمـرة مـن نـار فيجعلهـا فـي يـده : " وقال 
لإ والله لإ ا خذه ا بًدا وقد طرحه رسول اللـه : خذ خاتمك وانتفع به   قال :  رسول الله 
 . 

من ملاحظاتـه فـي تا ديـب الصـغار مـا رواه البخـاري ومسـلم عـن عمـر بـن ا بـي سـلمة * 
  وكانـت ( ا ي تحـت نظـره )  كنت  غلاًما في ِحْجر رسول اللـه : ضي الله عنهما قال ر

يـا : "   فقـال لـي رسـول اللـه ( فـي وعـاء الطعـام ) في الصْحَفة ( تتحرك ) يدي تطيش 
لام سمِّ الله   وكل بيمينك   وكل مما يليك   " .غ 

بيهقـي عـن عبـد اللـه بـن عـامر من ملاحظاته في ا ِرشـاد الكبـار   مـا رواه ا بـو داود وال* 
هـا تعـاَل : قاعـد فـي بيتنـا   فقالـت  دعتني ا مي يوًما   ورسول الله : رضي الله عنه قال 

ا ردْت ا ن ا عطيـه تمـًرا   فقـال : ما ا ردِت ا ن تعطيه ؟ قالـت :  ا عطك   فقال رسول الله 
 "ا ما ا نك لو لم تعطيه شيًئا كتبت عليك َكذبة : "  لها رسول الله 

من ملاحظاته في التربية الخلقية ما رواه البخاري ومسلم عن ا بي بكرة رضي الله عنه * 
ِكَر عند النبي  َقَطْعـَت ! وْيَحـك : "  فا ثنى عليه رجل  خيـًرا   فقـال النبـي  ا ن رجًلا   
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ــه مــراًرا " عنــق صــاحبك  ــة فليقــل : " يقول ا حِســب كــذا : ا ِن كــان ا حــدكم مادًحــا لــإ محال
 . (9) "ن يرى ا نه كذلك   وحسيب ه الله   ولإ ي زكّى على الله ا حدا ِن كا.. وكذا 

من ملاحظاته في التربيـة النفسـية مـا رواه الشـيخان عـن النعمـان بـن بشـير رضـي اللـه * 
ابنـي غلاًمـا كـان لـي   ( ا عطيـت  ) ا ِنـي نحلـت  : فقال  عنهما ا ن ا باه ا تى به رسول الله 

وفي .. فا رجعه : لإ   فقال : فقال " نحلَته مثل هذا ؟ ا ك لَّ ولدك : "  فقال رسول الله 
اتقـوا اللـه : " لـإ   قـال : قـال " ا فعلـَت هـذا بَولـَدك كلهـم ؟ : " فقـال رسـول اللـه : روايـة 

قــال عليــه الصــلاة : وفــي روايــة ..   فرجــع ا بــي فــرّد تلــك الصــدقة " واعــدلوا فــي ا ولــإدكم 
 " .د على جور فلا تشهدني ا ًِ ا فا ني لإ ا شه: " والسلام 
من ملاحظاته في التربية الجسمية حـين را ى عليـه الصـلاة والسـلام مـن يشـرب شـرًبا * 

لـإ تشـربوا شـرًبا واحـًدا "  -كما روى الترمذي  -: فقال لهم ( الجمل ) واحًدا كشرب البعير 
رفعـتم كشرب البعير   ولكن اشربوا مثنى وثلاّ   وسّموا ا ِ ا ا نتم شربتم   واحَمـدوا ا  ا ا نـتم 

. " 
كان يمـر علـى ا صـحابه فـي حلقـات الرمـي   وروى البخاري في صحيحه ا ن النبي 

 " .ارموا وا نا معكم كلكم : " فيشجعهم ويقول لهم 
من ملاحظاته في التربية الدعوية وا خذ الناس بالرفق ما رواه الشيخان عن ا نـس رضـي * 

ْرد   مشيت  مع رسول الله : الله عنه قال  نجرانـي غلـيظ الحـا شـية   ( ثوب  ا ي) وعليه ب 
َجبـذًة شـديدة حتـى نظـرت  ا لـى صـفحة عنـق ( ا ي جـذب الثـوب ) فا دركه ا عرابي   فجَبـذه 

ـْر ! يـا محمـد : وقد ا ثّر فيه حاشية الب رد من شدة جبذته   ثم قال الـإ عرابي  رسول الله  م 
 !! ..بعطاء وضحك   ثم ا مر له  لي من مال الله الذي عندك   فالتفت ا ليه النبي 

لإ بناء المجتمع الـذي كـان يقـوم علـى هدايتـه  تلكم بعض النما ج في مراقبة النبي 
وا ِصلاحه   وهي نما ج حية واقعية تؤكد حرص الرسول عليه الصلاة والسلام في تربية الناس 

 ..  ومعالجة ا مورهم وا ِصلاح ا حوالهم   والرفع من مستواهم 

                                                

الحديث محمول على كراهية المدح في الوجه ا ِ ا خيف منه مفسدة العجب   ا ما ا  ا لم يخف فلا با س في  لك (  9
ا ا لإ : "   لمدحه عليه الصلاة والسلام ا صحابه في وجوههم   كقوله لعمر رضي الله عنه  ما را ك الشيطان سالًكا فجًّ

ا غير فّجك سلك ف  " .جًّ
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ه الملاحظـات والتوجيهـات لـم تقتصـر علـى الكبـار ا ن هـذ -ا خي القـارئ  -ولقد را يت 
نسـانية   وا ِنمـا  وا ِنما كانت تتعدى الصغار   ولم تختص بجانب معـين فـي ا ِصـلاح الـنفس الإ ِ

 ..كانت تشمل جميع جوانبها من ا ِيمانية   وعلمية   ونفسية واجتماعية  وجسمية 
 :ا ِعطاء حقوقهن وا ليكم بعض ملاحظاته وتوجيهاته في الرفع من مستوى النساء و

ا ِن ا بـي زّوجنـي : " فقالـت  روى النسائي وابن ماجة ا ن فتاًة جاءت ا لى النبـي  - 9
ا لـى ا بيهـا  وا ِنـى كارهـة   فا رسـل النبـي ( ليغطي نقصه ) من ابن ا خيه ليرفع بي خسيسته 

 قـد ا جـزت  مـا صـنع ا بـي   ولكـن ا ردت ا ن تعلـم: وا مره ا ن يجعل الإ مر ا ليها   فقالت الفتاة 
 " .النساء ا ن ليس ا لى الإ باء من الإ مر شيء 

ــن قــيس  - 2 ــا -وروى البخــاري ا ن زوجــة ثابــت ب  -وكــان مســلًما صــالًحا ا ســوًدا دميًم
لـق ولـإ ديـن   : تقول له  جاءت ا لى رسول الله  ا ِن ثابت بن قيس لإ ا عتـب عليـه فـي خ 
سـلام   قـال  (9)ولكني ا كـره الكفـر  ا ي مـا كـان  -" تـه ؟ ا تـرّدين عليـه حديق: "  فـي الإ ِ
  " طلّقهـا طلقـة : "ا ِليه فقال لـه  نعم   فا رسل رسول الله : فقالت  -ا مهرها من حديقة 

 . (2)فطلقها ثابت 
ــرا ة  - 3 ــي ا ن ام ــزار والطبران ــة النســاء -وروى الب ــت تلقــب بخطيب ــب وكان  -اســمها زين

اد كتبـه اللـه علـى هـذا الجهـ.. ا نـا وافـدة النسـاء ا ليـك : فقالـت  جاءت ا لى رسول اللـه 
  وا ِن قتلوا كانوا ا حياء عند ربهم يرزقون   ونحن معشـر ( اُجروا ) الرجال   فا ن ا صيبوا ا ثيبوا 

ا بلغـي َمـن لقيـت مـن النسـاء : " فمالنا من  لك الـإ جر ؟ فقـال !! .. النساء نقوم عليهم 
  وقليل  -يل الله ا ي يعدل ا جر المجاهدين في سب -ا ن طاعة الزوج واعتراًفا بحقه يعدل  لك 

 " .منكّن من يفعله 
سـلام عليـه الصـلاة والسـلام لــإ فراد  وهـذه الظـاهرة مـن الملاحظـة والمراقبـة مـن نبـي الإ ِ

تخّ  للمربين جميًعا المنهج العملي فـي التربيـة   والطريقـة المجديـة المـؤثرة فـي .. المجتمع 
صـلاح  ا ن يبــذل .. ولية التوجيــه وتهيــب بكــل َمــن كــان فــي عنقـه حــق التربيــة   ومســؤ.. الإ ِ

                                                

 .ا ي ا كره كفران نعمة الزوج وعدم ا عطائه حقه لشدة بغضي له (  9
 .وهي تنازل من المرا ة عن بعض مالها مقابل تطليق زوجها لها ولإ تكون ا لإ باتفاق الطرفين : وهذه هي المخالعة (  2



 : الثالث القسم 237
 

قصارى جهده   وا ن يوجه غاية اهتمامه في سبيل ا ِسعاد الولد وا ِصلاحه   والرفع مـن مسـتواه 
 ..العقلي والنفسي والإ خلاقي 

نهـا  -كمـا مـّر  -وا ِ ا كانت ظاهرة الملاحظة والمراقبة مجدية ونافعـة فـي حـق الكبـار  فا 
عنـده قابليـة الخيـر   واسـتعداد الفطـرة  وصـفاء في الصغار ا جدى وا نفع   لـإ ن الولـد الصـغير 

ما ليس عند الكبير   فمن السهولة بمكـان ا ن ينصـلح الولـد   وا ن .. النفس   وبراءة الطفولة 
ا ِ ا تيسرت له عوامل البيئـة الصـالحة   والتربيـة الفاضـلة سـواء .. يتكّون ا ِيمانيًّا وخلقيًّا ونفسيًّا 

بينمـا يجـد المربـي فـي ا صـلاح الكبيـر صـعوبة وا يـة .. اعيـة ا كانت منزليـة ا م مدرسـية ا م اجتم
وهـذا مـا عنـاه الشـاعر بقولـه حـين !! .. صعوبة ا ِن كـان مـن المتعنّتـين والسـادرين فـي الغوايـة

 :قال 

 وينفذذذذذذذذذذذذع األدب األحذذذذذذذذذذذذداث يف صذذذذذذذذذذذذغر 

  
 ولذذذذذذذذذذيس ينفذذذذذذذذذذع عنذذذذذذذذذذد الشذذذذذذذذذذيبة األدب

   
 ِإن الغصذذذذذذذذذذذذون ِإذا قّومتذذذذذذذذذذذذها اعتذذذذذذذذذذذذدلت  

  
 اخلشذذذذذذذذذذذُب ولذذذذذذذذذذذن يلذذذذذذذذذذذنيد ِإذا قومتذذذذذذذذذذذها  

   
* * * 

ومــن هــذا المنطلــق الــذي وضــع ا صــوله عليــه الصــلاة والســلام فــي ملاحظــة الفــرد فــي 
وجــب علــى المــربين جميًعــا مــن ا بــاء .. المجتمــع   والمــرا ة فــي الإ مــة   والولــد فــي الإ ســرة 

ــروا عــزائمهم   ويضــاعفوا مــن جهــودهم.. وا مهــات ومعلمــين  .. ا ن يحّركــوا هممهــم   ويثي
ة المراقبــة والملاحظــة والملاحقــة فــي ســبيل ا ِعــداد الجيــل المســلم   وتكــوين ليقومــوا بمهمــ

 !! .المجتمع الفاضل   وا ِيجاد الدولة المسلمة 
ومن الإ مور الهامة التي يجب ا ن يعلمها المربي ؛ ا ن التربية بالملاحظـة لـم تقتصـر علـى 

نسـانية   وا ِ  صلاح فـي تكـوين الـنفس الإ ِ نمـا ينبغـي ا ن تشـمل جانب ا و جانبين من جوانب الإ ِ
حتـى .. من ا يمانية   وعقلية   وخلقية   وجسمية   ونفسـية   واجتماعيـة : جميع الجوانب 

تعطي هذه التربية ثمارها في ا ِيجاد الفرد المسلم المتوازن المتكامل السوي   الذي يؤدي كل 
 .. ي حق حقه في الحياة 

يماني في الولد *   :فمن ملاحظة الجانب الإ ِ
علــى يــد مــن .. لــاحظ المربــي مــا يتلقنــه الولــد مــن مبــادئ وا فكــار واعتقــادات ا ن ي -

يشرفون على توجيهه وتعليمه في المدرسة ا و غير المدرسة ؛ فا ن وجد خيرا فليحمد الله  وا ن 
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يمـان  .. وجد غير  لك فليقم بمهمته الكبيرة فـي غـرس مبـادئ التوحيـد   وترسـيخ قواعـد الإ ِ
لحادي الإ ثم   والتوجيه العلماني الخطير ليكون الولد بمنجاة من ال  ..تلقين الإ ِ

وا ن يلاحظ ما يطالعه الولد من كتـب ومجلـات ونشـرات فـا ن وجـد ا نهـا تحـوي فـي  -
لحاد   ودسائس التبشير  فليقم بمهمة المصادرة   ثم ا ِقناع .. طياتها ا فكار الزيل   ومبادئ الإ ِ

 !!..الصافي   وا ِسلامه العظيمالولد ا ن هذه الكتب وغيرها تفسد عليه ا ِيمانه 
فا ن وجد ا ن الرفقـة التـي يصـحبها .. وا ن يلاحظ من يصاحب الولد من رفقاء وقرناء  -

فعلى المربي ا ن يقطع الصلة بينه وبيـنهم   وا ن يهيـئ .. هي رفقة ا لحاد   وقرناء زيل وضلال 
 ..بّت وي سعد ما بهم ينصلح   وما بصحبتهم يتث.. له من رفاق الخير   وا خلاء التقوى 

وا ن يلـاحظ ا لــى مـا ينتمــي ا ليـه مــن ا حـزاب ومنظمــات فـا ن وجــد ا ن هـذه الــإ حزاب  -
فعلـى .. ا لحادية في مبادئها وتوجيهها   وا ن هذه المنظمات لإ دينية في ا هـدافها واتجاهاتهـا 

المربي ا ن يحزم في منعه   وا ن يكثـر مـن مراقبتـه   وا ن ينتهـز الفرصـة تلـو الفرصـة فـي ا ِقناعـه 
ــه  ــى الصــراط .. وتوجيه ــى الهــدى   ومشــى عل ــى الحــق   ورجــع ا ل ــال ا ل ــد م ــراه ق ــى ي حت
 ..المستقيم 
 :ومن ملاحظة الجانب الإ خلاقي في الولد * 
ا ن يلـاحظ المربــي ظــاهرة الصــدق فيــه   فــا ن وجــد الولــد ينتحــل الكــذب فــي ا قوالــه  -

.. لمنـافقين والكـّذابينووعوده   ويتلاعب بالإ لفاظ والكلمات   ويظهر في المجتمـع بمظهـر ا
فعليه ا ن يتولى ا مر الولد في ا ول كذبـة كـذبها   وا ن يبّصـره طريـق الحـق والهـدى   وا ن يبـيّن 

ســهاب مغبــة الكــذب والكــذابين والنفــاق والمنــافقين  حتــى لــإ يعــود لمثلهــا .. بشــيء مــن الإ ِ
ن الولـد درج ا ما ا  ا ترك حبله علـى غاربـه   وا همـل ملاحظتـه وتوجيهـه   فلـا شـك ا  .. ا بًدا 

 !! ..على الكذب   وا صبح عند الله وعند الناس كذاًبا 
وا ن يلاحظ المربي كذلك ظاهرة الإ مانة في الولد   فا ن وجد الولد يمشي فـي طريـق  -
فعليـه ا ن يعـالج  -ولو فـي الإ شـياء التافهـة كسـرقة القـروا لإ خوتـه   ا و القلـم لرفيقـه  -السرقة 

كمـا عليـه ا ن .. هذا حرام   وهو ا خذ الـإ موال بغيـر حـق   لك بسرعة زائدة   وا ن يفهمه ا ن
ــة للــه   والخشــية منــه  عســى ا ن يرعــوي   وينصــلح حالــه   وتســتقيم .. يغــرس بــذور المراقب

سيدرج على الخيانة  ويعتـاد علـى الغـش والسـرقة    -لإ شك  -فا ن الولد .. وا ِلإ .. ا خلاقه 
 !! .فعاله الناس والمجتمع  بل يصبح شقيًّا خائًنا مجرًما   يستجير من سوء
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وا ن يلاحظ المربي ا يًضا ظاهرة حفظ اللسان في الولد   فا ن وجده يتلفظ بالسباب    -
فعليـه ا ن يعـالج .. ويتفّوه بالشتائم   وتصدر من لسـانه الكلمـات الشـنيعة   والإ لفـاظ القبيحـة
سـباب التـي جعلـت هذه الظاهرة بحكمته   وا ن يعيرها جهده واهتمامه   وا ن يتعرف على الإ  

من ولده سلي  اللسان   بـذيء الإ لفـاظ ؛ ليقطـع بينـه وبينهـا   ثـم يبـين لـه با سـلوب جـذاب 
نسـان الإ ديـب  عسـى ا ن ينجـذب ا لـى فضـائل النفـوس   .. صفات الولد الخلوق   ومزايـا الإ ِ

 ..ومكارم الإ خلاق 
سـوء عنـه   لـإ ن وا هم ما ينبغي ا ن يهتم له المربي في تهذيب لسـان ولـده ا ِبعـاد رفقـة ال

 !! ..منهم يا خذ   ومن طباعهم يتا ثر ويكتسب 
رادي في الولد  - فـا ن وجـد الولـد .. وا ن يلاحظ المربي ا يًضا ظاهرة الخلق النفسي والإ ِ

يقلد غيره تقليًدا ا عمى وي معن في التـنّعم والتـرف   ويسـتمع ا لـى الموسـيقى والغنـاء الخليـع   
م   ويخـال  غيـر المحـارم مـن النسـاء ويجلـس ا لـى ويتخنث في مظهره   ويقـف مواقـف الـته

الداعرة   ويذهب ا لى دور السـينما   ويقـرا  المجلـات الخلاعيـة ( التليفزيون ) سهرات الرائي 
ا  ا وجـد الولـد يفعـل شـيًئا مـن هـذا فعليـه ا ن ..   ويقتني الصور الجنسـية والقصـص الغراميـة 

الموعظـة الحسـنة حيًنـا   وبالتهديـد ا حيانًـا   يعالج فيه هذه الظاهرة من التميـع والإنحلـال   ب
وعليه ا ن يتّبع كل سبيل في ا ِنقا ه وا صلاحه   حتى .. وبالترغيب تارة   وبالعقوبة تارة ا خرى 

 !! ..يرى ولده في مصاف الإ تقياء الإ برار   وفي زمرة الصالحين الإ خيار 
ا وحكيًما حين يدخل مكتب ولـده فجـا ة علـى حـين غـّرٍة منـه    وكم يكون الإ ب مهتمًّ

فقد يـدخل ويـرى .. لينظر ما ا يدرس ؟ وما ا يكتب ؟ وما ا يطالع ا و بالإ حرى ما ا ي فاجا  ؟ 
ولده ينظر ا لى صورة عارية   ا و يقلّب صفحات مجلة خلاعيـة   ا و يقـرا  فـي قصـة مثيـرة   ا و 

 يدبِّج رسالة لفتاة ا حبها   ا و غير  لك من المفاجا ت غير المستحسنة ؟
ا وحكيًمـا حـين يتا كـد مـن  هـاب ابنتـه ا لـى المدرسـة والرجـوع وكم يك ون الإ ب مهتمًّ

ــرض   وضــياع  ــا ســلب الع ــوءة فيه ــاكن موب ــى ا م ــذهب ا ل ــه ت ــه ا ن ابنت ــيّن ل ــا يتب ــا   فربم منه
 !!.ا و لها علاقات غير شريفة مع شاب منحل مائع ؟.. الشرف 

مــة ينــدى لهــا وكــم طالمــا ســمعنا عــن حــوادّ خلقيــة مؤســفة   وعلاقــات  ميمــة مؤل
 !! ..الجبين   وتترك في النفس ا هات مسعورة ما ا قساها 
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فظاهرة الملاحظة ا  ن من ا عظم الظواهر في كشف الحقائق المستورة عن الولد   وفـي 
بل تعطي للمربي الصورة الحقيقيـة .. ا ِزاحة الستار عما كان يفعله من شر   ويقترفه من منكر 

 ..ته في الحياة الكاملة عن ا خلاقية الولد وسلوكي
وبعد هذا كله يستطيع المربي ا ن يعالج انحراف الولـد بالإ سـلوب المجـدي   والطريقـة 

ولإبد ا ن يصل في نهايـة المطـاف ا لـى حـل تربـوي حاسـم   فيـه صـلاح الولـد   .. الملائمة 
 !!..وفيه ا نقا ه وتوازنه وهدايته 

 :ومن ملاحظة الجانب العقلي والعلمي بالولد * 
سـواء ا كـان هـذا .. ظ المربي ظاهرة تحصيل الولد العلمي   وتكوينه الثقافي ا ن يلاح -

 التعليم في حقه فرض عين   ا و كان فرض كفاية ؟
فعلى المربي ا ن يلاحظ الولد هل تعلم ما كان فـي حقـه فـرض عـين ؟ هـل تعلـم تلـاوة 

ال والحـرام؟ هـل القرا ن الكريم ؟ هل تعلم ما يلزمه من ا حكام العبادات ؟ هل تعلم ا مور الحل
سـلام  تعلم مغازي رسول الله  ؟ هل تعلم ما يجب تعليمه من ا مور دينـه ودنيـاه وا داب الإ ِ

 ؟
 ..فهذه الإ مور مسؤول عن تعليمها   وا ن الله سبحانه سيسا له ا ن قصر فيها 

عــداد الشــرعي والتكــوين  ــذا الإ ِ ــى ه ــد ا ل ــل الول ــي توصِّ ــي الوســائل الت ــدم المرب ــن يع ول
سلامي   ..الإ ِ

ا ما ا ِ ا كـان الولـد يـتعلم مـا كـان تعلمـه مـن قبيـل الكفايـة ؛ كـا ن يـتعلم علـم الطـب ا و 
حتـى ا ِ ا تخـرج ا فـاد ا مـة .. الهندسة مثًلا   فعلى المربي ا ن يلـاحظ مثابرتـه وتفّوقـه ونضـجه 

سلام باختصاصه   وا قام دعائم الحضارة في المجتمع المسلم بعلمه وموهبته   ..الإ ِ
 !!.ًضا الوسائل التي تجعل منه ا ية في العلم والنبوغ والإختصاص ولن يعدم المربي ا ي

ونلفت نظر المربي في هذا الصـدد ا ن لـإ يتهـاون فـي فـرض العـين علـى حسـاب فـرض 
الكفايــة   بــل يجــب التركيــز علــى الــإ ولى ثــم الإهتمــام بالثانيــة   ا و علــى الإ قــل الموازنــة بــين 

 .فالمسؤولية كبيرة  ..وا ِلإ .. الفرضين   ليتعلم الإثنين مًعا 
ــا  - ســلام ديًن ــة ارتباطــه بالإ ِ ــة مــن ناحي ــد الفكري ــة الول ــي كــذلك توعي وا ن يلــاحظ المرب
سـلامي  وبـالقرا ن الكـريم ديًنـا وتشـريًعا   وبالرسـول .. ودولة  ا ِماًمـا وقـدوة   وبالتـاريخ الإ ِ

سلامية روًحا وفكًرا   وبالتحرك الدع ولـإ .. وي اندفاًعا وحماًسا اعتزاًزا وافتخاًرا   وبالثقافة الإ ِ
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يتا تى هذا ا ِلإ بملازمة الولد وتوجيهه وتشويقه ا لى قراءة الكتب الفكرية   والمجلـات الدعويـة 
سلامية بين كل فترة وفترة  سـلامية ..   والنشرات الإ ِ ثـم بتوجيهـه ا لـى سـماع المحاضـرات الإ 

ي الولـد مكتبـة تجمـع بـين ولإ با س ا ن يضع بين يد.. المفيدة   والخطب الحماسية المؤثرة 
سلام   والدفاع عنه   والرد على ا عداء الله   ..طياتها كل ما كتب عن الإ ِ

ولإ شك ا ن هذه الوسائل تجعل الولـد فـي مناعـة حصـينة مـن كـل مـا يكتبـه المبشـرون 
لحـاد  سـلامي بكـل بسـالة وا ِيمـان   وجـرا ة .. وشرا م الكفـر والإ ِ بـل تدفعـه لينطلـق للعمـل الإ ِ

سلام . .وشجاعة   !!..ليكون عضًوا نافًعا في بناء المجتمع المسلم   وا ِقامة دولة الإ ِ
وكم يتفطر قلب المربي ا لًما حين يجد ولده يحفظ في المدرسـة ِسـَيَر ا ولئـك الفلاسـفة 

ولـإ يعلـم عـن .. الغربيين   ويعلم الكثير عن شخصيات العظماء الشرقيين وا رائهم ونظريـاتهم 
سـلاميينتـاريخ المسـلمين   وحيـا ســوى .. ة العظمــاء   وا خبـار الفـاتحين   ونوابــل العلمـاء الإ ِ

 النزر القليل ؟
وكم يتا لم المربي ويحزن حين يجد الولـد قبـل التخـرج وبعـده   وقـد مسـخته الثقافـات 

لحادية  حتى جعلت منه .. الإ جنبية   والإ فكار الغربية ا و الشرقية   والمذاهب الإجتماعية والإ ِ
ا لدينه و  !!..تاريخه وا مجاده ؟عدوًّ

ســلامية   وفــي  فالتوعيــة الفكريــة ا ًِ ا لهــا ا هميتهــا   وا ثرهــا البــالل فــي تثبيــت العقيــدة الإ ِ
سـلام علـى ا نـه نظـام حكـم    تكوين المسـلم الحقيقـي   وفـي ا ِعطـاء التصـور الكامـل عـن الإ ِ

 ..ومنهج حياة   وباعث عزة   ورائد مجد وقوة 
حة العقليـة فـي الولـد   فكـل مـا يـؤثر علـى عقـل الولـد وا ن يلاحظ المربي ا يًضـا الصـ -

و اكرته واتّزانه فعليه ا ن يجنّبه ا ِياه   وا ن ينهاه عنه   وا ن يبين له خطره المحدق على الجسم 
 ..والعقل والنفس 

وبنــاء علــى هــذا َوَجــَب علــى المربــي ا ن يلــاحظ فــي الولــد مفســدة تنــاول الخمــور 
 !! ..  وتورّ الهيستريا ا و الجنون  لكونها تفتك بالجسم.. والمخدرات 

وعليه ا ن يلاحظ ا يًضا مفسدة العـادة السـرية لكونهـا تـورّ السـل   وتضـعف الـذاكرة  
 !!..وتسبب الخمول الذهني   والشرود العقلي   والقلق   والإنطوائية   والخوف 

رة ويمكن ا ن يلاحظ كذلك مفسدة التدخين لكونه يهيِّج الإ عصاب   ويؤثر على الـذاك
 ..  ويضعف ملكة ا ِحضار الذهن والتفكير 
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وعليه ا ن يلاحظ ا خيًرا مفسدة النظر ا لـى مشـاهد الخلاعـة مـن ا فلـام وتمثيليـات وصـور 
لكونهــا تعطــل وظيفــة العقــل   وتقضــي بشــكل تــدريجي علــى ملكــة الإســتذكار   .. عاريــة 

بـي ا ن يلحظهـا  فالصحة العقليـة للولـد هـي مـن ا هـم مـا يجـب علـى المر.. والتفكير الصافي 
نسان   وتصرفاته الحكيمة المتزنة هـي مـن .. ويهتم بها   ويؤكد عليها  لإ ن العقل هو زينة الإ ِ

ــا  ــر مــا يتميــز به ــد الوقــار والتعّقــل .. ا ظه ــة والإهتمــام يتحقــق للول وبقــدر العنايــة والملاحظ
 !!..والإتزان 
 :ومن ملاحظة الجانب الجسمي بالولد * 
لولد النفقة الواجبة عليه مـن غـذاء صـالح   ومسـكن صـالح   ا ن يلاحظ المربي في ا -

 ..حتى لإ تتعرض ا جسامهم للا سقام   وتنهك ا بدانهم الإ وبئة والإ مراض .. وكساء صالح 
سلام من ما كل ومشرب ومنام  -  :وا ن يلاحظ القواعد الصحية التي ا مر بها الإ ِ

من التخمة وتناوله مـن الطعـام فبالنسبة للما كل فعلى المربي ا ن يلحظ في الولد احتماءه 
 ..والشراب فوق الإعتياد والحاجة   وا ِدخاله الطعام على الطعام 

ونهيـه عـن التـنفس .. وبالنسبة للمشرب فعليه ا ن يلحظ في الولد الشرب مثنـى وثلـاّ 
ناء   ونهيه عن الشراب قائًما   ...في الإ ِ

انـب الـإ يمن   وعـدم النـوم بعـد وبالنسبة للمنام فعليه ا ن يلحظ في الولد النـوم علـى الج
 ..الطعام مباشرة 

التحرز مـن المـرض السـاري المعـدي فـي حالـة  -ولإ سيما الإ م  -وا ن يلاحظ المربي  -
صابة   و لك بعزل المريض المصاب عـن بقيـة الإ ولـإد حتـى لـإ ينتشـر المـرض ويسـتفحل  الإ ِ

 ..الوباء 
ى صحة الولد   و لك با رشاده ا لـإ وا ن يلاحظ المربي الوسائل الوقائية في الحفاظ عل -

يا كـل الفواكــه فّجـة   والخضــار قبــل غسـلها   وا ن يغســل يديـه قبــل الطعــام   وا لـإ يــنفخ فــي 
ناء  سلام .. الإ ِ  !!.ا لى غير  لك من هذه التعاليم الصحية التي ا مر بها الإ ِ
اب وا ن يلاحظ تعويده على ممارسة الرياضة   وا لعاب الفروسية   وعلـى الإ خـذ با سـب -

غراق في التنعم  لينشا  الولد على القوة في .. التقشف   وعلى حياة الجد والرجولة   وعدم الإ ِ
رادة   والقوة في العدة والإستعداد   ..الجسم   والقوة في الإ ِ

وا ن يلــاحظ المربــي ا خيــًرا جميــع الظــواهر التــي تفتــك بالجســم   وتضــر بالصــحة    -
لمخــدرات   وظـاهرة التــدخين   وظـاهرة العــادة كظــاهرة المسـكرات وا.. وتسـبب الـإ مراض 
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نهـا فـي مجموعهـا تسـبب ا مـراض السـرطان   وا مـرا ض .. السرية   وظاهرة الزنـى واللـواط  فا 
القلــب   وا مــراض القرحــة   وا مــراض تشــمع الكبــد   وا مــراض العقــم   وا مــراض تصــلُّب 

 !!..ختصون وا مراض خطيرة ا خرى ا بان عنها الإ طباء   وحذر منها الم.. الشرايين 
.. وفي حين ملاحظـة ا ن المـرض بـدا  يظهـر فـي الولـد   وتبـدو للـا عين ا عراضـه وا ثـاره 

فيمـا  -على المربي ا ن يسارع ا لى طبيب مختص لمعالجته امتثاًلإ لقوله عليـه الصـلاة والسـلام 
مام ا حمد والنسائي   : رواه الإ ِ

 " .وضع له شفاء يا عباد الله تداووا   فا ن الله عز وجل لم يضع داء ا ِلإ " 
سـلام فــي المعالجـة والإستشـفاء   ووســائل  وفـي هـذا يكــون المربـي قـد ا خــذ بـا وامر الإ ِ

رشادات الصحية والطبية  وبهذا يسلم الجسم من الإ مراض   ويكون فـي .. الوقاية   واتباع الإ ِ
 !!..ما من من كل خطر طارئ   ومرض عارض 

 :ومن ملاحظة الجانب النفسي بالولد * 
احظ المربي في الولد ظاهرة الخجـل   فـا ن وجـد فيـه الإنكمـاا والإنطوائيـة   ا ن يل -

فعليه ا ن ينّمي فيه الجرا ة وحب الإجتماع بالإ خرين .. والإبتعاد عن مواجهة الناس والمجتمع 
 !!..  وا نبل معاني الفهم والوعي والنضج الفكري والإجتماعي 

يه الجبن والخـوف   والـإنهزام مـن وا ن يلاحظ في الولد ظاهرة الخوف   فا ن وجد ف -
قدام .. الإ حداّ   والهروب من الشدائد  فعليه ا ن ينمي فيه جانب الثقة والثبات   وناحية الإ ِ

ــنفٍس رضــيِّة   ووجــه .. والشــجاعة  ــا ب ــاة بمشــاكلها وا خطاره ــى يســتطيع ا ن يواجــه الحي حت
 ..بّسام 

لظلام ا و المخلوقات الغريبة وواجب الإ م على الخصوص ا لّإ تخّوف ولدها بالإ شباح ا و ا
 !! ..حتى لإ يعتاد الولد الخوف   ولإ يجد ا لى نفسه سبيًلا ..   و كر الجّن والعفاريت 

وا ن يلاحظ في الولد ظاهرة الشعور بالنقص   فا ن وجد في الولـد بعـض هـذا الشـعور  -
زالة الإ سباب التي ا دت ا ليه  .. فعليه ا ن يعالجه بالحكمة والموعظة الحسنة   وبا 

هانة فعلى المربي ا ن يخاطب الولـد بالنـداء  فا ن كان من ا سباب هذا الشعور التحقير والإ ِ
 ..الطيب   والخطاب الجميل 

وا ن كان من ا سباب هذا الشعور الي تم فعلى المربي ا ن ينفخ في نفسية الولد روح الصبر 
سـلامية   حتـى يشـ ق الولـد طريقـه   والمصابرة والإعتماد علـى الـنفس فـي بنـاء الشخصـية الإ ِ

 !!..ويحقق ما حققه غيره من الرجال الكبار   والإ غنياء العظام 
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وا ن كان من ا سباب هـذا الشـعور الحسـد فعلـى المربـي ا ن يعـالج هـذه الظـاهرة بمحبـة 
 ..الولد   وتحقيق عدل المعاملة بينه وبين ا ِخوته   وا ِزالة كل سبب يؤدي ا لى الحسد 

الغضب فا ن وجـد المربـي ا ن الولـد يغضـب لإ تفـه سـبب وا ن يلاحظ في الولد ظاهرة  -
زالة ا سبابه   :فعليه ا ن يعالج  لك با ِ

 ..فا ن كان من ا سباب الغضب المرض فعلى المربي ا ن يسارع ا لى معالجته طبيًّا 
وا ِن كان من ا سـباب الغضـب الجـوع فعلـى المربـي ا ن يسـارع ا لـى ا ِطعامـه فـي الوقـت 

 .المناسب 
ــة وا ن كــان مــن ا ســبابه الت هان قريــع مــن غيــر حــق فعليــه ا ن ينــّزه لســانه عــن كلمــات الإ 

 .والتوبيخ 
وا ن كــان مــن ا ســبابه الــدلإل والتــنعم فعليــه ا ن يعاملــه بالمعاملــة العاديــة   ويعــّوده علــى 

 ..التقشف 
 ..وا ِن كان من ا سبابه الهزء والسخرية فعليه تجنيب الولد كل انفعال وا ِثارة 

ســلام فــي تســكين الغضــبكمــا علــى المــربين جميًعــا ا ن يا     وا ن  (9) خــذوا بقواعــد الإ 
 !!..يعلّموه ا ولإدهم حتى يسكن غضبهم ا ِ ا غضبوا   وتخّف حّدتهم ا ِ ا ثاروا 

 :ومن ملاحظة الجانب الإجتماعي بالولد * 
فـا  ا وجـد فـي الولـد تقصـيًرا فـي .. ا ن يلاحظ المربي في الولد ا داء حقوقه للا خرين  -

ي حق ا ِخوته وا قربائه   ا و في حق جاره   ا و في حـق معلمـه   ا و فـي حق نفسه ا و ا مه   ا و ف
لعله يفهم ويسـمع .. فعليه ا ن يبين له مغبة هذا التقصير   ونتائج هذه المعاملة .. حق الكبير 

ويرعوي   ويكف عما هو فيه مـن ا ِخلـال فـي الحقـوق   وتهـاوٍن فـي الـإ داب   وتقصـير فـي 
تجعل من الولـد .. زمة التامة   والملاحظة   والتنبيه الدائم ولإ شك ا ن الملا.. المسؤوليات 

ا نسانًا يقًظا َفطًنا ا ديًبا خلوًقا يؤدي كل  ي حـق حقـه فـي الحيـاة مـن غيـر تهـاون ا و تواكـل ا و 
 !!.تقصير 
فا  ا وجد في الولد .. وا ن يلاحظ المربي في الولد ا يًضا ا داب الإجتماع مع الإ خرين  -

م   ا و ا دب المـزاح   ا و ا دب الحــديث   ا و ا دب العطــاس   ا و ا دب تقصـيًرا فــي ا دب الطعــا
فعلى المربي ا ن يبـذل ا قصـى جهـده   .. ا و غيرها من الإ داب الإجتماعية الإ خرى .. التعزية 

                                                

فارجع ا ليه في القسم " ية النفسية مسؤولية الترب" في مبحث  222ص " ظاهرة الغضب " وقد سبق بيانه في بحث (  9
سلام " الثاني من كتاب   " .تربية الإ ولإد في الإ ِ
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ــّوده علــى ا فضــل العــادات   وا كــرم  ســلام   ويع ــا دب الإ ِ ــد ب ــؤّدب الول ــي وســعه لي ــا ف وكــل م
 ..الخصال 

يجعـل مـن الولـد ا نسـانًا يقـوم .. مر   والتعويـد الـدائم ولإ شك ا ن هذا التا ديـب المسـت
بواجبه الإ كمل في احترام الإ خرين   والتـا دب معهـم   وا ِعطـائهم حقهـم مـن غيـر تواكـل ولـإ 

 !!..تقصير 
وا ن يلــاحظ المربــي فــي الولــد كــذلك المشــاعر النبيلــة مــع الــإ خرين فــا  ا وجــد الولــد  -

يثار   وا    ا وجده يميل ا لى نزعة التباغض غرس فيه بذور المحبـة يتصف بالإ نانية ا رشده ا لى الإ ِ
ا مره بالتقوى   و كّره بعـذاب اللـه .. والصفاء   وا ِ ا وجده لإ يحل حلاًلإ   ولإ يحرم حراًما 

وا ِ ا وجـد الولـد قـد .. حتى تتا صل في نفسه عقيدة المراقبـة للـه   والخشـية منـه .. والإ خرة 
.. في جنانه وا عماق قلبه عقيدة الرضى بالقضاء والقـدر ناله ا  ًى من مكروه ا و مرض ؛ رّسخ 

يمـان والتقـوى  وهكذا يستطيع المربي ا ن يغرس في نفسية الولد هـذه الإ صـول النفسـية مـن الإ ِ
يثـار والمحبـة والتعـاطف والصـفاء  حتـى ا ِ ا .. والمراقبة   وا ن يزرع في قلبه الطاهر مشـاعر الإ ِ

وا صـبح ا ِنسـانًا .. لله   وحق نفسه   وحق العبـاد شّب وترعرع وبلل سن التكليف ا دى حق ا
ي شـار ا ِليـه بالبنـان  بـل يكـون لـه فـي القلـوب احتـرام   وفـي .. سويًّا   ورجًلا عاقًلـا حكيًمـا 

 !!..النفوس ا ِعزاز وا ِجلال 
 :ومن ملاحظة الجانب الروحي بالولد * 
شـعاره دائًمـا ا ن اللـه ا ن يلاحظ المربي في الولد جانب المراقبـة للـه سـبحانه و لـك با   -

.. ســبحانه يســمعه ويــراه   ويعلــم ســره ونجــواه   ويعلــم خائنــة الــإ عين ومــا تخفــي الصــدور 
ولإ يتا تى هذا ا ِلـإ .. وبا شعاره ا ن الله سبحانه لإ تخفى عليه خافية من ا مر السموات والإ رض 
يمان باللـه   وقدرتـه المعجـزة   وا ِبداعـه الرائـع   والتسـل يم لجنابـه فيمـا ينـوب با رشاده ا لى الإ ِ

فعندئذ يستشعر هذه المراقبة وهو يعمل   َويستشعرها وهو يفكر   ويستشعرها وهـو .. ويروع 
بل تصبح المراقبة ا صًلا مترسًخا في كيانـه   ودعامـة مسـتولية علـى قلبـه وا حاسيسـه .. يحس 

يمانيـة ومـا ا حـوج الولـد وهـو صـغير ا لـى مثـل هـذا التوجيـه الهـادف   والتربيـ.. ومشاعره  ة الإ ِ
 !!..النافعة 
وا ن يلاحظ المربي ا يًضا جانب الخشوع والتقوى والعبودية لله رّب العالمين   و لك  -

في الصغير والكبير   في الجامـد والحـي   فـي .. بتفتيح بصيرة الولد على عظمة الله الشاملة 
وان   فـي ملـايين الملـايين مـن النبتة النابتة   والشجرة النامية   في الزهرة الفّواحة الزاهيـة الـإ ل
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فما يملك القلب ا ِزاء هذا ا ِلـإ ا ن يخشـع .. الخلائق المتنوعة العجيبة الصنع   البديعة الخلق 
نسانية تجاه هذا ا ِلإ ا ن تستشعر تقـوى اللـه وعبوديتـه  بـل .. لعظمة الله   وما تملك النفس الإ ِ

 .ين تجد في  لك لذة الطاعة   وحلاوة العبادة لله رب العالم
وممـا يقــّوي فــي الولــد جانــب هــذا الخشــوع   ويرّســخ فــي كيانــه حقيقــة هــذه التقــوى 
ترويضه وهو في سن التعّقل والتمييـز علـى التخّشـع فـي الصـلاة   والتحـّزن والبكـاء ا و التبـاكي 

 -ا صـبح .. وهذه الصفات ا ِ ا درج عليها   وقام على تطبيقهـا .. عند السماع لإ يات القرا ن 
بل دخل روضة الصالحين   .. الربانيين الذين لإ خوف عليهم ولإ هم يحزنون من  -لإ شك 

 :وا صبح من الذين قال الله عنهم 

 {الذين آمنوا وكانوا يتقون * أال ِإن أولياء اهلل ال خو  عليهم وال هم حيزنون  }
 (  23 - 22: يونس ) 

لصـلاة وهـو فـي سـن وا ن يلاحظ المربي كذلك جانب التطبيق للعبادة و لـك بـا مره با -
... مروا ا ولإدكم بالصلاة وهم ا بناء سبع سنين : " السابعة امتثاًلإ لقوله عليه الصلاة والسلام 

ويقاس على الصلاة ترويضه وهو صغير على صيام بعض الإ يام في رمضـان ا ِ ا كـان الولـد " . 
نفـاق يطيقه   وا خذه لإ داء مناسك الحج ا ِ ا كان المربي يستطيعه   وكـذلك تعويـد ه علـى الإ ِ

ليعتاد فريضة الزكاة حـين يصـبح فـي .. في سبيل الله ولو دراهم معدودات بين كل فترة وفترة 
ومع هـذا وهـذا وجـب علـى المربـي ا ن .. نظر الشريعة مكلًفا   وفي ا عين المسلمين مسؤوًلإ 

يهيـئ يصحب الولد ا لى مجالس العبادة والذكر   وا ن يحضر معه حلقات العلـم والفقـه   وا ن 
.. له من يعلّمه التلاوة وتفسير القرا ن الكريم   وا ن يسمعه كلام العلمـاء الربـانيين المخلصـين 

حتى تصـفو نفـس الولـد بالعبـادة   وينجلـي قلبـه بـذكر اللـه   ويـرّق .. يفعل المربي كل هذا 
اللـه فؤاده با خبار العارفين الصالحين   ويتحرك وجدانه بِسير الرعيل الإ ول من ا صحاب رسـول 

 ..ا جمعين 
وعلى المربي ا ن يركز في الولد ظاهرة المجاهدة النفسـية والروحيـة   وا ن يلـاحظ الولـد 

كمــا ا ن عليــه ا ن يــوازن فــي تربيــة الولــد بــين .. ا لــى ا يــة حالــة يصــل   وا لــى ا ي مــدى يتــا ثر 
حيـث يهـتم لجهـاد الظلـم والكفـر كمـا .. المجاهدة الروحيـة والمجاهـدة الدعويـة والسياسـية 

لــإ ن المربــي ا  ا ا همــل فــي الولــد واجــب الــدعوة ا لــى اللــه   .. تم لجهــاد الــنفس الإ مــارة يهــ
فــا ن .. وواجــب الـإ مر بــالمعروف والنهـي عــن المنكـر .. وواجـب الجهـاد السياســي والقتـالي 



 : الثالث لقسما 247
 

يتربى على العزلـة والإنطوائيـة والتواكـل والرضـى بالـإ مر الواقـع   والفـرار يـوم  -لإ شك  -الولد 
 !!..خضوع لسلطان المستبدين والظالمين الزحف   وال

فهذه الموازنة بين جهاد النفس   وجهاد السياسة هي التي تدفع الولد ا لى ا ن يؤدي كل 
سـلام فـي ..  ي حق حقه في الحياة  يؤدي حـق اللـه فـي المراقبـة والعبـادة   ويـؤدي حـق الإ ِ

طاحة بالطواغيت الذين يناهضـون حكـم  سـلام ا قامة حكمه في الإ رض   والإ ِ وفـي هـذا .. الإ ِ
ــادة والسياســة  ــة   والعب ــدين والدول ــين المصــحف والســيف   وال ــد قــد جمــع ب .. يكــون الول

 :وصدق في حقه قول القائل 

 شذذذذذذذذذذذذباٌب ذّللذذذذذذذذذذذذذوا سذذذذذذذذذذذذبل املعذذذذذذذذذذذذذا   

  
 ومذذذذذذذذا عرفذذذذذذذذوا سذذذذذذذذوى اإِلسذذذذذذذذالم دينذذذذذذذذا   

   
 ِإذا شذذذذذذذذذذهدوا الذذذذذذذذذذذوغى كذذذذذذذذذذانوا كمذذذذذذذذذذذاةً  

  
 يذذذذذذذذذذذذذذذذذدّكون املعاقذذذذذذذذذذذذذذذذذل واحلصذذذذذذذذذذذذذذذذذونا 

   
 ال تذذذذذذذذذذذذراُهْموِإن جذذذذذذذذذذذذّن الظذذذذذذذذذذذذالم فذذذذذذذذذذذذ 

  
 مذذذذذذذذذذذذذذذذن اإِلشذذذذذذذذذذذذذذذذفاق إال سذذذذذذذذذذذذذذذذاجدينا

   
 كذذذذذذذذذذذذلك أخذذذذذذذذذذذرج اإِلسذذذذذذذذذذذالم قذذذذذذذذذذذومي   

  
 شذذذذذذذذذذذذذباًبا طذذذذذذذذذذذذذاهًرا حذذذذذذذذذذذذذرًّا أمينذذذذذذذذذذذذذا  

   
و لـك بتحفـيظ الولـد ..  (9)وا ن يلاحظ المربي ا خيًرا جانب التطبيق للا دعية الما ثورة  -

ع   ا هـم مـا ينبغـي ا ن يحفظــه مـن ا دعيـة الصـباح والمســاء   والنـوم واليقظـة   والطعـام والشــب
والدخول ا لى البيت والخروج منه   ولبس الثوب وخلعه   وكذلك ا دعية السفر   والإسـتخارة 

ا لى غير  لك من هذه الإ دعية الـواردة ..   والمطر   والهلال   والإ رق   والمرض   والحزن 
 ..  والما ثورات الثابتة الصحيحة 

وراقب جانب حفظـه لهـا   ولإ شك ا ن المربي ا  ا لإحظ تعليم الولد لهذه الما ثورات  
فـــا ن الولـــد يـــزداد خشـــية مـــن اللـــه   وتْقـــوى فـــي نفســـه ظـــاهرة التقـــوى .. وتطبيقـــه ا ياهـــا 

وهذا من العوامـل المـؤثرة فـي تربيـة الولـد ا يمانيـا وخلقيـا   وفـي تكوينـه روحيـا .. والمحاسبة 
  ويصـبح كالملـك وعندئـذ يسـتقيم ا مـر الولـد   وتنصـلح ا قوالـه وا فعالـه .. ونفسيًّا واجتماعيًّا 

 ..يمشي على الإ رض طهًرا وبراءة وصفاء 
 :وما ا حسن ما قال بعضهم في ا يقاظ الضمير   ومراقبة الله عز وجل 

ــــا فلــــا تقــــل ــــدهر يوًم ــــوت ال  ا  ا مــــا خل

 علـــــّي رقيـــــب: خلـــــوت  ولكـــــن قـــــل   

   
                                                

مام النووي   وكتاب " الإ  كار " ارجع ا لى كتاب (  9 للشيخ العالم عبد الله سراج الدين   " الإ دعية والإ  كار " للا 
مام الشهيد حسن البنا فا ن فيها كل ما يريد تعليم" الما ثورات "وكتاب   .ه المربي من ا دعية وما ثورات للا 
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 ولـــــــإ تحســـــــبّن اللـــــــه يغفـــــــل ســـــــاعةً 

ـــــــب   ـــــــه يغي ـــــــه عن ـــــــا تخفي ـــــــإ ا ن م  ول

   
* * * 

سلام في التربية بالملاحظة   وا نه  -بي ا خي المر -تلك  لَــَمْنَهج   -كما را يت  -منهج الإ ِ
لإ صـبح ولـدك قـرة عـين .. لو ا خذت با سسه وتعاليمه   وسرت على هديـه وقواعـده .. قويم 

ســلامية  ــا فــي جســم الإ مــة الإ ِ ــا نافًع ــان المجتمــع   وعضــًوا هامًّ ــًة صــالحة فــي كي لــك   ولبن
علـى ملاحظـة ولـدك   وكـن معـه ا ينمـا توّجـه   كـن معـه  -ربي ا يها الم -فاحرص .. الواحدة

 ...بنفسك   وكن معه بفكرك   وكن معه باهتمامك   وكن معه بملازمتك ومراقبتك 
لإحظه في ا يمانه   لإحظه في روحه   لإحظه في ا خلاقه   لإحظه في عمله   لإحظه 

لإحظـه فـي كـل .. عصـبي في اجتماعه مع غيره   لإحظه في وضعه النفسي   وفـي مزاجـه ال
لـه فـي القلـوب احتـرام   وفـي النفـوس ا ِجلـال   .. شيء   ليكون ولدك رجًلـا   مؤمًنـا تقيًّـا 

وما  لك ببعيد   ا ِن ا حسنت تربيته  وقمـت علـى ا مـره   وا ديـت .. وبين الناس مقام محمود 
 !!..ما عليك نحوه من حقوق ومسؤوليات 

* * * 

وَبة - 2 ق   التربية بالع 
سلامية الغراء بعدلها القويم   ومبادئها الشـاملة تـدور حـول صـيانة ا ِن ا   حكام الشريعة الإ ِ

نسان ا ن يستغني عنها ويعـيش بـدونها وقـد حصـرها .. الضرورات الإ ساسية التي لإ يستطيع الإ ِ
  ا و ( الضـروريات الخمـس )ا ئمة الإجتهـاد   وعلمـاء ا صـول الفقـه بخمسـة ا مـور   وسـّموها 

حفظ الدين   وحفظ النفس   وحفـظ العـرض   وحفـظ العقـل   : ) ي الكليات الخمس وه
سلام من ا حكام ومبـادئ وتشـريعات :   وقالوا ( وحفظ المال  .. ا ن كل ما جاء في نظام الإ ِ

 ..ترمي ا لى صيانة هذه الكليات   وتهدف ا لى رعايتها وحفظها 
وا ليمة لكل من ووضعت الشريعة في سبيل المحافظة على هذه الكليات عقوبات زاجرة 

 ..يتعّدى عليها   وينتهك حرمتها 
 .وهذه العقوبات تعرف بالشريعة باسم الحدود   وباسم التعزيرات 

 :ا ما الحدود 
ا لله تعالى   وهي  نها عقوبات مقّدرة بتقدير الشرع تجب حقًّ  :فا 
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لحاد بعد الإستتابة   : حد الإرتداد  - 9 وا ِ ا ق تل لإ القتل ا ِن ا َصّر على ترك الدين ا و الإ ِ
 .يغسل ولإ يكّفن   ولإ يصلى عليه   ولإ يدفن في مقابر المسلمين 

مام ا حمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عـن  والإ صل في هذه العقوبة ما رواه الستة والإ ِ
المتــزوج )الثيّــب الزانــي : لــإ يحــل دم امــرئ مســلم ا ِلــإ با حــدى ثلــاّ : "  رســول اللــه 

َمـْن بـّدل دينـه : "  وعنه ا يًضا "   والتارك لدينه المفارق للجماعة    والنفس بالنفس( الزاني 
 " .فاقتلوه 
 :القتل ا ِن كان القتل عمًدا لقوله تبارك وتعالى : حد قتل النفس  - 2

يا أيها الذين آمنوا ُكتب عليكم القصاص يف القتلى احلّر باحلر ، والعبد بالعبد ،  }

 ( 972: البقرة )  {.. واألنثى باألنثى 
قطع يد السارق من الرسل ا ن كانت من غير حاجة ا و اضـطرار لقولـه : حد السرقة  - 3

 :تبارك وتعالى 

السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاًء ينا كسبا نكاًلا من اهلل واهلل عزيز  }

 ( 32: المائدة )  {حكيم
 :رك وتعالى الجلد ثمانون جلدة   وعدم قبول الشهادة لقوله تبا: حد القذف  - 4

والذين يرمون احملصنات ثم   يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة ، وال  }

 ( 4: النور . )  {تقبلوا هلم شهادة أبًدا وأولئك هم الفاسقون 
( . ا ي غيـر متـزوج ) الجلـد مائـة جلـدة ا  ا كـان الزانـي غيـر محصـن : حد الزنى  - 2

 . (9) ًناوالرجم حتى الموت ا ن كان الزاني محص
 :ا ما الجلد مائة فلقوله تبارك وتعالى 

 ( 2: النور . )  {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة  }

                                                

 .وهو الذي ا صاب زوجته بعقد نكاح : المحصن (  9
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مام الشافعي يجب التغريب لمدة عام لكل مـن الزانـي والزانيـة بلـا تفرقـة   لمـا  وعند الإ ِ
مام ا بي حنيفة التغريـب لمـدة عـام غيـر و. ثبت في السنة  اجـب وهـو عنـده مـن بـاب وعند الإ ِ

مام  لك   .السياسة الشرعية ا ِ ا را ى الإ 
 ا ما الرجم حتى الموت فلحديث ما عز بن مالك   والمرا ة الغامدية   فـا ن الرسـول 

 .ا مر برجمهما لكونهما محصنين 
ــإ رض  - 2 فســاد فــي ال القتــل   ا و الصــلب   ا و قطــع الإ يــدي والإ رجــل مــن : حــد الإ ِ

مـام ا حمـد -: عنـد جمهـور الفقهـاء . ض خلاف   ا و النفي من الـإ ر ا ن  -مـنهم الشـافعي والإ ِ
ق طّاع الطريق ا ِ ا قتلوا وا خذوا المال ق تلوا ولـم ي صـلبوا   وا ِ ا ا خـذوا المـال ولـم يقت لـوا ق طعـت 

وا من الـإ رض   وهـذا  (9) ا يديهم وا رجلهم من خلاف   وا ِ ا ا خافوا السبيل ولم يا خذوا ماًلإ نف 
مـام مخيـر بالعقوبـة التـي يراهـا زاجـرة : ل ا بي حنيفة   وقـال الـبعض القول قريب من قو ا ِن الإ 
 : والإ صل في  لك قوله تبارك وتعالى . ومحّققة للمصلحة 

ِإمنا جزاء الذين حياربون اهلل ورسوله ويسعون يف األرض فساًدا أن ُيقتَّلوا أو ُيصلَُّبوا  }

األرض ذلك هلم خزي يف الدنيا وهلم يف أو تقطَّع أيديهم وأرجلهم من خال  أو ينفوا من 

 ( 33: المائدة . )  {اآلخرة عذاب عظيم 
 .وحدُّه من الإ ربعين ا لى الثمانين جلدة : حد شرب الخمر  - 7

 لما روي ا ن الصحابة رضوان الله عليهم قّدروا ضرب الخمر على عهد رسول اللـه 
بجريدتين نحـو ا ربعـين   وروى  جلد شارب الخمر ا ن النبي : با ربعين   وروى الشوكاني 

 ..ضرب في الخمر ا ربعين  ا بو سعيد الخدري ا ن رسول الله 
ا ما الثمانون جلدة فهي من اقتراح عمر   وقد استشار الصحابة فا شاروا ا ليه بـا ن يجعلهـا 
ثمانين لما را وا البعض قد تمادوا في شرب الخمر   ولهم في  لك حجة   فقد ا ثـر عـن علـي 

  " ا ِنه ا  ا شرب الخمر سكر   وا ِ ا سكر هذى   وا ِ ا هـذى افتـرى : " قوله  كرم الله وجهه
الحّد بقيـة  -بعد هذه الإستشارة  -فقاسوا  لك على حد القذف   فجعل عمر رضي الله عنه 

 ..ا يامه ثمانين بعد ا ن كان يجلد ا ربعين 

                                                

 .قطع يد اليمين مع رجل الشمال : القطع من خلاف (  9
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مــام ا ن يزيــد ا لــى الثمــانين ا ِ ا  لــم تكــن الــإ ربعون فحـّد الخمــر ا ِ ن ا ربعــون جلــدة   وللا ِ
 .رادعة للبعض كما فعل عمر رضي الله عنه 

 :ا ما التعزيرات 
ا للـه ا و لـإ دمي فـي كـل معصـية لـيس فيهـا حـّد ولـإ  فهي عقوبات غير مقّدرة تجب حقًّ

 ..كفارة   وهي كالحدود في الزجر والتا ديب الإستصلاحي للا مة 
.. ض العقوبة التي يراهـا مناسـبة وا ِ ا كانت العقوبة التعزيرية غير مقدرة فللحاكم ا ن يفر

على ا لّإ تبلل .. فقد تكون توبيًخا   وقد تكون ضرًبا   وقد تكون حبًسا   وقد تكون مصادرة
ا من الحدود   .حدًّ

سلام شرع هذه العقوبات من الحدود والتعزيرات لإ جل  ومما لإ يختلف فيه اثنان ا ن الإ ِ
فلـا يتعـدى ظـالم علـى مظلـوم   ولـإ يسـتبد . .تحقيق حياة هانئة رضية من الإ من والإستقرار 

وا نما الكل ا مام الحق سواء   لإ فضـل لعربـي علـى .. قوي بضعيف   ولإ يتحكم غني بفقير 
 :ا عجمي ولإ ا بيض على ا سود ا ِلإ بالتقوى   وهذا هو معنى قوله تبارك وتعالى 

 ( 71 9: البقرة . )  {ولكم يف القصاص حياة يا أو  األلباب لعلكم تتقون  }
والـذي نفسـي بيـده لـو ا ن فاطمـة : " وهذا هو المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام 

 " .بنت محمد سرقت لقطعت يدها 
* * * 

فهــي العلــاج .. والعقوبـة مهمــا كانــت   ســواء ا كانــت عقوبــة قصــاص ا و عقوبــة تعزيــر 
والإســتقرار فــي الحاسـم الحــازم لمعالجـة الشــعوب   وا ِصـلاح الــإ مم   وتثبيـت دعــائم الـإ من 

نســانية جمعــاء  والإ مـة التــي تعــيش بلـا عقوبــة لمجرميهــا فهـي ا مــة منحلــة متميِّعــة .. ربـوع الإ ِ
متفككة الكيان   متقطعة الرواب  والإ وصال   تعيش في فوضى اجتماعية دائمة   وفي تخبّ  

جرام مسـتمر   وا كبـر مثـل نضـربه علـى هـذا ا مريكـا   فـا ن علمـاء التربيـة الحدي ثـة عنـد من الإ ِ
بـل نشـروا مـن التوعيـة ووضـعوا ! معظمهم ينّفرون من العقوبة   ويكرهون  كرها على اللسان 
فكـان مـن نتيجـة  لـك ا ن نشـا  .. من النظم ما يكفل هذا الإتجـاه   ومـا يحقـق هـذه الرغبـة 

جرام وهـذا مـا حـدا .. عندهم جيل منحل مائع متفلّت مـن المسـؤولية   مـتعطِّش للفسـاد والـإ ِ
بـا ن مسـتقبل ا مريكـا فـي خطـر   لـإ ن : ) 9122با ن يصرح عـام  " كنيدي " السابق  بالرئيس

لإ يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه   وا ن مـن بـين . شبابها مائع منحل غارق في الشهوات 
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كل سبعة شبان يتقدمون للتجنيد يوجد ستة غير صالحين   لإ ن الشـهوات والتفلـت مـن قيـود 
 .  (9)( دت عليهم لياقتهم الطبية والنفسية المسؤولية والإ خلاق ا فس

مثـل هـذا التصـريح فـي ( مرغريـت سـميث ) وقد صرحت المربية الإجتماعية الإ مريكية 
ا ِن الطالبـة لـإ تفكـر ا ِلـإ : ) صـفحة  225جريدة الإ حد اللبنانية فـي العـدد  ي الـرقم صـفحة 
من ستين بالمائة من الطالبـات  ا ِن ا كثر.. بعواطفها   والوسائل التي تتجاوب مع هذه العاطفة 

ــي الجــنس   وتعــاطي  ــي الإمتحانــات   وتعــود ا ســباب الفشــل ا لــى ا نهــن يفكــرن ف ســقطن ف
صـفحة بالمائـة مـنهن  95وا ِن صـفحة . ا كثـر مـن دروسـهن وحتـى مسـتقبلهن .. المخدرات 

 .. ( .فق  مازلن محافظات 
جرامية ال منتشرة في ا مريكا هنا و هنـاك   وكلهـا خطـر علـى هذا عدا عن العصابات الإ ِ

ــإ من  ــإ عراض   وخطــر بشــكل عــام علــى ال ــإ موال   وخطــر علــى ال الــإ نفس   وخطــر علــى ال
كل  لك للتهاون في العقاب   والإتجاه في التربية نحو اللين والتسامح   وعدم .. والإستقرار 

 !!..ا خذ المجرمين بالعلاج الحاسم   والعقوبة الرادعة   والشدة الزاجرة الصارمة 
فالله سبحانه حين سّن لعباده قانون العقوبات هو ا علم بما سّن لهم   فلولإ ا نه يعلـم ا ن 
العقوبة تحقق للفرد الإ من   وللمجتمع الإستقرار لما شرع لهم هذه الحدود   ولما وضع فـي 

وما هي في الحقيقة ا ِلإ علـاج نـاجع  وبلسـم شـاف .. تشريعه الخالد هذه العقوبات الزاجرة 
 !!..لمجتمع من ا ِجرام المفسدين   ومن غدر الخائنين   ومن ظلم المستبدين لتطهير ا

سلامية عبر العصور ا كبر شـاهد علـى انحسـار  وفي تطبيقات الخلفاء لقانون العقوبات الإ ِ
سلامي   ونادر جًدا ا ن تسمع عن حادثة قتـل   ا و وقـوع  الجرائم الإجتماعية عن المجتمع الإ ِ

ا و تجرع خمرة   ا و الدعوة الصريحة السـافرة ا لـى عقيـدة باطنيـة ا و سرقة   ا و انتهاك عرض   
لما ا ؟ لإ ن عين الدولة ساهرة   والحدود الشرعية مطبقة   والتعاون علـى ا ِزالـة .. مبدا  هّدام 

ولـإ  -بل كان القاضي في هـذه العصـور .. المنكر قائم   والإ خذ على يد المفسدين متحقق 
لى منصة القضاء سنتين ولم يحتكم ا ليه اثنـان   لـإ ن المجـرم يجلس ع -سيما عصر الراشدين 

يمان الـذي يـردع   والخشـية مـن اللـه  الذي يريد ا ن يرتكب الجريمة ا ِ ا لم يكن عنده من الإ 
سـلام .. التي تزجر  نه كان يحسب ا لف حسـاب للعقوبـة الزاجـرة التـي فرضـها الإ ِ فكـان .. فا 

ن الســرقة لعلمــه ا نــه ســي قطع   ويكــف عــن يكــف عــن القتــل لعلمــه ا نــه ســي قتل   ويكــف عــ

                                                

 .لجورج بالوشي " الثورة الجنسية : " عن كتاب (  9
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لحـاد وعقائـد الكفـر لعلمـه ا نـه  الفاحشة لعلمه ا نه سيرجم ا و يجلد  ويكف عن الدعوة ا لى الإ 
وهكذا يكف عن جميع الجرائم الإجتماعية لما يتحّسـبه مـن عقوبـة رادعـة   .. سيبتر ويعدم 

 !!..وا خذ بالذنب كبير
من اختصاص الدولة   وبين العقوبات التي يجب  وعلينا ا ن نميز بين العقوبات التي هي

 ..ا ن ينتهجها الإ بوان في الإ سرة   ا و المربون في المدرسة 
فالعقوبة التـي يصـل خبرهـا للدولـة ا ن كانـت مـن قبيـل الحـدود   لـإ يجـوز للحـاكم ا ن 

.. يتغاضى عنها   ولإ يتسـاهل فيهـا   ولـإ يقبـل ا يـة شـفاعة ا و وسـاطة للحيلولـة دون تنفيـذها
والدليل على هذا ا ن الرسول عليه الصلاة والسلام رّد بحزم شفاعة ا سامة ابـن زيـد حـين جـاءه 
ليشفع في المرا ة المخزومية التي سرقت   ثم خطب في الناس ونبههم ا لى ا ن طريـق انحطـاط 

فممـا قالـه عليـه .. الإ مم وانقراضها ا ِنما هـو سـلوك سـبيل الظلـم   وعـدم تطبيـق مبـدا  العـدل 
نما ا هلك الذين من قبلكم ا نهم كانوا ا  ا سرق فيهم الشريف : " لسلام الصلاة وا ا ما بعد   فا 

تركوه   وا ِ ا سرق فيهم الضعيف ا قاموا عليـه الحـد   وا ِنـي والـذي نفسـي بيـده لـو ا ن فاطمـة 
طعت " بنت محمد سرقت لقطعت  يَدها   .  ثم ا مر بقطع يدها فق 

بة لإبد منهـا   وا مـر تقـديرها يرجـع ا لـى را ي وا ن كانت من قبيل التعزيرات فالعقوبة واج
الحاكم يفعل ما يراه المصلحة   وهـي تتـراوح مـا بـين التحـذير ا لـى التـوبيخ ا لـى الضـرب ا لـى 

 ...الحبس ا لى المصادرة 
  فمنهم من تكفيهم الموعظة .. وهي تتفاوت على حسب الشخص سنًّا وثقافة ومنزلة 

ومنهم من لإ يصلح ردعهم ا ِلإ بالعصا   ومـنهم مـن لـإ الرقيقة   ومنهم من يكفيهم التوبيخ   
 :وصدق من قال ... ومنهم .. ومنهم .. ينحجب شرهم ا لإ بالسجن 

 العبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد يقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر  بالعصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  

  
 واحلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر تكفيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه اإِلشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذارة  

   
ـا وكيفيـة  نهـا تختلـف كمًّ ا ما العقوبات التـي ينتهجهـا المربـون فـي البيـت ا و المدرسـة فا 

 .اس وطريقة عن عقوبات عامة للن
سلام في عقوبة الولد  -ا خي المربي  -وا ِليك   :الطريقة التي انتهجها الإ ِ

 :معاملة الولد باللين والرحمة هي الإ صل  - 9
 " .عليك بالرفق وا ِياك والعنف والفحش : " روى البخاري في الإ دب المفرد  -
 " .عّرفوا ولإ تعنّفوا : " وروى الإ جري  -
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بعثــه ومعــاً ا ا لـى اليمــين وقــال  شــعري ا ن النبـي وروى مسـلم عــن ا بـي موســى الإ   -
 " .يّسرا ولإ تعّسرا وعلّما ولإ تنّفرا : " لهما 

علّموا ولإ تعنّفوا فا ن المعلم خير من المعنّف : " وروى الحارّ والطيالسي والبيهقي  -
. " 

محــل فيـدخل الولـد بهـذه التوجيهــات النبويـة دخوًلـإ ا وليًّـا باعتبــار ا نـه محـ  الرعايـة   و
 ..العطف 

وسبق .. للا ولإد  ومما يؤكد ا ن المعاملة بالرفق واللين هي الإ صل ملاطفة الرسول 
عـن اهتمامـه  247ص " التربيـة بالقـدوة : " ا ن  كرنا الكثير من الإ مثلة والشواهد في مبحـث 

عليه الصلاة والسلام بالإ طفال   ورحمتـه بهـم   وملاطفتـه لهـم   وممازحتـه ا ِيـاهم   فـارجع 
 !!..ا ليه تجد ما يشبع الفكر   ويشفي الغليل 

 :مراعاة طبيعة الطفل المخطئ في استعمال العقوبة  - 2
كمـا ا ن ا مـزجتهم تختلـف علـى .. الإ ولإد يتفاوتون فيما بينهم  كـاء ومرونـة واسـتجابة 

ــزاج  ــنهم صــاحب الم ــادئ المســالم   وم ــزاج اله ــنهم صــاحب الم حســب الإ شــخاص   فم
وكـل  لـك يعـود ا لـى الوراثـة   وا لـى .. حب المـزاج العصـبي الشـديد المعتدل   ومـنهم صـا

 ..مؤثرات البيئة   وا لى عوامل النشا ة والتربية 
صلاح   وقد يحتاج طفل ا خر ا لـى  فبعض الإ طفال ينفع معهم النظرة العابسة للزجر والإ ِ

ا س مـن نجـاح استعمال التوبيخ في عقوبته   وقد يلجا  المربي ا لى استعمال العصا في حالة اليـ
 ..الموعظة   واستعمال طريقة التوبيخ والتا نيب 
سلاميين  ا نه لإ  -ومنهم ابن سينا والعبدري وابن خلدون -وعند كثير من علماء التربية الإ ِ

يجوز للمربي ا ن يلجا  ا لى العقوبة ا لإ عنـد الضـرورة القصـوى   وا ن لـإ يلجـا  ا لـى الضـرب ا لـإ 
ــد وتوســ  الشــفعاء ــد والوعي ــوب فــي ا ِصــلاح الطفــل   ..  بعــد التهدي ــإ ثر المطل حــداّ ال لإ ِ

 ..وتكوينه خلقيًّا ونفسيًّا 
وقد قرر ابن خلدون في مقدمته ا ن القسوة المتناهية مع الطفل تعّوده الخـور   والجـبن  

ربَّـاه بالعسـف والقهـر مـن المتعلمـين : ) فمما قاله .. والهروب عن تكاليف الحياة  من كـان م 
سطا به القهر   وضيّق على النفس في انبسـاطها   و هـب بنشـاطها .. م ا و المماليك ا و الخد

  ودعاه ا لى الكسل   وحمله على الكذب والخبث خوًفا من انبسـاط الإ يـدي بـالقهر عليـه   
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نسـانية التـي  وعلمه المكر والخديعة   ولذلك صارت له هذه عادة وخلًقا   وفسدت معاني الإ ِ
 ( .له 

.. وضـيح مـا ينشـا  مـن الـإ ثر السـيء   والنتـائج الوخيمـة وقد ا سهب ابـن خلـدون فـي ت
ا ن مـن يعامـل بـالقهر يصـبح ِحْملـا : ) بسبب القهر واستعمال الشدة والعنف في الولـد فقـال 

على غيره   ا ِ  هو يصبح عاجًزا عن الذود عن شرفه وا سرته لخلّوه من الحماسة والحميّة علـى 
وبــذلك تنقلــب الــنفس عــن غايتهــا .. ميــل حــين يقعــد عــن اكتســاب الفضــائل   والخلــق الج

وهذا الذي  كره ابن خلدون يتفق كل الإتفاق مـع التوجيـه النّبـوي الـذي ( . ومدى ا نسانيتها 
سبق  كره في الملاطفة والرفق واللين   وينسجم تماًما مع المعاملة الرفيقة الرحيمة التـي كـان 

ا مـع المعالجـة الحكيمـة التـي كـان عليـه يعامل عليها الإ ولإد جميًعا   ويتلاءم ا يضً  النبي 
الصــلاة والســلام يعــالج با ســلوبها مشــاكل النــاس  وا بنــاء المجتمــع علــى اختلــاف ا عمــارهم   

ــاين طبقــاتهم  ــإدهم .. وتب ــة يا خــذون ا ول بــل كــان رجــال الســلف وا صــحاب المناصــب العالي
ا س مــن اســتعمال ولــإ يلجــؤون ا لــى العقوبــة الشــديدة ا لــإ بعــد اليــ.. بالحكمــة والرفــق واللــين 
 .ا سلوب الموعظة والتا نيب 

مؤدب ولده ا لـإ يـدع " الإ حمر " ومما ترويه كتب التاريخ ا ن الخليفة الرشيد طلب ا لى 
ساعة تمّر دون ا ن يغتنم فائدة تفيده من غير ا ن تحزنه فتميت  هنه   وا لّإ يمعن في مسـامحته 

لاينــة   فـا ن ا باهمــا فعليـه بالشــدة فيسـتحلي الفـراغ ويا لفــه   ويقّومـه مــا اسـتطاع بـالقرب والم
والإ مثلة على  لك كثيرة ومستفيضة قد نثرناهـا فـي ثنايـا كتـاب التربيـة فـي ا قسـامه .. والغلظة 
 .الثلاثة 

والذي نخلص ا ليه بعد ما تقدم ا ن على المربي ا ن يكـون حكيًمـا فـي اسـتعمال العقوبـة 
ا عليـه ا لّـإ يلجـا  ا لـى العقوبـة ا ِلـإ فـي الملائمة التي تتفق مع  كاء الطفل وثقافته ومزاجه   كمـ

 .مرحلتها الإ خيرة 
 :التدرج في المعالجة من الإ خف ا لى الإ شد  - 3

هنــا عنــه قبــل قليــل ا ن العقوبــة التــي يجريهــا المربــي للولــد يجــب ا ن تكــون فــي  ممــا نوَّ
مرحلتها الإ خيرة   ومعنى هـذا ا ن هنـاك مراحـل مـن المعالجـة والتا ديـب يجـب ا ن يمـر عليهـا 

لمربـي قبـل اللجـوء ا لـى الضـرب ؛ لعلهـا تـؤدي الغـرض فـي تقـويم اعوجـاج الطفـل   ولعلهــا ا
 !!..تصلح من شا نه   وترفع من مستواه الإ خلاقي والإجتماعي   وتجعله ا ِنسانًا سويًّا 
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مام الغزالي  -لإ ن المربي كالطبيب    كما ا ن الطبيب لإ يجـوز ا ن يعـالج  -كما يقول الإ ِ
مخافـة الضـرر   كـذلك المربـي لـإ يجـوز ا ن يعـالج مشـاكل الإ ولـإد    المرضى بعلـاج واحـد

ويقّوم اعوجاجهم بعلاج التوبيخ وحده مثًلا مخافة ازدياد الإنحراف عند الـبعض   ا و الشـذو  
ومعنى هذا ا ن يعامـل كـل طفـل المعاملـة التـي تلائمـه  ويبحـث عـن الباعـث .. عن الإ خرين 

ر المخ م  كـل  لـك .. طئ   وثقافته   والبيئة التي يكتسـب منهـا الذي ا دى ا لى الخطا  وعن ع 
ليصـف لـه .. مما يساعد المربي علـى فحـص علـة الـإنحراف فـي الولـد   وتشـخيص مرضـه 

 .العلاج الذي يناسبه 
ومتى عرف المربي مكمن الداء   وشّخص موضع العلّـة يسـتطيع ا ن يصـف لـه العلـاج 

صـل بالولـد فـي نهايـة الشـوط ا لـى روضـة حتـى ي.. الملائم   ويسلك معه الإ سلوب الإ فضـل 
 .الإ صحاء   وشاطئ المتّقين 

والرسول عليـه الصـلاة والسـلام قـد وضـع ا مـام المـربين طرًقـا واضـحة المعـالم لمعالجـة 
ــي والنفســي  ــه الخلق ــويم اعوجاجــه   وتكوين ــه   وتق ــد   وتا ديب ــى يا خــذ .. انحــراف الول حت

ــاروا ا فضــلها فــي التا د ــة المربــون با حســنها   ويخت ــّد ا ن يصــلوا فــي نهاي يــب والمعالجــة   ولإب
 !!.المطاف ا لى ا صلاح الولد وتهذيبه   وجعله ا نسانًا مؤمًنا تقيًّا 

 :والطرق التي فتح معالمها المعلم الإ ول عليه الصلاة والسلام هي 
رشاد ا لى الخطا  بالتوجيه  -ا    :الإ ِ

كنـت غلاًمـا فـي :  روى البخاري ومسلم عن عمر بن ا بي سلمة رضي اللـه عنهمـا قـال
ا ي تتحـرك )   وكانت يـدي تطـيش فـي الّصـْحَفة ( ا ي تحت رعايته )  ِحْجر رسول الله 

سمِّ الله   وكـل بيمينـك   ! يا غلام  : "    فقال لي رسول الله ( هنا وهناك في القصعة 
 " .وكل مما يليك 

خطـا  بالموعظـة فلقد را يت ا نـه عليـه الصـلاة والسـلام ا رشـد عمـر بـن ا بـي سـلمة ا لـى ال
 ..الحسنة   والتوجيه المؤثر المختصر البليل 

رشاد ا لى الخطا  بالملاطفة  -ب   :الإ ِ
 :روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه 

ا تي بشراب فشرب منه   وعن يمينـه غلـام   وعـن يسـاره ا شـياخ    ا ن رسول الله 
وهــذه هــي الملاطفــة وا ســلوب  - ا تــا  ن لــي ا ن ا عطــي هؤلــإء ؟: للغلــام  فقــال الرســول 
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في يده  لإ والله   لإ ا وثر بنصيبي منك ا حًدا   فَتلَّه رسول الله :   فقال الغلام  -التوجيه 
 .  وهذا الغلام هو عبد الله بن عباس ( ا ي وضع الشراب في يده ) 

يثار حقـه فلقد را يت ا نه عليه الصلاة والسلام ا راد ا ن يعلّم الغلام التا دب مع الكبار في ا ِ 
ا تـا  ن لـي ا ن : في الشراب لهم   وهذا هـو ا فضـل   وقـد قـال لـه مسـتا  نًا وملاطًفـا وموّجًهـا 

 ا عطي هؤلإء ؟
شارة  -ج  رشاد ا لى الخطا  بالإ ِ  :الإ ِ

   كان الفضل رديـف رسـول اللـه : روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما 
   ر ا ليــه   وجعــل رســول اللــه فجــاءت امــرا ة مــن خــثعم فجعــل الفضــل ينظــر ا ليهــا وتنظــ

يـا رسـول اللـه   ا ِن فريضـة اللـه تعـالى علـى : يصرف وجه الفضل ا لى الشق الـإ خر   فقالـت 
 -. نعم : عباده في الحج ا دركت ا بي شيًخا كبيًرا لإ يثبت على الراحلة   ا فا حّج عنه؟   قال 

 . -و لك في حجة الوداع 
خطا  النظر ا لى الإ جنبيات بتحويـل الوجـه ا لـى  فلقد را يت ا نه عليه الصلاة والسلام عالج

 .الشق الإ خر   وقد ا ثّر  لك في الفضل 
رشاد ا لى الخطا  بالتوبيخ  -د   :الإ ِ

ه با ّمـه : روى البخاري عن ا بي  ر رضي الله عنه قال  : قـال لـه) سـاَبْبت  رجًلـا   فعيّرتـ 
ا مـه ؟ ا ِنـك امـرؤ فيـك جاهليـة  ا عيّرَته ب: " يا ا با  ر    فقال رسول الله ( يا ابن السوداء 

ا ِخوانكم خولكم   جعلهم الله تحت ا يـديكم   فمـن كـان ا خـوه تحـت يـده   فليطعمـه ممـا 
يا كل   وليلبسه مما يلبس   ولإ تكلفوهم من العمل مالإ يطيقون   وا ِن كلفتمـوهم فـا عينوهم 

. " 
ل بسـواده بـالتوبيخ فلقد را يت ا نه عليه الصلاة والسلام عالج خطا  ا بي  ر حين عيَّر الرج

  ثم وعظه بمـا يلـائم المقـام ( ا ِنك امرؤ فيك جاهلية ) يا ا با  ر : والتا نيب ؛ و لك في قوله 
 !!.  وما يناسب التوجيه 

رشاد ا لى الخطا  بالهجر  -هـ   :الإ ِ
عـن  نهـى رسـول اللـه : روى البخاري ومسلم عن ا بي سعيد رضي الله عنه قـال  -
بهـام ا ي رمـي الحصـى ) الَخْذف  ا ِنـه لـإ يقتـل الصـيد   ولـإ ينكـا  : "   وقـال ( بالسـبّابة والإ ِ

غّفـل َخـَذف   فنهـاه :   وفـي روايـة " العدّو   وا ِنه يفقا  العـين ويكسـر السـّن  ا ن قريًبـا لـإبن م 
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  ثـم عـاد   ..."ا ِنها لإ تصيد صيًدا: " نهى عن الخذف   وقال  ا ِن رسول الله : وقال 
 !!.نهى عنه   ثم عدت تخذف ؟ لإ ا كلمك ا بًدا  لله ا حدثك ا ن رسول ا: فقال 

نهـى : "في تبوك قـال  وروى البخاري ا ن كعب بن مالك حين تخلّف عن النبي  -
 .حتى ا نزل الله توبتهم في القرا ن الكريم .. " عن كلامنا   و كر خمسين ليلة  النبي 

ا له ا لى ا ن مات   لإ نه وروى السيوطي ا ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هجر ابنً  -
نهى فيـه الرجـال ا ن يمنعـوا النسـاء مـن : "  لم َيْنقد لحديث  كره له ا بوه عن رسول الله 

 " .الذهاب ا لى المساجد 
لقد را يت ا نه عليه الصلاة والسلام والرعيل الإ ول من ا صحابه كانوا يعاقبون بـالهجر فـي 

 ..حرف ا لى جادة الصواب ا صلاح الخطا    وتقويم الإعوجاج   حتى يرجع المن
رشاد ا لى الخطا  بالضرب  -و   :الإ ِ

 روى ا بـو داود والحـاكم عـن عمــرو بـن شـعيب عـن ا بيــه عـن جـده ا ن رسـول اللــه 
مروا ا ولإدكم بالصلاة وهم ا بناء سبع سنين   واضربوهم عليها وهم ا بناء عشر  وفّرقوا : " قال 

 " .بينهم في المضاجع 
 :وفي سورة النساء  -

التي ختافون نشوزهّن فعظوهن واهجروهن يف املضاجع واضربوهن فإن وال }

 ( 34: ا ية )  {أطْعندكم فال تبغوا عليهن سبيال 
سلام   وهو يا تي بالمرحلة الإ خيرة بعد الوعظ  لقد را يت ا ن العقوبة بالضرب ا مر  ا قره الإ ِ

ا ِ ا كـان ينفـع الـإ خف والهجر   وهذا الترتيب يفيد ا ن المربي لإ يجوز له ا ن يلجا  ا لى الإ شـد 
طلاق   ولإ يجوز اللجوء ا ليه ا ِلإ بعد اليـا س مـن    ليكون الضرب هو ا قسى العقوبات على الإ ِ

صلاح  علًما ا نه عليه الصـلاة والسـلام مـا ضـرب امـرا ة مـن نسـائه !!.. كل وسيلة للتقويم والإ ِ
 .ق  

رشاد ا لى الخطا  بالعقوبة الواعظة  -ز   :الإ ِ
 :دا  العقوبة الواعظة في قوله تبارك وتعالى القرا ن الكريم قرر مب
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: ا لى قوله  {... الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد  منهما مائة جلدة  }

 ( 2: النور . )  {وليشهد عذاهبما طائفة من املؤمنني  }
وجه هذه العقوبة ا ن العذاب حين يكون ا مام مشهد من الناس   وبمحضر من ا بناء 

 لك ا ن الطائفة التي ترى العذاب .. تكون ا بلل   والعظة تكون ا قوى  فا ن العبرة.. المجتمع 
وهي بالتالي .. تتصور في خيالها كا ن العذاب واقع بها   فهي تتا لم كما لو كان التا ثير حقيقيًّا
فانطلاًقا !!.. تخشى العقاب وترهبه خشية ا ن يصيبها ما ا صاب هؤلإء المعذبين المعاقبين 

يا مر ا صحابه بتنفيذ  كان النبي  {...وليشهد عذاهبما  }ي من هذا المبدا  القرا ن
 ..الحدود الشرعية ا مام مجتمعات الناس   وتحت سمعهم وبصرهم 

 :وهذا هو المراد من قوله تبارك وتعالى ( .. السعيد من اتعظ بغيره : ) وقديًما قيل 

 ( . 971: البقرة . )  {ولكم يف القصاص حياة يا أو  األلباب  }
في هذا القصاص انتشاراً للا من والسلام   وتحقيقًا لمعنى الطما نينة والإستقرار   لإ ن

جرام   ..وزجراً للنفوس الشريرة عن ا ن تتمادى في الظلم   وتتوّغل في الإ 
فـا ن هـذه العقوبـة .. ولإشك ا ن المربي حين يعاقب الولد المسيء ا مام ا خوته ا و ا قرانـه 

د جميعـاً   ويحسـبون ا لـف حسـاب لعقوبـات تنـالهم   ا و تترك الإ ثر الـإ كبر فـي نفـوس الإ ولـإ
 ..وبهذا يعتبرون ويتّعظون !!.. ا ساءات يفعلونها 

* * * 
ــرق والإ ســاليب التــي خــ  معالمهــا المعلــم الــإ ول عليــه الصــلاة  ــا مــن هــذه الطُّ فانطلاًق

وقـد ..  يستطيع المربي ا ن يختار منها ما يلائم تا ديب الولـد   ومـا يعـالج انحرافـه.. والسلام 
تكفــي المعالجــة فــي بعــض الإ حيــان موعظــة بليغــة   ا و نظــرة خاطفــة   ا و ملاطفــة رقيقــة  ا و 

 ..ا شارة عابرة   ا و كلمة زاجرة 
رشاد ا لى الخطا  بواحدة من هذه الإ ساليب لإ ت جدي فتيًلـا فـي  وا ِ ا عرف المربي ا ن الإ ِ

د   ويا تي دور التوبيخ   فا  ا لـم فعندئذ يتدرج معه ا لى الإ ش.. ا ِصلاح الولد   واستقامة ا مره 
.. فـا  ا لـم ي ْجـِد فيـا تي دور الضـرب المـؤلم الموجـع .. ي ْجِد فيا تي دور الضـرب غيـر المبـّرح 

ومن الإ فضل ا ن تكون العقوبة الإ خيرة ا مام طائفة من الإ هل ا و الزملاء   عسى ا ن تكـون لهـم 
 !!..زاجرة وواعظة 
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ل قــه  -ال العقوبــة بعـد ا ِنــز -وا ِ ا را ى المربـي ا ن الولــد  .. قـد انصــلح ا مـره   واســتقام خ 
فعليه ا ن ينبس  له   ويتلطف معه   ويبش في وجهه   ويشـعره ا نـه مـا قصـد مـن العقوبـة ا لـإ 

وهــذه هـي طريقـة الــرس ول .. خيـره وسـعادته   وصــلاح ا مـره فـي دينــه لإ صـحابه   وا خرتـه 
 ..لهم بعد ا ِنزال العقوبة بهم صلوات الله وسلامه عليه في تا ديبه لإ صحابه   ومعاملته 

روى البخاري ومسلم ا ن كعب بن مالك لما تخلّف عـن غـزوة تبـوك مـن غيـر عـذر ا مـر 
فلا ا حد يجالسه .. بمقاطعته خمسين يوًما   وبقي في هذه الفترة في مقاطعة تامة  النبي 

ة اللـه توبـ حتى ضاقت عليه الإ رض بما رحبت   وبعد ا ن ا علـن النبـي .. ولإ يسلم عليه 
  يتلّقاني النـاس فوًجـا فوًجـا  رسول الله ( ا قصد ) وانطلقت ا تا مم : " عليه   قال كعب 

لَِتهِنَك توبة الله عليك حتى دخلـت المسـجد فـا  ا رسـول اللـه : ويقولون لي . يهنئوني بالتوبة 
  ــى صــافحني ــرول حت ــه يه ــه عن ــد رضــي الل َبْي ــن ع  ــام طلحــة  ب ــاس   فق ــه الن جــالس حول

: قال وهو يبر ق  وجهـه مـن السـرور  فلما سلَّمت على رسول الله : قال كعب ..  وهنّا ني
ْذ ولدتك ا مُّك  فقلت  ا من عندك يا رسول الله ا م من عنـد اللـه ؟ : ا بشر بخير يوٍم مّر عليك م 

ـرَّ اسـتنار وجهـه ؛ حتـى كـا ن  لإ بل من عند الله عز وجل  وكان رسول الله : قال  ا ِ ا س 
 ..ر   وكنّا نعرف منه وجهه قطعة قم

يحــن ا ِليــه   ويعطــف عليــه    -بعــد ا ِجــراء العقوبــة  -والولــد حــين يستشــعر ا ن المربــي 
فلا يمكنه بحـال ا ن .. وينبس  له   ويتلطف معه   وا نه ما ا راد من  لك ا ِلإ تربيته وا ِصلاحه 

فـي خضـّم مـن  يتعّقد نفسيًّا   وا ن ينحرف خلقيًّا   وا ن يتخب  فـي ردود الفعـل   وا ن يسـبح
بــل يقــّدر لهــذه المعاملــة الرحيمــة قــدرها   ويؤديهــا حقهــا   ويســير فــي .. مركبــات الــنقص 

 ..مواكب المتقين الإ برار   ويكون دائًما في مجمع من المصطفين الإ خيار 
* * * 

سلام حين ا قر عقوبة الضرب  نه ا حاط هذه العقوبة بـدائرة  -كما سبق بيانه  -ولكن الإ  فا 
صــلاح ا لــى .. وبســياج مــن الشــروط  مــن الحــدود   حتــى لــإ يخــرج الضــرب مــن الزجــر والإ ِ

 !!..التشّفي والإنتقام 
 :وهذه الشروط في عقوبة الضرب نرتبها فيما يلي 

ا لإ يلجا  المربي ا لى الضرب ا ِلإ بعد استنفا  جميع الوسـائل التا ديبيـة والزجريـة التـي  - 9
 .سبق بيانها 
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ية شديدة مخافة ا ِلحاق الضرر بالولـد   ا خـًذا بوصـية ا لّإ يضرب وهو في حالة غضب - 2
 .كما روى البخاري " لإ تغضب : "  النبي 

.. ا ن يتجنب في الضرب الإ ماكن المؤ يـة كـالرا س   والوجـه   والصـدر   والـبطن - 3
  وممـا يؤكـد ... " ولإ تضرب الوجـه: "  -كما روى ا بو داود  -لقوله عليه الصلاة والسلام 

ا خـذ حصـاة كالحمصـة ورماهـا بهـا   ثـم قـال .. لمـا ا مـر بـرجم الغامديّـة  بـي هذا ا ن الن
  وا ِ ا كان عليه الصلاة والسـلام منـع الضـرب علـى الوجـه .. " ارموها واتقوا الوجه : للناس 

فا ن ضرب الوجه على حالة ليس فيهـا ا تلـاف .. في الرجم الذي فيه ا ِتلاف النفس وا ِهلاكها 
يكــون ممنوًعــا مــن بــاب ا ولــى  ولــإ ن الوجــه ا و الــرا س موضــع  -ا ديــب كــالتعزير والت -للــنفس 

 ..الحواس   وفي الضرب عليه ا ِ هاب لبعض الحواس   وهو يعتبر ا ِيذاًء وا ِتلاًفا 
نـه ممنـوع ا يًضـا لكونـه يـؤدي ا لـى ا ضـرار بالغـة قـد  ا ما الضرب على الصـدر ا و الـبطن فا 

لـإ ضـرر : " قولـه عليـه الصـلاة والسـلام  تفضي ا لى الوفاة ا حيانًا   ويدخل المنع تحت عموم
 " .ولإ ضرار 
ا ن يكون الضرب في المرات الإ ولى من العقوبة غير شديد وغير مؤلم   وا ن يكـون  - 4

وا ن تكون الضربات من واحدة ا لى ثلاثـة ا ِ ا كـان .. على اليدين ا و الرجلين بعصا غير غليظة 
ـــ م  ـل ــد دون الح  ــى ال. الول ــد عل ــإ وا ِ ا شــارف الول ــة ل ــي ا ن الضــربات الثلاث ــوغ ورا ى المرب بل

لـإ َيْجلـد  ا حـد  فـوق عشـرة : " فله ا ن يزيد حتى العشرة لقوله عليه الصلاة والسـلام .. تردع 
 . (9) "ا سواط ا ِلإ في حدٍّ من حدود الله تعالى 

: ا لّإ يضرب الطفل قبل ا ن يبلل العاشرة من السن ا خًذا بالحديث الذي سـبق بيانـه  - 2
 ... " .ا ولإدكم بالصلاة وهم ا بناء سبع سنين   واضربوهم عليها وهم ا بناء عشر مروا" 

في عطـى لـه الفرصـة ا ن يتـوب عمـا اقتـرف  .. ا  ا كانت الهفوة من الولد لإ ول مرة  - 2
دون العقوبـة مـع ا خـذ  -ظـاهًرا  -ويعتذر عما فعل   وي تاح له المجال لتوس  الشفعاء ليحولوا 

إ يعود للخطا  مرة ثانية   وهذا ا ولى من الإلتجاء ا لى الضـرب ا و التشـهير حتى ل.. العهد عليه 
 .به ا مام الناس 

خوة   ا و  - 7 ا ن يقوم المربي بضرب الولد بنفسه   ولإ يتـرك هـذا الـإ مر لإ حـد مـن الـإ ِ
 ..حتى لإ تتا جج بينهم نيران الإ حقاد والمنازعات .. من الرفقاء 

                                                

قناع والمغني (  9  .رواه ابن تيمية   و كره صاحب الإ ِ
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إحتلام   ورا ى المربي ا ن العشر ضربات غير كافية في ا ِ ا ناهز الولد سن البلوغ وال - 2
حتى يرى الولد قد استقام على الجـادة   .. الردع فله ا ن يزيد   وله ا ن يوجع   وله ا ن يكرر 

 ..ومشى في الحياة على هدًى وصراط مستقيم 
سلامية قد عنيت بموضوع العقوبة عناية فائقة سواء ا كانت  ومن هذا يتضح ا ن التربية الإ ِ

وقد ا حاطت هذه العقوبة بسياج من الشروط والقيـود   فعلـى .. عقوبة معنوية ا م عقوبة مادية 
ا ِن ا رادوا لإ ولــإدهم التربيــة المثلــى   ولإ جيــالهم .. المــربين ا لــإ يتجاوزهــا وا لــإ يتغاضــوا عنهــا 

صلاح العظيم   ..الإ ِ
  كمـا يضـع وكم يكون المربي موفًقا وحكيًما حينما يضـع العقوبـة موضـعها المناسـب 

 ؟.. الملاطفة واللين في المكان الملائم 
م فـي موضـع الشـدة والحـزم   ويقسـو فـي  وكم يكون المربي ا حمق جاهًلا حينمـا يحلـ 

 مواطن الرحمة والعفو ؟
 :ورحم الله من قال 

 ِإذا أنذذذذذذذذذذت أكرْمذذذذذذذذذذتد الكذذذذذذذذذذريم ملكَتذذذذذذذذذذهُ 

  
 وِإن أنذذذذذذذذذذذت أكرْمذذذذذذذذذذذتد اللئذذذذذذذذذذذيمد متذذذذذذذذذذذّردا

   
 السذذذذذيف  بذذذذذالعال فودْضذذذذذُع الندذذذذذدى يف مْوضذذذذذع  

  
 ُمضذذذذذّر كوضذذذذذع السذذذذذيف  يف مْوضذذذذذع النذذذذذدى  

   
 ومذذذذذذذذا َقَتذذذذذذذذَل األحذذذذذذذذرارد كذذذذذذذذالعفو عنذذذذذذذذهمو 

  
 ومدذذذذذن لذذذذذك بذذذذذاحلر الذذذذذذي حيفذذذذذظ اليذذذذذدا ؟   

   
مـن ملاطفـة ولـين : وجزى الله الإ ستا  العالم الشيخ كامل بـدر بمـا ا وصـى بـه المـربين 

 :في معاملة الولد حين قال 

 ٌمِإن املرّبذذذذذذذذذي يف شذذذذذذذذذر  اهلذذذذذذذذذدى ردح ذذذذذذذذذذ   
  

 بدذذذذذذذذذذذذذّر ينْرع ّيذذذذذذذذذذذذذه ال عذذذذذذذذذذذذذاتيد اخُلُلذذذذذذذذذذذذذقِ 

   
 يذذذذذدمي بسذذذذذوط األذى القطعذذذذذان وهذذذذذو يذذذذذرى

  
 يف نفسذذذذذذه ضذذذذذذيغًما قذذذذذذد صذذذذذذال يف َغسذذذذذذقد

   
 أطفاُلنذذذذذذذذا يذذذذذذذذا رعذذذذذذذذاةد اجليذذذذذذذذِل عنذذذذذذذذددكمُ    

  
 وديعذذذذذذذةا ال ُدمذذذذذذذى حدْطذذذذذذذمب لذذذذذذذدى الّنذذذذذذذزدق    

   
ن علــى والولــد منــذ الصــغر حــين يتربّــى علــى العقيــدة الربانيــة محاســبة ومراقبــة   ويتكــوّ 

يمـان باللــه   والإســتعانة بــه   واللجـوء ا ِليــه   والخشــية منــه   والإعتمـاد عليــه  فــي كــل .. الإ ِ
وحين يستشعر من ا عماق وجدانه ا ن اللـه سـبحانه معـه .. مراحل الحياة   وا طوارها المختلفة 

ين فالولـد حـ.. يرقبه ويـراه   ويعلـم سـّره ونجـواه   ويعلـم خائنـة الـإ عين ومـا تخفـي الصـدور 
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يتكّون على هاتيك المعاني ؛ فا ن التخويف الـإ خروي   والتهديـد الـدنيوي يبلـل مـن قلبـه كـل 
.. مبلل   واللمسات الترهيبية والزجريـة تتـرك ا ثرهـا فـي نفسـه   وفـي سـلوكه   وفـي معاملتـه 

 !!.وعندئذ ينصلح ا مره   وتستقيم ا خلاقه 
ــة وا ــة التخويفي ــات والقــرا ن الكــريم قــد اســتعمل هــذه العقوب ــر مــن الإ ي ــي كثي ــة ف لترهيبي

وكـم .. البيّنات  واستخدمها في ا صـلاح النفـوس المؤمنـة   وفـي ا ِعـدادها الخلقـي والنفسـي 
تركت ا ثًرا في النفوس   ونتـائج حسـنة فـي السـلوك   وعواقـب حميـدة فـي التربيـة والإ خلـاق 

 ..؟ 

أ   }: غيّها ا  ا ظلت النفوس سادرة في .. فهو مرة يهدد ويخّوف بقساوة القلوب  -

يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوهبم لذكر اهلل وما نزل من احلق وال يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من 

 ( 92:الحديد)  {قبل فطال عليهم األمد فقست قلوهبم وكثري منهم فاسقون 
فـك ) ومرة يهدد بغضب الله وعذابه صراحة  - وتلـك درجـة ( كما جاء في حـديث الإ 
 :ا شد 

فضل اهلل عليكم ورمحته يف الدنيا واآلخرة ملّسكم يف ما أفضتم فيه عذاب  ولوال }

إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وحتسبونه هينًا وهو عند  -عظيم 

 -ولوال إذ اعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكّلم هبذا سبحانك هذا هبتان عظيم  -اهلل عظيم 

 ( . 97-94: النور )  {وا ملثله أبدًا إن كنتم مؤمنني يعظكم اهلل أن تعود
 : ومرة يهّدد بحرب الله ورسوله  -

فإن   تفعلوا  -يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنني  }

 ( . 271: البقرة )  {...فأذنوا  رب من اهلل ورسوله 
 :ومرة يهّدد بعقاب الإ خرة  -
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ين ال يدعون مع اهلل إهلًا آخر وال يقتلون النفس اليت حّرم اهلل إال باحلق وال والذ }

 {يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه مهانًا  -يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا 
 ( . 21 - 22: الفرقان )

