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 الشريط األول

  اهتمام اإلسالم برتبية النشء



 

 

 

  
 

 
 

احلمد هللا وكفى، وسالم عىل عباده الذين اصطفى، السيام عبده املصطفى، وآله 
 كتاب اهللا، وأحسن اهلدي هدي فإن أصدق احلديث: املستكملني الرشفا، أما بعد

، ورش األمور حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف د حممد
فإن اإلسالم كالبناء اجلميل، من أي النواحي أتيته أعجبت بجامله وهبائه : النار، ثم أما بعد

 الترشيعات التي وروعته؛ فسواء نظرت إليه من جهة عقيدة التوحيد التي متيز هبا، أو كامل
رشعها، أو النظام االقتصادي يف اإلسالم، أو النظام السيايس، أو اإلعجاز العلمي، أو 

ومن اجلهات التي إذا طرقناها بالنظر والتأمل نجد أن هذه . وهكذا.. بالغة وآداب القرآن
ل اجلهة وهذا املوضوع هو موضوع الرتبية واالهتامم بتنشئة األطفال واألجيال التي تشك

احلارض واملستقبل، ويتميز املنهج الرتبوي اإلسالمي بوسائل معينة توصل إىل أهداف 
أما اهلدف فهو إنقاذ هذه الذرية من النار، وأن يشبوا أبناء صاحلني يعملون لدينهم . حمددة

 وقد وضح اهللا . ودنياهم، ويسعدون يف الدارين بالصالح والتقوى واإليامن والتوحيد
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أن اخللل فيها يؤدي إىل : ملسئوليةوالتعليم والتأديب والتهذيب، فيكفي يف بيان خطر هذه ا
وحينام كانت امرأة من األرسى جتد يف البحث عن ولدها، فحينام رأته بعد . عقوبة النار

َأترون«:  ألصحابهصبحث وعناء ألصقته ببطنها يف حنان شديد، قال النبي  ْ َ ُ ِهذه َ ِ ًطارحة َ َ ِ َ 
َولدها ََ ِالنار ِيف َ َقلنا َّ ْ َوهي َال ُ ِ ُتقدر َ ِ ْ َعىل َ ْأن َ ُتطرحه َال َ َ َ ْ َفقال َ َ ُأرحم هللاََُّ َ َْ ِبعباده َ ِ َِ ْمن ِ ِهذه ِ ِ َ 
َبولدها َِ َ  وضع الرمحة يف قلوب اآلباء األسوياء، ومن ثم مل تكثر النصوص ، فاهللا )١(»ِ

                                     
 .س متفق عليه من حديث عمر بن اخلطاب )١(



 

 

 

  
 

 
 

القرآنية واألحاديث النبوية التي تويص اآلباء باألبناء، وإنام رأينا العكس، فكثري من 
ي تضمن هلم هذا ت تكفل بوضع هذه الرمحة الآباآلباء؛ ألن اهللا النصوص تويص األبناء 

 من دعاء الصاحلني وعباد وقد جعل اهللا . املعني الذي ينبض باحلب واحلنان والعطف
M K J I : الرمحن  H G 8  7s t u v w x y z 

{ | } ~ � ¡ L ]فحينام يراهم صاحلني أتقياء ]٧٤: الفرقان ،
 من أن جيني األب عىل دوقد حذر النبي . عني للعبد الصالحفال شك أهنم يكونون قرة أ

َأال«: ولده، فقال عليه الصالة والسالم ِجينى َال َ ْ ٌوالد َ ِ َعىل َ ٍولد َ َ وهناك كثري من . )٢(»َ
النصوص فيام يتعلق بإعطاء اإلسالم أمهية كربى ملوضوع الرتبية، فرتبية اإلسالم للطفل 

ربية لغاية وملقصد وملستقبل يف الدارين، فيقول النبي عليه ليست كأي تربية أخرى، إنام هي ت
ِّارموا فإن الرمي أنكأ للعدو«: الصالة والسالم لألطفال َ ُْ ْ ِ ُ َ ْ َ َ ْ َّ ُ َّْ ِ ، فمن أول طفولتهم خياطبهم »َ

فحينام رأينا اإلسالم العظيم ربط اهلدف الرتبوي هبذه الغاية العظمى، وهي . هبذا اخلطاب
نفس الوقت وجدنا مجيع تعريفات الرتبية يف املفهوم الغريب الذي يلهج سعادة الدارين، يف 