 : وتارة يهدد بالعقاب في الدنيا  -

 ( . 31: التوبة )  {ومًا غريكم إال تنفروا يعّذبكم عذابًا أليمًا ويستبدل ق }

 ( . 92: الفتح )  {وإن تتوّلوا كما توّليتم من قبل يعّذبكم عذابًا أليمًا  }

 ( .74: التوبة )  {وإن يتوّلوا يعذهبم اهلل عذابًا أليمًا يف الدنيا واآلخرة  }

 ( . 22: التوبة )  {إّنما يريد اهلل ليعّذهبم هبا يف احلياة الدنيا  }
ديري ا ن المربي ا  ا اعتنى بتربية الولد ا يمانياً   وكّونـه علـى مراقبـة اللـه والخشـية وفي تق

لهـا ا كبـر الـإ ثر فـي ا صـلاح .. فا ن تهديدات القرا ن الكريم وتخويفات السنة المطهـرة .. منه 
يمانيـة ) وقد ا لمحنا في .. الولد وكفه عن كثير من المحرمات   997ص ( مسؤولية التربيـة الإ 

حتـى .. الذي يجب ا ن يقـوم بـه المربـي فـي تربيـة الولـد عقيـديّاً   وتكوينـه ا يمانًيـاً عن الدور 
وهـذه هـي العقوبـة الترهيبيـة والتخويفيـة التـي .. ينشا  على الإستقامة   ويتربـى علـى الإ خلـاق 

 ..فصلنا فيها القول قبل قليل 
وردعـه   وهـذه  ا ن المربي لإ يعدم الوسيلة المجديـة فـي زجـر الولـد: وفي الختام ا قول 

صلاح  وهنـا تتجلـى .. الوسائل التي سبق  كرها هي من ا هم الوسائل الزجرية في التا ديب والإ 
 ...حكمة المربي في استعمالها   واختيار الإ صلح منها 

.. ولإ شك ا ن هذه الوسـائل تتفـاوت بتفـاوت الإ ولـإد  كـاًء وثقافـة وحساسـية ومزاجـاً 
شارة البعيدة و ومـنهم .. يرتّجف لها قلبه   ويهتز من التلمـيح بهـا وجدانـه فمنهم من تكفيه الإ 

ومنهم من يكفيه التهديـد بعـذاب .. من لإ يردعه ا لإ النظرة العابسة والغضب الجاهر الصريح 
ومـنهم .. ومـنهم مـن ينفعـه التا نيـب والتـوبيخ .. ومنهم مـن يصـلحه الهجـر .. مؤجل التنفيذ 

 ..ة على جسمه لكي يستقيم بعد  لك فريق لإبد ا ن يحّس لدغ العقوب
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سلام  وهنـا تظهـر .. شرع هذه العقوبات با سرها   وا رشد المربين ا ليهـا  -كما مر  -والإ 
وعلى الله قصـد .. البراعة في استخدامها   واختيار الصالح منها بقدر ما يحقق مصلحة الولد 

 .السبيل 
 ! ..وا خيراً ا خي المربي 

وسـائل هامـة وعمليـة  -كمـا را يـت  -وهـي .. ولـد هذه هي وسائل التربية المؤثرة فـي ال
فـا ن .. ا ن استطعت ا ن تنفذها   وتسهر على تحقيقها   وتا خـذ بوسـائل تطبيقهـا .. ومجدية 
يكون له شا ن وا ي شا ن   بل سيكون المشار ا ليـه بالبنـان   والمعـروف بـين  -لإ شك  -الولد 

حسان   !! ..قومه وعشيرته بالتقى والورع والإ 
سلام تقوم على غير هذه الإ سس   وتتكّون علـى غيـر ويخطئ من ي ظن ا ن التربية في الإ 

نهــا ..كتربيــة الإ نبيــاء .. اللهــم ا لــإ ا  ا كانــت التربيــة ربانيــة .. هــذه الوســائل   -لــإ شــك  -فا 
بل لإ يمكنهـا بحـال .. محوطة بعناية الله   مصنوعة على عينه   مشتملة على رعايته وتا ديبه 

 !! ..يطرا  عليها انحراف  ا ن يعتريها نقص   ا و
.. ا ما تربية الدولة للا مة   وتربيـة  وي الإختصـاص للمجتمـع   وتربيـة الـإ بوين للا سـرة 

نهــا مرتبطــة با ســباب تربويــة   ووســائل توجيهيــة  ا ن ا خــذ بهــا المســؤولون   ومشــى علــى .. فا 
مجتمعـات وال.. فـا ن الإ مـة تنصـلح   والإ سـرة تسـتقيم   والفـرد يهتـدي .. منهجها المربـون 

الوسـائل  -ا خـي المربـي  -ولقـد را يـت .. تصل ا لى قمة الفلـاح   و روة السـعادة والإسـتقرار 
سلام في تربية الولد ا يمانيّاً وخلقيّاً   وتكوينه نفسيّاً واجتماعيّاً   ..التي رسم معالمها الإ 

يكتســب الولــد ا فضــل الصــفات   وا كمــل الإ خلــاق   ويترقــى نحــو : فبالتربيــة بالقــدوة 
 !! ..لفضائل والمكرمات   وبدونها لإ ينفع مع الولد تا ديب   ولإ تؤثر به موعظة ا

يصـــل الولــد فـــي التكـــوين التربـــوي ا لــى ا فضـــل النتـــائج   وا طيـــب : وبالتربيــة بالعـــادة 
لإ نها تعتمد على وسيلة الملاحظة والملاحقـة   وتقـوم علـى ا سـاس مـن الترغيـب .. الثمرات 

رشـاد والتوجيـه والترهيب   وتنطلـق مـن منطلقـ وبـدونها يكـون المربـي كالـذي يـرقم .. ات الإ 
 .. على ماء   ويصرخ في واد   وينفخ في رماد بلا فائدة ولإ جدوى 

يتا ثر الولد بالكلمة الهادية   والنصيحة الراشدة   والقصة الهادفـة   : وبالتربية بالموعظة 
وبـدونها لـإ يهتـّز وجـدان الولـد   . .والحوار المشّوق   والإ سلوب الحكيم   والتوجيه المؤثر 

 !! ..وتكون التربية جافة   والإ مل في ا صلاحه ضعيفاً .. ولإ يرّق قلبه   ولإ تتحرك عاطفته 
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ويصـبح .. ينصلح الولد   وتسمو نفسه   وتكتمل ا دابه وا خلاقـه : وبالتربية بالملاحظة 
وبــدونها .. لإ مـة المسـلمة لبنـة صـالحة فـي كيـان المجتمــع   وعضـواً هامـاً نافعـاً فــي جسـم ا

ينحدر الولد ا لى ا ر ل العادات   ويهب  ا لـى ا سـفل الـدركات   ويكـون فـي المجتمـع مجرمـاً 
 !! ..شقيّاً 

ــة  ــة بالعقوب ــد   ويكــّف عــن ا ســوا  الإ خلــاق   وا قــبح الصــفات : وبالتربي .. ينزجــر الول
  وارتكــاب ويكــون عنــده مــن الحساســية والشــعور مــا يردعــه عــن الإسترســال فــي الشــهوات 

وبــدونها يتمــادى الولــد فــي الفاحشــة   ويتوغــل فــي حمــا ة .. المحرمــات واقتــراف الموبقــات 
جرام   ويتقلب في متاهات المفاسد والمنكرات   !! ..الإ 

على ا ن تكون لهذه الوسـائل مـن المحققـين   ولهـذه الإ سـس  -ا خي المربي  -فاحرص 
  ولمجتمعـك خيـراً وسـعادة   ولـدولتك  ا ن ا ردت لولـدك ا صـلاحاً .. من العاملين المطبقـين 
 .وما  لك على الله بعزيز .. المسلمة نصراً وسيادة 

 ( . 952: التوبة )  {وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون  }
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 القواعد الإ ساسية في التربية: الفصل الثاني 
سلام بقواعده التشريعية الشاملة   ومبادئـه التربويـة الخالـ وضـع حلولـإً ومنـاهج .. دة الإ 

في تنمية شخصية الولد سـواء ا كانـت هـذه التنميـة عقيديـة ا و ا خلاقيـة ا و جسـمية ا و عقليـة ا و 
 ..نفسية ا و اجتماعية 

هي مبادئ واضحة المعـالم   سـهلة  -كما ترى ا خي المربي  -وهذه الإ صول والمناهج 
ــة المقصــد  ــو انتهجهــا المربــون فــي تكــوين .. التنفيــذ   نبيل ــة المجتمعــات ل ــال   وتربي الإ جي

ولبلغت الذروة في متانة العقيدة .. لتبدلت الإ مة غير الإ مة   والإ جيال غير الإ جيال .. والإ مم 
ــإ دب  ولإســتعادت  فــي ..   وســمو الإ خلــاق   وقــوة الجســم   ونضــج العقــل   وجمــال ال
وعزة الرعيل الإ ول من  العظمة والمجد والخلود سيرة الإ باء الإ ولين   وتاريخ الغّر المحجلين  

 ..الصحابة والتابعين 
ــي تكــوين  ــون ف ــي يجــب ا ن يعتمــدها المرب ــان القواعــد الت ــي تبي فــاحرص ا ن نخــوض ف

ــاة  ــي الحي ــاً ف ــد   وا عــداده ا نســاناً متزن ــو باختصــار  -يحســن ا ن نتطــرق .. شخصــية الول  -ول
إد ا بلـل   والإسـتجابة للصفات الإ ساسية التي يجب ا ن تتوفر في المربي ليكون تا ثيره في الإ ولـ

 !! ..ا لى مناصحته ا قوى 
 

 صفات المربّي الإ ساسية                          
خلاص  - 9  الإ 

على المربي ا ن يحرر نيته   ويخلص لله في كل عمل تربوي يقوم به   سواء ا كـان هـذا 
 ..العمل ا مراً ا و نهياً ا و نصحاً ا و ملاحظة ا و عقوبة 

.. فيذ منهج التربية على الـدوام   وملاحقـة الولـد تربويّـاً باسـتمرار والثمرة التي يجنيها تن
عدا عن ا نه يحظى بثواب الله ورضوانه   ويظفر بدار المقامة في جنات خلد في مقعد صدق 

 ..عند مليك مقتدر 
سلام   لإ يقبل  يمان   ومن مقتضيات الإ  خلاص في القول والفعل هو من ا سس الإ  والإ 

  جاء الإ مر به جزماً وتا كيداً في كتاب الله عز وجل   وعلى لسان نبينا عليه الله العمل ا لإ به 
 :الصلاة والسلام 

 :قال تعالى  -
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وما أمروا إال ليعبدوا اهلل خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة  }

 ( . 2: البينة )  {وذلك دين القّيمة 
 :وقال ا يضاً  -

 {ربه فليعمل عماًل صاحلًا وال يشرَّ بعبادة ربه أحدًا فمن كان يرجوا لقاء  }
 ( . 995: الكهف ) 

ا نمـا الإ عمـال بالنيـات وا نمـا : "  -فيمـا رواه الشـيخان  -وقال عليـه الصـلاة والسـلام  -
 .. " .لكل امرٍئ ما نوى 

ا ن اللـه عـز وجـل : "  -فيما رواه ا بو داود والنسائي  -وقال صلوات الله وسلامه عليه  -
 " .إ يقبل من العمل ا لإ ما كان له خالصاً   وابت غي به وجهه ل

ا لإ ا ن يحرر النية   ويقصد وجه الله في كل عمـل  -بعد الذي علمه  -فما على المربي 
ـــوبين  ـــه مـــن المحب ـــإده ا و تلامذت ـــين ا ول ـــولين   وب ـــن المقب ـــه م ـــد الل ـــه   ليكـــون عن يقـــوم ب

 !! ..والمؤثرين 
 التقوى  - 2

ــا يجــب  ــز م ــي صــفة التقــوى   وهــي كمــا عرفهــا العلمــاء مــن ا مي ــه المرب ا ن يتصــف ب
 " .ا ن لإ يراك الله حيث نهاك   وا ن لإ يفقدك حيث ا مرك : " الربانيون 

اتقـاء عـذاب اللـه بصـالح العمـل   والخشـية منـه فـي السـر : " ا و هي كما قال البعض 
 " .والعلن 

عذاب الله بالمراقبة الدائمـة للـه  وكلا التعريفين ينصبّان حول مفهوم واحد ا لإ وهو اتقاء
ــاني فــي الســر والعلــن   وبــذل الجهــد دومــاً لتحــري الحلــال واجتنــاب  ــزام المــنهج الرب   والت

 ..الحرام 
ومما يؤكد هذا تلك المحاورة التي جرت بين عمر بن الخطاب واُبّي بن كعب سلكت 

فـذلك : هـدت   قـال شـمرت واجت: فما عملت ؟ قـال : بلى   قال : طريقاً  ا شوك ؟ قال 
 .التقوى 

 : لهذا كان الحض على التقوى والإ مر بها في كثير من ا يات الله سبحانه 

 ( . 952: ا ل عمران ) {.. يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل حق تقاته  } -
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 ( . 75: الإ حزاب )  {يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وقولوا قواًل سديدًا  } -

 ( . 92: الحشر )  {آمنوا اتقوا اهلل ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا أيها الذين  } -

 ( . 9: الحج )  {يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظيم  } -

- 2: الطلاق )  {ومن يتق اهلل جيعل له خمرجًا ويرزقه من حيث ال حيتسب  } -
3 ) 

 :وفي كثير من ا حاديث الرسول عليه الصلاة والسلام  -
مـن ا كـرم ! يـا رسـول اللـه : قيـل : وى الشيخان عـن ا بـي هريـرة رضـي اللـه عنـه قـال ر

 " ..ا تقاهم : " الناس ؟ قال 
ا ن الدنيا حلوة َخِضرة   وا ن الله مستخلفكم : " ا نه قال  وروى مسلم عن النبي  -

ل كانـت فـي فيها فينظر كيف تعملون ؟ فاتقوا الدنيا   واتقوا النساء   فا ن ا ول فتنة بني ا سـرائي
 " .النساء 
ِئل رسول الله : وروى الترمذي عن ا بي هريرة رضي الله عنه قال  - عـن ا كثـر مـا  س 

 .. " .تقوى الله   وحسن الخلق : " ي دخل الناس الجنة   قال 
: " قـال  وروى ا حمد والحاكم والترمذي عن ا نس رضي الله عنه ا ن رسول اللـه  -

 " .سيئة الحسنة تمحها   وخالق الناس بخلق حسن اتق الله حيثما كنت   وا تبع ال
اتقـوا اللـه واعـدلوا : " قـال  وروى الطبراني عن النعمان بن بشـير ا ن رسـول اللـه  -

 " .بين ا ولإدكم كما تحبّون ا ن يبّروكم 
والمربي يدخل في مضمون هذه الإ وامر والتوجيهات دخولإً ا وليّاً   لكونـه القـدرة الـذي 

يمـان   ومعـالم يؤخذ منه وينظر ا   ليه   ولكونه المسؤول الـإ ول عـن تربيـة الولـد علـى ا سـس الإ 
سلام   ..الإ 

ومن المؤكد حّقاً ا ن المربي ا  ا لم يكن متحققاً بالتقوى   وملتزماً في سـلوكه ومعاملتـه 
سلام  ينشـا  علـى الـإنحراف   ويتقلـب فـي حمـا ة الفسـاد  -لـإ شـك  -فـا ن الولـد .. منهج الإ 

لما ا ؟ لإ نه وجـد الـذي يشـرف علـى تربيتـه .. في بيداء الضلال والجهالة  والإنحلال   ويتيه
وتوجيهه قد تلـوّ فـي ا وحـال المنكـرات   وتخـب  قـي خضـم الشـهوات   وانطلـق فـي بيئـة 
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باحية  فينشا  الولد وليس له من اللـه رادع   ولـيس لـه مـن مراقبتـه زاجـر   ولـيس لـه مـن .. الإ 
يلتـاّ الولـد   وا ن يشـّذ وينحـرف فـي بيئـات الجاهليـة   فمن الطبيعي ا ن .. ضميره اعتصام 

 ..وعصور الإنتكاس والضلال 
الخيــر .. فعلــى المــربين ا ن يفهمــوا  هــذه الحقيقــة ا ن ا رادوا لإ ولــإدهم ا و تلاميــذهم 

صلاح   ..في عالم من الطهر   ودنيا من الصفاء .. والهدى والإ 
ص  -( التربيـة بالقـدوة : ) ي مبحـث ولقد فصلنا القول عن ا ثر القدوة في تربية الولد فـ

 .. تجد ما فيه الكفاية   وما يشفي الغليل  -ا خي القارئ  -فارجع ا ليه  -  475
 الِعْلم  - 3

ومن الإ مور التي لإ يختلف فيها اثنان ا ن المربي ينبغي ا ن يكون عالماً في ا صـول التربيـة 
سلام   وا ن يكون محيطاً بـا مور ا لحلـال والحـرام   وا ن يكـون علـى التي جاءت بها شريعة الإ 

ســلام   وقواعــد  ــى العمــوم ا نظمــة الإ  ــاق   وا ن يكــون متفهمــاً عل ــادئ الإ خل ــة تامــة بمب داري
لما ا ؟ لـإ ن العلـم بهـذا كلـه يجعـل مـن المربـي عالمـاً حكيمـاً يضـع الإ شـياء فـي .. الشريعة 

صلاح و التربية على ا سس موضعها   ويربي الولد على ا صولها ومقتضاها   ويسير في طريق الإ 
  وا سوة كريمة من سير الرعيل الإ ول من صحابة  متينة من تعاليم القرا ن   وهدي محمد 

 ..ومن تبعهم با حسان  رسول الله 
فا ن الولد  -ولإ سيما في القواعد الإ ساسية في تربية الولد  -وا ما ا  ا كان المربي جاهلاً 

ويكون ا نساناً من سق  المتاع لإ وزن .. ماعياً يتعّقد نفسيّاً   وينحرف خلقيّاً   ويضعف اجت
له ولإ اعتبار في ا ي مجال من مجالإت الحياة   لإ ن فاقد الشيء لإ يعطيه ا بداً   والحوض 
الفارغ من الماء لإ يمكن ا ن يفيض على غيره   والمصباح الخالي من الوقود لإ يمكن ا ن 

ان جاهلاً ؟ وكم يتقلب الولد في ينير عل من حوله   وكم يجني الإ ب على ا ولإده ا  ا ك
ولإ شك ا ن المسؤولية ا مام الله خطيرة ... الشقاء ا  ا كان المربي عن علم الشريعة حائداً ؟ 

و لك (  24: الصافات )  {وقفوهم إ م مسئولون  }  والوقفة يوم العرض الإ كبر جسيمة 
 !! ..في يوم لإ ينفع فيه مال ولإ بنون 

 : ورحم الله من قال 
 تا خذ العلم ا لإ عن جهابِذٍة                   بالعلم نحيا وبالإ رواح نفديه لإ

و الجهل فاْرغْب عن مجالسهم             قد ضّل من كانت العْميان  تهديه  ا ّما َ و 
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سـلام فـي الحـض علـى العلـم عظيمـاً   وكانـت  ومن ا جل هذا كان الإهتمـام شـريعة الإ 
 .كبيرة  العناية في التكوين العلمي فائقة

والإ يات والإ حاديث التي تا مر المسلمين بالعلم وتحضهم عليه وتسوقهم ا ليـه ا عظـم مـن 
وها نحن ا ولإء نقتطف طاقـات منهـا عسـى ا ن تكـون .. ا ن تحصى   وا كبر من ا ن تستقصى 

 : كرى وعبرة لمن يريد ا ن يتذكر ويعتبر 
 :من هذه الإ يات 

 ( . 1: الزمر )  {لمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يع } -

 . { 99: المجادلة )  {يرفع اهلل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات  } -

 ( . 994: طه )  {وقل رّب زدني علمًا  } -
 : من هذه الإ حاديث 

 ( .مسلم " ) من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سّهل الله له طريقاً ا لى الجنة "  -
  وعالمـاً ا و متعلمـاً ( 9)ملعون ما فيها ا لإ  كر الله تعالى ومـا والـإه  الدنيا ملعونة  "  -
 ( .الترمذي " ) 

 ( .الترمذي " ) من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع "  -
 ( .ابن ماجه " ) طلب العلم فريضة على كل مسلم "  -

لنبوية ا لإ ا ن يتزودوا بالعلوم فما على المربين بعد هذه التوجيهات القرا نية   والتوصيات ا
من ا جل تربية جيل ا سلامي   بجهوده وعزائمه يتحقـق .. النافعة   والمناهج التربوية الصالحة 

سلام   وتقوم في العالمين دولته القوية المنيعة   .وما  لك على الله بعزيز .. عز الإ 
 الِحْلم - 4

ي مهمتـه التربويـة   ومسـؤوليته من الصفات الإ ساسية التي تساعد على ا نجاح المربـي فـ
صلاحية  هي صفة الإتزان والحلم   فبها ينجذب الولد نحو معلمه   وبسـببها .. التكوينية والإ 

ــاق  ــى عــن الإ خل ــإ داب المحمــودة   ويتخل ــى بال ــه   وبواســطتها يتحل ــإ قوال مربي يســتجيب ل
 ..لناس المر ولة   ويكون كالَملك حين يمشي على الإ رض   وكالبدر حين يظهر في ا

سـلام علـى الحلــم ورّغـب فيـه فـي كثيــر مـن الإ يـات القرا نيــة    مـن ا جـل هـذا حــض الإ 
ا م الحلــم هــو مــن ا عظــم  -وبالــإ خص المربــون والــدعاة  -لــيعلم النــاس .. والإ حاديــث النبويــة 
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نسـان فـي قمـة الـإ دب   وفـي  روة الكمـال   وفـي  الفضائل النفسية والخلقيـة التـي تجعـل الإ 
 ..اق ا على مراتب الإ خل

 :من هذه الإ يات 

: ا ل عمران )  {والكا مني الغيظ والعافني عن الناس واهلل حيب احملسنني  } -
934  ) 

 ( . 911: الإ عراف )  {خذ العفو وأمر بالعر  وأعرض عن اجلاهلني  } -

 ( . 43: الشورى )  {وملن صرب وغفر إّن ذلك ملن عزم األمور  } -

 {لذي بينك وبينه عداوة كأنه و ٌّ محيم ادفع باليت هي أحسن فإذا ا } -
 ( 34: فصلت ) 

 : من هذه الإ حاديث 
: ا ن فيـك خصـلتين يحبهمـا اللـه : " قـال عليـه الصـلاة والسـلام لإ شـّج عبـد القـيس  -

 ( .مسلم " ) الحلم والإ ناة 
ــه ا ن رجلــاً قــال للنبــي  - ــرة رضــي اللــه عن ــإ : " قــال . ا وصــني :  روى ا بــو هري ل
 ( .البخاري " ) لإ تغضب : " دها مراراً   قال   فرد" تغضب 
ـرعة   ا نمـا الشـديد الـذي يملـك نفسـه عنـد الغضـب "  - متفـق " ) ليس الشديد بالصُّ
 ( .عليه 

 ( .متفق عليه " ) يّسروا ولإ تعّسروا   وبّشروا ولإ تنّفروا "  -
 :ويتفرغ عن الحلم الرفق في الإ مور كلها 

ا ن الله رفيق يحّب الرفـق : "  قال رسول الله : لت عن عائشة رضي الله عنها قا -
 ( .متفق عليه " ) في الإ مر كله 

ا ن الله رفيق يحب الرفق   وي عطي على الرفق   ما لإ ي عطي على العنف   : " وعنها  -
 ( .مسلم " ) وما لإ يعطي على سواه 

"  شـيء ا لـإ شــا نه ا ن الرفـق لـإ يكــون فـي شـيء ا لــإ زانـه   ولـإ ي ْنـَزع مــن : " وعنهـا  -
 ( .مسلم )
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ــاة ا ن ا رادوا للا مــة ا صــلاحها    ــالحلم  والرفــق والإ ن ــوا ب ــإ ا ن يتحل فمــا علــى المــربين ا ل
 ..وللجيل هدايته   وللا ولإد تربيتهم وتقويم اعوجاجهم 

وليس معنى هذا ا ن يسلك المربي دائماً طريق الحلم والرفـق فـي تربيـة الولـد   وا عـداده 
اد ا ن  يضب  المربي نفسه دونما غضب ولإ انفعال فـي تقـويم الإعوجـاج وا نما المر.. للحياة 

وا  ا را ى من المصلحة معاقبته بعقوبة التوبيخ ا و الضرب مثلاً   فعليـه ..   وا صلاح الإ خلاق 
ومـن يـؤتي الحكمـة فقـد ا وتـي .. ا لإ يتا خر عن معاقبته حتى ينصلح ا مـره   وتسـتقيم ا خلاقـه 

 .خيراً كثيراً 
 -فـارجع ا ليـه  - 222ص  -( التربيـة بالعقوبـة ) فصـلنا القـول فـي مبحـث وقد سـبق ا ن 

 .تجد ما  فيه الكفاية ا ن شاء الله  -ا خي القارئ 
 الإْسِتشَعار بالَمسؤولية - 2

.. ومن الإ مور التي يجب ا ن يدركها المربي جيداً   وتتا صل في بـؤرة شـعوره ووجدانـه 
ــة الولــ ــاً وســلوكيّاً   وتكوينــه جســميّاً ونفســيّاً   استشــعاره بمســؤوليته الكبــرى فــي تربي د ا يمانيّ

هذا الإستشـعار يدفعـه دائمـاً لـإ ن ينطلـق بكليتـه فـي مراقبـة الولـد .. وا عداده عقليّاً واجتماعيّاً 
وعليه ا ن يعتقد ا نه يعتقد ا نـه ا  ا .. وملاحظته   وفي توجيهه وملاحقته   وفي تعويده وتا ديبه 

فـا ن الولــد سـيتدرج لــإ محالـة مــن زمــرة .. عـن ملاحظتــه مــرة غفـل عنــه فتـرة   وا  ا تســاهل 
فعندئـذ يصـعب علـى المربـي ا صـلاحه   .. الإ ولإد الشاّ ين   ومن عداد الشباب المنحـرفين 

فيندم الإ ب على ما فرط ولكن لإت حين منـدم   ويبكـي .. وعلى كل مصلح علاجه وتربيته 
 .على ما جنت يداه ولكن هل ينفع البكاء ؟ 

 على لبنى وا نت قتلتَها          وقد  هبت لبنى فما ا نت صانعا تبكي 
سلام حّمل الإ باء والإ مهات والمربين جميعاً مسـؤولية التربيـة فـي ا بعـد  لهذا كله نجد الإ 

وحذرهم وا نذرهم ا ن الله سـبحانه مسـائلهم فـي يـوم العـرض .. حدودها   وفي ا وسع مراميها 
هـذه الرسـالة هـل بلغوهـا ؟ وعـن هـذه المسـؤولية هـل عليه عن هذه الإ مانة هل ا ّدوها ؟ وعـن 

 تحّملوها ؟
سلام في تحملك المسؤولية ا و تفريطك فيها  –ا خي المربي  -وا ليك   :ما يقوله الإ 

 : قال تعالى 

 ( . 932: طه )  {وأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها  } -
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 ( . 2: يم التحر)  {.. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا  } -

 ( . 13: النحل )  {ولتسئلن عما كنتم تعملون  } -

 ( . 24: الصافات )  {وقفوهم إ م مسؤلون  } -
 : وقال عليه الصلاة والسلام 

 ( .متفق عليه .. " ) الرجل راٍع ومسؤول عن رعيته "  -
 ( .متفق عليه .. " ) والمرا ة راعية ومسؤولة عن رعيتها " ..  -
 .رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور " إدكم وا هليكم الخير وا ّدبوهم علّموا ا ول"  -
 ( .الترمذي " ) ما نحل والد ولداً ا فضل من ا دب حسن "  -
ا ن الله سائل كل راٍع عما اسـترعاه حفـظ ا م ضـيع   حتـى يسـا ل الرجـل عـن ا هـل "  -

 .ابن حبان " بيته 
وجب على كـل مـرّب مـؤمن عاقـل .. فانطلاقاً من هذا الإ مر القرا ني   والتوجيه النبوي 

ــذه المســؤولية علــى ا كمــل وجــه   وا تــم اســتعداد   وا قــوى .. بصــير حكــيم  ا ن يــنهض به
لـإ ن .. واضعاً نصب عينيه غضب الله ا  ا هو فـّرط   وعـذاب جهـنم ا  ا هـو قّصـر .. عزيمة 

هـل : ل المسؤولية يوم العرض الإ كبر ثقيلة   والمحاسبة عسيرة   والهول عظيم   وجهنم تقـو
 من مزيد ؟

ا خـي  -ا ريـد ا ن ا ضـع بـين يـديك ( الإستشـعار بالمسـؤولية ) وفي مضمار التحدّ عن 
ــو اختصــاراً  -هــذه المخططــات  -المربــي  فســاد الفــرد المســلم   والإ ســرة المســلمة    -ول لإ 

لتكون على بينة وبصيرة من ا مرك   ولتضاعف الجهود فـي ا نقـا  ولـدك .. والمجتمع المسلم 
 ..ا سرتك    وا صلاح

ــا مر التــي تتخــذ فــي ا وكــار الصــهيونية   والماســونية    وا قصــد بالمخططــات قــرارات الت
ــدمير ا خلاقهــا .. والصــليبية   والشــيوعية  ســلامية وت ــدة الإ مــة الإ  ــي تســتهدف ا فســاد عقي والت

لحاديـة الضـالة   وعـن طريـق الخمـر والجـنس   وا طلـاق عنـان  الإ صيلة عن طريق المبـادئ الإ 
 ..هوات   والجري وراء المظاهر المغرية   والتقليد الإ عمى الغرائز والش
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باحية   والميـدان المـاكر    -عند هؤلإء  -والمرا ة  هي ا ول الإ هداف في هذه الدعوة الإ 
فهي العنصر الضعيف العاطفي التي تنساق وراء الدعاية والفتنة بلا روية ولـإ تفكيـر   وهـي  و 

 ..ر في ا فساد الإ خلاق الفعالية الكبيرة   والتا ثير المباش

 مخططات التا مر
 :مخططات التا مر واحدة بعد واحدة بالوقائع والإ رقام  -ا خي المربي  -وا ليك 

 :مخططات الشيوعية ( ا  ) 
فـي شـهر ( كلمـة الحـق : ) التـي نشـرتها مجلـة " الوثائق السرية الخطيرة " في ا حدى 

  المخطــ  الرهيــب ( م  9127) الموافــق مــن شــهر نيســان ســنة ( ه  9327) المحــرم ســنة 
سلام   وقد ا عـده الشـيوعيون فـي    وقـّدموه لعبيـدهم المسـّخرين ( موسـكو ) للقضاء على الإ 

 . في ا حد بلدان الشرق العربي المسلم لينّفذوه   وقد ا خذوا في تنفيذه بدقة 
بعـض مـا يحويـه المخطـ  الشـيوعي " كلمـة الحـق " وها نحـن ا ولـإء ننقـل مـن مجلـة 

سل  .ام في دياره لضرب الإ 
 :تقول الوثيقة 

ــرغم )  ــي الإتحــاد الســوفياتي   وب ــى الإشــتراكية ف ــاً عل ــرغم مــرور خمســين ســنة تقريب ب
سـلام فـا ن الرفـاق الـذين  الضربات العنيفة التي وجهتها ا ضخم قوة اشـتراكية فـي العـالم ا لـى الإ 

الروسـية ( والـدين العلـم ) يراقبون حركة الدين في الإتحاد السوفياتي صرحوا كما تذكر مجلة 
 ( : بما نصه  9124( كانون الثاني ) في عددها الصادر في ا ول يناير 

ســلامية   وكــا ن )  ا ننــا نواجــه فــي الإتحــاد الســوفياتي تحــّديات داخليــة فــي المنــاطق الإ 
 ( .لم تتشربها دماء المسلمين ( لينين ) مبادئ 
سـلام مـ)  ا يـزال يرسـل ا شـعاعاً   ومـا وبرغم القوى اليقظة التي تحارب الدين   فا ن الإ 

ســلامية يعتنقــون  يـزال يتفجــر بـالقوة   بــدليل ا ن الملـايين مــن الجيــل الجديـد فــي المنـاطق الإ 
سلام ويجاهرون بتعاليمه مع ا ن قادة الحزب   ومفكري المـذهب   لـإ يغيـب عـنهم خطـر  الإ 

سلامية بالإتحاد السوفياتي الذي ا شار في  سلام في المناطق الإ  ائرة معـارف الثقافـة د) يقظة الإ 
سـلام ا خطـر الإ ديـان الرجعيـة   ويبـذل ا قصـى جهـده ليكـون فـي خدمـة ( الشيوعية  ا لى ا ن الإ 

قطـاعيين   والرا سـماليين   ويقــدم كـل العـون للاســتغلال   وهـو ديـن جامــد  المسـتغلين   والإ 
 ( .حقود على الحضارة والتقدم   وخصم عنيد للاشتراكية   ويناهض التحررية 
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 :لوثيقة وتقول ا
سلام نفسه   وقررنا ما يلي )  سلام نفسه ا داة لهدم الإ   : ومن هذا المخط  ا ن يتخذ الإ 
سلام لتتم الغلبـة عليـه لإ جـل   حتـى نضـمن ا يضـاً السـيطرة   ونجتـذب  - 9 مهادنة الإ 

 .الشعوب العربية للاشتراكية 
ة للاستشــعار تشــويه ســمعة رجــال الــدين   والحكــام المتــدينين   واتهــامهم بالعمالــ - 2

 .والصهيونية 
ــي جميــع  - 3 ــدارس ف ــات والم ــد والكلي ــي جميــع المعاه ــتراكية ف ــة الإش ــيم دراس تعم
سلام ومحاصرته حتى لإ يصبح قوة تهدد الإشتراكية .. المراحل   .ومزاحمة الإ 

 : وتقول الوثيقة 
الحيلولــة دون قيــام حركــات دينيــة فــي البلــاد مهمــا كــان شــا نها ضــعيفاً   والعمــل  - 2

الدائم بيقظة لمحو ا ي انبعاّ ديني   والضرب بعنف لإ رحمة فيه كـل مـن يـدعو ا لـى الـدين 
 .ولو ا دى ا لى الموت 

ومع هذا لإ يغيب عنا ا ن للدين دوره الخطير في بناء المجتمعات   ولذا وجب ا ن  - 7
نحاصره من كل الجهات وفي كل مكان   وا لصـاق الـتهم بـه   وتنفيـر النـاس منـه بالإ سـلوب 

سلام ا  .لذي لإ ينم عن معاداة الإ 
تشــجيع الكتّــاب الملحــدين وا عطــاؤهم الحريــة كلهــا فــي مهاجمــة الــدين والشــعور  - 2

سلام انتهى عصـره    الديني   والضمير الديني   والعبقرية الدينية   والتركيز في الإ  هان ا ن الإ 
الصوم   والصلاة   والحـج  وهذا هو الواقع   ولم يبق منه اليوم ا لإ العبادات الشكلية التي هي

 ..  وعقود الزواج والطلاق   وستخضع هذه العقود للنظم الإشتراكية 
قطـع الـرواب  الدينيـة بـين الشـعوب قطعــاً تاّمـاً   وا حلـال الرابطـة الإشـتراكية محــل  - 1

سلامية التي هي ا كبر خطر على اشتراكيتنا العلمية   ..الرابطة الإ 
محو الدين لـإ يتمـان بهـدم المسـاجد والكنـائس   لـإ ن ا ن فصم رواب  الدين   و - 95

المعابد مظهـر مـن مظـاهر الـدين الخارجيـة   والمطلـوب هـو هـدم . الدين يكمن في الضمير 
الضــمير الــديني   ولــم يصــبح صــعباً هــدم الــدين فــي ضــمير المــؤمنين بــه بعــد ا ن نجحنــا فــي 

مـا يهـدم الـدين مـن القصــص  ونجحنـا فــي تعمـيم.. السـيطرة والحكـم والسـيادة والإشـتراكية 
لحاد   وتدعو ا ليـه    والمسرحيات والمحاضرات والصحف والإ خبار والمؤلفات التي ترّوج للا 

له المسيطر   . وتهزا  بالدين ورجاله   وتدعو للعلم وحده   وجعله الإ 
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 .مزاحمة الوعي الديني   وطرد الوعي الديني بالوعي العلمي  - 99
عم لهـم ا ن المسـيح اشـتراكي   وا مـام الإشـتراكية   فهـو خداع الجمـاهير بـا ن نـز - 92

 .فقير   ومن ا سرة فقيرة   وا تباعه فقراء كادحون   ودعا ا لى محاربة الإ غنياء 
ا نه ا مام الإشتراكيين   فهـو فقيـر   وتبعـه فقـراء   وحـارب الإ غنيـاء : ونقول عن محمد 

ــار علــيهم   وع قطــاعيين   والمــرابين   وث لــى هــذا النحــو يجــب ا ن نصــور المحتكــرين   والإ 
مكــان  ــدر الإ  ــنهم بق ــوحي والمعجــزات ع ــة   وال ــد القداســات الروحي ــاء والرســل   ونبع الإ نبي
ــي ا وجــدوها لإ نفســهم    ــة الت ــى الهال ــا القضــاء عل ــى يســهل علين ــاديين حت ــنجعلهم بشــراً ع ل

 .وا وجدوها لهم ا تباعهم المهّوسون 
لــا نصــطدم بشــعور الجمــاهير الــديني فــي القــرا ن والتــوراة والإ ناجيــل قصــص   ولئ - 93

يجب ا ن نفسر تلك القصص الدينية تفسيراً ماديّاً تاريخيّاً   فقصـة .. ونثيرهم على الإشتراكية 
يوسف على سبيل المثال يمكن تفسيرها ماديّاً تاريخيّاً   وما فيها من جزئيات يمكـن ا ن نفيـد 

قطـ اعيين   والنسـاء الشـريفات   والحكـام منها في تعبئة الشـعور العـام ضـد الرا سـماليين   والإ 
 ..الرجعيين 
ا خضاع جميع القوى الدينية للنظام الإشتراكي   وتجريد هذه القوى تدريجيّاً مـن  - 94
 .مواجدتها 
ــر    - 92 ــم للتفكي ــرك الفرصــة له ا شــغال الجمــاهير بالشــعارات الإشــتراكية   وعــدم ت

ي الوطنية   والشؤون العسكرية   والتنظيمـات وا شغالهم بالإ ناشيد الحماسية والوطنية   والإ غان
ــاج ومســتوى المعيشــة    ــة   والوعــود المســتمرة برفــع الإنت الحزبيــة    والمحاضــرات المذهبي

على الرجعية   والإستعمار .. وا لقاء مسؤولية التا خر الإقتصادي   والجوع   والفقر  والمرض 
قطاع   ورجال الدين   .  والصهيونية   والإ 

يم القيم الدينية والروحية   با ظهار ما فيها مـن خلـل وعيـوب وتخـدير للقـوى تحط - 92
 .الناهضة 

 :وتقول الوثيقة 
الهتــاف الــدائم ليــل نهــار وصــباح مســاء بــالثورة   وا ن الثــورة هــي المنقــذ الــإ ول  - 97

والإ خير للشعوب من حكامها الـرجعيين   والهتـاف للاشـتراكية با نهـا هـي الجنـة الموعـود بهـا 
 .هير الشعوب الكادحة جما
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لحادية   بل نشر كل فكرة تضعف الشعور الديني والعقيدة الدينية  - 92 نشر الإ فكار الإ 
 .  وزعزعة الثقة في رجال الدين في كل قطر ا سلامي 

لإ با س من استخدام الدين لهدم الدين   ولـإ بـا س مـن ا داء الزعمـاء الإشـتراكيين  - 91
للتضليل والخداع   على ا لّـإ يطـول زمـن  لـك   لـإ ن القـوى بعض الفرائض الدينية الجماعية 

الثورية يجب ا لإ تظهر غيـر مـا تـبطن ا لـإ بقـدر   ويجـب ا ن تختصـر الوقـت والطريـق لتضـرب 
 .ضربتها   فالثورة قبل كل شيء هدم للقديم والمواريث الدينية جميعها 

علان با ن الإشتراكيين يؤمنون بالدين الصـحيح لـإ بالـدين  - 25 الزائـف الـذي يعتنقـه الإ 
الناس لجهلهم   والـدين الصـحيح هـو الإشـتراكية   والـدين الزائـف هـو الـإ فيون الـذي يخـدر 
الشعوب لتنساق وتسّخر لخدمة طبقـة معينـة   وا لصـاق كـل عيـوب الـدراويش وخطايـا رجـال 
لحـاد وا ثبـات ا ن الـدين خرافـة   والخرافـة تكمـن فـي الـدين  الدين بالـدين نفسـه   وتـرويج الإ 

 . الزائف لإ الدين الصحيح الذي هو الإشتراكية 
ســلام الــذي تؤيــده الإشــتراكية لبلــوغ ما ربهــا   وتحقيــق غاياتهــا بالــدين  - 29 تسـمية الإ 

سـلام .. الصحيح   والدين الثوري   والدين المتطـور   وديـن المسـتقبل  حتـى يـتم تجريـد الإ 
ا لـإ  -بالإسم فق    لإ ن العـرب الذي جاء به محمد من خصائصه ومعالمه   والإحتفاظ منه 

مسلمون بطبيعتهم   فليكونوا الإ ن مسـلمين اسـماً   اشـتراكيين فعلـاً   حتـى يـذوب  -القليل 
سلام لفظاً كما  اب معنى   .الإ 

 :وتقول الوثيقة 
ووصيته با ن يكون الحزب الإشتراكي خصماً عنيداً للـدين " لينين " ا خذنا بتعاليم  - 23

لمنتظر ما بعد الموت بـالفردوس الـذي تحققـه الإشـتراكية العلميـة التـي   ويحارب فكرته في ا
تحقق العدالة الإجتماعية التي هي الفردوس   وا  ا وجـد مـن الضـروري مهادنـة الـدين وتا ييـده 
وجب ا ن تكون المهادنة لإ جل   والتا ييـد بحـذر   علـى ا ن يسـتخدم التا ييـد والمهادنـة لمحـو 

 .الدين 
سل - 22 سـلام  -ا ولإً  -ام مقصود منه الإهتمام بالإ  سلام فـي تحطـيم الإ  .. استخدام الإ 

سلامي  -ثانياً  سلام للدخول في شعوب العالم الإ   .استخدام الإ 
ســلامي قــوى يقظــة ا لــإ ا ن الخطــة التــي  ومــع ا ن القــوى الرجعيــة فــي العــالم العربــي والإ 

فتـذوب علـى مـر اتخذناها ستضعف هذه القوى حتى تجردها من عناصر احتفاظها بمقوماتهـا 
 .الإ يام 
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ــتار  - 22 ــن الشــوائب   وتحــت س ــا م ــلامية   وتنقيته س ــاهيم الإ  وباســم تصــحيح المف
سلام يتم القضاء عليه با ن نستبدل به الإشتراكية   .الإ 

 :وتفصح الوثيقة عن ا سرار رهيبة فتقول 
لى المنا)   صب وفي المحي  العربي كله يعمل ا نصارنا بجد   وقد استطاعوا ا ن يثبوا لإ 

ــر  ــة   والشــركات   والمؤسســات الرســمية وغي دارات الحكومي ــإ  ــوزارات   وال ــي ال الرئيســية ف
الرسمية   ووفّقوا حسب تعليماتنا للسيطرة التي وا ن كانت فردية ا لإ ا ن تـوفيقهم للوصـول ا لـى 
تلك المناصـب يعـد مـن الإ عمـال الناجحـة   كمـا ا ن لقـاء الـإ فراد بعضـهم مـع بعـض يحمـل 

ويــزداد علــى مــر الإ يــام عــدد ا نصــارنا الــذين يتولــون .. رة اللقــاء الجمــاعي اللقــاءات فــي صــو
المناصب  ات الإ ثر الفعال في خلـق الجـو الصـالح للتحـرك الثـوري   وحسـب تعليماتنـا لهـم 
جعلوا من الوزراء والمسؤولين الذين لإ يشك في ا خلاصهم للنظـام الرجعـي الحـاكم المعـادي 

  ويعملـون تحـت سـتارها مـا يريـدون فـي ا مـن وطما نينـة مـع  للاشتراكية واجهة يقفون وراءهـا
... ( اليقظــة والحــذر دون ا ن تحــوم حــولهم الشــكوك   لــإ نهم يتســترون با ولئــك المســؤولين 

(9. ) 
مـا تريـده الشـيوعية الحاقـدة مـن ا لحـاد وتضـليل واستئصـال  -ا خي المربي  -هل عرفت 

سلامية ؟ سلام والمسلمين من المجتمعات الإ   شا فة الإ 
سلام من كل مسلم يقول ربي الله   ونبيي  وهل عرفت ا نها تريد ا ن تنزع عقيدة الإ 

سلام ؟  محمد  سلام   لتحل محلها عقيدة الكفر والضلال والمروق في الإ    وديني الإ 

 {يريدون أن يطفئوا نور اهلل بأفواههم ويأبى اهلل إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون  }
 ( . 32: التوبة ) 

 :مخططات الصليبية (  ب) 
سـلام   قـام  بعد فشل الحـروب الصـليبية الـإ ولى التـي اسـتمرت قـرنين فـي استئصـال الإ 
سـلام   وتـدمير  الصليبيون بدراسة واعية   وخطة مـاكرة   ومـؤامرة لئيمـة للقضـاء علـى ا مـة الإ 

 :ا هله   وكانت خطواتهم كما يلي 
نهاء الخلا -ا ولإً  سلامي با  سلامية المتمثلة بالدولـة العثمانيـة القضاء على الحكم الإ  فة الإ 

يطاليــة   والفرنســية  نكليزيــة   واليونانيــة   والإ  فرصــة ..   وقــد انتهــزت الصــليبية المتمثلــة بالإ 
ــين بعضــها  ــة وتخلخلهــا   وخلافاتهــا ب ــة العثماني فانقّضــت كالــذئب الكاســر .. ضــعف الدول
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  ( اسـتانبول ) ومنهـا العاصـمة  بجيوشها الضخمة الكبيرة   وسيطرت على جميـع ا راضـيها  
لعقـد صـلح بـين المتحـاربين اشـترطت ا نكلتـرا علـى ( لـوزان ) ولما ابتدا ت مفاوضات مـؤتمر 

ا نهــا لــن تنســحب مــن ا راضــي تركيــا ا لــإ بعــد تنفيــذ الشــروط ( ا تــاتورك ) خــائن تركيــا الــإ كبر 
 :التالية 

سلامية   وطرد الخليفة من تركيا   و( ا  )   ..مصادرة ا مواله ا لغاء الخلافة الإ 
 .ا ن تتعهد تركيا با خماد كل حركة يقوم بها ا نصار الخلافة ( ب ) 
سلام ( ج )   .ا ن تقطع تركيا صلتها بالإ 
ا ن تختــار لهــا دســتوراً مــدنيّاً بــدلإً مــن دســتورها الــذي هــو مســتمد مــن ا حكــام ( د ) 
سلام   ..الإ 

قـاف   وا حكـام الميـراّ   عدا عن ا لغاء المحاكم الشرعية   والمدارس الدينية   والإ و
وجعــل الــإ  ان باللغــة التركيــة   واســتبدال الحــروف العربيــة بــالحروف الللاتينيــة   وعطلــة يــوم 

 ( .م  9122) وانتهى  لك كله عام .. الجمعة بالإ حد 
نكليز والحلفـاء باسـتقلال تركيـا   ( الخائن ا تاتورك ) فنفذ  هذه الشـروط   واعتـرف الـإ 

سلام وباركوا جهود ا تاتورك   ..في ا لغاء الخلافة   وَعْلمنة الدولة   ومحاربة الإ 
وزير خارجيـة ا نكلتـرا فـي مجلـس العمـوم البريطـاني يسـتعرض مـا ( كرزون ) ولما وقف 

نكليز بعنــف علــى    واســتغربوا كيــف ( كــرزون ) جــرى مــع تركيــا   احــتج بعــض النــواب الــإ 
سـلامية وتهجـم علـى اعترفت ا نكلترا باستقلال تركيا   التي يمكن ا ن تجمع ح ولهـا الـدول الإ 

لإ ننـا .. لقد قضينا على تركيا التي لن تقوم لها قائمة بعد اليوم ( : كرزون ) الغرب   فا جاب 
سلام   والخلافة : قضينا على قوتها المتمثلة في ا مرين   .الإ 

نكليز كلهم وسكتت المعارضة   ( .9)فصفق النواب الإ 
ومحــوه لــإ ن الصــليبية تعتبــر ا ن القــرا ن الكــريم هــو  القضــاء علــى القــرا ن الكــريم -ثانيــاً 

المصـــدر الإ ساســـي لقـــوة المســـلمين   وعـــودتهم ا لـــى ســـالف عـــزهم   وماضـــي قـــوتهم 
 ..وحضارتهم 

فــي مجلــس العمــوم البريطــاني وقــد رفــع المصــحف ا مــام ( غلادســتون ) يقــول  - 9
سـتطيع ا وروبـا السـيطرة ما دام هذا القرا ن موجوداً في ا يدي المسلمين   فلن ت: ) المجتمعين 

 ( .9( )على الشرق   ولإ ا ن تكون هي نفسها في ا مان 
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متـى تـوارى القـرا ن ومدينـة ( : ) ولـيم جيفـورد بـالكراف ) ويقول المبشر الصليبي  - 2
مكة عن بلاد العرب   يمكننا حينئٍذ ا ن نرى العربي يتدرج فـي طريـق الحضـارة الغربيـة بعيـداً 

 ( .2( )عن محمد وكتابه 
وهــو ا مضــى  -يجــب ا ن نســتخدم القــرا ن ( : ) كــاتلي ) ويقــول المبشــر الحقــود  - 3

سلام  سلام نفسه   حتى نقضي عليه تماماً   يجب ا ن نبين للمسلمين  -سلاح في الإ  ضد الإ 
 ( .3( )ا ن الصحيح في القرا ن ليس جديداً   وا ن الجديد ليس صحيحاً 

: " مــرور مائــة عــام علــى احتلالهــا  للجزائــر بمناســبة( الحــاكم الفرنســي ) ويقــول  - 4
ونقتلع اللسان العربي من ا لسنتهم   حتـى ننتصـر .. يجب ا ن نزيل القرا ن العربي من وجودهم 

 ( .4( )عليهم 
وقد ا ثار هذا المعنى حادثة طريفة جرت في فرنسـا   وهـي ا نهـا مـن ا جـل القضـاء علـى 

ت بانتقـاء عشـر فتيـات مسـلمات القرا ن في نفوس شباب الجزائر   قامت بتجربة علمية   قامـ
جزائريات   ا دخلتهن الحكومة الفرنسية في المدارس الفرنسية   وا لبسـتهن الثيـاب الفرنسـية   

 .ولقنتهن الثقافة الفرنسية   وعلمتهن اللغة الفرنسية   فا صبحن كالفرنسيات تماماً 
عـي ا ليهـا الــوزراء  وبعـد ا حـد عشـر عامــاً مـن الجهـود هيــا ت لهـن حفلـة تخـريج رائعــة د 

ولما ابتدا ت الحفلة   فوجئ الجميع بالفتيات الجزائريات يـدخلن .. والمفكرون والصحفيون 
سلامي الجزائري   ..بلباسهن الإ 

ما ا فعلت فرنسا فـي الجزائـر ا  ن بعـد مـرور : فثارت ثائرة الصحف الفرنسية وتساءلت 
 ؟ !!مائة وثمانية وعشرين عاماً 

وما ا ا صـنع ا  ا كـان القـرا ن ا قـوى : ) رات الفرنسي وزير المستعم( لإكوست ) ا جاب 
 ( .9!! . ( )من فرنسا ؟
سـلامي فـي المسـلمين وقطـع صـلتهم باللـه  -ثالثاً  ليتحلّلـوا مـن نظـام .. تدمير الفكر الإ 

سلام  باحية   وبهذا يكونون قد تخلوا عن الإ  لحاد والإ  سلام   ويسيروا في الإ   ..الإ 
ــي( صــموئيل زويمــر ) يقــول  - 9 س جمعيــات التبشــير فــي مــؤتمر القــدس للمبشــرين رئ

 ( : 9132) المنعقد عام 
ا ن مهمة التبشير التـي نـدبتكم دول المسـيحية للقيـام بهـا فـي بلـاد المحمديـة ليسـت ) 

 .هي ا دخال المسلمين في المسيحية   فا ن في هذا هداية لهم وتكريماً 
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سلام ليصبح مخلوقاً  لإ صـلة لـه باللـه   وبالتـالي ا ن مهمتكم ا ن تخرجوا المسلم من الإ 
لإ صلة تربطه بالإ خلاق التي تعتمد عليهـا الـإ مم فـي حياتهـا   وبـذلك تكونـون بعملكـم هـذا 

سـلامية  لقـد هيـا تم جميـع العقـول فـي الممالـك .. طليعة الفتح الإستعماري فـي الممالـك الإ 
سلامية لقبول السير في الطريق الذي سعيتم له   ا لإ وهو ا خراج المسلم سلام  الإ   ..من الإ 

ا نكم ا عددتم نشـئاً فـي ديـار المسـلمين لـإ بعـرف الصـلة باللـه   ولـإ يريـد ا ن يعرفهـا   
سـلامي  سـلام ولـم تـدخلوه فـي المسـيحية   وبالتـالي جـاء الـنشء الإ  وا خرجتم المسلم عـن الإ 

لإ يهتم بالعظائم   ويحب الراحة والكسـل   ولـإ يصـرف همـه .. طبقاً لما ا راد الإستعمار له 
في دنياه ا لإ في الشهوات   فـا  ا تعلـم فللشـهوات   وا  ا جمـع المـال فللشـهوات   وا  ا تبـّوا  

 ..ا سمى المراكز ففي سبيل الشهوات   ا نه يجود بكل شيء للوصول ا لى الشهوات 
 ( .2( )ا ن مهمتكم تتم على ا كمل الوجوه : ا يها المبشرون 

ســلامي نفســه فــي كتــاب الغــارة علــى العــ( زويمــر ) ويقــول  - 2 ا ن للتبشــير : ) الم الإ 
ا ما الهدم فنعني بـه انتـزاع المسـلم .. مزية هدم   ومزية بناء : بالنسبة للحضارة الغربية مزيتين 

لحـاد   وا مـا البنـاء فنعنـي بـه تنصـير المسـلم ا ن ا مكـن ليقـف مـع  من دينه   ولو يدفعه ا لى الإ 
 ( .3( )الحضارة الغربية ضد قومه 

يجب ا ن نشجع ا نشاء المـدارس علـى الـنم  الغربـي ( : ) تلي كا) ويقول المبشر  - 3
سلام والقرا ن حينما درسوا الكتـب  العلماني   لإ ن كثيراً من المسلمين قد ز عزع اعتقادهم بالإ 

 ( .9( )المدرسية الغربية   وتعلموا اللغات الإ جنبية 
قـوة ولـإ عـزة القضاء على وحدة المسلمين ليظل المسـلمون ضـعفاء ا  لـإء بلـا  : رابعاً 
 ..ولإ كيان 
ســلامية تجمــع ا مــال الشــعوب ( : ) ســيمون ) يقــول القــس  - 9 ا ن الوحــدة العربيــة الإ 

سلامية   وتساعد على التملص من السيطرة الإ وربية   والتبشير عامل مهم في كسـر شـوكة  الإ 
هــذه الحركــة   مــن ا جــل  لــك يجــب ا ن نحــّول بالتبشــير اتجــاه المســلمين عــن الوحــدة 

سلا  ( .2( )مية الإ 
ا  ا اتحـد المسـلمون فـي ا مبراطوريـة عربيـة   ( : ) لـورانس بـراون ) ويقول المبشر  - 2

ا مكن ا ن يصبحوا لعنة على العالم وخطراً   ا و ا مكن ا ن يصبحوا ا يضاً نعمـة لـه   ا مـا ا  ا بقـوا 
 ( .3.. ( )متفرقين   فا نهم يظلون حينئٍذ بلا وزن ولإ تا ثير 
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قد مؤتمر ا وربي كبير   ضم نخبـة مـن المفكـرين والسياسـيين ع(  9157) في سنة  - 3
ا ن الحضـارة الإوربيـة : ) الإ وربيين برئاسة وزير خارجية بريطانيا الذي قال في خطاب الإفتتاح 

مهددة بالإنحلال والفناء   والواجب يقضي علينا ا ن نبحث في هذا المؤتمر عـن وسـيلة فعالـة 
 ( .تحول دون انهيار حضارتنا 

مر المؤتمر شهراً من الدراسات والنقاا   واستعرض الإ خطار الخارجية التي يمكن واست
ا ن تقضي على الحضارة الغربية الإ فلة   فوجدوا ا ن المسلمين هم ا عظم خطراً يهـدد ا وروبـا   
فقرر المؤتمرون وضع خطة تقضي ببذل جهـودهم كلهـا لمنـع ا يجـاد ا ي اتحـاد ا و اتفـاق بـين 

ــ ــى دول الشــرق الإ وســ    ل إ ن الشــرق الإ وســ  المســلم المتحــد يشــكل الخطــر الوحيــد عل
 .مستقبل ا وروبا 

وا خيراً قرروا ا نشاء قوميـة غربيـة يهوديـة معاديـة للعـرب والمسـلمين شـرقي قنـاة السـويس 
ليبقى المسلمون متفرقين   وبذا ا رست ا سـس التعـاون والتحـالف مـع الصـهيونية العالميـة التـي 

 ( .4)هودية في فلسطين كانت تدعو ا لى ا نشاء دولة ي
ا فســاد المــرا ة المســلمة و لــك بالإهتمــام بحركــات تحريــر المــرا ة   وا ثــارة  -خامســاً 

سـلامي فـي تعـدد الزوجـات    المناقشات حول حقوقها ومساواتها بالرجل   ونقـض النظـام الإ 
سـلامية.. وا باحة الطلاق  لقاء الشبه   وا ثارة الشكوك حـول صـلاحية الشـريعة الإ   كل  لك لإ 

العـالم ) رئـيس ا رسـالية التبشـير رسـالة بعنـوان ( زويمـر ) لقد ا لف القـّس .. ومسايرتها للحياة 
سلامي اليوم  لـم يسـبق وجـود عقيـدة مبنيـة علـى التوحيـد ا عظـم مـن عقيـدة : ) قال فيها ( الإ 

سـلامي   الـذي اقـتحم قـارتي ا سـيا وا فريقيـا الواسـعتين   وبـث فـي مـائتي مليـون مـن  الدين الإ 
وا حكم عروة ارتباطهم باللغة العربيـة   فا صـبحوا كالإ نقـاض .. عقائده وشرائعه وتقاليده  البشر

والإ ثار القديمة المتراكمة على جبل المقطم ا و هم كسلسلة جبال تناطح السـحاب   وتطـاول 
الســماء مســتنيرة  رواتهــا بنــور التوحيــد   ومسترســلة ســفوحها فــي مهــاوي تعــدد الزوجــات   

 ( .9.. ( )وانحطاط المرا ة 
ـوَس  سـلام كلامـه بنصـيحة للمبشـرين بعـدم اليـا س   لـإ ن س  تحريـر ) ثم اختتم عـدو الإ 

سلامي   فقال ( المرا ة  ينبغي للمبشـرين ا ن لـإ يقطنـوا ا  ا را وا : ) ينخر في عظام المجتمع الإ 
نتيجة تبشيرهم للمسلمين ضـعيفة   ا   مـن المحقـق ا ن المسـلمين قـد نمـا فـي قلـوبهم الميـل 

 ( .2.. ( )د ا لى علوم الإ وربيين وتحرير المرا ة الشدي
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ــب الفرنســي الشــهير  ــإمي ) ونشــر الكات ــين ل ــة ( مســيو ا ت ــي مجل ــإً ف ــالمين ) مقال ( الع
سلام  9159سبتمبر  92الفرنسية بالعدد الصادر في   : رسم فيه هذه الخطة المثلى لهدم الإ 
ا ن كـان لهـا مـن التـا ثير مـا ا ن طريقـة تربيـة ا ولـإد المسـلمين و: ) فقال بالحرف الواحد 

بيناه   فا ن تربية البنات في مدارس الراهبـات ا دعـى لحصـولنا علـى حقيقـة القصـد   ووصـولنا 
ا ن تربيـة البنـات بهـذه الكيفيـة هـي الطريقـة : ا لى نفس الغاية التـي وراءهـا نسـعى   بـل ا قـول 

سلام بيد ا هله   ( .الوحيدة للقضاء على الإ 
لقد استطعنا ا ن نجمع في صفوف كليـة البنـات فـي ( : ) ن ا ن ميليغا) وتقول المبشرة 

القاهرة بنات ا باؤهن باشوات وبكوات   ولإ يوجد مكان ا خر يمكن ا ن يجتمع فيـه مثـل هـذا 
العدد من البنات المسلمات تحت النفو  المسيحي   وبالتالي ليس هناك من طريق ا قرب ا لـى 

 ( .تقويض حصن المسلم من هذه المدرسة 
بعض هـذه المخططـات الصـليبية اللئيمـة فـي محـو العقيـدة  -ا خي المربي  -هل عرفت 

سلام ؟ سلامية من نفوس شبابنا وشاباتنا   وقطع الإ واصر بينهم وبين الإ   الإ 
سـلامي حتـى  سلامية في ربوع المجتمـع الإ  ّل غايتهم تمزيق الوحدة الإ  هل عرفت ا ن ج 

 يحققوا في المسلمين ا مالهم وما ربهم ؟
لينطلق ا فرادها مـن بنـين وبنـات .. قصارى همهم ا فساد الإ سرة المسلمة هل عرفت ا ن 

باحية الفاجرة ؟  في ا تون الإنحلال الإ ثم   ومتاهات الإ 
فقّدر هذه المسؤولية التي حّملَك الله ا ياها حق قدرها   لتـنهض بهـا .. ا  ا عرفت هذا 

يـة ولـدك   وا صـلاح على الوجه الصحيح لتصل في نهاية الشـوط ا لـى ا فضـل الثمـرات فـي ترب
 !!..ا سرتك 
 :مخططـــــــــــــــــــــــــــــــــات اليهوديـــــــــــــــــــــــــــــــــة والماســـــــــــــــــــــــــــــــــونية ( ج ) 

ا لـى طـرق ملتويـة مــن الحيلـة والمكـر سـعياً لمــا تصـبو ا ليـه ا مــالهم  -لعـنهم اللــه  -لجـا  اليهـود 
وا هــدافهم مــن بســ  نفــو هم فــي الــإ رض   ومــد ســلطانهم علــى العــالمين   ووضــعوا نصــب 

 :ريدون ا عينهم هدفين رئيسيين ليصلوا ا لى ما ي
تجزئة ا مم الإ رض   وا غراء بعضـها بـبعض   وا ثـارة الحـروب بينهـا   : ) الهدف الإ ول 

 .وا يقاد الفتن بين شعوبها 
ا فساد عقائد الإ مم   وتحطيم مفاهيمها وا خلاقها ونظمها وا بعادها عـن : الهدف الثاني 

 ( ..صراط الله 
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وتهـا و مجـدها   ثـم بالتـالي والغاية المتوخاة من هذا كله هو فقـد هـذه الـإ مم عوامـل ق
حتـى لـإ تقـوم لـإ ي ا مـة قائمـة كيـان وقـوة فـي .. لتكون دائماً تحت سيطرة اليهـود ونفـو هم 

  ومـن حـيلهم التـي اتخـذوها لتجزئـة الـإ مم وا فسـادها تا سـيس الجمعيـات السـرية   .. العالم 
 ( الجمعية الماسونية ) ولعل من ا هم هذه الجمعيات   وفي مركز القمة منها 

 : 255صفحة ( مكائد يهودية ) يقول الإ ستا  عبد الرحمن حبنكة في كتابه 
ا نهـا مـن  -المحاطة ا هـدافها الحقيقيـة بسـرية عظيمـة  -لقد ا ثبت تاريخ هذه الجمعية ) 

ا خطر الجمعات السرية العالمية التي لعبت ا دواراً خطيرة في تاريخ الإ مم   وا ثرت تا ثيراً مباشراً 
الشعوب   وتحكمت في سياسة معظم دول العالم   من حيث لن تشعر على مصائر كثير من 

هذه الدول ا نها قد كانـت فريسـة خديعـة يهوديـة دخلـت ا ليهـا عـن طريـق المحافـل الماسـونية 
التي تديرها من وراء السجوف ا صابع المكر اليهودي الذي يحكـم ا خفـاء نفسـه   فـي الوقـت 

الفكريـة والسياسـية والإقتصـادية والإجتماعيـة  الذي يكـون فيـه هـو المـدير الحقيقـي للعمليـات
والحربية وغيرها في البلد الذي تنتشر فيـه المحافـل الماسـونية   ولـو لـم يكـن لليهـود فـي هـذا 

يســتطيع ا ن يفعـل شـيئاً لصــالح اليهوديـة العالميـة   ا لــإ ا ن  -مـن عملـائهم  -البلـد عـدد كبيــر 
في العالم دهـاة مـن ا حبـار اليهـود وحكمـائهم الجمعية الماسونية التي يقبض على ناصية قمتها 

هي التي تخدم ا غراضهم خدمة ا لية   يتحرك فيها الإ فراد دون ا ن يشعروا ا لى ا ين يسيرون   و 
 ..لمن يعملون ؟ 

ولقد يبلل الدهش عندما تعلم ا ن حروب عالمية كبرى قد كان اليهود هم العاملين علـى 
 ...لماسونية العالمية ومحافلها في العالم ا ثارتها وا شعال نارها عن طريق الجمعية ا

سـلامية   واعتنـق مبادئهـا  ومن المؤسف ا ن الماسونية تغلغلت في مجتمعاتنا العربيـة والإ 
ولإ ندري مـا ا تكشـف عنـه الإ يـام المقبلـة .. كثير من ا هل الغنى والجاه   والنفو  والسلطان 

منتمين ا ليها من ا هل النفو  والسلطان في عن الدور الذي ستلعبه الماسونية العالمية  على يد ال
ســرائيل   والخضــوع ا لـى الحــل الســلمي الـذي تنــادي بــه دول كبـرى فــي العصــر  الـإعتراف با 

نهاء قضية فلسطين   .الحاضر لإ 
 -كمـا ظهـرت بـوادره الـإ ن  -وا  ا كان ا مر الإعتراف با سرائيل قد تحقـق فـي المسـتقبل 

ي هـو مـن وراء هـذه الإ حـداّ الخطيـرة فـي ا نهـاء علمنا جيداً ا ن المخطـ  اليهـودي الماسـون
وا ن المنّفذين لهذا المخط  هم حكام ا جـراء وعملـاء بـاعوا ضـمائرهم .. القضية الفلسطينية 

للشيطان   وخانوا العهود والـذمم   وقـد برهنـوا بتصـرفهم الـإ ثم هـذا ا ن لهـم الإرتبـاط الـإ كبر 
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وعلـى كـل .. حيث يعلمون ا و لـإ يعلمـون  بالماسونية العالمية ا و ا نهم مدفوعون من قبلها من
ــاريخ   والإ جيــال  ــه   والت ــى   وا ن لعنــة الل ــة العظم ــاريخ ســيدمغهم بالخيان ــا ن الت ــإ حوال ف ال

 .المسلمة ستحل عليهم ا لى يوم يبعثون 
ولسنا الإ ن بصدد الكلام عن تا سيس الماسونية   وبيان مراتبها   والكشف عـن رموزهـا 

مكائــد ) فليرجــع ا لــى كتــاب .. ا راد التوســعة فــي هــذا كلــه فمــن .. وا ســرارها وطريقتهــا 
 .للا ستا  حبنكة   فا ن فيها ما يشفي الغليل ( اليهودية 

ولكن الذي نحن بصدده الإ ن هو ا زاحة السـتار عـن مخططـات الماسـونية اليهوديـة فـي 
نسانية هنا وهناك   ..حرب الإ ديان   وانهيار الإ خلاق   وا فساد المجتمعات الإ 

 ( :9)ا هم هذه المخططات  -ا خي المربي  -وا ليك 
لقد ا علن اليهود في بروتوكولإتهم هـذه الـإ راء الضـالة ليفسـدوا علـى النـاس عقائـدهم  -

وضمائرهم وعقولهم   وتبنـوا ا فكـار شخصـيات يهوديـة وغيـر يهوديـة تـدعو ا لـى هـدم العقيـدة 
 ..الدينية   وتحطيم مبادئ الإ خلاق الفاضلة 

نسـان عـن ( فرويد ) بنوا ا راء ا نهم يعلنون ا نهم ت - الذي يفسـر كـل شـيء فـي سـلوك الإ 
 ..طريق الغريزة الجنسية والإسترسال في طريق الشهوات والملذات 

الذي ا فسد على الكثير قلوبهم وضمائرهم وعقولهم ( كارل ماركس ) وا نهم تبنوا ا راء  -
مـا هـو البـديل عـن :    وا لغى الإ ديـان   وهـاجم عقيـدة الإ لوهيـة ؟ ولمـا قيـل لكـارل مـاركس

 ..البديل هو المسرح اشغلوهم عن عقيدة الإ لوهية بالمسرح : عقيدة الإ لوهية ؟ قال 
الذي ا لغى الإ خلاق   وا باح لكل ا نسان ا ن يفعل مـا يـؤدي ا لـى ( نيتشه ) وتبنوا ا راء  -

 ..استمتاعه   ولو كان القتل ا و الدماء ا و التخريب 
لن عـن نظريـة التطـور التـي نقضـها العـالم   وا لقاهـا فـي الذي ا ع( دارون ) وتبنوا ا راء  -

 ( .2)سلة المهملات 
نسـانية منهجـاً ا خـذوا فـي تنفيـذه عـن  - فساد الإ  بل وقد وصل الإ مر باليهود ا ن رسموا لإ 

علــام   ودور النشــر  ــة .. طريــق وســائل الإ  ــرامج الإ  اعي وعــن طريــق المســرح والســينما   والب
نظمات الماسونية التي ا وجدوها   وعن طريـق كـل عميـل خـائن وعن طريق الم.. والتلفزيونية 

واســتطاعوا بمكــرهم وخبــثهم ا ن يفســدوا الشــعوب عــن طريــق الثقافــات ..   وكاتــب مــا جور 
ــباهها  ــدعارة وا ش ــاهي   ودور ال ــون   والمل ــة   والفن ــدهائهم .. العام ــتطاعوا ب ــم اس ــا ا نه كم

الإجتماع في جامعات ا وروبا   وا مريكا وتلاعبهم ا ن يستولوا على كراسي علم النفس   وعلم 
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و لك ليفسدوا عن طريق هذين العلمين على الناس عقائـدهم ..   وفي ا كثر جامعات الشرق 
مــن هــذه %  15وا خلــاقهم   وقــد نفــذوا مخططهــم الخبيــث فاســتولوا علــى مــا يقــرب مــن 

 ..له لتتم لهم القيادة الفكرية   والنفسية   والفلسفية في العالم ك.. الكراسي 
وقـد تمكنـا مـن تضـليل مـن غيـر اليهـود   : ) وا ليكم ما يقولون في البروتوكـول التاسـع 

وا فسادهم خلقياً   وحملهم على البلادة عن طريق تعليمهم المبادئ التـي نتعبرهـا نحـن باطلـة 
 ( .على الرغم من ا يحائنا بها 

هير مـن الـإ مم غيـر ولكـي نبعـد الجمـا: ) ويقولون ا يضاً في البروتوكـول الثالـث عشـر  -
ــا نواع شــتى مــن  ــا   ســنلهيها ب ــة عــن ا ن تكشــف با نفســها ا ي خطــ  عمــل جديــد لن اليهودي

علان في الصحف داعـين النـاس ا لـى .. الملاهي   والإ لعاب   وهلّم جّراً  وسرعان ما نبدا  الإ 
ا ن .. الدخول في مباريات شتى من كل ا نواع المشروعات   كالفن   والرياضة   و مـا ا ليهـا 

ذه المتع الجديدة ستلهي  هن الشعب حتماً عن المسائل التي سنختلف فيها معه   وحالمـا ه
يفقد الشعب تدريجيّاً نعمة التفكير المستقل بنفسه   سـيهتف جميعـاً معنـا   لسـبب واحـد   
هو ا ننا سنكون ا عضاء المجتمع الوحيدين الذين يكونون ا هلاً لتقديم خطوط تفكير جديـدة   

سنقدمها متوسلين بتسخير ا لإتنا وحدها من ا مثال الإ شخاص الذين لإ يستطاع وهذه الخطوط 
الشــك فــي تحــالفهم معنــا   ا ن دور المثــاليين المتحــررين ســينتهي حالمــا يعتــرف بحكومتنــا   

 ( .وسيؤدون لنا خدمة طيّبة حين يحين  لك الوقت 
الإ خلـاق فـي كـل يجب ا ن نعمل لتنهار : ) ومما جاء في هذه البروتوكولإت ما يلي  -

منــا   وســيظل يعــرض العلاقــات الجنســية فــي ضــوء ( فرويــد ) مكــان فتســهل ســيطرتنا   ا ن 
الشمس لكي لإ يبقى في نظـر الشـباب شـيء مقـدس   ويصـبح همـه الـإ كبر هـو ا رواء غرائـزه 

 ( .الجنسية   وعندئٍذ تنهار ا خلاقه 
يجـب ا لـإ ننسـى : ) م قـولهم  9122وجاء في مضاب  مؤتمر بلغراد الماسـوني لسـنة  -

 ( .با ننا نحن الماسونيين ا عداء للا ديان   وعلينا ا ن لإ نا لو جيداً في القضاء على مظاهرها 
ا ننـا لـإ نكتفـي : ) م قولهم  9155وجاء في مضاب  المشرق الإ عظم الماسوني لسنة  -

 ( . بالإنتصار على المتدينيين ومعابدهم   ا نما غايتنا الإ ساسية هي ا بادتهم من الوجود
ا ن النضال ضد الإ ديـان لـإ يبلـل : ) م قولهم  9153وفي مجلة ا كاسيا الماسونية سنة  -

سـتحل الماسـونية محـل الإ ديـان   وا ن محافلهـا )   ( نهايته ا لإ بعد فصـل الـدين عـن الدولـة 
 ( .ستقوم مقام المعابد 
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ططـات ما ا تهـدف اليهوديـة الماسـونية مـن وراء هـذه المخ -ا خي المربي  -هل عرفت 
الماكرة الخبيثة ؟ ا نها تهدف ولإ شك ا لى ا عادة مجد بنـي ا سـرائيل وتا سـيس دولـتهم الكبـرى 

ومن وسـائلهم فـي الوصـول ا لـى هـذا .. من الفرات ا لى النيل   ثم السيطرة على العالم ا جمع 
الهدف هدم جميع الإ ديان السماوية   والمذاهب الإ خلاقية   والإجتماعية   والإقتصادية فـي 

سـرائيلية فــي فلسـطين ا لـإ صـنيعة هــذه الـإ   رض   ورفـع لـواء اليهوديـة وحــدها   ومـا الدولـة الإ 
 ..المخططات الماكرة التي استخدمت المحافل الماسونية وسيلة لغايتها 

فضاعف جهودك   واشحذ عزيمتك في تكوين ا ولإدك  -ا خي المربي  -ا  ا عرفت هذه 
حتـى لــإ تلفحهـم مكائـد يهــود فـي زعزعــة .. ونفســيّاً ا يمانيّـاً وخلقيّـاً   وفــي ا عـدادهم فكريّـاً 

 !! ..العقيدة   وانهدام الإ خلاق 
 : المخططات الإستعمارية ( د ) 

ا عني بالمخططات الإستعمارية هي التي تـرتب  بالصـليبية والإستشـراق ارتباطـاً وثيقـاً فـي 
سلام   وتحويل المسلمين عن الهدف الإ سمى   ا لإ وهو الجهـاد فـ ي سـبيل اللـه   محاربة الإ 

ســلامي فــي الإنحلــال والشــهوات  حتــى ينســلخ المســلم مــن عقيــدة .. وا غــراق المجتمــع الإ 
سـلام   ولــإ يعــرف فــي الحيــاة شــيئاً مقدسـاً ســوى ا شــباع الغريــزة   والإنطلــاق فــي حمــا ة  الإ 

 !! ..ولإ يسعى ا لى مجد مؤثل   ولإ ا لى رسالة سامية في الحياة .. الر يلة 
كـا س وغانيـة   تعملـان فـي تحطـيم الإ مـة : ) هؤلإء المسـتعمرين يقول ا حد ا قطاب  -

 ( .المحمدية ا كثر مما يفعله ا لف مدفع   فا غرقوها في حب المادة والشهوات 
ا نكـم ا عـددتم : ) ... فـي مـؤتمر المبشـرين " زويمر " وسبق ا ن  كرنا ما قاله القس  -

سـلامي طبقـاً لمـا ا راده  نشئاً في ديار المسلمين لإ يعرف الصلة بالله   وبالتالي جاء الـنشء الإ 
الإستعمار   لإ يهتم بالعظائم   ويحب الراحة والكسل   ولـإ يصـرف همـه فـي دنيـاه ا لـإ فـي 

 ( .الشهوات   فا  ا تعلم فللشهوات   وا ن تبوا  ا سمى المراكز ففي سبيل الشهوات 
ا خـراج  لقد كـان: ) م بعد  سقوط  القدس  9172عام " راندولف تشرشل : " قال  -

سلام حلـم اليهـود والمسـيحيين علـى السـواء   ا ن سـرور المسـيحيين لـإ  القدس من سيطرة الإ 
يقل عن سرور اليهود   ا ن القدس قد خرجـت مـن ا يـدي المسـلمين   وقـد ا صـدر الكنيسـت 
اليهودي ثلاثة قرارات بضمها ا لى القدس اليهودية ولن تعود ا لى المسلمين فـي ا يـة مفاوضـات 

 ( .المسلمين واليهود مقبلة ما بين 
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ولقــد نقلنــا مــن ا قــوال المســتعمرين مــا فيــه الكفايــة فــي البحــث الــذي ســبق  كــره عــن 
ــادة .. المخططــات الصــليبية والإستشــراق  ب ــد  واحــدة فــي تنفيــذ وســائل التــدمير والإ  فالكــل ي

ســـلام  ســـلام   ومبـــادئ الإ  ولكـــن يـــا بى اللـــه ا لـــإ ا ن يـــتم نـــوره ولـــو كـــره .. لمقدســـات الإ 
 ! . الكافرون

                              *   *   *  * 
 :وا خيراً ا خي المربي 

سلام  الـذين لهـم الإرتبـاط الـإ كبر .. عليك ا لإ تتغافل عن نشاطات العملاء في بلاد الإ 
بالشيوعية الملحدة   ا و الصـليبية الحاقـدة   ا و الماسـونية المـاكرة   ا و المـذاهب الإسـتعمارية 

سـلام    والذين لإ.. المضللة  باحيـة علـى ا رض الإ  يفتؤون ليل نهار في بّث مبـادئ الكفـر والإ 
سلامية في كل مكان   ..وفي المجتمعات الإ 

ا ن لكـل فئـة عميلـة خائنـة مـن هؤلـإء عناصـرها التـي  -ا خـي المربـي  -وعليك ا ن تعلـم 
 ..تعمل   وا ساليبها التي تتنوع   ومبادئها التي تتغلغل   ومنظماتها التي تتجدد 

يمـان .. ه الفئات من الإ  ناب والعبيد متكاتفة متضامنة متعاونة وهذ في سرقة عقيـدة الإ 
سلام   وقـيم الفضـائل والخلـق  مـن ولـدك وابنتـك   حتـى لـإ يتـا تّى عنـد هـذه الفئـات .. والإ 

باحيـة  فعندئـذ ينبـذ كـل شـيء .. الخائنة ا لإ ا ن يمر الولد على مراحـل التشـكيك والتحـرر والإ 
 ..ه الإ ديان والشرائع مقدس كريم جاءت ب

وهؤلإء الذين باعوا نفوسهم للشيطان متمركزون منتشرون في طـول البلـاد وعرضـها هنـا 
في الوظائف   في الوزارات   في الإ  اعة   في التلفزيون   في ا جهزة التعليم   في .. وهناك 

 .المعامل   في المؤسسات   في كل مكان 
فـي الصــحف تــارة   .. لحــاد كثيـرة ومتنوعــة ووسـائلهم فــي بـث الفســاد والتضـليل والإ  

.. والبث الإ  اعي ا خرى   في التمثيليات التلفزيونية حينـا    وفـي المسـرحيات الشـعبية ا حيانـاً 
عدا عن الـدس .. وفي الندوات والمراكز الثقافية مرة   وفي افتتاح المنظمات المتعددة مرات 

عـدا عـن اللقـاءات الخاصـة فـي ا وكـار ..عـات المركّز الكافر الدائم فـي ا جهـزة التعلـيم والجام
 ..التا مر والفساد 

غراء  -ا خي المربي  -ولإ يخفى عليك  ا ن هؤلإء العملاء عندهم من ا سلوب المنطق والإ 
 ..ما يستطيعون التا ثير به على عقيدة الولد   وا فكار الولد   وا خلاق الولد ... والتضليل 
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ــة الولــد عنــد التخــرج  - وفــي حــال .. بالوظيفــة والجــاه والمنصــب فمــن ا ســاليبهم تمني
 !! ..انتمائه ا لى ا حدى منظماتهم سيصل ا لى ا على المراتب 

وا ن ا صـحاب .. ومن ا ساليبهم تضليل الولـد بالحضـارة الغربيـة   ا و المبـادئ الشـرقية  -
ا لـإ بعـد ا ن طرحـوا الـدين .. مـا وصـلوا ا لـى قمـة النصـر والعـزة .. هذه الحضارات والمبادئ 

 ! ..!جانباً 
لهي كقولهم  - ا  ا كان الله هو الخـالق فمـن : ومن ا ساليبهم تشكيك الولد بالإعتقاد الإ 

ا لـى غيــر  لـك مــن التشــكيكات .. خلقـه ؟   ا و ا  ا كــان اللـه لــإ نـراه فهــو ا  ن غيـر موجــود 
 ( !! ..9)الباطلة التي يثيرونها   ويركّزون عليها 

سـلامي - سـلام قـد : كقـولهم ..  ومن ا ساليبهم تشكيك الولد بالنظـام الإ  ا ن مبـادئ الإ 
انتهــى دور العمــل بهــا   واســتنفدت فــي وقــٍت مــا ا غراضــها   فلــم تعــد صــالحة لعصــر الــذرة 

 ..والكهرباء والعلم 
سلام فرض على المرا ة الحجاب والقعود في البيت    - ومن ا ساليبهم ا قناع الولد با ن الإ 

ا لـإ ا ن .. ! لـى قمـة الحقـوق والكرامـة وجعلها  ليلة مستعبدة للرجل   ولإ يمكـن ا ن تصـل ا  
سلام   وا ن تطرح كل عرف جاء به الدين   ( .2!! ..)تتحرر من كل قيد جاء به الإ 

باحيـة والشـهوات واقتـراف جريمـة  - ومن ا ساليبهم توجيـه الولـد فـي الإسترسـال وراء الإ 
كبت الجنسـي   بحجة الإستجابة لدواعي الغريزة الشهوانية   والتخلص من ال.. الخنا والزنى 

ا لـى غيـر  لـك مـن هـذه الإ سـاليب الملتويـة   والتشـكيكات الباطلـة   .. والإنضباط النفسـي 
 ..والتضليلات العفنة 

      {ذلك قوهلم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم اهلل أنى يؤفكون  }
 ( . 35: التوبة ) 

اء الخــائنون مــن هــذه الشــبهات التــي مــا ا يريــد هؤلــإء العملــ -ا خــي المربــي  -ا عرفــت 
يريدون ا ن يربطوا مصير  -ولإ شك  -؟ ا نهم .. يلقونها   ومن هذه التشكيكات التي يثيرونها 

سلامية الحاضرة بعجلـات ا سـيادهم مـن ا صـحاب العقائـد  الإ جيال المؤمنة   والمجتمعات الإ 
عنـد الشـاب المسـلم   حتـى لـإ يبقـى .. الكافرة   والمذاهب الضـالة   والـدعوات المخربـة 

 ..شيء اسمه ا سلام   ا و شيء اسمه عيب ا و حياء ا و حرام ..والمرا ة المسلمة 
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وفسـح لهـم المجـال فـي ا ن .. وا  ا تمكن ا ولئك الإ وغاد العملاء فـي غـيّهم وضـلالهم 
يكيدوا كيدهم   ويجمعوا ا مـرهم   وينفثـوا كفـرهم وسـمومهم دونمـا مقاومـة   ولـإ استشـعار 

سـلامية .. إ اهتمام بتوجيه ولإ تلقين ولإ تربية بمسؤولية   ول لـإ سـمح  -فـا ن المجتمعـات الإ 
لحـاد   وسـترب  لـإ محالـة  -الله  باحيـة والإ  بعجلـات  -بشـكل سـافر  -ستسـير حتمـاً نحـو الإ 

عندئـذ نكـون .. بالنظـام الشـيوعي ا و بالنظـام الرا سـمالي : الغرب ا و الشرق   ا و ا ن شئت قل 
.. وغمــرت ا متنــا الذلــة والعبوديــة فــي عصــور الإنتكــاس والضــلال  قــد ا صــبنا بخــزي الإ بــد  

ونكــون مــن الــذين اســتحقوا لعنــة اللــه   ولعنــة الإ جيــال   ولعنــة التــاريخ ا لــى يــوم البعــث 
 !! ..والنشور 

هــذه المخططــات التــي تصــممها الشــيوعية   وتصــّممها  -ا خــي المربــي  -فــا  ا عرفــت 
ة   وتصــممها المــذاهب الإســتعمارية   وتصــممها الصــليبية   وتصــممها الماســونية اليهوديــ

ا لـإ ا ن تضـاعف جهـودك الجبـارة    -بعـد هـذا البيـان  -فما عليـك .. الفئات العميلة الخائنة 
لتـؤدي الواجـب الـذي يمليـه عليـك .. وتستنفر عزيمتـك المتينـة   وتسـتنهض ا رادتـك القويـة 

سلام نحو تربية ا ولإدك   وتلقين ا سرتك   وتوجيه من   ..لهم حق التربية في عنقك الإ 
ا ن مسؤوليتك ا مام ا سرتك ا مانة   وا نها يوم القيامة خزي وندامة ا لإ من ا خذها بحقها   

 ..وا دى الذي عليه فيها 
فا ّد هذا الحق على وجهه الصحيح قبل المحاسـبة والسـؤال   لتحظـى بمرضـاة اللـه فـي 

ن النبيـين والصـديقين والشـهداء جنات صدق عند مليك مقتدر   مع الذين ا نعم الله علـيهم مـ
 ( .9)والصالحين وحسن ا ولئك رفيقاً 

 ( . 24: الصافات )  {وقفوهم إ م مسؤولون  }: قال تعالى 

-12: الحجر )  {عّما كانوا يعملون  -فورّبك لنسئلّنهم أمجعني  }: وقال ا يضاً 
13 . ) 

  
  

 ة الولدالقواعد الإ ساسية في تربي: الثاني                     
 :ا ما القواعد الإ ساسية في التربية فتتركز في قاعدتين 

 قاعدة الرب  : الإ ولى 
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 قاعدة التحذير: الثانية 
  

 :قاعدة الّرب   - 9                               
مــن المؤكــد يقينــاً ا ن الولــد ا  ا ارتــب  وهــو فــي ســن الــوعي والتمييــز بــراوب  اعتقاديــة   

.. بـ  فكريـة   وروابـ  تاريخيـة   وروابـ  اجتماعيـة   وروابـ  رياضـية ورواب  روحية   وروا
فـا ن .. ا لى ا ن تدّرج يافعاً   ا لى ا ن ترعرع شاباً   ا لى ا ن ا صبح رجلاً   ا لى ا ن انحدر كهلـاً 

يمــان   وبــرد اليقـين   وحصــانة التقــوى  -ولــإ شــك  -الـود  مــا .. يصـبح عنــده مــن مناعـة الإ 
ـــة   ويهـــزا  بهـــا يجعلـــه ا ن يســـتعلي علـــى الجاه بكـــل تصـــوراتها واعتقاداتهـــا ومبادئهـــا .. لي

سـلام موقفـاً معاديـاً   ا و .. وا ضاليلها  بل يكون ثورة شـعواء علـى كـل مـن يقـف مـن نظـام الإ 
 لما ا ؟!! .. ينال من مبادئه الخالدة نيلاً حاقداً 

سلام عقيدة   وارتب  به عبادة   وارتب  به خلقاً   وا رتب  به نظامـاً لإ ن الولد ارتب  بالإ 
وتشريعاً   وارتب  به عملاً وتطبيقاً   وارتب  به جهاداً ودعوة   وارتب  به ديناً ودولة   وارتـب  

 .به مصحفاً وسيفاً   وارتب  به فكرة وثقافة 
ا هم هذه الرواب  التي تحّقق الخير كل الخيـر لولـدك   فـاحرص  -ا خي المربي  -وا ليك 

لك سبيلاً   عسى ا ن ترى الولـد فـي عـداد المـؤمنين الـإ برار   على تنفيذها ما استطعت ا لى  
 .وما  لك على الله بعزيز .. ومن زمرة المتقين الإ طهار   ومن جماعة المجاهدين الإ حرار 

 :والَرواب  هي على الوجه التالي 
 الّرب  الإعتَقادي: ا ولإً                               

يمانية مسؤو: ) سبق ا ن  كرنا في مبحث  ا ن الولـد يجـب ا ن يـرتب  منـذ ( لية التربية الإ 
يمـان الإ ساســية   والحقــائق الغيبيـة   وبكــل مـا ثبــت يقينــاً عـن طريــق الخبــر  تعقلـه با ركــان الإ 

وبنــاء علـى هــذا وجـب علــى المربــي ا ن يغـرس فــي الــود .. الصـادق مــن اعتقـادات وغيبيــات 
يمان بالملائكة يمان بالله عز وجل   والإ  يمـان بالرسـل    حقيقة الإ  يمـان بالكتـب   والإ    والإ 

يمان بسؤال ملكين   وعذاب القبر  يمان بالقضاء والقدر   والإ  يمان با حوال الإ خرة .. والإ  والإ 
 .وسائر الغيبيات .. من بعث   وحساب وجنة   ونار 

يمـان باللـه    -ا خـي المربـي  -ولإ يخفى عليـك  ا نـك ا  ا عمقـت فـي ولـدك حقيقـة الإ 
يمانية   وسعْيَت جهدك دائماً في ا ن تربطه بالعقيدة ورسخت في قل به وتصوره هذه المعالم الإ 

لهية  فا ن ولدك ينشا  على المراقبة لله   والخشية منه والتسليم لجنابـه فيمـا ينـوب ويـروع .. الإ 



 : الثالث القسم 213
 

يمـان   وا رهـاف    والتزام منهجه فـي كـل مـا يـا مر وينهـى   بـل يكـون عنـده مـن حساسـية الإ 
.. ف عن المفاسـد الإجتماعيـة   والوسـاوس النفسـية   والمسـاوئ الخلقيـة ما يك.. الضمير 

بـل يكـون مـن الـذين يشـار ا لـيهم .. ويكتمـل عقلَيـاً وسـلوكيّاً .. وبهذا ينصلح روحيّاً وخلقيّـاً 
 ..بالبنان   لإ نه على الهدى والدين والحق والصراط المستقيم 

حـدود مسـؤوليتك فـي تربيـة ولـدك  ا ن ا عيـد ا ليـك -ا خي المربـي  -ولإ ا راني في حاجة 
يمانيـة : ) ا يمانيّاً باعتبار ا ن البحث قد عولج من جميع جوانبه في بحث  ( مسـؤولية التربيـة الإ 

 . - 997ص  -( تربية الإ ولإد : ) في القسم الثاني من كتاب 
ما يبـل  -ا ن شاء الله  -فا  ا ا ردت معرفة  لك كله فارجع ا لى البحث المذكور تجد فيه 

 .. دى   ويشفي الغليل الص
 
 

 الّرب  الّروحي: ثانياً                           
شــراق   وا ن يتفجــر قلبــه  ا قصــد بــالرب  الروحــي ا ن تتصــف روح الولــد بالصــفاء والإ 

خلاص   وا ن تسمو نفسه في ا جواء الطهر والروحانية  يمان والإ   ..بالإ 
سلام منهجه في رب  المسلم بارتباطات روحية متن وعة   ليظـل دائمـاً محافظـاً علـى وللا 

 :والمنهج هو كما يلي .. صفائه وا شراقه   وطهره وا خلاصه 
 :رب  الولد بالعبادة ( ا  ) 

لما روى الحاكم وا بو داود عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما   عن رسـول اللـه 
  ا نه قال : 

ا وهم ا بناء عشر   وفرقوا مروا ا ولإدك بالصلاة وهم ا بناء سبع سنين   واضربوهم عليه" 
 " .بينهم في المضاجع 

ويقاس على الصلاة رب  الولد بعبادة الصـوم ا  ا كـان الولـد يطيقهـا   وبعبـادة الحـج ا  ا 
 ..كان الإ ب يستطيعها   وبعبادة الزكاة ا  ا كان المربي يقدر عليها 

سلام ليست مقصو -ا خي المربي  -وعليك  رة على هذه ا ن تفهم الولد ا ن العبادة في الإ 
الإ ركان الإ ربعة من العبادات   وا نما تشمل كل عمل صـالح يكـون المسـلم ملتزمـاً فيـه مـنهج 
الله   ومبتغياً به وجهه ويتحصل مـن هـذا المعنـى العـام للعبـادة ا ن التـاجر فـي متجـره مثلـاً ا  ا 
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ه هـذا وجـه انتهج منهج الله في تجارته   وراعى في بيعه ا مور الحلال والحرام   وابتغـى بعملـ
 ..الله سبحانه وتعالى فيكون هذا التاجر من العبّاد المؤمنين 

لهذا كان لزاماً على كل مرّب ا ن يبصر الولد وهو صغير مبـادئ الخيـر والشـر   ومسـائل 
يفعل الولد مـا يحـل   ويتجنـب مـا يحـرم   وهـذا .. الحلال والحرام   ومعالم الحق والباطل 

حـين  -فيمـا رواه ابـن جريـر وابـن المنـذر  -للمـربين  النبي  التوجيه للولد هو من ا رشادات
 :قال 

اعملوا بطاعة الله   واتقوا معاصي اللـه   ومـروا ا ولـإدكم بامتثـال الـإ وامر   واجتنـاب " 
 " .النواهي   فذلك وقاية لهم ولكم من النار 

ا ته   ويعتـاد حين يرتب  بالعبادة بمفهومها الخاص والعام منذ نشـ -ا خي المربي  -فالولد 
ا داءها   والقيام بوظائفها منـذ نعومـة ا ظـافره   وحـين يتربـى كـذلك علـى طاعـة اللـه   والقيـام 

ــزام منهجــه  ــه   والت ــوازن المســتقيم العامــل .. بحقــه   والشــكر ل نســان المت ــذ يكــون الإ  عندئ
الذي يؤدي كل  ي حقه في الحياة   والذي يعطي للنـاس القـدوة الصـالحة فـي .. المخلص 

لوكه وا خلاقه ومعاملته   بل يكون من الذين يشار ا ليهم بالبنان   لإ نـه علـى الهـدى والـدين س
 .الحق والصراط المستقيم 

 :رب  الولد بالقرا ن الكريم ( ب ) 
ا ّدبـوا ا ولـإدكم علـى : " قـال  لما روى الطبراني عن علي كرم الله وجهه ا ن النبـي 

وتلـاوة القـرا ن   فـا ن حملـة القـرا ن فـي ظـل حـّب نبـيّكم   وحـب ا ل بيتـه   : ثلاّ خصال 
 " .عرا الله يوم لإ ظّل ا لإ ظله مع ا نبيائه وا صفيائه 

وا شار ابن خلدون فـي مقدمتـه ا لـى ا هميـة تعلـيم القـرا ن الكـريم للا طفـال وتحفيظـه    -
وا وضح ا ن تعليم القرا ن الكـريم هـو ا سـاس التعلـيم فـي جميـع المنـاهج الدراسـية فـي مختلـف 

س يمان البلاد الإ   ..لامية   لإ نه شعار من شعائر الدين يؤدي ا لى تثبيت العقيدة   ورسوخ الإ 
بالبــدء بتعلــيم الولــد القــرا ن الكــريم " السياســة : " ولقــد نصــح ابــن ســينا فــي كتــاب  -

بمجــرد اســتعداده جســميّاً وعقليّــاً لهــذا التعلــيم   ليرضــع منــذ الصــغر اللغــة العربيــة الإ صــيلة   
يمان وترسخ في نفسه معال  .م الإ 

مام الغزالي في ا حيائـه  بتعلـيم الطفـل القـرا ن الكـريم وا حاديـث الإ خبـار   : ) وا وصى الإ 
 ( .وحكايات الإ برار   ثم بعض الإ حكام الدينية 
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ــبق ا ن  كرنــا فــي فصــل  يمانيــة : ) وس اهتمــام الــإ ولين بتربيــة ( ) مســؤولية التربيــة الإ 
الصالح الواعي يـدفعون ا بنـاءهم ا لـى المـؤدب ؟  وكيف كان الإ باء الإ ولون من سلفنا( ا بنائهم 

تعلـيم ا ولـإدهم القـرا ن الكـريم   وتحفـيظهم .. فا ول شيء كانوا ينصحون به   ويشـيرون ا ليـه 
حتى تتقّوم ا لسنتهم   وتسمو ا رواحهم   وتخشع قلـوبهم   وتـدمع عيـونهم   ويترسـخ .. ا ياه 

سلام في نفوسهم   ثم بالتالي لإ يعرفون يمان والإ  سـلام دسـتوراً ومنهاجـاً  الإ  سـوى القـرا ن والإ 
 !! ..وتشريعاً 

ا نه لإ يصلح ا خر هذه الإ مة ا لإ بما صلح عليه ا ولهـا    -ا خي المربي  -فعليك ا ن تعلم 
سلام فكـرة وسـلوكاً  فا  ا كان صلاح ا ول هذه الإ مة بالقرا ن تلاوة وعملاً وتطبيقاً   وعزتها بالإ 

ا لـى مراتـب الصـلاح   ولـإ تتحقـق بظـاهرة العـزة ا لـإ ا ن فا خر هذه الإ مة لإ تصل .. وتحقيقاً 
ــلوكاً  ــاً وس ــاوة وتفســيراً وتخشــعاً وعمل ــاً وحفظــاً وتل ــرا ن الكــريم فهم ــذا الق ــا به ــرب  ا ولإدن ن

علـى .. وبهذا نكون قد كّونا في عصرنا الحاضـر جيلـاً قرا نيّـاً مؤمنـاً صـالحاً تقيّـاً .. وا حكاماً 
ســلام   وبفضــل هم ــه تقــوم عــزة الإ  ــة يدي ــارة يرتفــع فــي العــالمين صــرح الدول ــة الجب ــه العالي ت

سلامية   لتناهض الإ مم في عزتها وقوتها وحضارتها   !! ..الإ 
ا ن تهيئ لإ ولإدك وبناتك من يعلمهم القرا ن الكريم سواء ا كان  -ا خي المربي  -فاحرص 

 ..التعليم لهم في البيت   ا و في المسجد   ا و في مراكز تعليم القرا ن الكريم 
اعلــم ا نــك ا  ا قمــت بهــذه المهمــة علــى وجههــا الصــحيح فتكــون قــد قمــت بواجــب و

 ..المسؤولية نحو ولدك   وربطته بالقرا ن روحاً وفكراً وتلاوة وعملاً وا حكاماً 
فالولد حين يفتح عينيه فلا يعرف مبدءاً يعتقده سـوى مبـادئ القـرا ن .. فا  ا فعلت هذا 

وى تشريع القرا ن الكريم   ولإ يعـرف بلسـماً لروحـه الكريم   ولإ يعرف تشريعاً يستقي منه س
فعندئـذ تصـل ا لـى الغايـة المرجـوة فـي تكـوين ..   وشفاًء لنفسه سوى التخشع با يات القـرا ن 

ولدك روحيّاً   وا عداده ا يمانيّاً وخلقيّاً   بل يكون ولـدك مـن الـذين يشـار ا لـيهم بالبنـان   لإ نـه 
 .على الهدى والحق والصراط المستقيم 

 :رب  الولد ببيوت الله ( ج  )
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: " ا نه قال  لما روى الترمذي عن ا بي سعيد الخدري رضي الله عنه   عن النبي 

يمان  إمنا يعمر  }:   وقال الله عز وجل " ا  ا را يتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإ 

 .....  الإ ية (  92: التوبة ) {.. مساجد اهلل من آمن باهلل واليوم اآلخر وأقام الصالة 
سلام من ا هم الـدعائم التـي قـام عليهـا تكـوين  -ا خي المربي  -اعلم  ا ن المسجد في الإ 

سلامي في جميع العصـور السـالفة عبـر التـاريخ  ولـإ يـزال .. الفرد المسلم   وبناء المجتمع الإ 
ســلامية فــي بنــاء الفــرد والمجتمــع فــي حاضــر المســلمين  المســجد مــن ا قــوى الإ ركــان الإ 

ا   بغير المسجد لإ يمكن ا ن يتربى ولدك روحيّـاً و ا يمانيّـاً   وا ن يتكـون خلقيّـاً .. هم ومستقبل
  ( اللـه ا كبـر ) وبغير المسجد لإ تسمع ا نت ومن بكنفك صوت النداء العلوي .. واجتماعيّاً 

 ..يجلجل في سماء الدنيا   فيهّز المشاعر   ويحرك ا وتار القلوب 
ا لى سماع كلمة الموعظة والحق   فتتفاعل بها روحه وبغير المسجد لإ ينصت المسلم 

 ..ونفسه   وتتا جج بتا ثيرها مشاعره وا حاسيسه 
وبغير المسجد لإ يتعلم المسلم ا حكام الدين   وتنظيم الدنيا   وا مور الحلال والحرام   

 ..ومناهج الحياة   ودقائق التشريع 
ويعـرف ا سـباب النـزول   ويفهـم  وبغير المسجد لإ يتلقن المسلم تعليم القرا ن الكريم  

 ..لطائف التفسير 
وبغيـر المســجد لـإ يمكــن لعامـة النــاس ا ن يعرفــوا شـيئاً عــن ا حـوال المســلمين وا لــإمهم 

 ..وا مالهم في شرق الدنيا وغربها 
ويغير المسجد لإ يمكن للمسلم ا ن يتعاطف مع ا خيـه المسـلم   وا ن تتفاعـل نفسـاهما 

 ..عاون والتكافل على ا سس من المحبة والرحمة والت
وبغير المسجد لإ يجد المسلم لنفسه موئل عزاء ا  ا ا صـيب   ومـوطن طما نينـة وسـلوى 

 ..ا  ا جزع 
  وفـي عهـود  هذه هي بعض وظائف المسجد كما كان عليه ا مـره فـي بعثـة النبـي 

 ..من جاؤوا بعده من خلفائه وحكامه على مر العصور 
ا  ا ا راد المسلمون ا ن يبنوا في مجتمعاتهم . .وهكذا ينبغي ا ن يظل المسجد ا بد الدهر 

سلامية في كـل مكـان القاعـدة الصـلبة المتينـة   وا ن يظلمـوا علـى المحّجـة البيضـاء   وا ن  الإ 
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يكونوا خير الإ مم قوة وعلماً وحضارة   وا ن يبنوا في الإ خرين ما حققه الإ وائـل مـن عـز ورفعـة 
 ..ودولة وكيان 

هام المسجد اطمئنان القلوب بـذكر اللـه ؟ اسـمع ا لـى ا ن من م -ا خي المربي  -ا تعلم  -
ا  ا مـررتم بريـاض الجنـة فـارتعوا   : "  -فيمـا رواه الترمـذي  -ما يقوله عليـه الصـلاة والسـلام 

 " .ِحَلق  الذكر : وما رياض الجنة ؟   قال ! يا رسول الله : قالوا 
كـريم ؟ اسـمع ا لـى مـا ا ن من مهام المسـجد مدارسـة القـرا ن ال -ا خي المربي  -ا تعلم  -

ومـا اجتمـع قـوم فـي بيـت مـن بيـوت اللـه : "  -فيما رواه مسلم  -يقوله عليه الصلاة والسلام 
ــيهم الســكينة   وغشــيتهم الرحمــة    ــت عل ــإ نزل ــنهم   ا ل ــه   ويتدارســونه بي ــاب الل ــون كت يتل

 " .وحفتهم الملائكة   و كرهم الله فيمن عنده 
ام المسـجد صـلاة الجماعـة ؟ اسـمع ا لـى مـا يقولـه ا ن مـن مهـ -ا خي المربي  -ا تعلم  -

ا لإ ا دلكم على ما يمحو اللـه بـه الخطايـا   ويرفـع : " فيما رواه مسلم  -عليه الصلاة والسلام 
ا سـباغ الوضـوء علـى المكـاره   وكثـرة : بلـى يـا رسـول اللـه   قـال : به الـدرجات ؟   قـالوا 

 " .  فذلكم الرباط  الخطا ا لى المساجد   وانتظار الصلاة بعد الصلاة
مـن رفـع فـي الـدرجات    -ا خـي المربـي  -عدا ما لإرتياد المسـاجد   والسـعي ا ليهـا  -

مـن : "  -فيمـا رواه مسـلم  -اسمع ا لـى مـا يقولـه عليـه الصـلاة والسـلام .. وح  الخطيئات 
تطهر في بيته ثم مضى ا لى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة مـن فـرائض اللـه كانـت خطواتـه 

 " .داها تح  خطيئة   والإ خرى ترفع درجة ا ح
ا لـى  -ا خـي المربـي  -عدا ما للمشي ا ليها من البشارة بالنور التام يوم القيامـة   اسـمع  -

بّشـر المّشـائين فـي الظلـم : "  -فيما رواه ا بـو داود والترمـذي  -ما يقوله عليه الصلاة والسلام 
 " .ا لى المساجد بالنور التام يوم القيامة 

ــاً انطل ــي  -اق ــى المســاجد  -ا خــي المرب ــي فضــل المشــائين ا ل ــة ف مــن التوجيهــات النبوي
اعقد الهمة   واشحذ العزم   لتـرب  ا ولـإدك ببيـوت اللـه عـز وجـل   ليربّـوا .. والساعين ا ليها 

فـي المسـجد ا رواحهــم   ويثقفـوا عقـولهم   ويهــذبوا نفوسـهم   ويحققـوا مــع ا بنـاء المجتمــع 
سلامي وحدتهم وتماسك  ..هم الإ 

فا  ا نفـذت  لـك   وحرصـت علـى هـذا الـرب  المسـتمر   والصـلة الدائمـة بـين البيـت 
والمسجد   فعندئذ تكون قـد وصـلت ا لـى الغايـة المرجـوة فـي تكـوين ولـدك روحيّـاً و ا يمانيّـاً 
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بـل يكـون ولـدك مـن الـذين يشـار ا لـيهم بالبنـان   لإ نـه علـى الهـدى والـدين الحـق .. وخلقيّاً 
 يم ؟؟والصراط المستق

 : رب  الولد بذكر الله عز وجل ( د ) 

 ( . 922: البقرة )  {.. فاذكروني اذكركم  }: لقوله تبارك وتعالى 

  {وسبحوه بكرة وأصياًل  -يا أيها الذين آمنوا اذكروا اهلل ذكرًا كثريًا  }: وقوله  -
 ( . 49: الإ حزاب )

 {قعودًا وعلى جنوبكم فإذا قضيتم الصالة فاذكروا اهلل قيامًا و }: وقوله  -
 ( . 953: النساء )

 .ا لى غير  لك من هذه الإ يات الكثيرة المستفيضة 
مثل الذي يذكر ربـه   والـذي : "  -فيما رواه البخاري  -ولقوله عليه الصلاة والسلام  -

 " .لإ يذكر ربه مثل الحي والميت 
م القيامة في وجـوههم النـور علـى لبيعثّن الله ا قواماً يو: "  -فيما رواه الطبراني  -وقوله  -

يـا : منابر اللؤلؤ   يغبطهم الناس   ليسوا با نبياء ولإ شـهداء   فجثـا ا عرابـي علـى ركبيتـه فقـال 
هم المتحابون في الله مـن قبائـل شـتى   :   قال ! نعرفهم ( صفهم ) رسول الله   ِحْلهم لنا 

 " .وبلاد شتى   يجتمعون على  كر الله يذكرونه 
ا نا عند ظن عبدي بي   وا نا معـه ا  ا  كرنـي   فـا ن : "  -فيما رواه الشيخان  - وقوله -

 كرني في نفسه  كرت ه في نفسـي   وا ن  كرنـي فـي ملـا ٍ خيـر مـنهم   وا ن تقـّرب منـي شـبراً 
 " .تقربت  ا ليه  راعاً   وا ن تقّرب ا لّي  راعاً تقربت  منه باعاً   وا ن ا تاني يمشي ا تيت ه هرولة 

ناه استحضار عظمة الله سبحانه تعالى في جميـع الـإ حوال التـي يكـون عليهـا والذكر مع
ا و كـان فـي .. المؤمن سواء ا كان هذا الإستحضـار  هنيـاً ا و قلبيـاً ا و نفسـياً ا و لسـانياً ا و فعليـاً 

حال القيام ا و القعود ا و الإضطجاع ا و السـعي فـي مناكـب الـإ رض ا و تـدبر ا يـات القـرا ن   ا و 
ا و الإحتكـام ا لـى شـريعة اللـه   ا و ابتغـاء ا ي عمـل يقصـد بـه المـؤمن وجـه سماع الموعظة   

 .وهذا المعنى للذكر هو ما بينه القرا ن الكريم في مناسبات كثيرة .. الله 
 :ففي المعنى الذهني والنفسي يقول القرا ن الكريم  -
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افون يومًا رجال ال تلهيهم  ارة وال بيع عن ذكر اهلل وإقام الصالة وإيتاء الزكاة خي }

 ( . 37: النور )  {تتقلب فيه القلوب واألبصار 
 :وفي المعنى القلبي يقول القرا ن الكريم  -

: الرعد )  {الذين آمنوا وتطمئن قلوهبم بذكر اهلل أال بذكر اهلل تطمئن القلوب  }
22 . ) 

 وفي المعنى اللساني فكـل الإ يـات القرا نيـة التـي تـا مر بـذكر اللـه عـز وجـل يـدخل فـي -
.. مضمونها  كر اللسان دخولإً ا وليّاً لإ ن اللفظ هو ا ول ما يحتمله   والإ مر هو ا ول ما يشمله 

ا نـه  عن رسـول اللـه  -فيما رواه ابن ماجه وابن حيان  -ومما يؤكد هذا حديث ا بي هريرة 
  وروى " ا نا مع عبدي ا  ا هو يذكرني وتحركت بي شـفتاه : ا ن الله عز وجل يقول : " قال 
سـلام قـد كثـرت : مذي عن عبد الله بن بسر ا ن رجلاً قـال التر يـا رسـول اللـه   ا ن شـرائع الإ 

 " .لإ يزال لسانك رطباً بذكر الله : " علّي   فا خبرني بشيء ا تشبث به ؟ قال 
  واُثَِرت  ويدخل في الذكر اللساني كل الإ دعية والما ثورات التي صحت عن النبي 

سـواء مـا يتعلـق با دعيـة الصـباح .. الح رضـي اللـه عـنهم عن ا صـحابه الكـرام   والسـلف الصـ
قامة   ا و ا دعية الـدخول والخـروج    والمساء   ا و ا دعية الطعام والشرب   ا و ا دعية السفر والإ 

كمـا يـدخل فـي الـذكر اللسـاني .. ا و ا دعية النوم واليقظة   ا و ا دعية التهجد والظواهر الكونية 
ليهـة   والإسـتغفا رات الربانيـة التـي  كرهـا القـرا ن   وا ثـرت عـن نبينـا عليـه كل الإستغاثات الإ 

 ( .9) الصلاة والسلام 
 :وفي المعنى الفعلي يقول القرا ن الكريم  -

فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل اهلل واذكروا اهلل كثريًا  }

 ( . 95: الجمعة )  {لعلكم تفلحون 
 :الكريم  وفي المعنى الكلي يقول القرا ن -
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الذين  -إن يف خلق السموات واألرض واختال  الليل والنهار آليات ألوىل األلباب  }

يذكرون اهلل قيامًا وقعودًا وعلى جنوهبم ويتفكرون يف خلق السموات واألرض ربنا ما خلقت 

 ( . 919: ا ل عمران )  {هذا باطاًل سبحانك فقنا عذاب النار 
 : را ن الكريم فلقوله تعالى ا ما ا ن الذكر يشمل تلاوة الق -

 ( . 1: الحجر )  {إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون  }
 :ا ما ا نه يقصد به العبادة لله فلقوله تبارك وتعالى  -

 {يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهلل  }
 ( . 1: الجمعة ) 

بمعنى الذكر ؟ ا علمت ا ن الـذكر لـإ يتصـف بحالـة  ما ا يقصد -ا خي المربي  -ا عرفت 
واحدة   وا ن معانيه لإ تختص بطقـوس معينـة ؟ ا ا دركـت ا ن الـذكر حالـة نفسـية واعيـة تنتهـي 

 بالمؤمن ا لى ا ن يستحضر عظمة الله سبحانه على الدوام ؟
فاسع جهدك على ا ن تربـي ولـدك علـى هاتيـك المعـاني مـن .. فا  ا عرفت هذا وعلمته 

عظمـة اللـه فـي نفسـه   ليخشـاه فـي السـر والجهـر   والمتقلـب والمثـوى   والحـل استحضار 
 .والترحال   والسفر والحضر   والسلم والحرب   والبيت والسوق   والنوم واليقظة 

 :ليكون من عدد ا ولئك الذين عناهم الله بقوله حين قال .. وفي كل مكان 

م وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إميانًا إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهلل وجلت قلوهب }

 ( . 2: الإ نفال )  {وعلى رهبم فليتوكلون 
ولإ شك ا ن الولد ا  ا تا صلت نفسه على  كر الله سبحانه   وترسخ قلبه على مراقبتـه   

ْخبِتاً عابداً  اكراً صالحاً مستقيماً متزناً خلوقاً  فلا يقع في معصية   ولإ يرتكـب .. نشا  الولد م 
 ..غاية الصلاح والتقوى في الولد  -والله  -وهذا .. حشة   ولإ يعمل دنباً فا

سلام في التربية حينمـا يسـير علـى هـداه المربـون   ويلتـزم قواعـده  ا لإ ما ا عظم منهج الإ 
 !! ..الإ باء والمعلمون ؟
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على ا ن تربي ولدك على هاتيك المعاني التي سبق  كرهـا مـن  -ا خي المربي  -فاحرص 
خلاص   والتقـوى   ومراقبـة اللـه عـز وجـل   واستحضـار .. لذكر ا نواع ا لينشا  ولدك على الإ 

فا  ا فعلت هذا فعندئذ تكون قـد وصـلت ا لـى الغايـة المرجـوة فـي .. عظمته في كل الإ حوال 
 .. تكوين ولدك ورحياً   وا عداده ا يمانياً وخلقياً 

هـدى وديـن الحـق والصـراط بل يكون ولدك من الذين يشار ا ليهم بالبنان   لإ نـه علـى ال
 !! .المستقيم 
 :رب  الولد بالنوافل ( د ) 

 :لقوله تبارك وتعالى 

سراء )  {ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقامًا حممودًا  } : الإ 
71. ) 

ومن تقرب ا لى الله شـبراً : " ...  -فيما رواه الشيخان  -ولقوله عليه الصلاة والسلام  -
ا ليه  راعاً   ومن تقّرب ا لي  راعاً تقّربت ا ليـه باعـاً   وا  ا ا قبـل ا لـّي يمشـي ا قبلـت  ا ليـه تقّربت 
 " .ا هرول 
ما من عبد مسلم يصلي للـه تعـالى فـي كـل يـوم : "  -فيما رواه مسلم  - ولقوله  -

 " .اثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير الفريضة ا لإ بنى الله له بيتاً في الجنة 
لة عبادة التطـوع مـن غيـر الفريضـة   وهـي فـي المناسـبات كثيـرة   ولـإ والمقصود بالناف

بـا هم ا نواعهـا صـلاة وصـياماً   عسـى ا ن تنتهجهـا لنفسـك    -ا خي المربـي  -با س ا ن ا  كرك 
 :وتعّودها ا هلك وا ولإدك 

 : نافلة الصلاة ( ا  ) 
 لمـا روى مسـلم عـن ا بـي  ر رضـي اللـه عنـه ا ن رسـول اللـه : صلاة الضحى  - 9

 : ال ق
لامى من ا حدكم صدقة "  ويجزئ من  لك ركعتان يركعهما مـن .. يصبح على كل س 
 " .الضحى 
يصــلي  كــان رســول اللــه : ) وروى مســلم عــن عائشــة رضــي اللــه عنهمــا قالــت  -

 ( .الضحى ا ربعاً   ويزيد ما شاء 
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ـــا  - ـــه عنهم ـــانئ رضـــي الل ـــن ا م ه ـــي : ) وروى مســـلم ع ـــاني  ا ن النب صـــلى ثم
 ( .ركعات 

فيؤخــذ مــن هــذه الروايــات الثلاثــة ا ن ا قلهــا ركعتــان وا وســطها ا ربــع   وا فضــلها ثمــان   
 .فليختر المتنقل ما شاء 

 .ويبدا  وقتها بعد طلوع الشمس بنصف ساعة ا لى ما قبيل الظهر بساعة تقريباً 
وهي ست ركعات بعد صلاة المغرب لما روى ابن ماجه عن ا بي : صلاة الإ ّوابين  - 2

من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلن : " قال  نبي هريرة ا ن ال
 .وتجزئ ركعتين " . له بعبادة اثنتي عشرة سنة 

: " قـال  لما روى مسلم عن ا بي قتـادة ا ن رسـول اللـه : ركعتا تحية المسجد  - 3
 " .ا  ا دخل ا حدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين 

قـال : لما روى البخاري عـن ا بـي هريـرة رضـي اللـه عنـه قـال : ركعتا سنة الوضوء  - 4
سـلام   فـا ني : " لبلـال رضـي اللـه عنـه  رسول اللـه  حـدثني بـا رجى عمـل عملتـه فـي الإ 

ماعملـت عملـاً ا رجـى عنـدي مـن : )   فقال " نعليك بين يدي في الجنة ( 9)سمعت دّف 
 ( .لك الطهور ما ك تب لي ا ن ا صلي ا نّي لم ا تطهر طهوراً في ساعة ليٍل ا و نهارٍ ا لإ صليت بذ

ــي : صــلاة الليــل  - 2 ــرة ا ن النب ا فضــل : " قــال  لمــا روى الترمــذي عــن ا بــي هري
 " .الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل 

ا ن فـي الليـل لسـاعًة : " يقـول  سمعت رسول اللـه : وروى مسلم عن جابر قال  -
ا والإ خرة ا لـإ ا عطـاه ا يـاه   و لـك كـل ليلـة لإ يوافقها رجل مسلم يسا ل الله خيراً من ا مر الدني

. " 
نـه : " ا نه قال  وروى الترمذي عن ا بي ا مامة عن رسول الله  - عليكم بقيام الليـل فا 

ثم   " .دا ب الصالحين   وهو ق ْرَبة  ا لى ربكم   ومكّفرة للسيئات   ومنهاة عن الإ 
ل لإ نهــا ا قــرب ا لــى وا قــل صــلاة الليــل ركعتــان   ولــإ حــّد للــا كثر   وهــي ا فضــل النوافــ

خلاص   .الإ 
وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من ليـالي رمضـان : صلاة التراويح  - 2

  تصلى بجماعة بعد صلاة فرض العشاء   لما روى البيهقي عن السـائب بـن يزيـد الصـحابي 
كـانوا يومـون علـى عهـد عمـر بـن الخطـاب رضـي اللـه عنـه فـي شـهر : ) رضي الله عنه قـال 
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ضــان بعشــرين ركعــة   وكــانوا يقومــون بــالمئين   وكــانوا يتوكـّـؤون علــى عصــيّهم فــي عهــد رم
 ( .عثمان بن عفان رضي الله عنه من شدة القيام 

كمـا  -وهي ركعتان ثم يدعو بعـدهما بالـدعاء الـذي رواه جـابر : صلاة الإستخارة  - 7
ك بقـدرتك   وا سـا لك اللهم ا ني استخيرك بعلمك   وا سـتقدر: "  -جاء في صحيح البخاري 

اللهـم ا ن . من فضلك العظيم   فا نك تقِدر  ولإ ا قدر   وتعلم ولإ ا علم   وا نت علام الغيـوب 
ره لي   ويسـره لـي ( هذا الإ مر ) كنت تعلم ا ن  خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة ا مري   فاقد 

ي وعاقبـة ا مـري   شر  لي في دني ومعاش( هذا الإ مر )   ثم بارك لي فيه   وا ن كنت تعلم ا ن 
ر لي الخير حيث كان   ثم رّضني به   " .فاصرفه عني   واصرفني عنه   واقد 

 ( .هذا الإ مر ) ويسمي حاجته مكان قوله في الدعاء 
 .ثم يمضي لما ينشرح صدره له من فعل ا و ترك 

 : وهي ركعتان ثم يدعو بعدهما بهذه الإ دعية الما ثورة : صلاة الحاجة  - 2
اللـه الحلـيم الكـريم   سـبحان اللـه رّب العـرا العظـيم   الحمـد للـه رب  لـإ ا لـه ا لـإ" 

العالمين   ا سا لك موجبات رحمتك   وعزائم مغفرتك   والغنيمة من كل بـر   والسـلامة مـن 
كل ا ثم لإ تدع لي  نباً ا لإ غفرته   ولإ هّماً ا لإ فّرجته   ولإ حاجة هي لك رضى ا لإ قضيتها 

 . اه الترمذي رو" . يا ا رحم الراحمين 
اللهم ا ني ا سا لك وا توجه ا ليـك بنبيّـك محمـد نبـّي الرحمـة   يـا محمـد ا نـي توجهـت  " 

 " .بك ا لى ربي في حاجتي لت ْقَضى لي   اللهم فشّفعه فّي 
 . ا لى غير  لك من هذه الصلوات التي ثبتت في السنة 

 : نافلة الصوم ( ب ) 
عـن ا بـي سـعيد الخـدري رضـي اللـه الإ صل في صيام النفل ما رواه مسلم فـي صـحيحه 

ما مـن عبـد يصـوم يومـاً فـي سـبيل اللـه ا لـإ باعـد اللـه بـذلك اليـوم : " قال  عنه ا ن النبي 
 " .وجهه عن النار سبعين خريفاً 

 :والصوم ا نواع 
صـيام عرفـة : " قـال  لما روى مسلم عن ا بي قتادة ا ن النبـي : صوم يوم عرفة  - 9

 " .سنة التي قبله   والسنة التي بعده ا حتسب على الله ا ن يكّفر ال
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وهمـا التاسـع والعاشـر مـن شـهر محـرم   لمـا روى : صيام يوم عاشـوراء وتاسـوعاء  - 2
صيام يوم عاشوراء ا حتسب على الله ا ن يكفر السنة التي قبله والسنة التي : " مسلم عن قتادة 

 " .بعده 
ا لـى قابـل لإ صـومّن التاسـع لئن بقيـت : " ا نه قال  وروى ابن عباس عن رسول الله 

مـام ا حمـد   " .  ويصح ا ن يضم ا لى عاشوراء اليوم الحادي عشر   كمـا سـيا تي فـي روايـة الإ 
سلامية بعبادتها   .والحكمة في هذا مخالفة اليهود   لتتميز هذه الإ مة الإ 

مام ا حمد عن النبي  صـوموا يـوم عاشـوراء   وخـالفوا اليهـود   : " ا نه قال  روى الإ 
 " .يوماً قبله ا و يوماً بعده وصوموا 
لما روى مسلم عن ا بي ا يوب الإ نصاري رضي الله عنه ا نـه : صيام ست من شوال  - 3
  من صام رمضان ثم ا تبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر : " قال. " 

قـال رسـول اللـه : قـال  لمـا روى الترمـذي ا نـه ( : 9)صيام ثلاثـة ا يـام البـيض  - 4
  " : من الشهر ثلاثة ا يام فصم ثلاّ عشـرة   وا ربـع عشـرة   وخمـس عشـرة ا  ا صمت
. " 

كـان يصـومها   وسـئل عـن  لمـا روى الترمـذي ا نـه : صيام الإثنين والخمـيس  - 2
تعرض الإ عمال يـوم الـإثنين والخمـيس   فا حـب ا ن يعـرض عملـي وا نـا صـائم : "  لك فقال 

. " 
ه السلام   لمـا روى البخـاري عـن عبـد وهو صيام دواد علي: صيام يوم وا فطار يوم  - 2

صم يوماً فذلك صيام داود عليه : " قال له  الله ابن عمر رضي الله عنهما ا ن رسول الله 
 " .السلام   وهو ا فضل الصيام 

 .ا لى غير  لك من هذه الإ يام والشهور التي ثبت صيامها في السنّة النبوية 
 .ب عليه القضاء ويجوز لمن صام متنّفلاً ا ن يفطر   ولكن يج

هـذه ا هـم النوافـل التـي ثبتـت مشـروعيتها فــي السـنة النبويـة   وهـي مـن ا عظـم الإ عمــال 
الصالحة التي تقّرب العبد من الله عز وجل   وترسـخ فـي نفسـه حساسـية التقـوى   وطما نينـة 

يمان   ..اليقين   وحلاوة الإ 
لحة في تنفيـذ نوافـل القدوة الصا.. ا ن تعطي لإ هلك وا ولإدك  -ا خي المربي  -فاحرص 

ثـم ا تبـع .. ليكتسبوا منـك   ويا خـذوا عنـك   ويقتـدوا بـك .. الصلاة و الصيام على نفسك 
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فـي الـدعوة ا لـى الإ خـذ بفضـيلة النافلـة   .. هذه القدوة بالكلمة الطيبـة   والموعظـة الحسـنة 
لاة ونافلـة والعمل بعبادة التطـوع   كـي تـرى مـن ا هلـك وا ولـإدك مـن اعتـاد تلقائيّـاً نافلـة الصـ

 ..فيحرصوا على العمل والتطبيق في الإ وقات المخضضة   والإ يام المتعيّنة .. الصوم 
مـن ا عظـم العوامـل فـي تكـوين الولـد روحيّـاً و ا يمانيّـاً    -ولله  -وهذا الرب  التنّفلي هو 

خلـاص   والتقـوى   ومراقبـة.. وا عداده خلقيّاً ونفسيّاً  اللـه  بل هو الذي ينّشئ الولـد علـى الإ 
 ..عز وجل   واستحضار العظمة الربانية في كل الإ حوال 

فتكون قد وصلت ا لى الغاية المرجوة في الرب  الروحي  -ا خي المربي  -فا  ا فعلت هذا 
  والتكوين الرباني   بل يكون ولدك من الذين يشـار ا لـيهم بالبنـان لإ نـه علـى الهـدى   وديـن 

 .الحق والصراط المستقيم 
 :لد بمراقبة الله تعالى رب  الو( و ) 

 {تقّلبك يف الساجدين  -الذي يراَّ حني تقوم  }: لقوله تبارك وتعالى  -
 (  291 - 292: الشعراء ) 

 ( . 4: الحديد )  {وهو معكم أين ما كنتم  }: وقوله  -

: ا ل عمران )  {إن اهلل ال خيفى عليه شيٌء يف األرض وال يف السماء  }: وقوله  -
2 . ) 

حسان : "  -فيما رواه مسلم  -له عليه الصلاة والسلام ولقو - ا ن تعبـد اللـه كا نـك : الإ 
نه يراك   " .تراه فا ن لم تراه فا 

هـا : "  -فيما رواه الترمذي  -وقوله  - اتق الله حيثما كنت   واْتبـع السـيئة الحسـنة تمح 
ل ق حسن   " .  وخالِق الناس بخ 

س مــن دان نفســه وعمــل لمــا بعــد المــوت   الكــيّ : "  -فيمــا رواه الترمــذي  -وقولــه  -
 " . والعاجز من ا تبع نفسه هواها وتمنى على الله الإ ماني 

سـلام اعتنـى بتربيـة  فيؤخذ من مجموع هذه الإ يـات القرا نيـة   والإ حاديـث النبويـة ا ن الإ 
نسانية في المتقلب  الفرد المسلم على ا ساس المراقبة لله في السر والعلن   ومحاسبة النفس الإ 

 ..والمثوى   والإستشعار بتقوى الله في الحّل والترحال 
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مع ولدك هذا المسلك   وتغرس فـي ا عمـاق قلبـه بـذور  -ا خي المربي  -فحينما تسلك 
وترّوضه على مراقبة الله وهو يعمل   ومحاسبة نفسه وهـو .. المراقبة   والمحاسبة   والتقوى 

خلاص لله رب العـالمين فـي فعندئ.. يفكر   والإستشعار بالتقوى وهو يحّس  ذ يتربى على الإ 
 .فلا ينوي نية ولإ يعمل عملاً ا لإ ابتغاء مرضاة الله .. كل ا قواله وا عماله وسائر تصرفاته 

فلـا .. وكذلك سيتربى على كل شعور طاهر عفيف نظيف بل ينجو من ا فـات النفـوس 
ابه نـْزغ  مـن الشـيطان   ا و وا  ا ا صـ.. يحسد   ولإ يحقد   ولإ ينّم ولإ يتمتع المتاع الدنس 

ــنفس الإ مــارة   تــذكّر ا ن اللــه ســبحانه معــه يســمعه ويــراه  ــا  ا هــو متــذكّر .. هاجســة  مــن ال ف
 ..مبصر 

 {إن الذين اتقوا إذا مّسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون  }
 ( . 259: الإ عراف ) 

يمانية : ) وسبق ا ن  كرنا في مبحث  فـي القسـم الثـاني مـن كتـاب ( مسؤولية التربية الإ 
ا ن هذه الظاهرة من الترويض على مراقبة الله عز وجل كانت ديـدن السـلف الصـالح : الإ ولإد 

مـام ( سهل بن عبـد اللـه التسـتري )   وا ليكم ما  كرناه سابقاً من شا ن    كمـا قصـه علينـا الإ 
ثلـاّ سـنين ا قـوم  كنـت   ا نـا ابـن: ) قـال سـهل بـن عبـد اللـه التسـتري .. الغزالي في ا حيائه 

ا لـإ تـذكر اللـه الــذي : فقـال لـي يومـاً ( محمـد بـن ســوار ) بالليـل   فـا نظر ا لـى صـلاة خـالي 
قل بقلبك عنـد تقلبّـك فـي فراشـك ثلـاّ مـرات مـن : كيف ا  كره ؟ قال : خلقك ؟ فقلت 

فقلـت   لـك ثـم ا علمتـه    . اللـه معـي   اللـه نـاظري   اللـه شـاهدي : غير ا ن تحّرك لسانك 
قـل  لـك كـل ليلـة : قل  لك كل ليلة سبع مـرات   فقلـت   لـك ثـم ا علمت ـه   فقـال :  فقال

: فلمـا كـان بعـد سـنة   قـال لـي خـالي .. ا حدى عشر مرة   فقلت ه   فوقع في قلبي حلاوتـه 
نه ينفغك فـي الـدنيا والـإ خرة   فلـم ا زل  احفظ ما علمتك   ود م عليه ا لى ا ن تدخل القبر   فا 

احفظ مـا علمتـك   : جدت  لذلك حلاوة في سّري   ثم قال لي خالي على  لك سنين   فو
نـه ينفعـك فـي الـدنيا والـإ خرة   فلـم ا زل علـى  لـك سـنين    م عليه ا لى ا ن تدخل القبر  فا  ود 

يا سهل من كان الله معه   ونـاظراً : فوجدت  لذلك حلاوة في سّري   ثم قال لي خالي يوماً 
 .. ( .والمعصية  ا يعصيه ؟ ا ياك.. ا ليه   وشاهده 

ا صـبح ســهل  .. وبهـذا التوجيـه الســديد   والتـرويض المســتمر   والتربيـة الربانيـة الحقــة 
 .رحمه الله من كبار العارفين   ومن رجال الله الصالحين 



 : الثالث القسم 257
 

مام ا حمد الرفاعي رحمه الله في كتابـه البرهـان المؤيـد  مـن الخشـية تكـون : ) يقول الإ 
 ( المراقبة   ومن المراقبة يكون دوام الشغل بالله تعالى  المحاسبة   ومن المحاسبة تكون

ا ن ترّوض نفسك وا هلك وا ولإدك على مراقبة الله عـز وجـل    -ا خي المربي  -فاحرص 
 ..وا ن تعّودهم على محاسبة ا نفسهم   وا ن تغرس في نفوسهم ا صول التقوى والخشية 

ايــة المرجــّوة فــي التربيــة فــا  ا فعلــت  لــك فتكــون قــد وصــلت بالعيــال والإ ولــإد ا لــى الغ
بــل يكــون ولــدك مــن الــذين يشــار ا لــيهم بالبنــان   لإ نــه علــى .. الروحيــة   والتكــوين الربــاني 

 .الهدى ودين الحق والصراط المستقيم 
                                     *    *   * 

سلامي فـي ربـ  المسـلم روحيّـاً   وتكوينـه ا يمانيّـ .. اً وخلقيّـاً تلكم ا هم بنود المهج الإ 
ومن المؤكد ا ن الولد منذ نعومـة ا ظـافره ا  ا ارتـب  بعبـادة اللـه قولـإً وعملـاً   وبـالقرا ن الكـريم 
تلاوة وتدبراً   وبالمساجد ملازمة واعتياداً   وبـذكر اللـه مداومـة واسـتمراراً   وبالنوافـل تنفيـذاً 

بالصـفاء  -لـإ محالـة  -الولـد سيتصـف فـا ن .. وتطبيقاً   وبالمراقبة الربانية استشعاراً ومحاسبة 
خلاص   وي عرف بالورع والتقـوى   ويتميـز بمسـحة التخّشـع  يمان والإ  شراق   وي وَسم بالإ  والإ 

خبات لله رب العالمين   !! ..والإ 
                                *    *   * 

 (9)الّرب  الفكري : ثالثاً                        
الفكري هو ارتباط المسلم منذ ا ن يعقل ويميـز ا لـى ا ن يترعـرع يافعـاً   المقصود بالرب  

ســلام دينــاً ودولــة   وبتعــاليم القــرا ن .. ا لــى ا ن يصــبح شــاباً   ا لــى ا ن يتــدّرج رجلــاً  بنظــام الإ 
سـلامية انــدفاعاً  دسـتوراً وتشـريعاً   وبـالعلوم الشـرعية منهاجـاً وحضـارة   وبمنهجيـة الـدعوة الإ 

 .وحماساً 
ــة العقليــة : ) ن  كرنــا فــي مبحــث وســبق ا   ــة ( مســؤولية التربي بعــض الحقــائق فــي توعي

والـإ ن ا لخـص مـا سـبق ا ن كتبنـاه مـع ا ضـافة بعـض النقـاط للارتبـاط .. المربين ا بناءهم فكريّاً 
 .الوثيق بين ما كتبناه سابقاً   وبين ما سنذكره الإ ن 

 : وهذه الحقائق مرتبة كما يلي 
سلام وص - 9 لما يمتاز من مقّومات الشمول .. لاحيته لكل زمان ومكان خلود هذا الإ 

 ..والتجدد والإستمرار 



 : الثالث القسم 252
 

ا لـإ بفضـل .. الإ باء الإ ولون ما وصلوا ا لـى مـا وصـلوا ا ليـه مـن عـزة وقـوة وحضـارة  - 2
سلام   وتطبيقهم لإ نظمة القرا ن   ..اعتزازهم بهذا الإ 

سلامية التي كانت وما زالت منـار - 3 يهتـدي الإ نـام . اً للـدنيا الكشف عن الحضارة الإ 
 .بنورها   ويرتشفون من معينها على مر العصور والتاريخ 

سلام  - 4  :الكشف عن المخططات التي يرسمها ا عداء الإ 
 .المخططات اليهودية الماكرة  -
 .والمخططات الإستعمارية الغاشمة  -
 .والمخططات الشيوعية الملحدة  -
 . والمخططات الصليبية الحاقدة  -
سـلامية فـي الـإ رض   وغـرس بـذور ه ذه المخططات تستهدف طمس معالم العقيدة الإ 

ســلامية  ــروات البلــاد الإ  وا خمــاد روح المقاومــة والجهــاد فــي الشــباب المســلم   واســتغلال ث
سـلامي  .. لمصالحهم الذاتية   وغاياتهم الشخصـية   ثـم السـيطرة علـى العـالمين العربـي والإ 

 ..زءاً لإ يتجزا  من بلادهم لتكون دائماً تحت حكمهم   وج
سـلام لـن تسـتعيد مكانتهـا تحـت الشـمس   ولـإ يمكنهـا  - 2 التذكير الدائم با ن ا مة الإ 

سـلام منهاجـاً وتشـريعاً   والقـرا ن .. بحال ا ن تصـل ا لـى  روة العـزة والمجـد  ا لـإ ا ن تتخـذ الإ 
 : دءاً وشعاراً وا ن تضع قول عمر رضي الله عنه نصب ا عينها مب.. الكريم دستوراً وا حكاماً 

سلام   فمهما ابتغينا العزة بغير ما ا عزنا الله به ا  لنا الله )   ( . نحن قوم ا عزنا الله بالإ 
سـلام : ) وما ا حسن ما قـال بعضـهم  لـم نـدخل التـاريخ بـا بي جهـل   .. نحـن ا مـة الإ 

ا بـي ولكن دخلناه بالرسول العربي صلوات الله وسلامه عليـه و.. وا بي لهب   وا بّي بن خلف 
ــر  ــدر . بكــر وعم ــا بب ــراء   ولكــن فتحناه ــوح بحــرب البســوس وداحــس والغب ــتح الفت ــم نف ول

ولـــم نحكـــم الـــدنيا بالمعلقـــات الســـبع   ولكـــن حكمناهـــا بـــالقرا ن .. والقادســـية واليرمـــوك 
سـلام   .. المجيد  ولم نحمل ا لى الناس رسالة اللات والعّزى   ولكن حملنا ا لـيهم رسـالة الإ 

 ( .9( ).. ومبادئ القرا ن 
سلامي  - 2 التذكير الدائم ا ن هذا التخلف والتمزق والإنقسام الذي ا صاب المجتمع الإ 

من ا قصاه ا لى ا قصاه   وهذا التسل  اليهودي الإستعماري الـذي فـرض وجـوده علـى فلسـطين 
ما هو ا لإ نتيجة ب ْعد المسلمين عن الله   وتعطيل الحكم بما ا نـزل اللـه .. والمسجد الإ قصى 

جداء النظم الإ رضية   والقـوانين الوضـعية مـن دول لـإ تقـيم للـديانات السـماوية   ولـإ   واست



 : الثالث القسم 251
 

ــاً  ــإ وزن ــاراً ول ــة اعتب ــل  وصــدق رســول اللــه !! .. للقــيم الخلقي فيمــا رواه البيهقــي  -القائ
ولإ حكم ا مراؤهم بغير ما ا نزل الله ا لإ سل  عليهم عدوهم فاستنفدوا بعض ما : "  -والحاكم 

 " .  وما عطلوا كتاب الله وسنة نبيه ا لإ جعل الله با سهم بينهم في ا يديهم 
ســلام مهمــا تــا مر الإ عــداء   وخطّــ  الكــافرون  - 7 .. التــذكير الــدائم ا ن المســتقبل للا 

مام ا حمـد والبـزار والطيالسـي عـن النبـي  ا ن : " ا نـه قـال  للحديث الصحيح الذي رواه الإ 
اء الله ا ن تكون ثم يرفعها اللـه جـل جلالـه   ثـم ا ول دينكم نبوة ورحمة   وتكون فيكم ما ش

تكون خلافة على منهاج النبّوة تكون فيكم ما شاء الله ا ن تكون ثم يرفعها اللـه جـل جلالـه   
ثم تكون ملكاً عاّضاً فيكون ما شاء الله ا ن يكون ثم يرفعه الله جل جلالـه   ثـم يكـون ملكـاً 

يرفعـه اللـه جـل جلالـه   ثـم تكـون خلافـة علـى  جبريّاً   فيكون مـا شـاء اللـه ا ن يكـون   ثـم
سـلام بجرانـه فـي الـإ رض يرضـى عنهـا  منهاج النبـّوة تعمـل فـي النـاس بسـنّة النبـي   وي لقـي الإ 
ساكن السماء   وساكن الإ رض   لإ تدع السماء من قطر ا لإ صبّته مدراراً   ولإ تدع الإ رض 

 " .من نباتها ولإ بركاتها شيئاً ا لإ ا خرجته 
يبدو من الحديث ا ن الملك الجبري قد جاء دوره الإ ن ومظهره تلك الإنقلابـات فالذي 

ــن ا رادة الشــعب    ــة   وغصــباً ع ــى الحكــم دون را ي الإ م ــي توصــل ا صــحابها ا ل ــرة الت الكثي
ولكـن دلإئـل اليقظــة .. فـي تركيـا   وتتابعــت فـي كـل مكـان ( ا تـاتورك ) دكتاتوريـات بـدا ها 

سلامية تبشر با ن  لك لن يطول   وسيا تي اليوم الذي تكون فيه الخلافة علـى منهـاج النبـوة  الإ 
سلام   ( .9)ولعل  لك يكون قريباً ا ن شاء الله ..   والحياة العامة على سنن الإ 

ــة التــي تقــول  - 2 ــدائم مــن وجهــة نظــر اليائســة القاتل انتهــى كــل شــيء : ) التحــذير ال
 ( ..ائدة الزم ِحلس بيتك فليس في العمل ولإ الجهاد ف( ) وعجزنا 

 :وها هو القرا ن الكريم يحذرنا من هذه الزمرة المعّوقة الميئّسة المتهالكة حين يقول 

 -قد يعلم اهلل املعّوقني منكم والقائلني إلخوا م هلّم إلينا وال يأتون البأس إال قلياًل  }

ن أشّحًة عليكم فإذا جاء اخلو  رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه م

املوت فإذا ذهب اخلو  سلقوكم بالسنة حداد أشّحة على اخلري أولئك   يؤمنوا فأحبن اهلل 

 ( . 91- 92: الإ حزاب )  {أعماهلم 
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وها هو الرسول عليه الصلاة والسلام يحذرنا من هذه الطائفة التـي تعيـق المسـلمين فـي 
 :فيقول .. تقدمهم السياسي والجهادي 

 " .ا هلكهم  من قال هلك المسلمون فهو" 
وها هو  ا التاريخ ينطق بالحق   ويتكلّم عـن الهـّزات المـدمرة التـي ا صـابت المسـلمين 

 . عبر العصور فما ا كانت النتيجة ؟ 
من كـان يظـن ا ن تقـوم للمسـلمين قائمـة حـين اسـتولى الصـليبيون علـى كثيـر مـن ( ا  ) 

سلامية والمسجد الإ قصى ما يقارب قرناً من الزمان ؟  البلاد الإ 
من كان يظن ا ن هذه البلاد ستتحرر علـى يـد البطـل المغـوار صـلاح الـدين فـي معركـة 

 ! .حطين الحاسمة   ويصبح للمسلمين من الكيان والقوة والعزة ما شّرف التاريخ 
سلامي مـن ( ب )  من كان ا ن تقوم للمسلمين قائمة لما خّرب المغول والتتار العالم الإ 

 لإ نفس والإ موال والإ عراض فتكاً  ريعاً ؟ا قصاه ا لى ا قصاه   وفتكوا في ا
 !! .. من جماجم المسلمين ( هولإكو ) حتى قيل ا ن جبالإً شامخة ا قامها 

سلام ستتحرر على يد البطل المقدام  فـي معركـة عـين ( قطز ) من كان يظن ا ن بلاد الإ 
ت بـه مـا فخـر.. جالوت الحاسمة   ويصبح للمسلمين من المجد والعظمة والرفعـة والسـيادة 

 ..للا جيال ؟ 
ا ن التفاؤل بالنصر هـو مقدمـة النصـر   وا ن القـوة المعنويـة فـي كـل ا مـة هـي التـي تـدفع 

والتـاريخ ا كبـر شـاهد ( !! .. 9)ا جيالها وشبابها ا لـى تحقيـق المزيـد مـن الإنتصـارات الخالـدة 
 !! ..على ما نقول 

 : -ا خي المربي  -هذه الحقائق 
حتـى ..ل نهار   وا ن تطرق بها ا سماعهم على الـدوام يجب ا ن تلّقنها ا هلك وا ولإدك لي

ــة  ــوب مؤمن ــة   وقل ــة متين ــم عالي ــة   وهم ــة متفائل ــوس متوثب ــلام بنف س ــى الإ  ــع ا ل ــدفع الجمي ين
 ..راسخة 

سـلامية   والـرب  الفكـري  -يا ا خي  -وا بشرك  ا نك ا  ا ثابرت معهم في هذه التوعيـة الإ 
سـلام   ا ب.. والتذكير الحضـاري والتـاريخي .. والروحي  شـرك بـا ّن الإ ولـإد ارتبطـوا فكريّـاً بالإ 

سـلام دسـتوراً  وانساقوا شعوريّاً ووجدانيّاً في زمرة الداعين ا لى الله   ولم يعرفوا سوى شريعة الإ 
ومنهاجاً   ولم يتخذوا سوى النبي عليه الصلاة والسلام قـدوة وا مامـاً   ولـم يتـا ثروا بحـال مـن 
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ــدعايات المغرضــة   والشــ ــإ حوال بال ــد الكــافرة ال ــادئ الضــالة   والعقائ ــة   والمب عارات الزائف
 ..والملحدة 

ا لـإ ا ن تهيّـئ لمـن لـه حـق التربيـة عليـك مكتبـة منزليـة  -ا خـي المربـي  -وهذا لـإ يتـا تى 
تجمع بين طياتها متنوعات من الكتب الشرعية   والفكرية   والتاريخية   والإ دبيـة والقصصـية 

سـلامي   هــذه   والدعويـة   لإ علـام الكتّـاب ال سـلاميين   والعلمــاء الشـرعيين فـي العـالم الإ  إ 
سلام على حقيقته الصافية الناصعة   ..المتنوعات من الكتب تعرض الإ 

كما جاء بـه نبيّنـا عليـه الصـلاة والسـلام   وكمـا فهمـه الصـحابة رضـوان اللـه علـيهم   
 !! ..وكما درج عليه سلفنا الصالح   ومن تبعهم با حسان 

حين تريد اقتناء ا ي كتاب ا ن تستعين بـا راء العلمـاء المخلصـين  -المربي  ا خي -وعليك 
سلامية في العصر الحـديث  مخافـة ا ن يـدخل ا لـى ..   والدعاة الصادقين من حملة الدعوة الإ 

سـلام  سـلام   وعاطفـة الإ  سـلام   وبحـوّ الإ  ولكـن  المؤلـف ..البيت كتاب يحمل اسـم الإ 
لغزو الفكري من المستغربين والمستشرقين   فـيظن ا ن صاحب الكتاب متا ثر با فكار ا صحاب ا

ما قالوه هو الحقيقة في  اتها   فيكتبها على ا نها حقائق ولكنها في الواقع ونفس الإ مر ا باطيـل 
سلام  ا حمد ا مين   طه حسـين   : كا مثال !! .. وهو يظن ا نه يحسن صنعاً .. ليست من الإ 

جــدي   جلــال الكشــك   وعشــرات حســين هيكــل   خالــد محمــد خالــد   محمــد فريــد و
 . غيرهم 

ا ن تختــار المســجد المناســب لصــلاة  -ا خــي المربــي  -ومـن الوســائل التــي تــرب  ولــدك 
خلـاص والتقـوى    الجمعة   ولن تحسـن الإختيـار ا لـإ ا  ا كـان الخطيـب علـى درجـة مـن الإ 

سلامي الكامل   والإ سلوب الجذاب   والثقافة الشـام لة   والعلـم والوعي الناضج   والفهم الإ 
ـــاة  ـــوعي .. المحـــي  با حـــداّ الحي ـــي ال ـــرة ف ـــة   والثم ـــا ثير بالغ ـــي الت لتكـــون الإســـتفادة ف

 !! .. مرجّوة 
ا ن تختار الجهة المناسبة لسـماع المحاضـرة   ولـن تحسـن  -ا خي المربي  -واحرص  -

سـلامية الراسـخة   والخلـق  الإختيار ا لإ ا  ا كان المحاضر علـى درجـة عظيمـة مـن العقيـدة الإ 
سلام العظيم عقيدة علماً وحضارة وفكراً  سلامي الكامل   ليرب  ما يقول بالإ   !! ..الإ 

ا ن تختار الجهة المناسبة لسـماع المحاضـرة الهادفـة   ولـن  -ا خي المربي  -واحرص  -
تحسـن الإختيـار ا لـإ ا  ا كــان المكـان الـذي تقــام فيـه المسـرحية بعيــداً عـن الـدنايا وسفاســف 

ولن تحسن الإختيار ا لإ ا  ا كانت المسرحية ترتب  بالإ مجـاد والتـاريخ   . .الإ مور والمنكرات 
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ــالج الواقــع الجــاهلي الــذي يتخــب  فيــه المســلمون بشــرط ا ن يكــون المشــرفون علــى  ا و تع
لتــؤدي المســرحية ..المســرحية ممــن يشــهد لهــم بــالتقوى والإ خلــاق والكفــاءة والإختصــاص 

 !! .. د رسالتها   وتصل بالجمهور ا لى الهف المنشو
في ارتباط ولـدك فكريـاً وفـي  -ا خي المربي  -هذه هي ا هم الوسائل التي ا قترحها عليك 

 ..ا عداداه عقيدياً و ا يمانياً 
فا ن .. ولعمر الحق ا نك ا  ا سلكت بولدك هذا المسلك   واتجهت به هذا الإتجاه 

يمان   ورسوخ العقيدة ما يجعله قادراً ب ا ن يواجه تحّدي الولد سيكون عنده من حصانة الإ 
بل يستعلي على .. الجاهلية بتصوراتها وا فكارها   وتحدي المبادئ الضالة بضلالها وا لحادها 

لإ ن دين الله ا صبح في اعتقاده  .. كل المقاييس الإ رضية التي هي من مبتكرات الناس 

: المائدة )  {ومن أحسن من اهلل حكمًا لقوم يوقنون  }وتصوره فوق كل اعتقاد وتصور 
ومعنى هذا ا ن ولدك ا صبح يشار ا ليه بالبنان   لإ نه على الهدى ودين الحق والصراط (  25

 !! ..المستقيم 
                            *    *   * 

 الرب  الإجتماعي: رابعاً                       
ــا فــي مبحــث  ــة : ) ســبق ا ن  كرن ــة الإجتماعي ــاني مــن ( مســؤولية التربي ــي القســم الث ف

سـلام : ) تاب ك ا ن علـى المربـي مسـؤولية كبـرى فـي تا ديـب الولـد منـذ ( تربية الإ ولإد في الإ 
نعومة ا ظفاره على التزام ا داب اجتماعيـة فاضـلة   وعلـى تعويـده ا صـول نفسـية نبيلـة تنبـع مـن 

سلامية الخالدة   وتنبعث من الشعور الإ خوي العميق  ليظهر الولد فـي المجتمـع .. العقيدة الإ 
سلام ي على خير ما يظهر به من حسن الإ خلاق   والتعامل الإ خوي والإ دب الإجتمـاعي   الإ 

نساني الحكيم   ..والإتزان العقلي   والتصرف الإ 
 : ولقد حصرنا الوسائل التي تؤدي ا لى التربية الإجتماعية الفاضلة في ا مور ا ربعة 

 .غرس الإ صول النفسية النبيلة  - 9
 .مراعاة حقوق الإ خرين  - 2
 . التزام الإ داب الإجتماعية العامة  - 3
 .المراقبة والنقد الإجتماعي  - 4
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ما في هذه الوسائل من تقويم ا خلاق الولد سـلوكيّاً    -ا خي المربي  -ولإ يخفى عليك 
ليكــون اللبنـة الصــالحة فـي تكــوين المجتمــع .. ومـن ا عــداده اجتماعيّـاً   ومــن تكونيـه نفســيّاً 

صـــلاح .. مثاليـــة الصـــالحة الفاضـــل   وا يجـــاد الإ مـــة ال ســـلام فـــي الإ  وهـــذا هـــو منطلـــق الإ 
 !! .والبناء 

ــة  ــة الإجتماعي ــالرب  الإجتمــاعي بعــد ا ن فصــلنا القــول عــن التربي ولكــن مــا المقصــود ب
كـل  لـك .. ووسائلها ؟ وما المراد يرب  الولد اجتماعياً ؟ وما هو علاقة هذا الرب  بالتربيـة ؟ 

 .الله قصد السبيل   ومنه نستمد العون  سنجيب عنه في هذا البحث   وعلى
هـو ا ن يسـعى المربـي جهـده فـي ربـ  ولـده منـذ ا ن .. المقصود برب  الولـد اجتماعيـاً 

يكتســب منهــا التزكيــة لنفســه   .. ببيئــة اجتماعيــة نظيفــة صــالحة .. يــتفهم حقــائق الإ شــياء 
يمانه   والعلم النافع لعقله   والإ خلاق الفاضلة الصـحية لجسـمه    والطهر لقلبه   والتثبيت لإ 

شـراق الربـاني لروحـه   والإنـدفاع  سلامية لفكره   والجهاد الصـادق لدعوتـه   والإ  والتوعية الإ 
يماني لدينه   ..الإ 

ولكن ما هي هذه البيئة الإجتماعية الصالحة التي تكسب الولـد هـذه الصـفات الكريمـة 
نسان المثالي الواعي الصالح   ..  وتجعل منه هذا الإ 

 :ا نها متحققة في ارتباطات ثلاثة  ا رى
 . رب  الولد بالمرشد  - 9
 .رب  الولد بالصحبة الصالحة  - 2
 .رب  الولد بالدعوة وبالداعية  - 3

                                      *    *   * 
 :رب  الولد بالمرشد  - 9

سـلام مما لإ يختلف فيه اثنان ا ن الولد ا  ا ارتب  بعالم مرشد مخلص ص الح   فـاهم للا 
على حقيقته   منـدفع لـه مجاهـد فـي سـبيله   مطبّـق لحـدوده وا حكامـه   وقّـاف عنـد ا وامـره 

لإ يختلـف اثنـان فـي ا ن هـذا الولـد يكتمـل ا يمانيـاّ .. وزاجره   لإ تا خذه في الحق لومة لإئم 
علـى العقيـدة  وخلقياً   وينضج عقلياً وعلمياً   ويتكـون جهاديـاً ودعويـاً   ويتربـى بشـكل عـام

سلام الكامل   ..الراسخة   والإ 
رشـاد   وتربيـة النفـوس  ولكن لو ا َجْلنا النظر يميناً وشمالإً وتتبعنا ا حوال من يتصـدون للا 

 فما ا نجد ؟ 
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يعطون لتلامذتهم ومريديهم الصورة المقلوبة المشّوهة عن  -و يا للا سف  –نجد الإ كثر 
سلام   ا و يعطون جانباً معيناً من ا سلام   ويهملون الجوانب الإ خرى الإ   ..لإ 

سلام قولهم   : فمن ا مثلة ا عطاء الصورة المقلوبة عن الإ 
سلام ليس فيه نظام حكم )  -  .. ( .ا ن الإ 
 ( .لإ يجوز للمسلم السالك ا ن يتدخل في السياسة )  -
 ( .ا ن تعتقدها طاعة  -ا يها المريد  -ا  ا را يت شيخك متلبّسا بالمعصية فعليك )  -
 ( . الشيخ منّزه عن الوقوع في المعصية لكونه متصفاً بالحفظ والعصمة  ) -
المريد لإ يتخلى عن الر ائل ولإ يتحلى بالفضائل   ولإ يصل ا لى الله حتـى يعتـرف )  -

 ( .لشيخه عن كل موبقة ارتكبها   وعن كل  نب اقترفه 
ــى عــن خــاطرة الســوء يكــون )  - ــر لشــيخه بكــل شــيء حت ــم يق ــد ا  ا ل مناقضــاً المري
 ( .للبيعة 

سلام   .ا لى غير  لك من هذه الإ قوال التي تناهض شريعة الله تعالى   وتخالف نظام للا 
سلام ويهمل الجوانب الإ خرى   :ومن ا مثلة من يا مر بجانب من الإ 

منهم من يركّز توجيهه وعنايتـه علـى ا صـلاح الـنفس وتزكيتهـا   ويهمـل واجـب الـإ مر  -
 ..  ومناهضة الظلم والظالمين  بالمعروف والنهي عن المنكر

سـلامي   والتكـوين الروحـي والعبـادي  - ويهمـل جانـب .. ومنهم من يهـتم للمظهـر الإ 
سلامي  قامة حكم الله في الإ رض .. العمل الحركي   والتجمع الإ   ..لإ 

ومنهم من يوجه كل اهتمامه بتبليل الدعوة ا لى الله تعالى   ولإ يكتـرّ مـن قريـب ا و  -
سلام بعيد با ي تح علماً .. ومنهم .. ومنهم .. رك ا و نشاط  ا و عمل يؤدي ا لى ا قامة دولة الإ 

سلام كّل لإ يتجزا    وا ن ا حكامه التشريعية لـإ تقبـل التجزئـة والإنفصـال  يقـول اللـه .. با ن الإ 
 : سبحانه 

أفتؤمنون ببع  الكتاب وتكفرون ببع  فما جزاء من يفعل ذلك منكم إال خزٌى  }

 ( . 22: البقرة )  {نا ويوم القيامة يردون إىل أشد العقاب يف احلياة الدي
سـلام    فالمرشد الرباني   والعالم الواعي الناضج هو الذي يعطي القدوة الكاملة عن الإ 
فلا يجوز له في دين الله ا ن يكـتم علمـاً   ا و يسـكت عـن حـق   ا و يتغاضـى عـن منكـر   ا و 

واضـعه   ا و يخشـى ا حـداً مـن النـاس   ا و يتساهل في واجب   ا و يحرف الكلم عـن بعـض م
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وا  ا .. يحابي ا حداً من  وي الجاه والسلطان   ا و يجد في حـق اللـه مقالـإً ثـم يسـكت عنـه 
فيكون كاتماً لما ا نزل الله من البينات والهدى   بل كـان مـن الـذين لـإ .. فعل شيئاً من هذا 

قـال . يلعـنهم اللـه ويلعـنهم اللـاعنون  بل كان ممـن.. يتظر الله ا ليهم ولإ يزكّيهم يوم القيامة 
 : الله تعالى 

إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى من بعد ما بيناه للناس يف الكتاب  }

إال الذين تابوا واصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا  -أولئك يلعنهم اهلل ويلعنهم الالعنون 

 ( . 925 - 921: البقرة )  {التواب الرحيم 
 :وقال ا يضا  

إن الذين يكتمون ما أنزل اهلل من الكتاب ويشرتون به مثنًا قلياًل أولئك ما يأكلون يف  }

: البقرة )  {بطو م إال النار وال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم 
974 . ) 

يكـتم علمـاً  والرسول صلوات الله وسلامه عليه قد ا نذر بجهنم وساءت مصـيراً كـل مـن
 ..ينفع الله به في ا مر الدين ا و يسكت عن حق معلوم من الدين بالضرورة 

من كتم علمـاً : " قال  فقد روى ابن ماجه عن ا بي سعيد الخدري عن رسول الله 
 " .ينفع الله به في ا مر الدين ا لجمه الله يوم القيامة بلجام من نار 

صـلاح  ا ن المرشدين المخلصـين والعلمـاء الربـانيين الـذين حملـوا فـي الماضـي ا مامـة الإ 
ــوس  ــة النف رشــاد   وتزكي ــة والإ  ــم .. والتربي ــن الفه ــب عظــيم م ــى جان ــة عل ــي الحقيق ــانوا ف ك

سـلامي  سلامي الكامل   وكانوا على درجة كبيـرة مـن الـورع والتقـوى   والتـزام المـنهج الإ  الإ 
  بـل كـانوا يعطـون الصـورة  المتمثل في كتاب الله عز وجل   وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام

رشـادية    سـلامي   ومهمهـتم الإ  سلام في سـلوكهم الإجتمـاعي   وفهمهـم الإ  الصادقة عن الإ 
بل كانوا لإ يسكتون عن منكر را وا من الواجـب تغييـره   ولـإ يتغاضـون .. وتوجيههم التربوي 

ت عــن حــّق وجــدوا مــن المصــلحة ا ن يتكلمــوا فيــه   ولــإ يتقاعســون عــن جهــاد مقــدس دعــ
 ...الحاجة ا ليه 
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ا ما تمسكهم بالشريعة والتزامهم للقرا ن والسنة فلنستمع ا لى ما يقوله كبـار هؤلـإء الإ ئمـة 
 :المرشدين   والعلماء الربانيين 

مام العارف الشيخ عبد القادر الكيلاني في كتابه  - - 21ص ( الفتح الربـاني ) يقول الإ 
  ِطْر ا لى الحـق عـز وجـل بجنـاحي الكتـاب  كل حقيقة لإ تشهد لها الشريعة فهي زندقة: )  

َك في يد الرسول  ل عليه ويد   ( . والسنة   ادخ 
ترك العبادات زندقة   وارتكـاب المحظـورات معصـية   لـإ تسـق  الفـرائض : ) ويقول 

 ( .في حال من الإ حوال 
مام سهل التستري رحمه الله  - التمسك بالكتـاب   : ا صول طريقنا سبعة : ) ويقول الإ 

والإقتداء بالسنة   وا كل الحلـال   وكـّف الـإ  ى   وتجنّـب المعاصـي   ولـزوم التوبـة   وا داء 
 ( .9( )الحقوق 
ــو الحســن الشــا لي رحمــه اللــه تعــالي  - مــام ا ب ا  ا تعــارض كشــفك مــع : ) ويقــول الإ 

ا ن اللـه تعـالى : الكتاب والسنة   فتمسـك بالكتـاب والسـنة   ودع الكشـف   وقـل لنفسـك 
لهـام   ولـإ ضمن لي ال عصمة في الكتاب والسنة   ولم يضمنها في جانب الكشـف   ولـإ الإ 

 ( .2( )المشاهدة ا لإ بعد عرضه على الكتاب والسنة 
مام ا بـو سـعيد الخـراز رحمـه اللـه تعـالى  - كـل بـاطن خلـاف الظـاهر فهـو : ) ويقول الإ 
 ( .3( )باطل

صـوف جميعـاً علـى ا نـه لـإ لقـد ا جمـع رجـال الت: ) ومما نسب ا لى ابن العربي قولـه  -
ي عطى فـي ( 4)  وخاتم النبيين   وا نما هو فهم  تحليل و لإ تحريم بعد شريعة رسول الله 

 ( . 2( )القرا ن لرجال الله   وفيض من العلم يهبه الله لمن ا طاعه فا لهمه   ويجعل له نوراً 
البـاطنيين الـذين بل نجد من هؤلإء الإ ئمـة الربـانيين مـن ينبـه ا لـى خطـر ا ولئـك الإ دعيـاء 

يسقطون عن ا نفسهم وا تباعهم التكاليف   ويعطّلون ا حكام الشريعة   ويؤّولون النصوص علـى 
سـلام  بـل نجـدهم .. خلاف ما تحتمل   ويسيرون في سلوكهم وتوجيههم على غير سـنن الإ 

ــاتهم   ويشــهرون  ــن ضــلالإتهم وانحراف ــرؤون م ــن مصــاحبتهم ومجالســتهم   ويتب يحــّذرون م
 : وا باطيلهم با رائهم 

قـم بنـا حتـى ننظـر ا لـى هـذا الرجـل : " يقول ا بو يزيد البسطامي رحمه الله لـبعض ا صـحابه  -
الذي قد شهر نفسه بالولإية   وكان رجًلا مقصوًدا مشهوراً بالزهد   فمضينا ا ليه   فلما خرج 
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:   وقـال من بيته ودخل المسجد رمى ببزاقه تجاه القبلة   فانصرف ا بـو يزيـد ولـم يسـلّم عليـه
فكيف يكون ما موناً علـى مـا يدعيـه  هذا رجل غير ما مون على ا دب من ا داب رسول الله 

. " 
لو نظرتم ا لى رجل ا عطي من الكرامات حتـى تربّـع فـي الهـواء : " ويقول ا بو يزيد ا يضاً 

" فلا تغتّروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الإ مر والنهي   وحفظ الحدود   وا داء الشـريعة 
(9 ). 

ــه التســتري  - ــد الل ــة ا صــناف مــن ا صــناف : " ويقــول ســهل بــن عب احــذر صــحبة ثلاث
 . (2) "الجبابرة الغافلين   والقراء المداهنين   والمتصّوفة الجاهلين : الناس 
مام الرباني الجنيد رحمه الله  - . مذهبنا هذا مقيد با صول الكتاب والسنة : " ويقول الإ ِ

 .  " .. (3)لق ا ِلإ على من اقتفى ا ثر الرسول الطرق كلها مسدودة على الخ
مــام الشــعراني فــي كتابــه  - كــل مــن رمــى ميــزان " : " اليواقيــت والجــواهر " ويقــول الإ ِ

 " .الشريعة من يده لحظة هلك 
علاء كلمة الحق   ووقوفهم ا مام الباطـل والمنكـر   وجهـادهم المقـدس  ا ما صرختهم لإ ِ

لـه كبـار الكتـّـاب المحققـين عـن ا ئمــة هؤلـإء المرشــدين ا فـي سـبيل اللــه فلنسـتمع ا لـى مــا يقو
صــلاحية  لربــانيين فــي مــواقفهم وا عمــالهم الجهاديــة   وتــا ثيراتهم الدعويــة   وا ِرشــاداتهم الإ ِ

 :والتربوية 
الإ ستا  "وكذلك التصوف كما قال : " ... يقول الشيخ الجليل ا بو زهرة رحمه الله * 

مزايا   وكانـت لـه ا ثـار واضـحة   فالمسـلمون فـي غـرب في عصورنا المتا خرة كان له " فودة 
 .ا فريقيا   وفي وسطها   وفي جنوبها   كان ا يمانهم ثمرة من ثمرات التصوف 

مام السنوسي الكبير عندما ا راد ا ن يصلح بين المسـلمين اتجـه ا ّول مـا اتجـه ا لـى ا ن  والإ ِ
نـه اتخـذ المريـدين   ثـم ا راد   وكان منهاجه في  اته عجيًبـا غريًبـ (4)نهج منهاجاً صوفيًّا  ا   فا 

                                                

 .  972  ص  9د الغني النابلسي ج شرح الطريقة المحمدية للشيخ عب(  9
 . 72:    ص  9شرح الحكم لإبن عجيبة ج (  2
 . 91: الرسالة القشيرية ص (  3
 .التصوف معناه في نظرهم الصفاء   لإ ن الصوفي ا كثر صفاء ونقاء من غيره ( 4

 :ومنه قول الشاعر 
 وكلهم قال قوًلإ غير معروف=تخالف الناس في الصوفي واختلفوا 
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ا ن يجعل من هؤلإء رجال ا عمال   ولـذلك ا نشـا  الزوايـا   وا ول زاويـة ا نشـا ها فـي جبـل حـول 
مكة ثم انتقل بزواياه في الصحراء   وهذه الزوايا كانـت واحـات عـامرة فـي وسـ  الصـحراء   

 .. ثماًرا استنب  الماء وجعل فيها زرًعا وغراًسا و.. وبعمل رجالهم وقواتهم 
يطاليين ا كثر من عشـرين سـنة  ووجههم وعلمهم الحرب والرماية حتى ا قضوا مضاجع الإ ِ

 .عندما عجزت الدولة العثمانية عن ا ن تعين ا هل ليبيا 
يطــالي ة وا ِ ا  ــة الإ ِ ــى ا ن ا دال اللــه الدول ــذه الزوايــا ا ل ــة السنوســية به واســتمرت المقاوم

 . (9)..."حيا كما ابتدا ت طريقة صوفية عاملة قويةالسنوسية تحيا من جديد   وكنا نوّد ا ن ت
ســلام *  والواقــع ا ن الصــوفية : ) ... ويقــول الإ ســتا  صــبري عابــدين فــي نــدوة لــواء الإ 

سلام في العالم   وا  كر لكم ا نه منذ خمسين عاًما كتب الشيخ البكري كتاًبا  كـر  ينشرون الإ ِ
ما  هبنا ا لى ا قاصي المنـاطق البعيـدة عـن :  ا ِن هؤلإء يقولون: " فيه نقًلا عن المبشرين يقول 

الحضارة والمدنية في ا فريقيا   وا قاصي ا سيا ا ِلـإ وجـدنا الصـوفي يسـبقنا ا ليهـا   وينتصـر علينـا 
. " 

ليــت المســلمين يفهمــون مــا فــي الصــوفية مــن قــوة روحيــة ماديــة   فجنــودهم مجنــدون 
سلام   .للا ِ

  بعثة سويدية للتبشـير   ووجـدت ا لـى  را يت على حدود الحبشة   والسودان   وا رتيريا
جانبهم ا كواًخا ا قامها الصوفيون   وا فسـدوا علـى المبشـرين السـويديين ا ِقـامتهم ا ربعـين سـنة   

خماد هذه الحركات التي تؤ ينا دينيًّا وسياسيًّا وا ِن الذين يحملون .. ولذلك ا رجو ا ن نتعاون لإ ِ
 ... ( .قون في الشبهات على الصوفية ليسوا فوق مستوى الشبهات   بل غار

سلام " ويقول الداعية الكبير ا بو الحسن الندوي في كتابه *  رجال الفكر والدعوة في الإ ِ
كان يحضر مجلسه نحـو مـن سـبعين ا لًفـا : ) عن العالم الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني " 

" يـه مـن   وا سلم علـى يديـه ا كثـر مـن خمسـة ا لـإف مـن اليهـود والنصـارى   وتـاب علـى يد
ا كثر من مائة ا لف   وفتح باب البيعـة والتوبـة علـى مصـراعيه  فـدخل فيـه خلـق لـإ " الإ شقياء 

                                                                                                                                       

 صافي فصوفي حتى سمي الصوفي=منح هذا الإسم غير فتىولست ا  
 :وقوله ا يضاً 

 ولإ بكاؤك ا ن غنى المغنونا =ليس التصوف لبس الصوف ترقعه
سلام والدينا= بل التصوف ا ن تصفو بلا كدر   وتتبع الحق والإ ِ

سلام (  9  .م  9125الموافق  . ه  9321العدد الثاني عشر   شعبان : مجلة لواء الإ ِ
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يحصــيهم ا ِلــإ اللــه   وصــلحت ا حــوالهم   وحســن ا ســلامهم   وظــل الشــيخ يــربيهم ويشــرف 
عليهم وعلى تقدمهم   وا صـبح هؤلـإء التلاميـذ الروحـانيون   يشـعرون بالمسـؤولية بعـد البيعـة 

ــة و ــوغ والإســتقامة والتوب ــه النب ــن يــرى في ــًرا مــنهم مّم ــز الشــيخ كثي يمــان   ثــم يجي ــد الإ ِ تجدي
ــة  ــى التربي ــوس .. والمقــدرة عل ــون النف ــه   ويرب ــى الل ــق ا ل ــدعون الخل ــاق ي ــي الإ ف فينتشــرون ف

ــات  ــوم ثكن ــة   وتق ــدعوة الديني ــاق  فتنتشــر ال ــة والنف ــدع   والجاهلي ويحــاربون الشــرك   والب
ـــدارس الإ ِ  ـــان   وم يم ـــالم الإ ِ ـــي ا نحـــاء الع ـــإ خوة ف ـــاد   ومجـــامع ال ـــراب  الجه حســـان   وم

سلامي   ..الإ ِ
وقد كان لخلفائه وتلاميذه   ولمن سار سيرتهم في الدعوة وتهذيب النفـوس مـن ا علـام 
سـلام  وشـعلة  الدعوة وا مة التربية في القرون التي تلته فضـل كبيـر فـي المحافظـة علـى روح الإ ِ

يمان   وحماسة الدعوة وال  ..جهاد وقوة التمرد على الشهوات والسلطات الإ ِ
سـلام فـي الإ مصـار البعيـدة التـي لـم تغزهـا جيـوا  وقد كان لهؤلإء فضـل كبيـر لنشـر الإ ِ
سـلام فـي ا فريقيـا السـوداء    سـلامي   وانتشـر الإ ِ المسلمين ا و لم تستطع ا خضاعها للحكم الإ ِ

 .. ( .هند وفي ا ندونيسيا   وجزر المحي  الهندي   وفي الصين   وفي ال
الثقافــة " ويقـول ا ســتا نا الكـريم الشــيخ محمـد راغــب الطبــاخ رحمـه اللــه فـي كتابــه * 
سلامية  سـلامية ا ن الملـوك " : ) الإ ِ ومن جليل ا عمال الصوفية   وا ثارهم الحسنة فـي الإ مـة الإ ِ

يعـاز   وبغيـر ا ِيعـاز يحرضـون ا تبـاع هم والإ مراء متى قصدوا الجهاد   كـان الكثيـر مـن هؤلـإء با ِ
علـى الخـروج ا لـى الجهـاد   ولعظـيم اعتقــادهم فـيهم   وانقيـادهم لهـم   كـانوا يبتـدرون ا لــى 
الإنتظام في سلك المجاهدين فيجتمع بـذلك عـدد عظـيم مـن ا طـراف ممـالكهم   وكثيـًرا مـا 
كـــان ا ولئـــك يرافقـــون الجيـــوا با نفســـهم ويـــدافعون ويحّرضـــون فيكـــون  لـــك ســـبًبا للظفـــر 

 .. ( .والنصر 
ســلامي الكبيــر الــإ مير شــكيب ا رســلان فــي كتابــه ويقــول *  حاضــر العــالم " الكاتــب الإ 

سلامي  سلام في ا فريقيا وا سبابها " تحت عنوان " الإ ِ وفي القرن الثامن عشـر   " : ) نهضة الإ ِ
القادريـة والشـا لية   ووجــدت : والتاسـع عشـر حصـلت نهضــة جديـدة عنـد ا تبـاع الطــريقتين 

 .السنوسية التيجانية   و: طريقتان هما 
سلامي في غربي ا فريقيـا مـن : فالقادرية  ا لـى " السـنيغال " هم ا حمس مبشري الدين الإ ِ

ســلام بطريقــة ســليمة بالتجــارة " النيجــر "   التــي بقــرب مصــب " بنــين "    وهــم ينشــرون الإ ِ
سلامي ا ثناء التعليم   ويرسلون النجباء من تلاميـ.. والتعليم  ذهم فيلقنون صغار الزنج الدين الإ ِ
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على نفقة الزوايا ا لى مدارس طرابلس   والقيروان   وجـامع القـرويين بفـاس   والجـامع الـإ زهر 
فيتخرجون من هناك طلبة مجازين   ويعودون ا لى تلك البلاد لإ جـل مقاومـة التبشـير .. بمصر 

 .المسيحي في السودان 
يلاني الموجود وكان الشيخ عبد القادر الج: " وتحدّ عن شيخ الطريقة القادرية فقال 

ــا زكــي النشــا ة  ــارس   متصــوًفا عظيًم ــاع لــإ يحصــى عــددهم   .. فــي جيلــان مــن ف ــه ا تب ول
ووصلت طريقته ا لى ا سبانيا   فلما زالت دولة العرب من غرناطة انتقل مركز الطريقة ا لـى فـاس 
ا   وبواسطة ا نوار هذه الطريقة زالت البدع من بين البربـر   وتمسـكوا بالسـنة والجماعـة   كمـ

اهتـدى علـى يـدها زنـوج غربـي ا فريقيـا  -في القرن الخـامس عشـر  -ا ن هذه الطريقة هي التي 
. " 

وحديثه عن السنوسية هو نفس الحـديث الـذي حـدّ بـه الشـيخ محمـد ا بـو زهـرة فـي 
يطالي ا لى ا ن حقـق اللـه علـى يـديها النصـر  فـا ثرت عـدم  كـره .. محاربتها للنفو  الإ جنبي الإ ِ

 ..مكروًرا  حتى لإ يكون الكلام
وا ما الشا لية فنسبتها ا لى ا بـي الحسـن الشـا لي : " وتحدّ عن الطريقة الشا لية فقال 

وهي مـن ا وليـات الطـرق التـي ..   ا خذ عن عبد السلام بن مَشيّش الذي ا خذ عن ا بي مدين 
ا دخلـت التصـوف فـي المغـرب   ومركزهـا فــي مـراكش   وكـان مـن ا شـياخها سـيدي العربــي 

الذي ا وجد عند مريديه حماسة دينية امتدت ا لى المغرب ( م  9223توفى سنة الم) الدرقاوي 
 ( ..الإ وس    وكان للدرقاوية دور فعال في مقاومة الفتح الفرنسي 

* * * 
والذي نخلص ا ليه بعـد مـا تقـدم ا ن هؤلـإء الـذين سـبق  كـرهم مـن العلمـاء الربـانيين   

هـم الـذين حملـوا خلـال العصـور ا مامـة . .والمتصّوفة الواعين   وا صحاب الطرق المخلصين 
سـلام الحقـة ا لـى النـاس   وهـم الـذين جمعـوا مـا بـين  الدعوة ا لى اللـه عـز وجـل   ورسـالة الإ ِ

وهـم الـذين ا علنـوا صـوت الحـق .. العبادة والجهاد   ووفقوا بين حقوق الله   وحقوق العباد 
 ..عمرين الغاشمين ا مام المستبدين الظالمين   ووقفوا ببسالة فائقة ا مام المست

سلام الحق لإ با شخاصهم الفانية   ينتظـرون مـا  هؤلإء هم الذين ربطوا الحق بشريعة الإ ِ
يقبلـون الإنتقـاد ا ِ ا ا خطـا وا   والمناصـحة ا  ا زلّـوا   اعتقـاًدا .. يحكم الشرع لهـم ا و علـيهم 

مـام مالـك با نهم َبَشر  يصيبون ويخطئون   لإ ن العصمة لـإ تكـون ا ِلـإ للا نبيـاء   ورحـم  اللـه الإ ِ
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ّد عليـه ا ِلـإ صـاحب هـذا : " وقال  حين وقف مرة ا مام قبر الرسول  مـا منـا ا ِلـإ َمـن َرّد ور 
 . وا شار ا لى قبر النبي " القبر 

ومن المواقف الخالـدة التـي كـان يقفهـا العلمـاء المخلصـون مـن الشـرع والحـق موقـف 
رحمـه " بـديع الزمـان " الملقـب بــ  التركـي  " سعيد النورسـي " عالم العصر ومرشده الشيخ 

الله وا جزل مثوبته   هذا الموقف يتلّخص ا نه حين ا حّس مـرة ا ن مـن بـين طلابـه ومريديـه مـن 
ا عظيًمـا   ويـرب  معـالم الحـق بشخصـه الفـاني   قـال لهـم  يذهب في تقديسـه وتعظيمـه حـدًّ

ه بشخصــي الفــاني   ا ِيــاكم ا ن تربطــوا الحــق الــذي ا دعــوكم ا ليــ: " موصـًيا وموجًهــا وناصــًحا 
  ولتعلمـوا  كتـاب اللـه   وسـنة نبيـه : ولكن عليكم ا ن تبادروا فتربطـوه بينبوعـه الإ قـدس 

ا نني لست ا كثر من دلّإل على بضاعة الرحمن جل جلاله   ولتعلمـوا ا ننـي غيـر معصـوم   قـد 
ب يفرط مني  نب ا و يبدو مني انحراف   فيتشّوه مظهر الحق الـذي ربطتمـوه بـي بـذلك الـذن

ا و الإنحراف   وارتكاب الإ ثام   ا و صارًفا لهم عن الحق بما شّوهه واخـتل  بـه مـن انحرافـي 
 " .وا ثامي 

ومن المواقف الخالـدة لعلمـاء السـلف الربـانيين ا يًضـا موقـف عبـد اللـه بـن المبـارك مـن 
حـين بلغـه ا ن الفضـيل قـد لـزم العبـادة بحـرم مكـة   وا ثـر  -رحمهما الله  -الفضيل بن عياض 

 :لسلامة على الجهاد في سبيل الله ؟ كتب له قصيدة مشهورة نجتزئ منها هذه الإ بيات ا

 يذذذذذذذذذا عابذذذذذذذذذدد احلذذذذذذذذذرمدْين لذذذذذذذذذو أبصذذذذذذذذذرتنا   

  
 لوجذذذذذذذذذذذدتد أنذذذذذذذذذذذك بالعبذذذذذذذذذذذادة تلعذذذذذذذذذذذبُ  

   
 مذذذذذذذذن كذذذذذذذذان ُيتعذذذذذذذذُب خيَلذذذذذذذذه يف باطذذذذذذذذل     

  
 فخيوُلنذذذذذذذذذذذذا يذذذذذذذذذذذذومد الَكريهذذذذذذذذذذذذة  تتعذذذذذذذذذذذذبُ  

   
 أو كذذذذذذذذذذان خيُضذذذذذذذذذذُب خذذذذذذذذذذد ه بدموع ذذذذذذذذذذه  

  
 ُبفنحوُرنذذذذذذذذذذذذذذذذا بذذذذذذذذذذذذذذذذدمائ نا تتخضذذذذذذذذذذذذذذذذ 

   
 ِريذذذذذذذذذُح العذذذذذذذذذبري  لكذذذذذذذذذم وحنذذذذذذذذذن عبريُنذذذذذذذذذا  

  
 ردهدذذذذذذذذذُ  السذذذذذذذذذنابك والغبذذذذذذذذذار األطيذذذذذذذذذبُ   

   
 .صدق ا خي ونصحني : فلما بلل الفضيل هذه الإ بيات بكى وقال 

وحين كتب له هذا كان ابـن المبـارك ملازًمـا للجهـاد والربـاط بـا رض الشـام رحمـه اللـه 
 .ورضي عنه 

ومـا .. الحق   ولـإ يقـيس الحـّق بنفسـه فما ا عظم العـالم المرشـد حـين يقـيس نفسـه بـ
سلام منهاًجا شاملاً عاًمـا سـواء مـا يتعلـق فـي العقيـدة  ا عظم قدوته عند الناس حين يعطيهم الإ ِ
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والتشريع   ا و ما يتصل بالدين والدولة   ا و ما يرتب  بالتزكية والجهاد   ا و مـا يخـتص بالعبـادة 
 ..ر بالمعروف والنهي عن المنكروالسياسة   ا و ما يتعلق بقولة الحق وواجب الإ م

* * * 
ا ِلــإ ا ن تبحــث عــن عــالِم مرشــد ربــاني تجتمــع فيــه هــذه  -ا خــي المربــي  -فمــا عليــك 

حتــى ا ِ ا ارتــب  بــه ولــدك ا عطــاه التلقــين .. الصــفات وتكتمــل فــي شخصــيته هــذه المفــاهيم 
سـلام الشـا سلامي الصحيح المتكامل   ووجه قلبه وفكره وروحه ا لى مـنهج الإ ِ مل   وربطـه الإ ِ

 ..بالحق والشرع وتوجيهات السلف   لإ بوجوده الفاني وشخصه غير المعصوم
رشـاد   وجهلـاء التصـّوف   وشـرا م  -ا خي المربي  -وحذار  ا ن ترب  ولدك با دعيـاء الإ ِ

 !! ..وما ا كثرهم في هذه الإ يام .. النفاق 
 .فالمرشد الذي يّدعي لنفسه الحفظ والعصمة فهو جاهل دعّي  -
 .المرشد الذي يطلب من مريده ا ن يعترف له عن  نوب فعلها فهو جاهل دعّي و -
والمرشــد الــذي يمنّــي المريــد با رشــاده   ويصــرفه عــن تــا ثير القــرا ن الكــريم وهدايتــه    -

 .وهداية السنة المطهرة فهو جاهل دعّي 
ية والمرشد الذي يمنّي يقنع المريد با ن يسكت عن معصيته ا  ا عصى لتصـّوره المعصـ -

 .طاعة فهو جاهل دّعي 
والمرشد الذي يكتم علًما ينفع الله به فـي ا مـر الـدين   ا و يسـكت عـن توضـيح حـق  -

 ..معلوم من الدين بالضرورة فهو جاهل دعّي 
نسانية وا ِصلاحها   ويعطل مبـادئ  - سلام على تزكية النفس الإ ِ والمرشد الذي َيْقِصر الإ ِ

سلام الإ خرى من ا نظمة حكم   ومن  .فهو جاهل دعّي .. اهج حياة الإ ِ
والمرشد الذي ينافق للحكام   ويسبح بحمدهم   ويتصّدر على موائدهم فهـو جاهـل  -
 .دعّي 

ا ن الولـد حـين يـرتب  بالقـدوة الواعيـة بالشـكل الـذي بينـاه    -ا خي المربـي  -ولإ شك 
على التقـوى  -إ شك ول -فيتربّى الولد .. ويلتقي بالمرشد العالم الرباني بالحال الذي وصفناه 

خبات لله سبحانه والجرا ة في الحق   ويدرج على التعبد  وطاعة الله عز وجل   وينشا  على الإ ِ
في المحراب ومقارعة الإ عداء في ميادين الجهاد والوغى   وعندئذ يندفع ا لى ا ِقامة حكم اللـه 

سـلام   وانـدفاع الشـباب   وحصـيلة يمان   ونخوة الإ ِ الـوعي   ونتيجـة  في الإ رض بحرارة الإ ِ
 :  وينطبق عليه قول القائل .. الفهم   واستشعار المسؤولية 
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 علذذذذذذى قذذذذذذدر أهذذذذذذل العذذذذذذزم تذذذذذذأتي العذذذذذذزائم  

  
 وتذذذذذذذأتي علذذذذذذذذى قذذذذذذذدر الكذذذذذذذذرام املكذذذذذذذذارم  

   
 وتعظذذذذذذذذذم يف عذذذذذذذذذني الصذذذذذذذذذغري صذذذذذذذذذغارها 

  
 وتصذذذذذذذذذذغر يف عذذذذذذذذذذني العظذذذذذذذذذذيم العظذذذذذذذذذذائم 

   
يصـبح الولـد علـى يـد هـذا .. فبهذا التكوين الذي اكتمـل   وبهـذه التربيـة التـي تلقنهـا 

سـلام  سلامي العام   فعندئذ يتحقق على يديه عـز الإ ِ المرشد الرباني لبنة صالحة في الكيان الإ ِ
 .  ونصر المسلمين   وا ِقامة دولة القرا ن العتيدة   وما  لك على الله بعزيز 

* * * 
 رب  الولد بالصحبة الصالحة - 2

ربـ  .. مانيًّا ونفسيًّا   وا ِعـداده خلقيًّـا واجتماعيًّـا ومن العوامل الهامة في تكوين الولد ا ِي
الولد منذ نعومـة ا ظفـاره بالصـحبة المؤمنـة الصـالحة ؛ ليكتسـب منهـا مـا ينّمـي شخصـيته مـن 

 .. روحانية مشرقة   وعلم نافع   وا دب سام   وا خلاق قويمة 
اني   والـرب  وعلى المربي ا ن يلحظ في الولـد ظـاهرة التكامـل بـين الـرب  بالمرشـد الربـ

لإ ن التناقض ما بـين التـوجيهين   والإنفصـام مـا بـين الـربطين يـؤدي فـي .. بالصحبة الصالحة 
 :ا غلب الإ حيان ا لى خطرين بالغين 

 .الإزدواجية في التوجيه : الإ ول 
 .الإنحراف في السلوك : الثاني 

واٍع   ثــم  وا عنـى بالإزدواجيـة فـي التوجيــه ا ن الولـد الـذي يتربـى علــى يـد مرشـد ربـاني
سـلامي والفهـم الحركـي الكامـل  فالولـد قـد .. يصاحب ا ناًسا ليسوا على درجة من الـوعي الإ ِ

يتا ثر بهم   ويا خذ عنهم   وينجذب ا ِليهم   ويتقبل ا فكارهم ؛ لكونه لم يصل بعـد ا لـى مرتبـة 
.. ئ النضج العقلي والثقافي الذي يجعله ا ن يميّز بسببه بين ما هو صحيح   وبين ما هو خـاط

شخصـية واعيـة فاهمـة   : وبهذه الحالة يكون الولد قد تا ثر بفكرين   وا خـذ عـن شخصـيتين 
لـإ .. وشخصية قاصرة جاهلة   فعندئذ يقع في حيرة متزايـدة   وصـراع فكـري ونفسـي ا لـيم 

 . يدري ا ين يتجه ؟ ولإ يعلم ا ين يسير ؟ 
ســلامية وا عنـي بالـإنحراف فـي الســلوك ا ن الولـد حـين يـرى المرشــد الربـا ني ا و الفئـة الإ ِ

يعطونــه ا ِســلاًما وتوعيــة يختلــف كــل الإختلــاف عــن ا ِســلام وتوعيــة الصــحبة التــي .. الواعيــة 
لإ شك ا ن الولد يتا ثر بهذا التناقض   ويعيش في دوامة من التسـاؤلإت .. خالطها وا خذ عنها 
لسـلوك والعقيـدة قد تؤدي به في بعـض الإ حيـان ا لـى الـإنحراف فـي ا..   والبلبلة   والإ فكار 
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ا  ن فالتكامل بـين الـرب  بالمرشـد   والـرب  بالصـحبة .. نتيجة ردود الفعل لهذه المتناقضات 
حتـى .. الصالحة هو من ا كبر العوامل في تكوين شخصية الولد   وا ِعـداده النفسـي والخلقـي 

لــإ يعــيش الولـــد فــي عــالم مـــن المتناقضــات   وانفصــام الشخصـــية   والتحيــر   والصـــراع 
 ...فسي لن

وبناء على هذا وجب على المربي ا ن يبحث عن نوعيـات مـن الإ صـدقاء لولـده هـم مـن 
الـذي سـبق  كـر .. جنس الإ شـخاص الـذين يتربّـون علـى يـد المرشـد الربـاني الـواعي الفـاهم 

 ..مواصفاته   وعرفنا طرًفا عن مفاهيمه وا فكاره 
 .ناء شخصية الولد ا عظم وبهذا يكون الرب  ا حكم   والتا ثير ا قوى   والتكامل في ب

* * * 
ــإ مور التــي ينبغــي علــى المربــي ا ن يلحظهــا   ويهــتم بهــا   ويســعى جهــده فــي  ومــن ال

 :رب  الولد با ربعة ا صناف من الإ صحاب .. تحقيقها 
 .صحبة البيت : الإ ول 
 .صحبة الحي : الثاني 
 .صحبة المسجد : الثالث 
 .. صحبة المدرسة ا و المعمل : الرابع 

خوة والقرابة وا عني *  فهؤلإء هم ا ول ما يلتقي بهـم الولـد   .. بصحبة البيت صحبة الإ 
وهؤلإء ا يًضا هم ا ول ما يكتسب مـنهم   ويا خـذ عـنهم   .. ويجتمع معهم   ويتعرف عليهم 

لهــذا وجــب علــى المربـــي ا ن يكــون عنــده مــن قــوة المراقبــة   واســـتمرار .. ويــرتب  بهــم 
عـن قـرب ا و بعـد عـن ا حـوال هؤلـإء الـذين يصـحبهم  ما يستطيع ا ن يكشف به.. الملاحظة 

 !! ..ويلتقي معهم ولو كانوا ا ِخوته ا و من  وي قرباه 
.. ومن المعلوم ا ن الإ خ الإ كبر للولد هو القدوة في الخير ا و الشر بالنسبة للا ولإد جميًعا

المخالطة فا  ا ترك الإ ب ا و الإ م حبل الولد على غاربه ا و حبل البنت على غاربها في الصحبة و
سـيكون لهمـا .. فلا شك ا ن هذا الإ خ السيئ في خلقه   ا و هذه الإ خت السـيئة فـي خلقهـا 

خوة والإ خوات  فعندئـذ يصـعب علـى المربـي ا و الـإ ب .. من التا ثير اللا ا خلاقي على باقي الإ 
 ...معالجة انحرافهم   وتقويم اعوجاجهم   وردهم ا لى جادة الحق   وسبيل الهدى والرشاد 
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العملي في تدارك هذا كله هو بذل ا قصى الجهد للحيلولة دون الإختلاط الـدائم  والحل
حتــى لــإ يتــا ثر الصــغار بهــم   ..   والصــحبة المســتمرة مــع كــل ا خ ســيئ   ا و قريــب فاســد 

 ..ويكتسبوا شيًئا من صفاتهم المر ولة   وا خلاقهم الدنيئة 
عـن ا ولـإد يتّسـمون .. ات وعلى المربي ا يًضا ا ن يبحـث فـي الإ سـرة ا و مـن  وي القرابـ

ســلامي  ــوعي الإ ِ ــاق وال ــالطهر والفضــيلة والإ خل ــين .. ب ــة ب ــة الإجتماعي ــق العلاق ــد لتوثي ويمه
الناشئين من ا ولإده وبينهم عسى ا ن تتوثق الرابطة وتقوى   وعسى ا ن يكتسبوا مـنهم الفضـائل 

 ..النفسية والخلقية   وصفات الخير   ومكارم الإ خلاق 
وجـب علـى المربـي .. القريب الصالح   والولد المـؤمن الخلـوق وفي حال عدم وجود 

ا ن يا خذ الإ مور بالحزم والعزم في كـف الإ ولـإد الناشـئين عـن مصـاحبتهم   والخلطـة معهـم   
والإرتباط بهـم   بـل يتا كـد علـى المربـي ا ن يكـون ا كثـر اهتماًمـا وملاحظـة ومراقبـة ومناصـحة 

هـًدا فـي تـوعيتهم   وتحـذيرهم مـن رفـاق السـوء   ثـم كما عليه ا لإ يا لو ج.. لهؤلإء الناشئين 
بالتالي توجيههم فـي كـل فرصـة سـانحة بالتوجيـه المناسـب الـذي يتفـق مـع تثبيـت ا ِيمـانهم   

 ...وتوثيق ا خلاقهم   والحفاظ على فطرهم السليمة   وقلوبهم الصافية البريئة 
الـإ نس لقلبـه    وا ِ ا كان لإبـد للولـد مـن ا صـحاب يلتقـي معهـم   ويجـد فـي خلطـتهم

.. والترويح عن نفسه   فعلى المربـي ا ن يبحـث لـه عـن رفقـة صـالحة مـن غيـر  وي القرابـات
ــر   ومكــارم  ــزاء   واكتســاب صــفات الخي ــي صــحبتهم الســلوى والع ــرتب  بهــم   ويجــد ف لي

 ..وبهذا يكون المربي قد نقل الولد ا لى البيئة الصالحة   والمحي  الملائم .. الإ خلاق 
* * * 

وا عني بصحبة الحّي صحبة الولد لإ ولإد حيّه وجيرانه في المسكن الـذي يقطـن فيـه  * 
 ..وفي الحي الذي يقيم في كنفه   ويترعرع في ا حضانه 

ومن الإ مور المسلم بها ا ن ا ي حي من الإ حياء القريبة ا و البعيدة   البدائيـة ا و المتمدينـة 
ولـإ تربيـة ولـإ ا خلـاق   مـن الوقاحـة التـي يعج با ولـإد لـإ حيـاء لهـم ..   الجاهلة ا و المثقفة 

يبدونها   ومن الكلمات البذيئة القذرة التي يطلقونها   ومن سوء الـإ دب الـذي يظهرونـه ا مـام 
 .. الغادي والرائح   والَبّر والفاجر   والصغير والكبير   والمرا ة والرجل

لـى استئصـال وهذه ظاهرة خطيرة يجـب ا ن يعالجهـا المربـون والمسـؤولون   ويتعـاون ع
مسـؤولية التربيـة " ولقـد تكلمنـا عنهـا بمـا فيـه الكفايـة فـي مبحـث .. شا فتها النـاس ا جمعـون 

 .فارجع ا ليه تجد فيه ما يشفي الغليل  - 933ص  -" الخلقية 
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ولكن الذي يعنينا في التنويه عن هذه الظاهرة هو لفت نظر المربي للحالة المترديـة التـي 
حتى .. تميع في الخلق   وفساد في التربية   وانحراف في العقيدة  وصل ا ليها ا كثر ا بنائنا من

ــا  .. يضـاعف المربـي جهــوده   ويواصـل نشــاطه فـي ا ِصــلاح الولـد عقيــديًّا   وتكوينـه ا خلاقيًّ
وحتى يختار ا نجع السبل   وا جدى الوسائل في ا ِنقا  الولد من هذا الإ تون الفاسد   والمحي  

 ...نا السيئ الذي يعيشه ا كثر ا بنائ
هو ربـ  الولـد  -في نظر كثير من علماء التربية والإجتماع  -ومن ا هم الوسائل المجدية 

بالصحبة الصالحة   ومن ا ميز هذه الصحبة وا نجعها رب  الولد برفيـق صـالح مـن ا بنـاء حيّـه ا و 
جيرانه   يلتقي معه على الدوام في المسجد   وفي ا وقات الفراغ   ا و على منضـدة الإجتهـاد 

 ..ا و في مزاولة الرياضة   ا و الخروج ا لى المتنّزهات البريئة   
ولإ شك ا ن الرب  بهذه الرفقة الصالحة من ا بناء الحي تحفـظ الولـد مـن ا ن ينـدمج مـع 
غوغائية الحي وا بنائه الشا ين   وا ولإده المنحرفين   بل تعصم لـه عقيدتـه مـن الزيـل وا خلاقـه 

 ..من التميع والإنحلال 
ــاحرص  ــي ا خــي  -ف ــع  -المرب ــاء الحــي م ــن ا بن ــة صــالحة م ــدك برفق ــرب  ول ــى ا ن ت عل

ليكـون ولـدك مـن عـداد المـؤمنين .. الملاحظة التامة  والمراقبة الدائمـة   والتوجيـه المسـتمر 
 ..الصالحين الإ برار 

* * * 
وا عني بصحبة المسجد صحبة الولد لإ ولإد من سنه اعتادوا صلاة الجماعـة والجمعـة * 

 .في المسجد الكائن في حيهم  ..وحضور الدروس 
هـو .. وفي تقديري ا ن الولد الذي يعتاد المساجد من  اته   ا و من توجيه ا بويـه ومربيـه 

سـلام فـي كـل ا وامـره  يمـان والطاعـة للـه تعـالى   والإنقيـاد للا ِ ولد تا صـلت فـي نفسـه روح الإ ِ
 .. ح وهو الذي ي رَجى منه الخير   ويؤمل من وجوده كل نفع وصلا.. ونواهيه 

وا ِ ا تسنى لهذا الولد الذي يعتاد المساجد من يوجهه ويعلمه   ويقوم علـى تربيتـه علـى 
سلامية المتينة   والمبـادئ الخلقيـة القويمـة والتوعيـة الفكريـة الشـاملة   -فيكـون .. الإ سس الإ ِ

سلام   وا ِقامة دولته العتيدة  -ولإشك   !! .. ممن يعقد عليهم الإ مال في بناء صرح الإ ِ
والذي ا ريد ا ن ا نبه ا ليه ا ن صحبة الحي   وصحبة المسجد   هما ا مران متلازمان   لـإ 

فما الجدوى من مصاحبة رفيق الحي ا ِ ا لم يصّل ولـم .. يمكن ا ن ينفك ا حدهما عن الإ خر 
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يعتد المساجد ؟ وما الثمرة التي يجنيها من يؤم المساجد من صديق حي يخالطـه ا ِ ا كـان لـإ 
 البيوت التي ا  ن الله ا ن يذكر فيها اسمه ؟ يولِّي وجهه شطر

وا ِ ا كان حريًصا على ا ن ينتقي لولده ا فضل الإ صحاب   وا ْخَير الإ صدقاء ؛ ليرب  ولده 
لـإ نهم علـى .. فليكن هذا الإنتقاء ممـن يعتـادون مسـجد الحـيّ .. بهم   ويوثق علاقته معهم 

لق الطاهر الن يمان الصافي والخ   !! .. بيل الفطرة الخالصة   والإ ِ
فـي مـواظبتهم .. وهنا يا تي دور المربي في ملاحقة الولد ومن صادقهم مـن الإ صـحاب 

على صلاة الجماعة   وحضور الدروس التوجيهية والتعليمية التي تقـام فـي المسـجد   وارتيـاد 
حلقات القرا ن الكريم   وتحسين التلاوة   التي يقوم بها العلماء والمعلمون في بيوت الله عـز 

 ..جل و
وعلى المربي ا لإ يغفل جانب التشجيع والترغيب في اعتياد الإ ولإد مساجد الله تعالى   
حتى يندفعوا بكليتهم ا لى الصلوات في ا وقاتهـا   ويتسـابقوا ا لـى صـلاة الجماعـة فـي حينهـا   

 ..ويحرصوا على التزام حلقات القرا ن الكريم   والعلوم الشرعية في المواعيد المحددة لها 
على ا ن ترب  ولدك برفقة مساجدية صالحة على الوجـه الـذي  -ا خي المربي  -رص فاح

مــن عــداد  -ا ِن شــاء اللــه  -بينــاه مــع الملاحظــة التامــة   والتشــجيع المســتمر   ليكــون ولــدك 
 ..المسلمين الإ طهار   ومن زمرة الصالحين الإ خيار 

* * * 
ــد لإ ولــإد *  فــي صــفه ومــن ســنه فــي وا عنــي بصــحبة المدرســة ا و المعمــل صــحبة الول

ا و فـي المعمـل الـذي يعمـل فيـه   .. المدرسة التي يدرج فيها   ويتعلم منهـا   وينتمـي ا ليهـا 
 .ويتكسب منه   وينتمي ا ليه 

وا ريد في سياق الحديث عن الصحبة المدرسية ا ن ا لفت نظر المربين ا لـى حقيقـة هامـة 
 ..يجدر الحديث عنها   والكلام فيها 

ــتلخص ــة ت ــي تســودها الإ فكــار الضــالة    هــذه الحقيق ــاد الت ــوم فــي البل ا ن المدرســة الي
ــادئ المســتوردة  ــا خصــًبا لهــذه  -وياللا ســف  -ا صــبحت .. والنزعــات الملحــدة   والمب مرتًع

 ..على يد َمْن ؟ .. الإ فكار   والنزعات والمبادئ 
 ..على يد معلمين باعوا ضمائرهم للشيطان   ونفوسهم للا جنبي 

ئديـة ضـالة لـيس لهـا مـن مهمـة ا و هـدف ا ِلـإ التشـكيك بالـدين   علـى يـد ا حـزاب عقا
سلام   ..ومحاربة الإ ِ
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على يد منظمات طلابية عقائدية تستمد ا وامرها من الإ حزاب التي ينتمـون ا ليهـا لتـؤدي 
 .. رسالة التضليل   والتسيب   والتشكيك في صفوف الطلاب والطالبات 

وهــدف ســوى الوقــوف ا مــام الحجــاب علــى يــد اتحــادات نســائية لــيس لهــا مــن رســالة 
سـلامي الـذي ا نصـف المـرا ة   وا مـام  سلامي الذي هو شعار الطهر والعفة   وا مام النظـام الإ ِ الإ ِ

سلام الحقوقية التي ا عطت كل  ي حق حقه  وكـم طرحـت مـن شـعارات باسـم .. مبادئ الإ ِ
 ..تحرير المرا ة حينا   وباسم مساواتها مع الرجل ا حيانًا ؟ 

.. في جو المدرسة من نزعات متباينة   واتجاهات مختلفة   وتحلل وضـيعهذا عدا ما 
وقلّما نجد من يدعو في البيئـة المدرسـية ا لـى ديـن رشـيد   وا ِسـلام حـق   وا خلـاق فاضـلة   

 ..ومبادئ تربوية صالحة 
ا ِلـإ ا ن تبـذل جهـدك    -ا خـي المربـي  -فبعد تبيان هـذه الحقيقـة الهامـة   فمـا عليـك 

نقــا  ولــدك مــن هــذا الجـو المكفهــر المظلــم   ومــن هــذه البيئــة الفاســدة وتضـاعف ســعيك  لإ ِ
نقا  ا ِلـإ بصـحبة طلابيّـة صـالحة واعيـة .. الضالة  يـرتب  بهـا ولـدك فـي .. ولإ يتحقق هذا الإ ِ

هذه المراحل التي يمر عليها في التلقين العلمي   والتكوين الثقافي سواء ا كانت المرحلـة التـي 
ومن الإ فضل ا ن يكون الإنتقاء .. ابتدائية ا و ا ِعدادية ا و ثانوية ا و جامعية ؟  يتلقى منها الدراسة

وا ِن لـم يوجـد فيكـون .. لهذه الصحبة الطلابية ممن يصحبهم فـي تحقيـق الخيـر للولـد ا كثـر 
الإنتقاء على ا ساس من الفهم   وسلامة العقيدة والخلق   والمباشرة العملية لإ ركـان العبـادات 

 .الصلاة  ولإ سيما عبادة
 :ورحم الله من قال 

 متّسذذذذذذذذذذذك ِإن  ف ذذذذذذذذذذذرتد بذذذذذذذذذذذذيل ُحذذذذذذذذذذذرّ   

  
 فذذذذذذذذذذذذذإن احلذذذذذذذذذذذذذّر يف الذذذذذذذذذذذذذدنيا قليذذذذذذذذذذذذذذل   

   
ا لى حقيقة ا خـرى ينبغـي  -ا خي المربي  -وا ريد في الكلام عن المدرسة ا ن ا لفت نظرك 

ا ن تهــتم لهــا   وتوجــه ا نظــارك ا ليهــا ا لــإ وهــي وضــع البنــت فــي المدرســة   وا حــوال تا ثيراتهــا 
 ..نفسية العاطفية وال
ا ن الإ نثى بما جبلت عليه من عاطفـة فياضـة   وبمـا تتـا ثر بـه مـن  -ا خي المربي  -اعلم 

ا منيات ومغريات   وبما تنساق ا ليه من فتنـة المدنيّـة الحديثـة   وزينـة الحيـاة الـدنيا ومظاهرهـا 
سرعان ما تتنكب عن الحق   وتتكيف مع البيئـة   وتميـل مـع الهـوى   وتجـاري .. الخادعة 

 ..لتيار بدون رادع من دين   ا و زاجر من ضمير   ا و احتكام لعقل  ا و نظرة للعواقب ا
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لإ جل هذا وجب عليك ا ن تكون ا كثر اهتماًما بالبنـت مـن ا ولـإدك الـذكور   مخافـة ا ن 
ا و .. تتزعزع في ا ِيمانها   ا و تتحلل في ا خلاقها   ا و ا ن تنزلق في متاهات الر يلـة والفحشـاء 

ــى من ــة ا ن تنتمــي ا ل ــإ ديني ــة ل ســلام .. ظمــات حزبي ــإ وهــو الإ ِ ــا تملــك ا ل ــزع منهــا ا عــّز م فتنت
سلام يحتم عليك .. والشرف  ا ن تهيئ لإبنتـك المنـاخ الصـالح   والبيئـة  -ا خي المربي  -والإ ِ

 ..الراشدة في البيت   وفي المدرسة لتحصنها من الزلل   وتعصمها من الإنحراف 
تربطهـا بـداعيات مرشـدات يكـن علـى اتصـال دائـم ومن وسائل تهيئة البيئة الصالحة ا ن 

ومن الوسائل ا يًضا تهيئة الصديقات الصالحات لترتب  البنت بهـن   .. بها   والإجتماع معها 
نَّ علـى .. وتكتسب منهن  سواء ا ك نَّ هؤلإء الصديقات على صـعيد القرابـة فـي البيـت   ا م كـ 

وملاحظتهــا وتوجيههــا بشــكل دائــم هــذا عــدا عــن مراقبتهــا .. صــعيد الصــداقة فــي المدرســة 
يمـان والإسـتقامة والخلـق   والتمسـك بمبـادئ  ومستمر   لتبقى على العهد   وتستمر على الإ ِ

سلام   وتعاليمه الخالدة  من نفسك على ا نك غيـر قـادر علـى  -ا يها الإ ب  -وا ِ ا ا نست .. الإ ِ
فيحــرم .. لفلــذة كبــدك وا عــداد البيئــة الصــالحة .. تهيئــة وســائل الحصــانة والعصــمة لإبنتــك 

نسـانة فـي هـذه المتاهـات   وا ن ترمـي بهـا فـي هـذه المزالـق  .. عليك شرًعا ا ن تـزج هـذه الإ ِ
 .مخافة ا ن تفقد ا عز ما تملك ا لإ وهو الدين والشرف 

نه ينطبق تماًما علـى صـحبة  -ا خي المربي  -واعلم  ا ن ما ينطبق على صحبة المدرسة فا 
تعّج بعمال لإ ا خلاق لهـم  ولـإ ا دب  -و يا للا سف  –سات المعمل   فا كثر المعامل والمؤس

بـل يوجـد مـن هؤلـإء العمـال علـى اختلـاف مسـتوياتهم مـن يعتنقـون الشـيوعية ..   ولإ دين 
ويوجد منهم ا يًضا من ينتمون ا لى منظمات عمالية لإ تقيم للـدين .. الكافرة الملحدة الحمراء 

سـلام ا ي وزن ا و اعتبـار حرمة   ولإ للقيم الإ خلاقية التـي جـاء بهـا  ويوجـد كـذلك مـن .. الإ ِ
ــا  ــزعتهم الل ــاحي   ون ب ــي اتجــاههم الإ ِ ــه عيشــة البهــائم ف ــي حيات ــإء العمــال مــن يعــيش ف هؤل

ليس لهم هم  سوى ا ن يشبعوا نهمتهم الجنسية   وا شواقهم الغريزيـة   ولـيس لهـم .. ا خلاقية 
لفحشـاء   والإسـتماع ا لـى ا ميــع مـن مثـل ا علـى سـوى ا ن يتقلبـوا فـي حمــا ة الخمـر والقمـار وا

الإ غاني   وحضور ا قـبح النـوادي والمسـارح ؛ ليـذبحوا رجـولتهم وكـرامتهم علـى ا قـدام مغنيـة 
 !! ..فاجرة   ا و راقصة ساقطة   ا و امرا ة بغيٍّ زانية 

وفي الوقت نفسه يوجـد مـن العمـال مـن هـم علـى الـدين والإسـتقامة والإ خلـاق والتـزام 
سلامي الذي سلام صلوات الله وسـلامه عليـه   ولكـن هؤلـإء قلـة  المنهج الإ ِ جاء به رسول الإ ِ

بالنسبة للفئات اللا ا خلاقية التي تعّج بها المعامل والمصانع   والقطاعات العامة والخاصة فـي 
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سلام يحتم عليـك .. كثير من البلاد  ا ن تبحـث فـي المعمـل ا و المصـنع  -ا خـي المربـي  -فالإ ِ
فـا  ا نسـي  كرتـه   وا  ا  كـر .. الرفقة المؤمنة ؛ لترب  ولـدك بهـا عن هذه الفئة الصالحة   و

ـــا علـــى الإســـتقامة  ـــه   ليبقـــى دائًم ـــه وا حاطـــت ب ـــه شـــّذ ا و انحـــرف ا نقذت ا عانتـــه   وا  ا را ت
 !! ..والإ خلاق 

وحينما يتعاون ويتضافر توجيه البيت مـع الـرب  بالصـحبة الصـالحة سـواء ا كانـت صـحبة 
 ... مدرسة ا و معمل ا و حي ا و مسجد

سـلامية   ويظـل  فلا شك ا ن الولد ينصلح حاله   ويستقيم ا مره   وتتكامل شخصيته الإ ِ
ومـن هنـا كانـت وصـية ابـن سـينا فـي تربيـة الولـد .. دائًما علـى العهـد والإسـتقامة والإ خلـاق 

ا ن تكون مع الصبي في مكتبه ِصْبَية حسنة ا دابهـم   مرضـية  عـاداتهم   لـإ ن الصـبي : " قوله 
 " .ا لقن   وهو عنه ا خذ   وبه ا نس  عن الصبي

ــادئ  -ا خــي المربــي  -فــاحرص  علــى ا ن تا خــذ بهــذه القواعــد التربويــة الإ صــيلة   والمب
سلامية القويمة   ..للحفاظ على ولدك من الضياع   والتشرد والزيل   والإنحراف .. الإ ِ

ئًمـا علـى هـدى وما  اك ا ِلإ بالصحبة التي فصلنا عنها   وا طلنا الكلام فيهـا   لتكـون دا
 .. من الإ مر   وبصيرة في الحياة   وعلم في الطريقة 

قل هذه سبيلي أدعو إىل اهلل على بصرية أنا ومن اتبعين وسبحان اهلل وما أنا من  }

 ( . 952: يوسف . )  {املشركني 
سـلام وتحذيراتـه مـن قرنـاء الشـر   ورفـاق  -ا خـي المربـي  -و ا ليك ا خيـراً  توجيهـات الإ ِ

سلام اهتم بالصحبة الصالحة وا مر بها   وركّز عليها ؟السوء وا  لفساد   لتعلم كيف ا ن الإ ِ

* ويوم يع  الظا  على يديه يقول يا ليتين اختذت مع الرسول سبيال  }: قال تعالى  -

لقد أضلين عن الذكر بعد ِإذ جاءني وكان الشيطان * يا ويلتا ليتين   أختذ فالًنا خليًلا 

 ( . 21 - 27: الفرقان . )  {لإِلنسان خذوًلا 

: ق . )  {قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان يف ضالل بعيد  }: وقال ا يًضا  -
27 . ) 
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: الزخرف . )  {األخالء يومئذ بعضهم لبع  عدّو ِإال املتقني  }: وقال كذلك  -
ليله   فلينظر المرء على دين خ: "  -فيما رواه الترمذي  -وقال عليه الصلاة والسلام ( .  27

 " .ا حدكم من ي َخالِْل 
مثل الجليس الصالح والجليس السوء : "  -فيما رواه البخاري ومسلم  -وقال ا يضاً -

  ا و تشتري ( يعطيك ) كمثل حامل المسك ونافخ الكير   فحامل المسك ا ما ا ن ي حذيك 
 " .جد منه ريحاً منتنة منه   ا و تجد منه ريحاً طيبة   ونافخ الكير ا ما ا ن يحرق ثيابك   ا و ت

 " .ا ياك وقريت السوء فا نك به ت عرف : "  -فيما رواه ابن عساكر  -وقال  -
 :ورحم الله من قال 

 عذذذذذن املذذذذذرء ال تسذذذذذأل وسذذذذذل عذذذذذن قرينذذذذذه     

  
 فكذذذذذذذذذذذذل قذذذذذذذذذذذذرين باملقذذذذذذذذذذذذارن يقتذذذذذذذذذذذذدي  

   
   * * * 

 :رب  الولد بالدعوة والداعية  -3
لولــد   وا ِعــداده   نفســيًّا واجتمــاعي ًّا ومــن العوامــل الإ ساســية فــي اكتمــال شخصــية ا

بالـدعوة والداعيـة والتحـرك .. رب  الولد منذ ا ن يتعّقل الحياة   ويـتفهم مسـؤوليتها .. ودَعويًّا 
علاء كلمة الله  وما  اك ا ِلإ لتنمـو فـي نفسـية الولـد روح الـدعوة ا لـى اللـه   والجـرا ة فـي .. لإ ِ

بـين جوانحـه هـذه المعـاني الّدعويّـة   والصـفات  حتى ا  ا تا صلت.. الحق   والتخلق بالصبر 
النفسية انطلق كالإ سد يبلل دين الله عز وجل   دون ا ن تا خذه في الله لومـة لـإئم   ودون ا ن 

 !! ..ترّده عن المضي في طريقه عراقيل الحياة وا حداثها 
رش ادية ولإ شك ا ن المرشد الرباني الذي يرتب  به الولد حين يكون على المواصفات الإ ِ
سـلام   والتحـرك فـي سـبيله  هـو .. الكاملة من شـمولية الفهـم   والـوعي   والتحـّرق علـى الإ ِ

علـاء  الذي يربي الولد على روح الدعوة   والجهاد   واستشعار المسؤولية   والتحرك الدائم لإ 
سـلام .. كلمة الله  .. بل هو الذي يؤهله ليكون جنديًّا من جنود الحق   وداعية من دعـاة الإ ِ

 .يبلل رسالة ربه   ولإ يخشى ا حًدا ا ِلإ الله 
ومن الإ مور التي لإ يماري فيهـا ا حـد ا ن الولـد حـين يتهيـا  لـه منـاخ الـدعوة فـي كـل مـا 
يتعلق بها مـن ا سـباب   وحـين تتمهـد لـه ظـروف الجهـاد التبليغـي فـي كـل مـا يـدفع ا ليـه مـن 

تمييـز علـى روح الجهـاد   يشـب وهـو فـي سـن التعقـل وال -ولـإ شـك  -فا ن الولد .. بواعث 
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بل تتا صل هذه الروح الدعوية الجهاديـة فـي .. وتبليل الدعوة   وهداية الناس   وا ِنقا  البشرية 
لًقا وعادة   ...نفسه   وتتعمق في كيانه   وتصبح عنده في النهاية طبًعا وخ 

ــة   ــي ا وقــات فراغــه فــي الإ عمــال الدعوي ــد حــين ينشــغل ف ــا ا ن الول ــوم يقيًن  ومــن المعل
وحـين يمـارس عمليـة الإتصـال بالنـاس   والإلتقـاء معهـم   والتحـدّ .. والواجبـات التبليغيـة 

فنكون قد اشغلنا فراغه في ا مـور يعـود نفعهـا علـى نفسـه   وا ثارهـا الطيبـة علـى ا متـه .. ا ليهم 
وفي الوقت نفسه نكون قد نّمينا في الولد النزعة الإجتماعية التي تطلق مواهبـه   .. ومجتمعه 

سلام و  !! ..تكّون شخصيته   وتهيؤه ليكون جندي الحق   ورجل الدعوة والإ ِ
* * * 

ولكن كيف نهيئ الولد ليكون داعية ؟   وما هي المراحل التي يتـدرج فيهـا ليصـل ا لـى 
 مرتبة الرجال العاملين ؟: صّف الدعاة المرموقين 

 :المراحل في تقديري هي على الوجه التالي 
 : التهيئة النفسية - 9

سـلامي مـن ا قصـاه ا لـى ا قصـاه .. و لك بتصوير الواقع المؤلم الذي وصـل ا ليـه العـالم الإ ِ
تصوير الصراع في المبادئ والإ فكار   تصوير التفكك السياسي والإجتماعي   تصوير الظـاهرة 
باحية   تصوير المؤامرات الصـليبية واليهوديـة والشـيوعية والإسـتعمارية   تصـوير  الإنحلالية والإ ِ

ا لى غير  لك مـن هـذه التصـورات التـي .. يا س والقنوط الذي خيّم على كثير من المسلمين ال
سلام   !! ..لإ تخفى على ا دنى مسلم في دنيا الإ ِ

مما يدفع الولد ا لى ا ن يقتنع بضرورة العمل .. فهذا التصوير للواقع   والوصف للحاضر 
ا لينطلق في مضمار الدعوة عن ا ِيمـان بل نكون قد هيا ناه نفسيًّ .. الدعوي   والجهاد التبليغي 

 .. وقناعة واندفاع 
 :ضرب الإ مثال  - 2

وهنا يا تي دور المربي ا و المرشد الّرباني في ا قناع الولد بضرورة العمل الـدعوي والجهـاد 
سلام   .. التبليغي لإ جل ا ِعزاز شرع الله   ورفع راية الإ 

 :ولضرب الإ مثال وجهان 
 .نفس يا سها وقنوطها   ويحقق لها ا ملها وتفاؤلها ضرب للمثل يزيل عن ال - 9
وضرب ا خر للمثل يدفع المسلم ا لى العمل والتضحية والثبات مهما كانت العراقيـل  - 2

 .والعقبات 
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 :فبالنسبة للنوع الإ ول يستشهد بالإ حداّ التاريخية التالية 
سلام قائمة بعد ا ن تشتت الناس وانقسموا و*  ارتّدوا بعد وفـاة من كان يظن ا ن تقوم للا ِ

  وفي المرحلة الإ ولى من خلافة ا بي بكر رضي اللـه عنـه   ففـي هـذه الفتـرة  رسول الله 
سلام   ومنع  برزت فيها قرون العصبية الجاهلية كا نها قرون الشياطين   وارتدت العرب عن الإ ِ

سلام ظاهًرا الزكاة   ومنهم من ا بطل الصـلاة لمسـلمون بعـد   وكـان ا.. مّمن ينتسبون ا لى الإ ِ
.. كالغنم فـي الليلـة المطيـرة كمـا وصـفتهم السـيدة عائشـة رضـي اللـه عنهـا  موت النبي 

يـا : " وبلغت الحالة حد اليا س حتى ا ن بعض الناس جاء ا لى ا بـي بكـر رضـي اللـه عنـه وقـال 
الـزم بيتـك   وا غلـق بابـك   واعبـد .. خليفة رسول الله   لإ طاقة لك بحرب العرب جميًعـا 

 ( " .الموت )تى يا تيك اليقين ربك ح
لـم يـدّب اليـا س ا لـى قلبـه   ولـم .. ولكن هذا الرجل الخاشع البكّـاء   الهـادئ الرقيـق 

وا ِنما انقلب في هذه الفترة الخطيرة من خلافته ا لـى رجـل ثـائر .. يقن  من رحمة الله ونصره 
هليـة   وخـّوار فـي ا جبّـار  فـي الجا: " كالبحر   زائـر كالليـث   يصـيح فـي وجـه عمـر ويقـول 

سلام ؟ ما ا عسـيت ا ن ا تـا لفهم ؟ بسـحر مفتعـل ا م بشـعر ي ْفتـرى ؟ هيهـات  هيهـات  !! . الإ ِ
وانقطع الوحي   والله لإ جاهدنّهم ما استمسك السيف فـي يـدي   فـو  مضى رسول الله 

ا نـا حـي ا فينقص الـدين و.. لقد تمَّ الوحي واكتمل.. الله لإ قاتلّن من فّرق بين الصلاة والزكاة 
 !! .. ؟ والله لو منعوني َعَناًقا ا و عقال بعير لقاتلت هم عليه

لقـد شـرح اللـه صـدر ا بـي بكـر للقتـال : فما كان من عمر رضـي اللـه عنـه ا لـإ ا ن قـال 
 .فعلمت ا نه الحق 

يمانه وعزمه وجهاده وقـوة نفسـه الكبيـرة  ا ن .. وهكذا استطاع ا بو بكر رضي الله عنه با 
سلا  !! ..م استقرارها   ويرّسخ لها عزتها ونقاءها ي عيد لدولة الإ ِ

سـلام قائمـة لمـا اسـتولى الصـليبيون علـى كثيـر مـن البلـاد *  من كـان يظـن ا ن تقـوم للا ِ
سلامية   والمسجد الإ قصى وما حوله ما يقارب قرنًا من الزمان   .الإ 
ركة في مع" صلاح الدين " من كان يظن ا ن هذه البلاد ستحرر على يد البطل المغوار 

 ! .حطين الحاسمة ويصبح لها من الكيان والعزة والمجد ما شّرف التاريخ ؟ 
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سـلامي مـن *  من كان يظن ا ن تقوم للمسلمين قائمة لما خّرب المغول والتتار العالم الإ ِ
ا قصاه ا لى ا قصاه   وفتكوا فـي الـإ نفس والـإ عراض فتًكـا  ريًعـا ؟ حتـى قيـل ا ِن جباًلـإ شـامخة 

 .ن جماجم المسلمين م" هولإكو " ا قامها 
سلام ستحرر على يد البطل المقدام  عـين "في معركة " قطز " من كان يظن ا ن بلاد الإ ِ

الحاسمة   ويصـبح للمسـلمين مـن المجـد والعظمـة والعـزة مـا فخـرت بـه الإ جيـال " جالوت 
 ! .؟ 

ا ن التفاؤل بالنصر هـو مقدمـة النصـر   وا ِن القـوة المعنويـة فـي كـل ا مـة هـي التـي تـدفع 
شبابها ورجالها من ا ن يصنعوا من اليـا س ا مًلـا   ومـن الهزيمـة انتصـاًرا   ومـن الضـعف قـوة   

 ..ومن الذلة عزة   ومن الشتات وحدة 
نـه سـيندفع .. في الولد هذه المعاني من الإ مل والتفـاؤل  -ا خي المربي  -فحين تضع  فا 

دهـا   وفًتـى جلـًدا صـبوًرا مـن لإ محالة ا لى ميدان الدعوة ا لى الله   بل يكون جنـديًّا مـن جنو
 ..فتيانها 

 :وبالنسبة للنوع الثاني يستشهد بالقدوات التالية 
بصاحب القدوة الإ ولى نبيّنا عليه ا فضل الصلاة والسلام الذي لقـي فـي سـبيل الـدعوة * 

سلامية ما لقي من ا صناف العـذاب   وا لـوان الإضـطهاد   وا نـواع الـإ لم  وكتـب السـيرة .. الإ ِ
 ..ائضة بذكر هذه الإ مثال والإ خبار النبوية ف
الـذين جاهـدوا فـي  با صحاب القدوة من الرعيل الإ ول من ا صـحاب رسـول اللـه * 

يمـان كالجبـال   فمـا وهنـوا ولـإ  الله حق جهاده   ودخلوا محنة الدعوة في المرحلة المكية با 
م الـذين قـال عـنهم وهـ.. استكانوا ولإ ضعفوا   بل زادتهم المحن والشـدائد ا ِيمانًـا وتسـليًما 

   من كـان متا سـًيا فليتـا سَّ با صـحاب رسـول اللـه : " عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
فا نهم كانوا ا بّر هذه الإ مة قلوًبـا   وا عمقهـا علًمـا   وا قلّهـا تكلًفـا   وا قومهـا هـدًيا   وا حسـنها 

نه   فاعرفوا لهم فضـلهم   اختارهم الله لصحبة نبيّه عليه الصلاة والسلام   وا ِقامة دي.. حاًلإ 
ــى الهــدى المســتقيم  ــارهم   فــا نهم كــانوا عل ــوهم فــي ا ث ــارهم فــي الثبــات " ... واتبع وا خب

 .والتضحية والصبر كثيرة ومستفيضة 
فهؤلـإء لهـم .. با صحاب القدوة من رجالإت الدعوات عبر التاريخ ا لى عصورنا اليوم * 

تفتخر به الإ جيال على مـر العصـور والإ يـام  ما.. من المواقف المشرفة   والتضحيات الخالدة 
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  كا مثال الحسن البصري   والعز بن عبـد السـلام   ومنـذر بـن سـعيد   وا حمـد بـن حنبـل   
مـام حسـن البنـا   والشـهيد سـيد قطـب  الـذين .. ومئـات غيـرهم .. وا بي غياّ الزاهد   والإ ِ
 ..ي الصبر والتضحية كانوا جباًلإ في التحمل   وا سوًدا في الثبات   ومضرب المثل ف

في الولد هذه المعاني من مواقف التضحية والصبر والثبـات  -ا خي المربي  -فحين تضع 
سلام  سـتنطبع فـي تصـوره هـذه المواقـف    -ولإ شك  -فا ن الولد .. في سبيل تبليل دعوة الإ ِ

هـم   فعندئـذ يتخـذ فـي حياتـه طريًقـا للقـدوة  فيـنهج نهج.. وتسري معانيها ا لى نفسه وقلبـه 
 :ويمشي على طريقتهم   ويصبح ممن عناهم الله سبحانه بقوله 

 ( . 15: الإ نعام . )  {أولئك الذين هدى اهلل فبهداهم اقتده  }
* * * 

 :ا ظهار فضيلة الدعوة ا لى الله  - 3
على المربي فـي هـذه المرحلـة ا ن يركـز فـي  هـن الولـد الـإ جر الكبيـر الـذي يحظـى بـه 

سلام الخالدة الداعية ا لى الله حين ي  :نطلق في مضمار الدعوة   ويبلّل الناس رسالة الإ ِ
 :يركز في  هنه ا ن الدعاة هم خير الناس وا فضلهم لقوله تبارك وتعالى  -

كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعرو  وتنهون عن املنكر وتؤمنون  }

 ( . 995: ا ل عمران . )  {..باهلل
لمفلحــون الفــائزون فــي الــدنيا والــإ خرة لقولــه ســبحانه ويركــز فــي  هنــه ا ن الــدعاة هــم ا

 :وتعالى 

ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعرو  وينهون عن املنكر وأولئك هم  }

 ( . 954: ا ل عمران . )  {املفلحون 
ويركز في  هنه ا ن الدعاة لإ يدانيهم ا حد في الشرف والمنزلة وحسـن الفعـال لقولـه عـّز 

 :من قائل 

 . {ومن أحسن قوًلا ممن دعا إىل اهلل وعمل صاحًلا وقال إنين من املسلمني  } 
 ( . 33: فصلت ) 
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ويركز في  هنه ا ن الدعاة لهم من الإ جر مثل ا جور من اتّبعوهم من غير ا ن ينقص مـن  -
من دعا : "  -فيما رواه مسلم وا صحاب السنن  -ا جورهم شيء   لقوله عليه الصلاة والسلام 

 .. " .ى ً كان له من الإ جر مثل ا جور من اتّبعه لإ ينقص  لك من ا جورهم شيئاً ا لى هد
ويركز في  هنه ا ن الدعاة فيمـا يتركـون فـي المجتمـع مـن ا ثـر   ومـا يحقـق اللـه علـى  -

فيمــا رواه  -  ا يـديهم مـن هدايـة   خيــر لهـم ممـا طلعـت عليــه الشـمس وغربـت   لقولـه 
ْمـر الـنََّعم فو الله لإ ن يهدي ال"  -البخاري  " له بك رجًلا واحًدا خير لك من ا ن تكون لك ح 

 " .خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت : "   وفي رواية  (9)
هذه الحقائق من فضـائل الـدعوة بـين يـدي الولـد   وحـين  -ا خي المربي  -فحين تضع 

ــي نفســه  ــه   وتعمقهــا ف ــي  هن ــي هــذا المضــمار ط.. ترســخها ف ــد ســينطلق ف ــا ن الول ــا ف ائًع
ليحظى بالإ جر والمثوبة عند من بيده مقاليد كل شيء في مقعد صـدق عنـد مليـك .. مختاًرا 
 .مقتدر 
 :بيان الإ صول المتبعة في تبليل الدعوة  - 4

على المربي في هذه المرحلة ا ن يبين الإ صول المتبعة فـي تبليـل الـدعوة حتـى يلتزمهـا   
حتى يكون تا ثيره ا بلل   والنتائج التي يصل .. اء ويسير على هديها دون ا ن يعتريه عوج ا و التو

 ..ا ليها دائًما ا فضل وا حسن 
 :ونلخص هذه الإ صول فيما يلي 

حتـى يكـون ا مـره ا و : ا ن يكون عالًما بحكم كل قضية يدعو ا ليها ا و ينهـى عنهـا ( ا  ) 
سلام   :وصدق الله حين قال .. نهيه دائًما مطابًقا لإ حكام الشريعة   ومبادئ الإ ِ

 ( . 1: الزمر . )  {هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون  }
ــه ( ب )  ــا لقول ــا مطابًق ــه دائًم ــه   ويســتجيبوا : ا ن يكــون فعل ــاس هدي ــل الن ــى يقب حت
  ومـا ا حمـق الـذين يـا مرون النـاس بـالبر !! وما ا شقى الذين يقولـون مـا لـإ يفعلـون .. لدعوته 

 :ه الله في حق ا ولئك وما ا عظم وا شنع ما قال!! وينسون ا نفسهم 

ُكرب مقًتا عند اهلل أن تقولوا ماال * يا أيها الذين آمنوا ل م تقولون ماال تفعلون  }

 ( 3: الصف . )  {تفعلون
                                                

بل الحمراء وكان العرب يتفاخرون بها : ْمر النَّعم ح  (  9  .هي الإ ِ
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.  {أتأمرون الناس بالرّب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون  }
 (. 44: البقرة ) 

ى لإ يقع الناس بسبب تعّصـبه فـي بلبلـة ا ن يكون المنكر مجمًعا على ا نكاره حت( ج ) 
ــة  ــة ونفســية واجتماعي ــّت فيهــا للاجتهــاد وا راء ... فكري ــي يرجــع الب ــإ ســيما القضــايا الت   ول

 " .َمن قلّد عالًما لقي الله سالًما : " وقد قالوا قديًما .. الإ ئمة 
صـعبة حتـى لـإ يصـل فـي النهايـة ا لـى نتـائج : ا ن يكون متدرجا في تغيير المنكر ( د ) 

ا لـى التعنيـف .. ا لى التهديد .. ا لى التخويف بالله .. ليست بالحسبان   فالتدرج من النصح 
 :هو عين الصواب والحكمة   وقد قال الله سبحانه .. ا لى التغيير باليد .. بالقول 

 ( . 221: البقرة . )  {ومن يؤتد احلكمة فقد أوتي خرًيا كثرًيا  }
حتى يملك قلـوب النـاس بملاطفتـه وكـريم : ا حسن الخلق ا ن يكون لطيًفا رقيقً ( هـ ) 

 :وصدق الله سبحانه حين قال .. ا خلاقه  ويستجيبوا للطيف موعظته ورقيق كلامه 

.  {اد  إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن  }
 ( . 922: النحل ) 

ــإ  ى ( و )  ــى ال ــا س ا و: ا ن يكــون صــابًرا عل ــإ يي ــت  حتــى ل ينهــزم ممــا يلقــاه مــن تعنّ
ولنســتمع ا لــى نصــيحة لقمــان .. المســتكبرين   وحماقــة الجــاهلين   واســتهزاء الســاخرين 

 :الحكيم لولده كما حكاها القرا ن الكريم 

يا بين أقم الصالة وأمر باملعرو  واْنهد عن املنكر واصرب على ما أصابك ِإن ذلك  }

 ( . 97: لقمان . )  {من عزم األمور 
سـلامية   وهدايـة  (9)ا هم الإ صول   –اخي المربي  –كم تل المتبعـة فـي تبليـل الـدعوة الإ ِ

حتـى  -وهـو فـي سـن التمييـز  -فما عليك ا ِلـإ ا ن ترشـد ولـدك ا ِليهـا .. الناس ا لى سبيل الخير 
عسـى ا ن يكـون فـي المسـتقبل الداعيـة .. يعتادها   ويدرج عليها   ويتفهم مراحلها وا صولها 

                                                

سلام " ارجع ا لى القسم الثاني من كتاب (  9 في " المراقبة والنقد الإجتماعي "   واقرا  بحث " تربية الإ ولإد في الإ ِ
 .تجد هذه الإ صول مشروحة بشكل واف مع كل الشواهد الكثيرة  - 322ص  -الفصل السادس منه 
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يشار ا ليـه بالبنـان فـي حكمتـه   وا سـلوبه   وحسـن معشـره   ولطيـف ا خلاقـه   الموفق الذي 
 ...وعظيم ا ثره 

* * * 
 :من التوجيه ا لى التطبيق  - 2

في هذه المرحلـة الهامـة ينتقـل المربـي بالولـد ا لـى الناحيـة التطبيقيـة العمليـة فـي ا ِعـداده 
 ...اجتماعيًّا   وتكوينه دعويًّا 

فــي بــدء هــذا التكــوين الــدعوي ا ن تــرب  ولــدك بداعيــة  -ا يهــا المربــي  -ويحســن بــك 
عنه يتلقى التوجيه   ومنه يتقن ا صول الدعوة   وبصـحبته يمـارس الجانـب .. مخلص مجرب 

 ...العملي في دعوة الناس ا لى الخير 
ا   وفـي  ولإ يخفى ما في هذا الإرتباط في سن مبكرة من ا ثر كبير في نضج الولـد دعويًـّ

 ..ا   وفي اكتمال شخصيته نفسيًّا وسلوكيًّا تربيته اجتماعيًّ 
صلاح   .وبعد هذه المرحلة يا تي دور التدريب على الإتصال الفردي للهداية والإ ِ

وهذا لإ يتا تى ا ِلإ ا ن يتدرب الولد عمليًّا على ا ن يمارس دعوة الإ خرين ا لى الخير بنفسه 
 ... دون مصاحبة مرشد ا و مرافقة رقيب 

لـد بالتجربـة العمليـة فـي دعـوة ا ِنسـان مـا ا لـى الخيـر يحسـن مـن ولكن قبـل ا ن يقـوم الو
ليقـوم بالتنفيـذ علـى ا دق وجـه   .. المربي ا و الداعية ا ن يذكر الولد با صول الدعوة ومراحلهـا 

  .. ثم بعدها ينطلق في مضمار الدعوة ا لى الله بنفس مؤمنة ا ِيجابية رضـية .. وا حسن سبيل 
في مدرسة لإ يقيم وزنًا للعبـادة  ولـإ يكتـرّ بالصـلاة    وقد يكون المنطلق ا لى دعوة صديق

 !!ولإ يسير في حياته سير الصالحين الإ برار 
وهنا تظهر براعـة الولـد فـي دعـوة هـذا الصـديق ا لـى الصـلاة   وا نقـا ه مـن بيئـة الفسـاد 

قنـاع والإسـتجابة والإهتـداء .. والإنحراف   وهنـا تتجسـد.. وهنا تبرز شخصيته المؤثرة في الإ ِ
قدرتــه الدعويــة فــي انجــذاب النفــوس ا ليــه   وتــا ثرهم بــه   ومحبــتهم لــه   ومــدى اســتجابتهم 

 !!للدعوة التي يدعو ا ليها   ويا مرهم بها 
وبعد ا ن ينتهي الولد من هذه المرحلة العملية في الدعوة يا تي دور المربـي ا و المرشـد ا و 

  ويحاســبه عــن المراحــل التــي مــرَّ الداعيـة ثانيــة   ليســا ل الولــد عــن النتــائج التــي وصــل ا ليهــا 
فــا ن را ى الولــد ا حســن فــي ســير الــدعوة   واتبــع الإ صــول اللازمــة   وانــتهج المراحــل .. بهــا 
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شكر الولد على صنيعه   وشجعه على توفيقه   وطالبـه بالمزيـد مـن النشـاطات .. المتدّرج ة 
 .الدعوية في محي  المجتمع   ودنيا الناس 

السير   ولم يتبع الإ صول الصـحيحة ا رشـده ا لـى معـالم الحـق  وا ِن را ى الولد ا خطا  في 
فيتوّجـب علـى المشـرف الـدعوي ا و المربـي ا ِ ن ا ن يـنهج مـع الولـد هـذا .. وطريق الصـواب 

حتـى ا ِ ا را ه !!. المنهج   ويتبع معه طريق السؤال والمحاسبة في كل عملية دعويّة يقـوم بهـا 
ليـؤدي رسـالة الـدعوة .. ا رمـى بـه فـي بيئـات الجهالـة نضج دعويًّا   وبـرع سـلوكيًّا واجتماعيًّـ

صلاح على ا حسن وجـه   وا نبـل معنـى  سـلام فـي الـإ رض لـإ يخشـى .. والإ  ويبلـل مبـادئ الإ ِ
وحسبه فخـًرا وشـرًفا ا ن .. ولو لقي في سبيلها ا لوان العذاب   وا صناف الإ لم.. ا حًدا ا ِلإ الله 

  وهـذه .. يقتدي بالمصلحين الكبـار ومـا لـإقوه يتا سى بالإ نبياء عليهم السلام وما كابدوه   و
صلاح   ولن تجد لسنة الله تبديًلا   ولن تجد لسنة الله  سنّة الله في كل داعية ا لى الخير والإ ِ

 !! ..تحويلا 
* * * 

سلام  -ا خي المربي  -ا ِن ا ردت  وداعيـة مـن دعـاة . ا ن يكون ولدك جنديًّا من جنود الإ 
منهم يستمد عـزم .. رب  ولدك بدعاة صادقين   وهداة مخلصين فما عليك ا ِلإ ا ن ت.. الحق 

يمان   وبواسطتهم يندفع نحو الجهاد   وبا ِعدادهم ينطلـق فـي ميـادين الـدعوة ا لـى اللـه  .. الإ ِ
نقا     حتى ا ِ ا تخرج على ا يديهم   وامتطى صهوة الجهاد الدعوي   قام بالدور الكبير في الإ ِ

صلاح والتبلي سلام ا لـى .. ل دونما ا ِهمال ا و تواكل ا و تقصير والهداية   والإ ِ فما ا حوج دنيا الإ ِ
ســلامية منــذ نعومــة ا ظفــارهم   ويســتظلون فــي ظلــال العمــل  ا ولــإد يرضــعون لبــان الــدعوة الإ ِ

لم بعد  حتى ا ِ ا بلغوا السّن التـي تـؤهلهم !! .. الحركي   والجهاد التبليغي وهم لم يبلغوا الح 
سلامية  انطلقوا في مجاهل الـإ رض   يمـّدنون الـإ مم   ويكّرمـون .. الخالدة لحمل الرسالة الإ ِ

نسان   ويفرضون المعرفة   وينصرون الحق   ويدعون ا لى الهدى   ويملؤون الإ رض عدًلإ  الإ ِ
 ..وا مًنا واستقراًرا 

يبلّغون رسالإت ربهم ولـإ .. انطلقوا في مضمار الدعوة والجهاد غير هيّابين ولإ وجلين 
حتى يصلوا في نهاية المطاف ا لى تحكيم شريعة اللـه   وا ِقامـة دولـة .. ا ا ِلإ الله يخشون ا حدً 

سلام   واستعادة ما بنـاه الإ وائـل مـن مجـد شـامخ   وعـزة منيعـة   ودولـة كبيـرة واسـعة لـإ  الإ ِ
 .وما  لك على الله بعزيز !! .. تغيب عن ا رضها الشمس 

* * * 
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 الرَّب  الّرياضي: خامًسا 
ــراد المجتمــع جســميًّا   مــن ا هــم الوســا ــة ا ف ــي تربي ســلام ف ــي وضــعها الإ ِ ــة الت ئل النافع

هــو ا ِملــاء فــراغهم با عمــال جهاديــة   وتــدريبات عســكرية   وتمرينــات .. وتكــوينهم صــحيًّا 
 ..كلما سنحت لذلك فرص   ا و تهيا ت ظروف .. رياضية 

سـلام بمبادئـه السـمحة   وتعاليمـه السـامية جمـع فـي ا ن واحـد بـين الجـد   لك لإ ن الإ ِ
ــة الإ جســام  ــى بتربي ــروح   وحاجــات الجســم   واعتن ــب ال ــين مطال ــق ب ــريء   ووفّ واللهــو الب

 .وا ِصلاح النفوس على حّد سواء 
عـــداد الصـــحي   والتكـــوين  ـــة بهـــذا الإ ِ ـــى بالعناي والولـــد مـــن حـــين ا ن يعقـــل هـــو ا ول

لـى ا عضـائه بل هو ا ولى با ملاء الفراغ في كل ما يعود على جسـمه بالصـحة وع.. الجسماني 
 :و لك لثلاثة ا سباب .. بالقوة   وعلى سائر بدنه بالحيوية والنشاط 

 .للفراغ الكثير المتيسر له : الإ ول 
 .لوقايته من الإ مراض والإ سقام : الثاني 
 .لتعويده منذ الصغر على تمارين الرياضة وا عمال الجهاد : الثالث 
سلام بالتربيـة الرياضـية  طاقات من نصوص الشريعة في -ا خي المربي  -وا ِليك  اهتمام الإ ِ

عداد العسكري  سلام هو دين الله الخالد فـي دعوتـه ا لـى ..   والإ ِ ليعلم كل  ي عينين ا ن الإ 
 :قال تعالى . وسائل العزة والقوة والجهاد 

وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهلل  }

 ( . 25: الإ نفال . )  {وعدوكم 

المـؤمن القـوي خيـر وا حـب : " ا نه قـال  روى مسلم في صحيحه عن رسول الله و
 .. " .ا لى الله من المؤمن الضعيف 

كل شيء لـيس مـن  كـر : " ا نه قال  وروى الطبراني با سناد جيد عن رسول الله  -
     وتا ديبه فرسـه( للرمي ) مشي الرجل بين الغرضين : الله فهو لهو  ا و سهو ا ِلإ ا ربع خصال 

 " .وملاعبته ا هله   وتعليمه السباحة 
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وأعدوا هلم ما  }: تلا قوله تعالى  وروى مسلم في صحيحه ا ن رسول الله  -

ا لإ ا ِن القوة الرمي   ا لإ ا ِن القوة الرمي : " ؛ ثم قال (  25: الإ نفال )  {استطعتم من قوة 
. " 

ا مـا : " الولـإة مـا يلـي وقد كتب ا مير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللـه عنـه ا لـى  -
 .. " .بعد فعلّموا ا ولإدكم الرماية والسباحة وركوب الخيل 

ا  ن للحبشة ا ن يلعبوا بحـرابهم فـي مسـجده الشـريف   وروى الشيخان ا ن النبي  -
وا  ن لزوجه عائشة رضي الله عنها ا ن تنظر ا ليهم   وبينما هم يلعبـون دخـل عمـر فـا هوى ا لـى 

دعهـم يـا عمـر : " فحصبهم بها   فقال عليه الصـلاة والسـلام ( الحصى الصغيرة ) الحصباء 
 . " 

 
مــّر علــى نفــر مــن ا ْســَلم ينتضــلون بالســوق  وروى ا حمــد والبخــاري ا ن النبــي  -

ارموا بني ا سماعيل   فـا ن ا بـاكم : "   فقال صلوات الله وسلامه عليه ( يتدّربون على الرمي )
فا مسك ا حد الفـريقين عـن الرمـي   فقـال رسـول اللـه   " كان رامًيا   ارموا وا نا مع بني فلان 

  " : كيــف نرمــي وا نــت معهــم ؟ فقــال عليــه الصــلاة :   فقــالوا " مــا لكــم لــإ ترمــون ؟
 " .ارموا وا نا معكم كلكم : " والسلام 
 سـابقني رسـول اللـه : " وروى ا حمد وا بو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت  -

هـذه بتلـك : "سـابقني فسـبقني فقـال ( ا ي سـمنت ) ا رهقني اللحـم  فسبقته    فلبثنا حتى ا ِ ا
. " 

ــة  -    ا ن ركانــة صــارع النبــي : " وروى ا بــو داود عــن محمــد بــن علــي بــن ر كان
 " .فصرعه عليه الصلاة والسلام 

ارموا واركبوا   وا ن ترموا خير مـن : "  قال رسول الله : وعن عقبة بن عامر قال  -
 " .ا ن تركبوا 
ناقـة تسـمى  كـان للنبـي : " وى ا حمد والبخاري عن ا نس رضي الله عنه قال ور -

وٍد لـه  فسـبقها   فاشـتد  لـك ( ناقـة فتيـة ) العضباء   وكانت لإ ت سَبق   فجاء ا عرابي على َقع 
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بِقْت العضباء   فقال عليه الصلاة والسـلام : على المسلمين   وقالوا  ـا علـى اللـه : "س  ا ِن حقًّ
 " .يًئا من الدنيا ا ِلإ وضعه ا ن لإ يرفع ش

سلام شرع ممارسة الإ لعاب الرياضية   والتدريبات  فمن هذه النصوص يتبين ا ن الإ ِ
من ا جل ا ن تا خذ ا مة .. الجهادية من مصارعة   وَعْدٍو   وسباحة   ورماية   وفروسية 

سلام با سباب العزة والنصر والسيادة   وا ن تتربى ا فراًدا وجماعات على معان ي القوة والفتوة الإ ِ

  وتحقيًقا  {وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة  }: تنفيًذا لقوله تبارك وتعالى .. والجهاد 
 " .المؤمن القوي خير وا حب ا لى الله من المؤمن الضعيف : " لقوله عليه الصلاة والسلام 

سـلام اســتعد سـلام حـين يعلمـون ا ن ا مـة الإ ِ ت وممـا لـإ يختلـف فيـه اثنـان ا ن ا عــداء الإ ِ
عسكريًّا وحربيًّا   وتكّونت صحيًّا وجسميًّا   واكتملت ا ِيمانيًّا ونفسيًّا   وعزمت علـى الجهـاد 

قبـل ا ن .. ينهزمـون مـن نفوسـهم القلقـة الخائفـة الخـّوارة -لـإ شـك  -فا نهم .. حركيًّا وا ِراديًّا 
وهذا مـا نـّوه عنـه ينهزموا في ميادين المنازلة والجهاد   وهذا ما يعرف اليوم بالسلم المسلح   

 " .ن صْرت  بالرعب مسيرة شهر : " عليه الصلاة والسلام حين قال 
* * * 

ــد  ــان الول ــا مــر  -وا ِ ا ك ــداد الجســمي   والتكــوين  -كم ع ــة بهــذا الإ ِ ــى بالعناي ــو ا ول ه
فهل معنى هذا ا ن ينطلق الولد في هذا المضمار بلا قيـود ولـإ .. الجهادي   والتربية الرياضية 

 ن يتقيد بمنهج يلتزم حدوده   ويمشي على منواله ؟ حدود ا م ا  
في الحقيقة وواقع الإ مر ا ن الإرتباط الرياضي للولد لإ يعطي الثمرة المرجـّوة   ولـإ يفـي 

سلام   .بالغاية المطلوبة ا ِلإ ا ن يكون على وفق المنهج الذي وضعه الإ ِ
 :معالم هذا المنهج وحدوده المرسومة  -ا خي المربي  -وا ِليك 

 :ا يجاد التوازن  - 9
لإ يصح ا ن يكون الإرتباط الرياضي للولـد علـى حسـاب واجبـات ا خـرى يكلـف بهـا   

كا ن يشغل جل وقتـه فـي اللعـب بكـرة القـدم   ا و .. ويدعى ا ليها   ويطلب في حقه تنفيذها 
علـى حسـاب .. ا تقان فن المصارعة   ا و مزاولـة ا عمـال السـباحة   ا و التـدريب علـى الرمايـة 

في العبادة   ا و حق نفسه في تحصيل العلم   ا و حق ا بويه في الطاعة والبر   ا و حق  حق الله
 ..ا ِسلامه في التبليل والدعوة 
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يجـاد التـوازن  فالإرتباط الرياضي للولد ا ِ ن يجب ا ن يكون بحـدود الوسـ  والإعتـدال لإ 
.. جـب مع سائر الواجبات الإ خرى دون ا ن َيْطغى حق على حق   ا و يتغلـب واجـب علـى وا

سلام صلوات الله وسلامه عليـه حـين  تحقيًقا لمبدا  التعادل والتوازن الذي وضع ا صوله نبي الإ ِ
 " :يا عبد الله بن عمرو : " قال لعبد الله بن عمرو بن العاص 

ـا )  ا   وا ّن لإ هلك عليـك حقًّ فـا ع  كـل .. ا ِن لله عليك حًقا   وا ن لبدنك عليك حقًّ
ه   ( . ي حقٍّ حقَّ

 :ة حدود الله مراعا - 2
 :على من يقوم بتدريب الولد رياضيًّا   وا عداده جهاديًّا وعسكريًّا مراعاة الإ مور التالية 

 :ا ن يكون اللباس الرياضي للولد من السرة ا لى ما تحت الركبة للا حاديث التالية( ا  ) 
: يقـول  سمعت رسـول اللـه : روى الدارقطني عن ا بي ا يوب رضي الله عنه قال  -

 " . فوق الركبتين من العورة   وما ا سفل من السرة من العورة  ما" 
 " .ما بين السّرة والركبة عورة : " ا نه قال  وروى الحاكم عن النبي  -
:  قال رسول اللـه : وروى ا بو داود والحاكم والبّزار عن علي كّرم الله وجهه قال  -

 " .لإ تبرز فخذيك   ولإ تنظر ا لى فخذ حي ولإ ميّت " 
مام ا حمد والحاكم عن محمد بن جحش رضي اللـه  - وروى البخاري في تاريخه   والإ ِ
يـا معمـر غـّ  فخـذيك : )على معمر وفخـذاه مكشـوفتان فقـال  مّر رسول الله : عنه قال 

 ( .فا ن الفخذين عورة 
الركبـة : "  قـال رسـول اللـه : وروى عقبة بن علقمة عن علي رضي الله عنـه قـال 

 ." من العورة 
وعلى هذا لإ يجـوز للمـدّرب ا ن يلـبس الولـد لباًسـا رياضـيًّا لـإ يغطـي الفخـذ ولـإ يسـتر 
الركبة للا حاديث الصحيحة التي سبق  كرها   وا ِ ا لم يراع فـي تدريبـه حـدود اللـه عـز وجـل 

نه يستحق ا ِثًما   والله سبحانه مسائله عّما فّرط في جنب الله   .فا 
فـي ا مـاكن غيـر مشـبوهة   لمـا روى الشـيخان عـن  ا ن تكون الإ عمـال الرياضـية( ب ) 

ا ِن الحلـال بـين   : ) يقول  سمعت رسول الله : النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال 
شـَتبِهات لـإ يعلمهـن كثيـر مـن النـاس   فمـن اتقـى الشـبهات  وا ِن الحرام بين   وبينهما ا مور م 

 ... ( .في الحرام فقد اسَتبرا  لدينه وعرضه   ومن وقع في الشبهات وقع 
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من كـان يـؤمن باللـه واليـوم الـإ خر : ) ومما قالته عائشة رضي الله عنها في هذا المعنى 
 ( . فلا يقفّن مواقف التهم 

ا ِيـاك ومـا يسـبق ا لـى القلـوب ا نكـاره   وا ن كـان : " وعن علي رضي الله عنـه ا نـه قـال 
 " .ًرا عندك اعتذاره   فرّب سامع ن كًرا لإ تستطيع ا ن ت ْسمعه عذ

ــات الإنحلــال  ــدريب فــي بيئ ــد ا عمــال الرياضــة والت ــزاول الول ــة شــبهة ا عظــم حــين ي وا يّ
كــا ن يمــارس ا عمــال الســباحة فــي مســابح مختلطــة حيــث التكشــف الفاضــح   .. والفســاد 

ا و يتدرب على المصارعة والملاكمة في نواٍد يقـام فـي سـاحتها المنكـر  .. والعري الممقوت 
 .. ور وترتشف في ا رجائها الخم

ا ِلإ ا ن تجنّب الولد مواقف التهم حتى لإ تسوء في المجتمع  -ا خي المربي  -فما عليك 
ــا فــي بيئــات الضــلال  ســمعته   ولــإ يشــتبه فــي النــاس ا مــره   وحتــى لــإ يتــا ثر ســلوكيًّا وخلقيًّ

 ..والفساد 
 ا ن يكون التشجيع على النبوغ الرياضي بَِرَهان ٍ غيـر محـّرم   لمـا روى ا صـحاب( ج ) 

مام ا حمد عن النبي  ـّف ا و حـافر ا و ( لإ رهان ) لإ سبق : " ا نه قال  السنن والإ ِ ا ِلإ في خ 
 ( " .ا ي سهام ) نصل 

 :ويؤخذ من هذا الحديث ا ن الرهان غير المحرم يترتب عليه شرطان 
ا ن يكون الرهان فـي ا ِعـداد وسـيلة الحـرب والجهـاد كالسـباق علـى البعيـر   ا و : الإ ول 
 .مي الهدف   ا و ما يشبه  لك من وسائل الحرب الحديثة الفرس   ا و ر
ــاني  ــذل : الث ــذي يب ــل ال ْع ــا ة ) ا ن يكــون الج  ــن ( ا ي المكاف ــر المتســابقين ا و م ــن غي م

علــا . ا حــدهما فقــ   علــى ا ن مــن ســبق منهمــا ا خــذ ( مكافــا ة ) فا مــا ا ِ ا بــذل كــل منهمــا ج 
ْعلين مًعا فهو القمـار المحـّرم المنهـي عنـه   وقـد سـمّ  هـذا النـوع مـن الخيـل  ى النبـي الج 

وجعل ثمنها ِوْزًرا   وعلفها وزًرا   وركوبها " فرس الشيطان " الذي ي َعد للقمار ا و يراهن عليه 
ْعل .. وزًرا  من هيئة ا جنبية كرئاسة الدولة ا و الـوزارة ا و ا دارة ( المكافا ة ) ا ما ا  ا كان بذل الج 

لة جائز شرًعا لإنتفـاء ظـاهرة المقـامرة سـواء كـان فا ن البذل في هذه الحا.. مدرسة ا و جمعية 
وممـا يـدل علـى هـذا .. هذا التشجيع من ا جل الإستعداد الحربي ا و من ا جل النبـوغ الرياضـي

مام ا حمد عن ابن عمر رضـي اللـه عنهمـا  سـبّق بـين الخيـل  ا ن النبـي " الجواز ما رواه الإ ِ
 " .وا عطى السابق 
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 :تحرير النية الصالحة  - 3
ا ن .. لمربي الذي يشرف على تربية الولـد وتكوينـه الصـحي والجسـمي والنفسـي على ا

يهمس في ا  ن الولد ا ن ما يقوم به من تمارين رياضـية وبدنيـة   ومـا يتـدّرب عليـه مـن ا عمـال 
ا  .. عسكرية وحربيـة هـو مـن ا جـل ا ن يقـوى صـحيًّا وجسـميًّا   ويكـّون نفسـه حربيًّـا وجهاديًـّ

تؤهله با ن ينهض با عباء التكاليف اليومية   وا ن يلبي نداء الواجـب فـي  حتى ا ِ ا بلل السن التي
سلام  قام بالمسؤول ية والواجب على ا حسن وجه دون ا ن يعتريه ضـعف ا و .. تحقيق نصر الإ ِ
 ..يناله عجز ا و تقصير 

ولإ شك ا ن هذه الهمسات المستمرة   والتوجيهات الدائمة للولد تجعلـه دائًمـا فـي ا ن 
يحاسب نفسه با ن ما يقوم به من تدريبات رياضية   وتمرينات بدنيـة هـو مـن ا جـل يحرر نيته و

" المؤمن القوي خير وا حّب ا لى الله مـن المـؤمن الضـعيف : "  ا ن يتحقق فيه قول النبي 
  وا ن ما يقـوم بـه مـن عمليـات عسـكرية   " رحم الله امرًءا ا راهم من نفسه قوة : "   وقوله 

 :و من ا جل ا ن ينفذ ا مره سبحانه وتعالى ه.. وا ِعدادات جهادية 

وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن ِربداط  اخليل ُتره بوند به عدو  اهلل  }

 . {وعدو كم 
 ( . 25: الإ نفال ) 

وبهذه النية الصـالحة فـي تربيـة الجسـم علـى القـوة   وفـي ا ِعـداد الـنفس علـى عمليـات 
ســلا.. الجهــاد  ــد بالإ ِ ــا الول ــد ربطن ــدفاًعا وتضــحية   نكــون ق ــاد ان ــدة وفكــًرا   وبالجه م عقي

وبالواجب اليومي نشـاًطا وحيويـة   ونكـون بالوقـت نفسـه قـد هيا نـاه ليكـون جنـديًّا مـن جنـود 
يمــان  ســلام   يعمــل للــدنيا ويجاهــد للــدين   ويحمــل فــي نفســه المخلصــة ا نبــل معــاني الإ ِ الإ ِ

سلام العظيم   !! ..والخل ق والعزة والتفاؤل ونصرة هذا الإ ِ
وبهذه النية الصالحة ا يًضا يستشعر الولد من قرارة وجدانه ا ن الـذي يقـوم بـه مـن تمـرين 

عــداد  ــل التكــوين والإ ِ ــو مــن قبي ــث   وا ِنمــا ه ــل اللهــو والعب ــن قبي ــيس م ــدريب ل ــذا .. وت وبه
الإستشعار الصادق ي ْقِدم على عمليات التدريب با خلاص نية   وبصدق عزيمة   وبتفتح  هـن 

 ..نفس   وباستفادة وقت   وبا ملاء فراغ    وبحيوية
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وهكذا يتحول الولد تحويًلا جديًدا حينما ن لقي في روعه هذه المعاني ونهمس فـي ا  نـه 
 ..هذه التوجيهات   ونرّسخ في نفسه هذا الوعي الناضج السديد 

ا ن تعلم ا ن تحرير النية الصـالحة للولـد لـيس خاًصـا بالتمرينـات  -ا خي المربي  -وعليك 
وا ِنمــا تشــمل ســائر الإ عمــال الحيويــة   والمتــع الجســدية .. لرياضــية   والتــدريبات الجهاديــة ا

فالإ كـل   والشـرب   والنـوم   والنزهـة البريئـة   والتمتـع بسـائر .. الداخلة فـي دائـرة الحلـال 
  ا ِ ا فعلها الولد ا و ا ي مسلم ا خر بنية الإمتثال لـإ مر اللـه   والتعفـف عـن الحـرام .. الطيبات 

يصـبح العمـل بهـذه النيـة .. وتقوية الجسـم ليكـون ا قـدر علـى حمـل المسـؤوليات والتكـاليف 
الصالحة عبادة يتقرب المؤمن بها ا لى الله زلفـى   وعلـى هـذا ا خبـر الصـادق المصـدوق عليـه 
ــا ومــا جوًرا ا ِ ا رفــع اللقمــة ا لــى فــم امرا تــه بنيــة ا ِيناســها  نســان يعــد مثاًب الصــلاة والســلام ا ن الإ 

ال الســرور عليهــا   وا خبـر ا يًضــا صــلوات اللـه وســلامه عليــه ا ن الـذي يضــع شــهوته فــي وا ِدخـ
حصان   وا ِنجاب الذرية الصالحة ؛ فله ثواب وا جر   وعلى هذا استنب  فقهاء  الحلال بنية الإ ِ

 " .ا ِن النية الصالحة تقلب العادة عبادة : " الشريعة من هذه الإ حاديث المتقدمة هذا الحكم
 ..لنية الصالحة هذا الإ ثر الكبير في الإ جر فا  ا كان ل
ا ِلـإ ا ن تلقـي فـي روع الولـد وفـي نفسـه هـذا المعنـى حتـى  -ا خـي المربـي  -فما عليك 

يكون عمله خالًصا لوجه الله الكريم   وحتى يحظى دائًمـا بالـإ جر والمثوبـة فـي مقعـد صـدق 
 .عند مليك مقتدر 

* * * 
إرتباطية فـي صـيانة عقيـدة الولـد   والحفـاظ علـى ا هم الظواهر ال -ا يها المربون  -تلكم 

ــه   وتكامــل نفســيته وشخصــيته   وتصــحيح تصــوره وا فكــاره   وتقويــة جســمه  ســلوكه واتزان
يمان الراسـخ   والخلـق .. وا عضائه  بل هي من ا كبر العوامل في تربية الولد منذ نشا ته على الإ ِ

الـواعي   والسـمعة الإجتماعيـة النظيفـة  الفاضل   والعقل الناضج   والنفسية المتزنة   والفكر
 ..الطاهرة 

واعملـوا .. على تنفيذ هذه الإرتباطات بدقة وا مانة وا ِخلاص  -ا يها المربون  -فاحرصوا 
 ..على تطبيقها بعزم وا ِيمان ومضاء 

فا  ا فعلتم هذا فسترون ا فلا  ا كبادكم بدوًرا تنير   وشموًسـا تشـرق   وزهـرات تفـوح   
 ..الزمن تظهر   وملائكة تمشي على الإ رض وشامات في خّد 
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 (.  952: التوبة . )  {وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون  }
* * * 

 قاعدة التحذير - 2 
عن قاعـدة الإرتبـاط وا ثرهـا الفعـال فـي تربيـة  -في بحثنا السابق  -بعد ا ن تكلمنا طويًلا 

سنشـد العـزم للحـديث عـن القاعـدة الثانيــة . .الولـد   وتكـوين شخصـيته   واسـتقامة سـلوكه 
 (.قاعدة التحذير: ) ا لإ وهي ( القواعد الإ ساسية في تربية الولد : ) من 

وهذه القاعدة التي ستكون الإ ن محور حديثنا لإ تقل ا همية وتا ثيًرا عن القواعد الـإ خرى 
د من الإ فكـار العفنـة التي سبق الكلام عنها   بل هي من العوامل الإ ساسية التي تغسل مّخ الول

بـل تجعـل مـن وعيـه وا ِيمانـه حصـًنا يـرد عنـه ا فكـار الضـالين   ..   والمفاهيم الضالّة الباطلـة 
 !! ..وميوعة المتحللين   ومصاحبة المنحرفين والشاردين 

وقبل ا ن ا خوض في الكلام عـن ا هـم التحـذيرات التـي يجـب ا ن يتلقنهـا الولـد   يجـدر 
 :م هاتين الحقيقتين ا ن تفه -ا خي المربي  -بك 

التحذير الدائم للولد يؤّصل في قلبه كراهية الشر والفسـاد   ويـورّ فـي نفسـه : الإ ولى 
 ..النفور من ظواهر الزيل والإنحلال 

لحاد والإنحلال تزيد المربي عزًما وتصـميًما فـي تحمـل : الثانية  التعرية لظواهر الزيل والإ ِ
 ..في البعد عن الشر والتخلي عن الباطل  المسؤولية   والولد توجيًها وتعليًما

بعد تبيان هاتين الحقيقتين ندخل في صلب الموضوع   لنا تي علـى البحـث مـن جميـع 
 .جوانبه والله المستعان وعليه التكلان 

* * * 
لو تصـفحنا كتـاب اللـه عـز وجـل   وسـنة نبينـا عليـه الصـلاة والسـلام نجـد ا ن ا سـلوب 

ظاهر للعيان في كثير مـن الإ يـات القرا نيـة   وفـي عديـد .. لباطل التحذير من الشر   والتعرية ل
 ..من الإ حاديث النبوية 

 :ا ِليكم طائفة من هذه الإ يات والإ حاديث 
سراء   :قال الله تعالى في سورة الإ ِ

 ( . 22: ا ية ... )  {ال  عْل مع اهلِل ِإهًلا آخرد فتقُعدد مذموًما خمذوًلا  } -



 : الثالث القسم 242
 

لًة إىل عنق كد وال تبسْطها كلَّ البسن  فتقعدد ملوًما وال  عْل يددَّ مغلو } 

 ( . 21: ا ية ... )  {حمسوًرا

.  {وال تقتلوا أوالددكم خشيَة ِإمالق  حنن نرزقهم وإياكم إّن قتَلهم كان خ ْطًئا كبرًيا }
 ( . 39: ا ية ) 

 ( . 32: ا ية . )  {وال تقربوا الزنى ِإنه كان فاحشًة وساء سبياًل  }

قتلوا النفسد اليت حرم اهلُل ِإال باحلق ومدْن ُقت َل مظلوًما فقد جعلنا لوليِّه سلطاًنا وال ت }

 ( . 33: ا ية . )  {فال ُيسر  يف القتل ِإنه كان منصوًرا 

وال تقربوا ماُل اليتيِم إال باليت هي أحسُن حتى يبلَل أشد ه وأوفوا بالعهد ِإن العهدد  }

 ( . 34: ا ية ... )  {كان مسؤوًلا 

وال َتْقُف ما ليس لك به علٌم ِإن السمعد والبصرد والفؤادد كل  أولئك كان عنه  }

 ( . 32: ا ية . )  {مسؤوًلا 

: ا ية . )  {وال متِا يف األرض مردًحا ِإنك لن َتْخرَق األرضد ولن تبلَل اجلباَل طوًلا  }
37 .) 

 ( . 32: ا ية . )  {كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروًها  }
لى غير  لك من هذه الإ يات التي تحذر من الزيل في العقيـدة   والفسـاد فـي الخلـق   ا  

 !! ..وما ا كثرها في القرا ن الكريم .. والسوء في المعاملة 
 :وقال عليه الصلاة والسلام 

يمان "  -  ..رواه ا حمد وا صحاب السنن" ا ِياكم والكذب   فا ن الكذب مجانب للا ِ
نه ينفق ثم يمحق  ا ِياكم وكثرة الحلف في"  -  .رواه مسلم وا حمد " البيع فا 
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ا ِيــاكم والظــن فــا ن الظــّن ا كــذب الحــديث   ولــإ تَحّسســوا   ولــإ تَجّسســوا   ولــإ "  -
تنافسوا   ولإ تحاسدوا   ولإ تباغضوا   ولإ تدابروا   وكونوا عبـاد اللـه ا ِخوانًـا   ولـإ يخطـب 

 .يه متفق عل" ا حدكم على ِخطبة ا خيه حتى ينكح ا و يترك 
ــور ا هــل الجنــة " - ــه يميــت القلــب   ويــذهب بن ن ــرة الضــحك فا  ــاكم وكث رواه ابــن " ا ِي
 .ماجة 
 .رواه ابن حبان " ا ِياكم وزّي الإ عاجم "  -
 .رواه ابن عساكر " ا ِياك وقرين السوء فا نك به ت عرف "  -
نما ا هلك َمن كان قبلكم بالشح "  - ا مـرهم ا مرهم بالبخل فبخلوا   و.. ا ِياكم والشّح فا 

 .رواه ا بو داود والحاكم " بالقطيعة فقطعوا   وا مرهم بالفجور ففجروا 
ا لى غير  لك من الإ حاديث النبوية التي تنهى عن الشر   وتحـذر مـن الفسـاد   وتلفـت 

 !! .. وما ا كثرها في كتب السنة .. النظر ا لى توقي الزيل ومساوئ الإ خلاق 
* * * 

ارات المـــربّين   ولـــإ مـــن عنـــديات الفلاســـفة فقاعـــدة التحـــذير ا ِ ن ليســـت مـــن ابتكـــ
الإجتماعيين   وا ِنما هي طريقة القـرا ن الكـريم فـي تكـوين الـإ فراد   ومـنهج السـنة النبويـة فـي 

 :وصدق الله العظيم القائل .. تربية المجتمع 

سراء . )  {ِإن هذا القرآن يهدي لليت هىد أقوم  }  ( . 1: الإ 

فعلـــيكم بســـنّتي وســـنّة الخلفـــاء الراشـــدين . : " .القائـــل  وصـــدق رســـول اللـــه  
 .رواه ا صحاب السنن وابن حبان "  (9)المهديّين عّضوا عليها بالنواجذ 

وها نحن ا ولإء نضع بين يدي المربّين ا هم المسائل التحذيرية في توعية الولـد   وغسـل 
وا لهـا   عسـى ا ن ينهضـوا بهـا   ويهتمـ.. مّخه   وتثبيت عقيدتـه   وتقـويم سـلوكه وا خلاقـه 

 ..ويكلفوا ا نفسهم عناء تلقينها وتبليغها 
فا ن هم فعلوا  لك فيكونون من عداد ا ولئك الذين ا دوا واجبهم التربـوي   ومسـؤوليتهم 
سلامية على ا كمل وجه وا نبـل معنـى   وكـانوا مـن زمـرة ا ولئـك الـذين وهـب اللـه لهـم مـن  الإ ِ

 !! ..ا ا زواجهم و رياتهم قّرة ا عين   وجعلهم للمتقين ا ِمامً 
 :ا هم هذه التحذيرات  -ا خي المربي  -وا ِليك 

                                                

 .هي الإ نياب : اجتهدوا على السنة والزموها   والنواجذ  ا ي(  9
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* * * 
 التحذير من الّردة: ا وًلإ 

ترك المسلم دينه الذي ارتضاه الله لـه واعتنـاق ديـن  -ا خي المربي  -المقصود من الرّدة 
سلام   .ا خر ا و عقيدة ا خرى تناقض شريعة الإ ِ

 :وللارتداد مظاهر كثيرة 
ة بشــعارات تصــرف المســلم عــن ا ن يكــون اللــه ســبحانه مــن مظــاهر الإرتــداد المنــادا* 

سلام هدفه ومبتغاه   ويدخل في هذا النوع حالإت كثيرة   :مقصوده ومعبوده ا و يكون دين الإ ِ
نسان لشعار القومية جاعًلا هذا الشعار هدًفا وغاية يـدعو لـه   ويعمـل ( ا  )  ا ن يعمل الإ ِ

عنهــا    الجاهليـة التـي نهـى الرسـول مـن ا جلـه   ويقاتـل فـي سـبيله   وهـذا هـو العصـبية 
ليس منا من دعا ا لى عصبية   وليس منا من قاتل على عصبية   وليس منا من : " وحذر منها 

 .رواه ا بو داود " مات على عصبية 
ا ن يعمل لشعار الوطنية جاعًلا هـذا الشـعار هـدًفا وغايـة يـدعو لـه   ويعمـل مـن ( ب ) 

 :اب الله عز وجل على ا قوام تعلّقوا با وطانهم فقال وقد ع.. ا جله   ويكافح في سبيله 

ولو َأنَّا كتبنا عليهم أِن اقتلوا أنفسدكم أِو اْخُرجوا من دياركم ما فعلوه ِإال قليلا منهم  }

 ( . 22: النساء . )  {، ولو أ م فعلوا ما ُيوعظوند به لكان خرًيا هلم وأشّد تثبيًتا 
الغايـة مـن ا جـل رفـع هـذا الشـعار وتقديسـه حتـى فالإرتداد منحصـر فـي دائـرة الهـدف و

يمــان بــه وبشــرعه غايــة  ا مــا ا  ا كــان .. العبــادة دون ا ن يكــون للــه ســبحانه فيــه  كــر   ا و للا 
الهــدف لإ جــل اللــه تعــالى   وتنفيــذ مــا ا مــر   وكــان ممــا ا مــر القيــام بــه فيــه مصــلحة الــوطن 

سلامي   والدفاع عن العرض   والشرف   والنفس   والمال فهذا من العبـادة ..   والدين  الإ 
التي تجعل صاحبها ا ن يستحق رضى الله عز وجل وثوابه ا ن قاتل   وا ن يحظى بالشـهادة فـي 

َمـْن ق تـل دون مالـه : "القائل فيمـا رواه ا بـو داود   وصدق رسول الله.. سبيل الله ا ن ق ِتل 
هيد   ومـن قتـل دون فهو شهيد   ومن قتل دون دمه فهو شهيد   ومن قتـل دون دينـه فهـو شـ

 " .ا هله فهو شهيد 
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نسـانية وحـدها دون ا ن يـدور فـي خـاطره ا نـه يعمـل لـإ ن اللـه ( ج )  ا ن يعمل لشعار الإ ِ
وهـذا الشـعار .. سبحانه ا مره بهدايتها   والتعارف على شعوبها   والتعاون مع المسلمين منها 

 ..راء تنادي به الماسونية التي تحركها اليهودية العالمية من وراء و
كل شعار يرفعه المسلم لإ يبغـي مـن ورائـه رضـوان اللـه عـز وجـل  : وبالإختصار نقول 

سلام فهو شعار الجاهلية ؛ فالذي تبنّاه   ويـدعو لـه   ويجاهـد مـن  وا ِعزاز دينه   ورفع راية الإ ِ
ســلام   محـارب لرســالة .. ا جلـه   ويكـافح فــي سـبيله  ا ِنسـان مرتــّد كـافر خــارج عـن ملـة الإ ِ

سلام  محمد يمان وتبجح بالإ ِ  !! ..عليه الصلاة والسلام مهما ادعى الإ ِ
 .ومن مظاهر الإرتداد ا عطاء الولإء والمحبة والحاكمية والطاعة لغير الله * 

: المائدة . )  {ومن   حيكم ينا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون  }: قال تعالى 
44 . ) 

.  {وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون ثم جعلناَّ على شريعة من األمر فاّتبعها  }
 (. 92: الجاثية ) 

بعضهم أولياء بع  ومن . يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء  }

 ( . 29: المائدة . )  {يتوهلم منكم فإنه منهم إن اهلل ال يهدي القوم الظاملني 

ولياء إن استحبوا الكفر على يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا آباءكم وإخوانكم أ }

 ( . 23: التوبة . )  {اإِلميان ومن يتوهلم منكم فأولئك هم الظاملون 
مام ا حمد والترمذي وابن جرير عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ا نه دخل  وروى الإ 

وفي عنق عدّي صليب من فضة   وهو يقرا  هذه  -قبل ا ن يسلم  - رسول الله 

 ( . 39: التوبة . )  {ورهبا م أرباًبا من دون اهلل  اختذوا أحبارهم }:الإ ية 
 ! بلى : ا نهم لم يعبدوهم   فقال عليه الصلاة والسلام : قال عدي 

 "ا نهم حّرموا عليهم الحلال   وا حلوا لهم الحرام فاتبعوهم   فذلك عبادتهم ا ياهم " 
سلام كا ن يقول قائل *  ا كـره الصـيام لإ نـه  ا نا: ومن مظاهر الإرتداد كراهية شيء من الإ ِ

ا نا ا كره الحجاب للمرا ة لإ نـه مـن علامـات التخلـف   ا و : يؤخر اقتصاد الإ مة   ا و يقول ا خر 
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سلام لإ نه يحـرم الربـا ا و مـا سـوى  لـك   قـال اللّـه : يقول ثالث  ا نا ا كره النظام المالي في الإ ِ
 :تعالى عن هؤلإء 

 م كرهوا ما أنزل اهلل فأحبن ذلك بأ* والذين كفروا فتعًسا هلم وأضّل أعماهلم  }

 ( 1: محمد . )  {أعماهلم 
سلام*   ..ومن مظاهر الإرتداد الإستهزاء بشيء من الدين   ا و بشعيرة من شعائر الإ ِ

 :قال تعالى 

حيذر املنافقون أن تنّزل عليهم سورة تنبئهم ينا يف قلوهبم قل استهزئوا إن اهلل خمرج  }

ِإمنا كنا خنوض ونلعب قل أباهلل وآياته ورسوله كنتم  ولئن سألتهم ليقولن* ما حتذرون 

ال تعتذروا قد كفرمت بعد ِإميانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأ م * تستهز ون 

 ( 22: التوبة . )  {كانوا  رمني 
 :قال تعالى . ومن مظاهر الإرتداد تحليل ما حّرم الله وتحريم ما ا حل الله * 

تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفرتوا على اهلل وال تقولوا ملا  }

 . {متا  قليل وهلم عذاب أليم * الكذب ِإن الذين يفرتون على اهلل الكذب ال يفلحون 
 ( . 997 – 992: النحل ) 

نــه منكــر لمــا جــاء مــن الــدين بالضــرورة   ومنــازع للــه فــي حاكميتــه  ومــن يفعــل هــذا فا 
 !! ..كافراً  لهذا كان مرتّداً .. وتشريعه 
سلام والكفـر بـبعض كـا ن يـؤمن المسـلم بـا ن *  ومن مظاهر الإرتداد ال ا يمان ببعض الإ ِ

سلام دين عبادة ويكفر با نه دين نظام وتشريع  سلام جـاء بـالنظم الروحيـة .. الإ  ا و يؤمن با ن الإ 
ا و النظـام ويكفر بالنظم الإ خرى كالنظـام السياسـي ا و النظـام الإقتصـادي .. والخلقية والتربوية 

 :قال تعالى .. الإجتماعي 
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أفتؤمنون ببع  الكتاب وتكفرون ببع  ، فما جزاء من يفعل ذلك منكم ِإال خزي  }

 ( . 22: البقرة . )  {يف احلياة الدنيا ويوم القيامة ُيرد ون إىل أشد العذاب 
يمــان بــالقرا ن الكــريم وجحــود الســنة ال*  نبويــة ومــن مظــاهر الإرتــداد الإقتصــار علــى الإ ِ

ــوة  نكليز فــي الهنــد غايتهــا هــدم الشــريعة   والتشــكيك بنب ــة التــي صــنعها الــإ ِ كالفرقــة القادياني
 ..الرسول عليه الصلاة والسلام 

يمـان عـن كـل مـن لـإ يحـتكم للرسـول  فـي حـال حياتـه    والقرا ن الكـريم نفـى الإ ِ
 :ولسنته بعد وفاته   قال تعالى 

فيما شجر بينهم ثم ال جيدوا يف أنفسهم حرًجا  فال وربك ال يؤمنون حتى ُيحك موَّ }

 ( . 22: النساء . )  {مما قضيت ويسلموا تسليًما 
ومن المعلوم يقيناً ا ن طاعة الرسول عليه الصلاة والسـلام هـي طاعـة للـه سـبحانه   قـال 

 :تعالى 

 ( . 25: النساء )  {من يطع الرسول فقد أطا  اهلل  }
: ماجه عن المقدام بن معد يكـرب رضـي اللـه عنـه قـال وروى الترمذي وا بو داود وابن 

ـه  الحـديث عنـي   وهـو متكـئ علـى ا ريكتـه : "  قال رسول الله  ا لإ هل عسى رجـل يبل غ 
بيننا وبينكم كتاب اللـه   فمـا وجـدنا فيـه حلالـإ اسـتحللناه   ومـا وجـدنا فيـه حراًمـا : فيقول 
 " .الله كما حّرمه  وا ِن ما حّرم رسول الله .. حّرمناه 

 " .ا لإ ا ِني ا وتيت  الكتاب ومثله معه : " وفي رواية لإ بي داود 
 : وعلى العموم يقول الله تعالى في وجوب الطاعة للرسول 

وما آتاكم الرسول فخذوه وما  اكم عنه فانتهوا واتقوا اهلل ِإن اهلل شديد  }

 ( . 47: الحشر . )  {العقاب
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كا مثال من يغمـز  و الغمز بفعل من ا فعال الرسول ومن مظاهر الإرتداد الإستهزاء ا  * 
 ..( 9)في تعدد زوجاته لكونه جمع بين تسع نسوة في ا ن واحد  الرسول 

 :قال تعالى في سورة الحجرات 

يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب وال  هروا له بالقول كجهر  }

 ( 2: ا ية .)  {شعرون بعضكم لبع  أن حتبن أعمالكم وأنتم ال ت

 مظنّة ردة فكيف بما هو ا كبر من  لك ؟ فا  ا كان رفع الصوت ا مام الرسول 
ومن مظاهر الإرتداد ادعاء الـبعض ا ن للقـرا ن الكـريم باطًنـا يخـالف الظـاهر   وظـاهًرا * 

لهـام المزعـوم  فهـذا .. يخالف الباطن   وا ن هذا الباطن يستقل بعلمه بعض الناس بواسـطة الإ ِ
سلامية بتعطيل نصوصها   لإ ن لإ يبقى بعد  لك ا صل يرجعون ا ِليه ال إدعاء تعطيل للشريعة الإ ِ

  ولإ قواعد من اللغة العربية يحتكمون ا ليهـا   والقـرا ن الكـريم نـزل بلسـان عربـيٍّ مبـين لقولـه 
 :تعالى 

 ( . 2: يوسف . )  {ِإنا أنزلناه قرآًنا عربيًّا لعلكم تعقلون  }

 ( . 37: الرعد ... )  {اه حكًما عربًيا وكذلك أنزلن } 
فكل تفسير لإ ي ا ية من كتاب الله عز وجل لإ يستند على الإ ثر ا و على قواعد اللغة   
يمان   وحقيقة  والبيان العربي   وا قوال العرب فهو تفسير باطل يخرج صاحبه عن دائرة الإ 

سلام  الزائغين كفراً وتضليلاً ولإ شك ا ن ا صحاب هذه الدعوات الضالة هم من ا عظم .. الإ 
 !! . .وا لحاداً 

ولقد  كر القرا ن الكريم هذا الصنف من الناس الذين يتبعون ما تشابه مـن القـرا ن ابتغـاء 
 :قال تعالى .. الفتنة   وابتغاء التضليل 

هو الذي أنزل عليك الكتابد منه آياٌت حمكماٌت هّن ُأم  الكتاِب وُأخدُر متشاهبات  }

قلوهبم زيلا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاءد الفتنة  وابتغاءد تأويله وما يعلم تأويله إال فأما الذين يف 

                                                

تجد ما فيه الكفاية من ( والحكمة من تعداد ا زواج النبي صلى الله عليه وسلم . تعدد الزوجات ) ارجع ا لى كتابنا (  9
 .الحكمة في هذا التعدد
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ربنا * والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كلٌّ من عند ربِّنا وما يذَّكر إال أولوا األلباب. اهلُل 

: مران ا ل ع. ) {ال تزغ قلوبدنا بعد ِإذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة ِإنك أنت الوهاب
7 . ) 

ــة ــي الإ ي ــة ف ــاء الفتن ــنهم بالتشــكيك :  (9) والمقصــود بابتغ ــة المــؤمنين عــن دي ــب فتن طل
به   ..والتلبيس وا ِثارة الشُّ

التا ويــل الباطــل الــذي .. طلــب تا ويــل الكتــاب وتحريفــه :  (2)والمقصــود بابتغــاء تا ويلــه 
راد منه   و لك شا ن ا هل يشتهونه   والتحريف السقيم الذي يقصدونه   زاعمين ا نه الغاية الم

 ..البدع والإ هواء والملاحدة في كل عصر 
ومن مظاهر الإرتداد عدم معرفة الله معرفة صحيحة كاعتقـاد ا ن اللـه تعـالى يحـّل فـي * 

 .المخلوقات   ا و وصفه بصفات لإ تليق بجلاله سبحانه 
و هــو فالــذي يقــول ا ِن اللــه ســبحانه يحــل فــي الإ شــخاص ا و هــو منبــّث فــي الوجــود ا   -

سلام لقوله تبارك وتعالى .. محصور في جهة   :فهو كافر وخارج عن ملّة الإ ِ

: الإ نعام . )  {ال تدركه األبصاُر وهو يدرَّ األبصارد وهو اللطيف اخلبري  }
953 . ) 

 (. 99: الشورى . )  {ليس كمثله شيء وهو السميع البصري  }

 ( . 92: الزخرف . )  { وجعلوا له من عباده جزًءا إن اإلنسان لكفور مبني }

 ( . 97: المائدة . )  {لقد كفر الذين قالوا ِإن اهلل هو املسيح ابن مريم  }
 ..والذي يقول ا ن الله هو ثالث ثلاثة كافر ضال مضل   -

 ( . 73: المائدة . )  {.. لقد كفر الذين قالوا إن اهلل ثالث ثالثة  }
 :لقوله تعالى .. ضال  والذي ينسب ا لى الله سبحانه الولد كافر  -

                                                

 .للشيخ حسنين مخلوف " صفوة البيان : " التفسير منقول من كتاب (  9
 .للشيخ حسنين مخلوف " صفوة البيان : " فسير منقول من كتاب الت(  2
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تكاد السموات يتفطرن منه * لقد جئتم شيًئا إدًّا . وقالوا اختذ الرمحن ولًدا  }

وما ينبغي للرمحن أن يتخذ * وتنشّق األرض وختّر اجلبال هدًّا أن دعوا للرمحن ولدا 

 ( 12- 22: مريم . )  {.. ولًدا 
 ..والذي يصف الله بوصف لإ يليق به كافر ضال  -

: ا ل عمران . )  {قد اع اهلل قول الذين قالوا إن اهلل فقري وحنن أغنياء ل }
929 . ) 

. {وقالت اليهود يد اهلل مغلولة ُغلت أيديهم ولعنوا ينا قالوا بل يداه مبسوطتان } -
 (. 24: المائدة ) 

سلام وتدخلهم في حظيرة  ا لى غير  لك من مظاهر الرّدة التي تخرج ا صحابها من الإ 
لحاد الكفر   ..والضلال والزندقة والإ 

سلام صلوات الله وسلامه عليه من هذا الزمن الذي ستكون فيه  وقد حّذر رسول الإ 
الردة ما بين ا مسية ي مسيها الرجل وصباح يستيقظ فيه   وحّض المؤمنين على المبادرة ا لى 

يمان مخالفة ا ن ينزلقوا بمزالق الكفر    ا و يتا ثروا الإ عمال الصالحة   والتحّصن بدرع الإ 
نه ستكون : " قال عليه الصلاة والسلام .. بمؤثرات الإرتداد  بادروا ا لى الإ عمال الصالحة فا 

فتن كقطع الليل المظلم   يمسي الرجل مؤمناً ويصبح كافراً  ويصبح مؤمناً ويمسي كافراً   

زغ قلوبنا بعد إذ ربنا ال ُت }. رواه الطبراني وابن ماجه .. " يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل 

 . {هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة ِإنك أنت الوهاب 
 (. 2: ا ل عمران ) 

لحاد: ثانياً                          التحذير من الإ 
لحاد  لهية   وجحود الشرائع السماوية التي جاء بها الرسل : المقصود بالإ  التنكر للذات الإ 

 ..كل الفضائل والقيم المنسوبة ا لى وحي السماء صلوات الله وسلامه عليهم   والإستهتار ب
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لحاد هو نوع من الرّدة   بل هو ا نكى وا شد منهـا كمـا سـيا تي بعـد قريـب بيانـه   وا صـبح  والإ 
لحاد  نظاماً قائماّ بنفسه تتبناه دول كبرى   وتفرضه على من تحت سـلطانها  -وياللا سف  -الإ 

كراه بقوة الحديد والنار   وبسلطان القسر والجبر وا  ..لإ ِ
لحــاد    وا صــبح لهــذه الــدول فــي كــل بلــد عملــاء وقيــادات تــدعو جهــاًرا نهــاًرا ا لــى الإ ِ

 !! ..وجحود الإ ديان   والتنكر للا نبياء بلا حياء ولإ خجل 
لحاديــة التــي تتبنــى مبــادئ مــاركس   ولينــين  تركـّـز فــي .. بــل نجــد ا ن هــذه الــدول الإ ِ

سلام بشك لحادية على بلاد الإ ِ سلام من قوة دفـع دعوتها الإ ِ ل خاص   لما تعلم ما لمبادئ الإ ِ
حضــارية وسياســية وعلميــة   ولمــا تحمــل هــذه المبــادئ مــن مقومــات الشــمول   وخصــائص 

 !! ..التجدد والإستمرار 
لحاديـة بفنـون  لحاد لرا يناها تتفـنن فـي بـث مبادئهـا الإ ِ ولو تتبعنا دعوة هذه الدول ا لى الإ ِ

 :ترويج لكفرها وضلالها لل.. كثيرة   وا ساليب متنوعة 
سـلام ويقولـون *  ا ِن محمـًدا عليـه الصـلاة والسـلام : فتارة ي لبسون الماركسـية ثـوب الإ ِ

ا ول من دعـا ا لـى الإشـتراكية   وا ول مـن سـّوى بـين الغنـي والفقيـر   وا ول مـن ا لغـى الملكيـة 
 !! ..فهو رسول الماركسية   ونبي الشيوعية .. الجماعية 
سـلام   ولـإ تتعـارض ا  : وتارة يقولون *  ن المبادئ الماركسي ة لإ تتنافى مع مبـادئ الإ ِ

جتماعية  سلام الإ ِ  . (9)!! مع عدالة الإ ِ
وا خرى يقولون ما المانع من ا ن نا خذ الإ نظمة الشيوعية كنظام اقتصـادي ونبقـي علـى * 

 !!.ديننا مؤمنين مسلمين ؟
والإقتصادية شـيء ا خـر   فلـا  ا ِن الدين شيء   والمذاهب السياسية: وا حيانًا يقولون * 

يجـــوز ا ن نخلـــ  الـــدين بالسياســـة   ا و نـــدخل الإ نظمـــة الإقتصـــادية والنظريـــات العلميـــة 
 !! .. بالدين 

لحــاد ســافًرا لــزرع التشــكيك *  وفــي كثيــر مــن الإ حيــان يكــون التحــدي صــريًحا   والإ ِ
قطاع  ا ِن الله: ) كا ن يقول قائلهم .. والكفر في نفوس المتحلّلين والزائغين    والإ ديان   والإ ِ

                                                

سلام " في الإسلام غناء  عن كل المذاهب الإقتصادية المستوردة   ارجع ا لى كتابنا (  9 " التكافل الإجتماعي في الإ ِ
سلام في محو للمرحوم سيد قطب تجد فيها ما يشفي الغليل في الوسائل التي وضعها ا" العدالة الإجتماعية "وكتاب  لإ ِ

 .الفقر في المجتمع 
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وكل القيم التي سـادت المجتمـع السـابق ليسـت ..   والرا سمالية   والإستعمار   والمتخمين 
 ( .ا ِلإ دمى محنطة في متاحف التاريخ 

الإ نبيـاء )  ( الدين ا فيون الشـعوب )   ( لإ ا له في الكون والحياة مادة : ) ا و ا ن يقول 
 ( ...لصوص كذابون 

ليلهم في ترويج ا لحادهم استغلالهم النظريـات العلميـة وا قنـاع المضـلَّل ومن ا ساليب تض
التي تتحدّ عن ا صـل الحيـاة   وكيـف ( لنظرية دارون ) به على ا نها حقائق ثابتة كترويجهم 

نسان ؟ علًما ا ن هذه النظرية  ا ن الحياة تطورت من الإ دنى ا لى الإ على ا ِلى ا ن انتهت ا خيًرا بالإ ِ
 !! .. (9)وا لقاها في سلات المهملات  قد ا بطلها العلم  

وكترويجهم لنظرية فرويد التي ترب  كل شيء بالجنس والشهوة   وتفسر كـل شـيء فـي 
نسان عن طريق الغريزة الجنسية ؛ والهدف الخبيث مـن وراء هـذا التـرويج هـو ا ِنكـار  سلوك الإ ِ

 .وجود الخالق العظيم 
الماركسـية الملحـدة تعطـي كـل حالـة  فيتبين من هذا التفنن فـي اصـطناع الإ سـاليب ا ن

ــر  ــا يناســبها مــن التزوي ــاع   ولكــل طبقــة مــن البشــر م قن لبوســها   ولكــل فئــة حجتهــا فــي الإ ِ
حتى ا ِ ا ولج المخدوع الباب   ووقع في شبكة الصياد زيّن لـه دعـاة الماركسـية .. والخداع 

لحادية  .. ف الخبيـث فـي تضـليله حتى يصلوا به ا لى الهـد.. المذاهب المادية   والعقائد الإ ِ
له   ولإ ينشد فـي الحيـاة مثًلـا ا علـى  بـل يكـون مـن .. فعندئذ لإ يؤمن بدين   ولإ يعتقد بالإ ِ

 :الزمرة الضالة الكافرة التي قال الله عنها 

ذلك بأ م  }: حتى قوله  {أولئك الذين لعنهم اهلل فأصمهم وأعمى أبصارهم  }

 (. 22 – 23: محمد . )  {فأحبن أعماهلم اتبعوا ما أسخن اهلل وكرهوا رضوانه 
لحاد وا ِن كان يدخل في مفهوم الـردة ا لـإ ا نـه ا عظـم سـوًءا وا شـد خطـًرا علـى الفـرد  والإ ِ

 ..من ا ية رّدة ا خرى كاعتناق اليهودية ا و النصرانية ا و البرهمية .. والمجتمع 
لحاد يميت فـي نفـس الملحـد الشـعور بالمسـؤولية  ي نفسـيته ويهـدم فـ.. و لك لإ ن الإ ِ

يمان بالغيب والمثل الإ خلاقية الثابتة  ويدفعه ا لى ا ن يعيش في هـذه الحيـاة العابثـة عيشـة .. الإ ِ

                                                

 .ففيه الرّد القاطع على نظرية دارون وبطلانها علميًّا " شبهات وردود " ارجع ا لى كتابنا (  9
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البهائم   لإ دين يوجهه   ولإ ضمير يؤنّبه   ولإ رقابة من الله تردعه   ولـإ ثـواب فـي الـإ خرة 
 ..يرجوه   ولإ عقاب يوم يقوم الناس لرّب العالمين يخشى منه 

وقالوا ما هي  }: لقرا ن الكريم من هذه الزمرة اللئيمة الفاجرة حين قال ولقد سِخر ا

ِإال حياتنا الدنيا منوت وحنيا وما يهلكنا ِإال الدهر وما هلم بذلك من علم إن هم إال 

 ( . 24: الجاثية . )  {يظنون 
وكشف عن تعاميهم المذموم   وحيوانيّتهم الهابطة   وا باحيتهم القذرة حين 

لقد ذرأنا جلهنم كثرًيا من اجلن واإِلنس هلم قلوب ال يفقهون هبا ، وهلم أعني ال و }:قال 

.  {يبصرون هبا وهلم آذان ال يسمعون هبا أولئك كاألنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون
 (. 971: الإ عراف ) 

 . {والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل األنعام والنار مثًوى هلم  }: وقال 
 ( . 29: حمد م) 

 (. 3: الحجر . )  {ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم األمل فسو  يعلمون  }: وقال  -
سلام يقف تجاه المرتدين والملحدين موقفاً قاسياً وحاسماً حيث وضع عقوبة  والإ 

عدام بالسيف جزاء ا صرارهم على الكفر وصدودهم عن الحق الإ بلج المبين   ..الإ 
مام البخاري وا   - مـن بـدّل دينـه فـاقتلوه : " ا نـه قـال  حمد عن رسول الله  روى الإ 

. " 
لـإ يحـّل دم امـرئ مسـلم ا ِلـإ با حـدى : " وروى الشيخان عنه عليه الصـلاة والسـلام  -
 " .الثيّب الزاني   والنفس بالنفس   والتارك لدينه المفارق للجماعة : ثلاّ 

ــة ا يــام  ــإ يقتــل حتــى يمهــل ثلاث ــّد ا و الملحــد ل   وفــي ا ثنائهــا يناقشــه ا هــل ولكــن المرت
ـبه الموهومـة    الإختصاص والعلم في ا سباب ردته ا و ا ِلحاده   وي زيلون مـن تصـوره جميـع الشُّ

لحـاد بعـد مـا تبـين لـه .. ويوضحون له معالم الحق المبـين  فـا ن بقـي مصـرًّا علـى الكفـر ا و الإ ِ
 !! .الحق ق تل بحد السيف ليكون عبرة لمن يريد ا ن يعتبر 
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ن المرتدون ا و الملحدون قـوة   وشـكّلوا فيمـا بيـنهم جماعـة وجـب علـى ا ولـي وا ِ ا كوّ 
سـلام الحـق   ولـإ يقبـل مـنهم غيـر  لـك .. الإ مر من المسلمين مقاتلتهم حتى يعـودوا ا لـى الإ ِ

سـلام   وكمـا قاتـل الخليفـة  كما قاتل ا بو بكر رضي الله عنه ا هل الردة ولم يرض منهم ا ِلـإ الإ ِ
الذي اّدعـى الإ لوهيـة فـي خراسـان   وا سـق  عـن ا تباعـه الصـلاة ( مقنّع ال) العباسي المهدي 

وا نمـا فـرض ) وكـان  لـك سـنة .. وا بـاح للنـاس الـإ موال والنسـاء .. والصوم والزكـاة والحـج 
سلام هذه العقوبة القاسية على المرتدين والملحدين لثلاثة ا سباب   :الإ ِ

  وتحملهـم علـى الـردة ا و حتى لـإ تجتـذب المغريـات بعـض ضـعاف النفـوس : الإ ول 
غراء  لحاد استجابة لداعي الإ ِ  .الإ ِ

سلام ثم الخروج منه تشجيًعا لحركة الـردة : الثاني  حتى لإ يفكر منافق بالدخول في الإ 
سلامي  لحاد   وزرع البلبلة والفتنة في ا نحاء المجتمع الإ ِ  .ا و الإ ِ

ســلام   حتـى لــإ تقـوى شـوكة الكفــر   فتشـكل الخطـر الــإ كبر علـ: الثالـث  ى دولـة الإ ِ
بادة للمسلمين حين تتاح لها الظروف والمناسبات   .فتعمل على حرب الإ ِ

وق لك  لحاد والملحدين في تحّزبهم وا جرامهم وتا مرهم ا س  ولكي تظهر للعيان حقيقة الإ ِ
هذه الإ مثلة التاريخية   لتعلم ما ا يريد الملحـدون مـن المسـلمين حـين تتـاح  -ا خي المربي  -

 :  وتسنح لمجرميهم الظروف  لهم الفرص
.. لقد ا بادت الصـين الشـيوعية   وروسـيا الشـيوعية مـن المسـلمين سـتة عشـر مليونًـا * 

بادة ماضية في الطريق   وقد وقع فـي القطـاع .. بمعدل مليون في السنة  وما تزال عمليات الإ 
جـيء با حـد  لقـد.. الصيني من التركستان المسلمة ما يغطي علـى بشـاعة التتـار فـي الماضـي 

ــه حفــرة فــي الطريــق العــام   وك لّــف المســلمون تحــت وطــا ة  زعمــاء المســلمين   فحفــرت ل
رهـاب ا ن يـا توا بفضـلاتهم الإ دميـة فيلقوهـا علـى الـزعيم المسـلم فـي حضـرته  .. التعذيب والإ ِ

 !! .وظلت العملية ثلاثة ا يام   والرجل يختنق في الحفرة على هذا النحو حتى مات 
غسلافيا الشيوعية بالمسلمين فيها حتى ا بادت منهم مليونًا منذ الفتـرة كذلك فعلت يو* 

بـادة  التي صارت فيهـا شـيوعية بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة ا لـى اليـوم   ومـا تـزال عمليـات الإ 
التي من ا مثلتها البشعة ا لقـاء المسـلمين رجالـإ ونسـاء فـي مفـارم اللحـوم  -والتعذيب الوحشي 
ليخرجوا من الناحية الإ خرى عجينة من اللحم والعظام والـدماء ( لوبيف البو) التي تصنع لحوم 

 !! .ماضية حتى الإ ن  -
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.. وما يجري في يوغسلافيا يجري في جميع الـدول الشـيوعية الـإ ن فـي هـذا الزمـان * 
فـي ( الموصـل ) وكم سمعنا عن مجازر الشيوعية في العراق وعن فتكهم وا ِجرامهم في مدينة 

ــد الكــريم ــدعاة المــؤمنين    عهــد عب قاســم   وعــن حــوادّ الســحل   والقتــل   والتمثيــل بال
قولـه  -وصدق في حقهم بما بدر مـنهم مـن غـدر وا ِجـرام وخيانـة .. والزمرة المسلمة هناك ؟ 

 :تبارك وتعالى 

 ( . 2: التوبة . )  {.. كيف وإن يظهروا عليكم ال يرقبوا فيكم ِإلًّا وال ذمة  }
 

 2: التوبة . )  (9) {يف مؤمن ِإلًّا وال ذمة وأولئك هم املعتدون  ال يرقبون }: وقوله 
- 95 .) 

بعـد تبيـان هـذه الحقـائق ا ِلـإ ا ن تسـعى جاهـًدا فـي تحـذير  -ا خـي المربـي  -فما عليك 
لحاد  سـلام .. ولدك من براثن الرّدة   ومخالب الإ ِ يمان الراسـخ   والإ ِ حتى ينشا  الولد على الإ ِ

وتتعمــق هـذه المعــاني فـي فطرتــه السـليمة   وقلبــه الصــافي   .. المثلـى المتـين   والإســتقامة 
سلام ديًنا   ومحمد .. ونفسه البريئة  نبيًّا ورسـوًلإ    عندئذ لإ يرضى سوى الله ربًّا   والإ ِ

يمان   وكرامـة !! .. والقرا ن العظيم منهاًجا وا ِماًما  ويكون من الذين ا نعم الله عليهم بنعمة الإ ِ
سلام   !! .ا لى يوم ا ن يلقى الله عز وجل الإ ِ

* * * 
 التحذير من اللهو المحرم : ثالًثا 

سلام بتشريعه السـامي   ومبادئـه الحكيمـة حـرم علـى المسـلمين ا صـناًفا مـن اللهـو    الإ ِ
لضررها البالل على ا خلاق الإ فراد   واقتصاد المجتمـع   وكيـان الدولـة   .. وا لوانًا من الترفيه 
 ..وتماسك الإ سرة وكرامة الإ مة   

                                                

سلام : ) ارجع ا لى كتاب (  9 ا حمد عبد الغفور : المرحوم عباس محمود العقاد   والإ ستا  : للمؤلفين ( الشيوعية والإ ِ
: التوبة ) {كيف وا ن يظهروا عليكم لإ يرقبوا فيكم ا لًّإ ولإ  مة } : في تفسير قوله تعالى  العطار  وارجع ا لى الظلال

سلام وا ِجرامهم الإ ثيم (  2 علًما ا ننا بحثنا . في سورة التوبة تجد ما يفتت الكبد من مؤامرات الشيوعية على بلاد الإ ِ
سلام عن م( القواعد الإ ساسية في التربية )بشيء من التفصيل في فصل   - 299ص  -خططات الشيوعية لحرب الإ ِ

 .فارجع ا ليه 
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وها نحن ا ولإء سنضع بين يدي المربين هذه الإ صناف مـن اللهـو المحـرم حتـى ينتبهـوا 
لها  ويحذروا منها بعد ا عطائهم القدوة في تجنبها والإبتعاد عنها   وعلى اللـه قصـد السـبيل   

 :ومنه نستمد العون والتوفيق 
 ( :الطاولة ) اللعب بالنرد  - 9

لعب بالنرد سواء ا كان اللعب على رهان ا م كان لإ جل التسلية البريئة من اللهو المحرم ال
(9)  .. 

: ا نـه قـال والدليل على الحرمة ما رواه مسلم وا حمد وا بو داود عن بريدة عن النبـي 
وروى ا حمد " .. فكا نما صبل يده في لحم خنزير ودمه ( طاولة الزهر ) َمن لعب بالنردشير " 

ا نـه  لك في الموطا  عـن ا بـي موسـى رضـي اللـه عنـه   عـن النبـي وا بو داود وابن ماجة وما
 " .َمن لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله : " قال 

يسـتهلك قـدًرا  -ولو كـان علـى غيـر رهـان  -والحكمة في هذا التحريم ا ن اللعب بالنرد 
  والتربوية كبيًرا من ا وقات اللاعبين   وهذا الإستهلاك يصرفهم عن كثير من واجباتهم الدينية 

فضًلا عن كونه وسيلة تؤدي ا لى اللعب على الرهان   وهذا هو القمـار بعينـه   ..   والدنيوية 
لِـَق لإ جـل ا ن يـؤدي رسـالة   ويبلـل ا مانـة  ويقـوم بواجـب  فهـل .. والمسلم في هذه الـدنيا خ 
وصـدق عنده شيء من الوقت ليلهو هذا اللهو الرخيص   ويقع في مثل هذا الترفيـه المحـرم ؟ 

الوقـت كالسـيف ا ِن لـم : )   وما ا حسـن مـن قـال ( الواجبات ا كثر من الإ وقات : ) من قال 
 ( .تقطعه قطعك 

يا مر كل مسـلم بـا ن يغتـنم حياتـه فـي النفـع الكبيـر   والخيـر  وها هو  ا رسول الله 
 !! ...الجزيل سواء ا كان هذا النفع والخير لنفسه ا و ا هله ا و مجتمعه 

: " ا نـه قـال  صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي  روى الحاكم بسند
حياتك قبل موتك   وصحتك قبل سقمك   وفراغـك قبـل شـغلك : اغتنم خمًسا قبل خمس 

 " .  وشبابك قبل هرمك   وغناك قبل فقرك 

                                                

عن الشوكاني عن ابن المسيب وابن مغّفل با نهما ( الحلال والحرام ) لإ عبرة بما نقله الإ ستا  القرضاوي في كتابه (  9
وما كان  ولفظ ر وي يفيد الضعف  .. ( ر وي ) رخصا في النرد على غير قمار لإ ن الصيغة التي ا تى بها الشوكاني 

ضعيًفا لإ يقرر حكًما من ا حكام الشريعة   وهذه الإ حاديث التي ا وردناها في تحريم النرد حجة على كل من قال 
 .بالجواز والحق لإ يقاس بالرجال   وا ِنما يقاس الرجال بالحق 
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 :الإستماع ا لى الغناء والموسيقى  - 2
هما كان هذا الغنـاء مباًحـا من اللهو المحرم الإستماع ا لى الغناء المصحوب بموسيقى م

للا دلـة التــي ســوف نوردهــا فــي تحــريم الموسـيقى   وكــذلك الغنــاء المــائع الــذي يثيــر كــوامن 
الغريزة والشهوة   وكذلك الغناء الذي فيه وصف امرا ة معينة   وكذلك الغناء الذي يدعو ا لـى 

 ..شعارات كافرة   ومبادئ ضالة وما شابه هذا 
رواه ابن عساكر في تاريخه   وابن َصْصري في ا ماليه عـن ا نـس والإ دلة على التحريم ما 
َك : " بن مالك رضي الله عنه قـال  َمـن قعـد ا لـى قِْينـٍة يسـتمع منهـا صـّب اللـه فـي ا  نيـه الإ نـ 

 " .يوم القيامة ( الرصاص المذاب ) 
ا ِ ا فعلـت ا متـي : " قـال  وروى الترمذي عن علي كرم الله وجهه ا ن رسول اللـه  -

ا ِ ا كان المغنم دوًلإ   والإ مانة مغنًما   والزكاة مغرًمـا   : رة خصلة حّل بها البلاء خمس عش
وا طاع الرجل زوجته وعّق ا مه   وبّر صديقه وجفا ا بـاه   وارتفعـت الإ صـوات فـي المسـاجد   
وساد القبيلة فاسقهم   وكان زعيم القوم ا ر لهم   واُكرم الرجل مخافة شره   وشـربت الخمـر 

والمعـازف   ولعـن ا خـر هـذه الإ مـة ا ولهـا   ( المغنيات ) الحرير   واتخذت القينات    ول بس
 " .فليرتقبوا عند  لك ريًحا حمراء ا و خسًفا ا و مسًخا 

يمسـخ : "قـال  وروى مسّدد وابن حبان عن ا بي هريرة رضي الله عنه ا ن رسـول  -
نعـم : " الله ا مسلمون هـم؟ قـال يا رسول : قالوا " قوم من ا متي في ا خر الزمان قردة وخنازير 

فما بالهم يـا رسـول اللـه :   قالوا"   ويشهدون ا ن لإ ا له ا ِلإ الله وا ني رسول الله   ويصومون 
  فبـاتوا علـى ( الخمـر)اتخذوا المعازف   والقينات   والدفوف   وشـربوا الإ شـربة : " ؟ قال 

 " .شرابهم ولهوهم فا صبحوا وقد مسخوا 
نشــاد الفاســق   والغنــاء الشــهواني ا لــى غيــر  لــك مــن الإ   حاديــث الكثيــرة التــي تحــرم الإ ِ

 .المائع 
ليـك خلاصـة مـا نقلـه العـالم المرحـوم الشـيخ محمـد  ا ما ما يباح وما يحل مـن الغنـاء فا 

سـلام فـي الغنـاء ) الحامد في رسالته  يبـاح الغنـاء ا ِن كـان لبعـث : ) عـن الفقهـاء ( حكـم الإ ِ
لترويح النفس ا ثنـاء قطـع المفـاوز كالإرتجـاز ؛ فقـد ارتجـز النبـي الهمة على العمل الثقيل   ا و 

  وا صحابه رضي الله عنهم في بناء المسجد   وحفر الخندق   وكالحداء الذي يحدو بـه
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الإ عراب ا بلهم   وكالشعر السالم من الفحش ووصـف الخمـر وحاناتهـا والتشـبيب بـامرا ة حيّـة 
 . مي   فا ن الغناء بهذه المحترزات حرام معيّنة   والخالي ا يًضا من هجاء مسلم ا و 

بغيــر معــين جــاز   فقــد ا نشــد كعــب بــن زهيــر (  كــر المحاســن ) فــا ن كــان التشــبيب 
 :قوله  بحضرة النبي 

 ومذذذذذذذا سذذذذذذذعاُد غذذذذذذذداةد الذذذذذذذبدني ِإْذ رحلذذذذذذذوا    

  
 ِإال أغذذذذذذذذّن غضذذذذذذذذيُ  الطذذذذذذذذر  مكحذذذذذذذذول  

   
  لذذذذذذذو عذذذذذذذوارض ذي َ ْلذذذذذذذمب ِإذا ابتسذذذذذذذمت 

  
 ولكأنذذذذذذذذذذذذذذه منذذذذذذذذذذذذذذهلا بذذذذذذذذذذذذذذالّراح مدْعلذذذذذذذذذذذذذذ

   
 :ا يًضا قصيدة حسان التي ا ولها  وقد سمع النبي 

 قبلذذذذذذذذذذذت فذذذذذذذذذذذؤادَّ يف املنذذذذذذذذذذذام خريذذذذذذذذذذذدة

  
 تسذذذذذذذذذذذقى الضذذذذذذذذذذذجيع ببذذذذذذذذذذذارد بّسذذذذذذذذذذذام    

   
 .ومن هذا النوع المباح غناء النساء لينام الصغار 

ومنه الغزل البريء كالذي يقوله النسـاء فـي الـإ عراس ولـإ رجـال يسـمعونهن   فقـد ا  ن 
 :ا ن يقلن  النبي 

 يناكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم أتذذيناكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمأتذذ

  
 فحيونذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا حنيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيكم 

   
 ولذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوال احلبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة السذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمراء  

  
 مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا حللنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذواديكم 

   
 ..ومنه الزهريّات المجردة مما فيه وصف الرياض والرياحين والإ نهار 

فهذا كله جائز ا ن لم ي قل على ا لة لهو محرمة   فا ن قيل عليها كان محظوًرا ولـو وعًظـا 
 .ا هـ .. ( إ لذات التغني بالمباح وحكًما لمكان الإ لة ل

* * * 
نها محرمة للا دلة التالية   :ا ما اتخا  المعازف والإستماع ا ليها فا 

ا  ا فعلـت ا متـي خمـس عشـرة خصـلة حـل بهـا : " سبق ا ن  كرنا قبل قليـل حـديث  -
 .. " .واتخذت القينات والمعازف : والتي منها .. البلاء 

اتخـذوا المعـازف " .. الزمان الذي مـن ا سـبابه  وسبق ا ن  كرنا حديث المسخ في ا خر
 ... " .والقينات 
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مام ا حمد بن حنبل   وا حمد بن منيع   والحارّ بن ا بي ا سامة عـن رسـول  - وروى الإ 
ا ن اللــه عــز وجــل بعثنــي رحمــة وهــدى للعــالمين   وا مرنــي ا ن ا محــق : " ا نــه قــال  اللــه 

 ... " .تعبد في الجاهلية المزامير   والمعازف   والخمور   والإ وثان التي 
ليكـونّن : "وروى البخاري وا حمد وابن ماجة وغيرهم ا نـه عليـه الصـلاة والسـلام قـال  -

 " .  والحرير   والخمر   والمعازف ( الزنا ) في ا متي ا قوام يستحلّون الِحّر 
ا لى غير  لك من هذه الإ حاديث التي تحرم اقتناء ا لإت الطرب   وتنهى عن العزف بها 

 ..الإستماع ا ليها   و
 :والحكمة في التحريم ظاهرة 

ا ِن المتتبع لمجالس الغناء الفاسق   ومسارح الطرب   وا مـاكن اللهـو ومـا يصـحبها مـن 
 فما ا يجد ؟.. معازف وا لإت 

يجد كؤوس الخمر .. يجد الرقص الخليع الفاجر من مومسات امتهّن الر يلة والفاحشة 
يجــد .. الصــياح يتعــالى مــن ا فــواه الســكارى والمخمــورينيجــد العربــدة و.. تـدار هنــا وهنــاك 

.. الكلمات البذيئة الفاحشة العاريـة مـن الحيـاء والخجـل   والمثخنـة بالوقاحـة وسـوء الـإ دب 
 ..يجد الإختلاط الشائن بين عوائل متحلّلة حيث التخلّع والمراقصة وهدر النخوة والشرف 

باحية في ا سوا  تبذ  ..لها ومظاهرها وباختصار يجد التحلّل والإ ِ
ي غرقـون الـإ مم التـي اسـتعمروها  -كمـا يقـول ا سـتا نا الحامـد  -وتلك خطة المستعمرين 

كيلـا تصــحو .. بسـيول الإ غــاني الموبقـة   وبافتتــاح المسـرح المــاجن   وبـالخمر   وبالنســاء 
 !! ..لواجب ا و تنهض ا لى معروف   ا و تدعو ا لى خير 

سلام في الم .. اضي لم تصل ا لـى  روة العظمـة والمجـد والقـوة ومن المعلوم ا ن ا مة الإ ِ
ولم تملك ا كثر المعمورة شرًقا وغرًبا ا ِلإ بطرح مظاهر الخلاعـة والمجـون التـي حرمتهـا شـريعة 

سلام  ا ِلإ بالجّدية الحقـة التـي كانـت .. ا ِلإ بالتزام النظام الرباني منهاًجا وتشريًعا وتطبيًقا .. الإ ِ
ا ِلإ بحبهم للمـوت كمـا يحـب ا عـداؤهم .. الصغار والكبار من خصائص الرجال والشباب   و

سلام .. الحياة   ..ا ِلإ باستشعار الجيل كله مسؤولية الإ ِ
 ..ولإ يصلح ا خر هذه الإ مة ا لإ بما صلح به ا ولها 

سلام النصر   ولبلادكم الحضارة والعلم  فلـيس .. فا ن ا ردتم لإ جيالكم العزة   ولإ مة الإ ِ
ــإ ا ن  ــاني   واستشــعار ا مــامكم مــن ســبيل ا ل ــاع النظــام الرب ــة   واتب ــاءكم علــى الجدي ــوا ا بن ترب
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المسؤولية   وحب الشـهادة فـي سـبيل اللـه   حتـى تعيـدوا لـإ متكم المجـد والعظمـة والخلـود 
 .وليس  لك على الله بعزيز .. والمهابة 
 :رؤية السينما والمسرح والتلفزيون  - 3

تربيـة "في القسم الثاني مـن كتـاب " لقية مسؤولية التربية الخ" سبق ا ن  كرنا في فصل 
سلام  علام الحديثة من مذياع   وتليفزيون  وا لة تسـجيل " الإ ولإد في الإ ِ ا ن اختراع وسائل الإ ِ

وغيرها هو مـن ا رقـى مـا وصـل ا ليـه العقـل البشـري فـي العصـر الحـديث   بـل مـن .. وسينما 
نها سلاح  و حـدين تسـتعمل للخيـر وا  .. ا عظم ما ا نتجته الحضارة المادية في القرن العشرين 

 ..وتستعمل للشر 
ا ن هـذه الإختراعـات ا ن اسـتخدمت فـي الخيـر   ونشـر العلـم   وتثبيـت : ومما  كرناه 

ســلامية   وتــدعيم الإ خلــاق الفاضــلة   وربــ  الجيــل الحاضــر با مجــاده وتاريخــه   العقيــدة الإ ِ
يختلـف اثنـان فـي اقتنائهـا و جـواز وتوجيه الإ مة ا لى ما يصلحها في ا مـور دينهـا ودنياهـا ؛ فلـا 

ا ما ا  ا استعملت لترسيخ الفساد والـإنحراف   ونشـر الميوعـة .. استعمالها   والإستماع ا ليها 
سلام ؛ فلـا يشـك عاقـل منصـف  والإنحلال   وتحويل الجيل الحاضر ا لى طريق غير طريق الإ ِ

 ..زر من يستمع ا ليها يؤمن بالله واليوم الإ خر بحرمة استعمالها   وا ثم اقتنائها   وو
ونحن لو تتبعنا برامج التليفزيون في بلادنا نجـد ا ن ا كثـر برامجـه : ومما استطردناه ا يًضا 

باحيـة    ترمي ا لى هدر الفضيلة والشرف   وتوّجه نحو الخنا والزنى   وتدفع نحو الميوعـة والإ ِ
 ..والمفاسد الإجتماعية 

نحـو الخيـر   وينفـع الإ مـة فـي دينهـا  وقليل مـن برامجـه مـا يهـدف ا لـى العلـم   ويوجـه
 ..ودنياها 

ا ن اقتنــاء التليفزيــون   والنظــر ا ليــه   والإســتماع ا لــى : وانتهينــا ا خيــًرا ا لــى هــذا الحكــم 
ثم   ..برامجه الحالية يعّد من ا كبر الحرام   وا عظم الإ ِ

ثم ارتياد دور السينما والمسـارح الليليـة   وا مـاكن  ومما يلحق بالتليفزيون في الحرمة والإ ِ
 : (9)للا دلة التالية .. اللهو والفجور 

                                                

سلام تربية الإ  " في القسم الثاني من كتاب " مسؤولية التربية الخلقية " سبق ا ن  كرنا في فصل (  9 ا دلة " ولإد في الإ ِ
سلام للتليفزيون ص    والإ ن نورد نفس هذه الإ دلة مع شيء من التصرف للحالة المتشابهة بين التليفزيون  942تحريم الإ ِ

 .والسينما والمسرح 
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ســلامية  - 9 .. هــو حفــظ النســب والعــرض -كمــا هــو مقــرر  -مــن مقاصــد الشــريعة الإ ِ
يستهدف هدر الشرف .. وباعتبار ا ن ا كثر ما يعرض في هذه الإ فلام والمسرحيات ودور اللهو 
اد ا ماكنهـا   والنظـر ا لـى مـا والفضيلة   وضياع العـرض والنسـب ؛ فـا ن الـدخول ا ليهـا   وارتيـ

غضاب لله ورسوله  ثم   والإ ِ  !! .يعرض فيها يعد من الحرام   وارتكاب الإ ِ
روى مالك   وابن ماجة   والدارقطني عن ا بـي سـعيد الخـدري رضـي اللـه عنـه ا ن  - 2

وباعتبـار ا ن الإ فلـام الحاليـة   والمسـرحيات " .. لإ ضرر ولإ ضـرار : " قال  رسول الله 
توجه فيما يعرض فيها ا لى الميوعـة والإنحلـال   وتثيـر فـي المجتمـع كـوامن الغريـزة .. ية الليل

ــى والفاحشــة  ــا والزن ــى الخن ــدفع ا ل ــاد ا ماكنهــا   .. والشــهوة   وت ــى المســلم ا ن يرت يحــرم عل
ويشاهد ما يعرض فيها حفاًظا على ا خلاق الفرد والمجتمع   وقطًعا لدابر الفساد والإنحلال   

 " .لإ ضرر ولإ ضرار : " القائل  ا لإ مر رسول الله وامتثاًل 
من المعلوم ا ن ما يعرض في السينما والمسارح الليليـة ودور اللهـو مصـحوب دائًمـا  - 3

وباعتبار ا ن هذه .. بالمعازف   والغناء الفاسق الخليع   والرقص المقترن بالخلاعة والتكشف 
فـا ن الـدخول ا لـى هـذه الإ مـاكن   ومشـاهدة مـا  -كما سبق بيانها قبل قليـل  -الإ شياء محرمة 

ثم   وا عظم الحرام   .يعرض فيها من اللهو المحرم   بل هو من ا كبر الإ ِ
ا ريـد ا ن ا بـين لكـل مـربٍّ يـؤمن .. وفي مجال الكلام عن التليفزيون والمسرح والسينما 

 :بالله ورسوله هذه الحقيقة الهامة 
نسـانية غيـر اليهوديـة  ا ِن من مخططات اليهود انهيار الإ خلاق في لقـد . المجتمعـات الإ ِ

يجب ا ن نعمل لتنهار الإ خلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا   ا ِن : ) جاء في بروتوكولإتهم 
منا   وسيظل يعرض العلاقات الجنسـية فـي ضـوء الشـمس لكـي لـإ يبقـى فـي نظـر ( فرويد ) 

  (   وعندئـذ تنهـار ا خلاقـه الشباب شيء مقدس   ويصبح همه الإ كبر ا ِرواء غرائزه الجنسـية 
علـام ودور النشـر    نسـانية عـن طريـق وسـائل الإ ِ ومن وسائل انهيار الإ خلاق عنـدهم ا ِفسـاد الإ ِ

وعـن طريـق كـل عميـل خـائن   وكاتـب .. وعن طريق المسرح والسينما   والبرامج الإ ِ اعيـة 
قافـات العامـة   واستطاع اليهود بمكرهم وخبثهم ا ن يفسدوا الشعوب عن طريق الث.. ما جور 

اســـمعوا ا لـــى مـــا يقولونـــه فـــي .. والفنــون والملـــاهي   ودور الـــدعارة والمجـــون  وا شـــباهها 
ولكــي نبعــد الجمــاهير مـن الــإ مم غيــر اليهوديــة عــن ا ن تكشــف : ) البروتوكـول الثالــث عشــر 

وهلـّم .. با نفسها ا ي خ  عمل جديد لنـا   سـنلهيها بـا نواع شـتى مـن الملـاهي   والإ لعـاب 
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علان في الصحف داعين الناس ا لى الدخول في مباريات شتى مـن . .جّرا  وسرعان ما نبدا  الإ ِ
ا ِن هذه المتع الجديـدة سـتلهي  هـن .. كل ا نواع المشروعات كالفن   والرياضة   وما ا ليها 

الشعب حتًمـا عـن المسـائل التـي سـنختلف فيهـا معـه   وحالمـا يفقـد الشـعب تـدريجيًّا نعمـة 
فسه   سيهتف جميًعا معنا لسبب واحد ؛ هو ا ننا سنكون ا عضاء المجتمع التفكير المستقل بن

ــدة   وهــذه الخطــوط ســنقدمها  ــر جدي ــا لتقــديم خطــوط تفكي ــون ا هًل ــذين يكون ــدين ال الوحي
متوسلين بتسخير ا لإتنا وحدها   من ا مثال الإ شخاص الـذين لـإ يسـتطاع الشـك فـي تحـالفهم 

ي حالما يعترف بحكومتنا   وسيؤدون لنـا خدمـة طيبـة معنا  ا ِن دور المثاليين المتحررين سينته
 ( .حين يحين  لك الوقت 

 ما ا يخط  اليهود في بروتوكولإتهم ؟ -ا خي المربي  -ا عرفت 
فساد عقـول النـاس وا خلـاقهم حتـى يصـلوا ا لـى ا ِقامـة دولـتهم  ا ليسوا يعملون ليل نهار لإ ِ

 المرتقبة ؟
  واللعـب   والشـهوات   والمرفّهـات عـن ا ليسوا يخطّطون في ا ن يشتغل الناس بـاللهو 
خلاص للوطن   ؟.. التفكير السليم   والعمل البناء   والإ ِ

لحاد   والتخنفس والإنحلـال  -ا خي المربي  -ا تعرف  ا ن الذين َيْجرون وراء الزنى   والإ ِ
قيقـة والمسارح الليلية   والإ فلام الداعرة من شبابنا وشابّاتنا   مـا هـم فـي الح..   والشهوات 

 ا لإ منّفذون من حيث يعلمون ا ولإ يعلمون مخططات يهود ؟
فمــا عليـك ا ِلـإ ا ن تحـّذر ولــدك مـن ارتيـاد هـذه الإ مــاكن  -ا خـي المربـي  -فـا  ا عرفـت 

ــو  ــن ســينما   ومســرح   ودور له ــوءة م ــدة .. الموب ــي وضــعها الحــالي مفســدة للعقي ــا ف لإ نه
فســاد الفـرد المسـلم   والإ ســرة لإ ِ  -كمـا علمـت  -والإ خلـاق بـل هــي مـن مخططـات اليهــود 

 ..ا ن في  لك  كرى للذاكرين .. المسلمة   والجيل المسلم 
ا ِ ا كانـت المواضـيع .. ما المانع من الدخول ا لى السـينما ا و المسـرح : قد يقول قائل 

 .المعروضة فيها نافعة للا مة في دينها   وا خلاقها   وتاريخها ؟ 
 :هذا الإعتراض مردود للا مور التالية 

سلام يحرم الإختلاط  - 9  .لوجود الإختلاط بين النساء والرجال ا ثناء العرض   والإ ِ
لما يتخلّل ا ثناء العرض في الفيلم التاريخي ا و المسـرحية التاريخيـة مـن ظهـور نسـاء  - 2

سـلام يحـرم .. سافرات فاتنات   ا و ظهور لقطات جاهلية من رقص فـاجر   وغنـاء خليـع  والإ ِ
 .يهيج الغريزة   ويثير الفتنة  النظر ا لى كل ما
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لإختصاص السينما ا و المسـرح فـي ا كثـر مواضـيعهما فـي عـرض المنـاظر الفاسـدة   - 3
ويحـرم علــى .. حتـى ا صــبحا َعلًمـا للتحلــل   وعنوانًـا للفســاد .. والمشـاهد المائعـة الماجنــة 

مـن وقـع فـي "  :المسلم ا ن يرتاد موطن الشبهة   ومكان التهمة لقوله عليـه الصـلاة والسـلام 
 " .الشبهات وقع في الحرام 

سـلامي .. لإنجذابه ا لى الدخول مرة ثانية وثالثة ورابعـة  - 4 لتجرئـه وهـو فـي الحيـاء الإ ِ
  ا مـا فـي المـرات التـي " وا ِنما الصـبر عنـد الصـدمة الـإ ولى " ا لى الدخول في المرة الإ ولى   

ظ ولإ رادع   وبالتدريج ينعدم الخجـل وقـد يـؤدي هـذا فـي الغالـب .. والحيـاء  تليها فلا َتحفُّ
 ..ا لى الشذو  والإنحراف 

نعم في حـال وجـود هيئـة دينيـة موثوقـة ا شـرفت علـى تخصـيص ا مـاكن خاصـة مسـتقلة 
ــة واجتماعيــة   ومســرحيات توجيهيــة وتاريخيــة  ولــم يتخللهــا شــيء مــن .. لعــرض ا فلــام علميّ

مسـلم ا ن يرتادوهـا للاسـتفادة مـن فعندئـذ يجـوز للشـباب ال.. المفاسد والمفاتن والمحرمـات 
ا ما ما عـدا  لـك فـا ن ارتيـاد هـذه الإ مـاكن مـن ا كبـر .. برامجها الهادفة   وموضوعاتها القيمة 
سلام  ثم وا عظم الحرام في نظر الإ ِ  .الإ ِ

وقد يعترض معترض ا خر فيقـول مـا المـانع مـن اسـتعمال الجهـاز التليفزيـوني فـي الـإ مور 
كالإستماع ا لى القرا ن الكريم   والإ خبار   والبرامج التـي تتصـل .. النافعة   والبرامج المفيدة 

 .بالعلم والتوجيه   وطرح ما عداها من المشاهد الماجنة   والمناظر الفاسدة ؟ 
ولكن في الحقيقة ا ن هذا الإدعاء لإ يمـّت ا لـى الواقـع والصـدق بصـلة ا بـًدا   لإ نـه مـن 

لإبد ا ِلإ ا ن يستقصي بـرامج الليلـة مـن الـإ لف ا لـى  المشاَهد ا ن الذي يقتني الجهاز التليفزيوني
واقف له بالمرصاد يوسوس له ويوحي ا ِليه ا ن المفيد النـافع  -ا خزاه الله  -الياء ؛ لإ ن الشيطان 

ا لـى ا ن ينتهـي الوقـت .. سيكون بعد هذا البرنـامج   ا و بعـد هـذه الإ غنيـة ا و بعـد هـذا الخبـر 
ــامج  ــإ مور   وا صــبح عنــده مــن قــوة الشخصــية وعلــى فــرض ا نــه ضــب  .. المخصــص للبرن ال

رادة ما يجعلـه ا ن يـتحكم ا ثنـاء وجـوده فـي اختيـار المفيـد النـافع   ولكـن هـل يضـمن ا ن  والإ ِ
لإ   ثـم متـى : تنضب  الإ مور عند غيابه حين يترك الجهاز بين ا هله وا ولإده   فحتًما الجواب 

ة  ومعنى هذا ا ن الإ سرة را ت سيحكم على هذا العرض بالفساد   حتًما سيكون بعد المشاهد
الفساد المتخلّل ا ثناء العرض بدون تحفظ   وا ن ا ِبليس لعب دوًرا كبيًرا في تحسـين المنكـر   

 .وتزيين الباطل حتى ينتهي عرض البرامج كلها 
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وكثير من الإ حيان ا ن الإ ب الغيور حين يرى في العرض ما يخل بالشرف والإ دب   وما 
ل   ويصر على ا ِطفاء الجهاز قـد تمنعـه زوجتـه ا و مـن يلـو  بـه مـن يظهر من الميوعة والإنحلا

ة والمنازعـة   ولـإ نـدري مـا ا تتـرك هـذه .. ا هل وا قرباء وولد  فتقـع بـين ا فـراد الإ سـرة المشـادَّ
؟ وكـم .. ومـا ا تـؤول ا ليـه مـن نتـائج وخيمـة سـيئة .. الخصومات من ا ثار نفسية واجتماعية 
ين الإ ولــإد وا عضــاء الإ ســرة بســبب هــذه المشــاحنات وقعــت حــوادّ فــي الطلــاق   وفــتن بــ

 . والمنازعات ؟ 
ــرامج  ــار المفيــد النــافع مــن الب رادي فــي اختي فتبــين علــى ضــوء مــا  كــر ا ن الــتحكم الــإ ِ

 !! ..التليفزيونية هو ا مر يشبه المستحيل   ولإ يمكن تحقيقه في عالم الواقع 
بعــاد والمسـلم يجـب ا ن يحتــاط لدينـه وعرضــه   وتربيـة ا سـرته    ولــإ يتـا تى  لــك ا ِلـإ با 

 .الخطر عن جو البيت والإ سرة 
 وا ي خطر على العرض والشرف والإ خلاق ا عظم من البرامج التليفزيونية الحاضرة ؟

شارة ا ليه  هـو ا ن بعـض الإ بـاء يشـترون لإ ولـإدهم الجهـاز : وا مر ا خر يجب التنبيه له والإ ِ
 والفجور ؟ التليفزيوني بحجة كّفهم عن السينما وا ماكن اللهو

 :والحقيقة ا ن حجتهم داحضة   ودعواهم باطلة للا مور التالية 
 .ا ِن المنكر لإ يزال بمنكر ا خر يقوم مقامه  - 9
ا ِن المنكر الذي يترتب من اقتناء التليفزيون هو ا عظم مـن المنكـر الـذي يترتـب مـن  - 2

تمرة يراهـا الصـغير والكبيـر ارتياد ا ماكن اللهو والفجور    لك لإ ن مفاسد التليفزيون يومية ومس
نها موسمية ومؤقتـة   ..   والصالح والطالح   والمرا ة والرجل  ا ما مفاسد دور اللهو والفجور فا 

 .وقاصرة على الإ ولإد الشا ين   والكبار المنحرفين 
يتسبب من الإقتناء التليفزيوني ا خطار اجتماعيـة كبيـرة   ومفاسـد خلقيـة لـإ تحمـد  - 3

العائلية الدائمـة   واللقـاءات المختلطـة المسـتمرة بـين الجيـران والإ صـدقاء   عقباها للسهرات 
ــة هــذا .. والنســاء والرجــال  ــرت مــن لعن ــتن ا ثي ــاء ا ريقــت   وف وكــم ا عــراض انت هكــت   ودم

 التليفزيون والإختلاط ؟
بعد الذي  كرناه لم يبق ا ية حجة للذين يـّدعون ا ن وجـود التليفزيـون فـي البيـت يكـف 

 !! ..الشر   ويحجبهم عن المفاسد  الإ ولإد عن
وا ضـرار نفسـية كتعلـق .. مـن ا ضـرار صـحية كا ضـعافه البصـر : هذا عدا مـا للتليفزيـون 

وا ضـرار تعليميـة كا شـغال الإ ولـإد عـن واجبـاتهم .. القلب بممثلة حسناء شغلت لبّه وتفكيـره 
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ــر والفهــم .. الدراســية  ــذاكرة وملكــة التفكي ــة كا ضــعافه ال ضــرار اقتصــادية وا  .. وا ضــرار فكري
تلاف المال في شرائه والإ سرة با مس الحاجة ا لى الحاجات الضرورية   . (9)كا 

 :اللعب بالميسر  - 4
سلام القمار بشتى ا شكاله وا نواعه   .من اللهو المحرم في نظر الإ ِ

وهو كل لعب بين فريقين تتحقق الخسارة من فريق والربح لإ خر على سبيل المصـادفة ) 
 ( .والحظ 

يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمُر وامليسُر  }: ل على التحريم قوله تبارك وتعالى والدلي

إمنا يريد الشيطان أن * واألنصاُب واألزالُم رجٌس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 

ُيوق عد بينكم العداوةد والبغضاءد يف اخلمر وامليسر ويصد كم عن ذكر اهلل وعن الصالة  فهل أنتم 

 ( 19: المائدة . )  {تهون من
 :والحكمة في التحريم 

نسان يعتمد في كسبه على المصـادفة والحـظ والإ مـاني الفارغـة   لـإ *  القمار يجعل الإ ِ
 ..على العمل والجد   وكّد اليمين   وعرق الجبين   واحترام الإ سباب المشروعة 

ة   وافتقـار العوائـل الغنيـة  القمار ا داة لهدم البيوت العامرة   وتفريـل الجيـوب الممتلئـ* 
وكم سمعنا عن نفوس  لت بعد عـز   وعـن عوائـل افتقـرت بعـد .... وا ِ لإل النفوس العزيزة 

 ..غنى ؟ 
القمار يورّ العداوة والبغضاء بين المتلاعبين لإ كل الإ موال بينهم بالباطل وحصـولهم * 

 ..على المال بغير حق 
  ويـدفع بالمتلـاعبين ا لـى ا سـوا  الإ خلـاق   القمار يصّد عـن  كـر اللـه وعـن الصـلاة * 

قلـوب لإهيـة  : ) مـّر علـى قـوم يلعبـون بـالنرد فقـال  روى البيهقي ا نـه .. وا قبح العادات 
 .ا ي قائلة ما هو لغو وباطل ( وا يد عاملة   وا لسنة لإغية 

                                                

علام ) ارجع ا لى ما كتبه المؤلف في كتابه (  9 سلام في وسائل الإ ِ   فا ن فيه ما يشفي الغليل عن حكم ( حكم الإ ِ
سلام في التليفزيون والمسرح والسينما   ..الإ ِ
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القمـار هوايـة ا ثمــة تلـتهم الوقــت والجهـد   وتعــّود علـى الخمــول والكسـل   وتعطــل * 
نتاج الإ مة   ..عن العمل والإ ِ

جرام ؛ لإ ن الفريق المفلس يريد ا ن يحصل على المال من *  القمار يدفع صاحبه ا لى الإ ِ
 ...ا ي طريق كان   ولو عن طريق السرقة والإغتصاب   ا و الرشوة والإختلاس 

ويـؤدي .. القمار يورّ القلق ويسبب المرض   ويحطـم الإ عصـاب   ويولـد الحقـد * 
جرام ا و الإنتحار ا و الجنون ا و المرض العضال  في غالب الإ حيان  ...ا لى الإ ِ
 -( المائـدة الخضـراء ) علـى َمـن تعّشـق  -كما يقول الإ سـتا  القرضـاوي  -ولإ يستبعد 

 .لإ جل ا ِشباع نهمة المال والجنس .. ا ن يبيع من ا جلها دينه وعرضه ووطنه  -كما يسمونها 
 :ومن القمار المحرم 

لإ ن اليانصيب يعتمد على المصادفة والحـظ   وهـو لـون مـن : ب شراء ا وراق اليانصي* 
ا لــوان القمــار المحــرم   ولــإ ينبغــي التــرخيص بــه   والتســاهل فيــه ولــو كــان باســم الجمعيــات 
نسانية   علًما با ن الميسر الذي كان متداوًلإ بـين العـرب فـي الجاهليـة  الخيرية   والإ غراض الإ ِ

فهـو .. ر   وجهة الخير   دون ا ن يا خذ الرابح لنفسـه شـيًئا كان يؤول في النهاية ا لى طريق الب
يشبه ا لى حد كبير مشروعات اليانصيب التي يرصد ريعها ا لى جهات خيرية   ومبّرات ا نسانية 

 .في عصرنا اليوم 
سلام يعتبر مبدا   مـن المبـادئ الهدامـة التـي يرّوجهـا اليهـود ( الغاية تبرر الوسـيلة : ) والإ ِ

سلام في السعي ا لى ا ية غاية نبيلة هو سـلوك للوصول ا لى غايا تهم   بل المبدا  الذي يتخذه الإ ِ
سـلام ا لـإ ا ِ ا .. الوسائل الشـريفة  فـالتبرع مثًلـا لـإ ي عمـل ا نسـاني خيـري لـإ يعتـرف عليـه الإ ِ

  ا مـا عـن طريـق القمـار المحـرم ا و الإقتطـاع .. كانت الوسيلة التي تؤدي ا ليه طاهرة وشـريفة 
وما قيمة تبرع لم تتحقق وسائله على نوازع الخير   وبواعث .. كونه حراًما المغتصب فلا ؛ ل

حسان ؟  الرحمة   ومعاني البر والإ ِ
سلام العذب؟ يمان الصافي   وسلسبيل الإ ِ  وما قيمة ا ِنفاق لم تنبع منابعه من معين الإ ِ

نفاق المشروع  واتهـم ا لـى حتى ينبعثـوا مـن  .. فلن رّب ا بناءنا على البذل الخالص   والإ ِ
 !! المساهمة في جهات الخير   ويحظوا بالإ جر والثواب في مقعد صدق عند مليك مقتدر

ومن القمار المحرم اللعب على المراهنة سواء ا كانت المراهنـة علـى اللعـب بـالكرة ا و * 
 ..ا و ما يشابه هذا .. بالحَمام ا و بالشطرنج 
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علـا  ا ن يشترط كل من الفريقين على الإ خر   ا و: وصورته  ا حد الفريقين علـى الـإ خر ج 
فـي حالـة الـربح ا و الخسـارة   فكـان  لـك مقـامرة لتحقـق الخسـارة مـن فريـق ( ا ي مكافا ة ) 

 ..والربح لإ خر   وا كل المال بينهم بغير حق 
ويستثنى من هذا الرهان اللعب لإ جل ا ِعداد وسيلة الحرب والجهاد كالسباق على البعير 

 لهدف ا و ما يشبه  لك من وسائل الحرب الحديثة   لقوله ا و الفرس   ا و من ا جل رمي ا
مـام ا حمـد  ـفٍّ ا و حـافر ا و ( لـإ رهـان ) لـإ سـَبق : " فيما رواه ا صحاب السنن والإ ِ ا ِلـإ فـي خ 

 ( " .سهام ) نْصٍل 
ْعـل الـذي يبـذل  مـن غيـر ( ا ي المكافـا ة ) ولكن يشترط فـي هـذا الرهـان ا ن يكـون الج 

 ..ق  المتسابقين ا و من ا حدهما ف
ْعلا  علين ( مكافا ة ) فا ما ا ِ ا بذل كل  من المتسابقين ج  على ا ن من سبق منهما ا خذ الج 

هذا النوع مـن سـباق الخيـل الـذي يعـّد للقمـار ا و  مًعا فهو قمار محرم   وقد سّمى النبي 
 .كما سبق  كره ( فرس الشيطان : ) يراهن عليه 

ْعل من  ا ي مـن غيـر اللـاعبين كرئاسـة الدولـة   ا و ( ة هيئـة ا جنبيـ) ا ما ا ِ ا كان بذل الج 
ــوزارة   ا و المدرســة  ــامرة .. ال ــاء ظــاهرة المق ــة جــائز شــرًعا لإنتف ــي هــذه الحال ــا ن العطــاء ف ف

ســواء ا كــان هــذا التشــجيع مــن ا جــل الإســتعداد الحربــي كــالرمي   ا و التفــوق .. وللتشــجيع 
مام ا حمـد عـن ومما يدل على هذا .. الرياضي كالمصارعة ا و اللعب بالكرة  الجواز ما رواه الإ ِ
 ( .سبّق بين الخيل وا عطى السابق )  ابن عمر رضي الله عنهما ا ن النبي 

* * * 
ســلام حــرم ا نواًعــا معينــة مــن اللهــو لإ ضــرارها الروحيــة والنفســية والخلقيــة  وا ِ ا كــان الإ ِ

نه في الوقت نفسه فتح ا بواًبا كثيرة من اللهو المباح تر.. والإجتماعية  سـلام فا  فيًها عن ا بناء الإ ِ
  وترويًحا لهم حتى ينشطوا للواجبات والقيـام بالمسـؤوليات مـن ناحيـة   وحتـى يتـدربوا علـى 

 ..معاني القوة ووسائل الجهاد في سبيل الله من ناحية ا خرى 
ا ن القلوب تمّل كما تمـل الإ بـدان   فـابتغوا لهـا طرائـف : ) يقول علي كرم الله وجهه 

 ( .الحكمة 
 ( .روحوا القلوب ساعة بعد ساعة   فا ن القلب ا ِ ا ا كره عمي : ) ل ا يًضا ويقو
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( يترامــون)يتبــادحون  كــان ا صــحاب النبـي : ) وروى البخـاري فــي الــإ دب المفـرد 
 ( .بالبطّيخ   فا  ا كانت الحقائق كانوا هم الرجال 

خلقـه   على ا لـإ يجعـل  لـك عادتـه و.. فلا با س على المسلم ا ن يلهو ويمرح ويتفكّه 
 ..ويملا  به صباحه ومساءه فيهزل في موضع الجد   ويعبث ويلغو في وقت العمل 

بقدر ما يعطـى الطعـام ( ا ي المباح ) ا ع  الوقت حقه من اللهو : ) وما ا حسن ما قيل 
 ( .من الملح 

سلام من اللهو الحلال   : (9)ا لوان شرعها الإ ِ
 :مسابقة العْدو ( ا  ) 

لجـري علـى الإ قـدام   وقـد كـان الصـحابة رضـي اللـه عـنهم من وسـائل اللهـو الحلـال ا
 .يقّرهم عليه  يتسابقون على الإ قدام   والنبي 

وكان النبي نفسه صلوات الله عليه يسابق زوجته عائشة رضي اللـه عنهـا   مباسـطة لهـا 
سـابقني : روى ا حمد وا بو داود عـن عائشـة رضـي اللـه عنهـا ا نهـا قالـت .. وتعليًما لإ صحابه 

سـابقني فسـبقني   ( ا ي سـمنت ) فسبقته   فلبثـت حتـى ا ِ ا ا رهقنـي اللحـم  ل الله رسو
 .ا ي واحدة بواحدة " هذه بتلك : " فقال 

 :المصارعة ( ب ) 
.. ا كثــر مــن مــرة    فصــرعه النبــي ( ركانــة ) صــارع  روى ا بــو داود ا ن النبــي 

     فصـرعه النبـي (2)ة شاة بشـا: فقال  -وكان شديًدا  -صارعه  وفي رواية ا ن النبي 
فقــال ! عــاودني   فصــرعه النبــي ثالثــة: عــاودني فــي ا خــرى   فصــرعه النبــي   فقــال : فقــال 
  فمــا ا قــول فــي ( رهبــت ) مــا ا ا قــول لــإ هلي ؟ شــاة ا كلهــا الــذئب   وشــاة نَشــَزْت : ركانــة 
 ." ما كنا لنجمع عليك ا ن نصرعك ونغّرمك   خذ غنمك : "  فقال النبي . الثالثة؟ 
 :اللعب بالسهام ( ج )  

 :ومن فنون اللهو المشروعة اللعب بالسهام والحراب 

                                                

 .مع بعض التصرف  299للا ستا  يوسف القرضاوي ص ( الحلال والحرام ) من كتاب (  9
لإبد ا ن يكون هذا قبل تحريم القمار   ولقد را ينا ا نه عليه الصلاة والسلام ا عطاه الغنم ولم يقبلها منه كتمهيد (  2

 .للتحريم فيما بعد 
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كان يمـر علـى ا صـحابه فـي حلقـات الرمـي   فيشـجعهم  وسبق ا ن  كرنا ا ن النبي 
 ( .ارموا وا نا معكم كلّكم : ) ويقول لهم 

حوهـا غير ا نه عليه الصلاة والسـلام حـّذر اللـاعبين ا ن يتخـذوا مـن الإ نعـام والـدواجن ون
 .غرًضا للرمي   وهدفا للتعليم كما كان الحال في الجاهلية 

روى الشــيخان عــن عبــد اللــه بــن عمــر رضــي اللــه عنهمــا ا ن ابــن عمــر را ى جماعــة  -
لعــن مـن اتخــذ شــيًئا فيــه الــروح  ا ِن النبــي : ) يتخـذون مــن الإ نعــام هــدًفا للرمـي   فقــال 

 ( .غرًضا 
 ( .نهى عن التحريش بين البهائم  بي ا ن الن: ) وروى ا بو داود والترمذي  -

كما كـان يفعـل العـرب فـي .. و لك بتسلي  بعضها على بعض حتى تهلك ا و تصاب 
 .الجاهلية 

ســلام ا مــر بــالرفق بـالحيوان   ونهــى عــن تعذيبــه  مـن هــذه الإ حاديــث نعلــم كيـف ا ن الإ ِ
سلام فيما عرف اليوم باسم  ساءة ا ليه ؟ بل نعرف حكم الإ ِ  (!!..الثيرانمصارعة ) والإ ِ

 :اللعب بالحراب ( د ) 
 .ومن اللهو المباح ا يًضا اللعب بالحراب 

ا  ن للحبشـة ا ن يلعبـوا بحـرابهم فـي مسـجده الشـريف   وسبق ا ن  كرنـا ا ن النبـي 
 ..وا  ن لزوجته عائشة رضي الله عنها ا ن تنظر ا ليهم 

سـلام صـلوات اللـه وسـلامه عليـه ا ن يقـّر مثـل هـذا  وا ِنها لسماحة كريمة مـن رسـول الإ ِ
علـى ا ن .. اللعب في مسجده الشـريف   ليجمـع فيـه بـين الـدين والـدنيا   والعبـادة والجهـاد 

 !! ..هذا ليس لعًبا فق  بل هو رياضة وا عداد وتدريب 
 :ا لعاب الفروسية ( هـ ) 

 - 242ص  –بما فيه الكفاية   فارجع ا ليـه ( الرب  الرياضي ) سبق ا ن  كرنا في بحث 
 ..ي الغليل تجد ما يشف

كـل شـيء : " ا نـه قـال  ما رواه الطبراني با سناد جيد عن النبي : والإ صل في  لك 
  ( للرمـي)مشـي الرجـل بـين الغرضـين : ليس من  كر الله فهو لهو ا و سهو ا ِلـإ ا ربـع خصـال 

 " .وتا ديبه فرسه   وملاعبته ا هله   وتعليمه السباحة 
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ولإدكم السباحة   والرماية   ومـروهم فليِثبـوا علموا ا  : ) وما ا ثر عن عمر رضي الله عنه 
 ( ...على ظهور الخيل وثًبا 

 :الصيد ( و ) 
سلام صيد البر والبحر لقوله تبارك وتعالى   :ومن اللهو النافع المباح الذي ا قره الإ ِ

أحّل لكم صيد البحر وطعامه متاًعا لكم وللسيارة ، وحّرم عليكم صيد الرب ما  }

 ( . 12: المائدة  . ) {دمتم ُحرًما 
 :واما ا ن يكون به الصيد نوعان 

 :الإ لة الجارحة كالسيف والسهم والرمح كما ا شارت الإ ية الكريمة ( ا  )

.  {يا أيها الذين آمنوا َليدْبُلوّنُكْم اهلُل بشيء من الصيد  تناُله أيد يُكم ورماُحكم  }
 (. 14: المائدة ) 

كالكلـب والفهـد مـن سـباع البهـائم   والبـاز الحيوان الجـارح الـذي يقبـل التعلـيم ( ب)
 :والصقر من سباع الطيور   قال تعالى 

. {قل ُأح ّل لكُم الطيباُت وما عّلمتم من اجلوارِح مكل بني تعلموَنُهّن مما علمكم اهلل }
 (. 4: المائدة ) 

 
 :ا حكام عامة تتعلق بالصيد 

وى النسـائي وابـن حبـان فـي ا ن يقصد الصائد في صـيده الإ كـل والإنتفـاع ؛ لمـا ر - 9
يـا : من قتل عصفوًرا عبًثا عّج ا لـى اللـه يـوم القيامـة   يقـول: ا نه قال  صحيحه عن النبي 

 " .رّب   ا ِن فلانًا قتلني عبًثا ولم يقتلني منفعة 
ْحِرًما بحج ا و عمرة  - 2  :لقوله تبارك وتعالى ..  (9)ا ن لإ يكون الصائد م 

 ( . 12:  المائدة . )  {ما دمتم ُحُرًما  وُحرِّم عليكم صيُد الربِّ}

                                                

ا ما صيد البحر فا نه جائز سواء ا كان الصائد محرًما ا و غير محرم لقوله . ه في صيد الَبرّ كما قيدته الإ ية هذا كل(  9
 .{ ا حل لكم صيد البحر وطعامه }: تعالى 
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النَّفا  والخدا   لإ بالثقل ؛ لمـا روى الشـيخان عـن عـدي : يشترط الصيد بالإ لة  - 3
بالسـهم الـذي لـإ ) ا ِنـي ا رمـي بـالمعراض : فقـال  بن حاتم رضي الله عنه ا نه سا ل النبـي 

( ا ي نفـد فـي الجسـد) َفَخـَزق  ا ِ ا رَمْيـَت بـالمعراض: "   قـال ! الصيد فا صيبه ( ريش عليه 
باعتبار ا ن الصيد ق تل بالثقل لإ بالنفا  وقد دّل الحـديث " فك ْل   وما ا صاب بعرضه فلا تا كل 

 ( .ا ي نفا  ما يصاد به ا لى الجسم ) على ا ن المعتبر هو الَخْزق 
وعلـى هــذا يحــل مــا صــيد برصــاص البنـادق والمسدســات ونحوهــا   لكونهــا تنفــذ فــي 

 ..من نفا  السهم والرمح الجسم ا شد 
ا ن يذكر اسم الله على الإ لة عند الرمي ا و عند ا ِرسال الحيوان الجارح المعلّم لقوله  - 4

 (.  4: المائدة . )  {واذكروا اسم اهلل عليه  }: تبارك وتعالى 
ّن ا كل الصيد جائز عند ا كثر الفقهاء لإ ن الله  رسال فا  فا  ا نسي التسمية عند الرمي ا و الإ 

 ..انه وضع عن هذه الإ مة المؤاخذة بالنسيان والخطا  سبح
 ا ِ ا وقع الصيد في الماء وا خرج ميًتا فلا يجوز ا كله ؛ لما روى الشـيخان عـن النبـي   - 2

ا ِ ا رميت سهمك   فا ن وجدته قد قتل فكـل   ا ِلـإ ا ن تجـده قـد وقـع فـي مـاء   : " ا نه قال 
 " .الماء قتله ا م سهمك ؟ : فا نك لإ تدري 

 :اللعب بالشطرنج ( ز ) 
 .ومن ا لوان اللهو المعروفة اللعب بالشطرنج 

 :و هب الصحابة والتابعون والفقهاء في قضية الشطرنج مذهبين 
مـام .. علـي بـن ا بـي طالـب   وابـن عمـر   وابـن عبـاس : الحرمـة   وهـم : الإ ول  والإ ِ

مام ا حمد بن حنبل  مام ا بو حنيفة   والإ ِ  .مالك   والإ ِ
ا بـو هريــرة   وســعيد بـن المســيب   وســعيد بـن جبيــر   وابــن : لحــّل   وهــم ا: الثـاني 

مام الشافعي   .سيرين  والإ ِ
باحته قالوا  باحة   ولم يجئ نص على تحريمـه : والذين  هبوا با ِ وهـو . ا صل الإ شياء الإ ِ

 :من وجهين ( الطاولة ) يفارق النرد 
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ل في النرد على الحظ   فا شبه الإ: الإ ول    والمعـّول فـي  (9) ستقسـام بالإ زلـإما ِن المعوَّ
 .الشطرنج على الِحْذق والفكر والتدبير   فا شبه المسابقة بالسهام 

في الشطرنج تدريب على تـدبير الحـرب   وفـي النّـرد تضـييع للوقـت فـي اللهـو : الثاني 
 ..والعبث واللغو بدون فائدة ا و جدوى 

 :وقد اشترط من ا باح الشطرنج شروًطا ثلاثة 
 .إ يؤخر اللاعب صلاة عن وقتها ا لّ  - 9
 .ا لّإ يشترط الرهان لكونه قماًرا  - 2
 .ا ن يحفظ اللاعب لسانه من بذاءة الكلام   وفحش اللسان  - 3

 .وا  ا فرط بشرط من هذه الشروط   اتجه القول ا لى التحريم 
* * * 

سـلام( التحذير مـن اللهـو المحـرم ) من بحث  -ا خي المربي  -فقد عرفت  حـرم  ا ن الإ ِ
ا لوانًا من اللهو   لما لها من ا ضرار بالغـة علـى ا خلـاق الفـرد والمجتمـع   ولمـا تتـرك مـن ا ثـار 

نسان وسلوكه  فاحرص جهدك على ا ن تحّذر ولدك منهـا   وتنهـاه عنهـا .. سيئة في نفسية الإ ِ
وعرفـت ا يًضــا ا ن ..   حتـى لـإ يتـدنس بالموبقـات   ويتقلـب فـي حمـا ة الإنحلـال والميوعـة 

س سلامي ا بواًبا من اللهو الهادف المباح ؛ لمـا لهـا مـن ا ثـر كبيـر الإ ِ لام فتح لإ بناء المجتمع الإ ِ
نسـانية  واسـتعادة نشـاطها وحيويتهـا  ولمـا لهـا كـذلك مـن انعكاسـات .. في ترويح الـنفس الإ ِ

ا   -ا خـي المربـي  -فـاحرص مـا اسـتطعت .. ا يجابية في تربية الفرد عسكريًّا   وا عـداده جهاديًـّ
عداد على  حتى تراه مثاًلإ يحتذى فـي .. ا ن توجه ولدك ا لى هذه التربية   وتدربه على هذا الإ ِ

باء   !! .القوة والشجاعة   وقدوة صالحة في العزة والإ ِ
* * * 

 التحذير من التقليد الإ عمى: رابًعا 
د من ا هم الإ مور التي ينبغي ا ن يهتم بها المربـون تحـذير الولـد مـن الإنسـياق وراء التقليـ

 ..الإ عمى بلا روية ولإ تفكير   وتوعيته من الإنزلإق وراء التشبه بلا تبصرة ولإ هدى 

                                                

نهاني : "   وعلى الثاني " ا مرني ربي " هي سهام كانت لدى العرب في الجاهلية   مكتوب على ا حدها : الإ زلإم (  9
 -وفيه الإ زلإم  -ا توا ا لى بيت الإ صنام .. لث غفل من الكتابة   فا  ا ا رادوا سفًرا ا و غزًوا ا و زواًجا   والثا" ربي 

واستقسموا بها   فا ن خرج السهم الإ مر ا قدموا على الإ مر   وا ِن خرج السهم الناهي ا مسكوا عنه   وا ن خرج الغفل 
 ..ا عادوا الإستقسام مرة ا خرى 
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 :و لك للا مور التالية 
يمـان بالـذات   بـل فيـه * لإ ن التقليد الإ عمى دليل الهزيمة الروحية والنفسية   وعـدم الإ 

 .. معنى  وبان الشخصية   وفقدان الذاتية في بوتقة من يحب   وفى كيان من يقلد
 -لإشـك  -لإ ن التقليد الإ عمى يدفع بالكثير ا لى فتنة الحياة الـدنيا ومظاهرهـا   وهـذا * 

ــا ببهرجــة الــزّي وبريــق المظهــر   وثــوب  يــؤدي بصــاحبه ا لــى الغــرور والكبريــاء   لكونــه معجًب
 .الشهرة 
يـؤدي بصـاحبه حتًمـا ا لـى حيـاة الترهـل .. لإ ن التقليد الإ عمى في الإ خلاق الفاسدة * 

 ..ميوعة والإنحلال وال
لإ ن التقليد الإ عمى ي فضي بالإ مم والشعوب ا لى الهلـاك المحقـق   والـدمار المحتـوم * 

  بل تفقد هذه الإ مم كل مقومات وجودها   وا سباب بقائها وعزتها ؛ لسـلوكها طريـق الكفـر 
 .والعصيان 

سـباب انهيـار ا  ) فـي كتـاب ( ا ندريا مـوروا ) ومما يؤكد هذا   ما قاله الكاتب الفرنسي 
ــة هــو تفســخ الشــعب ( : ) فرنســا  مــن ا هــم ا ســباب انهيــار فرنســا فــي الحــرب العالميــة الثاني

 ( .الفرنسي لإنتشار الر يلة بين ا فراده 
فــي ا عقــاب تســلمه زمــام الســلطة فــي فرنســا لــإ ن " ديغــول " وهــذا مــا حــدا بــالجنرال 

  وا وكـار الخنـافس فـي  ا غلـق لـي هـذه المـواخير: ) يستدعي رئيس شـرطة بـاريس ويقـول لـه 
 ( .عاصمتي 
.. لإ ن التقليد الإ عمى يقعـد هؤلـإء المنسـاقين وراء عـادات الـإ جنبي وا زيائـه وا خلاقـه* 

عن كثير من الواجبات الدينية   والمسـؤوليات الإجتماعيـة   والـدفع بعجلـة البنـاء الإقتصـادي 
 .والحضاري ا لى الإ مام 

ــر العوامــل و*  ــإ عمى مــن ا كب ــإ ن التقليــد ال ــة فــي ا ِضــعاف الــذاكرة   ل مــن ا فتــك الإ وبئ
وتحطــيم الشخصــية   وتمييــع الخل ــق   وقتــل الرجولــة   ونشــر الــإ مراض   واستئصــال فضــيلة 

 ..الشرف والعفاف ؛ لما يؤدي حتًما ا لى تفلت الغرائز   وانطلاق الشهوات والملذات 
نســان  لــك المجهــول " فــي كتابــه " ا لكــس كارليــل " يقــول الــدكتور  عنــدما ) " : الإ 

نسان تفرز نوًعا من المادة التي تتسرب بالـدم ا لـى دماغـه وتخـّدره  فلـا  تتحرك الغريزة لدى الإ ِ
 .. ( .يعود قادًرا على التفكير الصافي 
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 9122وفــي ســنة : ) مــا يلــي " الثــورة الجنســية " فــي كتابــه " جــورج بالوشــي "  كــر 
ئع منحـّل غـارق فـي الشـهوات لـإ صرح كيندي با ن مستقبل ا مريكا في خطر   لإ ن شبابها مـا

يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقـه   وا ن مـن بـين كـل سـبعة شـباب يتقـدمون للتجنيـد يوجـد 
  (9).. ( ستة غير صالحين   لإ ن الشهوات التي ا غرقوا فيها ا فسدت لياقتهم الطبية والنفسية 

سلام قد نهى عن التشبه   وحّذر من التقليد ال  ..إ عمى فلا عجب ا ن نرى الإ ِ
 :وا ِليكم ا هم هذه النصوص 

: " قـال  روى الترمذي عن عبد الله بن عمـرو رضـي اللـه عنهمـا ا ن رسـول اللـه  -
 " .لإ تشبّهوا باليهود ولإ بالنصارى . ليس منا من تشبّه بغيرنا 

مام ا حمد وا بو داود عن ابـن عمـر رضـي اللـه عنهمـا قـال  - قـال رسـول اللـه : وروى الإ ِ
  " : ّه بقوم فهو منهم من تشب. " 

قـال رسـول : وروى البخاري وا بو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال  -
 " .لعن الله المخنثين من الرجال   والمترّجلات من النساء : "  الله 

ا ن اليهـود والنصـارى لـإ يصـبغون : " ا نـه قـال  وروى البخاري ومسلم عن النبـي  -
 " .فخالفوهم 
ا نا مع النـاس : لإ يكن ا حدكم ا ِّمعة يقول : " ا نه قال  الترمذي عن النبي وروى  -

  ا ِن ا حسن الناس ا حسنت   وا ِن ا ساءوا ا سا ت   ولكن وطّنوا ا نفسـكم ا ن ا حسـن النـاس ا ن 
 " .تحسنوا   وا ن ا ساءوا ا ن تجتنبوا ا ِساءتهم 

الإ جنبي في سلوكه  وهذا النهي الذي توجه ا ليه هذه الإ حاديث النبوية منصب ا لى تقليد
 .وا خلاقه وعاداته وا زيائه ؛ للاعتبارات التي  كرناها ا نًفا 

ــا   ويـنهض بهــا ماديًّــا وحضــاريًّا  ســلامية علميًّ .. ا مـا تقليــده فــي كـل مــا ينفــع الإ مـة الإ ِ
وغيرهـا .. كالإنتفاع بعلوم الطب   والهندسة والفيزياء   وا سرار الذرة ووسائل الحرب الحديثة

 :باتفاق   لكونها تدخل تحت عموم قوله تبارك وتعالى    فهو جائز

 ( .  25: الإ نفال : )  {وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة  }

                                                

 . 924ص  " الشباب حتى يعلم " من كتابنا (  9
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ــه الصــلاة والســلام  ــه علي : "  -فيمــا رواه الترمــذي والعســكري  -وتحــت مضــمون قول
 " .الحكمة ضالة كل حكيم   فا  ا وجدها فهو ا حق بها 

 :في نسائنا ومن ا هم مظاهر التقليد الإ عمى  
ــر الصــادق *  ــر مــنهن كاســيات عاريــات   ســافرات متبّرجــات   وقــد ا خب خــروج الكثي

 .المصدوق عليه الصلاة والسلام ا نهن لإ يدخلن الجنة ولإ يجدن ريحها 
: ا نـه قـال  روى مسلم في صحيحه عن ا بـي هريـرة رضـي اللـه عنـه   عـن النبـي  -

ياط كا  ناب البقر يضـربون بهـا النـاس   ونسـاء قوم معهم س: صنفان من ا هل النار لم ا رهما "
  لــإ ( سـنام الجمـل )   رؤوسـهن كا سـنمة الب خــت (9)كاسـيات عاريـات   مائلـات مميلــات 

 " .يدخلن الجنة ولإ يجدن ريحها   وا ِن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا 
 .ارتداؤهن السواد عند وقوع مصيبة الموت تشبًها بالنصارى * 
 .مناسبات الإ فراح والإ عراس على غناء المغنيات   ورقص الراقصات  اجتماعهن في* 
 .حلفهن بغير الله في حال الرضى ا و الغضب * 
ومـن ا ظهـر .. ظهورهن سافرات حاسرات ا مام غير المحارم كا خ الزوج   وابـن العـم * 

ابنا يحتج وبعض شب.. مظاهر التقليد الإ عمى عند شبابنا التخنفس والتخنّث   والتشبّه بالنساء 
ا طال شعره حتى جاوز ا  نيه   فلما ا يستنكر ا هل العلم منظر  ما دام ا ن الرسول : ويقول 

 المتخنفسين وا شكالهم ؟
 :نقول لهؤلإء 

ا طال شعره   كـان لـإ يخـرج بـه حاسـًرا ا لـى النـاس   في حال ثبوت ا ن النبي  - 9
سلا  .م وا ِنما يخرج بالعمامة التي هي تاج النبوة   وشعار الإ ِ

 :ورحم الله من قال 

 ومجعذذذذذذذت حولذذذذذذذك يذذذذذذذا رسذذذذذذذول صذذذذذذذحابة

  
 بعمذذذذذذذذذذذذائم أزهذذذذذذذذذذذذى مذذذذذذذذذذذذن التيجذذذذذذذذذذذذان   

   
ا ِن : فهـل يقـول عاقـل .. التخنفس اليوم ا صبح شعاًرا للميوعـة   ورمـًزا للانحلـال  - 2

سلام يرضى من شبابه ا ن يكثروا سواد المائعين   وجماعات المنحلّين ؟ والنبي  يقـول  الإ ِ
 " .من كثّر سواد قوم فهو منهم : "  -ى فيما رواه ا بو يعل

                                                

ثارتهن وخلاعتهن : ا ي متبخترات في مشيتهن   مميلات : مائلات (  9  .ا ي مميلات لقلوب الرجال با 
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ا ليس في ظاهرة التخنفس واسترسال الشعر ا لى المنكبين تشبه فاضح بالنساء  والله  - 3
 سبحانه لعن الرجال المتشبهين بالنساء كما جاء في الحديث الذي سبق  كره ؟

كيــف يرضــى المســلم المتخــنفس علــى نفســه ا ن ينتمــي فــي تخنفســه ا لــى حشــرة  - 4
 :القذرة   وا ن يتشبه بها شكًلا وهيئة   والله سبحانه يقول  (9)" خنفساء ال"

سراء )  (2) {ولقد كرمنا بين آدم  }  ( . 75: الإ 
ا ن تقبّح لولدك كل هذه المظاهر الماجنة   والعادات السافلة  -ا خي المربي  -فاحرص  

دان النخوة والشرف   لما لها من ا ثر كبير في تحطيم الذاتية   وتمييع الشخصية   وفق
كما عليك ا ن ت ِفهم من له حق التربية عليك ا ن ظاهرة التقليد الإ عمى في الإ مة .. والفضيلة 

.. من ا ح  الظواهر في ضياع المجد   وفقدان العزة   وانتكاس الإ خلاق   وهدر الفضائل 
.. ستقيم عسى ا ن تجد ا فلا  الكبد قد ساروا في طريق الهدى والرشد والتعقل والصراط الم

غراء   ا و تتملكهم شهوة   !! ..دون ا ن يفتنهم الإ 
 التحذير من رفقة السوء: خامساً                  

من الإ مور التي لإ ينتطح فيها عنزان   ولإ يختلف فيها اثنان ا ن الخلطة الفاسدة من 
الذكاء   ولإ سيما ا ن كان الولد بليد .. ا كبر العوامل في انحراف الولد النفسي والخلقي 

فسرعان ما يتا ثر بمصاحبة الإ شرار   ومرافقة الفجار   .. ضعيف العقيدة   متميع الخلق 
بل يسير معهم في طريق الشقاوة .. وسرعان مايكتسب منهم ا ح  العادات   وا قبح الصفات 

جرام طبعاً من طباعه   والإنحراف عادة متا صلة  بخطى سريعة   وقدم ثابتة   حتى يصبح الإ 
وعندئذ يصعب على المربي رّده ا لى الجادة المستقيمة   وا نقا ه من وهدة .. داته من عا

 !! .. الضلال   وهّوة الشقاء 
سـلام ) وسبق ا ن  كرنا فـي القسـم الـإ ول مـن كتـاب  فـي فصـل ( تربيـة الإ ولـإد فـي الإ 

ســلام بتعاليمــه التربويــة وجــه الإ بــا - 21ص  -( ا ســباب الــإنحراف عنــد الإ ولــإد )  ء ا ن الإ ِ
والمربين ا لى ا ن يراقبوا ا ولإدهم مراقبة تامة   وخاصة في سـن التمييـز والمراهقـة ؛ ليعرفـوا مـن 

                                                

عل : جاء في القاموس (  9 وْيَبة سوداء ا صغر من الج  : كريهة الرائحة ج " الصرصور " الخنفس والخنفساء   د 
 .خنافس 

 . 932ص " حتى يعلم الشباب " من كتاب (  2
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كما ا نه وجههم في ا ن يختاروا لهم الرفقة الصالحة   ليكتسـبوا مـنهم .. يخالطون ويصاحبون 
 !! ..كل خلق كريم   وا دب رفيع   وعادة فاضلة 

رفقاء السوء   حتى لـإ يقعـوا فـي حبائـل كما وجههم ا ن يحذروهم من خلطاء الشر   و
 ..غيّهم   وشباك ضلالهم وانحرافهم 

واستشهدنا بالكثير من الإ يات الكثيرة   والإ حاديث المتعددة في انتقاء الرفيق الصالح   
 ..والإبتعاد عن رفيق السوء 

وارجــع ا لــى !! . فـارجع ا لــى الفصـل المــذكور تجـد مــا يبــّل الصـدى   ويشــفي الغليـل 
في هذا الكتاب   تجد الإ صـول المتبعـة فـي تربيـة  - 232ص  –" التربية بالملاحظة " بحث 

ــا  وتكوينــه نفســيًّا مــع التحــذير مــن رفــاق الشــر   وصــحبة الضــلال بمــا يتفــق مــع  الولــد خلقيًّ
 !! ..مسؤولية الإ باء والمربين في حمل الإ مانة التربوية 

* * * 
 التحذير من مفاسد الإ خلاق: سادًسا 
" مسـؤولية التربيـة الجسـمية " و " مسـؤولية التربيـة الخلقيـة " ا ن  كرنا في َفْصَلْي سبق 

سلام " في القسم الثاني من كتاب  ا ن هناك ظـواهر متفشـية فـي الإ ولـإد " تربية الإ ولإد في الإ ِ
بهــا    -ا خــي المربــي -وجــب علــى المــربين ا ن يهتمــوا بهــا   ويحــّذروا منهــا   والــإ ن ا  كــرك 

.. عسى ا ن تؤدي ما عليك من مسؤولية التحذير   وواجـب الملاحظـة .. ا ليها وا لفت نظرك 
عداد   ..في ميدان التربية والتوجيه والإ ِ

 :في مسؤولية التربية الخلقية عالجنا 
 .ظاهرة السرقة ( ب .) ظاهرة الكذب ( ا  ) 
 ظاهرة الميوعة والإنحلال ( د .) ظاهرة الّسباب والشتائم ( ج ) 

 :التربية الجسمية عالجنا وفي مسؤولية 
 .ظاهرة العادة السرية ( ب .) ظاهرة التدخين ( ا  ) 
 .ظاهرة الزنى واللواط ( د .) ظاهرة المسكرات والمخدرات ( ج ) 

هـي  -الإ نفـة الـذكر  -ومن المجمع عليه لدى علماء التربية والإ خلاق ا ن هـذه الظـواهر 
 ..يّعه السلوكي من ا فتك الظواهر في ا ِفساد الولد الخلقي   وتم

فا ن الإ ولـإد سـينحدرون .. فا ن لم يقم المربون بدورهم في التحذير والملاحقة والنصح 
وعندئذ يتعذر على كل .. ا لى ا سفل الدركات   ويتخبطون في ا حلك الظلمات  -ولإ شك  -
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 بل يكونون.. مصلح ا ن يرّدهم ا لى الجادة   ويربطهم بالحق   ويبصرهم طريق النور والهداية 
يستعيذ النـاس مـن شـرهم   ويضـجرون مـن .. ا داة خطر على الإ من   ومعول هدم للمجتمع 

 !! ..ا جرامهم وسوء فعالهم 
لتسـتوعب جيـًدا .. ا ِلـإ ا ن ترجـع ا لـى بحـوّ المسـؤوليات  -ا خي المربي  -فما عليك 

ــة الجســمية  ــة   والتربي ــة الخلقي ــي التربي ــربين ف ــذاكرت.. مســؤولية الم ــى ا ِ ا اســتعدت ب ك حت
الإ ضـــرار والإ فـــات التـــي تـــنجم عـــن الكـــذب   والســـرقة   والســـباب والشـــتائم   والميوعـــة 

والتي تنجم عن التدخين   والعادة السرية   والمسكرات والمخدرات   والزنـى .. والإنحلال 
قمت بواجبك ثانية في تحذير الولد من هذه الإ فات النفسية والخلقيـة  ومـن هـذه .. واللواط 

 ..ة والجسمية الإ ضرار الصحي
وعليك ا ن تستشهد له بالإ طباء وا هل الإختصاص في كشفهم لإ ضـرار هـذه المفاسـد   

ــا   وبالكتــب .. وتحــذيرهم مــن ا خطارهــا وا فاتهــا  بــا قوالهم حيًنــا   وبالمجلــات العلميــة ا حيانً
 ..الإختصاصية تارة   وبالنشرات التحذيرية تارة ا خرى 
 -ولـإ شـك  -فـا ن الولـد .. ل مسـتمر دائـم فا  ا نهجت هـذا بـين كـل فتـرة وفتـرة بشـك

بــل يكـون علــى درجــة مــن الفهــم .. سـيتجنب كــل مفســدة للا خلــاق   وكـل ضــرر للصــحة 
 .والوعي ما يجعله ا ن يكون محذًرا غيره فضًلا عن محا رته لنفسه 

ا ن تـؤدي مسـؤوليتك نحـو ولـدك علـى الوجـه الإ كمـل ليكـون  -ا خي المربي  -فاحرص 
الإ خيـار   والمتقـين الـإ برار   ومـن النمـا ج الصـالحة المؤمنـة التـي يشـار دائًما من الصـالحين 

 .ا ليها بالبنان 
 ( 9)التحذير مَن الحرام : سابًعا 

ومـن ا هــم الــإ مور التحذيريــة التـي يجــب ا ن يهــتم المربــون لهـا   ويعتنــوا بهــا   ويركــزوا 
هو ما طلب الشرع تركه  -كما عرفه علماء الإ صول  -التحذير من الحرام   والحرام .. عليها 

طلًبا جازًما   بحيث يتعرض من خالف التـرك لعقوبـة اللـه فـي الـإ خرة   ا و لعقوبـة شـرعية فـي 
الدنيا كقتل النفس   واقتراف الزنى   وشرب الخمـر   واللعـب بالميسـر  وا كـل مـال اليتـيم   

 ...وبخس المكيال والميزان 

                                                

للا ستا  يوسف القرضاوي " الحلال والحرام " من المصادر الرئيسية التي اعتمدت عليها في هذا البحث كتاب (  9
 .حفظه الله
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سلام صلوات اللـه وسـ لامه عليـه المـربين ا ن يعـّودوا ا ولـإدهم فلا عجب ا ن يا مر نبي الإ ِ
منذ نعومة ا ظافرهم على امتثـال الـإ وامر   واجتنـاب النـواهي   وا ن يبّصـروهم با حكـام الحلـال 

روى ابن جريـر وابـن المنـذر عـن ابـن عبـاس .. حتى يكون لهم  لك خلًقا وعادة .. والحرام 
اللـه   واتقـوا م عاصـي اللـه    اعملوا بطاعـة: "  رضي الله عنهما مرفوًعا ا لى رسول الله 

 " .ومروا ا ولإدكم بامتثال الإ وامر   واجتناب النواهي   فذلك وقاية لهم من النار 
ا ن الحلال ما ا حله الله تعـالى   وا ن الحـرام مـا حرمـه  -ا خي المربي  -وعليك ا ن تعلم 

اللـه سـبحانه  ولـإ ا ن يحرم شيًئا ا باحـه  -مهما كان  -الله تعالى ؛ فلا يستطيع ا حد من البشر 
ومن فعل مـن  لـك شـيًئا فقـد تجـاوز الحـّد   واعتـدى .. ا ن يبيح شيًئا حرمه الله جل جلاله 

على حق الربوبية في التشريع   ومن رضي بعملهم هذا من البشـر فقـد اتخـذهم مـن دون اللـه 
محمـد شركاء   وا لحد في دين الله   وكفر بـالقرا ن الـذي ا نزلـه اللـه سـبحانه علـى قلـب نبيـه 

 :عليه الصلاة والسلام 

 ( . 29: الشورى . )  {أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما   يأذن به اهلل  }
الـذين وضـعوا سـلطة ( اليهـود والنصـارى ) وقد نعى القـرا ن الكـريم علـى ا هـل الكتـاب 

 :التحليل والتحريم في ا يدي ا حبارهم ورهباتهم   فقال تعالى 

م أرباًبا من دون اهلل واملسيحد ابند مريم وما ُأمروا إال اختذوا أحبارهم ورهبا  }

وسبق ا ن ( .  39: التوبة . )  {ليعبدوا ِإلذًها واحًدا ال إلذه إال هو سبحانه عّما ُيشركون 

فلما  -وكان نصرانيًّا  - ا ن عدي بن حاتم جاء ا لى النبي  -كما روى الترمذي  - كرنا 
بلى   ا ِنهم : " فقال ! يا رسول الله   ا ِنهم لم يعبدوهم : ال سمع النبيَّ يقرا  هذه الإ ية   ق

 " .حّرموا عليهم الحلال   وا حلوا لهم الحرام فاتبعوهم   فذلك عبادتهم ا ِياهم 
 :كما نعى على المشركين الذين حّرموا وحلّلوا بغير ا ِ ن من الله   قال تعالى 

حراًما وحالًلا ، قل آهلل أذن لكم أم قل أرأيتم ما أنزل اهلل لكم من رزق فجعلتم منه  }

 ( . 21: يونس . )  {على اهلل تفرتون 
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من هذا كله يتبين ا ن الله وحده هو صاحب الحق في ا ن يحّل ويحّرم وا نه فضل لنا في 

. {..وقد َفص ل لكم ما حّرم عليكم ِإّلا ما اضطررمت إليه }كتابه المنزل كل شيء 
 ( . 991: الإ نعام ) 

بعد الذي  كرناه ا لإ ا ن تبحث عن ا صناف هذه المحرمات  -ا خي المربي  -فما عليك 
التي جـاء تحريمهـا فـي كتـاب اللـه عـز وجـل ا و فـي سـنة نبينـا عليـه الصـلاة والسـلام   لتقـوم 

ولـإ شـك ا ن .. بواجب التلقين التحذيري لكل من كـان لـه فـي عنقـك حـق التوجيـه والتربيـة 
ا ن النقطـة الدائمـة تـؤثر فـي الحجـر   وا ن الإسـتمرارية فـي النصح المستمر له نفعه وتـا ثيره   و

التلقـين والتحــذير تجعــل مــن الولـد ا نســاناً ملتزمــاً حــدود اللـه ســبحانه   متمثلــاً ا وامــره مجتنبــاً 
 !! ..نواهيه   وقّافاً عند ا حكام الحلال والحرام   لإ يزيل ولإ يضّل ولإ يشقى 

ا هـم هـذه المحرمـات لتكـون لـك تبصـرة  -ا خـي المربـي  -وها ا نـا  ا ا ضـع بـين يـديك 
 :و كرى   عسى ا ن تؤدي مهمة التحذير والتلقين على الوجه الإ كمل 

 :الحرام في الإ طعمة والإ شربة ( ا  ) 
تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما ا هل لغير اللـه بـه   والمنخنقـة   والموقـوَ ة    - 9

 : بح على النصب   لقوله تبارك وتعالى  والمتردية   والنطيحة   وما ا كل السبع    وما

حّرمت عليكم امليتُة والدُم وحلُم اخلنزير وما أه لَّ لغري اهلل به واملنخنقُة واملوقوذُة  }

: المائدة )  {.. واملرَتدِّية والن طيحُة وما أكل السُبع إال ما ذكيتم وما ذبح على النُصب 
3 . ) 

 .الحيوان والطير الميتة هي كل ما مات حتف ا نفه من * 
ـزمن ا و  والحكمة من التحريم ا ن ما مات حتف ا نفه يغلب ا ن يكون قـد مـات لمـرض م 

 .يضر بالجسم   ويفتك بالصحة  -لإ شك  -وا كل هذا .. لعلّة طارئة ا و ا كل نبات سامّ 
الــذي يخــرج مــن الحيــوان ســواء خــرج بســبب الــذبح ا و ( الســائل ) الــدم المســفوح * 

 .غيره 
التحريم ا ن الدم مسـتقذر طبًعـا   وا نـه مسـتجمع الجـراثيم   وا نـه كالميتـة والحكمة من 

 .في الضرر 
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ســلام لكونــه نجــس العــين   *  لحــم الخنزيــر   وهــو مــن ا شــد المحرمــات فــي نظــر الإ ِ
 .مستقذر المنظر 

 .والحكمة من التحريم ا نه يضر بالصحة ويورّ ضعف الغْيرة على العرض 
الحــديث قــد ا ثبــت ا ن ا كــل لحمــه يســبّب الــدودة  ا مــا ا نــه يضــر بالصــحة فلــا ن الطــب

الوحيــدة القتّالــة   ويــؤدي ا لــى اضــطراب فــي المعــدة والجهــاز الهضــمي لكــون لحمــه عســير 
ومن يدري لعل العلم يكشف لنا في الغد عـن ا ضـرار ا خـرى ا كثـر ممـا عرفنـا اليـوم .. الهضم 

 .؟ 
ا ِن لحـوم : طـب قـالوا ا ما ا نه يورّ ضعف الغيرة على العرض فلـا ن المختصـين بعلـم ال

الحيوانات تحوي مواد من شا نها ا ن تنقل ا لى الإ كل صفات الحيوان نفسه   ولنستمع ا لى مـا 
 : 921  ص (  32) عدد " طبيبك " قاله الدكتور صبري القباني في مجلة 

لقد ثبـت ا ن اللحـوم تحـوي مـواد مـن شـا نها ا ن تنقـل ا لـى ا كلهـا صـفات الحيوانـات ) 
نكليز مغرمون بالإ سماك الباردة ولهذا طباعهم باردة   والفرنسيون مغرمون بلحـوم  نفسها   فالإ 

  ا مـا عـرب ( ويقصـد ا نهـم متصـفون بعـدم الغيـرة ) الخنازير ولذا تمّت ا خلاقهم ا ليهـا بصـلة 
البادية التي تعتاا من لحـوم الجمـال فتتصـف بالصـبر والحقـد   وا هـل المـدن الـذين يعتـادون 

 ( .قيادتهم  على ا كل لحوم الغنم تسهل
كمـا جـاء فـي ( كلفورنيـا ) عميـد كليـة العلـوم الطبيعيـة فـي جامعـة : وتكلم مثـل هـذا 

 " .الهلال " مجلة 
بحت و كر عليها اسم غير اسـم اللـه تعـالى *  ما ا هّل لغير الله به   وهي الذبيحة التي   

 .كالّلات والعّزى من الإ صنام 
بـة الشـرك ومظـاهر الوثنيـة فـي كـل لـون مـن والعلة في التحريم حمايـة التوحيـد   ومحار

ا ِعلـان مـن الـذابح  -كما يقول الإ ستا  القرضـاوي  -ا لوانها   لإ ن  كر اسم الله على الذبيحة 
با نه يصنع هذا الصنيع بهذا الكائن الحّي الـذي تلّـه للـذبح بـا  ن مـن اللـه ورضـاه   فـا  ا  كـر 

  واستحق ا ن يحرم من ا كل هذا الحيـوان اسم غير الله تعالى عند  بحه فقد ا بطل هذا الإ ِ ن 
 .المذبوح 

 :ومن ا نواع الميتة 
 .وهي التي تموت اختناًقا بوسيلة من الوسائل : المنخنقة * 
 .وهي التي تضرب بالعصا ا و نحوها حتى تموت : الموقو ة * 
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ية *   .وهي التي تترّدى من مكان عاٍل فتموت : المتردِّ
 .قبل نطيحة ا خرى فتموت وهي التي تنطح من : النطيحة * 
 .جزًءا منها فماتت ( الحيوان المفترس ) وهي التي ا كل السبع  : ما ا كل السبع * 

ما : ا ي   {ِإال مدا ذكَّيُتم  }: وقد  كر الله بعد هذه الإ نواع الخمسة قوله تعالى 
 .ا دركتم من هذه الإ شياء وفيه حياة فذبحتموه ا ي ا حللتموه بالذبح 

 .في الذبيحة حياة مستقرة   وعلامتها انفجار الدم والحركة العنيفة  ولإ بّد ا ن تكون
والحكمة في تحريم هذه الإ نواع هو توقع الضرر في ا كلها كما  كر في الميتـة   وزجـر 
هماله له ؛ فلا ينبغي له ا ن يهمل ا مر العناية به   والمحافظة عليـه  وتا ديب لصاحب الحيوان لإ ِ

وت   ا و يترّدى من مكان عاٍل   ا و يترك الحيوانـات تتنـاطح حتى ينخنق   ا و يضرب حتى يم
حتى يقتل بعضها كما نسمع عن التحريش بين البهائم   فيغرون الثْورين ا و الكبشـين بالتنـاطح 

نســان   وتنزيــه لــه مــن ا ن يا كــل .. حتــى يهلكــا  وا مــا تحــريم مــا ا كــل الســبع ففيــه تكــريم للا ِ
 :فضلات السباع   والله سبحانه يقول 

سراء . )  {ولقد كر منا بين آدم  }  ( . 15: الإ ِ
ب هو الشـيء المنصـوب مـن ا صـنام ا و حجـارة معظّمـة *  ب   والنُّص  بح على النُّص  ما   

بــد مــن دون اللــه ) ت قــام حــول الكعبــة علامــة للطــاغوت    وكــان ا هــل الجاهليــة ( وهــو مــا ع 
  والـذبح علـى هـذه الحجـارة ا و يذبحون عليها ا و عندها بقصد التقرب ا لـى ا لهـتهم وا وثـانهم 

عندها تجعل الذبيحة محرمة سواء تلفظ الذابح باسم غير الله ا و لـم يـتلفظ لإ نـه قصـد تعظـيم 
 .الطاغوت 

هلال لغير الله   .والعلة في التحريم هي نفس العلة التي سبق  كرها في الإ ِ
سـلامية مــن الميتـة المحرمــة السـم ك والجــراد   ومـن الــدم الكبــد  واسـتثنت الشــريعة الإ ِ
عـن ابـن .. والطحال ؛ للحديث الذي رواه الشافعي وا حمد وابن ماجة والـدارقطني والحـاكم 

لّت لنا ميتتان : ) عمر مرفوًعا   ( .الكبد والطحال: السمك والجراد   ودمان : ا ح 
 .كل هذه المحرمات التي سبق  كرها هي في حالة الطواعية والإختيار 

 :وز ا ن يا كل منها بشرطين ا ما في حالة الإضطرار فيج
 .غير باغ ا ي طالب للشهوة : الإ ول 
 :وهذا هو معنى قوله تبارك وتعالى . ولإ عاٍد ا ي غير متجاوز حد الضرورة : الثاني 
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إمنا حّرم عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهلَّ به لغري اهلل فمن اضُطرد غري باغب  }

 ( . 973: البقرة . )  {ر رحيم وال عاد  فال إثم عليه إن اهلل غفو
 .والحكمة في  لك ا ِنقا  للحياة   واتقاء للهلاك   ودفع للحرج عن الناس 

مر الإ هلية   وكل  ي نـاب مـن السـباع   وكـل  ي مخلـب  - 2 تحريم ا كل لحوم الح 
ـر الإ هليـة " من الطير ؛ لما روى البخاري ا نه عليه الصلاة والسلام  نهـى عـن ا كـل لحـوم الحم 

نهى عن ا كل كـل  ي نـاٍب مـن السـباع   وكـل "    ولما روى الشيخان ا نه " م خيبر يو
والمـراد بالسـباع مـا كـان لـه نـاب مـن الحيـوان للـافتراس كالإ سـد " .  ي مخلب مـن الطيـر 

والمراد بذي المخلب من الطير ما كان له ظفر جـارح كالنسـر .. والنمر   والذئب   ونحوها 
 ..الحدا ة   والبازي   والصقر   و

والتحــريم فــي هــذا هــو مــذهب الجمهــور   ا مــا مــذهب ابــن عبــاس رضــي اللــه عنــه   
مام مالك فهو الجواز مع الكراهة   وا جابوا عن ا حاديـث النهـي ا نهـا تفيـد الكراهـة  ومذهب الإ ِ

 .لإ التحريم 
سـلامية ا ن هـذه الحيوانـات المحـرم ا كلهـا ا ِ ا  بحـت  بًحـا  ومن المقرر في الشـريعة الإ ِ

 .عيًّا طهر جلدها   وجاز الإنتفاع به بعد الذبح بدون دباغ شر
ــة الذبيحــة عــن طريــق الصــعق  - 3 ــة الشــرعية كتذكي ــر الطريق ــح علــى غي تحــريم مــا  ب

 ..الكهربائي   ا و تذكيتها بيد ملحد ا و مجوسي ا و وثني 
 :والّذكاة الشرعية لإ تصح ا ِلإ بشروط 

 ..مما ي ْنهر الدم   ويفري الإ وداج ا ن يذبح الحيوان ا و ينحر با لة حادة ( ا  ) 
مجـرى الطعـام ) قطع الحلقوم   والمـريء : ا ن يكون الذبح في الحلق ويشمل ( ب ) 

 ( .وهما ِعْرقان غليظان في جانبي النحر )   والوَدجان ( والشراب من الحلق 
ا ِ ا تعذر الذبح في موضـعه الخـاص   كـا ن ( ا ي الذبح بالحلقوم ) ويسق  هذا الشرط 

قع الحيوان في بئر وتعذر  بحه   ا و نفر البعير ولـم يقـدر صـاحبه علـى ا خـذه   ومثلـه مـا ا ِ ا و
ففي مثل هذه الإ حوال يعامل كمعاملة الصيد .. هجم حيوان على ا حد فرماه دفاًعا عن نفسه 

ا مـا ا ِ ا ..   ويكفي ا ن يجرحه بمحّدد في ا ي موضع مستطاع من بدنه   فعندئذ يحـل ا كلـه 
 .حيوان مات على غير الجرح فلا يحل ا كله لإعتباره كالموقو ة علم ا ن ال
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 :ا ن ي ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة عند ابتداء الذبح لقوله تبارك وتعالى ( ج ) 

 ( . 992: الإ نعام . )  {فكلوا مما ُذكر اسم اهلل عليه إن كنتم بآياته مؤمنني  }

 ( . 929: الإ نعام . )  {.. نه لفسق وال تأكلوا مما   يذكر اسم اهلل عليه وإ }

ما ا نهر الدم و  كر اسم اللـه عليـه : " ا نه قال   وروى البخاري وغيره عن رسول الله
 " .فكلوا 

وا ِ ا ترك الذابح التسمية سهًوا فالذبيحة تحل لإ ن الله سبحانه رفع عن هذه الإ مة الخطا  
 .والنسيان 

ذا تسلًطا على هذه المخلوقـات وا ِنمـا يفعلـه والحكمة من التسمية ا ن الذابح لإ يفعل ه
 ..با  ن من الخالق سبحانه   فباسم الله يذبح   وباسمه يصيد   وباسمه يا كل 

 ( .يهوديًّا ا و نصرانيًّا ) ا ن يكون الذابح مسلًما ا و كتابيًّا ( د ) 
مـام ا ما ا ِ ا كان الذابح ملحًدا ا و مجوسيًّا ا و وثنيًّا ا و يدين بعقيدة باطنية كتا ل علـّي "يه الإ ِ

فــا ن " .. ا غــا خـان "   ا و تا ليـه ( الحـاكم بــا مر اللـه الفــاطمي ) رضـي اللــه عنـه   ا و تا ليــه " 
ــذين تلقــت الإ مــة فقههــم ومــذاهبهم  الذبيحــة لــإ تحــل باتفــاق الإ ئمــة الإ ربعــة   وبا جمــاع ال

 .بالقبول 
ه محمـد عليـه ا ما اشتراط الذابح با ن يكون مسلًما فلا نه يدين بدين الحـق الـذي جـاء بـ

 :وا ما الإشتراط في كونه كتابيًّا فلقوله تبارك وتعالى .. الصلاة والسلام 

اليومد أحّل لكم الطيباُت وطعاُم الذين أوتوا الكتابد ح لّا لكم وطعامكم ح لّا  }

 (. 2: المائدة . )  {هلم
سلام مع الملاحدة والوثنيين والباطنيين   وتساهل مع ا هـل الكتـاب   لـإ ن  وقد شدد الإ 
وقـد .. الكتابيين ا قرب ا لى المـؤمنين لـإعترافهم بـالوحي والنبـوات وا صـول الـدين فـي الجملـة 

سـلام علـى  سلام مناكحتهم وا حّل  بائحهم   لإ نهم ا  ا عاشـروا المسـلمين وعرفـوا الإ  شرع الإ 
 .حقيقته ظهر لهم ا نه الدين الحق   فيدخلون فيه عن طواعية واختيار 

َزيـز ا  ا سمع من الكتابي ا   فـا ن .. نه ي سّمي غير الله تعـالى عنـد الـذبح كالمسـيح   والع 
نها مما ا هّل لغير الله به   . بيحته لإ تحّل   لإ 
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 :وبناء على ما  كر من الشروط في الذبائح 
يحــرم مــا كــان  بحــه عــن طريــق الصــعق الكهربــائي ا و مــا كــان علــى شــاكلته لكــون * 

 .من الحلقوم الذبيحة ماتت خنًقا ولم تذبح با لة حادة 
 .ويحرم ا كل  بيحة الملحد والمجوسي والوثني والباطني لإ نها مما ا هلَّ لغير الله به * 
ويحرم ا كل معلّبات اللحوم الحيوانية ا  ا كان استيرادها من بلاد ملحـدة تنكـر الخـالق * 

 ...والإ ديان السماوية 
بـح علـى  ويحرم كذلك ا كل هذه المعلبات ا ِ ا ثبت بيقين ا ن اللحم فيها*  حـين  بـح   

 ...غير الطريقة الشرعية كالخنق والصعق بالكهرباء 
ويحرم ا يًضا تناول الّسمون المعلبة ا ِ ا ثبـت بيقـين ا ن السـمن فيهـا قـد خالطـه شـحوم * 

 .خنزير ا و لبن خنزير 
جمـاع   لقولـه  فيمـا رواه ا صـحاب السـنن  ا ما الإ سماك المعلبة فا ن ا كلها جائز بالإ ِ

 " .هو الطهور ماؤه   الِحّل ميتته : " ء البحر قال حين سئل عن ما
بعث سريّة من ا صحابه تغزو فـي  وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه ا ن النبي 

  فـا كلوا منـه بضـعة وعشـرين ( ا ي ميًتـا ) سبيل الله   فوجدوا حوًتا كبيًرا قد جزر عنـه البحـر 
كلـوا رزًقـا ا خرجـه : " الصـلاة والسـلام فقـال  يوًما   ثم قدموا المدينة   فا خبروا الرسول عليه

 .  فا تاه بعضهم بشيء فا كله " الله لكم   ا طعمونا ا ِن كان معكم 
 ..تنا ول الخمر والمخدرات  - 4

جماع   وسبق ا ن  كرنا بالتفصيل فـي القسـم الثـاني  تناول الخمر والمخدرات حرام بالإ ِ
عـن كـل مـا  - 929ص  -" تربية الجسـمية مسؤولية ال" في فصل " تربية الإ ولإد " من كتاب 

يتعلــق بالإ ضــرار التــي تــنجم عــن الخمــر والمخــدرات   و كرنــا با ســهاب كــذلك عــن حكــم 
سـلام فــي  سـلام فـي تناولهمـا   و كرنــا با يضـاح ا يًضـا عــن العلـاج النـاجع الــذي وضـعه الإ ِ الإ 

صـل المـذكور   ا ن ترجع ا لـى الف -ا خي المربي  -فيمكنك .. استئصالهما   والقضاء عليهما 
سـلام فيهمـا   وكيفيـة العلـاج  كم الإ ِ لتستعيد بذاكرتك ا ضرار هذين المحّرَمين الفتاكين   وح 

نحلال   !! ..في استئصالهما من المجتمع المسلم   ومن بيئة الفساد والإ ِ
 بقي الكلام عن الخمرة المصنوعة من غير العنب والتمر هل يباح شربها ؟



 : الثالث القسم 212
 

.. ا شربة تصـنع مـن العسـل ا و مـن الـذرة ا و مـن الشـعيرسئل عن  روى مسلم ا نه  -
كـل مسـكر خمـر  وكـل : "  -وهو الذي ا وتَى جوامـع الكلـم  -فا جاب عليه الصلاة والسلام 

 " .خمر حرام 
كـل مـا صـنع مـن الفاكهـة ا و الشـعير ا و ا ي مـادة ا خـرى يـدخل فـي .. وبناء على هـذا 

ن عمر رضي الله عنه مـن فـوق منبـر رسـول الخمر ؛ ما دام ا نه يسكر ويخامر العقل   وقد ا عل
 ( .الخمر ما خامر العقل : )  -كما روى الشيخان  - الله 

وما دام ا نه مسكر فقليله وكثيره حرام ؛ لما روى ا حمد وا بو داود والترمـذي عـن رسـول 
 " .ما ا سكر كثيره فقليله حرام : " ا نه قال  الله 

ريم شـرب الخمـر قليلهـا وكثيرهـا   بـل حـّرم ولم يكتف النبي عليه الصلاة والسلام بتحـ
بيعها وشراءها والإتجار بهـا ولـو مـع غيـر المسـلمين   فلـا يحـل لمسـلم ا ن يسـتورد الخمـر ا و 

 ..يصّدرها   ا و يصنّعها   ا و ينقلها 
لعـــن اللــه الخمـــر   وشــاربها   وســـاقيها   وبائعهــا   ومبتاعهـــا   " ومــن ا جـــل  لــك 

 .ا بو داود والترمذي " ول ا ليه   وا كل ثمنها ومعتصرها   وحاملها   والمحم
سلام في سّد الذرائع  حـرم علـى المسـلم ا ن يبيـع العنـب لمـن يتخـذه . وعلى طريقة الإ ِ

 .خمًرا 
مـن حـبس العنـب ا يـام : ) ا نـه قـال  فقد روى الطبراني في الإ وس  عن رسول الله 

ممــن يتخـذه خمــًرا فقــد   ا و نصــراني ا و ( ا ي ليهـودي ) القطـاف   حتــى يبيعـه مــن يهــودي 
 ( .تقّحم النار على بصيرة 

وعلى هذا النهج ا مر المسلم ا ن يقاطع مجالس الخمر   ومجالسـة شـاربيها ؛ فقـد روى 
: يقـول  سـمعت رسـول اللـه : ا حمد والترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 

 " .ا الخمر من كان يؤمن بالله واليوم الإ خر فلا يقعد على مائدة تدار عليه" 
ومما روى عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ا نه كان يجلد شاربي 
الخمر   ومن شهد مجلسهم وا ِن لم يشرب معهم   ورَوْوا ا نه رفع ا ليه قوم شربوا الخمر   

 به ابدؤوا   ا ما سمعتم: ا ِن فيهم فلانًا وقد كان صائًما   فقال : فا مر بجلدهم   فقيل له 
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وقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا اعتم آيات اهلل يكفر هبا ويستهزأ هبا  }: قول الله تعالى 

 ( . 945: النساء . )  {فال تقعدوا معهم حتى خيوضوا يف حديث غريه إنكم إًذا مثلهم 
فـي القسـم الثـاني مــن ( ظـاهرة المســكرات والمخـدرات ) وسـبق ا ن  كرنـا فـي بحـث 

سلام  تربية الإ ولإد) كتاب  ا نه لإ يجوز استعمال الخمر كدواء   هـذا مـا ا جـاب عنـه ( في الإ 
فقد سا له رجل عـن الخمـر   فنهـاه عنهـا   فقـال  -فيما رواه مسلم وا حمد  - رسول الله 

 " .ا نه ليس بدواء ولكنه داء : " قال عليه الصلاة والسلام ! ا ِنما ا صنعها للدواء : الرجل 
هدنا بها سابًقا تـدل دلإلـة قاطعـة علـى ا ن اسـتعمال فهذا النص   ونصوص ا خرى استش

 ..الخمر وحدها كدواء حرام يا ثم من يتناولها ويتعالج بها 
كحفظهـا مـن الفسـاد  -لضـرورة  -ا ما ما خال  بعض الإ دوية بنسبة مقدرة من الكحول 

نه يجوز استعمالها ضمن الشروط التالية   :مثًلا ؛ فا 
نسان ا ِ ا لم يتناول هذا الدواء ا ن يكون هناك خطر حقيقي على  - 9  .صحة الإ ِ
 .ا ن لإ يوجد دواء غيره من الحلال يقوم مقامه  - 2
 .ا ن يصف  لك طبيب مسلم ثقة في خبرته وفي دينه مًعا  - 3

سلام قائمة وعلى اليسر   ودفـع الحـرج   وتحقيـق المصـلحة   والإ صـل  لإ ن مبادئ الإ ِ
 :في  لك قوله تبارك وتعالى 

 ( . 973: البقرة . )  {غريد باغ وال عاد فال إثم عليه  فمن اضُطر }
 :الحرام في الملبس والزينة والمظهر ( ب)

ســلام بمبادئــه الســمحة ا بــاح للمســلم ا ن يظهــر فــي ملبســه وهندامــه ا مــام المجتمــع  الإ 
قـال . من ا جل هذا خلق الله كل مـا يتمتـع بـه مـن زينـة ولبـاس وريـاا .. بمظهر لإئق كريم 

 :تعالى 

: الإ عراف . )  {.. يا بين آدم قد أنزلنا عليكم لباًسا يواري سوآتكم وريًشا  }
22 . ) 

: الإ عراف . )  {يا بين آدم ُخذوا زيندتُكم عند كل مسجد  }: وقال سبحانه 
39 . ) 
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على ا ن يكون حظه من هذه الزينة المباحة من حدود الوسطية في  حدود الوسطية 

والذين ِإذا أنفقوا   يسرفوا و  يدْقُتروا وكان بني  }: ك وتعالى والإعتدال تحقيًقا لقوله تبار

 . {ذلك قواًما 
 ( . 27: الفرقان ) 

كلـوا واشـربوا والبسـوا وتصـدقوا : "  -فيمـا رواه البخـاري  -وقوله عليه الصلاة والسـلام 
 " .من غير ا سراف ولإ مخيلة 

سلام بالمظهر ا ْمر ه المسلم بالنظا*   فـة لإ نهـا الإ سـاس لكـل زينـة حسـنة   ومن عناية الإ 
 :ومظهر جميل لإئق 

سلام نظيف : " ا نه قال  روى ابن حبان عن رسول الله  -  " .تنظفوا فا ن الإ ِ
يمان مع صاحبه في الجنة : " وروى الطبراني  - يمان   والإ ِ  " .النظافة تدعو ا لى الإ ِ
ــره ا ن النبــي  - دمون مــن ســفر ا وصــى بعــض ا صــحابه وهــم قــا وروى ا بــو داود وغي

ا نكـم قـادمون علـى ا ِخـوانكم ؛ فا صـلحوا : " بالإعتناء بالنظافة وحسن المظهـر بهـذه الوصـايا 
رحالكم وا صلحوا لباسكم حتى تكونوا كا نكم شامة فـي النـاس ؛ فـا ن اللـه لـإ يحـب الفحـش 

 " .ولإ التفحش 
سلام بالمظهر ا نه حث على النظافة والتجمل في مواطن الإجتمـ اع   وفـي ومن عناية الإ ِ

 :ا وقات الجمعة والعيدين 
ا لـك : " وعليـه ثـوب دون   فقـال لـه  ا ن رجًلا جـاء ا لـى النبـي : روى النسائي  -

مـن كـل المـال قـد ا عطـاني اللـه تعـالى   : مـن ا ي المـال ؟ قـال : نعـم   قـال : مال ؟ قـال 
 " .فا  ا ا تاك الله ماًلإ فْليَر ا ثر نعمة الله عليك وكرامته : قال 

مـا علـى ا حـدكم ا ِن وجـد سـعة ا ن يتخـذ : " ا نـه قـال  ا بو داود عن النبي  وروى -
 " .ثوبين ليوم الجمعة غير ثوَبْي مهنته 

سلام بالمظهر حثه على ا صلاح شـعر الـرا س واللحيـة *  روى مالـك فـي : ومن عناية الإ ِ
ا نه يـا مره ك)  ثائر الرا س واللحية   فا شار ا ليه الرسول  الموطا  ا ن رجًلا جاء ا لى النبي 

ا ليس هذا خيًرا من ا ن يـا تي ا حـدكم : "  ففعل   ثم رجع ؛ فقال النبي ( با صلاح شعره 
 " .ثائر الرا س كا نه شيطان 
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سلام ا باح للمسلم كل هذا بل طلبها منه واستنكر كل الإسـتنكار علـى مـن يحّرمهـا  فالإ ِ
 :قال تعالى . وينهى عنها 

.  {... ه والطيبات من الرزق قل من حّرم زينة اهلل اليت أخرج لعباد }
 ( . 32: الإ عراف ) 

ــر   ــاس والمظه ــة واللب ــن الزين ــا م ــى المســلم ا نواًع ــلام حــّرم عل س ــر ا ن الإ ِ لحكــم .. غي
 :ا هم هذه المحرمات  -ا خي المربي  -وا ليك .. جليلة 
تحريمه الذهب والحريـر علـى الرجـال ؛ لمـا روى ا حمـد وا بـو داود والنسـائي وابـن  - 9

حريـًرا فجعلـه فـي يمينـه   وا خـذ  هًبـا  ا خـذ النبـي : ي كرم الله وجهـه قـال ماجة عن عل
ِحـّل : "   وزاد ابـن ماجـة " ا ِن هـذين حـرام علـى  كـور ا متـي : " فجعله في شماله ثم قال 

ناثهم   " .لإ ِ
را ى خاتًما من  هب في يد رجـل   فنزعـه وطرحـه   وروى مسلم ا ن رسول الله  -
  فقيـل للرجـل بعـد مـا  هـب " جمرة مـن نـار فيجعلهـا فـي يـده  يعمد ا حدكم ا لى: " وقال 

لـإ واللـه لـإ ا خـذه وقـد طرحـه رسـول اللـه : خـذ خاتمـك انتفـع بـه   قـال :  رسول الله 
 . 

ا ن نشرب في ا نيـة  نهانا النبي : ) وروى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال  -
 ( .  وا ن نجلس عليه  الفضة   وا ن نا كل فيها   وعن لبس الحرير والديباج

عـن التخـتّم  نهـاني رسـول اللـه : ) وروى مسلم عـن علـي كـرم اللـه وجهـه قـال  -
 ( .بالذهب 

والمقصــود بحرمــة الحريــر   الحريــر الخــالص الإ صــلي المســتخرج مــن دود القــز   ا مــا 
 .الحرير الصناعي فلا يحرم لبسه ولإ استعماله 

من حرير وغيره ا ِن استويا في الوزن   وكـذا ويستثنى من حرمة الحرير الإ صلي ما ركّب 
مالم يبلـل كـل مـن  لـك وزن الثـوب ؛ لمـا روى .. التطريز والخياطة به   والترقيع   والحشو 

عــن الثــوب  ا ِنمــا نهــى رســول اللــه : ) ا بــو داود عــن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا قــال 
لحرير   وسدى الثوب فلا با س   فا ما الَعلم من ا( ا ي الحرير الخالص ) المصّمت من الحرير 

 ( .به 
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ويجوز اسـتعمال الحريـر الإ صـلي الخـالص فـي حالـة الضـرورة كـدفع َجـَرٍب ا و َحكّـة ا و 
ْهلكين   ا و ستر عـورة ا ِن لـم يجـد سـاتًرا غيـره  ؛ لمـا روى البخـاري عـن  (9)اتقاء حّر ا و برد م 

فـي لـبس الحريـر لحكّـة للزبير   وعبـد الـرحمن  رّخص النبي : ) ا نس رضي الله عنه قال 
 ( .بهما 

وتحريم الذهب والحرير قاصر على جنس الرجال   ا ما النساء فيحـل لهـن لـبس الـذهب 
 .والحرير لحديث على رضي الله عنه الذي سبق  كره 

سـراف   والإ فضـل جعلـه ف  (2) ا ما التختم بالفضة فيجوز   بل يسّن ما لم يبلل حـد الإ ِ
صر ؛ لما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما   وفيـه ي اليد اليمنى   ولبسه في الخن

خاتًما مـن فضـة   فاتخـذ النـاس خـواتيم الفضـة فلـبس الخـاتم  ثم اتخذ رسول الله )... 
 ( .ا بو بكر   ثم عمر   ثم عثمان   حتى وقع من عثمان في بئر ا ريس  بعد النبي 

عـن التخنـث الـذي لـإ يليـق  والعلة فـي تحـريم الـذهب والحريـر علـى الرجـال هـو البعـد
بشهامة الرجال   ومحاربة الترف الذي يؤدي ا لى الإنحلال وقطـع دابـر التفـاخر والخيلـاء مـن 

نسان   والحفاظ على رصيد الذهب العالمي للنقد في كل زمان ومكان   ..نفسية الإ ِ
فيهـا    وا نما استثنى النساء من هذا   مراعاة لإ نوثة المرا ة   وتنمية لغريزة حـب التملـك

 ..وتلبية لفطرتها في حب الزينة   وتشويًقا للزوج حين يراها في ا بهى منظر   وا جمل هيئة 
تحريم تشبه المـرا ة بالرجـل والرجـل بـالمرا ة ؛ لمـا روى البخـاري وا صـحاب السـنن  - 2

المتشـبهين مـن الرجـال بالنسـاء  لعن رسول اللـه : " عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
المخنثـين  لعـن رسـول اللـه : " وفي روايـة للبخـاري " . من النساء بالرجال  والمتشبهات

 " .من الرجال   والمترّجلات من النساء 
را يت عبد الله بن عمرو بن العـاص : قال . وروى ا حمد والطبراني عن رجل من هذيل 

ت ا بـي جهـل فبينا ا نا عنده را ى ا م سـعيد بنـ: قال .   ومنزله في الِحّل   ومسجده في الحرم 
هـذه ا م : َمـن هـذه ؟   فقلـت: متقلّدة قوًسـا   وهـي تمشـي مشـية الرجـل   فقـال عبـد اللـه 

ليس منا مـن تشـبّه بالرجـال : " يقول  سمعت رسول الله : سعيد بنت ا بي جهل   فقال 
 " .من النساء   ولإ من تشبه بالنساء من الرجال 

                                                

 ..كيس المصحف   وخي  السبحة   وستر الكعبة : واستثنى بعض الفقهاء من تحريم استعمال الحرير الخالص (  9
 .هم وهو ما يساوي ثلاثة غرامات وثلث عند فقهاء الحنفية ا لإ يزيد الخاتم على الدر(  2
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ــإ عمى ولقــد طغــت فــي شــبابنا وشــاباتنا موجــة التشــبه والت فعلــى المــربين ا ن .. قليــد ال
 .يعالجوا هذه الظاهرة بالإ سلوب الحسن 

تحــريم لــبس ثيــاب الشــهرة والإختيــال ؛ لمــا روى ا حمــد وا بــو داود والنســائي عــن  - 3
 " .َمن لبس ثوب شهرة ا لبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة : " ا نه قال  رسول الله 

خم الثمين بقصد المباهاة والتعاظم والمقصود بثياب الشهرة هو لبس الثوب الف

يلاء .. والإفتخار على الناس  واهلل ال حيّب كل  }ولإ شك ا ن التظاهر به يجّر ا لى الكبر والخ 

:  -رواه الشيخان  -  وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما (  23: الحديد )  {خمتالب فخور 
يلاء لم ينظر الله ا ليه يوم القيامة "  " .مْن جّر ثوبه خ 

فما على المسلم ا ِلإ ا ن ينهج حدود الإعتدال في ملبسه ومطعمه وا ثـاّ منزلـه حتـى لـإ 
 .يستحو  عليه الِكبر   ولإ تتملكه شهوة الخيلاء 

ــاب ؟ فقــال  ــبس مــن الثي ــن عمــر مــا ا ا ل ــه الســفهاء : ســا ل رجــل اب ــك في ــإ يزدري مــا ل
 ( .ل يعني لتجاوز حدود الإعتدا) ولإ يعيبك به الحكماء ( لتفاهته )

لعــن : " ا نـه قــال  تحـريم تغييــر خلـق اللــه ؛ لمـا روى مســلم عــن رسـول اللــه  - 4
 " .الواِشمَة والمستوشمة   والواِشَرة والمستوشرة  رسول الله 

 ..هو تشويه الوجه واليدين بهذا اللون الإ زرق   والنقش القبيح : الَوْشم 
.. وم مـا يعـرف بجراحـات التجميـلهو تحديد الإ سنان وتقصـيرها   ومثلـه اليـ: والَوْشر 
نسان   وتغييـر لخلـق اللـه  وعـدم الرضـى  وقد لعن النبي  من يفعله لما فيه من تعذيب للا ِ

 ..بقدر الله 
 .والقرا ن الكريم اعتبر هذا التغيير من وحي الشيطان حين يقوم بمهمة التضليل لإ تباعه 

 ( . 991: النساء . )  {وألُمرنَّهم َفلُيغرين  خْلقد اهلِل  }
نسان ا لماً حسيّاً ا و نفسيّاً كاستئصال  ويستثنى من عمليات التجميل ما يسبب للا 

لدفع .. الزوائد ا و اللوزتين ا و ما ا مر به الشرع كقّص الشعر   وتقليم الإ ظفار   وحلق العانة 
 ..الحرج عن الناس   والتحقق بالنظافة   وجمال الهيئة 
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قال : مسلم عن ا بي هريرة رضي الله عنه قال  لما روى: تحريم حلق اللحية  – 2
 " .جزوا الشارب   وارخوا اللحى وخالفوا المجوس : "  رسول الله 

ا ن رجلـين مـن : وروى ابن ا سحق   وابن جرير من طريقـه عـن يزيـد بـن ا بـي حبيـب  -
   وقد حلقا لحاهما   وا عفيا شواربهما   فكره النظر ا ليهمـا   المجوس دخلا على النبي 

فقـال النبـي  -يعنيـان كسـرى  -ا مرنا ربنـا :   قالإ " ويلكما من ا مركما بهذا ؟ : " وقال لهما 
  " : لكّن ربي ا مرني با عفاء لحيتي   وقص شاربي. " 

مام ا حمد عن ا بـي هريـرة رضـي اللـه عنـه مرفوًعـا ا لـى النبـي  - : ا نـه قـال  وروى الإ ِ
 " .ا باليهود والنصارى ا عفوا اللحى   وجّزوا الشوارب   ولإ تشبّهو"

قال رسـول : وا خرج مسلم وا حمد وا صحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت  -
قـص الشـارب   وا عفـاء اللحيـة   ( : ا ي مـن سـنن الإ نبيـاء ) عشر مـن الفطـرة : "  الله 

ب     والسواك   واستنشاق الماء   والمضمضة   وقص الإ ظفار   وغسل البراجم   ونتـف الـإ ِ
 . (9) (ق العانة   وانتقاض الماء وحل

 : (2) را ي الإ ئمة الإ ربعة في اللحية
 ..وقد اتفقت المذاهب الإ ربعة على وجوب توفير اللحية   وحرمة حلقها 

ويحـرم علـى الرجـل قطـع لحيتـه   وصـّرح فـي النهايــة : ) مـذهب السـادة الحنفيـة  - 9
دون  لك كما يفعله بعـض المغاربـة بوجوب قطع ما زاد على القبضة   وا ما الإ خذ منها وهي 

ا هــ عـن ( . ومخنّثة الرجال فلم ي بِحه ا حد   وا خذها كلها فعل يهود الهند ومجوس الإ عـاجم
 .فتح القدير 

حرمـة حلـق اللحيـة   وكـذا قصـها ا ِ ا كـان يحصـل بـه : مذهب السـادة المالكيـة  - 2
ْثلَ  ْثَلة  وا ما ا  ا طالت قليًلا وكان القص لم يحصل به م  ا هــ ( ه فهو خلاف الإ ولى ا و مكروه م 

 .من شرح الرسالة لإ بي الحسن وحاشيته للعدوي 
 :قال في شرح العباب : مذهب السادة الشافعية  - 3

                                                

حلق الشعر الذي حول القبل   انتقاض : غسل غضون الإ صابع من ظاهرها وباطنها   حلق العانة : غسل البراجم (  9
 .ا ي الإستنجاء بالماء : الماء 

سلام ) ارجع ا لى رسالة الإ ستا  الجليل الشيخ محمد الحامد رحمه الله (  2 فا ن فيها الكثير من  (حكم اللحية في الإ ِ
 .الإ دلة على حرمة حلق اللحية 
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  واعترضـه ابـن الرفعـة بـا ن الشـافعي ( يكـره حلـق اللحيـة : ) قال الشـيخان : فائدة ) 
الصواب تحريم حلقها : ) رعي   وقال الإ ز( رضي الله عنه نص في كتاب الإ م على التحريم 

 ( .  ومثله في حاشية ابن قاسم العبادي على الكتاب المذكور ( جملة لغير علة بها 
فمنهم من صـّرح ) نص الحنابلة على تحريم حلق اللحية : مذهب السادة الحنابلة  - 4

ــا لصــاحب  ــه خلاًف ــك في ــم َيْح ــة ول ــن صــّرح بالحرم ــا   ومــنهم م ــة حلقه ــا ن المعتمــد حرم ب
نصاف ال  .. ( .إ ِ

ــة حــرام   وا ن  ــة ا ن حلــق اللحي ــة   والنصــوص الفقهي ــث النبوي ــين مــن هــذه الإ حادي فتب
المنصف المتحري للحقيقة لإبد ا ِلإ ا ن يقول بوجوب ا ِرخائها لنصاعة الحّجة   وقوة الدليل   

د غيـره وا قل ما يقال عن الحالق للحيته ا نه مخنّث ا و متشبه بالنساء ا و مغيّر لخلق الله  ا و مقلـ
ثم   فضلا عن انطبـاق .. تقليًدا ا عمى  فواحدة من هاتيك الإ مور تكفي في ا ِيقاع المسلم بالإ 

 .كل الإ وصاف عليه 
ا لَهــَم اللــه شــبابنا رشــدهم   وقــّوى عقيــدتهم وا ِســلامهم ليظهــروا دائًمــا بمظهــر الرجولــة 

 ..والكمال 
ا م سـلمة رضـي اللـه تحريم ا نية الذهب والفضة ؛ لما روى مسلم في صحيحه عن  - 2

ا ِن الذي يا كل ا و يشرب في ا نية الذهب والفضة ا ِنمـا : " ا نه قال  عنها   عن رسول الله 
 " .يجرجر في بطنه نار جهنم 

ا ن نشـرب فـي ا نيـة الـذهب  نهانا رسول الله : ) وروى البخاري عن حذيفة قال  -
هو : "   وقال ( ن نجلس عليه والفضة   وا ن نا كل فيها   ونهانا عن لبس الحرير والديباج وا  

 " .في الدنيا ولنا في الإ خرة ( ا ي الكفار ) لهم 
من هذه الإ حاديـث يتبـين ا ن اتخـا  ا وانـي الـذهب والفضـة   ومفـارا الحريـر الخـالص 
حـرام فـي بيـت المسـلم   ويـا ثم مـن يفعلـه   وهـذا التحـريم شـامل للرجـال والنسـاء جميًعــا   

 .لمسلم من مواد الترف المذموم   ومظاهر الكبرياء الممقوتة والحكمة في هذا تطهير البيت ا
تحريم الصور والتماثيل ؛ لما روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضـي اللـه عنـه  - 7

 " .ا ِن ا شد الناس عذاًبا يوم القيامة المصّورون: " يقول  سمعت رسول الله : قال 
: " قـال  مـا ا ن رسـول اللـه و روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضـي اللـه عنه -

 " .ا حي وا ما صنعتم : ا ِن الذين يصنعون هذه الصور يعّذبون يوم القيامة   يقال لهم 
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مـن  قـدم رسـول اللـه : وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنهـا قالـت  -
را ه  فيه صـور   فلمـا( ا ي سترت  خزانة في الحائ  بَسْتر ) سفر   وقد سترت سهوًة لي بقرام 

ا شد النـاس عـذاًبا عنـد اللـه يـوم القيامـة الـذين " يا عائشة : تلّون وجهه وقال  رسول الله 
 .  فقطعناه فجعلنا منه وسادة ا و وسادتين " بخلق الله ( يشبّهون ) يضاهون 
: " قـال رسـول اللـه : وروى البخاري ومسلم عن ا بي طلحة رضي الله عنـه قـال  -

 " .يه كلب ولإ تصاوير لإ تدخل الملائكة بيًتا ف
صين قال  - قال لي علـي رضـي اللـه : وروى مسلم وا بو داود والترمذي عن حيّان بن ح 
ا ن لـإ َتـَدع صـورة ا ِلـإ طمسـَتها   ولـإ  ا لإ ا بعثك على ما بعثني عليه رسول اللـه : ) عنه 

 ( .ا ِلإ سّويته ( مرتفًعا ) قبًرا م شرًفا 
ح على تحريم التماثيل والصور ؛ سواء ا كانت وهذه الإ حاديث في مجموعها تدل بوضو

مجسمة ا و غير مجسمة   وسواء ا كانت  ات ظل ا و غير  ات ظل   وسواء ا كـان صـنعه بمـا 
 ..يمتهن ا و بغير ما يمتهن لإ ن فيه مضاهاة بخلق الله تعالى ؟ 

لم يدخل الكعبة بعد فـتح  -كما روى البخاري  - ومما يؤكد هذه الحرمة ا ن النبي 
تى ا خرج كل ما فيها من صور وا صـنام وتماثيـل   وقـد روى ا بـو داود عـن جـابر رضـي مكة ح

ا مر عمر بن الخطاب رضـي اللـه عنـه وهـو بالبطحـاء ا ن يـا تي الكعبـة    الله عنه ا ن النبي 
فيمحو كل صـورة فيهـا   فلـم يـدخلها حتـى م حَيـت الصـور   وقـد روى البخـاري فـي كتـاب 

دخـل الكعبـة فـرا ى صـورة ا بـراهيم عليـه السـلام    ا نـه  :الحج عن ا سامة رضي الله عنه 
 .فدعا بماء فجعل يمحوها 

ويســتثنى مــن التصــوير تصــوير الشــجرة وكــل شــيء لــيس فيــه روح ؛ لمــا روى البخــاري 
ا ِنـي : جاء رجل ا لى ابن عباس رضي الله عنهما فقـال: ومسلم عن سعيد بن ا بي الحسن قال 
لإ ا حـدثك : ا ِني ا صنع هذه التصاوير   فقال ابن عباس رجل ا ِنما معيشتي من صنعة يدي   و

َمْن صّور صورة فا ن الله معّذبه حتى يـنفخ : " سمعته يقول  ا ِلإ ما سمعته من رسول الله 
  فقـال لـه ابـن ( ا ي فـزع )   فربـا الرجـل ربـوة شـديدة " فيها الـروح ولـيس بنـافخ فيهـا ا بـًدا 

 ( .ليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح ويحك ا ِن ا بيت ا ِلإ ا ن تصنع فع: ) عباس 
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ويرخص من التماثيل ل َعـب الإ طفـال ؛ لكونهـا لـإ يظهـر فيهـا قصـد التعظـيم ولـإ كبريـاء 
كنـت ا لعـب : ) الترف ؛ لمـا روى الشـيخان عـن عائشـة ا م المـؤمنين رضـي اللـه عنهـا قالـت 

  وكـان يـا تيني صـواحب  عنـد رسـول اللـه ( ا ي باللَُّعِب التي على هيئة البنات ) بالبنات 
  وكـان رسـول اللـه ي َسـّر لمجيـئهن  من رسول اللـه ( يختفين خوًفا ) لي   فكّن ينقمعن 
 ( .ا ِلي   فيلعبن معي 

بنـاتي   : مـا هـذا ؟ قالـت : " قـال لعائشـة يوًمـا  ا ن النبي : وفي رواية لإ بي داود 
الذي عليـه ؟ قالـت جناحـان ما هذا : فرس   قال : ما هذا الذي في وسطهن ؟ قالت : قال 

ا و ما سمعت ا نه كان لسليمان بن داوَد َخْيـل لهـا ا جنحـة : فرس له جناحان ؟ قالت :   قال 
 " .حتى بدت نواجذه  ؟ فضحك النبي 

فـي هـذه الإ حاديـث دليـل علـى ا نـه يجـوز تمكـين الصـغار مـن اللعـب : قال الشـوكاني 
مـام مالـك ا نـه كـره للرجـل ا ن يشـتري بالتماثيل التي هي على هيئة عرائس   وقد روي عـ ن الإ ِ

 ( .ا ِن اللعب بالبنات للبنات الصغار رخصة: ) لبنته  لك   وقال القاضي عياض 
ــإ   ويجــوز  ــر معالمهــا يجعلهــا حلاًل ــه ا ن امتهــان الصــورة وتغيي ــاه ا لي وممــا نلفــت الإنتب

لسـلام اسـتا  ن ا ن جبريـل عليـه ا" الإنتفاع بها ؛ لمـا روى النسـائي وابـن حبـان فـي صـحيحه 
كيف ا دخل وفي بيتك ستر فيـه : ا دخل   قال جبريل    فقال له الرسول  على النبي 

 " .تصاوير ؟ فا ن كنت لإبد فاعًلا   فاقطع را سها ا و اقطعها وسائد ا و اجعلها بسًطا 
ــة  ــا التصــوير بالإ ل ــوغرافي ) ا م ــا يســمى بالتصــوير الفوت فيشــمله ظــاهر التحــريم ( وهــو م

عة الشاملة ا ِلإ ما توجبه الضرورة وتقتضيه المصلحة كصور البطاقات الشخصـية للنصوص القاط
يضـاح    وجوازات السفر   وصور المجـرمين   والمشـبوهين   والصـور التـي تتخـذ وسـائل للا ِ

 ( .الضرورات تبيح المحظورات : ) ونحوها   لكونها تدخل في القاعدة العامة التي تقول 
شـارة ا ليـه  سـلام يصـّدرون بيـوتهم  :ومما تجدر الإ ِ ا ن كثيـًرا مـن البيـوت التـي تـّدعي الإ 

ويزيّنونها بتماثيل  ات روح توضـع هنـا .. بصورة كبيرة بحجة  كرى الإ ب ا و الجّد ا و العائلة 
وهذا العمل من ا فعال الجاهلية   بل مـن .. وهناك   وبسجاجيد مصّورة يملؤون بها الجدران 

 ..سلام مظاهر الوثنية التي قضى عليها الإ ِ 
فما على الإ باء والمربين ا لإ ا ن ينظفوا بيوتهم من هذه المحرمات   ويطّهروها من تلك 
الموبقات ؛ ليحظوا برضوان الله عز وجل   ويكونوا من عداد ا ولئك الذين عناهم الله 
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ومن ُيطع اهلل والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيني  }: سبحانه بقوله 

 ( . 21: النساء . )  {يقني والشهداء  والصاحلني وحدُسن أولئك رفيًقا والصِّدِّ
 :الحرام في المعتقدات الجاهلية ( ج ) 

الغيب لإ يعلمه ا لإ الله سبحانه   فلا يظهر على غيبـه ا حـداً ا لـإ مـن ارتضـى مـن عبـاده 
 :قال تعالى . من رسول 

: الجن . )  {تضى من رسول عاُ  الغيب فال ُيظهر على غيبه أحًدا إال من ار } 
27 . ) 

فمن ادعى معرفة الغيب الحقيقي فهو كا ب على الله وعلى الحقيقة وعلى الناس قال 

.  {قل ال يعلم من يف السموات واألرض الغيبد إال اهلُل وما يدشعرون أيان يبعثون  }: تعالى 
 ( . 22: النمل ) 

ا لإ ما علمهم الله ا ياه   وقـد ا خبـر اللـه فلا الملائكة ولإ الجن ولإ البشر يعلمون الغيب 
 : تعالى عن جّن سليمان 

 ( 94: سبا  .)  {أْن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب املهني  }
سلام المعتقدات التالية   :وعلى هذا حرم الإ ِ

مـن ا تـى عّرافـا : " ا نـه قـال  حّرم تصديق الكّهان ؛ لما روى مسلم عـن النبـي  - 9
 " .ن شيء فصّدقه بما قال ؛ لم ت ْقَبل له صلاة ا ربعين يوًما فسا له ع

َمـن ا تـى كاهًنـا فصـّدقه بمـا قـال فقـد كفـر بمـا ا نـزل علـى : " وروى البّزار با سناد جيد 
 " . محمد 

سلام لم تقتصر على الكهان والدجالين وحدهم    فتبين من هذه الإ حاديث ا ن َحْمَلَة الإ ِ
ثم كل   ..من يصدقهم في ا وهامهم وتضليلهم بل ا شرك معهم في الإ ِ

 :حّرم الإستقسام بالإ زلإم   لقوله تبارك وتعالى  - 2
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يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجٌس من عمل الشيطان  }

 ( . 15: المائدة . )  {.. فاجتنبوه لعلكم تفلحون 
ا مرنـي : ة مكتـوب علـى ا حـدها هي سهام كانت لـدى العـرب فـي الجاهليـ: والإ زلإم  

فـا  ا ا رادوا غـزًوا ا و زواًجـا ا و .. نهاني ربي   والثالـث غفـل مـن الكتابـة : ربي   وعلى الثاني 
فاستقسـموا بهـا   فـا ن خـرج السـهم الـإ مر  -وفيه الإ زلإم  -نحو  لك   ا توا ا لى بيت الإ صنام 

ن خـرج الغفـل ا جالوهـا مـرة ا و ا قدموا على الإ مر   وا ِن خرج السهم الناهي ا حجموا عنـه   وا ِ 
 .مرات حتى يخرج الإ مر ا و الناهي 

ســلامية اليــوم ضــرب الّرمــل   والــوَدع   وفــتح  ويشــبه هــذا فــي بعــض مجتمعاتنــا الإ ِ
سلام .. الفنجان   .وكل ما كان من هذا القبيل   وكل هذا منكر وحرام في الإ ِ
ال الـدرجات العلـى مـن لـإ ينـ: " ا نـه قـال  روى الطبراني با سناد جيد عـن النبـي  -

 ( " .تشاؤًما : ا ي ) ا و رجع من سفر تطيًّرا ( بالإ زلإم : ا ي ) تكّهن ا و استقسم 
م  نـه فـي الوقـت نفسـه علَـّ سلام حرم الإستقسام بالإ زلـإم وجعلـه شـرًكا   فا  وا ِ ا كان الإ ِ

نسان ا لى غايته ا و يحجم عنهـا   وسـبق  ا ن  كرنـا الناس الإستخارة الشرعية التي بها يتوجه الإ ِ
 .في الإرتباط الروحي الإستخارة وكيفيتها ؛ فارجع ا ِليه في موضعه من هذا الكتاب 

اجتنبـوا : " ا نـه قـال  حّرم السحر ؛ لما روى البخاري ومسلم عن رسـول اللـه  - 3
الشـرك باللـه   والسـحر   وقتـل : " يا رسول الله   وما هي ؟ قـال : قالوا " السبع الموبقات 

حـّرم اللــه ا ِلـإ بــالحق   وا كـل الربــا   وا كـل مــال اليتـيم   والتــولّي يـوم الزحــف   الـنفس التــي 
 " .وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات 

سلام علـى المسـلم الـذهاب ا لـى الكهنـة والعـّرافين لسـؤالهم عـن الغيـوب  وكما حّرم الإ ِ
ــا   ــي كشــف الخباي ــى الســحر والســحرة ف ــذلك ا ن يلجــا  ا ل ــه ك وحــل  والإ ســرار   حــّرم علي

ضرار بالناس ؛ لما روي عن البّزار با سناد جيد عن رسول اللـه  : ا نـه قـال  المشاكل   والإ ِ
ِحر له ( تشاءم ) ليس منا من تطيّر "  ن له   ا و َسَحَر ا و س   " .ا و ت ِطيّر له   ا و تَكّهن ا و ت كهِّ

لـإ يـدخل الجنـة مـدمن : " ا نـه قـال  وروى ابن حبّان في صحيحه عـن الرسـول  -
 " .مر   ولإ مؤمن بسحر   ولإ قاطع رحم خ
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وقد اعتبر بعض فقهاء الشريعة السحر كفًرا   ا و مؤدًيا ا لى الكفر   و هب بعضـهم ا لـى 
وجوب قتل الساحر تطهيًرا للمجتمع من رجسه   وحفاًظا على عقيدة الإ مـة ا ن يـدخلها الزيـل 

 ..والفساد 
في العقـد   وهـم ا ربـاب السـحر الـذين وعلمنا القرا ن الكريم الإستعا ة من شر النفاثات 

ينفثون بسحرهم ما يفّرقون به ما بين المرء وزوجه   وما يتسببون بفعلـه مـن ا ِيقـاع الضـرر فـي 
 .الناس 

ومن هنا كان السر في قراءة المعو تين كل ليلة ليا من القارئ شـر الِجنَّـة   وشـر النفـاثين 
كـان ا ِ ا ا وى ا لــى "  ا ا ن النبـي روى الشـيخان عــن عائشـة رضـي اللـه عنهــ.. فـي العقـد 

  وقـل ا عـو  .. قـل هـو اللـه ا حـد : فيهمـا وقـرا  فيهمـا  (9) فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث
ثم مسح بهما ما اسـتطاع مـن جسـده   يبـدا  بهمـا ..   وقل ا عو  برب الناس .. برّب الفلق 

 " .على را سه ووجهه وما ا قبل من جسده   يفعل  لك ثلاّ مرات 
ا نـه جـاء فـي : ّرم تعليق التمائم ؛ لمـا روى ا حمـد والحـاكم عـن عقبـة بـن عـامر ح - 4

مـا شـا نه :   فبايع تسعة   وا مسك عن رجل مـنهم   فقـالوا  ركب عشرة ا لى رسول الله 
: ثـم قـال    فقطع الرجل التميمة   فبايعه رسول الله ! " ا ن في عضده تميمًة : ؟ فقال 

مام ا حمد  " .من علق تميمة فقد ا شرك "  من علّق تميمة فلا ا تّم الله لـه   : " وفي رواية للا ِ
 " .ومن علّق وَدَعة فلا ا ودع الله له 

ونحوهـا علـى .. هو ما يعلّق على الصغير ا و الكبير من ا ْحِجَبـة وَوَدع وَخـرز : والتميمة 
 ..اعتقاد ا نها تشفي من المرض   ا و تقي من العين   ا و تدفع الشر والمصيبة 

نســمع عــن كثيــر مــن المضــللين والــدجالين مــن يكتــب للبســطاء مــن النــاس مــن وكــم 
زاعمـين ا نهـا .. ا حجبة وتمائم   يخطّون فيها خطوًطا وطلاسم   ويتلون عليها ا قساًما وعزائم 

 .ا لى ا خر ما يزعمون .. تحرس حاملها من مّس الجن   وا ِصابة العين   ودفع الإ  ى والشر 
ــة للا   ــره   ا مــا ا ِ ا كانــت الكتاب ــاه مــن غي ــا يعــرف معن ــيّن ا و م ــاللفظ العربــي الب ــة ب حجب

  وبما ثبت في السنة عن خصوصيات بعض الإ يات القرا نيـة  وبالإ دعية الما ثورة عن النبي 
والّسور كالمعو تين مثلا   فبعض الفقهاء لإ يرى من  لك با ًسا   و كذلك الّرقى  وهي قـراءة 

لممسوس ا و الملدوغ   ثم المسح باليد  والنفخ بـالفم التعويذات ا و الفاتحة على المريض ا و ا
                                                

 .هو نفخ لطيف بلا ريق : والنفث (  9



 : الثالث القسم 752
 

ــى . بــدون ريــق  جمــاع عل ــووي   والحــافظ ابــن حجــر وغيرهمــا الإ ِ مــام الن وقــد نقــل عــن الإ ِ
 :مشروعية الّرقي عند اجتماع ثلاثة شروط 

 .ا ن يكون الكلام بكلام الله تعالى ا و با سمائه ا و صفاته : الإ ول 
 .ي ا و بما يعرف معناه من غيره ا ن يكون باللسان العرب: الثاني 
 .ا ن يعتقد ا ن الرقية لإ تؤثر بذاتها   بل بذات الله تعالى : الثالث 

فــي تعويــذ الصــبيان وغيــرهم هــو مــا رواه  ومــن التعويــذات التــي علمنــا ا ِياهــا النبــي 
يعــّو  الحســن  كــان رســول اللــه : البخــاري عــن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا قــال 

  ( الحشـرات المؤ يـة ) كما بكلمات الله التامة   من كل شيطان وهاّمـه ا عيذ: " والحسين 
 ( " .العين التي تصيب ) ومن كل عين لإّمة 

لـيس : "ا نه قـال  ؛ لما روى البزار والطبراني عن النبي ( التشاؤم ) حّرم التطيّر  - 2
 .. " .منا من تطيّر ا و ت طيّر له 

الِعيافـة  : "ا نـه قـال  ي صـحيحه عـن النبـي وروى ا بو داود والنسـائي وابـن حبـان فـ
 ( .والطِّيرة   والطَّرق من الِجْبت 

 .الخّ  في الرمل   وهو ضرب من التكّهن لإزال حتى اليوم : الِعياَفة 
 .الضرب بالحصى وهو نوع من التكهن : الطَّرق 
 .ما عبد من دون الله : الِجْبت 

ربــان   ونعيــب البـوم   ومــرور الطيــر مــن كـان العــرب فــي الجاهليــة يتشـاءمون بنعيــق الغ
عنهــا   وكانـت تصـدهم عـن مقاصـدهم فـي الحيـاة   فنهـى النبـي .. اليمـين ا لـى اليسـار 

 .وا خبر ا نها ليس لها تا ثير في جلب نفع   ا و دفع ضّر بل التا ثير لله وحده 
 ا ا ِ : " روى ابن عدّي عن ا بي هريرة رضـي اللـه عنـه ا نـه عليـه الصـلاة والسـلام قـال  -

 " .تطيرتم فامضوا   على الله فتوكلوا 
َمـْن عـرض : " قـال  وروى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما ا ن رسول اللـه  -

 " .اللهم لإ َطْيَر ا ِلإ طيرك   ولإ َخيَر ا ِلإ خير ك : له من هذه الِطيَرة شيء فليقل 
فقـال : طـائر يصـيح  كنا جلوًسا عند ابن عباس رضي الله عنهمـا   فمـرّ : وقال عكرمة 

 .لإ خير ولإ شر :   فقال ابن عباس ( خير خير : ) رجل من القوم 
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لـيس مـن .. فهذه النصوص بجملتها تبين ا ن التشاؤم من الزمـان ا و المكـان ا و الحيـوان 
سـلام   وا ن التطيّــر محـرم فــي الشــريعة   وا ن الفاعـل المطلــق   والمــؤثر الحقيقـي هــو اللــه  الإ ِ

مسلم ا ن يمضي ا لـى غايتـه   وا ن يتوكـل علـى اللـه فـي الوصـول ا لـى هدفـه فعلى ال.. وحده 
 !! ..دون ا ن يرّده شؤم   ا و يقعده عن العمل تطيّر 

* * * 
 :الحرام في التكسب ( د ) 

ــواع مــن البيــع والشــراء   والتعامــل  لمــا ب عــث النبــي  ــة ا ن كــان للعــرب فــي الجاهلي
ــة  ــإت التجاري ــالي  والمبادل ــ.. الم ــا قرهم عل ــد الشــريعة ف ــع قواع ــافى م ــإ يتن ــا ل ــبعض مم ى ال

ونصوصها التي جاء بها   ونهاهم عن البعض الإ خر لكونها تضـر بمصـلحة الفـرد والجماعـة   
 ..وتؤدي ا لى ا سوا  المفاسد   وا ر ل الإ ثار 

سلام   :وا ِليكم ا هم هذه المحرمات في التكسب كما ثبت عن نبي الإ ِ
: ا نـه قـال  حمـد وا بـو داود عـن رسـول اللـه بيع الإ شياء المحرمة ؛ لمـا روى ا   - 9

؛ وعلـى هـذا فـا ن بيـع الخمـر   والتماثيـل  ات الــروح   " ا ِن اللـه ا ِ ا حـرم شـيًئا حـرم ثمنـه "
ــا   والصــلبان   وا وراق اليانصــيب  ــازف با نواعه ــر   والمع ــي نظــر .. والخنزي ــا محــرم ف وغيره

سلام   .الإ ِ
ل لذكرها   وا ِبعاد للناس عـن التعامـل بهـا والحكمة في هذا التحريم ا ِهمال لها   وا هما

ا لـى غيـر  لـك ممـا ..   وا ِنقا  للمجتمع من ا ضرارها الصحية والنفسية والإجتماعية والخلقية 
 !! ..لإ يخفى على كل  ي عقل وبصيرة 

بيع الَغَرر ؛ لما روى مسلم في صـحيحه وا حمـد وا صـحاب السـنن عـن ا بـي هريـرة  - 2
 " .  وعن بيع الَغَرر  (9)نهى عن بيع الحصاة : "  رضي الله عنه ا ن النبي 

نــه : " قــال  وروى ا حمــد والطبرانــي ا ن رســول اللــه  - لــإ تشــتروا الســمك بالمــاء فا 
 " .َغَرر

درى عاقبتهـا هـل تحصـل ا م لـإ ؟ و لـك : والَغَرر  هو بيع الإ شـياء الإحتماليـة التـي لـإ تـ 
هذا البيع غير متحقق الوجود فـي يـد بائعـه كبيع السمك في الماء   والطير في الهواء   لكون 

ــه علــى تســليمه  ولــإ شــك ا ن هــذا النــوع مــن البيــع يــؤدي ا لــى المنازعــات ..   ولــإ قــدرة ل
                                                

 .هو اتفاق ما بين البائع والمشتري على شراء ما تقع عليه الحصاة من مجموع ا شياء كثيرة : بيع الحصاة (  9
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والخصومات ما بين البائع والمشتري   ويضر ا يًضا بالمصالح الإقتصادية للتغرير وعدم الثقة مـا 
 ..بين المتعاملين من التجار 

فيما رواه  -والتلاعب بالإ سعار ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام البيع على ا ساس الغبن  - 3
 " .لإ ضرر ولإ ضرار : "  -ا حمد وابن ماجة 

سلام في الإ صل يحب ا ن يطلق الحرية في التعامل التجاري لتسير الحيـاة الإقتصـادية  الإ ِ
.. مـل على ا حسن ما يـرام وفًقـا للعـرض والطلـب   وانتعاًشـا للسـوق التجاريـة فـي ميـدان التعا

يـا رسـول اللـه : حـين غلـا السـعر علـى عهـده فقـالوا ومن ا جل هذه الحرية نـرى الرسـول 
ره لنا قال  ر القابض الباس  الرازق   وا ني لإ رجو ا ن ا لقى اللـه ولـيس : " سعِّ ا ن الله هو المسعِّ

 .رواه ا حمد وا بو داود والترمذي وغيرهم " ا حد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولإ مال 
ــل مصــطنعة كاحتكــار بعــض الســلع الضــرورية   ولكــن  ــي الســوق عوام ــدخلت ف ا ِ ا ت

فيبــاح التســعير اســتجابة لضــرورة المجتمــع .. والتلاعـب بالإ ســعار   واســتغلال ظــروف معينــة 
وحاجتــه   ووقايــة لإ غلبيــة الإ مــة مــن المحتكــرين والمســتغلين   كمــا تقــرر الإ صــول العامــة   

لـإ : )   وكقاعـدة ( فاسد مقـدم علـى جلـب المصـالح درء الم: ) والقواعد الشرعية كا صل 
 ( .ضرر ولإ ضرار 

ا ِ ا كان ا رباب الطعام يتحكمون في السـوق ويتعـّدون فـي القيمـة : ) قرر فقهاء الحنفية 
تعدًيا فاحًشا   وعجز القاضي   عن صيانة حقوق المسلمين ا ِلإ بالتسعير   فحينئذ لإ با س بـه 

 .في الفقه الحنفي ( هداية ) هـ ا ( بمشورة ا هل الرا ي والبصر 
البيع على ا ساس الإحتكار ؛ لما روى ا حمـد والحـاكم وابـن ا بـي شـيبة عـن رسـول  - 4

 " .من احتكر الطعام ا ربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه : " ا نه قال  الله 
: ها  وخاطئ معنا( لإ يحتكر ا ِلإ خاطئ : ) وروى مسلم عنه عليه الصلاة والسلام 

: القصص . )  {إن فرعون وهامان وُجُنوددمها كانوا خاط ئنيد  }: ا ثم   ومنه قوله تعالى 
2 . ) 

 ا ثمين: ا ي 
 " .الجالب مرزوق والمحتكر ملعون : " ا نه قال  وروى ابن ماجه والحاكم عنه 

هـو ا ن ي خفـي التـاجر مـا يحتـاج النـاس ا ِليـه حاجـة ضـرورية ليـتحكم : والإحتكار معناه 
 .سعر في الوقت المناسب   كالمواد التموينية بشكل عام بال
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ا نـه  ومما يلحق بالإحتكار بيع الحاضـر للبـادي ؛ لمـا روى مسـلم عـن رسـول اللـه 
 " .لإ يبع حاضر لباٍد   دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض : " قال 

 .هو ساكن البادية : والبادي .. هو ساكن المدينة : الحاضر 
يقدم رجل غريب ا و من الباديـة بمتـاع تعـّم الحاجـة ا ليـه ليبيعـه بسـعر ا ن : وصورة هذا 

خّل متاعك عندي حتى ا بيعه لك على المهلة بثمن غـال : يومه   فيا تيه ابن المدينة فيقول له 
 .  ولو باع البادي بنفسه لإ رخص   ونفع البلد   وانتفع هو ا يًضا 

ا نـه مـّر برجـل يبيـع  اللـه البيع عن طريـق الغـش ؛ لمـا روى مسـلم عـن رسـول  - 2
ما هذا يـا صـاحب الطعـام : " فا عجبه   فا دخل يده فيه   فرا ى َبَلًلا   فقال ( حبوًبا ) طعاًما 

فهلـاّ جعلتــه فــوق : " فقــال عليـه الصــلاة والســلام ( ا ي المطــر ) ا صــابته السـماء : قـال " ؟ 
 " .الطعام حتى يراه الناس   من غشنا فليس منا 

 .ظهار الشيء على خلاف حقيقته دون علم المشتري ا ِ : والغش معناه 
لـإ يحـّل لإ حـد يبيـع بيًعـا ا لـإ : " ا نه قـال  روى الحاكم والبيهقي عن رسول الله  -

 " .بيّن ما فيه   ولإ يحل لمن يعلم  لك ا ِلإ بيّنه 
التجار عن كثـرة الحلـف  وقد نهى النبي .. وتشتد الحرمة   ا ِ ا غشه بيمين كا بة 

ا نـه  روى البخـاري عـن رسـول اللـه . امة   وعن الحلف الكا ب بصورة خاصة بصورة ع
والـذي يحلـف وهـو متـيقن الكـذب يكـون " . الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركـة : " قال 

ي غموًسـا لإ نـه يغمـس صـاحبه  حالًفا بيمين الغموس   واليمين الغموس هو من الكبائر   وسمِّ
 .لتوبة الصادقة النصوح في النار   وليس له كفارة سوى ا

لإ نـه مظنّـة لتغريـر  -ولـو كـان الحـالف صـادًقا  -عن كثرة الحلـف  وا ِنما نهى النبي 
 ..المتعاملين ا وًلإ   وسبب لزوال تعظيم اسم الله تعالى من القلوب ثانًيا 
 :ومن ا لوان الغش تطفيف المكيال والميزان   لقوله تبارك وتعالى 

وإذا كالوهم أو وزنوهم * ذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين إ* ويل للمطففني  }

 .{يوم يقوم الناس لرّب العاملني * ليوم عظيم * أال يظّن أولئك أ م مبعوثون * خيسرون 
 ( 2 -9: المطففين ) 
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والتطفيــف معنــاه هــو ا ِنقــاص المكيــال والميــزان ا ثنــاء التعامــل التجــاري   ومزاولــة البيــع 
 .والشراء 

نـا القـرا ن نبـا  قـوم جـاروا فـي معـاملتهم   وانحرفـوا عـن القسـ  فـي الكيـل وقد قص علي
والوزن   وبخسوا الناس ا شياءهم   فا رسل الله ا ِليهم من ينذرهم   ويردهم ا ِلـى صـراط العـدل 
ــا  ــه شــعيب داعًي والقســطاط المســتقيم   ا ولئــك هــم قــوم شــعيب الــذين صــاح فــيهم نبــي الل

 :ومنذًرا 

وال تبخسوا * وِزُنوا بالقسطاس املستقيم * كونوا من املخس ريند َأْوفوا الكيَل وال ت }

 (. 923-929: الشعراء . )  {الناس أشياءهم وال تعثوا يف األرض مفسدين 
البيع ا و الشراء عن طريق السرقة والإغتصاب ؛ لمـا روى البيهقـي عـن رسـول اللـه  - 2 
  ا نها سرقة   فقد اشترك في ا ِثمها  وهو يعلم( ا ي مسروًقا ) من اشترى سرقة : " ا نه قال

 " .وعارِها 
ولــإ يخفــى مــا فــي هــذا التحــريم مــن تضــييق لــدائرة الكســب الحــرام   ومــن مشــاركة 

 !! ..المجتمع في تحمل المسؤولية لقطع دابر الجريمة والمجرمين 
 .التكسب عن طريق الربا والميسر ؛ لقوله تبارك وتعالى  - 7

فإْن َلْم تفعدلوا * ا اهلل وذروا ما بدق ي من الرِّبا ِإن كنتم مؤمنني يا أيها الذين آمنوا اتقو }

..  {فأَذُنوا  رب من اهلل ورسوله ، وإن تبُتم فلكم ر وُس أموالُكْم ال تظلمون وال ُتظلمون
 ( . 971-972: البقرة ) 

لعـن : "  -فيمـا رواه مسـلم وا حمـد و ا صـحاب السـنن  -ولقوله عليـه الصـلاة والسـلام 
 ".هم سواء: ا كل الربا   وموكله   وكاتبه   وشاهديه   وقال  ول الله رس

سلام للربا يشمل كل تعامـل بالربـا   سـواء ا كـان الربـا ربـا نسـيئة    ا و ربـا  (9)وتحريم الإ ِ
  وسواء ا كان ربا استثمار ا و ربا استهلاك   وسواء ا كان بفائدة قليلة ا و بفائـدة كثيـرة  (9)فضل 

 :يعات تندرج تحت لفظ التحريم في قوله تعالى   فكل هذه التنو

                                                

ن على را س المال المستحق نظير مدة ويسمى بربا الإ جل   وهو كل زيادة يؤديها المدين ا لى الدائ: ربا النسيئة ( 9
 .معلومة من الزمن ا ّجله ا ليها 
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 ( . 972: البقرة . )  {وأحلَّ اهلل البيعد وحدر مد الرِّبا  }
سلام حرم الربا للا مور التالية    :والإ ِ
لإنعدام التقابل بين الجهد والثمرة لكون الـدائن المرابـي لـإ يبـذل جهـًدا   ولـإ يقـدم * 

 ..عليه من كسب   وما يتملكه من ربح  عمًلا   ولإ يتحمل خسارة فيما يحصل
ــى الراحــة *  ــاده ا ل ــدائن عــن العمــل   وا ِخل ــار اقتصــاد المجتمــع بســبب تلكــؤ ال لإنهي
ثقال على المدين بالإلتزامات الربوية .. والكسل   ..طمًعا في ربح الفائدة   والإ ِ
ممـا .. ة لإنهيار ا خلاق المجتمـع بسـبب انعـدام التعـاون بـين ا فـراده للعلاقـات الربويـ* 

ــه   بــدل التضــحية والمحبــة  ــإ ثرة في ــا ا لــى تفســخ المجتمــع   وشــيوع الإ نانيــة وال يــؤدي حتًم
يثار   ..والإ ِ
طبقــة المســتغلين والمتحكّمــين بــرؤوس : لإنقســام المجتمــع ا لــى طبقتــين متنــازعتين * 

 .ا موالهم   وطبقة المستضعفين الذين اُكلت جهودهم وا تعابهم من غير حق 
ســلامية لإســتفحال الم*  لحاديــة الهدامــة المســتوردة فــي ربــوع المجتمعــات الإ ِ بــادئ الإ ِ

 ..لإستغلال الواقع المرير الذي ينتج عن التعامل الربوي المحرم 
سـلام الربـا   وصـنّفه فـي جـدول الكبـائر   واسـتحق فاعلـه لعنـة اللـه  لهذا كلـه حـرم الإ ِ

 !! .. والملائكة والناس ا جمعين ا لى يوم الدين 
سلام للتخلص من الربا ؟ما هي الط  رق التي فتحها الإ ِ

سمح بشركة المضاربة   وهي شركة يكون را س المال فيهـا مـن شـخص   والعمـل  -9
من شخص ا خر   والربح مشترك بينهمـا بالقـدر المتفـق عليـه   والخسـارة علـى صـاحب را س 

خسـر جهـده المال  ا ما صاحب الجهد والعمل فلـم يتحمـل مـن الخسـارة شـيًئا ا ِ  يكفيـه ا نـه 
 .وعمله 
سمح ببيـع السـلم   وهـو بيـع ا جـل بعاجـل   فمـن كـان مضـطًرا للمـال يبيـع علـى  - 2

 .الموسم من ا نتاجه بسعر مناسب   وبشروط مذكورة في كتب الفقه 
سلام لتسـيير  - 3 سمح ببيع المؤجل  وهو زيادة عن الثمن في بيع النقد   وقد ا باحه الإ ِ

 .عامل بالربا مصالح الناس   وللتخلص من الت

                                                                                                                                       

وهو تبادل مطعومين ا و نقدين من جنس واحد مع زيادة ا حد البدلين على الإ خر   كمبادلة كيل قمح : ربا الفضل (  9
 ...بكيل ونصف منه 
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حّض على وجود مؤسسات للقرض الحسن سواء ا كان القرض على مستوى الإ فراد  - 4
  ا و على مستوى الجماعات   ا و على مستوى الحكومات تحقيًقا لمبدا  التكافـل الإجتمـاعي 

 .بين الإ مة 
فتح مؤسسات للزكاة حيث تدفع هذه المؤسسات للمديون المحتـاج   ا و الفقيـر الـذي 

ــإ يملــك ــب المنقطــع  ل تــدفع لهــم قســًطا مــن المــال يســّد حــاجتهم   ويحقــق ..   ا و الغري
 ..تكافلهم   ويرفع من مستواهم 

سـلام ا مـام ا ي فـرد مـن المجتمـع   لتتحقـق مصـلحته  تلكم ا هم الإ بواب التي فتحها الإ ِ
نسانية   ويصل ا لى مقصده النبيل في قضاء حوائجه   وتـ ا مين التكافلية   وتحفظ له كرامته الإ ِ

 ..مصالحه وازدهار عمله وا نتاجه 
ا ما الميسر فقد سبق  كره في بحـث اللهـو المحـّرم فـي هـذا الكتـاب فـارجع ا ليـه لتـرى 

 ..البحث وافًيا والمعالجة تامة 
* * * 

 :الحرام في التقاليد الجاهلية ( هـ ) 
ــة ــوم كثيــر مــن العــادات البغيضــة   والتقاليــد الجاهلي ..  لقــد دخــل علــى المســلمين الي

ين فــي الإتبــاع    واســتحكمت فــي نفوســهم وبيــوتهم   وا صــبحت فــي نظــر الــبعض كالــدِّ
يمان في الإعتقاد   وهم يحسبون ا نهم يحسنون صنًعا   .وكالإ ِ

 :وا ِليكم ا هم هذه التقاليد الجاهلية المستحكمة 
وهــذا مــا نــراه فــي البيئــات المتخلفــة ا ِســلاميّا حيــث ينتصــرون : الإنتصــار للعصــبية  - 9

 ..إ قوامهم وقراباتهم سواء ا كانوا على حق ا م كانوا على باطل ؟ ل
للسـائل حـين سـا لة عـن العصـبية ؛ فقـد روى ا بـو داود عـن  وهذا ما وضـحه النبـي 

ا ن تعـين قومـك علـى : " مـا العصـبية ؟ قـال ! يـا رسـول اللـه : قلـت : واثلة بن الإ سقع قال 
لـيس منـا مـن دعـا : " سـلام مّمـن يفعـل  لـك كما ا نه ا علن براءته عليه الصلاة وال" . الظلم 

رواه ا بـو " ا لى عصبية   وليس منـا مـن قاتـل علـى عصـبية   ولـيس منـا مـن مـات علـى عصـبية
 .داود 

ــه الصــلاة والســلام مفهــوم  ــه حــّول علي ــا " كمــا ا ن ــا ا و مظلوًم مــن " ا نصــر ا خــاك ظالًم
سلام   و لك في الحديث الذي رواه البخاري ا نه عليـه الصـلاة والسـلام قـال  الجاهلية ا لى الإ ِ
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يا رسـول :   فعجب الناس ودهشوا  وقالوا " ا نصر ا خاك ظالما ا و مظلوًما : " لمن حوله مرة 
 " .تمنعه من الظلم فذلك نصر له : "هذا ننصره مظلوًما فكيف ننصره ظالًما ؟ قال ! الله 

و علـى ا قـرب وما ا عظم ما نطق به القـرا ن فـي ا ِحقـاق الحـق   والتـزام جانـب العـدل ولـ
 .الناس وا حبّهم 

يا أيها الذين آمنوا ُكونوا قّوامني بالق ْسن  ُشهدداءد هلل ولو على أنُفس ُكم أو الوالدين  }

 ( . 932: النساء . )  {واألقربني 
ــاخر بالنســب  -  2 ــاظم : التف ــم دعــوى التع ــاق له ــإ خل ــذين ل ــن ال ــزال نســمع م ــإ ن ل

 .بالحسب   والتفاخر بالنسب 
سـلام ويتبعـون وما قيمة ا لإ حساب والإ نساب ا ِ ا كـان ا صـحابها يحيـدون عـن طريـق الإ ِ
ب ل الضلال ؟  :ا لم يقل الله سبحانه .. س 

: المؤمنون . )  {فإذا ُنف  د يف الص ور فال أنسابد بينهم يومئذ  وال يتساءدلون  }
959 . ) 

نساب فـي جام غضبه على المتعاظمين بالإ حساب   والمتفاخرين بالإ   وصّب النبي 
لينتهـيّن ا قـوام : " -فيمـا رواه ا بـو داود والترمـذي  -فقـال .. كلمات قارعة   وعبـارات لإ عـة 

َعـل  -ا ِنما هم فحم جهنم  -يفتخرون با بائهم الذين ماتوا    ا و ليكونّن ا هـون علـى اللـه مـن الج 
ْرء با نِفه ( حشرة الخنفساء )  بَِّيةَ .. يَدْهِده  الخ  الجاهلية وفخرها بالإ بـاء  ا ِن الله ا  هب عنكم ع 

 " .  وا ِنما هو تقي   ا و فاجر شقي   الناس بنو ا دم   وا دم خلق من تراب 
نســان فــي حجــة  ولنســتمع ا لــى مــا ا علنــه عليــه الصــلاة والســلام مــن مبــادئ حقــوق الإ ِ

ا ِن ربكــم واحــد   وا ِن ا بـاكم واحــد   ا لــإ لـإ فضــل لعربــي علــى ! يــا ا يهــا النـاس : " الـوداع 
إ لعجمــي علــى عربــي   ولــإ لــإ حمر علــى ا ســود   ولــإ لإ ســود علــى ا حمــر ا ِلــإ عجمــي   ولــ

 .رواه البيهقي .. " بالتقوى 
ســلام النياحــة علــى الميــت   : النياحـة علــى المــوتى  - 3 ومــن التقاليــد التـي حاربهــا الإ ِ

لّو في ا ِظهار الحزن والجزع كلطم الخـدود   وشـق الجيـوب   وخمـش الوجـوه  وهـذا .. والغ 
ممن يفعل هـذا الفعـل   ويظهـر  وقد تبّرا  النبي .. الجاهلية   وتقاليدها الموروثة  من فعل
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ا نـه  روى البخاري عن عبد الله بـن مسـعود رضـي اللـه عنـه   عـن النبـي .. بهذا المظهر 
 " .ليس منا من لطم الخدود   وشق الجيوب   ودعا بدعوى الجاهلية : " قال 

نه جائز لإ نه يتفق مع ا داب ا ما دمع العين من غير عويل   وح زن القلب من غير جزع فا 
سلام والطبيعة البشرية  : " روى البخاري عن عبد الله بـن عمـرو رضـي اللـه عنهمـا قـال .. الإ ِ

يعـوده مـع عبـد الـرحمن ابـن عـوف    اشتكى سـعد بـن عبـادة شـكوى لـه   فا تـاه النبـي 
  فلمـا دخـل عليـه فوجـده فـي  وسعد بن ا بي وقاص   وعبد الله بن مسعود رضـي اللـه عـنهم

 لإ يا رسـول اللـه   فبكـى النبـي :   قالوا ( ا ي مات ) قد قضى ؟ : غاشية ا هله   فقال 
ا لإ تسمعون ؟ ا ِن الله لإ يعذب بدمع العـين : بكوا   فقال    فلما را ى القوم بكاء النبي 

وا ِن الميـت يعـذب  ا و يـرحم  ( وا شار ا لى لسانه )  ولإ بحزن القلب   ولكن يعذب بهذا   
 " .ببكاء ا هله عليه  (9)

 :وفي الكلام عن النياحة يقتضي التنبيه ا لى الإ مور التالية 
لإ يحل لإ ي مسـلم ا و مسـلمة ا ن يلبسـوا مـن شـارات الحـداد والتحـّزن ا و يتركـوا  -( ا  )

ع   وامتـداًدا ا ِظهاًرا للجز.. لباس الجديد والتزيّن   ا و يغيّروا من مظاهر الّزي والهيئة المعتادة 
فقد روى الترمذي عن عبـد .. لإ ن هذا من قبيل التشبه بالكفار   والتقليد للا جنبي .. للحزن 

لـيس منـا مـن تشـبّه بغيرنـا   لـإ : "قـال  الله بـن عمـرو رضـي اللـه عنهمـا ا ن رسـول اللـه 
 " .تشبّهوا باليهود   ولإ بالنصارى 

مـام ا حمـد وا بــو داود عـن ابـن عمــر رضـي  قــال رسـول اللــه : اللــه عنهمـا قـال وروى الإ ِ
  " : من تشبّه بقوم فهو منهم. " 

ومن التشبه والتقليد الإ عمى وضع الإ كاليل من الزهور على النعش ا و علـى القبـر  -( ب)
نه ا يًضا من ا ِتلاف المال في غير حق  ا ما وضع بعض . فهذا العمل عدا عن ا نه عمل الكفار فا 

نه جائز   وفي السنة النبوية مـا يبـيح  لـك الزروع والزهور على القبر من غ ير ا ِكليل ولإ تشبّه فا 
 :ويؤيده 
علـى قبـرين   مـّر رسـول اللـه : روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهمـا قـال  -
ا ما ا نهما ليعّذبان   وما يعذبان في كبير   ا ما ا حدهما فكان يمشي بالنميمـة   وا مـا : " فقال 

                                                

 .ان يرضى به يقصد بالبكاء   مع النوح ورفع الصوت   والميت يعذب ا  ا ا وصى بذلك ا و ك(  9
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فـدعا عليـه الصـلاة والسـلام :   قـال ( ا ي لـإ يتـوقّى منـه ) لـه الإ خر فكـان لـإ يسـتنزه مـن بو
  فشّقه باثنين   ثم غرس على هذا واحًدا   وعلى هذا ( بغصن نخل ا خضر ) بعسيب رطب 

 " .لعله يخفف عنهما مالم َيْيبسا : واحًدا   ثم قال 
فـي  ومن التشبه والتقليد الإ عمى وضع صورة الميت علـى الـنعش   ا و تصـديرها -( ج)

نه ا يًضا من ارتكاب المحرم  لإ ن .. بيت التعزية  فهذا العمل عدا عن ا نه من تقليد الإ جنبي فا 
سلام كما سبق بيانه   .اتخا  الصور من غير ما ضرورة محرم في نظر الإ ِ

ومن التشـبيه والتقليـد الـإ عمى عـزف الموسـيقى الحزينـة ا مـام الـنعش ا و فـي بيـت  -( د)
نهـا ا يًضـا مـن فعـل التعزية   هذه الظـاهرة عـد ا عـن ا نهـا مـن التشـبيه الممقـوت بالكـافرين   فا 

المحرمات فـي نظـر الشـريعة للا حاديـث الصـحيحة التـي سـبق  كرهـا فـي تحـريم المعـازف   
 ؟.. سواء ا كان  لك في الفرح ا و في الحزن .. وتحريم الإستماع ا ليها 

لإ سيما عند قراءة القـرا ن ومن ارتكاب المنكر في التعازي توزيع الدخان وشربه و -( هـ)
سلام لتناول المحرم من ناحيـة   وانتهـاك  الكريم   وهذا من المنكرات المستهجنة في نظر الإ ِ

 ..حرمة القرا ن من ناحية ا خرى 
ومن المنكرات الشائعة بعد دفن الميت تجصيص القبر   والبناء عليـه ؛ لمـا روى  -( و)

ـص القبـر   وا ن ي ْقَعـد  سـول اللـه نهـى ر: " مسلم عن جابر رضي الله عنه قـال  ا ن يجصَّ
 " .عليه   وا ن يبنى عليه 

ــر    ــى القب ــاء عل ــي البن ــاهون ف ــوم ا صــبحوا يتب ــاس الي ــا ا ن بعــض الن ومــن المؤســف حقًّ
في نهيـه عـن التجصـيص والبنـاء   فقـد  ولإ شك ا نهم مخالفون لهدي محمد .. وتزيينه 

لده ا براهيم سطّح القبر   ووضع عليه الحصـا   ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ا نه حين مات و
 ..ورّشه بالماء 

 ومن السنة ا ن توضع علامة عند القبر ليعرف عند زيارتـه   كمـا وضـع رسـول اللـه 
 " .ا َتَعلّم  بها قبر ا خي : " حجًرا عند را س عثمان بن مظعون رضي الله عنه وقال 

ون هـذا الهـدي النبـوي عنـد دفـن وكم يكون الورثة وقّـافين عنـد حـدود اللـه حـين يلتزمـ
 .موّرثهم ؟ 

وكم يكونون ورعين صـالحين حـين يضـعون كلفـة البنـاء والتـزيين فـي بنـاء مسـجد   ا و 
تشييد مدرسة   ا و ا قامة مستشفى بنيّة الثواب لفقيدهم   ليجري له الخيـر ا لـى مـا شـاء اللـه ؟ 
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صــدقة : لــإ مــن ثلــاّ ا ِ ا مــات ابــن ا دم انقطــع عملــه ا ِ : " القائــل  وصــدق رســول اللــه 
 ( .البخاري في الإ دب المفرد وغيره " ) جارية   ا و علٍم ينتفع به   ا و ولد صالح يدعو له 

سلام  - 4  ..وعادات ا خرى حرمها الإ ِ
ومــن العــادات الجاهليــة المســتحكمة فــي بعــض بيئاتنــا اجتمــاع النــاس فــي حفلــات * 

عدا عمـا .. ورقص الراقصين والراقصات الإ عراس والمناسبات على غناء المغنين والمغنيات   
يتخلل هذه الحفلات مـن كـؤوس للخمـر تـدار   ومعـازف للـنغم تعـزف   وضـحكات فـاجرة 
تنبعث هنا وهناك من ا فواه السكارى وعربدة المخمورين   وطلقات مـن الرصـاص تنطلـق مـن 

 !! ..مسدسات الحمقى   وبنادق المهّوسين 
مـن لعنـة هـذه .. وقعت فـتن   واْقَتَتَلـْت عوائـل وكم ا صيبت نفوس   وا ريقت دماء   و

 .؟ .. الإجتماعات الفاجرة   والحفلات العابثة   والتقاليد الجاهلية الإ ثمة 
سـلام فـي الغنـاء   والـرقص   والمعـازف    ولسنا بحاجة ا لى ا ن نبين مرة ثانية حكم الإ ِ

فـي مـواطن كثيـرة مـن هـذا  لإ ننـا تطرقنـا لهـذه البحـوّ.. والخمر   واختلاط الرجال بالنساء 
ســلام فيهــا  -ا خــي المربــي  -الكتــاب   ولقــد بيّنــا  فيمكنــك ا ن ترجــع ا لــى هــذه .. حكــم الإ ِ

 !! ..البحوّ لتعرف الدليل والحكمة في تحريم هذه المفاسد 
ومن العادات الجاهلية التي نسمع عنها في بعض البيئات ا يًضا انتساب الولد ا لى غيـر * 

 لـك مـن المنكـرات الشـنيعة التـي تسـتوجب لعنـة اللـه والملائكـة  ي وقـد عـّد النبـ..ا بيه 
من اّدعى ا لـى غيـر ا بيـه : " ا نه قال  والناس ا جمعين   فقد روى الشيخان عن رسول الله 

ا و انتمى ا لى غير مواليه   فعليه لعنة الله والملائكة والناس ا جمعين   لـإ يقبـل اللـه منـه صـرًفا 
 .لله منه توبة ولإ فدية ا ي لإ يقبل ا" ولإ عدًلإ 
ا نـه  وروى الشيخان ا يًضا عن سـعد بـن ا بـي وقـاص رضـي اللـه عنـه   عـن النبـي  -

 " .من اّدعى ا لى غير ا بيه وهو يعلم ا نه غير ا بيه فالجنة عليه حرام : " قال
ويتفرع عن هذا حرمة التلقيح الصناعي وهو وضع نطفة الرجل الـإ جنبي فـي رحـم امـرا ة 

تلتقـي .. ا ِنجاب الولد   وهو جريمة منكرة تلتقي مـع الزنـى فـي ا ِطـار واحـدلإ تحل له بقصد 
تنبو عنهـا الشـرائع السـماوية   والقـيم .. معه في ا ِنجاب الولد عن طريق ا ثم   وكيفية محّرمة 

 !! ..الإ خلاقية الفاضلة 
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نـه جـائز ا ما التبني للولد بمعنى التربية والرعاية والتكافل كرعاية اللقي  ا و اليتيم مثًلـ ا ؛ فا 
ولإ شـك ا ن .. شرًعا ما لم ينسبه الرجل لنفسه   وي ْثبت له ا حكام البنّوة   وارتباطات النسب 

ا نـه  لهذا الكافل المثوبة في الجنة ؛ لما روى البخاري وا بو داود والترمذي عن رسول الله 
 " .ج بينهما ا نا وكافل اليتيم في الجنة هكذا   وا شار بالسبّابة والوسطى  وفرّ : " قال 

وللكافـل ا ن َيَهـب لليتــيم ا و اللقـي  مــا شـاء مــن المـال فــي حياتـه   وا ن يوصــي لـه فــي 
 .حدود الثلث من التركة بعد وفاته 

ومــن العــادات الجاهليــة المتفشــية فــي كثيــر مــن المنــاطق والإ ريــاف ا كــل مهــر البنــت * 
 .وحرمانها من الميراّ 

لمهر   كما قرر لها حقها من الميراّ   فلا يحـّل ا ِن الله سبحانه قّرر للمرا ة حقها من ا
لوالد   ولإ لإ خ   ولإ لزوج ولإ لإ ي ا نسان ا ن يحرمها حقها من الميراّ   ا و ا ن يسلب لها 

 ..حقها من المهر 
 :فتقرير حقها من الميراّ ثابت في القرا ن الكريم   قال الله تعالى 

لنساء نصيب مما ترَّ الوالدان للرجال نصيب مما ترَّ الوالدان واألقربون ، ول }

 ( . 7: النساء . )  {واألقربون مما قل منه أو كثر نصيًبا مفروًضا 
 :وتقرير حقها من المهر مقرر في كتاب الله عز وجل   قال تعالى 

وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاًرا فال تأخذوا منه شيًئا  }

يًنا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إىل بع  وأخْذند منكم ، أتأخذونه هبتاًنا وإمًثا مب

 ( 29 -25: النساء . )  {ميثاًقا غليًظا 
فمن خالف شرع الله في الميراّ وفي المهر فقد ضّل سواء السبيل   وحاد عـن الحـق 

 واستحق وعيد الله وانتقامه في يوم لإ ينفع فيه مال.. الذي قّرره الله تعالى في محكم التنزيل 
 .ولإ بنون ا ِلإ من ا تى الله بقلب سليم 

 !!ا لإ فليتذكر ا ولوا الإ لباب 
ســلام عنهــا   وحــّذر منهــا   وتوّعــد بالعــذاب مــن  تلكــم ا هــم المحرمــات التــي نهــى الإ ِ

 ..يرتكبها 
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ا لإ ا ن تجتنبهـا بنفسـك   وتعطـي القـدوة فـي الإبتعـاد عنهـا  -ا خي المربي  -فما عليك 
ن كان له في عنقك حق التربية من ا ن ينزلـق فـي متاهاتهـا   ويتعثّـر لغيرك   ثم بالتالي تحّذر م

 ..في ا وحالها   ويترّدى في مهالكها 
فــا  ا فعلــت  لــك فاللــه ســبحانه يثيبــك خيــًرا   ويــّدخر لــك يــوم القيامــة ا جــًرا   ويتقبــل 
طاعتك   ويستجيب لدعائك   ويجعل لـك مـن كـل هـّم فرًجـا   ومـن كـل ضـيق مخرًجـا   

م القيامــة مــع ا وليائــه وا صــفيائه فــي مجمــع مــن الملائكــة والإ نبيــاء   والصــديقين ويحشــرك يــو
ن ا ولئك رفيًقا .. والشهداء   .وحس 

فاستمع ا لى ما يقوله سـيد الوجـود عليـه الصـلاة والسـلام فـيمن يكـون مطعمـه حراًمـا   
 .عليه  ومشربه حراًما   وملبسه حراًما   لتعلم شيًئا عن حاله في بعد الله عنه   وغضبه

ا ِن اللــه : "  قـال رسـول اللـه : روى مسـلم عـن ا بـي هريـرة رضـي اللـه عنـه قـال  -
 :طيّب لإ يقبل ا ِلإ طيًبا   وا ِن الله ا مر المؤمنين بما ا مر به المرسلين   فقال تعالى 

 ( . 29: المؤمنون . )  {يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحًلا  }

: البقرة . )  {الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم  يا أيها }:وقال تعالى 
. يا رّب يا رّب : ثم  كر الرجال يطيل السفر ا شعث ا غبر  يمد يديه ا لى السماء  ( . 972

نّى يستجاب له  ّذي بالحرام   فا   " .ومطعمه حرام   ومشربه حرام   وملبسه حرام   وغ 
:  قـال رسـول اللـه : لـه عنـه قـال وروى البيهقي وا بو نعيم عن ا بـي بكـر رضـي ال -

ْحت "  " .فالنار ا ولى به ( من حرام ) كل جسد نبت من س 
ا ن نكون ممن استحقوا عـذاب جهـنم   وممـن يـدعون فلـا  -ا خي المربي  -ا عا نا الله 
جابة جدير .. يستجاب لهم   ..ا ِنه خير ما مول   وبالإ ِ

* * * 
خوة المربّون  -تلكم  سلام في تربيـة الولـد   ولقـد ا هم القواعد  -ا يها الإ ِ التي وضعها الإ ِ

 :را يتم ا ن هذه القواعد كلها تنصب في قاعدتين ا ساسيتين 
 .قاعدة التحذير : الثانية .قاعدة الرب  : الإ ولى 
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وسبق ا ن قرا تم ا ن تحت كل قاعدة من هاتيك القواعد قواعد فرعيّة تندرج تحتها   لهـا 
يمــاني والنفســي   وا ِعــداده الخلقــي ا هميتهــا الكبــرى فــي تــوازن الولــد   وتك وينــه الروحــي والإ ِ

 ..والإجتماعي والعلمي 
 فما ا وجدتم ؟.. قرا تم التفريعات التي انبثقت عن قاعدة الرب  * 

لحاد ؟  ا ما وجدتم ا ن الرب  الإعتقادي هو خير ما تصونون به عقيدة الولد من الزيل والإ ِ
باحية ؟وا ن الرب  الروحي هو خير ما تصونون نفسه وا    خلاقه من التحلل والإ ِ

وا ن الرب  الفكري هـو خيـر مـا تصـححون بـه تصـوره مـن كـل مفهـوم باطـل   ومبـادئ 
 مستوردة ؟

وا ن الــرب  الإجتمــاعي هــو خيــر مــا تصــونون بــه شخصــيته مــن الإنكمــاا والإنطوائيــة 
 والضياع ؟

لعابـث وا ن الرب  الرياضي هو خير ما تصـونون بـه جسـمه مـن الضـعف والخـور واللهـو ا
 ..؟ 

 فما ا را يتم ؟.. وقرا تم التفريعات التي انبعثت عن قاعدة التحذير * 
 ا ما را يتم ا ّن التحذير من الردة يجنّب الولد الإنزلإق في متاهات الكفر والضلال ؟
لهية   والإ ديان السماوية ؟ لحاد يجنّب الولد التنكّر للذات الإ   وا ن التحذير من الإ 

نسانية؟وا ن التحذير من اللهو ال  محرم يجنّب الولد تميّع الشخصية   وانتهاك الكرامة الإ 
 .وا ن التحذير من رفقة السوء يجنّب الولد الإسترسال في حياة الشهوات والملذات 

نسـانية  وا ن التحذير من التقليد الإ عمى يجنّب الولد تميّع الشخصـية وانتهـاك الكرامـة الإ ِ
 ؟

لولـد الـإنخراط فـي بوتقـة الر يلـة   ومسـتنقع وا ن التحذير من مفاسد الإ خلاق يجنّـب ا
 الفحشاء ؟

وا ن التحذير من الحرام يجنّب الولد عذاب جهنم وغضب الجبار   والتعـرض للـا مراض 
 ..والإ سقام ؟ 

ــا فــي  ــذلوا كــل م ــوا ا مــركم   واب ــدكم   وا جمع ــذلك فاســعوا جه ــان الــإ مر ك ــا  ا ك ف
 ..وا بمبادئ التحذير مبدًءا مبدًءاوتا خذ.. لتنّفذوا قاعدة الرب  قاعدة قاعدة .. وسعكم

وفي هذا ا ِصلاح للولد   وتثبيت لعقيدتـه   وتقـويم لخلقـه   وتقويـة لجسـمه   ون ضـج 
 ..لعقله   وتكوين عظيم لشخصيته 
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ومن الـإ مور التـي ا  كّـر بهـا   وا لفـت النظـر ا ليهـا ا ن قاعـدتي الـرب  والتحـذير يجـب ا ن 
عـداد يسيرا مع بعضهما جنًبا ا لـى جنـب عنـدما ي .. قـوم المربـي بواجـب التربيـة والتكـوين والإ ِ

 ..لإ ن انفكاك ا ِحداهما عن الإ خرى قد يؤدي بالولد ا ِلى انحرافات فكرية ا و خلقية ا و نفسية 
وكم سمعنا عن ا ولإد ارتبطوا ببيوت الله   وارتبطوا بالشيخ المربي   وارتبطـوا بالصـحبة 

ســلام قاصــر علــى  ولكــنهم وقعــوا فــي اعتقــادات فكريــة.. الصــالحة  باطلــة   كاعتقــاد ا ن الإ ِ
يمانية   والمسائل التعبدية ولم يتعرض لقضايا الحكم   وا نظمة السياسـة   ومنـاهج  القضايا الإ ِ

 ..الحياة 
ا و وقعوا في انحرافـات خلقيـة خطيـرة كـدعوى ا ن البيـرة حلـال   وا ن اقتنـاء التليفزيـون 

ل غيـر محـرم   وا ن الإسـتماع ا لـى الغنـاء المـائع بوضعه الحالي جـائز   وا ن التعامـل بربـا القليـ
 ..مباح 

ا و وقعوا في ا مراض نفسية وعصبية لسوء التوجيه   وفساد التربية كتلقينه المستمر العزلـة 
 ..والإنطوائية والتزام ا حلاس البيوت   وا ماكن العبادة 

ــين الإ ِ  ــا ب ــع م ــرب  والتحــذير   وا ن يجم ــين ال ــا ب ــوازن م ــي ا ن ي ــى المرب ــة ا ِ ن عل يجابي
حتى ا ِ ا را ى منـه انحراًفـا عـن .. وا ن يكون مع الولد في جميع حركاته وسكناته .. والسلبية 

يمـان    الجادة رّده ا ليها   وا ِ ا وجد زيًغا في العقيدة بّصره بنور الحق   وا ضاء قلبه با شراقة الإ ِ
إ متن   ووجهه التوجيـه وا ِ ا استشعر فساًدا في الخلق حذره من مغبة النتائج   وربطه بالرباط ال

 ..الإ قوم 
 !! .. وعلى هذه الإ سس َفْليْمِض المربون   وعلى هاتيك القواعد فليعمل العاملون 

* * *  
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 اقتراحات تربوية لإ بد منها: الفصل الثالث 
وفي الختام ا ضع بين يـدي المـربين طائفـة مـن الإقتراحـات التربويـة التـي لإبـد منهـا ولـإ 

مســؤوليات ) تقــل ا هميــة عمــا كتبنــاه ســابًقا مــن فصــول مضــت حــول  غنــاء عنهــا   وهــي لــإ
( . القواعـد الإ ساسـية فـي تربيـة الولـد)   وحـول ( وسائل التربية المؤثرة )   وحول ( المربين 

وفي كتابة هذه الإقتراحات نكون قد ا حطنا بوسائل التربية مـن جميـع الجوانـب   ونكـون فـي 
ا ونفسـيًّا   وفـي  الوقت نفسه قد فتحنا ا مام المربين لقيًّـا وفكريًـّ ا فاًقا جديدة في ا ِعـداد الولـد خ 
نسان الصالح لدينه وا مته   والعضو النـافع فـي .. تكوينه جسميًّا وسلوكيًّا واجتماعيًّا  ليَكون الإ ِ

 ..ا سرة الحياة   وهيئة المجتمع 
 :وا رى ا ن هذه الإقتراحات تنحصر في الإ مور التالية 

 .ا شرف الكسب  تشويق الولد ا لى - 9
 .مراعاة استعدادات الولد الفطرية  - 2
 .ترك المجال للولد في اللعب والترويح  - 3
 .ا ِيجاد التعاون بين البيت والمسجد والمدرسة  - 4
 .تقوية الصلة بين المربي والولد  - 2
 .السير على منهج تربوي في اليوم والليلة  - 2
 .لولد تهيئة الوسائل الثقافية النافعة ل - 7
 .تشويق الولد ا لى المطالعة الدائمة  - 2
سلام  - 1  .استشعار الولد الدائم بمسؤولية الإ ِ
 .تعميق روح الجهاد في نفسية الولد  - 95

ــذه  ــن ه ــرح م ــل مقت ــة حــول ك ــة وافي ــذا الفصــل فســتكون الكتاب ــي ه ــه ف وا ِن شــاء الل
 .تمد العون والتوفيق الإقتراحات التي سبق  كرها   وعلى الله قصد السبيل   ومنه نس

* * * 

 :تشويق الولد ا لى ا شرف الكسب  - 9
من ا هم المسؤوليات التي يجب ا ن ينهض بها المربي تجـاه الولـد تشـجيعه علـى العمـل 

 ..الحر سواء ا كان هذا العمل صناعيًّا ا و زراعيًّا ا و تجاريًّا 
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ويتخصصــون بــبعض فالإ نبيــاء علــيهم الصــلاة والســلام كــانوا يزاولــون الإ عمــال الحــرة   
ــال القــدوة الحســنة فــي العمــل الحــر والكســب .. المهــن والصــناعات  ــا عطوا للــا مم والإ جي ف

 ..الحلال 
 :فهذا نوح عليه السلام تعلم صنع السفن   وا مره الله بصنعها في قوله 

ويصنع * واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وال ختاطبين يف الذين  لموا إ م مغرقون  }

عليه مأل من قومه سخروا منه ، قال إْن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما  الفلك وكلما مر

 ( 32 -37: هود . )  {تسخرون 
 .وقد نجا في السفينة هو ومن ا من معه 

 :وهذا داود عليه السلام كان ي جيد الحدادة وصناعة الدروع الحربية   قال تعالى 

سكم فهل أنتم لتحصنكم من بأ( الدرو  ) وعلمناه صنعة لبوس لكم  }

 . {شاكرون 
 ( . 25: الإ نبياء ) 

( صنع الدرو ) أن اعمل سابغات وقدِّر يف السرد * وألن ا له احلديد  }: وقال ا يضاً 

 ( 99 - 95: سبا  . )  {واعملوا صاحًلا إني ينا تعملون بصري 
 وهذا موسى عليه السلام الذي ا ّجر نفسه في رعي الغنم ثمـاني سـنين لنبـي اللـه شـعيب

 :عليه الصلاة والسلام مقابل نكاح ا ِحدى ابنتيه   قال تعالى 

قال إني أريد أن ُأنك حدك إحدى ابنيّت هاتني على أن تأُجردني مثاني حج  فإن  }

* أمتمت عشًرا فمن عندَّ وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء اهلل من الصاحلني 

 {علي  واهلل على ما نقول وكيل  قال ذلك بيين وبينك أميا األجلني قضيُت فال عدوان
 ( 22 -27: القصص ) 
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   وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام الـذي يرعـى الغـنم   ويـزاول التجـارة قبـل مبعثـه 
وقـد " . كنـت ا رعـى الغـنم علـى قـراري  لإ هـل مكـة : "  -كمـا روى البخـاري  -وهو القائل 

ه ا بي طالب وكان له من العمر اثنتا عشرة المرة الإ ولى مع عم: سافر ا لى الشام مرتين للتجارة 
سنة   والمرة الثانية ا رسلته السيدة خديجة رضي الله عنهـا مـع غلامهـا ميسـرة  وكـان لـه مـن 

 .العمر خمس وعشرون عاًما   وقد ا جاد بها وا حسن 
قبـال علـى تعلـم الحـرف والصـناعات   ومزاولـة  فمن الشواهد التـي سـقناها يتبـين ا ن الإ ِ

هو من ا شرف الكسب   ومن ا عظم الحلـال ؛ لـإ ن  لـك مهنـة الإ نبيـاء   .. ارة العمل والتج
 ..وفعل المرسلين عليهم ا فضل الصلاة وا تم التسليم 

سلام بمبادئه الشاملة   وتشريعه الكامـل قـد قـدَّس العمـل   وكـرَّم العمـال   واعتبـر  والإ ِ
بات   وا شرف الإ عمال   ..كسب الرجل من يده من ا فضل القر 

 :كم طائفة من نصوص القرا ن الكريم   وا حاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام وا لي

هو الذي جعل لكم األرض ذلوًلا فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه  }

 ( . 92: الملك . )  {النشور

: الجمعة . )  {فإذا ُقضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل اهلل  }
95 . ) 

مام ا حمد عن النبي وروى ال - ا ِن ا فضل الكسـب كسـب الرجـل مـن : " ا نه قال  إ 
 " .يده 

ا ن اللـه يحـب العبـد : " ا نـه قـال  وروى الطبراني وابن عدي والترمذي عن النبي  -
 " .المحترف 
لـإ ن يا خـذ ا حـدكم حبلـه : " ا نـه قـال  -عليـه الصـلاة والسـلام  -وروى البخاري عنه  -

 " .ا ن يسا ل الناس ا عطوه ا و منعوه  فيحتطب على ظهره خير له من
ما ا كل ا حد طعاًمـا قـ  : " ا نه قال  وروى البخاري وا حمد وابن ماجة عن النبي  -

 " .خيًرا له من ا ن يا كل من عمل يده   وا ن نبي الله داود كان يا كل من عمل يده 
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ــي  - ــه قــال  وروى الطبرانــي والبيهقــي عــن النب كســب الحلــال فريضــة بعــد : " ا ن
 " .ريضة الف

 :وا ليكم ما قاله السلف الصالح في شا ن البطالة والبطالين 
: لقي قوًما لإ يعملون فقـال -رضي الله عنه  -روى ابن الجوزي ا ن عمر بن الخطاب  -

كـذبتم ا ِنمـا المتوكـل رجـل ا لقـى حبّـة فـي الـإ رض ثـم : " متوكلون   فقـال : ما ا نتم ؟ قالوا 
اللهم ارزقني وقد علم : ّن ا حدكم عن طلب الرزق ويقول لإ يقعد: ) وقال " توكل على الله 

وهـو الـذي نهـى الفقـراء ا ن يقعـدوا عـن العمـل اتكاًلـإ ( . ا ن السماء لإ تمطر  هًبا ولإ فضـة 
ــى : " علــى الصــدقات حــين قــال  ــإ عل ــوا عياًل ــرات ولــإ تكون ــا معشــر الفقــراء اســتبقوا الخي ي

 " .المسلمين 
ا ِنـي لـإ كره ا ن : " سـعود رضـي اللـه عنـه ا نـه قـال وا خرج سعيد بن منصور عن ابـن م -

 " .ا رى الرجل فارًغا لإ في عمل الدنيا ولإ في الإ خرة 
 :ورحم الله الشافعي حين قال 

 َلندْقذذذذذذذذذُل الصذذذذذذذذذخِر مذذذذذذذذذن ُقذذذذذذذذذنن اجلبذذذذذذذذذال   

  
 أحذذذذذذذذذذذذّب إ  مذذذذذذذذذذذذن م ذذذذذذذذذذذذنِن الرجذذذذذذذذذذذذال 

   
 يقذذذذذذذذذول النذذذذذذذذذاُس َكْسذذذذذذذذذٌب فيذذذذذذذذذه عذذذذذذذذذارٌ   

  
 فقلذذذذذذذذذذذذذذذذت العذذذذذذذذذذذذذذذذاُر يف ذّل السذذذذذذذذذذذذذذذذؤال 

   
سـلام اهـتم بالعمـل اليـدوي   وركّـز علـى فمن هذه ال نصوص التي ا وردناهـا يتبـين ا ن الإ ِ

 ...التعليم المهني   ونّدد بالبطالة والكسل   وحّض على التكسب والعمل 
وهذا لإ يتا تى ا ِلإ في سّن مبكّـرة حيـث يكـون التعلـيم فيـه ا فضـل   والنبـوغ فـي المهنـة 

الولـد منـذ الصـغر ا لـى التـدريب علـى بعـض لذا وجـب علـى المربـي ا ن يـدفع .. ا قوى وا ظهر 
بعـد ا ن يمـر بمراحـل الدراسـة الإبتدائيـة فـي تعلـيم الخـ  واللغـة  -المهن والفنون والصناعات 

 -.. العربية   وتلاوة القرا ن الكريم   وما يلـزم تعليمـه مـن العلـوم الشـرعية والتاريخيـة والكونيـة
عداد الولد لكسب عيشه ورزقه من كّد يمينه     .وعرق جبينه لإ ِ

ا ِ ا : )ولنستمع ا لى ما يقوله ابن سـينا فـي تعلـيم الولـد ا مـور الصـناعة   وا عمـال المهنـة 
نظـر عنـد  لـك ا لـى مـا يـراد ا ن .. فرغ الصبّي من تعلّم القرا ن الكريم   وِحْفـِظ ا صـول اللغـة 

ائل فــا ن ا راد الكتابــة ا ضــاف ا لــى دراســة اللغــة دراســة الرســ.. تكــون صــناعته فيوجــه لطريقــه 
ـّرن علـى ) والخطب ومناقلـات النـاس ومحـاوراتهم ومـا ا شـبه  لـك   وطـورح الحسـاب  ا ي م 

 ( .ودخل به الديوان وعني بخطّه وا ِن ا ريد ا خرى ا خذ به فيها ( الحساب 
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فدراسـة القـرا ن الكـريم   ومعرفـة ا صـول اللغـة كانتـا مـن المـواد الدراسـية الإ ساسـية فــي 
سلامية  ى الصـبي منهمـا نظـر فـي ا مـره وفـي الصـناعة التـي يميـل ا ليهـا  فا  ا انته.. المناهج الإ ِ

 .واُرشد ا لى السير في طريقها حتى يحسنها ويجيدها 
ومما يدل على عناية المسلمين بالمهنـة لكسـب الـرزق نـورد هـذه القصـة فـي امتهـانهم 

مام الغزالي وصى به وبا خيه ا حمـد ا لـى صـديق لـه: لمهنة الخ   مـن  لما حضرت الوفاة ا با الإ ِ
ا ِني ا سف كثيًرا لعدم تعلمي الخ    وا شتهى استدراك ما فـاتني فـي : المحبين للخير وقال له 

ولديَّ هذين   وهما محمد وا حمد   فعلمهما ولإ لوم عليك في ا ن ينفد في  لـك جميـع مـا 
 .ا تركه لهما 

كـان فلما مات الإ ب ا قبل الصوفي على تعليمهما ا لى ا ن انتهى  لك النّزر اليسـير الـذي 
 .قد تركه لهما ا بوهما   وتعذر على الصوفي ا ن يقوم با طعامهما 

اعلما ا ني قد ا نفقت عليكما ما كان لكما   وا ِني رجل فقير زاهد ليس لي : فقال لهما 
مال فا واسيكما به   وا ِن ا صلح شيء ا راه مناسًبا لكما ا ن تلجئا ا لى مدرسة كا نكمـا مـن طلبـة 

ففعلـا  لـك   وكـان هـو . ي الـذي يعينكمـا علـى الحيـاة العلم فتحصلا على القوت الضـرور
مام الغزالي يحكي هذا ويقول  طلبنا العلـم : " السبب في سعادتهما وعلو درجتهما   وكان الإ ِ

 " .لغير الله فا بى ا ن يكون ا ِلإ لله 
 :وينبغي ا ن نميّز بين صنفين من الإ ولإد في تعليمهم ا مور المهنة والصنعة 

وقين دراسيًّا   وعلى الغالب هم الإ  كياء فهؤلإء لإ ضير عليهم فـي صنف المتف: الإ ول 
َطـل والفـرص المواتيـة مـا  ا ن يتابعوا تحصيلهم العلمي حتـى النهايـة   علـى ا ن يتعلمـوا ا ثنـاء الع 

لكــونهم لــإ يــدرون مــا تــواجههم بــه الإ يــام مــن نكبــات .. يميلــون ا ليــه مــن حرفــة ا و صــناعة 
  ورضـي اللـه عـن ا ميـر ( صـنعة فـي اليـد ا مـان مـن الفقـر )  :وا حداّ   ورحم الله من قـال 

ا لـه صـنعة ؟   : ا ِنـي لـإ رى الرجـل فيعجبنـي فـا قول : " المؤمنين عمر بن الخطاب حين قـال 
 " .لإ   سق  من عيني : فا ن قالوا 

صــنف المتخلفــين دراســيًّا   وعلــى الغالــب هــم متوســطو الــذكاء ا و الإ غبيــاء   : الثــاني 
يمهم ما يلزمهم من ا مور دينهم ودنياهم يجب ا ن يتوجهوا ا لى العمل المهنـي   فهؤلإء بعد تعل

ومـن الخطـا  .. والإختصاص الصناعي من حين ا ن يشعر الإ ب ا و المربـي بقصـورهم وتخلفهـم
 .ا ن يتابع الولّي دراستهم وهم على هذه الحال من التخلّف والقصور والغباء 



 : الثالث القسم 722
 

لم يحّصلوا علًما ولم يتعلموا مهنـة ؟ ومـا  وكم سمعنا عن ا ولإد بلغوا سن الشباب وهم
 اك ا ِلإ لقصور نظر الإ ب ا و المربي في وضع الولد في غير الموضـع الـذي يسـتا هل ا ن يكـون 
ــم وا ِحســانهم  ــال عطفه ــاس لين ــاة يســتجدي الن ــامش الحي ــى ه ــا عل ــاا همًل ــا ع ــه   وربم في

جرام ليســـلب النـــاس ا مـــوالهم    ـــلّم الـــإ ِ وينتهـــك ا مـــنهم وصـــدقاتهم   ا و تـــدّرج علـــى س 
 .وفي كلا الحالين هدر للكرامة   وامتهان للشخصية   وتحطيم للكيان العام .. واستقرارهم 

فما على الإ بـاء والمـربين ا ِلـإ ا ن ينتبهـوا لهـذه الظـاهرة   ليعرفـوا كيـف يعـّدون ا ولـإدهم 
 للحياة   وكيف يؤهلونهم للقيام با عظم التكاليف   وا ضخم المسؤوليات ؟

وهي فتاة فينبغي ا ن تتعلم من الصناعات   وا مور المهنة مـا يتفـق مـع وظيفتهـا ا ما المرا ة 
واختصاصها كا م وزوجة سواء ما يتعلق با صول تربية الطفل   ا و ما يرتب  بوظـائف البيـت   ا و 

 .ما يتصل بتعليم الخياطة ا و غير  لك مما تدعو الحاجة ا ليه 
سلام  .ا عفاها منها  ا ما عدا  لك من الإ عمال والمسؤوليات فالإ ِ

ا ِما لكون هذه الإ عمال والمسؤوليات لإ تتفـق مـع تكوينهـا الجسـماني وطبيعـة ا نوثتهـا  -
 .كا ن تمارس عمليات القتال ا و تكون بنّاءة وحّدادة 

وا ِما لكون هذه الإ عمال والمسـؤوليات تتعـارض مـع وظيفتهـا التـي خلقـت مـن ا جلهـا  -
 .ولها زوج وا ولإد وبيت .. يفة كا ن تكون عاملة في معمل   ا و موظفة في وظ

وا ِما لكون هذه الإ عمال والمسؤوليات يترتب عليها فساد اجتماعي خطير كـا ن توجـد  -
 .في بيئة ا و وظيفة يكون فيها اختلاط الرجال بالنساء 

عفـاءات للمـرا ة تقـدير  وفي تقدير ا صحاب العقول الناضجة   والبصائر النيّرة ا ن هـذه الإ 
 .  ورفع لكرامتها ومنزلتها  لها   وحفظ لإ نوثتها

 وا ِلإ فمن يرضى ا ن يزّج المرا ة با عمال تقعدها عن واجباتها التي خلقت من ا جلها ؟
ومن منا يرضى ا ن يزّج المرا ة با عمال شاقة ترهق جسمها   وتفقـدها ا نوثتهـا   وتسـبب 

 لها الإ مراض والعاهات ؟
ا فــي تلويــث ِعرضــها ومــن منــا يرضــى ا ن يــزج المــرا ة فــي وظــائف مختلطــة تكــون ســببً 

 وهل من شيء ا غلى على المرا ة من العرض والشرف ؟.. وتدنيس شرفها ؟ 
ا ن العمـل اليـدوي   والإختصـاص المهنـي هـو مـن .. والذي نخلص ا ليه بعد مـا تقـدم 

!! ا َحــّل المكاســب وا شــرف الإ عمــال   فلنوجــه ا ولإدنــا ا ليــه   ولــيكن دائًمــا اعتمــادهم عليــه 
 !! .ونصون لهم شخصيتهم   ونحقق لهم في الحياة معيشتهم لنحفظ لهم كرامتهم   
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* * * 

 :مراعاة استعدادات الولد الفطرية  - 2
مـن الــإ مور الهامـة التــي يجـب ا ن يــدركها المربـون جيــًدا   وا ن يهتمـوا بهــا   ويوجهــوا 

فـي معرفة ما يميل ا ليه الولد من صنائع   وما يناسبه مـن ا عمـال   ومـا ينشـده .. نظرهم ا ليها 
 ..الحياة من ا مال وا هداف 

فـالمربي الحكـيم .. ولإشك ا ن الإ ولإد يختلفون فيما بينهم ا مزجة و كاء وطاقـة واتزانًـا 
ا و الإ ب الحصيف هو الذي يضع الولد في المكان المناسب الذي يتفق مع ميوله  وفي البيئـة 

 .الملائمة التي يصلح ا ن يكون فيها 
ــا ن كــان الولــد مــن النــوع الــذكي وع ــة الإ كيــدة فــي متابعــة الدراســة وا ِتمــام ف نــده الرغب

 .التحصيل ؛ فعلى المربي ا ن يسهل له الإ سباب للوصول ا لى غايته   وتحقيق ا مله 
وا ِن كان الولد من النوع المتوس   كاًء   وعنده الميل ا لـى تعلـم صـنعة مـن الصـنائع   

 .ا لى هدفه المنشود ا و مهنة من المهن ؛ فعلى المربي ا ن ييّسر له الإ مور حتى يصل 
وا ِن كان الولد مـن النـوع البليـد فعلـى المربـي ا ن يوجهـه ا لـى عمـل يتفـق مـع عقليتـه   

 .ويتلاءم مع مزاجه واستعداده 
 :فيما رواه مسلم وا بو داود  -رضي الله عنها  -وهذا هو معنى قول عائشة 

 " .ا ن ن نزل الناس منازلهم  ا مرنا رسول الله " 
تختلـف علـى حسـب .. يميل ا ليهـا الولـد بطبعـه   ويعيشـها بفطرتـه  حتى الدراسة التي
لـإ يسـتطيع .. فمن كان يميل بطبيعته ا لى الإ دب والشعر والكتابـة .. المزاج والميل والوجهة 

ومـن كـان يميـل ا لـى الهندسـة ا و العلـوم ا و .. ا ن يكون فائًقا في الهندسة والطب والرياضيات 
 .الشعر والإ دب لإ يمكنه ا ن يتفوق في .. الطب 

وليس من السهل ا ن ينبل الولد ويتفوق فـي كـل علـم يحصـله ا و مـادة يدرسـها   ولكـن 
من السهولة بمكان ا ن يتفوق الولد وينبل في المواد التي يحبها ويميل ا ليهـا   ا مـا المـواد التـي 

 .يكرهها   وينفر منها فمن المحال ا ن يصل في دراستها ا لى  روة التفوق والنبوغ 
 :  -فيما رواه الطبراني عن ابن عباس  -القائل  رسول الله  وصدق

 " .اعملوا فكّل ميّسر لما خلق له " 
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طالــب .. انطلاًقـا مــن هـذه التوجيهــات النبويـة فــي مراعـاة ميــول الولـد   وا ِنزالــه منزلتـه 
سلامية   وعلى را سهم  ه الفطريـة بمراعاة ميول الولد   واستعدادات( ابن سينا ) علماء التربية الإ ِ

وقـد ..   وقدراته الطبيعية عند ا ِرشاده ا لى المهنة التي يختارها   ا و الدراسة التي يتوجـه ا ليهـا 
بالعناية بدراسة ميول الصـبي   وجعلهـا ا ساًسـا لإختصاصـه ووجهتـه حيـث ( ابن سينا ) نادى 
سـبه   ليس كل صناعة يرومها الصـبي ممكنـة لـه مواتيـة   ولكـن مـا شـاكل طبعـه ونا: ) قال 

وا ِنه لو كانت الإ داب والصناعات تجيب وتنقاد بالطلب والمـرام دون المشـاكلة والملاءمـة مـا 
ْفًلــا مــن الــإ دب   وعارًيــا مــن صــناعة   وا ِ ن لــإ جمع النــاس كلهــم علــى اختيــار  كـان ا حــد غ 

نسان جميع الـإ داب والصـناعات فلـم . ا شرف الإ داب   وا رفع الصناعات  وربما نافر طباع الإ ِ
ولذلك ينبغي لمدير الصبي ا ِ ا رام اختيار صناعة ا ن يزن ا وًلإ طبـع الصـبي .. منها بشيء  يعلق

 . (9)(   ويسبر قريحته   ويختبر  كاءه   فيختار له الصناعات بحسب  لك 
كـل العنايـة بتوضـيح ا هميـة ( ه  217المتوفى سـنة ) وقد عني عبد الرحمن بن الجوزي 

 : لصبي   ومراعاتها في التوجيه حيث قال الإستعدادات الفطرية التي لدى ا
لـإ تنفعـه الرياضـة   والسـبع ( البغل ) ا ن الرياضة لإ تصلح ا لإ في نجيب   والكْوَدن ) 

بّي صغيراً لإ يترك الإفتراس   . (2)( وا ن ر 
ومعنى هذا ا ن للذكاء والغباوة ا ثًرا كبيًرا في تفـّوق الولـد ا و ا ِخفاقـه فـي التكـوين الثقـافي 

عد  :اد العلمي   ورحم الله من قال والإ ِ

 ِإذا مذذذذذذذذذذذذذا املذذذذذذذذذذذذذرء   يولذذذذذذذذذذذذذد لبيًبذذذذذذذذذذذذذا   

  
 فلذذذذذذذذذذذذذيس بنذذذذذذذذذذذذذافع قذذذذذذذذذذذذذدم الذذذذذذذذذذذذذوالدة   

   
فالمربي ا ِ ن لإ يعدم وسيلة في التعرف على نفسية الولد   ومـا ينطـوي عليـه مـن  كـاء 

 ..وغباوة   وما يميل ا ليه من دراسة ا و صناعة 
مــع مصــلحته   ومــا يتناســب مــع  وفــي اســتطاعته ا ن يشــق لــه طريــق الحيــاة بمــا يتلــاءم

فـي .. سواء ما يتعلق بالنبوغ الدراسي   ا و ما يتصل بالإزدهـار الصـناعي ا و التجـاري.. رغبته 
 !! ..كلا الإ مرين نفع للعباد   وتقدم للبلاد 

وعلى المربّي ولإسيما الإ ب ا ن لإ يحول بين الولد وبين الرغبة التـي ينشـدها فـي الحيـاة 
 ..رغبة مصلحة تعود ا ليه   وفائدة يرجوها ا ِ ا كان في هذه ال

                                                

سلامية وفلاسفتها " من كتاب ( 9 براشي صفحة " التربية الإ ِ  . 917:لمحمد عطية الإ 
سلامية وفلاسفتها " من كتاب  ( 2 براشي صفحة " التربية الإ ِ  . 917:لمحمد عطية الإ 
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فا ن كان الولد يرغب في التحصيل العلمي وهو من الفطانـة والـذكاء بمكـان ؛ فعليـه ا ن 
لإ يحول بينه وبين هذه الرغبة   ولـو وجـد الـإ ب فـي سـبيل  لـك مـا يثقـل كاهلـه مـن النفقـة 

ــي مصــاّف المفكــر ــده ف ــرى ول ــاء   والتكــاليف   وســيقطف ثمــرة تضــحيته حــين ي ين العظم
 !! .والنابغين العلماء 

فعليـه ا ن لـإ يحـول بينـه وبـين .. وا ِن كان يرغب في العمل المهني ا و التعامل التجـاري 
وفـي  لـك .. هذه الرغبة   عسى ا ن يتفوق في عملـه واختصاصـه وينبـل فـي مهنتـه وصـناعته 

نتـاج  ا مـا ا  ا وقـف الـإ ب  ..ازدهـار للاقتصـاد   وتقـدم ملمـوس للا مـة فـي ميـادين العمـل والإ ِ
فـا ن ..حجر عثرة في طريق الولد   وما يتطلبه من حياتـه مـن ا مـال   ومـا ينشـده مـن ا هـداف 

وربمـا وقعـت المشـادة والخصـومة بـين الولـد وا بيـه   .. الولد سينصدم نفسيًّا   ويتـا ثر صـحيًّا 
إ ب الـذي لـم وا ل الإ مر في النهاية ا لى الهجر والقطيعة والعقوق   وكان المتسبب في  لـك الـ

 ..يحسب لهذه الإ مور حسابها   ولم يقّدر لهذه النتائج قدرها 
 : -فيما رواه ا بو الشيخ في الثواب  -القائل  وصدق رسول الله 

 " .رحم الله والًدا ا عان ولده على بّره " 
* * * 

 :ترك المجال للولد في اللعب والترويح  - 3
ــ ــاة   يعامــل الن ســلام ديــن الواقــع والحي ــة   الإ ِ اس علــى ا نهــم بشــر لهــم ا شــواقهم القلبي

نسانية   فلم يفتـرض فـيهم ا ن يكـون كـل كلـامهم  كـًرا    وحظوظهم النفسية   وطبيعتهم الإ ِ
سـلام بكـل .. وكل صمتهم فكًرا   وكل تا ملاتهم عبرة   وكل فراغهم عبادة  وا ِنما اعترف الإ ِ

بشـرط ا ن تكـون .. مزاح ومداعبـةما تتطلبه الفطرة البشرية من سرور وفرح   ولعب ومرح   و
سلام   .في حدود ما شرعه الله   وفي نطاق ا دب الإ ِ

مبلًغـا ظنـوا معـه ا ن التعبـد الـدائم   ولقد بلل السمو الروحي ببعض ا صـحاب النبـي 
ــه  ــة المســتمرة لل ــيهم ا ن يطرحــوا وراء .. والمراقب لإبــد ا ن تكــون عــادتهم وديــدنهم   وا ن عل

فلا يفرحون ولإ يمرحون ولـإ يلعبـون   بـل ظنـوا ا ن .. ت الدنيا ظهورهم مرح الحياة   وطيبا
وقتهم وفراغهم يجب ا ن ينصرف ا لى الإ خرة دون ا ن يكون للهو المباح والمـرح المعتـدل ا ي 

 !! ..نصيب من دنياهم 
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فيمـا يحـدّ  -كمـا روى مسـلم  -ولنستمع ا لى حديث حنظلة الإ سدي رضي الله عنه 
 :به عن نفسه 

 !! ..نافق حنظلة : كيف ا نت يا حنظلة ؟ قلت : وقال لقيني ا بو بكر 
  يـذكرنا بالنـار  نكـون عنـد رسـول اللـه : قلـت ! سبحان الله   ما تقـول ؟ : قال 

ــا  ا خرجنــا مــن عنــد رســول اللــه  ّــا را ي عــين   ف ــا )   عافســنا  والجنــة حتــى كا ن ( لإعبن
 !! ..الإ زواج والإ ولإد والضيعات   فنسينا كثيًرا 

فانطلقت ا نـا وا بـو بكـر حتـى : قال حنظلة ! . فو الله ا ِنا لنلقى مثل هذا : بكر قال ا بو 
 !نافق حنظلة يا رسول الله : قلت .  دخلنا على رسول الله 
يـا رسـول اللـه   نكـون عنـدك تـذكرنا بالنـار : وما  اك ؟ قلـت :  فقال رسول الله 

الـإ زواج والإ ولـإد والضــيعات   والجنـة حتـى كا نّـا را ي عــين   فـا  ا خرجنـا مـن عنــدك عافسـنا
 ! .ونسينا كثيًرا 

والذي نفسـي بيـده   ا ِْن لـو تـدومون علـى مـا تكونـون عنـدي : "  قال رسول الله 
وفــي الــّذكر   لصــافحتكم الملائكــة علــى ف رشــكم وفــي طــر قكم   ولكــن يــا حنظلــة   ســاعة 

 " .ثلاّ مرات ( ساعة وساعة ) وساعة   وكرر هذه الكلمة 
علـى ملاعبـة  -رضي الله عنهما  -حنظلة وا با بكر  النهاية كيف ا قّر النبي  ورا ينا في

لكــون هــذا يتفــق مــع ..   وعلــى ملــاطفتهم وا ِدخــال الســرور علــيهم ؟ .. الــإ زواج والإ ولــإد 
نسان   ..ا مزجة البشر   وطبيعة الإ ِ

عداد الجسمي   والتدريب الجهادي  سلام في الإ ِ لكـل تنبئ .. وهناك وسائل شرعها الإ ِ
سلام هو دين واقعى يقر للمسـلم اللعـب البـريء واللهـو المبـاح  مـا ..  ى عقل وبصيرة ا ن الإ ِ

سلام   وما دام في حدود ملاطفة الإ هل والعيال   !! ..دام في مصلحة الإ ِ
كـل : " ا نـه قـال  ما رواه الطبراني با سناد جيد عـن رسـول اللـه : من هذه الوسائل 

مشــى الرجــل بــين الغرضــين : ا و ســهو ا ِلــإ ا ربــع خصــال  شــيء لــيس مــن  كــر اللــه فهــو لهــو
 " .  وتا ديبه فرسه   وملاعبته ا هله   وتعليمه السباحة ( للرمي )

.. وسبق ا ن  كرنا الكثير من هذه الوسائل في مواطن عّدة مـن بحوثنـا فـي هـذا الكتـاب
سلام لترى با مّ عينيك سماحة هذا الدين   وعظمة هذا ا -ا خي المربي  -فارجع ا ليه   !! .لإ ِ
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عـداد الجسـمي والرياضـي  مـن .. وا ِ ا كان اللعب البريء   والترويح عـن الـنفس   والإ ِ
 :الإ مور اللازمة للمسلم فا ن لزومها للولد وهو صغير من باب ا ولى   و لك لإ مرين هامين 

 لإ ن قابلية الولد للتعليم وهو صغير ا كثر من قابليته وهو كبير لحديث ؛: الإ ول 
 .رواه البيهقي والطبراني " ي الصغر كالنقش في الحجر العلم ف" 

لإ ن حاجة الولد ا لى ظاهرة اللعب والمرح والترويح وهو صـغير ا كثـر بكثيـر مـن : الثاني 
رامة الصبي " حاجته ا ليها وهو كبير ؛ لحديث  رواه " في صغره زيادة في عقله فـي كبـره  (9)ع 

 .الترمذي في نوادره 
امه عليه وهو القدوة الصالحة في كـل شـيء كـان يلاعـب ا بنـاء والنبي صلوات الله وسل

الصحابة   ويرّوح عن نفوسهم   ويـدخل السـرور علـيهم   ويمـرح معهـم   ويسـتا نس بهـم   
 !! ..ويشجعهم على اللعب البريء   والمرح المباح 

 :وا ليكم بعض النما ج 
مـام ا حمـد با سـناد حسـن عـن عبـد اللـه بـن الحـارّ  - 9  -رضـي اللـه عنـه  -ا خرج الإ ِ

 -رضـي اللـه عـنهم  -يصّف عبد الله وعبيد الله وك ثيِّر بن العبـاس  كان رسول الله : قال 
فيستبقون ا ليه فيقعون على ظهـره وصـدره :   قال " من سبق ا ِلي فله كذا وكذا : " ثم يقول 

 .فيقبلهم ويلتزمهم 
را يـت الحسـن : ه قـال ا ن -رضي الله عنه  -وا خرج ا بو يعلى عن عمر بن الخطاب  - 2

فقـال ! نعـم الفـرس تحتكمـا : فقلـت  على عـاتقي النبـي  -رضي الله عنهما  -والحسين 
 " .ونعم الفارسان هما : " عليه الصلاة والسلام 

فـدعينا  دخلـت  علـى النبـي : قـال  -رضي الله عنه  -وروى الطبراني عن جابر  - 3
ا مـام  الطريـق مـع صـبيان   فا سـرع النبـي  ا لى طعام فا  ا الحسين رضي الله عنه يلعب في

حتى ا خـذه   فجعـل  القوم   ثم بس  يده فجعل يفّر ههنا وههنا   فيضاحكه رسول الله 
حسين مني وا نا : " ا ِحدى يديه في  قنه والإ خرى بين را سه وا  نيه   ثم اعتنقه وقبَّله   ثم قال

هـو ولـد : السـب  " . من الإ سباط ا حّب الله من ا حبّه   الحسن والحسين سبطان !! .. منه 
 .الولد 

                                                

رامة الصبي (  9  .ا ي لعبه وحيويته وقوة حركته واجتماعه مع غيره : ع 
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وهـو  دخلـت علـى النبـي : قـال  -رضـي اللـه عنـه  -وروى الطبراني عن جـابر  - 4
نعـم "وعلـى ظهـره الحسـن والحسـين وهـو يقـول ( ا ي على يديـه ورجليـه ) يمشي على ا ربعة 

 " .الجمل جملكما   ونعم العدلإن ا نتما 
كـان رسـول اللـه : " ا نـه قـال  -اللـه عنـه  رضـي -ا خرج مسلم عن ا نس بن مالـك  - 2
  واللـه لـإ ا  هـب   وفـي نفسـي : من ا حسن الناس خلًقا   فا رسلني يوما لحاجة   فقلت

ّر على صبيان وهم يلعبون في السـوق  ا ن ا  هب لما ا مرني به نبي الله    فخرجت  حتى ا م 
 هبـت : ال يا اُنَـْيس بقفاي من ورائي   فنظرت ا ليه وهو يضحك  فق   فا  ا برسول الله 

والله لقد خدمته تسع : نعم ا نا  اهب يا رسول الله   قال ا نس : قلت : حيث ا مرتك ؟ قال 
هّلـا فعلـت كـذا : لم فعلَت كذا وكذا ؟ ا و لشـيء تركتـه : سنين ما علمت ه قال لشيء صنعت ه 

 " .وكذا 
:  -ه البيهقــي فيمــا روا -ويقــول ا ميــر المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه  - 2

 " .علموا ا ولإدكم السباحة   والرماية   ومروهم فليثبوا على ظهور الخيل وثًبا "
نـادى .. للصـبيان   وملـاطفتهم والتـرويح عـن نفوسـهم  فانطلاًقا من ملاعبة النبي 

سلامية بحاجة الطفل ا ِلى اللعب والمرح والترويح عن النفس بعـد الإنتهـاء مـن  علماء التربية الإ ِ
 ..وسه ا و عمله در

مام  وينبغـي ا ن يـؤ ن : ) في ا ِحيائه في هذا الشـا ن ( الغزالي ) ولنستمع ا لى ما يقوله الإ ِ
بعد الإنصراف من الكتاب ا ن يلعب لعًبا جميلا يستريح ا ليه مـن تعـب المكتـب ( للصبي )له 

ت قلبـه   بحيث لإ يتعب في اللعب   فا ن منع الصبي مـن اللعـب وا ِرهاقـه بـالتعليم دائًمـا ي ميـ
 .. ( .ويبطل  كاءه   وينّغص عليه العيش   حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه را ًسا 

ما  هب ا ليه الغزالي بضرورة اللعب والترويح عن النفس للطفـل ( العبدري ) وقد  هب 
 !! ..بعد ساعات الدرس   ا و الإنتهاء من العمل 

بـه الولـد مـن السـا مة والملـل  ومن المعلوم ا ن الحكمـة مـن هـذا اللعـب ا ِزالـة مـا يحـس
والتعــب   وتجديــد لنشــاطه وحركتـــه   وصــفاء  هنــه   وتـــرويض لجســمه مــن ا ن يصـــاب 

 !! ..بالإ مراض والإ فات 
 :ولكن على المربي ا ن يلحظ في لعب الإ ولإد ا مرين هامين 
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رهـاق الزائـد   والمشـقة المؤ يـة لـإ ن فـي  لـك ضـرًرا : الإ ول  ا لّإ يؤدى اللعب ا لـى الإ ِ
 ".لإ ضرر ولإ ضرار : "   وا ِضعاًفا للجسم   والنبي عليه الصلاة والسلام يقول  للبدن

ا لّــإ يكــون هــذا اللعــب علــى حســاب واجبــات ا خــرى يجــب ا ن يتلقنوهــا   ا و : الثــاني 
 :يقول  والنبي .. لإ ن في  لك ا ِضاعة للوقت   وقتًلا للفائدة .. يكلفوا بها 
 .رواه مسلم .. " إ تعجز احرص على ما ينفعك واستعن بالله ول" 

* * * 

 :ا يجاد التعاون بين البيت والمسجد والمدرسة  - 4
ا ِيجـاد .. ومن العوامل المـؤثرة فـي تكـوين شخصـية الولـد العلميـة والروحيـة والجسـمية 

 .التعاون الوثيق بين البيت والمدرسة والمسجد 
ثم ومن المعلوم ا ن مسؤولية البيت تتركز في الدرجة الـإ ولى علـى *  التربيـة الجسـمية للـا 

 !! ..الكبير الذي ينال مْن يضيّع حق ا ولإده   ويهمل معيشة عياله 
 -" . كفى بالمرء ا ِثما ا ن يضيّع من يقـوت : " ا نه قال  روى ا بو داود عن النبي  -

 " .كفى بالمرء ا ِثما ا ن يحبس عمن يملك قوته : " وفي رواية لمسلم 
سـلام تتركـز فـي الدرجـة الـإ ولى علـى التربيـة ومن المؤكـد ا ن رسـالة المسـجد فـ*  ي الإ ِ

الروحية ؛ لما لصلاة الجماعة   وقراءة القرا ن الكريم من فيوضات ربانية   ورحمات ا لهيـة لـإ 
قال رسـول : قال  -رضي الله عنه  -روى البخاري ومسلم عن ا بي هريرة .. تنتهي ولإ تنقطع 

صلاته في بيته وفي سوقه خمًسا وعشرين  صلاة الرجل في جماعة ت َضّعف على: "  الله 
ضعًفا   و لك ا نه ا ِ ا توضا  فا حسن الوضوء   ثم خرج ا لى المسجد لإ ي خِرجه ا ِلّـإ الصـلاة   
فعــت لــه بهــا درجــة   وحطّــت عنــه بهــا خطيئــة   فــا  ا صــلّى لــم تــزل  لــم يخــ   خطــوة ا ِلــإ ر 

اللهـم ارحمـه   اللهـم ارحمـه : الملائكة تصلي عليه ما دام في مصّلاه ما لم ي حِدّ   تقول 
 " .  ولإ يزال في صلاة ما انتظر الصلاة 

ومـا : " قـال رسـول اللـه : قـال  -رضـي اللـه عنـه  -وروى مسلم عن ا بـي هريـرة  -
اجتمع قوم في بيت من بيوت اللـه يتلـون كتـاب اللـه   ويتدارسـونه بيـنهم   ا ِلـإ نزلـت علـيهم 

 " .لائكة   و كرهم الله فيمن عندهالسكينة وغشيتهم الرحمة   وحفتهم الم
ومن الإ مور التي لـإ يختلـف فيهـا اثنـان ا ن مهمـة المدرسـة تتركـز فـي الدرجـة الـإ ولى * 

نسان  !! .. على التربية العلمية لما للعلم من ا ثر كبير في تكوين الشخصية   ورفع كرامة الإ ِ
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سلام   :ومن هنا كان فضل العلم عظيًما في نظر الإ ِ
رواه " مــن خــرج فــي طلــب العلــم فهــو فــي ســبيل اللــه حتــى يرجــع " ن فمــن فضــائله ا  

 .الترمذي 
رواه " من سلك طريًقا يلتمس فيه علًما سّهل الله له طريًقا ا لى الجنـة " ومن فضائله ا ن 

 .مسلم 
ا ن الملائكة لتضـع ا جنحتهـا لطالـب العلـم رًضـا بمـا صـنع   وا ن العـالم " ومن فضائله 

رواه ا بــو داود .. " ات وَمــن فــي الــإ رض حتــى الحيتــان فــي المــاء ليســتغفر لــه َمــن فــي الســمو
 .والترمذي 

رواه ا بـو " فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكـب " ومن فضائله ا ن 
 .داود والترمذي 

فحينما نقول بتعاون البيت مع المسجد والمدرسة   فمعنـى هـذا ا ن الولـد قـد اكتملـت 
بل كان العضـو الفعـال فـي تقـدم ا متـه   .. ا وجسميًّا وعقليًّا ونفسيًّا شخصيته   وتكون روحيًّ 

 ..وا ِعزاز دينه 
 :ولكن هذا التعاون لإ يتم على الوجه الإ كمل ا ِلإ بتحقيق شرطين ا ساسيين 

 .ا لّإ يكون هناك ازدواجية وتناقض بين توجيه البيت والمدرسة : الإ ول 
يجا: الثاني  سـلامية ؛ ا ن يكون التعاون هادًفا لإ  د التكامل والتوازن في بناء الشخصية الإ ِ

فالولد يكتمل روحيًّـا وجسـميًّا   ويتكـون .. فا  ا تم التعاون ضمن هذين الشرطين المذكورين 
ـــا ونفســـيًّا  ـــا ســـويًّا .. عقليًّ ينـــال ا ِعجـــاب النـــاس   ويشـــار ا ِليـــه .. بـــل يكـــون ا ِنســـانًا متوازنً

 !! ..بالبنان 
 :لمدرسة ا ريد ا ن ا ضع بين يدي الإ باء والمربين الحقائق التالية وفي مجال التعاون مع ا

لـإ يعرفـون مـن التربيـة ) ا ِن كثيًرا من الإ سـاتذة والمعلمـين فـي مدارسـنا وجامعاتنـا ( ا  ) 
الصحيحة ا ِلإ ا نها تقليد للا جنبي في سلوكه وا خلاقه   ومحاكاة لإ وروبا في عاداتها وتقاليـدها 

 ..ب في مبادئه ومعتقداته وا فكاره   واستجداء للشرق ا و الغر
لحـادي  وها هم ا ولإء يربّـون ا بنـاء المسـلمين علـى الطريقـة الغربيـة الملتويـة   والـنهج الإ ِ

لــإ ن عــواطفهم الدنســة   وقلــوبهم الخاويــة   وعقــولهم الفارغــة تعشــقت ا وروبــا .. المنحـرف 
 ..البّراق  واستنقعت بحّب المادة   ومظهرها.. العاهرة   والشيوعية الكافرة 
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ــة بالــدس   ( ب )  ــاب فــي مدارســهم مليئ ــية التــي يدرســها الطل ــب المدرس وا ِن الكت
لحـاد  ونـذكر علـى سـبيل المثــال .. والتشـكيك   والطعـن بالإ ديـان   والـدعوة ا لـى الكفــر والإ ِ

ا ن كـل : ) جاء في كتاب المجتمـع لصـف الشـهادة الثانويـة فـي سـورية : بعض ما جاء فيها 
نشاء كي وفي كتب العلوم عرض ( . انات سياسية على ا سس دينية ا نما هي دعوة غبية دعوة لإ 

على ا نها حقيقة علمية   لإتخا ها  ريعـة للتشـكيك بالخـالق ؛ علًمـا ا ن  (9)( دارون ) لنظرية 
ــات  ــي ســلة المهمل ــا ف ــا   وا لقاه ــم ا بطله ــى الحجــاب .. العل ــز عل ــإ دب تركي ــب ال ــي كت وف

سلامي   َوَوَصمه  با نه تا خ سـلامي  ووصـفه با نـه تـاريخ الإ ِ ر ورجعيـة   وتركيـز علـى التـاريخ الإ ِ
 . (2).. ( ا ِقطاع واستبداد وانحلال 

ا ِن تعلـيم الـدين ضــئيل جـًدا بالنســبة لسـائر المــواد العلميـة والإ دبيــة التـي يتلقنهــا ( ج ) 
لكريم   لإ يمكنه ا بًدا ا ن يتقن تلاوة القرا ن ا -والحال هذه  -الطالب في المدرسة   فالمسلم 

ولإ ا ن يتعرف على ا حكام الشريعة   ولإ ا ن يحي  بحقائق السيرة والتـاريخ ؛ لكـون المدرسـة 
لإ تعطي هذا كلـه   فيتخـرج الطالـب مـن المدرسـة محـدود الثقافـة   قاصـر الفهـم فـي نظـام 

سلام   وعلوم القرا ن وتاريخ الجدود الإ مجاد   !! ..الإ ِ
فربمـا انحـرف .. ته التربويـة علـى الوجـه الإ كمـل فا  ا لم يقم المربي في البيت بمسؤولي

فعندئذ لإ ينفـع مـع الولـد توجيـه   ولـإ يجـدي فـي .. الولد في عقيدته   ا و تميّع في ا خلاقه 
 ..تقويم اعوجاجه ا ِصلاح 

ــإ عــن تربيــة الولــد  ــإ ب فــي البيــت مســؤول ا وًل والــذي ا خلــص ا ليــه بعــد مــا تقــدم ا ن ال
فـي المسـجد يتربـى روحيًّـا   وفـي المدرسـة يتكـون عقيـديًّا الجسمية والخلقية ا ِ ا كـان الولـد 

 ..وعلميًّا وثقافيًّا 
سـلامية   ولـإ يا خـذ  ا ما ا ن شعر ا ن الولد في المدرسة لإ يتربى علـى مبـادئ العقيـدة الإ ِ

فعليـه ا ن يـنهض بمسـؤوليته الشـاملة فـي تربيـة الولـد علـى كـل مـا .. حظه من تعاليم الشريعة 
سلام عقيد بل عليه ا ن يضاعف جهده   ويكـرس وقتـه .. ة وعبادة وا خلاًقا وتشريًعا يتصل بالإ ِ

ــر العمــيم  ــر   والخي ــالنفع الكبي ــد ب ــد .. فــي كــل مــا يعــود علــى الول ــرب  الول ــه ا ن ي كمــا علي

                                                

نسان جرثومة حية   ثم تطورت من حال ا لى حال حتى وصلت ا لى قرد   ومنه ا لى تتلخص النظرية على ا ن ا  ( 9 صل الإ ِ
لترى الرد العلمي على النظرية   وكيف تهاوت تحت مطارق البحث " شبهات وردود " ا نسان   ارجع ا لى كتابنا 

 والمنهج العلمي ؟
 . 42: صفحة " ا لى ورثة الإ نبياء " من رسالتنا (  2
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.. بالمسجد والعالِم الرباني   ا و ما يتعلق بربطـه بالرفقـة الصـالحة   ا و بربطـه بالـدعوة الواعيـة 
سـلامية الراسـخة   وبمناعـة وبهذا يكون الإ ب ا و ا لمربي قد ا حاط الولد بسياج من العقيدة الإ ِ

ســلامي القــويم  فعندئــذ لــإ يتــا ثر بزيــل ا و ا لحــاد  ولــإ ينســاق وراء ميوعــة ا و .. مــن الخلــق الإ ِ
 !! ..انحلال 

* * * 

 :تقوية الصلة بين المربي والولد  - 2
تقويــة .. والــنفس والتربيــة  مــن القواعــد التربويــة المجمــع عليهــا لــدى علمــاء الإجتمــاع

الصــلة مــا بــين المربــي والولــد   ليــتم التفاعــل التربــوي علــى ا حســن وجــه   ويكتمــل التكــوين 
 !! ..على ا نبل معنى .. العلمي والنفسي والخلقي 

ومن المؤكد لدى ا صحاب العقول النيّرة ا نه ا  ا كان ثمة جفوة ما بين الولد والمربـي ا و 
لذا وجب على الإ باء .. فلا يمكن ا ن يتم تعليم   ا و تتحقق تربية .. ما بين الطالب والإ ستا  

يجابيـة فـي تحبيـب الإ ولـإد بهـم   وتقويـة الصـلة بيـنهم    والمربين ا ن يبحثـوا عـن الوسـائل الإ ِ
 ..وا ِيجاد التعاون معهم   واستشعار الشفقة عليهم 

روى الترمـذي عـن ا بـي  فمن هذه الوسائل ا لّإ تفارق ثغـر المربـي الإبتسـامة للولـد ؛ لمـا
 " .تبسمك في وجه ا خيك صدقة : " ر 

ومن هذه الوسائل تشجيع الولد بالهدية في كل ا مر يحسنه   ا و دراسة يتفوق بها ؛ لمـا 
 " .تهادوا تحابّوا : " مرفوًعا  -رضي الله عنها  -روى الطبراني في الإ وس  عن عائشة 

الشفقة عليه ؛ لما روى البيهقي عن ا نـس ومن هذه الوسائل استشعار الولد الإهتمام به و
 " .من ا صبح لإ يهتم بالمسلمين فليس منهم : " مرفوًعا  -رضي الله عنه  -

ومن هذه الوسائل معاملة الولد بحسن الخلق   وسياسـة الملاطفـة ؛ لمـا روى الترمـذي 
المـؤمنين ا كمـل : "  -رضـى اللـه عنـه  -رواته ثقات عن ا بي هريرة : والنسائي والحاكم وقال 

 " .ا ِيمانًا ا حسنهم خلًقا   وا لطفهم با هله 
ومن هذه الوسائل تلبية المربي رغبة الولد لتكون عونًا له على بّره   لما روى ا بـو الشـيخ 

 " .رحم الله والًدا ا عان ولده على بّره : " ا نه قال  عن النبي 
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صـابي لـه   لمـا روى ومن هذه الوسـائل انـدماج المربـي بالولـد   والمباسـطة معـه   والت
وهو يمشي على ا ربعة   وعلى ظهره الحسـن  دخلت على النبي : الطبراني عن جابر قال 
 " ..نعم الجمل جملكما   ونعم الِعْدلإن ا نتما : " والحسين وهو يقول 

سلام صلوات الله وسلامه عليه  وهو المربي الإ ول   والقـدوة الصـالحة للنـاس  -ونبي الإ 
يجابية بين ا صحابه   وبين كل من يلو  كان المث -جميعا  ل الإ على في تطبيق هذه الوسائل الإ ِ

 ..به من ا هل وولد 
مام ا حمد  -فمن ناحية التبسم يقول ا بو الدرداء  ما را يت ا و سـمعت : "  -كما روى الإ ِ

 " .يحّدّ حديًثا ا ِلإ تبّسم  رسول الله 
منـذ ا سـلمت   ول اللـه مـا حجبنـي رسـ: " ويروي الترمذي عن جرير بن عبـد اللـه 

م   " .ولإ را ني ا ِلإ تبسَّ
 .فكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها : ومن ناحية المهاداة 

 :ومن ناحية الرحمة بالإ ولإد   والإهتمام بهم   والشفقة عليهم 
كان عليه الصلاة والسلام يمسح رؤوس الصبيان   ويقبلهم   جاء فـي الصـحيحين عـن 

الحسـن والحسـين ابنـي علـّي  وعنـده  قبّل رسول اللـه : قالت  -رضي الله عنها  - عائشة
فنظـر ا ليـه ! ا ن لي عشرة ما قبّلت  منهم ا حًدا قـ  : الإ قرع بن حابس التميمي   فقال الإ قرع 

 " .َمن لإ َيرحم لإ ي رحم : " ثم قال  رسول الله 
كان ا  ا اُتي با ول "  ا ن النبي  -رضي الله عنهما  -وروى الطبراني عن ابن عباس  -

 " .ما يدرك من الفاكهة يعطيه لمن يكون في المجلس من الصبيان 
ا ِنـي لإ دخـل فـي : " قـال  ا ن النبـي  -رضي الله عنـه  -وروى الشيخان عن ا نس  -

الصلاة ا ريد ا طالتها   فا سمع بكاء الصبي فا تجّوز في صلاتي   مما ا علم مـن شـدة وْجـِد ا مـه 
. " 

نهـا ا كثـر مـن ا ن ومن نا حية حسن ا خلاقه   وملاطفته لإ صحابه عليه الصلاة والسلام فا 
 :تحصى 
عشـر سـنين   خـدمت  النبـي : جاء في الصحيحين عن ا نس رضي الله عنـه قـال  -

وفـي . لـم تركتـه ؟: لم صنعَته ؟   ولإ لشـيء تركتـه  : فما قال لي ا فٍّ ولإ قال لشيء صنعته 
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ق    ولإ ضربني من ضربة  ولـإ انتهرنـي   ولـإ  فما سبّني : س قال ا ن: رواية لإ بي نعْيم 
عبس في وجهي   ولإ ا مر في ا مر فتوانيت  فيه فعاقبني عليه  فـا ن عـاتبني عليـه ا حـد  مـن ا هلـه 

 " .دعوه لو قدر شيء كان : " قال 
كيـف كـان رسـول اللـه : ا نهـا سـئلت  -رضـي اللـه عنهـا  -وروى ابن سعد عن عائشـة 

  ا رجليـه : ) في بيته ؟ فقالت ا ِ ا خلا كان ا لين الناس   بّساًما ضّحاكا   لم ي ـَر قـّ  مـادًّ
 .و لك لعظيم ا دبه   وكمال وقاره عليه الصلاة والسلام ( بين ا صحابه 

: روى الترمذي وابن ماجة والبخاري في الإ دب المفرد عن علّي كـرم اللـه وجهـه قـال -
 " .مرحًبا بالطيّب المطيّب : " فقال   فعرف صوته  استا  ن عمار على النبي 

مام ا حمد من حديث ا نس رضي اللـه عنـه ا ن النبـي  - كـان يلقـى الرجـل  ا خرج الإ ِ
جعلـك :  بخير ا حمد الله   فيقول لـه النبـي : يا فلان كيف ا نت ؟ فيقول : " فيقول له 
 " .الله بخير 
 لما ب عث النبي : ه قال روى الطبراني عن جرير بن عبد الله الَبَجلي رضي الله عن -

ا ِ ا ا تـاكم : "جئت لإ سلم   فا لقى ا ِلي كساءه وقـال :   قلت  " ما جاء بك ؟ : " ا تيت ه فقال 
 " .كريم قوم فا كرموه 

ا كنت : قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه : وروى مسلم عن سماك بن حرب قال  -
لـإ يقـوم مـن  رسـول اللـه  كثيـًرا   كـان! نعـم : ؟   فقـال جـابر  تجالس رسول الله 

مصـّلاه الــذي يصــلّي فيــه الصــبح حتــى تطلـع الشــمس   فــا  ا طلعــت قــام   وكــانوا يتحــدثون 
 .فيا خذون في ا مر الجاهلية فيضحكون ويتبسم عليه الصلاة والسلام 

ا ي  -ليخالطنـا  ا ْن كـان النبـي : وفي الصحيحين عـن ا نـس رضـي اللـه عنـه قـال  -
لإ نـه  -الطير  -ا ي ( يا ا با عمْير   ما فعل النَُّغير ؟ : ) يقول لإ خ لي حتى  -ليلاطفنا ويمازحنا 

يـا ا بـا عميـر   مـا فعـل : ) لـه  يلعب به فمات   فحزن عليه فقال النبـي ( ن َغْير ) كان له 
 ( ..النغير ؟ 

يجابية التي كان يعامل بها النبي  ا صحابه   ويقابل بها  فانطلاًقا من هذه الوسائل الإ ِ
ا حبّه الإ صحاب محبة صادقة مخلصة   وبذلوا نفوسهم .. س حتى الصغار والصبيان النا
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ال يرغبون بأنفسهم  }: ا ِيمانًا به   وفداء له   وحبًّا فيه   فكانوا كما وصفهم الله سبحانه 

 .  ولإ يؤثرون ا حًدا عليه  {عن نفسه 
ي كـرم اللـه وجهـه   ومما يؤكد هذه المحبة الصادقة المخلصة قول ا مير المؤمنين علـ -

ا حّب ا لينـا مـن  كان رسول الله : " ؟ فقال  وقد سئل كيف كان حبكم لرسول الله 
 " .ا موالنا وا ولإدنا   وا بائنا وا مهاتنا   وا حب ا ِلينا من الماء البارد على الظما  

ومما يؤكد هذه المحبة مـا رواه البيهقـي وابـن ا سـحاق ا ن امـرا ة مـن الإ نصـار قـد قتـل  -
د مـع رسـول اللـه ا بوها  مـا :   فقالـت لمـا ا خبـرت بـذلك وا خوها وزوجها شهداء يوم اُح 

خيـًرا هـو بحمـد :   قالوا( وا رادت بذلك السؤال عن سلامته وبقائه ) ؟  فعل رسول الله 
 .الله كما تحبّين 
كـل مصـيبة : " ارونيه حتى ا نظر ا ليه   فلما را ته عليـه الصـلاة والسـلام قالـت : فقالت 

 ..  ا ي بعد سلامتك هينة " لل بعدك ج
 ..ومما يؤكد هذه المحبة ا نه لإ صبر لهم على مفارقته في الدنيا وفي الإ خرة  -

 ا تـى النبــي  -هـو ثوبــان  -ا ن رجًلـا .. روى الطبرانـي عـن عائشــة رضـي اللـه عنهــا 
 يا رسول الله لإ نت ا حّب ا ِلي من ا هلي ومالي   وا ني لـإ  كرك فمـا ا صـبر حتـى ا جـيء: فقال 

ِفْعــَت مــع النبيــين  وا ن  ا ِليــك   وا ِنــي  كــرت  مــوتي وموتــك فعرفــت ا نــك ا ِ ا دخلــت الجنــة ر 
 :دخلتها لإ ا راك ا بًدا   فا نزل الله تعالى هذه الإ ية 

ومن يطع اهلل والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهلل عليهم مع النبيني والصديقني  }

 ( . 21: اء النس)  {والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيًقا 

 .فقرا  الإ ية عليه   فدعا به النبي 
 .  ومما يؤكد هذه المحبة بكاؤهم عند  كره  -

مـا سـمعت ابـن عمـر  كـر رسـول : ا خرج ابن سعد عن عاصم بن محمد عن ا بيه قال 
 .ا لإ ابتدرت عيناه تبكيان  الله 
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نـا ا رى فيهـا مـا مـن ليلـة ا لـإ وا  : وروى ابن سعد ا يًضا عن ا نـس رضـي اللـه عنـه قـال  -
 .  ثم يبكي  حبيبي 
عن بلال رضـي اللـه  -كما نص عليه الحافظ الزرقاني  -وروى ابن عساكر بسند جيد  -

ا ي بعـد  -في المنـام را ى النبي  -اسم مكان قريب من الشام  -( بدارًيا ) عنه ا نه لما نزل 
فانتبه بلال حزيًنا خائًفـا  ما هذه الجفوة يا بلال ؟ ا ما ا ن لك ا ن تزورني ؟: وهو يقول  -وفاته 

 .فجعل يبكي ويمّرغ وجهه عليه    فركب راحلته   وقصد المدينة   فا تى قبر النبي 
  فجعل بلـال يضـمهما ويقبلهمـا   فقالـإ  -رضي الله عنهما  -فا قبل الحسن والحسين 

فعلـا سـطح . فـي المسـجد  نتمنى ا ن نسمع ا  انك الذي كنت تؤّ ن به لرسول اللـه : له
ارتّجـت " : الله ا كبـر   اللـه ا كبـر : " لمسجد   ووقف موقفه الذي كان يقف فيه فلما قال ا

ا شـهد ا ن : "ازدادت رجتهـا   فلمـا قـال " ا شـهد ا ن لـإ ا لـه ا ِلـإ اللـه : " المدينة   فلما قـال 
 ا ب عـث رسـول اللـه : من خـدورهن وقـالوا -النساء  -خرجت العواتق " محمًدا رسول الله 

 .ا كثر من  لك اليوم  ي يوم ا كثر باكًيا ولإ باكية بالمدينة بعده فما رؤ! ؟ 
 .بسبب سماع الإ  ان من مؤ نه بلال رضي الله عنه  و لك لتذكرهم رسول الله 

 ..ومما يؤكد هذه المحبة ضجيج بكاء الصحابة لوفاته عليه الصلاة والسلام  -
نحـن مجتمعـون نبكـي لوفـاة  بينمـا: ا خرج الواقدي عن ا م سلمة رضي الله عنها قالـت 

ا ِ  . في بيوتنا   ونحـن نتسـلّى برؤيتـه علـى السـرير  لم نََنْم   ورسول الله  رسول الله 
. فـي السـحر   وا  ن بلـال الفجـر وانتحـب  -ا ي صوت الفؤوس يحفر بهـا  -سمعنا الكرازين 

لـق دونهـم -ا ي الوصول ا لـى القبـر  -فزادنا حزنًا   وعالج الناس الدخول  ا ي منعـوا مـن )  - فغ 
 ( .الهجوم ا ِلى القبر الشريف وقت الدفن 
  مــا ا صــبنا بعــدها بمصــيبة ا ِلــإ ! فيالهــا مـن مصــيبة : قالـت ا م ســلمه رضــي اللــه عنهــا 

 . هانت ا ِ ا  كرنا مصيبتنا به 
 :يقول ا بو العتاهية في هذا المعنى 

 اصذذذذذذذذذذذذرب لكذذذذذذذذذذذذل مصذذذذذذذذذذذذيبة و لَّذذذذذذذذذذذذد   

  
 واعلذذذذذذذذذذم بذذذذذذذذذذأن املذذذذذذذذذذرء غذذذذذذذذذذري خمّلذذذذذذذذذذد

   
 ا تذذذذذذذذذذرى أن املصذذذذذذذذذذائب جدم ذذذذذذذذذذةا   أو مذذذذذذذذذذ 

  
 وتذذذذذذذذذذذذرى املنّيذذذذذذذذذذذذّة للعبذذذذذذذذذذذذاد ينرصذذذذذذذذذذذذد  
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 !مدذذذذذذذن   ُيصدذذذذذذذْب ممذذذذذذذن تذذذذذذذرى ينصذذذذذذذيبة  ؟ 
  

 هذذذذذذذذذا سذذذذذذذذبيل لسذذذذذذذذت فيذذذذذذذذه بأوحذذذذذذذذد   

   
 فذذذذذذذذذذذِإذا ذكذذذذذذذذذذذرتد حممذذذذذذذذذذذًدا ومصذذذذذذذذذذذابده   

  
 فذذذذذذذذذذذاذكر مصذذذذذذذذذذذابك بذذذذذذذذذذذالنيّب حممذذذذذذذذذذذد   

   
ســلام صــلوات اللــ يجابيــة التــي وجــه ا ليهــا نبــّي الإ ِ ه فممــا عرضــناه ا نًفــا مــن الوســائل الإ ِ

وسلامه عليه في التحبب ا لى الناس   وتوثيـق ا واصـر المـودة لهـم   واستشـعار معنـى الإهتمـام 
يتبـين لكـل  ي عينـين ا ن مـن ا كبـر الإ سـس فـي تكـوين .. بهم   وا ِيجاد روح التعاون معهـم 

ســلامية   وتربيتهــا علــى الفضــائل   وتعويــدها علــى خلــق المكــارم هــو توثيــق .. الشخصــية الإ ِ
خاء والتفاهم ما بين المربي والولد ؛ لتتحقق بينهما الفائدة المرجّوة   والإ ثر  ا واصر المحبة والإ ِ

الطيب   ويقطـف المربـي ثمـرة سـعيه   ويجنـي حصـاد زرعـه   ويـرى الولـد يرتـع فـي ريـاض 
 !! ..الصالحين الإ خيار   ويسرح في رحاب المتقين الإ برار 

نــدائك   ويصــغي ا لــى نصــحك  ا ن يســتجيب ولــد ك ا لــى -ا خــي المربــي  -فــا  ا ا ردت 
سـلام   فـي التحبيـب ا لـى الولـد   وتتا سـى .. وا رشادك  فما عليك ا ِلإ ا ن تسير علـى هـدي الإ ِ
وبهــذا تكــون قــد ســلكت .. فــي معاملتــه لإ صــحابه   وحســن معاشــرته لجلســائه  بـالنبي 

 ســبيل التربيــة القويمــة   وا خــذت با فضــلها   وبالتــالي تكــون ا يًضــا قــد ملكــت قلــب ولــدك  
ِغَف بك حبًّا   وتعلق بك قلًبا   وَتَقبَّل كل ما ترشد ا ليـه مـن نصـح   ومـا تسـعى ا ليـه مـن  وش 

 ! ..ا ِصلاح 
* * * 

 :السير على منهج تربوي في اليوم والليلة  - 2
تسـيير الولـد .. من ا وجب المسؤوليات التي يجب ا ن يهتم المربي بهـا   ويسـعى ا ليهـا 

والليلــة حتــى يعتــاده   ويــدرج عليــه   ويجــد تنفيــذه فــي علــى مــنهج تربــوي رتيــب فــي اليــوم 
 ..لكونه تا صل في كيانه   وترّسخ في شعوره وفؤاده .. المستقبل ا مًرا عاديًّا ما لوًفا 

سلام لعلك تا خذ بـه  -ا خي المربي  -وا ليك  تفاصيل هذا المنهج مستوحى من هدي الإ ِ
 :وتسير عليه 
 :لإ تي عند الصباح يتبع المربي المنهج ا( ا  ) 
فما ا جمل ا ن يرافق انتباهك وانتباه ولدك من النوم  كر الله عز وجـل   و لـك بقـراءة * 

 .رواه البخاري ومسلم ( الحمد لله الذي ا حيانا بعد ما ا ماتنا وا ِليه النشور : ) الدعاء الما ثور 
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لإ ا له ا ِلإ ا نت   سـبحانك اللهـم وبحمـدك   ا سـتغفرك لـذنبي   وا سـا لك رحمتـك   " 
م زدني علًما   ولإ ت زْع قلبي بعـد ا ِ  هـديتني   وهـب لـي مـن لـدنك رحمـًة   ا ِنـك ا نـت الله

 .رواه ا بو داود " الّوهاب 
ا داب الدخول  -ا خي المربي  -ثم ا ن كان للولد حاجة ا لى دخول بيت الخلاء فعلمه * 

 :  وا داب الإستنجاء 
ا   لـورود البـدء بالتيـامن علّمه ا ن يقدم رجله اليسرى دخولإ   وتقـديم اليمنـى خروًجـ -

 .فيما هو شريف   والبدء بالتياسر فيما هو دنيء 
بـث : " علّمه عند دخوله ا ِلى الخلـاء الـدعاء بالمـا ثور   (9)اللهـم ا ِنـي ا عـو  بـك مـن الخ 

 .رواه البخاري ومسلم وغيرهما " والخبائث 
سـنن عـن علمه ا لإ يصحب معه ما فيه  كر الله بشكل ظـاهر ؛ لمـا روى ا صـحاب ال -
كان رسول الله ا ِ ا دخل الخلاء وضـع خاتمـه   وكـان منقوًشـا : قال  -رضي الله عنه  -ا نس 
 .كما روى الحاكم ( محمد رسول الله ) عليه 

علّمه ا ن يبتعد عن ا عين الناس ا ِ ا كان في الفلاة ؛ لما روى ا بو داود عن جابر رضي  -
 .طلق حتى لإ يراه ا حد كان ا ِ ا ا راد الَبَراز ان الله عنه ا ن النبي 

علمـه ا لــإ يســتقبل الِقْبلــة ولـإ يســتدبرها ؛ لمــا روى البخــاري ومسـلم عــن ا بــي ا يــوب  -
ا ِ ا ا تيتم الغائ    فلا تستقبلوا القبلـة ولـإ : " قال  ا ن النبي  -رضي الله عنه  -الإ نصاري 

 " .تستدبروها   ولكن شّرقوا وغّربوا 
وطـريقهم وا مـاكن جلوسـهم ؛ لمـا روى مسـلم  علمه ا لإ يقضي حاجته في ظل الناس -

   (2)اتقـوا اللـاعنْين : " قـال رسـول اللـه : قـال  -رضي الله عنه  -وا حمد عن ا بي هريرة 
 " .الذي يتخلّى في طريق الناس ا و ظلهم : وما اللاعنان ؟ قال : قيل 

ن عمـر عـن ابـ.. علّمه ا لإ يتكلم مطلًقا عند قضاء الحاجـة ؛ لمـا روى مسـلم وغيـره  -
 .فسلّم عليه   فلم يرّد السلام  -وهو يبول  - رضي الله عنهما ا ن رجًلا مّر على النبي 

                                                

 . كران الشياطين وا ناثهم : بث والخبائث المراد بالخ(  9
 .وهما التغّوط في الطريق ا و الظل . الإ مرين الجالبين للعن   الداعيين ا ليه : اللاعنين (  2
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علّمه ا ن يستبرئ من البول   وا ن يتجنب النجاسة حتى لإ تصيب ثوبه ا و بدنه   لـإ ن  -
عامة عذاب القبر من عدم الإستبراء من البول ؛ لما روى الدارقطني عن ا بي هريـرة رضـي اللـه 

 " .استنزهوا من البول فا ن عامة عذاب القبر منه : "  قال رسول الله : قال عنه 
 -رضـي اللـه عنـه -علمه ا لّإ يستنجي بيمينه ؛ لما جاء في الصحيحين عـن ا بـي قتـادة  -
ا ِ ا بال ا حدكم فلا يا خذ َ َكره  بيمينه   ولإ يستنج بيمينه  ولـإ يتـنفس : " قال  ا ن النبي 
ناء   " .في الإ ِ
مه ا ن يجمع مـا بـين المسـح بـالورق والمـاء فـي حالـة الإسـتنجاء فـا ن هـذا الجمـع علّ  -

 ا ن رسـول اللـه  -رضـي اللـه عنـه  -ا فضل ؛ لما روى البزار وابن ماجة والحاكم عن ا نس 
نجمـع فـي : ا ِن الله قد ا حسن عليكم الثناء في الطهور   فمـا  اك ؟ قـالوا : " قال لإ هل قباء 

 " .والماء  (9)ر الإستنجاء بين الإ حجا
ــا ثور  - ــدعاء الم ــدعو بال ــى وي ــه اليمن ــدم رجل ــاء ا ن يق ــن الخل ــد الخــروج م ــه عن : علّم

 .رواه ا بو داود والترمذي " غفرانك "
 .ابن ماجة " الحمد لله الذي ا  هب عني الإ  ى وعافاني " 

 " .الحمد لله الذي ا  اقني لذته   وا بقى فّي قّوته   ودفع عني ا  اه : " وقد ورد 
علمه عند الخروج من الخلاء ا ن يغسل يديه بالماء والصابون ؛ لما روى النسائي عن  -

  فــا تى الخلــاء   فقضــى  كنــت  مــع النبــي : " جريــر بــن عبــد اللــه رضــى اللــه عنــه قــال 
 (2)يا جرير هاِت َطهوًرا   فا تيته بالماء   فاسـتنجى   وقـال بيـده   فـدلك : الحاجة   ثم قال 

 " .بها الإ رض 
 ثم اشرع معه بالوضوء* 
رضي الله  -بيّن له فضل الوضوء   وا نه يغفر الذنوب ؛ لما روى مسلم عن ا بي هريرة  -
ا ِ ا توضا  العبد المسلم فغسل وجهه   خرج من وجهه كل : " قال  ا ن رسول الله  -عنه 

ل خطيئة نظر ا ليها بعينه مع المـاء   ا و مـع ا خـر قطـر المـاء   فـا  ا غسـل رجليـه   خرجـت كـ
 " .خطيئة مشتها رجلاه مع الماء   ا و مع ا خر قطر الماء   حتى يخرج نقيًّا من الذنوب 

 :علّمه الدعاء بالما ثور بعد الفراغ من الوضوء  -
                                                

 .الإ ن يقوم الورق مقام الحجر (  9
 .والإ ن يقوم الصابون مقام الدلك بالتراب ( 2
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رواه " ا شهد ا ن لإ ا له ا ِلإ الله وحده لإ شريك له   وا شهد ا ن محمـًدا عبـده ورسـوله " 
 ..مسلم وا حمد 

 .رواه الترمذي " ني من المتطهرين اللهم اجعلني من التوابين واجعل" 
رواه " سبحانك اللهم وبحمدك   ا شهد ا ن لإ ا له ا ِلإ ا نـت   ا سـتغفرك وا تـوب ا ليـك " 
 .النسائي 
عـن عقبـة بـن .. علّمه ا ن يصلي ركعتين بعد كـل وضـوء ؛ لمـا روى مسـلم وا حمـد  -

يتوضــا   مــا مــن مســلم: "  قــال رســول اللــه :   قــال  -رضــي اللــه عنــه  -عــامر الجهنــي 
" فيحسن وضوءه   ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبـل عليهمـا بقلبـه ووجهـه ا لـإ وجبـت لـه الجنـة 

(9) . 
 :ثم اشرع معه في ا ن يصلي ما تيسر من الليل * 

: " قـال ا ن رسـول اللـه  -رضي الله عنه  -لما روى مسلم وا بو داود عن ا بي هريرة 
 " .خفيفتين  ا ِ ا قام ا حدكم من الليل فليفتح الصلاة بركعتين

وقبل الصلاة يدعو بدعاء التهجد ؛ لما روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله 
 :ا ِ ا قام من الليل يتهجد قال  كان رسول الله : عنهما قال 
اللهم ربنا لك الحمد   ا نت قيّم السموات والـإ رض وَمـن فـيهن   ولـك الحمـد ا نـت " 

الحمد ا نـت َملِـك  السـموات والـإ رض وَمـن فـيهن   نور السموات والإ رض ومن فيهن   ولك 
ولك الحمد ا نت الحق   ووعدك الحق   ولقاؤك حق   وقولـك حـق   والنـار حـق   والجنّـة 

اللهــم لــك ا ســلمت  وبــك ا منــت   .. حــق   والنبيــون حــق   ومحمــد حــق   والســاعة حــق 
قـّدمت ومـا  وعليك توكلت   وا ليك ا نبت   وبك خاصمت   وا ليك حاكمت   فاغفر لي ما

ا خرت   وما ا سررت وما ا علنت   ا نت المقدم وا نت المؤخر   لإ ا ِله ا لإ ا نت   ولإ ا ِله غيرك 
. " 

وليس لصلاة الليل عدد معين   فليصّل طاقته ويسـره   وليصـّل ركعتـين   ركعتـين؛ لمـا 
صـلاة الليـل : " قـال  ا ن النبـي  -رضـي اللـه عنهمـا  -جاء في الصحيحين عن ابـن عمـر 

 " .نى مثنى   فا  ا خفت الصبح فا وتر بواحدة مث

                                                

جع ا لى ا ي كتاب من كتب الفقه للاستفادة والتعليم   ا ن تر -ا خي المربي  -ا ما كيفية الوضوء وا دابه فيمكنك  9
 .وا  كرك بسنة السواك الذي ورد فيه ا كثر من مائة حديث 
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ومن فضائل قيام الليل ا نه سبيل ا لى الجنة ؛ لما روى الترمذي عن عبد الله بـن سـلام  -
ا فشـوا السـلام   وا طعمـوا الطعـام  وصـلوا ! ا يهـا النـاس : " قال  رضي الله عنه ا ن النبي 

 " .بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام 
له ا ن القائم بالليل يكتب عند الله من الـذاكرين والـذاكرات ؛ لمـا روى ا بـو ومن فضائ -

ا ِ ا ا يقـظ الرجـل ا هلـه : "  قـال رسـول اللـه : قال  -رضي الله عنه  -داود عن ا بي سعيد 
 " .من الليل فصلّيا ا و صلّى ركعتين جميًعا ك تب في الذاكرين والذاكرات 

ومكفـر للخطايـا ؛ لمـا روى الترمـذي عـن ا بـي ا مامـة ومن فضائله ا نه ق ْرَبة ا لـى اللـه    -
نـه دا ب الصـالحين قـبلكم  : " ا نـه قـال  رضي الله عنه عن رسـول  علـيكم بقيـام الليـل فا 

ثم   " .وق ْرَبة ا لى ربكم   وَمْكَفَرة  للسيئات   ومنهاة عن الإ ِ
 :ثم اشرع في ا ن يصلي صلاة الفجر في المسجد * 

لما روى مسلم وا بو داود وغيرهما عن عبد الله بن عمرو ابن علّمه الدعاء بعد الإ  ان ؛ 
ا  ا سـمعتم المـؤ ن فقولـوا مثلمـا : " قـال  العاص رضي الله عنهما ا نه سـمع رسـول اللـه 

نه من صلى عليَّ صلاة   صـلى اللـه عليـه بهـا عشـًرا  ثـم سـلوا  (9)يقول    ثم صلوا عليَّ   فا 
نها منزلة لإ تنبغ: الله لي الوسيلة  ي ا ِلإ لعبد من عباد الله   وا رجـو ا ن ا كـون ا نـا هـو   فمـن فا 

 " .سا ل لي الوسيلة حلّت له الشفاعة 
 : والدعاء بعد الإ  ان يكون بالصيغة التي صحت عن رسول الله 

اللهـم : "من قال حين يسمع النداء : روى البخاري وغيره عن جابر رضي الله عنه قال 
ــا رّب هــذه الــدعوة التامــة   والصــلاة  القائمــة   ا ت محمــًدا الوســيلة والفضــيلة   وابعثــه مقاًم

 " .حلّت له شفاعتي يوم القيامة .. محموًدا الذي وعدته 
َبيِّن له فضيلة صلاة الجماعة فـي المسـجد ؛ لمـا روى ا بـو داود والترمـذي عـن بريـدة  -

بالنور التـام يـوم بّشروا المّشائين في الظ َلم ا لى المساجد : " قال  رضي الله عنه عن النبي 
 " .القيامة 

                                                

: فا نه يقول " ا ن يقول مثل ما يقول المؤ ن تماًما ا لإ في قول المؤ ن ؛ حي على الصلاة   حي على الفلاح : ا ي ( 9
مام مسلم" لإ حول ولإ قوة ا لإ بالله "   ... كما روى الإ ِ
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من تطهر فـي بيتـه : " قال  ا ن النبي  -رضي الله عنه  -وروى مسلم عن ا بي هريرة 
ه ا ِحـداها  ثم مضى ا لى بيـت مـن بيـوت اللـه ليقضـي فريضـة مـن فـرائض اللـه ؛ كانـت خطواتـ 

 " .تحّ  خطيئة والإ خرى ترفع درجة 
صـلاة : "قـال  ا ن رسـول اللـه  -رضـي اللـه عنهمـا  -وروى الشيخان عن ابن عمر 

 " .بسبع وعشرين درجة ( الواحد ) الجماعة ا فضل من صلاة الفّذ 
علّمه قراءة التسـبيحات والـدعاء بعـد الفـراغ مـن الصـلاة ؛ لمـا روى مسـلم عـن ا بـي  -
َمن سبّح الله تعالى في دب ر كل صلاة ثلاًثا وثلـاثين  وحمـد : " قال  -رضي الله عنه  -هريرة 
لـإ : لاًثا وثلاثين   وكبَّر الله ثلاًثا وثلاثين   فتلك تسعة وتسعون   ثـم قـال تمـام المائـة الله ث

ا له ا لإ الله وحده لإ شريك له   له الملك وله الحمـد وهـو علـى كـل شـيء قـدير  غفـرت لـه 
 " .خطاياه   وا ن كانت مثل زبد البحر 

 :الدعاء الوارد بعد صلاة الفجر والمغرب 
الله وحده لإ شريك له   له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كـل لإ ا له ا ِلإ " 

 ( .الترمذي ) عشر مرات " شيء قدير 
 ( .ا بو داود ) سبع مرات " اللهم ا جرني من النار " 
 .ثماني مرات " اللهم ا ِني ا سا لك الجنة " 

 :الدعاء الوارد بعد كل صلاة 
كرام اللهــم ا نــت الســلام ومنــك الســلام   تباركــت يــ"  ــإ ِ ــال وال مســلم " . ) ا  ا الجل
 ( .وغيره 

 (ا بو داود والنسائي " . ) اللهم ا ِعنِّي على  كرك وشكرك وحسن عبادتك " 
 (مسلم " . ) رب قني عذابك يوم تبعث عبادك " 

قل ا عـو  .. المعو تين قل ا عو  برب الفلق : قل هو الله ا حد   ثم : ا ية الكرسي   ثم 
 ..برب الناس 
 (مسلم . ) ثلاًثا وثلاثين مرة " لله   والحمد لله   والله ا كبر سبحان ا" 

لإ ا له ا ِلإ الله وحده لـإ شـريك لـه   لـه الملـك ولـه الحمـد وهـو : " قل في تمام المئة 
 (مسلم ". ) على كل شيء قدير

 ...ا لى غير  لك من الإ دعية الما ثورة 
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اة العصر ؛ لمـا روى البخـاري بيّن له كراهية صلاة النافلة بعد صلاة الصبح   وبعد صل
لـإ صـلاة بعـد " قـال :  ومسلم عـن ا بـي سـعيد الخـدري رضـي اللـه عنـه ا ن رسـول اللـه 

 " .الصبح حتى ترتفع الشمس   ولإ صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس 
 (9) بيّن له كراهية الصلاة مطلًقا عند شروق الشمس   وعند الظهيـرة   وعنـد الغـروب -

ثلـاّ سـاعات كـان : "قـال  -رضـي اللـه عنـه  -وغيره عن عقبـة بـن عـامر ؛ لما روى مسلم 
حين تطلع الشـمس بازغـة حتـى : ينهانا ا ن نصلي فيهن   ا و نقبر فيهن موتانا  رسول الله 

الشــمس ( تميــل ) ترتفــع   وحــين يقــوم قــائم الظهيــرة حتــى تميــل الشــمس   وحــين َتضــيّف 
 " .للغروب حتى تغر ب 

 :ار الصباح ثم اشرع معه با  ك* 
 :لورود الإ مر بالذكر والحض عليه 

 (. 922 :البقرة )  {فاذكروني أذكركم  }: قال تعالى 

واذكر ربك يف نف سك تضرًعا وخ يَفًة ودون اجلهر من القول بالغدو  } :وقال ا يضاً 

 ( . 252: الإ عراف . )  {واآلصال، وال تكن من الغافلني 

اذكروا اهلل ذكرا كثريا ، وسبحوه بكرة  يا أيها الذين آمنوا }:وقال كذلك 

 ( . 42 – 49: الإ حزاب . )  {وأصيال
كلمان خفيفتان على اللسان   ثقيلتـان علـى الميـزان  : " وقال عليه الصلاة والسلام  -

 .رواه الشيخان " سبحان الله وبحمده   سبحان الله العظيم : حبيبتان ا لى الرحمن 
الـذي يـذكر ربـه والـذي لـإ يـذكر ربـه مثـل الحـي مثـل : "  وروى الشيخان عنـه  -
 " .والميت 
 جـاء رجـل ا لـى النبـي : ا نـه قـال  -رضـي اللـه عنـه  -روى مسلم عن ا بـي هريـرة  -
ــا رســول اللــه : فقــال ــدغتني البارحــة   قــال ! ي ــو قلــت حــين : مــا لقيــت مــن عقــرب ل ــا ل ا ّم

 .ك لم تضر" ا عو  بكلمات الله التامات من شّر ما خلق : " ا مسيت 
                                                

 .ويقدر الشروق   وقبيل الظهيرة بنصف ساعة تقريًبا (  9
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: " وروى ا بو داود والترمذي عن ا بي هريرة رضي اللـه عنـه ا نـه كـان يقـول ا  ا ا صـبح  -
اللهـم : "  وا ِ ا ا مسـى قـال " اللهم بك ا صبحنا   وبك نحيا   وبك نموت   وا ِليـك النشـور 

 . (9)" بك ا مسينا   وبك نحيا   وبك نموت   وا ِليك المصير 
 :ن الكريم ثم اشرع معه بتلاوة ما تيسر من القرا  * 

 :لما ورد من ا حاديث صحيحة في فضل تلاوة القرا ن الكريم 
: يقــول  سـمعت رســول اللــه : روى مسـلم عــن ا بــي ا مامــة رضـي اللــه عنــه قــال  -

نه يا تي يوم القيامة شفيًعا لإ صحابه "  " .اقرؤوا القرا ن فا 
تعلّم خيركم من : " ا نه قال  وروى البخاري عن عثمان رضي الله عنه عن النبي  -

 " .القرا ن وعلّمه 
َمـن قـرا  : "  قال رسول الله : وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال  -

: ا لـم حـرف   ولكـن : حرًفا من كتاب الله فلـه حسـنة   والحسـنة بعشـر ا مثالهـا   لـإ ا قـول 
 " .ا لف حرف   ولإم حرف   وميم حرف 

سـيرات فـي كـل يـوم   وخيـر العمـل ولإ تترك التلـاوة لنفسـك وولـدك ولـو علـى ا يـات ي
 .ا دومه وا ن قْل 

 :ثم اشرع معه بتدريبات رياضية * 

.  {.. وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة  }: امتثاًلإ لقوله تبارك وتعالى 
 ( . 25: الإ نفال ) 

المؤمن القوي خير وا حب ا لـى اللـه مـن المـؤمن : " وتحقًقا بقوله عليه الصلاة والسلام 
 " .خير  الضعيف وفي كلٍّ 

وانطلاًقا من نما ج ترويحية   ومواقف ترفيهية   ومبادئ تكوينية وا ِعدادية خ  معالمها 
سلام صلوات الله وسلامه عليـه   وا ظهـر تطبيقاتهـا فـي عـالم الواقـع ؛ لتكـون للمـربين  نبي الإ ِ

 .وقد سبق الكلام عنها في بحث مضى قبل قليل .. قدوة 
مـن جـري   وحركـات سـويدية   وقْفـٍز  : اع الرياضة وهذه التدريبات تشمل جميع ا نو
 .ومصارعة   وحمل ا ثقال وغير  لك 

                                                

مام الشهيد حسن البنا تغمده الله في رحمته   ففيها مجموعة من الإ دعية والإ  كار الصباحية  9) ارجع ا لى الما ثورات للا ِ
 .والمسائية مسندة بالإ حاديث الصحيحة 
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وما ا جمل المربي حين يجمع مـع مـن لـه فـي عنقـه حـق التربيـة بـين العبـادة والجهـاد   
وبين المرح وا ِعداد وسـائل القـوة   وبـين الجـد والمـرح   وبـين الـدين والـدنيا   وبـين الـإ خرة 

 ..والإ ولى 
سـلام   وسـماحة وما ا كر مه عند الله وعند النـاس حـين ي ظهـر بتوجيهـه وفعلـه واقعيـة الإ ِ

 !! ..هذا الدين   وحسن المعاملة لرياحين القلوب   وفلذات الإ كباد 
 :ثم اشرع معه بمطالعة ثقافية * 

 ( . 994: طه . )  {وقل رب زدني علًما  }: امتثالإ لقوله تبارك وتعالى 
ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سّهل اللـه لـه : " صلاة والسلام وتحققاً لقوله عليه ال

 .رواه مسلم " طريقاً ا لى الجنة 
والولد ا ِن كان طالًبا فالمطالعة تكون مدرسية   حيث يجلس في هذه الساعة الصـباحية 
ر ما يجب تحضيره من ا ِعداد الدروس   ومراجعة البحـوّ   ولـإ بـا س فـي الجمـع بـين  ليحضِّ

 .الدراسة   ومطالعة الثقافة العامة   لينضج الولد عقليًّا   ويتكون ثقافًيا مطالعة 
والولد ا ن كان عاملا فالمطالعة تكـون ثقافيـة حيـث يجلـس فـي هـذه السـاعة الصـباحية 
ليطالع ما يستطيع مطالعته مـن فنـون المعرفـة   وحقـائق العلـم   عسـى ا ن يصـل ا لـى مسـتوى 

 ..وعي الثقافي   والشمول العلمي لإئق من النُّْضج العقلي   وال
ولإ با س على المربي با ن يستعين ببعض المعلمـين ا و الإ ولـإد الكبـار فـي تكـوين ا ولـإده 

ــا  ــا   وا ِعــدادهم دراســيًّا وثقافيًّ ا ِ ا كــان وقتــه لــإ يســمح فــي تلقــين الولــد   وتوجيهــه .. علميًّ
 ..وتعليمه 
 :ثم اشرع معه با ن يصلي الضحى * 

 :يث صحيحة في فضيلة صلاة الضحى لما ورد من ا حاد
: ا وصــاني خليلــي بثلــاّ : قــال  -رضــي اللــه عنــه  -روى الشــيخان عــن ا بــي هريــرة  -

 " .بصيام ثلاثة ا يام من كل شهر   وركعتي الضحى   وا ن ا وتر قبل ا ن ا رقد "
يصـلي  كان النبـي : " قالت  -رضي الله عنها  -وروى مسلم وا حمد عن عائشة  -

 " .عات   ويزيد ما شاء الله الضحى ا ربع رك
وا قل صلاة الضـحى عنـد جمهـور الفقهـاء ركعتـان   وا كثرهـا ثمـان   ويبـدا  وقتهـا بعـد 

 .طلوع الشمس بنصف ساعة تقريًبا   وينتهي ا لى ما قبيل الظهر بثلاّ ا رباع الساعة 
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 :ثم اشرع معه بتناول طعام الفطور * 
مـا سـبق  كرهـا فـي القسـم الثـاني مـن على المربي ا ن يتقيد بـا داب الطعـام والشـراب ك

سلام ) كتاب   . - 322ص  -( ا دب الطعام والشراب ) تحت عنوان ( تربية الإ ولإد في الإ ِ
لًقـا  وا ن يعلّمها الإ ولإد ليعتادوها في حال طعامهم   وحـال شـرابهم   فتصـبح لـديهم خ 

 ..وعادة 
ه مرحلة بعد مرحلة عند ا لى البحث المذكور   لتقوم على تنفيذ -ا خي المربي  -فارجع 

 .الإجتماع على الطعام مع ا هلك وا ولإدك 
 :ثم اشرع معه بتعليمه ا دب الخروج من المنزل * 
علمه ا ن يلبس حذاءه ا و معطفه مبتدئًا بـاليمين   وفـي حـال الخلـع يبتـدئ بالشـمال   -

عــل ا ِ ا انت: " قــال  ا ن رســول اللــه  -رضــي اللــه عنــه  -لمــا روى مســلم عــن ا بــي هريــرة 
 " .ا حدكم فليبدا  باليمنى   وا ِ ا خلع فليبدا  بالشمال 

رضـي اللـه  -علمه دعاء الخروج من المنزل   لما روى الترمذي عـن ا نـس بـن مالـك  -
 :ا ِ ا خرج الرجل من بيته فقال : قال  ا ن رسول الله  -عنه 

حسـب ك   : "   يقـال لـه " بسم الله   توكلت على الله   لإ حول ولإ قوة ا لإ بالله " 
قيت   وتنحى عنه الشيطان  ديت وك فيَت   وو   " .ه 

 :كان ا ِ ا خرج من بيته قال  ا ن رسول الله  -رضي الله عنها  -وعن ا م سلمة 
بسم الله   توكلت على الله   اللهم ا نا نعو  بك مـن ا ن نـِزلَّ ا و نَِضـلَّ   ا و نَظلِـم ا و " 

 " .ن ظَلم   ا و نَجهل ا و ي جهل علينا 
 :اشرع معه بالتزامه ا داب الطريق ثم * 
 :  لقوله تبارك وتعالى ( مشًيا ليًنا رفيًقا ) علّمه ا ن يمشي على الإ رض هونًا  -

وعباد الرمحن الذين ميشون على األرض هوًنا وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا  }

 ( . 23: الفرقان . )  {سالًما
 :تبارك وتعالى  علّمه ا ن يغض بصره عن النساء الإ جنبيات   لقوله -
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وقل للمؤمنات  }: وقوله  {قل للمؤمنني يغّضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم  }

 ( . 35: النور . )  {.. يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن 
وعليكم : ) ا ن يرد بلفظ ( السلام عليكم : ) علّمه ا دب السلام وهو ا ن يسلم بلفظ  -

 ( .السلام ورحمة الله وبركاته 
تربيـة الإ ولـإد فـي ) ا ن ترجـع ا لـى القسـم الثـاني مـن كتـاب  -ا خـي المربـي  -ك ويمكن

سلام   .حتى ترشد ولدك ا ليه   وت خلّقه به ( ا دب السلام ) لتقرا  بحث ( الإ 
ومن ا دب السلام ا قراء السلام على من يعرف ومن لم يعرف   لمـا روى الشـيخان عـن 

سـلام :   قـال  رجلاً سا ل النبي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ا ن  ا ي الإ ِ
 .تطعم الطعام وتقرا  السلام   على من عرفت ومن لم تعرف : خير ؟ قال 

ســناد  - علّمــه ا ِ ا لقــي ا حــًدا مــن ا خوانــه ا ن يصــافحه   لمــا روى ا بــو داود والترمــذي با 
تقـى ا ِ ا ال: "  قـال رسـول اللـه : قـال  -رضـي اللـه عنـه  -صحيح   عن البراء بن عازب 

فر لهما   " .المسلمان فتصافحا   وحمدا الله   واستغفراه غ 
فـر : "  قال رسول الله : وفي رواية   قال  ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان ا ِلإ غ 

 " .لهما قبل ا ن يتفّرقا 
علّمه ا ن يتجنب ا خطـار الطريـق   و لـك با خـذ الحـذر مـن المركبـات والمشـي علـى  -

 :ارك وتعالى الرصيف   لعموم قوله تب

 ( . 912: البقرة )  {وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة  }
لقاء ا شياء تسبب الإنزلإق   لقوله عليـه  - علّمه ا لإ يلقي على الإ رض ما يؤ ي الناس كا 

  كما عليك ا ن تعلمه ا ن يرفع عن الطريق ما يـؤ ي " لإ ضرر ولإ ضرار : " الصلاة والسلام 
طة ضرر   لما روى البخاري عن ا بـي هريـرة رضـي اللـه عنـه   عـن الماّرة من رفع حجر ا و ا ِما

يمان بضـع وسـبعون شـعبة ا علاهـا قـول : " ا نه قال  النبي  لـإ ا ِلـه ا ِلـإ اللـه   وا دناهـا : الإ 
 " .ا ِماطة الإ  ى عن الطريق 

رضي اللـه  -علّمه على العموم حق الطريق   لما روى الشيخان عن ا بي سعيد الخدري 
مـا :   فقـالوا يـا رسـول اللـه " ا ِياكم والجلوس في الطرقات : " ا نه قال  ي عن النب -عنه 
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فـا  ا ا بيـتم ا ِلـإ المجلـس : " لنا من مجالسنا ب ـد نتحـدّ فيهـا   فقـال عليـه الصـلاة والسـلام 
غـضُّ البصـر   وكـّف : " وما حق الطريق يا رسـول اللـه ؟ قـال : قالوا " فا عطوا الطريق حّقه 
 " .م   والإ مر بالمعروف   والنهي عن المنكر الإ  ى   ورد السلا

السـلام ا  ا لقيــه   : علّمـه ا ِن  هــب ا لـى المدرســة ا و المصـنع ا ن يــؤدي حـق الرفيــق  -
وعيادتــه ا ِ ا مــرض   وتشــميته ا ِ ا عطــس   وزيارتــه فــي المناســبات   وا عانتــه وقــت الشــّدة   

 ..وا ِجابة دعوته ا ِ ا دعاه 
فـي القسـم الثـاني مـن ( حـق الرفيـق ) ق فـي بحـث وقد فصـلنا القـول عـن هـذه الحقـو

ــاب  ســلام )كت ــي الإ ِ ــإد ف ــة الإ ول ــدعًما  - 392ص  -( تربي ــا م ــه تجــد البحــث وافًي ــارجع ا لي ف
 .بالدليل 
علّمـه ا يًضــا ا ن يــؤدي حــق معلمــه ســواء ا كـان معلًمــا فــي مدرســة ا و كــان معلًمــا فــي  -
جلال وا: معمل  لإحترام   ا لّإ ينسى لـه فضـله عليـه  ا ن ا ن يتواضع له   ا ن ينظر ا ليه بعين الإ ِ

لقــه ا ِ ا غضــب   ا ن يجلــس بــين يديــه جلســة الــإ دب   ا ن يــدخل عليــه  يصــبر علــى ســوء خ 
 ..باستئذان   ا ن يصغي ا ليه عند التحدّ 

الـإ نف الـذكر   فـارجع ( التربيـة ) وقد فصلنا القول ا يًضا عن هذه الحقـوق فـي كتـاب 
 .فًيا مدعًما بالشواهد والدليل تجد البحث وا -ا خي المربي  -ا ليه 

وا خيًرا اَْوِصه قبل ا ن يخرج بتقوى الله عز وجل   ومراقبته في السر والعلن   والمحافظة 
يمان   وا لّإ يظهر منه سـوء ا دب  على الصلوات في ا وقاتها   وا لّإ يصحب ا ِلإ ا هل التقوى والإ 

 ! ..  ا و فساد خلق يسيء ا لى سمعته   ويخّل بوقاره 
* * * 

 :وعند المساء يتبع المربي المنهج الإ تي ( ب ) 
 :احرص على ا ن تكون صلاة المغرب والعشاء في مسجد الحي * 

" بسـبع وعشـرين درجـة( الواحـد ) صلاة الجماعة ا فضل من صلاة الفـّذ : " للحديث 
 .رواه الشيخان 

 :احرص على ا ن ترتدي وا ولإدك ثوب الزينة عند كل صلاة لقوله تبارك وتعالى  -

 ( . 39: الإ عراف . )  {خذوا زينتكم عند كل مسجد  }
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احـرص علــى ا لّــإ يا كــل ثومــاً ولــإ بصــلاً عنــد الــذهاب ا لــى المســجد حتــى لــإ يتــا ّ ى  -
من ا كـل ثوًمـا ا و : " قال   لما روى الشيخان عن جابر رضي الله عنه ا ن رسول : الناس 

 " .بصًلا فليعتزل مسجدنا 
إ ناقة والنظافة والطّيـب فـي المسـجد وفـي كـل مكـان  احرص على ا ن يظهر بمظهر ال -

: ا نـه قـال  لما روى الترمذي عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد عن ا بيه عن النبي 
ا ِن الله طيّب يحب الطيب   نظيف يحب النظافة   كريم يحب الكرم  جواد يحب الجـود " 

 " .  فنظّفوا ا فنيتكم ولإ تشبهوا باليهود 
ا تمــّس الطيــب ا ِ ا ا رادت الخــروج ا لــى المســجد   للحــديث الــذي رواه ا مــا المــرا ة فلــ

 .لعدم ا ِثارة الفتنة بين الرجال " ا ِ ا شهدت ا ِحداكن المسجد فلا تمّس طيًبا : " مسلم 
احرص على ا ن يكون الدخول ا لى المسجد بسكينة ووقـار   لمـا روى الشـيخان عـن  -

ا   سمع َجَلَبـَة رجـال  ن نصلّي مع رسول الله بينما نح: قال  -رضي الله عنه  -ا بي قتادة 
فلـا تفعلـوا   : )استعجلنا ا لى الصلاة   قـال : ما شا نكم ؟ قالوا :   فلما صلى قال ( ضّجة)

 ( .ا ِ ا ا تيتم الصلاة فعليكم بالسكينة   فما ا دركتم فصلّوا   وما فاتكم فا تموا
مـا روى ا حمـد وابـن ماجـة احرص على قراءة هذا الدعاء عنـد الخـروج ا لـى الصـلاة ل -

 ..وابن خزيمة 
من خـرج : يقول  سمعت رسول الله : عن ا بي سعيد الخدري رضي الله عنه قال 

اللهم ا ني ا سا لك بحق السائلين عليك   وبحق خروجي ا ليك   : " من بيته ا لى الصلاة فقال 
راًرا مـن  نـوبي ا نك تعلم ا نه لم يخرجني شر ولإ بطر   ولإ سمعة ولإ رياء   خرجت هرًبـا وفـ

ا ليــك   خرجــت رجــاء رحمتــك   وشــفقة مــن عــذابك   خرجــت اتقــاء ســخطك   وابتغــاء 
 " .مرضاتك   ا سا لك ا ن تنقذني من النار برحمتك 

اللهــم اجعــل فــي قلبــي نــوًرا   وفــي لســاني نــوًرا   واجعــل فــي : " وروى مســلم ا يًضــا 
  ومن ا مامي نوًرا   واجعل من  سمعي نوًرا   واجعل في بصري نوًرا   واجعل من خلفي نوًرا

 " .فوقي نوًرا   ومن تحتي نوًرا   اللهم ا عطني نوًرا 
فا  ا وصلتم ا لى المسجد   فاحرصوا على تقديم الرجل اليمنـى عنـد الـدخول واقـرؤوا  -

 :هذا الدعاء 
 " .ا عو  بالله العظيم   وبوجهه الكريم   وسلطانه القديم   من الشيطان الرجيم " 
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 " .صّل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم " 
ــو داود " رب اغفــر لــي  نــوبي   وافــتح لــي ا بــواب رحمتــك "  ؛ لمــا ورد فيمــا رواه ا ب

 .ومسلم والنسائي والترمذي 
.. احرصوا على صلاة ركعتـين تحيـة للمسـجد قبـل الجلـوس ؛ لمـا ا خـرج الشـيخان  -

جـاء ا حـدكم المسـجد فليركـع  ا ِ ا: " قـال  ا ن النبـي  -رضـي اللـه عنـه  -عن ا بـي قتـادة 
 " .ركعتين قبل ا ن يجلس 

 .بعد الإنتهاء من صلاة الجماعة اشرع مع ا ولإدك بالإ  كار الواردة التي سبق  كرها  -
 :فا  ا خرجت من المسجد قدم الرجل اليسرى عند الخروج واقرا  هذا الدعاء  -
 " .اللهم صّل وسلم وبارك على سيدنا محمد " 
 " .ي   وافتح لي ا بواب فضلك رب اغفر لي  نوب" 

 .فاحرص على ا ن تعلمها ا ولإدك   بعد ا ن يقتدوا بك في تطبيقها 
احـرص علـى ا ن يـؤدوا واجبــاتهم المدرسـية مـن كتابــة وظـائف   ومراجعـة ا بحــاّ   * 

ــم دروس  ــالهم   .. وحــل مســائل   وفه ــوا ا عم ــى ا ن يتقن ــى ا حســن وجــه   وا رشــدهم ا ل عل
ثال تحقًقـا بقولـه عليـه الصـلاة والسـلام فيمـا رواه البيهقـي عـن وينجزوا دراستهم على ا كمل م

ا ِن الله يحـب ا  ا عمـل ا حـدكم عمّلـا : " قال  ا ن رسول الله  -رضي الله عنها  -عائشة 
 " .ا ن يتقنه 

ولإ با س في تذكير الولد دائًما فضيلة العلم والتعلم بالإ يات القرا نية   والإ حاديث النبويـة 
 ..ية   والكلمات التوجيه

 :فتذكيره بالإ يات  -

 ( . 1: الزمر . )  {هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون  }

 ( . 99: المجادلة . )  {يرفع اهلل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات  }

 ( . 994: طه . )  {وقل رب زدني علًما  }

 ( . 22: فاطر . )  {ِإمنا خيشى اهلل من عباده العلماُء  }
 :وتذكيره بالإ حاديث  -
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الدنيا ملعونة   وملعون ما فيها : " قال  روى الترمذي عن ا بي هريرة ا ن رسول الله 
 " .  وعالًما ا و متعلًما ( ا طاعه ) ا ِلإ  كر الله   وما والإه 

من خرج في طلب العلـم فهـو فـي سـبيل اللـه حتـى يرجـع : " وروى الترمذي عن ا نس 
. " 

ا ن .. فضل العالم على العابـد كفضـلي علـى ا دنـاكم : " ا بي ا مامة وروى الترمذي عن 
الله وملائكته وا هل السموات والإ رض حتى النملة في جحرها   وحتـى الحـوت يصـلّون علـى 

 " .معلمي الناس الخير 
 :وتذكيره بالكلمات التوجيهية  -

مصــاّف ا ِن العلــم يرفــع مــن قــدر الرجــال   ويجعلهــم فــي : كــا ن يقــول المربــي للولــد 
 ..العظماء الإ بطال   ويكونون محل احترام الناس   وتقدير المجتمع 

وا ِن الجهل يهدم بيوت العز والكرم   ويجعل مـن المتصـفين بـه ا ناًسـا لـإ وزن لهـم ولـإ 
صـلاح  ورحـم اللـه .. احترام بـين صـفوف العلمـاء   وطبقـات المثقفـين   ورجـال الفكـر والإ ِ

مام الشافعي حين قال  ا راد الدنيا فعليه بالعلم   ومن ا راد الإ خرة فعليه بالعلم  ومـن  من: " الإ ِ
 " .ا رادهما مًعا فعليه بالعلم 

مام عليٍّ حين قال   :ورضي الله عن الإ ِ

 فقذذذذذذذذذذم بعلذذذذذذذذذذذمب وال تبذذذذذذذذذذِل بذذذذذذذذذذذه بذذذذذذذذذذذدًلا  

  
 النذذذذذذذذاس مذذذذذذذذوتى وأهذذذذذذذذل العلذذذذذذذذم أحيذذذذذذذذاء 

   
  وتبـيّن مـن ا لى غير  لك من التوجيهات القيمة التي تحّض علـى العلـم   وترّغـب فيـه 

 ..منزلته الكبرى عند الله   وعند الناس 
والمربّي لإ يعدم الوسائل في تلقين الولـد فضـل العلـم والعلمـاء   سـواء مـا يتعلـق بسـرد 
الموعظة   ا و ما يتعلق بعرض القصة   ا و ما يتعلق بضرب الإ مثال   ا و مـا يتعلـق بالإستشـهاد 

 .بالشعر وا قوال السلف 
ا ولإدك في السهرة فضيلة خلقية   ا و ما ثرة اجتماعيـة ا و معجـزة  احرص على ا ن تلقن* 

 ..نبوية   ا و قصة تاريخية   ا و حقيقة علمية 
 . ليستفيد الإ ولإد من توجيهاتك   ويتا ثرون من مواعظك 

 :ولنضرب على  لك مثًلا 
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سراء والمعراج ) حينما تمر على المسلمين مناسبة عظيمة كمناسبة   -مثًلـا   اجمـع( الإ ِ
 :ا هلك وا ولإدك لتبين لهم الحقائق التالية  -ا خي المربي 

ســراء والمعــراج معجــزة خالــدة ا كــرم اللــه بهــا نبينــا العظــيم صــلوات اللــه  - 9 حادثــة الإ ِ
وســلامه عليــه فــي وقــت عصــيب   وزمــن رهيــب   فــي وقــت ا معــن الكــافرون فــي تعذيبــه   

 ..والتصدي لدعوته   والتنكيل با تباعه وا صحابه 
كرام   كانـت قبل اله عزاز والـإ ِ سـراء والمعـراج   ا و بالـإ حرى كـان الـإ  جرة بعام كـان الإ ِ

 ..الرحلة المباركة في ملكوت السموات والإ رض 
سراء والمعراج ؟ - 2  ما معنى الإ ِ

سراء   .توجهه صلوات الله عليه ليًلا من مكة ا لى بيت المقدس في لحظات : معنى الإ 
 .ة والسلام ا لى السبع الطباق في لمحات صعوده عليه الصلا: ومعنى المعراج 

سراء والمعراج كان بالروح والجسد   لتسطر لرسولنا العظـيم المعجـزة الخالـدة  وكلا الإ ِ
في سجل معجزاته الكثيـرة التـي هـي دلإئـل صـادقة علـى نبوتـه   وبـراهين ناطقـة علـى صـدق 

 ..رسالته 
 السلام في رحلته المباركة ؟ما هي ا هم المشاهد التي را ها النبي عليه الصلاة و - 3

مـّر علـى قـوم : " ا نه عليه الصـلاة والسـلام .. روى الطبراني والبخاري والبيهقي والبزار 
مـا : يزرعون ويحصدون في يوم   كلما حصدوا عاد كما كـان   فقـال لجبريـل عليـه السـلام 

ئة ضـعف   هؤلإء المجاهدون في سبيل الله   تضاعف لهم الحسنة ا لـى سـبعما: هذا ؟ قال 
 " .وما ا نفقوا من شيء فهو ي ْخلفه وهو خير الرازقين 

  كلمـا ر ضـخت عـادت كمـا ( تكسـر ) ثم ا تى على قوم ت ْرضخ رؤوسهم بالصخر "  -
هؤلإء الذين تتثاقـل : ما هذا يا جبريل ؟ قال : كانت   ولإ يفتّر عنهم من  لك شيء   فقال 

 " .رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة 
على قوم على ا قبالهم رقاع   وعلـى ا دبـارهم رقـاع   يسـرحون كمـا تسـرح  ثم ا تي"  -

هؤلإء الذين لـإ : ما هؤلإء ؟ قال : الإ نعام يا كلون الضريع   والزقّوم   َوَرْضف جهنم   فقال 
 " .يؤّدون زكاة ا موالهم   وما ظلمهم الله   وما ربك بظّلام للعبيد 

فـي قـدر   ولحـم نيّـئ خبيـث فـي قـدر    ثم ا تى على قوم بين ا يـديهم لحـم نضـيج"  -
ون النضيج   فقال  هـذا : ما هؤلإء يا جبريل ؟ قـال: فجعلوا يا كلون من النيئ الخبيث   وَيَدع 

الرجل من ا متك تكون عنـده المـرا ة الحلـال الطيـب   فيـا تي امـرا ة خبيثـة فيبيـت عنـدها حتـى 
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يًثـا   فتبيـت عنـده حتـى تصـبح يصبح   والمرا ة يكون عندها الرجل الحلال   فتا تي رجًلـا خب
. " 

ثم ا تى على قـوم ت قـَرض  ا لسـنتهم وشـفاههم بمقـاريض مـن حديـد   كلمـا ق رضـت "  -
هؤلـإء خطبـاء : مـا هـذا يـا جبريـل ؟ قـال : عادت كما كانت لإ يفتّر عنهم من  لـك   قـال 

 " .الفتنة 
بل   يلتقمون جمًرا فيخرج من ا سـافلهم "  - :   فسـا ل جبريـل ومّر بقوم مشافرهم كالإ ِ

 " .هؤلإء الذين يا كلون ا موال اليتامى ظلًما : َمْن هؤلإء ؟ فقال 
مــن هؤلــإء ؟ : ومــّر بقــوم يقطــع مــن جنــوبهم اللحــم ثــم يطعمونــه   فســا ل جبريــل "  -
 ( .ا ي المستهزئون العيَّابون " ) ا نهم الغّمازون اللّمازون : فقال 

ثّلـت لل نبـي عليـه الصـلاة والسـلام ليلـة ا ِسـرائه ا لى غيـر  لـك مـن هـذه المشـاهد التـي م 
 .ومعراجه 

ــاء  ــه اجتمــع فــي هــذه الرحلــة المباركــة بالإ نبي ــه الصــلاة والســلام ا ن ــه علي وقــد صــح عن
 .صلّى بهم جماعة في المسجد الإ قصى  والمرسلين يرحبون به ويسلمون عليه   وا نه 

  ومصـير الـذين  ويستطيع المربي بعد سرد هذه المشـاهد ا ن يركـز علـى ا هميـة الصـلاة
سـراء  يتثاقلون عنها   وما ا يلقون من ا ِهانة وعذاب   وا ن الصلاة فرضـت فـي السـماء ليلـة الإ ِ
والمعراج   ليعرج المسلم بروحه في لحظات الخشوع ا لى السماء يسـتمد مـن اللـه عـز وجـل 

وفــي  لــك ترفُّــع للمســلم عــن رعونــات .. عــزم الحيــاة   وروح الجهــاد   وحساســية التقــوى 
 ..الحياة   ووساوس النفس الإ مارة   ومطامع الدنيا الفانية 

كما ا نه يستطيع ا يًضا ا ن يحّذر من الزنى   وا كل المال بالباطـل   ومـن الغيبـة والنميمـة 
و لك في التعليق على كل مفسدة  كرها عليه الصلاة والسلام فـي ..   والإستهزاء بالإ خرين 

عسـى ا ن ينزجـر الإ ولـإد عـن الفسـاد حـين .. لمباركة سرد مشاهده بعد ا ن انتهى من رحلته ا
 !! ..يعرفون شيًئا عن نهاية المفسدين ومصيرهم 

 ما هي صلة المسجد الحرام بالمسجد الإ قصى ؟ - 4
ا مـا صـلة المسـجد الحـرام : ) يقول الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله في مقـال لـه 

ة ا شرف ا هل الإ رض لإ نهم حراس بالمسجد الإ قصى فهو صلة الشرف بالشرف   فسكان مك
الكعبة وسـدنت ها مـن لـدن ا بـراهيم عليـه السـلام   والمسـجد الإ قصـى هـو مهـب  الرسـالإت   

فيجـب ا ن تنطلـق مواكـب التحريـر مـن هـاتين .. وملتقى النبوات في فترات طويلة من التـاريخ 
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يمان من هذين المسجدين  نسـانية ليهتدي العـالم ال.. البقعتين   وتسير كتائب الإ ِ ضـال   والإ ِ
سلام  يمان   ورسالة الإ ِ سراء   .. الحائرة بنور الإ ِ وتمضي السنوات بسرعة فائقة بعد حادثة الإ ِ

وا ِ ا المسلمون يدقّون ا بواب بيـت المقـدس هـادين وفـاتحين   ثـم ا ِ ا هـم ينطلقـون مـن بيـت 
صر في مملكة واحدة   ليضعوا الشام   والعراق   وم..المقدس شرًقا وغرًبا   وجنوًبا وشماًلإ 

 ..تنبعث منها جيوشهم ا لى ا نحاء الدنيا فاتحة محّررة 
سـراء   وهـذا ا ول تفسـير واقعـي وسياسـي  هذا ا ول ا نبـاء المعجـزة الخالـدة مـن قصـة الإ ِ

ثم يمضي التاريخ مسرًعا   وا ِ ا جيوا الصـليبيين تـدّق ا بـواب بيـت .. لمغزاها الكبير العميق 
جري ا نهاًرا في شـوارعها ومسـجدها الإ قصـى   وا ِ ا هـي عاصـمتهم المقدس   وا  ا المذابح ت

ثـم يمضـي التـاريخ مسـرًعا   فـا  ا صـلاح الـدين الـإ يوبي .. الدينية لمدة تقترب من مائه سنة 
يدق ا بواب بيت المقدس مرة ا خرى   ويحررها من ربقة الصليبية الجائرة  فلا يراق دم   ولـإ 

ل بيت المقدس وفلسطين كلها تحت حكم المسـلمين ويظ.. تنتهك حرمة   ولإ يخفر عهد 
  وتظــل كنائســها ومعابــدها ا مانــة فــي ا يــديهم   يحســنون القيــام بهــا  والحفــاظ عليهــا حتــى 

نكليزي  قولتـه ( ا لْنبـي ) تدخلها جيوا الحلفاء في الحرب العالمية الإ ولى   ويقـول القائـد الـإ 
ل  لك وهو يظن ا نهم انتزعوها ا لى الإ بـد   يقو( الإ ن انتهت الحروب الصليبية : ) المشهورة 

نكليز ا ن يخرجــوا مــن فلسـطين ا ِلــإ بعـد ا ن يخلّفــوا وراءهــم  مـن ا يــدي المسـلمين   ويــا بى الـإ ِ
 (.ا سرائيل)صنيعتهم القزم 

وها هي الدول الكبرى تساند اليهود   وتفتعل الحروب الطاحنة لتنفيـذ المخطـ  الـذي 
م بــه ا ســرائيل حتـى انتهــت الما ســاة  ا ن يقــع المسـجد الإ قصــى   وبلــد  9127فـي حــرب تحلـ 

سراء والمعراج فريسة سائغة فـي قبضـة اليهـود  ولـإ يـزال الصـراع  قائمـاً بفصـوله الداميـة .. الإ 
بيننا وبين ا سرائيل   ولسنا ندري ما تكشف بـه الإ يـام القريبـة عـن نتـائج هـذا الصـراع   وعـن 

 !! ..مطامع اليهود التوسعية 
سراء ؟ وهل ا دركنا ا ي مغزى عظيم قد انطوى عليـه هـذا فهل عرفنا السر في  حادّ الإ 

 ( .الحادّ المعجز ؟ 
 
 ما هو واجب المسلمين تجاه فلسطين والمسجد الإ سير المستغيث ؟ - 2 

هو في الحقيقـة واجـب شـاق وصـعب   بـل مسـؤولية كبـرى ا مـام اللـه وا مـام التـاريخ   
 ..وا مام الإ جيال الحاضرة والمستقبلة 
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سراء ا مانة عظيمة في ا عناقنا نحن المسـلمين   وهـي  رسول الله  لقد وضع بهذا الإ ِ
ا ن نحرر المسجد الإ قصى   وما حوله من براثن اليهوديـة الغـادرة   وربقـة الصـهيونية الحاقـدة 
سـلامي الكبيـر   وا ن نواصـل الكفـاح  وا ن نحتفظ با رض فلسطين كجزء لإ يتجزا  من وطننا الإ ِ

سراء والمعراج .. م المهج والإ رواح   ونريق الدماء   ونقدّ  حتى نخلّص ا خر شبر من ا رض الإ ِ
 ..من الغزاة المعتدين   والبغاة الظالمين 

ا ِن ا ســرائيل لــن تــزول   وفلســطين لــن تتحــرر ا ِلــإ علــى ا يــدي المــؤمنين الصــادقين   ) 
اللـه   الراكعين الساجدين   والإ مرين بـالمعروف   والنـاهين عـن المنكـر   والحـافظين لحـدود

ا ولئـك الـذين لـإ يقـف لهـم ا حـد   ولـإ تصـمد .. الذين يخوضون المعارك ا طهـاًرا متوضـئين 
يـان صـر اللـه )  ( هبّـي يـا ريـح الجنـة )   ( اللـه ا كبـر ) ا مامهم قوة ا  ا نادى فـيهم المنـادي 

 ( .يا رجال القرا ن زينوا القرا ن بالفعال )   ( اقترب 
.. ا ولإيـة النـاس   ونصـرة العـالم   ومسـاعدة الـدول ا ولئك الذين ا منوا بـا نهم ا ِْن فقـدو

ومـا )   وا ِن معهم جنـود اللـه ( وكفى بالله وكيلا   وكفى بالله نصيًرا ) فا ن معهم جّل شا نه 
  ا ولئك الذين سـتتحرر بهـم فلسـطين وت قتلـع بهـم جرثومـة اليهوديـة ( يعلم جنود ربك ا ِلإ هو 

سلام   ليس لهؤلإء هدف ا ِلإ سـلام   ولـإ  من ا رض الإ ِ ا علـاء كلمـة اللـه   ولـإ عنـوان ا ِلـإ الإ ِ
 . (9)( شعار ا ِلإ العبودية لله   ولإ هتاف ا ِلإ الله ا كبر 

 -واللـه -لـإ يكـون مـن ورائـه .. فكل تحرير لفلسطين عن غير هذه المعاني والشعارات 
 .ا ِلإ النكسات والو كسات والهزائم المنكرة 

تزال طائفة من ا متي ظـاهرين علـى الحـق لـإ يضـرهم لإ : " يقول عليه الصلاة والسلام 
 .رواه الشيخان " من خالفهم حتى يا تي ا مر الله 

سـلام ا جياًلــإ مؤمنـة تكـون مـن تلـك الطائفـة التـي قــد  فنرجـو مـن اللـه ا ن يهيـئ لعـزة الإ ِ
 ..اختارها الله لنصرة دينه   وا ِعلاء كلمته   والجهاد في سبيله 

ا من باع دنياه با خرته   و يا من ا رخص الروح يوم ينـادي فيا َمن ا خلص نفسه لله   و ي
 !! ..حّي على الجهاد   هبّي ريح الجنة   يا نصر الله اقترب : المنادي 

وعلـى المربــي ا ن يركــز فــي  هــن الإ ولــإد قضــية الجهــاد فــي ســبيل اللــه لتحريــر الــإ رض 
لتتا صـل فـي ..  المقدسة بشكل مسـتمر دائـم كلمـا وجـد الفرصـة سـانحة   والظـروف مواتيـة

                                                

 .للا ستا  القرضاوي " دروس من النكبة " من كتاب ( 9
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نفسية الولد حب الجهاد   وتترسخ في قلبه مسؤولية الإ جيـال فـي تخلـيص المسـجد الإ قصـى 
فالتوجيـه الـدائم لـه ا ثـره . مـن بـراثن اليهـود   وتحريـر فلسـطين مـن دنـس الصـهيونية الغاشـمة 

 !! ..الإ كبر   والنقطة الدائمة تؤثر في الحجر 
ــي كــل ا مســية ا ن ــي ف ــلاحهم  وهكــذا يســتطيع المربِّ ــاءم مــع ا ِص ــإده بمــا يتل يوجــه ا ول

 ..الإ خلاقي   وما يرتب  بواقعهم الإجتماعي   وما يتصل بتوعيتهم الفكرية والتاريخية 
ــه ا ن  ولــإ بــا س بالإســتعانة بكتــب التفســير والحــديث القديمــة والمســتحدثة   كمــا علي

ــاريخ   و ــائع الســيرة والت ــوس   ووق ــة النف ــي عالجــت تزكي ــب الت ــلام يســتعين بالكت س نظــم الإ ِ
 .وعلى الله قصد السبيل ..  (9) المتنوعة
 ..احرص على ا دخال المرح والسرور في جو العائلة   ومحي  الإ سرة * 
قـدح الإ  هـان   وشـحذ : و لك بـا جراء مسـابقات ثقافيـة بـين الإ ولـإد الهـدف منهـا  -

 .العزائم   وتكوين الثقافات   ونشر روح المرح في جو الإ سرة 
لقاء  - : الهدف منهـا .. النكات الطريفة   واللطائف الجميلة   والحكايات الظريفة وبا 

 ..تجديد النشاط   وقتل السا مة والملل في النفوس 
الهدف .. وبالقيام با لعاب رياضية   ومحاورات ا دبية   وتمثيليات اجتماعية وتاريخية  -
 ..وين التوعية الفكرية تنشي  الدورة الدموية   وتثبيت الدعائم الخلقية   وتك: منها 

نمـا ج مـن ممازحتـه عليـه الصـلاة والسـلام للا صـحاب    -ا خي المربي  -وقد مر بك 
ــه للصــبيان   ومــن ســنّه للهــو الهــادف المبــاح  فتا ســى بنبــي الهــدى والرحمــة .. ومــن ملاعبت

في على البيت المرح والحبور   وتدخل في نفوس ا ولإدك الفرح والسرور   ..والتسامح   لتض 
احــرص علــى ا ن يكــون النــوم للجميــع بــاكًرا لــإ ن الســهر مضــّر بالصــحة   مرهــق  *

للا عصـاب   قاتـل لبركـة البكـور   مسـبب لفـوات الصـلاة عنـد الفجـر   وارتخـاء البـدن عنــد 
 ..النهوض 

                                                

 .للمرحوم سيد قطب " الظلال " التفسير لإبن كثير   : من كتب التفسير التي ا قترحها  9
 ..للنووي " رياض الصالحين " للمنذري   " الترغيب والترهيب : " من كتب الحديث 

حياء : " من كتب التزكية للنفوس  مام الغزالي   " الإ ِ رسالة " لإبن قدامة المقدسي   " مختصر منهاج القاصدين " لللا ِ
 .للمحاسبي " المسترشدين 

سلام والسيرة  سلامي " للا ستا  البوطي والغزالي   " فقه السيرة : " من نظم الإ ِ " للا ستا  طبارة   " روح الدين الإ ِ
سلامية   .للدكتور صبحي الصالح " النظم الإ ِ
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سلام   ومن فعله وتوجيهه عليه الصـلاة  والنوم باكًرا والإستيقاظ باكًرا هما من سيماء الإ ِ
 .والسلام 

سـلام فلكراهتـه ا ما ال النـوم قبـل العشـاء والحـديث بعـدها    نوم باكًرا من سيماء الإ ِ
كان يكـره النـوم "  لما روى البخاري عن ا بي برزة الإ سلمي رضي الله عنه ا ن رسول الله 

 " .قبل العشاء   والحديث بعدها 
نه جـ.. والحديث بعدها ا ِ ا كان لغرض نافع   وتربية فاضلة   وتعليم مفيد  ائز   لمـا فا 

ر  عنـد  كـان رسـول اللـه : " قـال  -رضي الله عنه  -روى البخاري وا حمد عن عمر  يسـم 
 " .الليلة   كذلك في الإ مر من ا مور المسلمين وا نا معه  -رضي الله عنه  -ا بي بكر 

رضـي  -وا ما السمر بعد العشاء مع الإ هل فجائز مطلًقا   لما روى مسلم عن ابن عباس 
كيـف صـلاة : عنـدها لـإ نظر  رقـدت فـي بيـت ميمونـة ليلـة كـان النبـي "  : -الله عنهما 
 .. " .مع ا هله ساعة ثم رقد  فتحدّ النبي : ؟ قال  رسول الله 

وا ما السهر في اللغو والغيبة والمعصية كما يسـهر النـاس اليـوم علـى ا كـل لحـوم النـاس   
نه حرام باتفاق .. ومشاهدة مرائي التلفاز الإ ثمة   .فا 

ا ا ن الإستيقاظ باكًرا مـن توجيهاتـه عليـه الصـلاة والسـلام   فلمـا روى الطبرانـي فـي وا م
 " .بورك لإ متي في بكورها : "  الإ وس  عن النبي 

ومن الإ مور الهامـة التـي يجـب ا ن يعرفهـا المربـي ا ن الجسـم ينبغـي ا ن يا خـذ حظـه مـن 
 ..كاليفها النوم والراحة   حتى ينش  كل النشاط في تحمل ا عباء الحياة وت

والولد بشكل خاص ينبغـي الإعتنـاء بـه مـن ناحيـة صـحته ونومـه لإ نـه يمـر بـا طوار النمـو 
ــين اليــوم والليلــة ثمــاني .. الجســمي والعقلــي والنفســي  فعلــى الإ قــل يجــب ا ن يكــون نومــه ب

 .فا ن جسمه سيتعرض للضعف والإنهيار .. ساعات   وا ِلإ 
لقيلولة بعد صلاة الضحى   ليعـّوض مـا فاتـه والنبي صلوات الله وسلامه عليه كان ينام ا

وهذا توجيه كريم لهذه الإ مـة حتـى تكـون صـحيحة الجسـم   قويـة الهمـة   .. من النوم ليًلا 
 ..متجددة النشاط والحيوية 

احرص على ا ن يقبِّل الإ ولإد قبل نومهم يد ا بويهم   وا ن يقرؤوا دعـاء النـوم المـا ثور   * 
 .وصلاة الفجر   ليستا نفوا برنامجهم اليومي من جديد  وا ن ينووا الإستيقاظ للتهجد
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مــن الســنة ا ِ ا ا ويــت ا لــى الفــراا ا ن تنفضــه بــا زار مخافــة التعــرض لحشــرة مؤ يــة   ثــم 
 :تضطجع على شقك الإ يمن وا نت على وضوء   ثم تقول 

ؤوي "   " الحمد للّه الذي ا طعمنا وسقانا   وكفانا وا وانا   فكم ممن لإ كافي له ولإ م 
 (مسلم وغيره  )

 .ثم تنفث في يديك   وتقرا  .. ثم تقرا  ا ية الكرسي 
 ..قل ا عو  برب الناس .. قل ا عو  برب الفلق .. قل هو الله ا حد  -

 ( .البخاري ومسلم) وتمسح بهما ما استطعت من جسدك   تفعل  لك ثلاّ مرات 
. ر اللـه ثلاًثـا وثلـاثين ثم تسبّح الله ثلاًثـا وثلـاثين   وتحمـد اللـه ثلاًثـا وثلـاثين   وتكبّـ

 ( .مسلم ) 
ثلـاّ ( اللهم قني عذابك يوم تبعث عبـادك ) ثم تضع يدك اليمنى تحت خّدك وتقول 

 ( .الترمذي . ) مرات 
 :وا خيًرا تقرا  هذا الدعاء 

 (البخاري ومسلم " . ) باسمك اللهم ا حيا وا موت "  -
حمهـا   وا ن ا رسـلتها باسمك ربي وضعت جنبي وبك ا رفعه   ا ن ا مسكت نفسي فار" 

 (البخاري ومسلم " . ) فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين 
ــإ رض ورب العــرا العظــيم   ورب كــل شــيء   فــالق "  اللهــم رب الســموات ورب ال

نجيــل والقــرا ن   ا عــو  بــك مــن شــر كــل دابــة ا نــت ا خــذ  الحــب والنــوى   منــزل التــوراة والإ ِ
 (مسلم وغيره " .. ) بناصيتها 
ا نت الإ ول فليس قبلك شيء   وا نت الإ خر فليس بعـدك شـيء   وا نـت الظـاهر اللهم " 

" فليس فوقك شيء   وا نت الباطن فليس دونك شيء   اقـض عنـا الـدين   وا غننـا مـن الفقـر 
 (مسلم وغيره ) 

اللهم ا ني ا سلمت نفسـي ا ليـك   ووجهـت وجهـي ا ليـك   وفوضـت ا مـري ا ليـك  "  -
اليك   لإ ملجا  ولإ منجا منك ا ِلإ ا ِليك   ا منـت بكتابـك والجا ت ظهري ا ِليك   رغبة ورهبة 
 (البخاري ومسلم " . ) الذي ا نزلت   وبنبيك الذي ا رسلت 

ظ بـا  ن اللـه  وا ِ ا ا صـابك . ثم نم بنيّة الإستيقاظ علـى صـلاة التهّجـد والفجـر   فَسـت َيقَّ
: قـال -رضـي اللـه عنـه -ا رق فاقرا  هذا الدعاء فا نك تنام با  ن الله   روى الترمـذي عـن برْيـَدة 
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مـا ا نـام الليـل مـن : فقـال يـا رسـول اللـه  -رضـي اللـه عنـه  -شكا خالد بن الوليـد المخزومـي 
 :ا ِ ا ا ويت ا لى فراشك فقل : الإ رق   فقال له عليه الصلاة والسلام 

اللهم ربَّ السموات السبع وما ا ظلت   ورب الإ رضـين ومـا ا قلّـت   ورب الشـياطين " 
لي جاًرا من شر خلقك كلهم جميًعا ا ن يفرط عليَّ ا حد ا و يبغي علي   عزَّ وما ا ضلت   كن 

 " .جارك   وجّل ثناؤك   ولإ ا ِله غيرك   لإ ا له ا لإ ا نت 
ا ن هذا المنهج التربوي في اليوم والليلة جمع ما بـين الـذكر  -ا خي المربي  -ولقد را يت 

سلام   ومزج ما بين الرياضة وال وركز على جوانب معينة .. ثقافة والمرح والعبادة   وا داب الإ ِ
عداد والتربية   ..من التوجيه والإ ِ

ولـإ  -فـا ن ولـدك .. فا  ا كنت من المواظبين عليـه   والمطبقـين لـه   والمتمسـكين بـه 
يمـان والتقـوى   ويكـون ا نسـانًا  -شك  ـلَّم الإ ِ سينشا  على الطهر والإ خلـاق   ويتـدّرج علـى س 

سـلام  سويًّا متزنًا يخشى الله في السر والعلن   ويراقبه في المنقلب والمثوى   وَيلتزم مبادئ الإ ِ
بــل يعطــي للا ولــإد الــذين حولــه القــدوة الصــالحة فــي ورعــه وتقــواه   .. فــي الحــل والترحــال 

مـن غيـر سـا مة  -ا خي المربـي  -فاحرص على التطبيق .. والإ سوة الحسنة في تطبيقه ومعاملته 
 .اف المتقين الإ برار   وما  لك على الله بعزيز ولإ ملل   حتى ترى ولدك في مص

 :ولكن عليك ا ن تلاحظ في هذا المنهج الإ مور التالية 
ومـا ( الوسـائل المـؤثرة فـي تربيـة الولـد ) ا ن تحرص على تطبيق ما جـاء فـي فصـل  - 9

فــي توجيهاتــك لإ ولــإدك فــي الفتــرة المســائية ( مســؤولية التربيــة الإجتماعيــة ) جــاء فــي فصــل 
 .باحية وفي كل الإ وقات والص

هذا المنهج التربوي يصلح للا ولـإد الـذين شـارفوا سـّن التمييـز ومـا بعـده   ا مـا ا  ا  - 2 
كان الإ ولإد ما قبل سن العاشرة فعلى المربّي ا ن ينهج معهـم نهجـاً تربويّـاً ا خـر   يـتلخص فـي 

 :شيئين 
سلامية   وتعليمهم ا ركان العب( ا  )  .ادة ولإسيما الصلاة تلقينهم مبادئ العقيدة الإ ِ
سـلامية مـن صـدق   وا مانـة   وبـّر الوالـدين   وتقيــد ( ب) تلقيـنهم مبـادئ الإ خلـاق الإ ِ

ــة  ــوق   .. با لفــاظ الخطــاب الجميل ــة   والعق ــك ا ن تحــّذرهم مــن الكــذب والخيان كمــا علي
 ...وكلمات السّب والشتائم 

سـلام صـلوات  وهذا المنهج التربوي الإ خر للصغار يتفق مع المبدا  الذي خطّه رسول الإ ِ
 :الله وسلامه عليه حين قال 
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 (رواه الديلمي " . ) ا مرنا معاشر الإ نبياء ا ن نحدّ الناس على قدر عقولهم " 
اجعل من المنهج اليومي جزًءا من الوقت لتسا ل ا ولإدك ما ا يتوجهون ويتعلمـون    - 3

ــر متلــائم مــع عق ــه مــن المدرســة غي ــذي يتلقون ــه ال ــت التوجي ــا ن را ي ســلام  وا خلــاق ف ــدة الإ ِ ي
سلام  .. فما عليك ا ِلإ ا ن تصحح لهـم الإ فكـار   وتحـذرهم مـن معلمـي السـوء والزيـل .. الإ ِ

ســلام   ويخونــون ا مانــة التربيــة الفاضــلة    جراءات الحازمــة تجــاه مــن ي لحــدون بالإ ِ وتتخــذ الــإ ِ
لحاد والضلال   ! ..ويوقعون الإ ولإد في شباك الإ ِ

يثـار   حتـى ا ِ ا لقن ا ولإدك بشكل دائ - 4 م مبـادئ الـإ خوة والمحبـة   والتعـاون   والإ ِ
ــة  ــإ بويهم طواعي ــّرهم ل ــان ب ــادة   وك ــا وع ــنهم خلًق ــا بي ــاطف فيم ــان التع ــر ك ــوا ســن الكب بلغ

 ..بل تراهم المثل الإ على في التعاطف والمحبة والبر .. واختياًرا 
خراجهم ا لى نزهة في بسـتان   ا   - 2 و َسـْفَرٍة علـى شـاطئ كلما را يت الفرصة سانحة لإ ِ
فعليك ا لإ تقصر في هذا الحق التربوي   حتى تنش  ا جسامهم   وتتـرّوح نفوسـهم   .. بحر 

 ..ويتعلموا من فنون الرياضة والسباحة والإ لعاب ما فاتهم 
ْم مع ا هلك وا ولإدك الإ يام المندوب صيامها شرًعا  - 2 حتـى ا  ا جلسـت وا ِيـاهم .. ص 

فطــار را وا  ليعتــادوا صــيام النفــل بقــدوتك .. منــك البشاشــة والبشــر والملاطفــة علــى مائــدة الإ ِ
 .الصالحة   وا خلاقك الكريمة   وا سلوبك الجميل 

ولإ با س ا ن تسلك مع ا ولإدك ا سلوب الهدايا   وتلبي لهم ما يطلبونه مـن مـال  ا و  - 7
يا مـن ا ثـر ولـإ يخفـى عليـك مـا للهـدا. ورحم الله ا ًبا ا عان ا ولإده علـى بـّره .. شراء حاجات 

ــي  ــاد   ا و نجــاح ف ــى اجته ــابرة عل ــادة ا و مث ــي عب ــتمراره ف ــى اس ــد عل ــي تشــجيع الول ــر ف كبي
 !!..امتحان 

ــة    ــوي فــي اليــوم والليل هــذه ا هــم الإقتراحــات التــي را يــت ا ن تتّبعهــا فــي المــنهج الترب
 على تطبيقها   لتكون تربيتك لإ ولإدك على النحو الذي يتطلبه منـك -ا خي المربي  -فاحرص 

سلام   ويمليه عليك الواجب   والله هو الموفق   .الإ ِ
اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون ا حسنه   وهب لنا مـن لـدنك سـلطانًا نصـيًرا 

 ..  وعزًما متيًنا   وا ِرادة قوية ا ِنك خير ما مول 
* * * 
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 :تهيئة الوسائل الثقافية النافعة  - 7
جب التعليمي تجاه َمن لهم في ا عناقهم حق التعلـيم انطلاًقا من مسؤولية المربين في الوا

والتربية   وجب عليهم ا ن يهيئوا لهم الوسائل الثقافية النافعة المتنوعة حتى ينضـج الولـد عقليًّـا 
 ..  ويتكون في الحياة فكريًّا وعلميًّا 

 :وا رى ا ن هذه الوسائل تتركز في الإ مور التالية 
 :ناول الإ صناف التالية تكوين مكتبة خاصة بالإ ولإد تت - 9
 .مصحف كريم واضح الكلمات والتشكيل لكل ولد في الإ سرة ( ا  ) 
 .تفسير للسور القصيرة يتلاءم مع ا فهام الإ ولإد الذين هم في سن التمييز ( ب ) 
تفسير عام للقـرا ن الكـريم يتلـاءم مـع ا فهـام الإ ولـإد الـذين هـم فـي سـن مـا بعـد ( ج ) 
 .التمييز 

 .بالحديث الشريف متلائمة مع العمر والفهم والثقافة  كتب خاصة( د ) 
 .متلائمة مع العمر والفهم والثقافة  -ولإ سيما العبادات  -كتب خاصة بالفقه ( هـ ) 
سلامية   تتناول المعالجة با سلوب قصة ا و حوار ( و )   ..كتب خاصة بالعقيدة الإ ِ
لمعالجــة با ســلوب شــيق   ولغــة كتــب خاصــة بالســيرة النبويــة والتــاريخ   تتنــاول ا( ز ) 

 ..مبّسطة سهلة 
سـلام ( ح )  كتب فكريـة عامـة تتناسـب مـع عقليـة الإ ولـإد وا فهـامهم حيـث تعـرض الإ ِ

دُّ الشـبهات التـي يثيرهـا الإ عـداء حـول نظـام  ككل على ا نـه نظـام حكـم   ومـنهج حيـاة   وَتـر 
سلام   .الإ ِ
ا فهــام الإ ولــإد   وتتفــق مــع  تتلــاءم مــع.. كتــب علميــة وتاريخيــة وا دبيــة وطبيــة ( ط ) 

 ..ثقافتهم ومداركهم وا عمارهم 
بعض النما ج عن الكتب التي يجب توفيرها لإ ولإدك في مكتبة  -ا خي المربي  -وا ليك 

وسـتجد .. البيت   عسى ا ن تقوم على شرائها   لتكـون لهـم عونًـا و خـًرا فـي مسـتقبل الإ يـام
 :لله قصد السبيلبجانب كل كتاب العمر الذي يتناسب معه   وعلى ا

 .يوسف العظم : سلسلة مع الجيل المسلم   للا ستا   - 9
 :صدر منها 

سلام  - 9  .في العقيدة : القسم الإ ول  -براعم الإ ِ
سلام  - 2  .في الحياة : القسم الثاني  -براعم الإ ِ
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 .ا ناشيد وا غاريد للجيل المسلم  - 3
 .ا دعية وا داب للجيل المسلم  - 4
سلامي .. ) لجيل المسلم مشاهد وا يات ل - 2  ( .نشر المكتب الإ ِ
 ( .سنة (  92 - 7: ) السن  
 قصة(  35) مكتبة الطفل الدينية  - 2

براشي : لمؤلفها الإ ستا    .محمد عطية الإ 
 ( .مكتبة مصر ) سنة (  3 - 7: ) السن  
 ..سلسلة العرب في ا وربة  - 3

 .عبد الحميد جودت السحار : لمؤلفها الإ ستا  
 ( .مكتبة مصر ) سنة (  92 -92: )  السن

 :سلسلة قصص الإ نبياء  - 4
 عبد الحميد جودت السحار : لمؤلفها الإ ستا  

 ( .مكتبة مصر ) سنة (  92 -92: ) السن 
 ( ..الخلفاء الراشدون ) سلسلة  - 2

 عبد الحميد جودة السحار : لمؤلفها الإ ستا  
 ( .مكتبة مصر ) سنة (  92-92: ) السن 

 ..مجموعة السيرة النبوية  - 2
 عبد الحميد جودت السحار : لمؤلفها الإ ستا  

 ( .مكتبة مصر ) سنة (  92 -92: ) السن 
سلام ) سلسلة  - 7  ( ..الفدائيون في الإ ِ

 .محمد علي قطب : لمؤلفها الإ ستا  
 ( .حمص : دار الوراقة ( )  92 -92: ) السن 

 ..سلسلة مسلمات خالدات  - 2
 محمد علي قطب : إ ستا  لمؤلفها ال

 ( .صيدا  -بيروت : المكتبة العصرية ( )  92: ) السن 
 .. سلسلة غزوات النبي  - 1

 .محمد علي قطب : لمؤلفها الإ ستا  
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 ( .صيدا  -بيروت : المكتبة العصرية ( )  92: ) السن 
 .سلسلة القصص الديني  - 95

 محمد رواس قلعه جي : للدكتور 
 .سنة   طبع حلب (  92 -92: )السن 

 عدداً (  92) مجموعات ا مهات المؤمنين  - 9
 .محمد ا حمد برانق : للا ستا  
ناّ . سنة (  92 – 92: ) السن   ( .مصر  –دار المعارف ) للا 

 ..مجموعة قصص النبيين  - 92 
 .ا بو الحسن الندوي : للا ستا  
 ( .مؤسسة الرسالة )  -سنة (  92 -92: ) السن 
 ..الكريم  قصص القرا ن - 93

 .محمد كامل الحسن المحامي : للا ستا  
 ( .المكتب العالمي للطباعة والنشر )  -(  92 -92: ) السن 
 ..سلسلة ا علام المسلمين  - 94

 .لمؤلفين مختلفين 
سلامية )  -(  92 -92: ) السن   ( .الكويت  -مكتبة المنار الإ ِ
 .عدداً (  25..) سلسلة الإ بطال  - 92

 .محمد علي قطب   محمد عمر الداقوق  :للا ستا ين 
 ( .بيروت  –المكتبة العربية )  –(  92 – 92)  
 .ا ناشيد البراعم المؤمنة  - 92 

 .للشاعر محمود ا بو الوفا 
 ( .عمان  -مؤسسة الإ قصى )  -(  92 -95: ) السن 
 ..الخالدون  - 97

 .محمد علي قطب : للا ستا  
 (.بيروت  –ية المتحدة التجار)  –سنة فما فوق  92: السن 

 ..ا بطال ومعارك  - 92 
 .ا حمد الدعاس  -عبد الوهاب القاسم : للا ستا ين 
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 ( .حمص  –مكتبة البرهان )  –سنة فما فوق  92: السن 
 ..السلسلة الجامعة المختارة  - 91 

 .محمد نبهان خباز : للا ستا  
 ( . حماه  –مكتبة الغزالي )  –سنة فما فوق  92: السن 
 ..مجموعة ا حسن القصص  - 25

 .علي فكري : للا ستا  
 ( . بيروت  –دار الكتب العالمية )  –سنة فما فوق  92: السن 
 ..سلسلة قصص ا سلامية  - 29

 .عبد الرحمن البنا : للا ستا  
سلامية )  –سنة فما فوق  92: السن   ( . الكويت  –مكتبة المنار الإ 
 ( .بيرة الك.. ) مجموعة السيرة النبوية  - 22

 .عبد الحميد جودت السحار : للا ستا  
 ( .مكتبة مصر )  –سنة فما فوق  92: السن 
 ..قصص في التاريخ  - 23

 .محمد حسن حمصي : للا ستا  
 ( . دمشق  –دار الرشيد )  –سنة فما فوق  92: السن 
 :قصص الإ ستا  نجيب الكيلاني  - 24

 ( .يروت ب –دار النفائس )  –سنة فما فوق  92: السن 
 .مجموعة سير ا سلامية  - 22

 .محمد علي دولة : للا ستا  
 ( . بيروت  –دمشق : دار القلم )  –سنة فما فوق  92: السن 
سلام  - 22  ..مشاهير قادة الإ ِ

 .بسام العسلي : للا ستا  
 ( . بيروت  –دار النفائس )  –سنة فما فوق  92: السن 
 .قصص وحكايات  - 27

 .لي دولة محمد ع: للا ستا  
 ( .بيروت  –دمشق : دار القلم )  –سنة فما فوق  92: السن 
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 .نشيدنا  - 22 
 ( .حلب : دار السلام ) لإ بي الجود وفرقته 
 :ا ما الكتب الفكرية 

سلام ) سلسلة  - 9  .بحوّ توجيهية وتربوية متنوعة ( .. من هدي الإ ِ
 .ا حمد عز الدين البيانوني : للمرحوم المرشد الشيخ 

 ( .حول القلعة  –حلب : مكتبة الهدى )  –سنة فما فوق  92: ن الس
 ( .العبادات ) و ( العقائد ) سلسلة  - 2 

 .ا حمد عز الدين البيانوني : للمرحوم المرشد الشيخ 
 ( .حول القلعة  –حلب : مكتبة الهدى )  –سنة فما فوق  92: السن 

 .وعة   بحوّ ا سلامية متن( ا بحاّ في القمة ) سلسلة  - 3 
 .لك تَّاب مختلفين   وعلى را سهم الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 

 ( .دمشق  –مكتبة الفارابي )  –سنة فما فوق  92: السن 
 .  بحوّ ا سلامية متنوعة ( كتب قيمة ) سلسلة  - 4 

 .لكتّاب مختلفين 
 (  بيروت  –دمشق : دار القلم )  –سنة فما فوق  92: السن 

 ( .ّ ا سلامية هامة بحو) سلسلة  - 2
 .لكتاب مختلفين وعلى را سهم مؤلف هذا الكتاب 

 ( .حلب : دار السلام )  -سنة فما فوق  92: السن 
سلامي ككل هم   :وا شهر الكتّاب الذين بحثوا النظام الإ ِ

مام الشهيد حسن البنا رحمه الله  - 9  .مجموعة رسائل الإ ِ
 .الإ ستا  سيد قطب رحمه الله  - 2
 .ا  محمد قطب الإ ست - 3
 .الإ ستا  ا بو الحسن الندوي  - 4
 .الإ ستا  علي الطنطاوي  - 2
 .الإ ستا  فتحي يكن  - 2
 .الإ ستا  سعيد حّوى  - 7
 .الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي  - 2



 : الثالث القسم 721
 

 .الإ ستا  يوسف العظم  - 1
 .الإ ستا  متولي شعراوي  - 95
 .الدكتور يوسف القرضاوي  - 99

.. ا ن تســتعين با هــل العلــم الــواعين   والــدعاة المخلصــين  -ي ا خــي المربــ -ويمكنــك 
والتي لـإ تصـطدم مـع .. ليرشدوك ا لى هذه الكتب التي تتناسب مع عقلية الولد وسنه وثقافته 

نسان  سلام عن الكون والحياة والإ   ..فكرة الإ ِ
سلامية فقيرة جًدا من الكتب الفكريـة و شارة ا ليه ا ن المكتبة الإ ِ التوجيهيـة ومما تجدر الإ ِ

ولـم ا جـد حتـى الـإ ن مـن كتـب . سـنة (  92 -2) والتعليمية التي تتناسب مع مرحلة الطفولة 
سـلام )لهذه المرحلة فيما ا علم سوى الإ ستا  يوسف العظم الذي ا خرج لنا سلسلة  ( براعم الإ ِ

 .با سلوب سهل   ولغة مبسطة 
سلاميين في ا ن يسنّوا ا قلـامهم   و عسـى .. يشـحذوا هممهـم وا ني لإ هيب بالكتّاب الإ ِ

ــة توضــح للا طفــال فكــرة  ــة   وتوجيهي ســلامية بكتــب تعليميــة   وفكري ــة الإ ِ ا ن يملــؤوا المكتب
سلامي الصحيح عـن ا نظمـة  نسان   وتعطيهم التصور الإ ِ سلام الكلية عن الكون والحياة والإ ِ الإ ِ

سلام الشاملة العامة   ..الإ ِ
 :الإشتراك بمجلة ا سبوعية ا و شهرية  - 2

 :اصفات لهذه المجلة هو ما يلي والمو
سلامي   ا و العلمي البحت ( ا  )   .ا ن تكون معروفة باتجاهها الإ ِ
 .ا ن لإ ي عرف عما يحررها الزيل والإنحراف ( ب ) 
 .ا ن تعالج موضوعات تتصل بالمرا ة والرجل على اختلاف المستويات ( ج ) 
 .ا ن لإ ينشر فيها صور تمّس الفضيلة والإ خلاق ( د ) 
سلام ( ـ ه)   .ا ن لإ يعرف عنها بكتابة موضوعات فيها دّس على الإ ِ

مجلة هذه مواصفاتها   فلا با س ا ن تدخلها بيتك وتكـون  -ا خي المربي  -فا  ا وجدت 
 .في متناول ا ولإدك وبناتك 
 :من هذه المجلات 

 .السورية ( الحضارة ) مجلة  -
 .الكويتية ( المجتمع ) مجلة  -
س) مجلة  -  .الكويتية ( لامي الوعي الإ ِ
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سلامي ) مجلة  -  .الهندية ( البعث الإ ِ
 .المصرية ( الدعوة ) مجلة  -
 .المصرية ( الإعتصام ) مجلة  -
 .المصرية ( الإ زهر ) مجلة  -

سلامي   .وما شابهها من مجلات ا خرى تصدر في العالم الإ 
 .الإستعانة بالفانوس السحري وعرض الإ فلام  -3

النافعة التي تنّمي مـدارك الولـد   وتعـّزز مـن ثقافتـه اسـتعانة المربـي  ومن الوسائل الثقافية
ــة    ــائق العلمي ــام تتصــل بالحق ــي لعــرض ا فل ــاز الســينمائي المنزل ــانوس الســحري   والجه بالف

 ..والإ مجاد التاريخية   والمواقع الجغرافية   والتوجيهات التربوية 
حين يـرى بـا م عينـه الحقـائق .. باهه وكم يتنّش  الولد   وتتجدد حيويته   ويقوى انت -

 ..متجسدة في مناظر واقعية   وصور واضحة متحركة ؟ .. العلمية والتاريخية 
وكم يرسخ البحث الدراسي في  هن الولد حين يرى معالم الحـج مثًلـا متجسـدة فـي  -

مـن  مناظر واقعية تصور له مناسك هذه العبادة من مبتدئها ا لى منهاها   حيث لإ يفوته منسـك
 هذه المناسك ا ِلإ وقد را ه كا نه حقيقة واقعة   ورؤية ماثلة ؟

سـلام فتتحـرك  - وكم يفرح الولد ويبـتهج حـين يتعـرف عـن طريـق الفـيلم علـى بلـاد الإ ِ
يمانية نحوها   ويحّن قلبه الصافي ا ليها  لما تربطه بينه وبينهـا مـن ا صـرة العقيـدة .. مشاعره الإ ِ

سلام ؟    وا خوة الإ 
ب الولد الحقـائق العلميـة الثابتـة حـين يـرى هـذه الحقـائق متجسـدة علـى وكم يستوع -

 شاشة العرض كا نها را ي عين ؟
ــد  ــة الول ــي شــمولية ثقاف ــة ف ــن ا عظــم الوســائل النافع ــذه الوســيلة م ــادي ا ن ه ــي اعتق وف

 !! .وترسيخها في  هنه   وتحبيبها ا لى نفسه 
ائـم سـواء ا كـان تحضـيرها فعلى المربي ا ن يسعى جهده فـي ا عـدادها وتا مينهـا بشـكل د

عارة   ..عن طريق الشراء ا و الإستئجار ا و الإ ِ
سلامي ا ن يبذلوا كل ما في وسـعهم  ومما يجب التنبيه له ا ن على العاملين في الحقل الإ ِ

خراج ا فلام علمية   وتاريخية   وجغرافية   وتربوية  تتناسب .. في تكوين شركات مساهمة لإ ِ
ليتم تداولها في كل بيت   وحي   وبلـد ولـإ يخفـى مـا لهـذه . .مع عقلية الإ ولإد وا عمارهم 

 !! ..الإ فلام من ا ثر كبير في تعليم الولد   وثقافة الإ سرة   وا ِصلاح المجتمع 
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يضاح  - 4  :الإستعانة بوسائل الإ ِ
ومـن الوسـائل النافعـة فـي تعلـيم الولـد وتثقيفـه اسـتعانة المربـي بوسـائل ا ِيضـاحية توضــح 

 ..  وتسّهل له كل صعب   وتيّسر له كل سبيل  للمتعلم كل غامض
 :وا رى ا ن هذه الوسائل تختص بالإ مور التالية 

سـلامي بشـكل خـاص والعـالم البشـري ( ا  )  مصورات جغرافيـة توضـح للولـد العـالم الإ ِ
 .بشكل عام 
سلامية توضـح للولـد عمـران هـذه البلـاد   ومسـاجدها  ( ب )  مصورات عن البلاد الإ ِ

 ...كل ما يتصل با حوالها العامة ومصانعها   و
سلامية عبر التاريخ   وخلال العصـور   ( ج )  مصّورات تكشف للولد عن الحضارة الإ ِ

 ..ليرى با مّ عينيه ما شاده الجدود البواسل من مدنيات وحضارات وعلوم 
سلام ( د )  سلامية   وعز الإ ِ مصورات تكشف للولد عن الخّ  البياني في الفتوحات الإ ِ

 .في كل الإ زمنة والعصور .. ته ودول
مصــورات تكشــف للولــد عــن الوســائل الحربيــة التــي كــان يســتخدمها الجــدود ( هـــ ) 

 ..الإ مجاد في فتوحاتهم السالفة   وجهادهم الدائب   وقتالهم المستمر 
 ..مصورات ا خرى تكشف للولد حقائق العلم والإ دب والتاريخ ( و ) 

ي تعـين الولـد فـي تعليمـه   وتعـّزز مـن ثقافتـه   ا لى غيـر  لـك مـن هـذه المصـورات التـ
 ..وترسخ المعلومات في  هنه 

حتـى .. فعلى المربين ا ن يبذلوا الجهد في تا مينها   ويسعوا دائًمـا فـي الحصـول عليهـا 
 ..يروا ا ولإدهم قد بلغوا مرتبة النضج العقلي والعلمي   وتزّودوا بالثقافة الشاملة 

 : ترة وفترة زيارة المتاحف بين كل ف - 2
ومن الإ مور الهامة التي ننصح المربين بها   ونحضـهم عليهـا تنسـيق المواعيـد المحـددة 
سـلام  . لزيارة المتاحف الإ ثريـة سـواء ا كانـت الزيـارة فـي بلـد المربـي ا و بلـد ا خـر مـن بلـاد الإ ِ
   ولإشـك ا ن هـذه الزيـارة للمتــاحف تفـتح ا مـام الولـد ا فاًقــا جديـدة مـن المعرفـة   والحضــارة

كما ا نها ترب  الولد برواب  المجد المؤثـل الـذي ركّـز دعائمـه ا بطـال مغـاوير .. وثقافة التاريخ 
كما ا نها تقّوي في نفس الولد المشاعر .. لهم في التاريخ  كر   وفي الإ جيال ا ِجلال ومكانة 

سـلام   سـلامية   وا ِقامـة دولـة الإ ِ وترسـيخ دعـائم النفسية والقلبية لعقد العزم على بنـاء العـزة الإ ِ
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سـلامية الزاهيـة   ومـا  لـك .. الحضارة  كما حققها الجدود البواسل الإ مجـاد فـي العصـور الإ ِ
 !! ..على الله بعزيز 

ا ِلإ ا ن تعقد العزم والهمة في زيارة دور المتاحف والإ ثـار مـع  -ا خي المربي  -فما عليك 
باء والشمم   وتتا صـ ل فـي  اتيـتهم حقيقـة العـزة ا ولإدك عسى ا ن تتحقق في نفوسهم معنى الإ ِ

 :ورحم الله من قال .. والقوة والنهوض 

 تلذذذذذذذذذذذذذذك آثارنذذذذذذذذذذذذذذا تذذذذذذذذذذذذذذدّل علينذذذذذذذذذذذذذذا   

 

 فذذذذذذذذذذذذذذذذذانظروا بعذذذذذذذذذذذذذذذذذدنا إىل اآلثذذذذذذذذذذذذذذذذذار  

  

 :زيارة المكتبات العامة كلما سنحت الفرصة  - 2
ومن الوسائل الثقافية التي تسترعي اهتمـام المـربين العمـل علـى زيـارة الإ ولـإد المكتبـات 

ــا ســنحت  ــة كلم ــروف العام ــت الظ ــرص   ووات ــة ا و . الف ــات ا ثري ــذه المكتب ــت ه ــواء ا كان س
ليتـــدرب الإ ولـــإد علـــى كيفيـــة ا ِعـــارة الكتـــب المؤقتـــة : ومـــن ثمـــرات  لـــك .. مســـتحدثة 
 ..والدائمة 

ومن ثمرات  لك ا يًضا تعويد الولد على الجرا ة الإ دبية   وا صول الإرتياد للا ماكن العامة 
 ..  ودور الثقافة والعلم 

في زيارة المكتبات من فائدة ثقافية   وَتعرُّف عام على التراّ الفكـري والعلمـي عدا ما 
نسـان  وفـتح ا فـاق  سـلام الكليـة عـن الكـون والحيـاة والإ ِ سـلام   واكتشـاف لفكـرة الإ ِ لإ مة الإ ِ

سلامية عبر التاريخ   وتقادم العصور   ..جديدة عن النهضة الثقافية التي مرت بها الإ مة الإ ِ
على زيارة المكتبات العامـة مـع ا ولـإدك   لتتحقـق فـيهم تلـك  -المربي  ا خي -فاحرص 

 ..المعاني   وتتا صل في نفوسهم هاتيك القيم 
ــا  ن لولــدك ا ن يصــحب ا هــل  ــارة   ف ــك بالزي وا ِ ا كــان وقتــك ا و ظروفــك لــإ يســمح ل

 ..الإختصاص   ليكتسب منهم ا صول الزيارة   وفّن الإطلاع والمعرفة 
ا هـم الوسـائل الثقافيـة النافعـة فـي تكـوين الولـد ثقافيًّـا   وا ِعـداده  -ا خي المربـي  -تلكم 

ـــا وفكريًّـــا  فـــاحرص علـــى تهيئتهـــا لتكـــون دائًمـــا فـــي متنـــاول ولـــدك   وبـــين ا هلـــك .. علميًّ
عســى ا ن تجــد فلــذات الإ كبــاد فـي المســتقبل القريــب قــد نضــجت عقــولهم   .. وعشـيرتك 

عــدا ا نهــم ارتبطــوا .. علــومهم ومعــارفهم  واتســعت مــداركهم   وازدهــرت ثقــافتهم   وقويــت
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سـلامية اعتــزاًزا  سـلامي روًحــا وعاطفـة   وبالحضــارة الإ ِ سـلام عقيــدة وفكـًرا   وبالتــاريخ الإ ِ بالإ ِ
 ..وقدوة   وبالعلوم المستحدثة معرفة وثقافة 

* * * 

 :تشويق الولد ا لى المطالعة الدائمة  - 2
سلام  : طه )  {وقل رب زدني علًما  }: انطلاقا من الشعار الذي رفعه الإ ِ

994 . ) 

 ( 1: الزمر )  {هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون  }
سلام ا مانة في عنق الإ باء والمربين  ..واستشعاًرا بمسؤولية التوعية الفكرية التي جعلها الإ ِ

لولد منذ ا ن وجب على كل من يهمه ا مر الولد فكريًّا   وتكوينه علميًّا وثقافيًّا ا ن يعّرفوا ا
 :يبلل سّن الوعي والتمييز 

ــا ودولــة  ســلام ديًن ــا وتشــريًعا .. بالإ ِ ــالقرا ن العظــيم نظاًم ســلامي عــزة .. وب ــاريخ الإ ِ وبالت
سلامية تنوًعا وشموًلإ .. وقدوة  سـلامية انـدفاًعا .. وبالثقافة الإ ِ وبالإرتبـاط الحركـي للـدعوة الإ ِ

 ..وحماسة 
 :شاملة تتركز في الإ مور التالية  وهذا لإ يتا تى ا لإ بمطالعة واعية

سلام لما يمتاز بـه مـن مقّومـات *  مطالعة لكتب فكرية تكشف للولد عن خلود هذا الإ ِ
 .الشمول والتجدد والإستمرار 

سلامي السالف ومجد المسلمين الغابر*   ..مطالعة لكتب تاريخية توضح للولد العز الإ ِ
ولــد عــن المخططــات التــي يرســمها مطالعــة لكتــب تــرتب  بــالغزو الفكــري تكشــف لل* 

سلام   سواء ا كانت هذه المخططات تتصل باليهودية المـاكرة   ا و تـرتب  بالشـيوعية  ا عداء الإ ِ
 ..الملحدة   ا و تنبثق عن الصليبية الحاقدة 

ــة التــي شــادها *  ســلام الزاهي مطالعــة لكتــب حضــارية تكشــف القنــاع عــن حضــارة الإ ِ
 ..ريخ الإ جداد خلال العصور   وعبر التا

وسبق .. ومن هنا كان اهتمام سلفنا الصالح بتوعية ا ولإدهم الفكرية والتاريخية والثقافية 
سـلاميون فـي ضـرورة ( مسؤولية التربيـة العقليـة ) ا ن  كرنا في بحث  مـا قالـه رجـال التربيـة الإ ِ

وتـاريخ تعليم الولد القرا ن الكريم   وا حاديث الإ خبـار   وحكايـات الـإ برار   والشـعر الجيـد   
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سـلام حّمـل الإ بـاء والمـربين ..  الملاحم ومغازي رسـول اللـه  ومـا  اك ا ِلـإ تا كيـد بـا ّن الإ ِ
سلامية الراسخة  جميًعا مسؤولية الواجب التعليمي   والتوعية الفكرية   وغرس بذور العقيدة الإ ِ

 .منذ نشا تهم   وفي كل مرحلة من مراحل حياتهم 
 ولكن ما السبيل ا لى هذا كله ؟

 !! ..بيل هي المطالعة الفاهمة الدائمة مع التلقين الواعي الس
والمطالعــة لــإ ينــدفع الولــد ا ليهــا   ولــإ يرغــب فيهــا ا ِلــإ باتخــا  وســائل التحبيــب بهــا   

 ...والتشويق ا ليها 
 :وا رى ا ن هذا التشويق يتركز في النقاط التالية 

وهذه .. ين العلماء والجهلاء ا ن نوازن له ما بين العلم والجهل   ونقارن له ا يًضا ما ب* 
قناع وا ِقامة الحجة   :قال تعالى . الموازنة والمقارنة طريقة القرا ن الكريم في الإ ِ

 ( . 1: الزمر )  {قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون  }
و كم يقتنع الولـد   وينكـّب علـى الدراسـة والمطالعـة حـين تتضـح لـه كرامـة العلمـاء   

 لاء ؟وشقاوة الجه
و كم تتحرك نفسه شوقاً ا لى العلم حين يسمع ما لطالب العلم من منزلة عالية   وفضل 

   وعند الناس ؟( 9)عظيم عند الله عز وجل 
العلـم حيــاة القلــوب مـن الجهــل   ومصــباح : ) قـال معــا  بـن جبــل رضــي اللـه عنــه  -

ــاز ــد من ــل بالعب ــن الضــعف   يبل ــدان م ــوة الإ ب ــإ برار   الإ بصــار مــن الظ لمــة   وق ــار وال ل الإ خي
َلى في الدنيا والإ خرة   والتفكير فيه يعدل الصيام   ومذاكرته تعدل القيام   وبـه  والدرجات الع 
نوصل الإ رحام   وي عرف الحلـال مـن الحـرام   وهـو ا مـام والعمـل تابعـه   وي ْلهمـه  السـعداء   

ه  الإ شقياء   .(9)( ويحَرم 
 ( :ا داب المتعلّمين ) في ا ول رسالته وقال العلامة نصير الدين الطوسي  -
نسـانية   لـإ ن جميـع )  شرف العلـم لـإ يخفـى علـى ا حـد   ا ِ  العلـم هـو المخـتّص بالإ ِ

نسان   وسائر الحيوانات كالشجاعة والقوة والشفقة وغيرها  الخصال سوى العلم يشترك فيه الإ ِ

                                                

ة الإ ستا  الشيخ عبد الفتاح ا بو للمحاسبي   تحقيق فضيل" رسالة المسترشدين " هذه الإ قوال الثلاثة من كتاب (  9
 .غدة حفظه الله 
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هم بالسجود له   وا يًضا هـو   وبه ا ظهر الله تعالى فضل ا دم عليه السلام على الملائكة   وا مر
 . (9) (الوسيلة ا لى السعادة الإ بدية ا ِن وقع العمل على مقتضاه 

لو كان للعلم صورة لكانـت صـورته ا حسـن مـن : ) وقال الحسن البصري رحمه الله  -
 .. (2) .. (صورة الشمس والقمر والنجوم والسماء 

ضـها لمطالعـة ا كثـر عـدد ممكـن بعضها لإ سرع قراءة وبع: ا قامة مباريات بين الإ ولإد * 
من الكتب في وقت محدد   ثم تعقد اختبارات لهم في  لك   ويمـنح الإ وائـل جـوائز مغريـة 

وهذه الوسيلة في ا ِكرام الولد وتشجيعه فيما يحسـنه مـن عمـل .. ا و رمزية للاندفاع والتشجيع 
مام الغزالي   ورّغب لق جميل   هي ما حض عليه الإ ِ فيه   يقول رحمـه    وما يظهر به من خ 

نـه : ) الله في الجـزء الثالـث فـي ا حيائـه  ا  ا ظهـر مـن الصـبي خلـق جميـل   وفعـل محمـود فا 
ينبغي ا ن ي كرَّم عليه   ويجازى عليه بما يفرح به   ويمدح ا مام الناس لتشجيعه على الإ خلاق 

 .. ( .الكريمة   والإ فعال الحميدة 
ة ا و الخطــاب الجميــل   يتفــق مــع قولــه عليــه وا ِكــرام الولــد وتشــجيعه بالجــائزة ا و الهديــ

فيمـا رواه ا بـو داود    ومـع قولـه " تهـادوا تحـابوا : " الصلاة والسلام فيمـا رواه الطبرانـي 
  ويتفق مـع مـا " من ا سدى ا ليكم معروًفا فكافئوه   فا ن لم تستطيعوا فادعوا له : " والنسائي 

ــا  ــه عنهم ــر رضــي الل ــن عم ــي " رواه اب ــل وا عطــى الســابق ســبّ  ا ن النب ــين الخي رواه " ق ب
 .ا حمد 

ــافع *  ــد ا ن مــا يقــرؤه ويتعلمــه مــن قــراءة مفيــدة   وعلــم ن ــرن بالنيــة .. ا ِفهــام الول ا ِ ا ق 
 -الصالحة   والقصد الحميد كان لـه ثـواب القـانتين المتعبّـدين   لقولـه عليـه الصـلاة والسـلام

 .. " .ما لكل امرئ ما نوى ا نما الإ عمال بالنيات   وا ن: "  -فيما رواه الشيخان 
ا ن النيــة الصــالحة تقلــب العــادة : ) ويســتنتج الفقهــاء مــن هــذا الحــديث هــذا الحكــم 

 ( .عبادة 

                                                

للمحاسبي   تحقيق فضيلة الإ ستا  الشيخ عبد الفتاح ا بو " رسالة المسترشدين " هذه الإ قوال الثلاثة من كتاب (  9
 .غدة حفظه الله 

عبد الفتاح ا بو غدة للمحاسبي   تحقيق فضيلة الإ ستا  الشيخ " رسالة المسترشدين " هذه الإ قوال الثلاثة من كتاب  2
 .حفظه الله 
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ولإ شك ا ن الولد حين يعلم ا نه ما جور على المطالعة   مجـزي مـن قبـل اللـه عـز وجـل 
ــل بكليتــه علــى القــراءة د.. علــى تحصــيل العلــم   والتــزود مــن الثقافــة  نــه ي ْقبِ ون تواكــل ا و فا 

 !! ..تقصير 
من ا ضواء منيـرة   ومنـاظر خلابـة   وهـدوء .. تهيئة الإ جواء الصافية الهادئة المريحة * 

فا ن هذا كله ممـا يسـاعد فـي .. تام   وتدفئة مناسبة ا يام الشتاء   وتهوية ملائمة ا يام الصيف 
قبال على المطالعة   والتشويق ا ليها   والتحبيب بها   .الإ ِ

الكتــب المتنوعــة للولــد ســواء ا كــان توفيرهــا فــي مكتبــة البيــت   ا و فــي مكتبــة تــوفير * 
 ..المدرسة   ا و في مكتبة المسجد   ا و في المكتبات العامة 

ولإشك ا ن الولد حين يجد ا مامـه الكتـاب الـذي يطلبـه   سـواء ا كـان الكتـاب قصـة ا و 
ــا  نــه يقبــل علــى المط.. شــعًرا   ا و كــان تاريًخــا ا و كــان ا خلاًق العــة بشــوق   ويســعى ا ليهــا فا 

 !! .بشغف 
وا خيًرا ا ِفهام الولد ا ن الوقـت كالسـيف   وا ن الواجبـات ا كثـر مـن الإ وقـات   وا ن مـا * 

سـلام يـا مر المسـلم بـا ن يملـا  فراغـه بمـا ينفـع   لقولـه عليـه  يجهله ا كثـر ممـا يعلمـه   وا ن الإ ِ
.. " ستعن باللـه ولـإ تعجـز احرص على ما ينفعك وا: "  -فيما رواه مسلم  -الصلاة والسلام 

كما يا مره با ن يغتنم الفرص للعمل الدائب لعّز الدنيا   والنجاة في الإ خرة   لقوله عليه الصلاة 
حياتــك قبــل : اغتــنم خمًســا قبــل خمــس : "  -فيمــا رواه الحــاكم بســند صــحيح  -والســلام 

قبـل  موتك   وصحتك قبل سـقمك   وفراغـك قبـل شـغلك   وشـبابك قبـل هرمـك   وغنـاك
 " .فقرك 

 :وا خيًرا المطالعة لإ تعطي الثمرات المرجوة ا ِلإ باتباع الطرق التالية 
التهيئة النفسية قبل المطالعة   و لك باستحضار النية ا نه يقرا  ليتكون ثقافًيـا   حتـي  - 9

سلام وينفع ا مته وبلده   ...ي بلِّل الدعوة   ويؤدي رسالة الإ ِ
العـة   و لـك باستحضـار الـذهن والفهـم بكـل مـا يقـرا    التركيز الـذهني ا ثنـاء المط - 2

 ..حتى يكون استيعابه للمقروء تاًما   وفهمه لمعاني السطور شامًلا 
وضع خطوط بالقلم الرصـاص تحـت المعـاني الهامـة   والإ فكـار الرئيسـية ا ِ ا ا لقـى  - 3

ــت الإ فكــار ا ــه   وتثبت ــي  هن ــاني ف ــخت هــذه المع ــة ترسَّ ــى البحــث نظــرة ثاني ــي ا ِل لرئيســية ف
 ..خاطره 
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وضع العناصر الإ ساسية على هامش الصفحة بالقلم الرصـاص   ليكـون الإسـتيعاب  - 4
 ..لهذه العناصر تاًما شاملا 

تثبيت عناوين المواضيع المهمة   ا و ا فكار الإ بحاّ المحببـة فـي مـذكرات خاصـة  - 2
 ..درها بسهولة مع  كر الكتاب   ورقم الصفحة حتى ا  ا احتاج ا ِليها رجع ا لى مصا

ا ِعـداد دفتــر مــذكرات ليــَدّون فيــه كــل مـا يستحســنه القــارئ مــن شــواهد حديثــة ا و  - 2
 ..لطائف ا دبية   ا و حكم شعريّة   ا و قصص تاريخية   ا و حقائق علمية ا و فتاوى شرعية

ولإشك ا ن هذه المذكرات هي حصيلة كتب كثيرة مّر بها القارئ   في ا زمان ماضية   
 ..  وهي خير ما ينتفع بها في مستقبل حياته العلمية والعملية وا وقات كثيرة 
ليكونـوا .. على ا ن تعـّود ا ولـإدك عليهـا   وا ن ترشـدهم ا ِليهـا  -ا خي المربي  -فاحرص 

فـي مســتقبل الإ يــام مــن عــداد الرجــال العـالمين   ومــن فئــات العناصــر المثقفــة   ومــن الجيــل 
 . وما  لك على الله بعزيز.. الناضج الفاهم 

* * * 

سلام  - 1  :استشعار الولد بمسؤولية الإ ِ
من الإ مور الهامة التي نؤكد على ضرورة الإعتناء بها   ونلفت نظر المربّين ا ِليهـا السـعي 

 :الدائم في تلقين الولد الحقائق التالية 
ــق نصــر ( ) ا  )  ــديها تحق ــى ي ــإ رقم   وعل ــي دار ال ــزت ف ــي تركّ ــة الت ا ِن العصــبة المؤمن

سلام ك كان عمره ا ربعين سنة عند البعثة   وا بو بكر رضي الله  انوا شباًبا   فرسول الله الإ ِ
كــان عمــره ســبًعا وعشــرين ســنة    -رضــي اللــه عنــه  -عنـه ا صــغر منــه بثلــاّ ســنين   وعمــر 

  وعلي رضي الله عنـه كـان ا صـغر  كان ا صغر من رسول الله  -رضي الله عنه  -وعثمان 
د الله بن مسعود   وعبد الرحمن بن عـوف   والـإ رقم بـن ا بـي وهكذا كان عب.. من الجميع 

الإ رقم   وسعيد بن زيد   ومصعب بن عمير   وبلال ابن رباح   وعمار بن ياسر   وعشـرات 
 . 9(9( )كلهم كانوا شباًبا .. بل مئات .. غيرهم 
هؤلإء الشباب هـم الـذين حملـوا علـى كـواهلهم ا عبـاء الـدعوة   وهـم الـذين ( " ب ) 

وهــم الــذين واصــلوا لــيلهم .. تعذبوا فــي ســبيلها ا ســمى ا يــات الصــبر والعــذاب والتضــحية اســ
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سلام انتشاره وكيانه   ولهـذا الـدين انتصـاره وتمكينـه .. بنهارهم  فمـا .. حتى حققوا لهذا الإ ِ
ــادة  ــة وســلطان   وتا سســت لهــم حكومــة وقي ــين عشــية وضــحاها قامــت للمســلمين دول .. ب

فارس والروم   وامتد ظلمهم ا لى بلاد السند شرًقا : ين العظيمتين وا خضعوا لحكمهم المملكت
  وا لى بلاد الخرز وا رمينية وبلاد الروس شماًلإ   ودخلت في عدلهم بلاد الشـام ومصـر وبرقـة 

 .و لك كله في خمس وثلاثين سنة .. وطرابلس وبقية ا فريقية 
وا بلـاد السـند   ومعظـم وفي عهد بني ا مية استبحر ملكهم وامتد سلطانهم ا لى ا ن دخلـ

بلاد الهند   وبلاد التركستان   ووصلوا ا لى حدود الصين شرًقا   ودخلوا بلـاد الإ نـدلس غرًبـا 
سـلامي   فلـم :   وقد استطاع ا حد الخلفاء  هارون الرشـيد ا ن يصـور للعـالم بسـطة العـالم الإ ِ

ري حيـث شـئت فـا ن ا مطـ: "يجد غير ا ن يخاطب السحابة التي تمّر به ولإ تمطره فيقـول لهـا 
 " . (9)خراجك سيحمل ا لينا 

  ومن بعدهم با حسان لم يبلغوا  هؤلإء الرعيل الإ ول من صحابة رسول الله ( ج ) 
 :قمة المجد والعظمة ا لإ بشيئين عظيمين 

سلام عقيدة وفكًرا   قوًلإ وعمًلا   تحقيًقا وتطبيًقا : الإ ول   ..التزامهم الإ ِ
ؤزر   والفـتح المبـين   والغلبـة الظـافرة علـى ا عـداء اللـه وقد ضمنوا في  لك النصـر المـ

وبدون  لك لإ يمكن ا ن يتحقق لهم النصر   ولـإ ا ن يمسـكوا با يـديهم زمـام العـزة .. والدين 
تذكر كتب التاريخ ا نه عندما استبطا  عمر بن الخطـاب رضـي اللـه عنـه فـتح مصـر .. والسيادة 

 :يقول  -ا على الجيش وكان قائًدا عامً  -كتب ا لى عمرو بن العاص 
بطائكم عن فتح مصر   تقاتلونهم منذ سنتين   ومـا  اك ا ِلـإ : ا ما بعد )  فقد عجبت لإ ِ

لما ا حدثتم وا حببتم مـن الـدنيا مـا ا حـب عـدوكم   وا ِن اللـه تبـارك وتعـالى لـإ ينصـر قوًمـا ا ِلـإ 
 ( .بصدق نياتهم 

نا ا: ) ورحم الله الخليفة العادل حين قال  سلام فمهما ابتغينا العـزة نحن قوم ا عزَّ لله بالإ ِ
 .رواه الحاكم ( بغير ما ا عزنا الله به ا  لّنا الله 

ــاني  ــادهم وتضــحياتهم   وقــوة صــبرهم : الث ــلام ا لــى الــدنيا بجه س حملهــم رســالة الإ ِ
 ..واستبسالهم 
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حتى ا ن فتوحاتهم وصلت ا لى ا خر الغرب   ووقف عقبة بن نافع علـى شـاطئ المحـي  
اللهـم رّب محمـد لولـإ : )  -وقد خاض جـواده بالمـاء  -  وقال ( لظلمات بحر ا) الإ طلسي 

 !! .. ( اللهم فاشهد.. هذا البحر لفتحت الدنيا في سبيل ا ِعلاء كلمتك 
ووصلت ا لى ا خر الشرق   وتوّغل قتيبة الباهلي في بلاد الصين   فقال له ا حد ا صـحابه 

قتيبـة   والحـوادّ بـين ا جنحـة الـدهر تقبـل لقد ا وغلت فـي بلـاد التـرك يـا : ) محّذًرا مشفًقا 
يمان قد بلل منه كـل مبلـل .. ( وتدبر  بثقتـي بنصـر اللـه توغلـت   وا  ا : )   فا جابه قتيبة والإ ِ

  فلمـا را ى  لـك المحـّذر عزمـه وتصـميمه علـى المضـي .. ( انقضت المّدة لـم تنفـع العـّدة 
علاء كلمة اللـه قـال لـه  قتيبـة   فهـذا عـزم لـإ يفلّـه ا ِلـإ ا سـلك سـبيلك حيـث شـئت يـا : " لإ ِ

وبدون  لك لإ يمكن ا ن يملكوا شـبًرا مـن الـإ رض   ولـإ ا ن ينشـروا ديـن اللـه !! .. " . الله 
 !! ..في العالمين 

 
سـلام   وسـرنا سـير ( د )  سلام اليوم ا ِ ا نهجنا نهج الجدود في التـزام الإ ِ فنحن جيل الإ ِ

فسـوف نحقـق .. برة   والثبـات والإستبسـال السلف في الجهاد والتضـحية   والصـبر والمصـا
سلام   ونبني بسواعدنا دولة المسـلمين  ونسـتعيد بتا ييـد اللـه المجـد والعظمـة .. با يدينا عز الإ ِ

والخلود   ونرجع خير ا مة ا خرجت للنـاس   لإ ننـا رجـال   وسـلفنا رجـال   وقـد امتـدح اللـه 
 :سبحانه عزائم الرجال حين قال 

اهُدوا اهلل عليه فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظُر وما رجالا صددُقوا ما ع }

 ( . 23: الإ حزاب . )  {بدلوا تبديال 

رجالا ال تلهيهم  ارٌة وال بيٌع عن ذكر اهلل وِإقام الصالة وِإيتاء الزكاة خيافون يوًما  }

 ( . 37: النور )   {.. تتقلب فيه القلوُب واألبصار 
سلام اليوم   . ا ن يكونوا في الظاهر رجالإً   وفي المعنى جبالإً وما يضير جيل الإ 

سلام محمد ا قبال حين قال   :ورحم الله شاعر الإ 
 َمن  ا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك       فوق هامات النجوم مناراً 

 كانوا جبالإً في الجبال وربما                ساروا على موج البحار بحاراً 
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فــي ظلمــات الماديــة الطاغيــة   ويتخــب  فــي ا وحــال الإنحلــال العــالَم  اليــوم يتيــه ( هـــ  
باحية   ويرسف في قيود الظلم والإستبداد  .. ويتصارع فـي ديـاجير الإ فكـار والمبـادئ .. والإ ِ

نسـان   وتخنـق ببغيهـا و  وها هي الدول الكبرى تنشب مخالبها المتوحشة لتفتـرس حضـارة الإ ِ
نسانية ومثلها العليا نسـان ..   ورسالإت الإ نبياء  وحشيتها القيم الإ ِ وتشّن هجومها لإستبعاد الإ ِ

 ..  وطرده من ا رضه   وابتزاز خيراته   وتشريده بالعراء مع ا طفاله ونسائه وشيوخه 
فما الذي يقي العالم من هذه الويلـات والكـوارّ ؟ مـا الـذي يحمـي البشـرية مـن هـذا 

ي الإ منين من حـرب طاغيـة مـدّمرة الإنحطاط الفكري   والإنحلال الإ خلاقي ؟ ما الذي يحم
نقا  ؟ ما هو صمام الإ مان ؟   ؟ ا و بعبارة ا وضح ما هي سفينة الإ ِ

ا ن القـيم الروحيـة   .. في تقديري   وتقدير الكثير مـن مفكّـرين   وفلاسـفة   وعلمـاء 
سـلام هـي الجـديرة بـا ن تحمـل للعـالم ا مامـة  والإ نظمة الإجتماعية والسياسية التـي جـاء بهـا الإ ِ

صــلاح والمبــادئ ال نســانية مــن ويلــات الزيــل والضــلال   وموبقــات .. فكــر والإ ِ لتخلــيص الإ ِ
باحية   ..الفساد والإ ِ

ا ن ( : )رواب  الفكر والروح بـين العـرب والفرنجـة ) في كتابه ( ا لياس ا بو شبكة ) قال 
لإ في ظّل زوال الحضارة العربية كان شؤًما على ا سبانية وا وربة   فالإ ندلس لم تعرف السعادة ا  

 .. ( .العرب   وحالما  هب العرب حّل الدمار محل الثراء والجمال والِخْصب 
نكليزي قولتــه المشــهورة ( برناردشــو ) وقــال  لقــد كــان ديــن محمــد : ) الفيلســوف الــإ ِ

موضع تقدير ساٍم لمـا ينطـوى عليـه مـن حيويـة مدهشـة   وا ِنـه الـدين الوحيـد الـذي لـه ملكـة 
نسـانية   وا ن رجّلـا الهضم لإ طوار الحيـاة ا لمختلفـة   وا رى واجًبـا ا ن يـدعى محمـد منقـذ الإ ِ

 .. ( .كشاكلته ا ِ ا تولى زعامة العالم الحديث لنجح في حّل مشكلاته 
نكليزي  نسـانية ) فـي كتابـه ( ويلـز ) ويقول المؤرخ الـإ ِ ا ن ا وربـا ( : ) ملـامح تـاريخ الإ ِ

سلام بالجانب الإ كبر من قوانينها الإ ِ   ( .دارية والتجارية مدينة للا ِ
سلام اليوم مطالب با داء مسؤوليته الكبرى   ودوره الحضاري في ا نقا   ولذا فا ن جيل الإ ِ
باحيــة العاتيــة   وعواصــف الحـــروب  البشــرية مــن ظلمــات الماديــة الطاغيـــة   وموجــات الإ ِ

سلام الخالدة ا لى الـدنيا مـن جديـد .. المدمرة  حتـى يسـود وهذا لإ يتا تَّى ا ِلإ بحمل رسالة الإ ِ
يمــان  نســانية بنــور الإ  الرخــاء والــإ من والإســتقرار فــي كــل ا رض وتحــت كــل ســماء   وتــنعم الإ ِ

 ..وشريعة القرا ن 
 ..هذه الشريعة تتسم بالربانية   والعالمية   والشمول   والعطاء والخلود 
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 .ا ما اتسامها بالربانية فلا نها تنزيل من حكيم حميد 
 .ريعة البشرية جمعاء ا ما اتسامها بالعالمية فلا نها ش

 .ا ما اتّسامها بالشمول فلا نها جاءت لمناهج الحياة 
 . (9)ا ما اتسامها بالعطاء فلا نها تفي بحاجات البشرية في كل زمان ومكان 

 ..ا ما اتسامها بالخلود فلا نها تحمل في طبيعتها بذور نمائها واستمرارها ا لى يوم الدين
سلام فخًرا وشرًفا وخل  :وًدا ا ن يقول الله عنها في محكم تنزيله ويكفي ا مة الإ ِ

كنتم خري أمة  أخرجت للناس تأمرون باملعرو  وتنهون عن املنكِر وتؤمنون  }

 . {باهلل 
 ( . 995: ا ل عمران ) 

فلتنهض هذه الإ مة بمسؤوليتها كما ا مرهـا اللـه عـز وجـل   لتخـرج ا لـى الـدنيا با خلاقيـة 
اد الإ شاوس الإ بطال   وبفتوح بدر والقادسية واليرمـوك الجدود البواسل الإ مجاد   وبعزيمة القوَ 

سلام   ومبادئ القرا ن الكريم .. و حطين   ..وبرسالة الإ 
ا لإ فليغرس المربّون في نفـوس ا بنـائهم وطلـابهم هـذه الحقـائق   ويلقـونهم فـي كـل ا ن 

الـنهج حتى يستشعروا بمسؤوليتهم على الوجه الإ كمل   ويؤدوا واجبهم على .. هذه المعاني 
 ..المطلوب 

سلام مخلصين  .. فا ن هم فعلوا  لك فسوف يرون ا ولإدهم دعاة صادقين   وجنوداً للا 
ــي ســبيلها كــل عنــت وا  ى  ــون ف ــه   ويتحمل ــإ الل ــإ يخشــون ا حــداً ا ل يبلغــون دعــوة ربهــم ول

و سيصــلون بــا  ن اللــه فــي نهايــة المطــاف ا لــى النصــر الــإ كبر   والعــز الــإ رفع   .. واضــطهاد 
 .وما  لك على الله بعزيز .. المنشودة والكرامة 

 :تعميق روح الجهاد في نفسية الولد  - 95 
مــن المســائل الخطيــرة   والــإ مور الهامــة التــي يجــب ا ن يهــتم المربّــون بهــا   ويوجهــوا 

تعميق روح الجهاد في نفسية الولد   وترسيخ معاني العزم والمصـابرة .. اعتناءهم الإ كبر ا ِليها 
سـلام عـن بلـاد .. ومشاعره في فكره وقلبه  ولإسيما في هذا العصر الذي انحسر فيه حكم الإ ِ

                                                

تجد ما فيه الكفاية من خصائص الشريعة " القرا ن دستورنا " واقرا  بحث " حتى يعلم الشباب " ارجع ا لى كتابنا  9
سلامية ومزاياها   .الإ ِ
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سلامية عن الدنيا   وا صبحت السيادة للطواغيـت   واسـتلم  سلام   وغربت شمس العزة الإ ِ الإ ِ
سلام ا ناس لإهمَّ لهم ولإ غاية ا ِلإ ا ن ينفذوا مخططات ا عداء اللـه  زمام الإ مور في ا كثر بلاد الإ ِ

سلام   س واء ا كانت هذه المخططات شيوعية   ا و كانت استعمارية   ا و كانت يهوديـة   والإ ِ
ســـلامية   واجتاحـــت .. ا و كانـــت صـــليبية  فكـــان مـــن نتيجـــة  لـــك ا ن ا لغيـــت الخلافـــة الإ ِ

باحيــة  وتيــارات .. المجتمعــات موجــات الماديــة الطاغيــة  وعواصــف هوجــاء مــن التحلــل والإ ِ
سـلام هـدًفا لكـل طـامع   .. لحادي متدفقة من المبادئ الضالة والفكر الإ ِ  وا صـبحت بلـاد الإ ِ

 !!وغاية لكل مريد 
وا ن يعمقــوا فــي . لـذا وجــب علـى المــربين ا ن يلقنــوا ا ولـإدهم معنــى الصــبر والمصـابرة 

سلام   ومجد المسلمين .. نفوسهم روح الجهاد   !! .عسى ا ن يستعيدوا بجهادهم عز الإ ِ
ا المربـون مـع ا ولـإدهم فـي تعميـق الجهـاد ولكن ما هي المراحل التي يجب ا ن ينتهجهـ

 في نفوسهم   وترسيخ معانيه في جوارحهم وكيانهم ؟
 :ا رى ا ن هذا التعميق يكون في النقاط التالية 

سـلامي  - 9 سلامية   وبناء المجـد الإ  .. استشعار الولد بشكل دائم ا ن تحقيق العزة الإ ِ
 ..لإ يكون ا ِلإ بالجهاد وا ِعلاء كلمة الله 

يها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسو  يأتي اهلل بقوم حيبهم وحيبونه أذلة يا أ }

على املؤمنني أعزة على الكافرين جياهدون يف سبيل اهلل وال خيافون لومة 

 ( . 42: المائدة .)  {الئم 
 :ا فهام الولد بشكل دائم ا ن الجهاد في سبيل الله ا نواع  - 2 
نفاق لإ جل ا علاء كلمة الله   وهو العصب الحساس لكل و لك بالإ ِ : الجهاد المالي ) 

ســلام فــي الحيــاة سـواء ا كــان الجهــاد تبليغًيـا ا و تعليمًيــا   وســواء ا كــان  جهـاد تقــوم بــه ا مـة الإ ِ
 ..سياسًيا ا و حربًيا 

: التوبة . )  {ِإن اهلل اشرتى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة  } -
999 . ) 
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: التوبة . )  {َفاًفا وثقاًلا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهلل اْنف ُروا خ  }
49 . ) 

من ا نفق نفقـة فـي سـبيل اللـه  كتبـت : " وفي الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي  -
 " . له بسبعمائة ضعف 

من جهر غازياً في سبيل اللـه فقـد غـزا   : " وفي الحديث الذي رواه الستة ا لإ مالكاً  -
 " .خلف غازياً في ا هله فقد غزا  ومن

سـلام : الجهاد التبليغي *  سـلام باللسـان   وا ِقامـة الحجـة بـا ن دعـوة الإ ِ و لك بتبليل الإ ِ
 ..حق على الكافرين والمنافقين والملحدين والمنحرفين 

واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بع  يأمرون باملعرو  وينهون عن املنكر ،  } -

ويؤتون الزكاة ، ويطيعون اهلل ورسوله أولئك سريمحهم اهلل ِإن اهلل عزيز  ويقيمون الصالة

 ( . 79: التوبة . )  {حكيم 

الذين يبلغون رساالت اهلل وخيشونه وال خيشون أحًدا ِإال اهلل وكفى باهلل  }

 ( . 31: الإ حزاب . )  {حسيًبا 
نّضـر اللـه : "  -حبـان فيمـا رواه الترمـذي وا حمـد وابـن  -قال عليـه الصـلاة والسـلام  -

َبلّل ا وعى من سامع   " . امرءاً سمع مني شيئاً فبلغه كما سمعه فرّب م 
مـن دعـا ا لـى هـدًى كـان لـه مـن : "  -فيما رواه مسـلم وا صـحاب السـنن  -وقال ا يضاً 

 .. " .الإ جر مثل ا جور من اتبعه لإ ينقص  لك من ا جورهم شيئاً 
ا و لك ببذل الجهد : الجهاد التعليمي *  سـلامي علميًّـا وثقافيًّـا وفكريًـّ . في التكوين الإ ِ

نسان  سلام الكلية عن الكون والحياة والإ ِ  ..وا ِعطاء التصور الصحيح عن فكرة الإ ِ

وما كان املؤمنون لينفروا كافة فلوال َنفر من كل فرقة  منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين  } -

 ( . 922:  التوبة. )  {ولينذروا قومهم ِإذا رجعوا إليهم 
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تناصـحوا فـي : "قـال  وروى الطبراني عن ابـن عبـاس رضـي اللـه عنهمـا عـن النبـي 
 " .العلم فا ن خيانة ا حدكم في علمه ا شد من خيانته في ماله   وا ِن الله مسائلكم 

ِئل عن علم فكتمه اُلِْجم بلجـاٍم : " وفي الحديث الذي رواه ا بو داود والترمذي  - من س 
 " .ة من نار يوم القيام

سـلامية علـى ا سـس مـن : الجهاد السياسـي *  و لـك ببـذل الجهـد فـي ا قامـة الدولـة الإ ِ
سلام   وقواعده العامة الشاملة   وبالإختصار ا ن تكـون الحاكميـة فـي نظـام الحكـم  مبادئ الإ ِ

 .لله وحده 

وأن احكم بينهم ينا أنزل اهلل وال تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوَّ عن بع  ما  } -

اهلل إليك فإن تولوا فاعلم أمنا يريد اهلل أن يصيبهم ببع  ذنوهبم وإن كثرًيا من الناس  أنزل

 . {لفاسقون ، أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن من اهلل حكًما لقوم يوقنون 
 ( . 25 - 41: المائدة ) 
:  قـال رسـول اللـه : قال  -رضي الله عنه  -روى مسلم عن عبد الله بن مسعود  -

ن نبّي بعثه الله في ا مة قبلي ا ِلإ كـان لـه مـن ا متـه حواريّـون وا صـحاب يا خـذون بسـنته   ما م"
ويقتدون با مره   ثم ا ِنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالإ يفعلون   ويفعلون مالإ يؤمرون 
  فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن   ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن   ومن جاهدهم بقلبه فهـو 

يمان حبة خردل مؤمن   وليس   " .وراء  لك من الإ ِ
و لك ببذل الجهد للوقوف ا مام كل طاغوت يقف عقبة كا داء دون : الجهاد القتالي * 

سـلام .. حكم الله عز وجل   ونشر دعوته في الإ رض  سواء ا كان هؤلإء الطواغيت في دار الإ ِ
 !! ..ا و في دار الحرب 

 ( . 31: الإ نفال . )  {.. له هلل وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين ك } -

قاتلوا الذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر وال حيّرمون ما حّرم اهلل ورسوله ، وال  }-

 . {يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا اجلزية عن يد  وهم صاغرون 
 ( . 21: التوبة ) 
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ــ ي جــرت بــين المســلمين ورســتم قائــد وهــذا مــا  كــره ربعــي بــن عــامر فــي المقابلــة الت
ا ن الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد ا لى عبادة الله   ومن ضـيق الـدنيا ا لـى : ) الفرس 

سلام   ( .سعتها   ومن جور الإ ديان ا لى عدل الإ 
فالمربي حين يستشعر الولد هذا المفهـوم العـام عـن الجهـاد   وحـين يعلمـه ا نواعـه ومـا 

لكـون الجهـاد يشـمل كـل عمـل .. نـه ينـدفع ا لـى الجهـاد بكـل عـزم ومضـاء فا  .. يتفرع عنه 
 !! .. (9)( دعوي ما دامت النية ا علاء كلمة الله   ونشر دينه في الإ رض 

  -رضــي اللــه عــنهم  -تــذكير الولــد بشــكل دائــم بمواقــف ا بنــاء الصــحابة البطوليــة  - 3
 :ا منها ليتا سى بهم   ويمشي على طريقتهم ومنوالهم   وا ليكم طرفً 

من استصغر منهم   وكـان فـيمن رّده  لما خرج المسلمون ا لى اُحد رّد النبي ( ا  ) 
ا ِنـه راٍم يحسـن الرمايـة   : رافع بن خديج   وسمرة بن جندب   ثـم ا جـاز رافًعـا لمـا قيـل لـه 

رافًعا ورّدني مع ا ني ا صرعه   فبلـل رسـول  ا جاز رسول الله : فبكى سمرة وقال لزوج ا ّمه 
رة   فا جازه عليه الصلاة والسلام الل  .ه الخبر   فا مرهما بالمصارعة   فكان الغالب سم 

ا لـى المدينـة المنـورة    -رضي الله عنه  -وصاحبه ا بو بكر  لما هاجر النبي ( ب ) 
وا قاما في غار ثور ثلاثة ا يام   عملت عائشة وا سماء بنتا ا بـي بكـر رضـي اللـه عـنهم فـي تهيئـة 

ت ا سماء قطعة من نطاقها وهو ما يشد به الوس  فربطت به على فـم الجـراب الزاد لهما وقطع
 -الذي كانت تحمله   فسميت  ات النطاقين   وعمل عبد الله بن ا بي بكر ( وعاء الطعام ) 

على نقل الإ خبار   فلا يسمع من قريش ا مًرا يبيتونه مـن المكـروه لهمـا ا ِلـإ  -رضي الله عنهما 
يا تيهما في المساء بخبره   ويبقى عندهما بعض الوقت   ثـم يخـرج  وعاه رضي الله عنه حتى

من عندهما بالسحر   ويصبح مع قريش بمكة كا نه كان نائًما فيهـا   ومـن المعلـوم ا ن عائشـة 
 .وعبد الله رضي الله عنهما لم يبلغا الحلم بعد 

جـوب مناكـب وتذكر كتب التاريخ ا ن غلاًما مؤمًنا كان يسا ل ا بـاه بـا ن يمكّنـه لي( ج ) 
 :الإ رض ويسعى في ا رجائها حتى يصل ا لى قمة المجد والكرامة 

 اقذذذذذذذذذذذذذذ  السذذذذذذذذذذذذذّرج علذذذذذذذذذذذذذى امُلذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 

  
 هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر وقّرطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه اللجامذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا

   

                                                

لتجد فيه ما يشفي الغليل في بحث مفهوم الجهاد   وتنوعاته " حتى يعلم الشباب " ا لى كتابنا  -ا خي المربي  -ارجع  9
 .الشاملة 



 : الثالث القسم 722
 

 ثذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم صذذذذذذذذذذذذذذذذذذذّب الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدر  يف رأ 

  
 سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ونذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاولين احلسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاما 

   
 فمتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى أطلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب إن  

  
 أطلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرزق غالمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا 

   
 سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأجوب األرض أبغيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 

  
 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه حالًلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ال حرامذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا

   
 عذذذذذذذذذذذذذذن ينفذذذذذذذذذذذذذذي الفذذذذذذذذذذذذذذذذ  فلعذذذذذذذذذذذذذذّل الط

  
 قذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر أو يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدني احل مدامذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  

   
تربية الإ ولـإد فـي ) ومن ا راد المزيد من هذه الإ مثلة فليرجع ا لى القسم الثاني من كتاب 

سلام   .يجد ما فيه الكفاية ( ظاهرة الخوف ) في بحث ( الإ ِ
ونصوًصا ا خرى مـن .. تحفيظ الولد سورة الإ نفال وسورة التوبة   وسورة الإ حزاب  - 4

يات الجهاد في القرا ن الكريم مع ا سباب نزولها   وشرح معانيها   وبيـان المواقـف الشـجاعة ا  
ســلام صــلوات اللــه وســلامه عليــه وا صــحابه الكــرام فــي بــدر والخنــدق  التــي وقفهــا رســول الإ ِ

نها .. وغيرها .. وحنين  تحرك المشاعر فـي نفسـية الولـد   وتجعـل منـه ا ِنسـاناَ  -ولإشك  -فا 
ًما لإ يخشى في الله لومة لإئم   بل يندفع ا لى الجهـاد بكليتـه   ويتمنـى الشـهادة شجاًعا مقدا

فــي ســبيل اللــه   كمــا انــدفع ا جــداده مــن قبــل   تمناهــا الرعيــل الــإ ول مــن ا بنــاء هــذه الإ مــة 
 !! .. (9)المحمدية عبر التاريخ 

ا ن مـا ا صـابه لـم تعميق عقيدة القضاء والقدر في نفسية الولد   ليؤمن ا ِيمانًا جازًمـا  - 2
يكن ليخطئه   وا ن ما ا خطا ه لم يكن ليصيبه   وا ن الإ مة لو اجتمعـت علـى ا ن ينفعـوه بشـيء 
لم ينفعوه ا لـإ بشـيء قـد كتبـه اللـه لـه   وا ِن اجتمعـت علـى ا ن يضـّروه بشـيء لـم يضـروه ا لـإ 

اللـه  بشيء قد كتبه الله عليه   وا نه ا  ا جاء ا جلهم لإ يستا خرون سـاعة ولـإ يسـتقدمون   وا ن
ــافع   والخــافض  ــز والمــذل   والضــار   والن ــت   والمع ــو وحــده المحيــي والممي ــبحانه ه س

 ..بيده مقاليد كل شيء وهو على كل شيء قدير .. والرافع 
 :ولإ با س باستشهاد ما قاله السلف في هذه المعاني 

 أي  يذذذذذذذذذذذذذذومّي مذذذذذذذذذذذذذذن املذذذذذذذذذذذذذذوت أفذذذذذذذذذذذذذذّر

  
 يذذذذذذذذذذذذذذوم ال يقذذذذذذذذذذذذذذدُر أم يذذذذذذذذذذذذذذوم ُقذذذذذذذذذذذذذذد ر 

   
 رهبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوم ال يقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدُر ال أ

  
 ومذذذذذذذذذذذن املقذذذذذذذذذذذدور ال ينجذذذذذذذذذذذو احَلذذذذذذذذذذذذ ر  

   
                                                

سلام في عصر النبوة " للكاندهلوي   وكتاب " حياة الصحابة " انصح المربي ا ن يقرا  على ا ولإده كتاب  9 " شهداء الإ ِ
 .للنشار 
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* * * 

 إذا غذذذذذذذذذذذذذذذامرت يف شذذذذذذذذذذذذذذذر   مدذذذذذذذذذذذذذذذروم 

  
 فذذذذذذذذذذذذذال تقنذذذذذذذذذذذذذع ينذذذذذذذذذذذذذا دون النجذذذذذذذذذذذذذوم  

   
 فطعذذذذذذذذذذذذم املذذذذذذذذذذذذوت يف أمذذذذذذذذذذذذر حقذذذذذذذذذذذذري   

  
 كطعذذذذذذذذذذذذم املذذذذذذذذذذذذوت يف أمذذذذذذذذذذذذر عظذذذذذذذذذذذذيم 

   
* * * 

 أقذذذذذذذذوُل هلذذذذذذذذا وقذذذذذذذذد طذذذذذذذذارت شذذذذذذذذذعاًعا    

  
 مذذذذذذذذن األبطذذذذذذذذال وْيحذذذذذذذذك لذذذذذذذذن ُتراعذذذذذذذذي    

   
 فإنذذذذذذذذذذذك لذذذذذذذذذذذو سذذذذذذذذذذذألت بقذذذذذذذذذذذاء يذذذذذذذذذذذوم

  
 ك لذذذذذذن تطذذذذذذاعيعلذذذذذذى األجذذذذذذل الذذذذذذذي لذذذذذذ 

   
 فصذذذذذذذذذذذرًبا يف  ذذذذذذذذذذذال املذذذذذذذذذذذوت صذذذذذذذذذذذرًبا  

  
 فمذذذذذذذذذذذذذا نيذذذذذذذذذذذذذُل اخللذذذذذذذذذذذذذود ينسذذذذذذذذذذذذذتطا   

   
* * * 

ا هم النقاط والمراحل فـي تعميـق روح الجهـاد فـي نفسـية الولـد   -ا يها المربون  -تلكم 
فما عليكم ا ِلإ ا ن تنتهجوها   وتلقنوها ا ولإدكم حتى ا ِ ا بلغوا سن الشباب   ونـاداهم منـادي 

ا فـي ميـادين العـزة والكرامـة مستبسـلين مجاهـدين لـإ يخشـون ا حـدا ا لـإ اللـه   الجهاد انطلقو
حتــى يـروا رايــة .. وسـوف لـإ يلقــون السـلاح   ولــإ يتخلـون عــن الجهـاد وا علـاء كلمــة اللـه 

سلام قد ارتفعت وَعَلم النصر قد خفق   وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصـر مـن يشـاء  الإ ِ
 .وهو العزيز الرحيم 

 * ** 
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 خاتمة المطاف
سـلام ) مما فصلنا القول عنه سابًقا من سلسلة  ا خـي  -يتبـين لـك ( تربية الإ ولإد فـي الإ ِ

سـلام بمنهجـه الكامـل  وطريقتـه .. بشكل واضح لإ يقبل الشك ولإ الإلتبـاس  -المربي ا ن الإ ِ
يماني والخلقي   وفي تكوينه ا.. المتميزة   وا سلوبه الفريد  لنفسي والعقلي في ا عداد الولد الإ ِ

ليكـون فــي المسـتقبل ا نســانًا صـالًحا متوازنًــا ســوًيا  ا ..   وفـي تربيتــه الجسـمية والإجتماعيــة 
ينهض با عباء   ويضطلع بمسؤوليات   وينتهي فـي الخاتمـة ا لـى غايـة .. عقيدة وخلق ورسالة 

 !! ..الغايات ا لإ وهي رضوان الله عز وجل   والفوز بالجنة   والنجاة من النار 
ــة  ــاع   ورجــال التربي ــاق والإجتم ــاء الإ خل ــا علم ــع عليه ــاد ي ْجم ــي يك ــإ مور الت ــن ال وم

ـا ا و مرشـًدا ربانيًّـا .. والتعليم  حـين يبـذل ق صـارى .. ا ن المربي سواء ا كان معلًمـا ا و ا ًبـا ا و ا مًّ
جهده   ويشحذ غاية اهتمامه في تنفيذ هذا المنهج الرباني الذي ا نزله الله عز وجل   وتطبيق 

سلام ه  ..ذا النظام الذي قّعدت ا صوله وفروعه شريعة الإ ِ
يمان والتقوى   ويتـدّرج علـى الفضـيلة والإ خلـاق    فمن المؤكد ا ن الولد ينشا  على الإ ِ
ويظهر ا مام المجتمع با فضل ما يظهر به ا نسان ناضج العقل   مكتمل الخلق   متوازن السلوك 

 ...  سمح المعاملة   حسن السيرة   كريم المعشر 
.. ا ما ما يشكو منه بعض المـربين والإ بـاء مـن انحـراف ا بنـائهم   ا و تمـردهم وعقـوقهم 

 ..فيعود في الدرجة الإ ولى ا لى هؤلإء المربين ا نفسهم 
 فكيف يستقيم الولد   والإ ب يسمح له برفقاء السوء ؟

يرية وكيف تثبت عقيدة الولد   والإ ب يدفع به ا لى المدارس الإ جنبية   والمعاهـد التبشـ
 ؟

وكيف تصلح ا خلاق الولد   والإ ب قد ا دخل ا لى بيتـه جهـاز التليفزيـون ليـرى فيـه كـل 
 ؟.. مشهد متحلل   ومنظر ا ثم 

وكيف نحافظ على سلوكية الولد والإ ب يضع بين يديه المجلات الماجنـة   والقصـص 
 الغرامية التي تتّجر بالغرائز   وتشجع على الميوعة والإنحلال ؟

ا ِيمـان الولــد والـإ ب يغــض نظـره فــي انتمائـه ا لــى منظمـات ا ِلحاديــة  وكيـف نسـلم علــى
 وا حزاب علمانية لإ دينية ؟

سـلام فـي التربيـة    وبالعموم كيف ينصلح الولد ويستقيم ؟ والمربي لم يا خـذ بمـنهج الإ ِ
عداد ؟   !!..وبنظامه في التكوين والإ ِ
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لم يقم بحق ولـده عليـه فـي  حين َعلِم ا ن ا ًبا -رضي الله عنه  -وما ا حسن ما فعله عمر 
: فلـم يلبـث ا ِلـإ ا ن صـرخ فـي وجهـه قائلـا .. انتقاء ا مه   وتحسين اسـمه   وتعليمـه القـرا ن 

ــل ا ن يســيء  ــه قب ــل ا ن يعقــك   وا ســا ت ا لي ــه  قب ــد عقْقَت ــدك وق ــوق ول ــّي تشــكو عق ــت ا ل جئ
 !! ..ا ليك 

عـن عقوقـه الإ ب حين ا همل تربيـة ولـده هـو المسـؤول الـإ ول  -رضي الله عنه  -فجعل 
 ! ..وانحرافه 

ا ما ما يدعيه بعض الإ باء ا ن ا ولإدهم نشا وا عاقّين منحرفين على الرغم مما قـاموا بـه مـن 
فهي دعوى مرفوضة   لإ ننا لو بحثنا عن السبب لرا ينـا ا ن السـبب .. مسؤولية التربية والتا ديب 

عطائهم الإ ولإد القـدوة ا: يعود على الإ باء والإ مهات ا نفسهم  ا و لعـدم ا خـذهم .. لسـيئة ا ِما لإ ِ
سلام في التربية  سلام به وفرضه عليهم .. بمنهج الإ ِ همالهم حًقا ا لزمهم الإ ِ  !! ..ا و لإ ِ

ومن هؤلإء النم  ما روته كتب الإ دب ا ن ا عرابًيا شكا عقوق ا ولإده فما وجد بًدا سوى 
 :ا ن يهجوهم بهذه الإ بيات 

 إّن بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيّن كّلهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم كالكلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب  

  
 أبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر هم أوالهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم بسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذّبي

   
   ُيغذذذذذذذذذذذذذذذذذذذِن أدبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي وضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذربي   

  
 وال اتسذذذذذذذذذذذذذذذذذاعي هلذذذذذذذذذذذذذذذذذم وُرحذذذذذذذذذذذذذذذذذيب

   
 فليذذذذذذذذذذذذذذتين م ذذذذذذذذذذذذذذت  بغذذذذذذذذذذذذذذري عدْقذذذذذذذذذذذذذذبِ 

  
 أوليذذذذذذذذذذذتين كنذذذذذذذذذذذُت عقذذذذذذذذذذذيم الص ذذذذذذذذذذذْلب   

   
 ومن يدري هل كان الإ عرابي يعق ا باه فانتقم الله منه بعقوق ا ولإده له ؟

 : " -فيمـا رواه ا بـو نعـيم والـديلمي وابـن عـدي  -وفي هذا يقول عليه الصلاة والسـلام 
دان  البّر لإ يبلى   والذنب لإ ينسى   والـديّان لـإ يمـوت   فكـن كمـا شـْئت   فكمـا تـدين تـ 

. " 
: عنه عليه الصـلاة والسـلام  -رضي الله عنهما  -وروى الطبراني والحاكم عن ابن عمر 

 " .بّروا ا باَءكم تبّركم ا بناؤكم   وعفوا تعّف نساؤكم " 
المربــي قصــارى جهــده   ويا خــذ بمنــاهج التربيــة وا حيانًــا قــد تتخلـّـف القاعــدة   فيبــذل 

سلامية   ومع هذا ينشا  الولد على الشذو  والإنحراف   كما ا خبرنا اللـه سـبحانه عـن ولـد  الإ ِ
نوح عليه السلام   فا بى الهداية والتربية النبوية واستنكر وكان مع الكافرين   فعاقبه اللـه معهـم 

 .بالطوفان فا صبح الجميع من المغرقين 
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ي هذه الحال يعذر المربي ا مام الله لكونه ا دى ما عليه مـن الحقـوق وقـام بمـا ا وجبـه وف
 !!..الله عليه من مسؤوليات 

سـلامي  -ا خي المربي  -وا خيًرا  اَْعِ  العهد لله عز وجل علـى ا ن تا خـذ بهـذا المـنهج الإ ِ
ي كـل مرحلـة في تربية ا ولإدك   واعقد الهمة   واشحذ العزم على ا ن تقوم بواجـب التنفيـذ فـ

نـك ا ِن فعلـت  لـك .. من مراحلـه   وبكـل جانـب مـن جوانبـه   وبكـل قسـم مـن ا قسـامه  فا 
بـل يشـار .. فسترى ا ولإدك شـموس ا ِصـلاح وا قمـار هدايـة   وملائكـة يمشـون علـى الـإ رض 

ا ليهم بالبنان لصفاء نفوسهم   وطهارة قلوبهم   وكريم ا خلاقهم   وجميل معاملتهم   ومظهـر 
 ..طف معاشرتهم اتزانهم   ول

سـلام عقيـدة وعمًلـا   وا خـذ بتعاليمـه ا حكاًمـا  وا ِني لمتفائل ا ن هذا الجيـل ا ِ ا التـزم الإ ِ
نه سـيعيد سـيرة الـإ ولين فـي المجـد والرفعـة   ويقـيم فـي العـالمين دولـة قويـة .... ومنهاًجا  فا 

ا وعظـيم بل ستخضـع الـإ مم لجلـال هيبتهـ.. صلبة تضاهي الإ مم الكبرى في عزتها وكبريائها 
 .وما  لك على الله بعزيز !! .. سلطانها 

 ..ا خر هذه الإ مة ا ِلإ بما صلح به ا ولها  -ا خي المربي  -ولن يصلح 
سلام تطبيًقا وتنفيـًذا حتـى وصـلت ا لـى قمـة السـيادة والنصـر .. فا ن صلح ا ولها بنظام الإ ِ

ــا وتنفيــًذا حتــى تصــل ا   ســلام تطبيًق ــإ بنظــام الإ ِ لــى قمــة الســيادة فكــذلك لــإ يصــلح ا خرهــا ا ِل
 !!..والنصر 

 :القائل  -رضي الله عنه  -ورحم الله عمر 
سلام فمهما ابتغينا العزة بغير ما ا عّزنـا اللـه بـه ا  لنـا اللـه "  رواه " نحن قوم ا عزنا الله بالإ ِ
 .الحاكم 

 : -فيما رواه البيهقي والحاكم  -القائل  وصدق رسول الله 
زل الله ا لإ سل  عليهم عـدّوهم فاسـتنفذوا بعـض مـا ولإ حكم ا مراؤهم بغير ما ا ن" ... 

 " .في ا يديهم   وما عطلوا كتاب الله وسنة نبيه ا ِلإ جعل الله با سهم بينهم 
البدء با صلاح نفوسنا   ثم القيام با صـلاح : ومن منطلقات الوصول ا لى السيادة والنصر 

صلاح لإ عضاء الإ سرة ا ِلإ ا ن نا خـذ ب سـلام فـي تربيـة ا بنائنـا ا سرنا   ولإ يتا تى هذا الإ ِ مـنهج الإ ِ
صـلاح الإ سـرة   ثـم بالتـالي يـا تي ا ِصـلاح  وبناتنا   لإ ن ا صلاح الفرد هـو المنطلـق الطبيعـي لإ ِ
ســلامية القاعــدة الصــلبة مــن المــؤمنين المخلصــين  المجتمـع   ثــم تتكــون فــي المجتمعــات الإ ِ
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ســلام   وبعـــزائمهم .. المجاهــدين  الفتيــة تتحقــق عـــزة الــذين علــى ا يـــديهم تقــوم دولــة الإ ِ
 ..المسلمين 

 :فيا ا يها الإ باء   و يا ا يتها الإ مهات   و يا ا يها المربون 
سـلام فـي تربيـة ا ولــإدكم   وهـذا هـو الطريـق الـإ قوم فـي ا صــلاحهم  هـذا هـو منهـاج الإ ِ

سـلامية .. وهدايتهم   فانهضوا بمسؤولياتكم   وقوموا بواجباتكم  ليتحقق فـي المجتمعـات الإ ِ
حتـى .. إدكم وا سركم   وتتكون في الشـعوب المحمديـة كتائـب الجهـاد والنصـر ا ِصلاح ا ول

ا لــى نــور الحــق   ورســالة .. تقـوم بــدورها فــي هدايــة العــالم مــن الضــلال والجاهليــة والماديــة 
سلام   !!..الإ ِ

وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون وسرتّدون إىل عا  الغيب  }

 ( . 952: التوبة . )  {نتم تعملون والشهادة فينبئكم ينا ك
 .وا خر دعوانا ا ن الحمد لله رّب العالمين 

* * * 
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 لمحمد طارق محمد صالح  عمل المسلم في اليوم والليلة -  42
سلام -  47  لمحمد مصطفى ا بي العلا   حديث الإ 
 للمرحوم سيد قطب   العدالة الإجتماعية -  42
س-  41  للمرحوم سيد قطب  لام والسلام العالمي الإ 
 للمرحوم الدكتور مصطفى السباعي   ا خلاقنا الإجتماعية -  25
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 للمرحوم الدكتور مصطفى السباعي   عظماؤنا في التاريخ -  29
 للمرحوم الدكتور مصطفى السباعي   هكذا علمتني الحياة -  22
سلام -  23  لفتحي يكن  كيف ندعو ا لى الإ 
 لفتحي يكن  ات الدعوة والداعية مشكل-  24
 للعلامة الشيخ ا بو غدة  "الرسول المعلم " محاضرة -  22
سلام -  22  للعقاد والعطار   الشيوعية والإ 
 للدكتور نبيه الغبرة   المشكلات النفسية -  27
 للشيخ عبد الرحمن حبنكة    مكائد يهودية -  22
 للشيخ محمد الغزالي    خلق المسلم -  21
سلام -  25  للشيخ سعيد حوى   ( ا جزاء  4) الإ 
 للشيخ سعيد حوى     الله -  29
 للشيخ سعيد حوى   (جزءان ) الرسول -  22
 للشيخ سعيد حوى    جند الله ثقافة -  23
 لعبد الباقي رمضون   خطر التبرج والإختلاط -  24
سلام في النظر -  22  لمحمد ا ديب كلكل   حكم الإ 
 لمحمود مهدي استانبولي    س تحفة العرو-  22
 للدكتور نور الدين عتر   ما ا عن المرا ة ؟-  27
 للشيخ وهبي سليمان الغاوجي    المرا ة المسلمة -  22
سلام -  21  للدكتور يوسف القرضاوي    شريعة الإ ِ
 للمرحوم سيد قطب   دراسات ا سلامية -  75
سلام -  79  " .د الله علوان عب" للمؤلف   التكافل الإجتماعي في الإ 
سلام -  72  " .عبد الله علوان " للمؤلف   تعدد الزوجات في الإ 
 " .عبد الله علوان " للمؤلف     شبهات وردود -  73
 " .عبد الله علوان " للمؤلف    حتى يعلم الشباب -  74
علام -  72 سلام في وسائل الإ   " .عبد الله علوان " للمؤلف  حكم الإ 
 " .عبد الله علوان " للمؤلف    ..ج عقبات الزوا-  72
 " .عبد الله علوان " للمؤلف    ..ا لى كل ا ب غيور -  77
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 " .عبد الله علوان " للمؤلف    ا لى ورثة الإ نبياء -  72
 ومراجع ا خرى مثبتة على هوامش الصفحات

* * * 
 