ًبه كثري من املسلمني تركز عىل إعداد الطفل ليكون قادرا عىل حتقيق رغباته الدنيوية، بغض 
ًالنظر عن كون التعريف بالرتبية علامنيا ينفصل متاما عن الرتبية اإلسالمية وقد اهتم . ً

ًاملسلمون اهتامما شديد ا بموضوع تربية الطفل، واحلفاظ عىل نفسيته من التشويه واإلعاقة ً
ًالنفسية، أذكر مثاال عارضا لذلك كان املسلمون األوائل يوقفون األموال عىل األطفال أو : ً

العبيد الذين إذا أرسلهم آباؤهم لرشاء يشء معني وضاعت منهم األموال، فمن أجل محاية 
ًقتل التي قد يتعرضون هلا أوقفوا أمواال ليعوض هؤالء هؤالء األوالد من العقوبة أو ال

األطفال من هذه األموال، محاية هلم من قسوة اآلباء الذين قد يعاقبوهنم بشدة بسبب ضياع 
 .املال منهم

                                     
 .سحديث طارق بن عبد اهللا املحاريب  رواه الدارقطني من )٢(



 

 

 

  
 

 
 

 
ال نتصور أن مثل هذه القضية التي هي غاية يف اخلطورة يمكن أن تناقش وتعطى حقها 

إن شاء اهللا -هذا الزمن القليل، فليكن كالمنا جمرد مدخل ومقدمة لسلسلة تستمر يف 
بني نجد أن الناس يتداعون بالنسبة ملفهوم األمية الرتبوية .  فيام بعد عن هذا املوضوع-تعاىل

وقت وآخر للحديث واإلعالن عن مراكز حمو األمية وأمهية حمو األمية، بمعنى اجلهل 
 لكننا قل أن نجد من يلتفت إىل نوع آخر من األمية، وهي األمية يف جمال بالقراءة والكتابة،

 .ًالرتبية، فضال عن أن يفكر يف حموها، وسلوك منهج علمي دقيق يف حمو هذه األمية
 

إذ أمية القراءة والكتابة من هناك فرق شديد بني أمية القراءة والكتابة وبني أمية الرتبية؛ 
ًحيث آثارها أخف بكثري جدا من أمية الرتبية، أما أمية الرتبية فقد خترج أجياال مشوهة  ً

األمية يف القراءة والكتابة قد نجدها . ًنفسيا تعاين وتتعذب وتنحرف يف كل مظاهر احلياة
إهنا قد تتفشى كالداء تتفشى يف طائفة معينة من الناس، ولكن األمية الرتبوية ال ترحم، ف

الوبيل، وقد نجدها يف أعىل الناس من حيث املستوى العلمي، كأستاذ اجلامعة، أو حتى 
خواص الناس وليس عوامهم، فهؤالء بال شك أعىل الناس من حيث تنزههم عن أمية 

 ًأن األمية الرتبوية متفشية فيهم بصورة مؤملة جدا عىل: القراءة والكتابة، ولكن مما يؤسف له
أعىل املستويات، بل عىل مستوى الوزراء وغريهم من علية القوم، وهذه الظاهرة نلمسها يف 

كل هذه تعكس وتشري إىل مدى األمية الرتبوية؛ هذا .. مناهج التعليم، أو وسائل اإلعالم
األمية بالقراءة والكتابة قد تكون ظاهرة، أما األخرى فهي تتخفى، ثم ! مع حسن الظن هبم

ًيمكن أن يكون الرجل خبريا : فيام بعد آثارها اخلطرية عىل األبناء واألوالد، أيتظهر لنا 
ًوقائدا يف الرتبية وهو رجل فقري ال يقرأ وال يكتب، ومع ذلك جتد سلوكه مع أوالده سلوكا  ً
ًراقيا مهذبا مستنريا خيرج األوالد األصحاء، وقد يكون رجال عىل النقيض من ذلك، ومع  ً ً ً

ليس املقصود من حمارضتنا هذه حمو األمية الرتبوية : ًإذا. ًقا يف األمية الرتبويةذلك يكون غار
أمهية حمو األموية الرتبوية؛ فإن املحو هلذه األمية : كام هو العنوان، ولكنه حتت عنوان مضمر



 

 

 

  
 

 
 

ًحيتاج زمنا طويال وجهودا مكثفة، واملقصود هو أن ننقل هذه القضية إىل دائرة االهتامم  ً ً
 . الضوء عليها، ونعطيها القدر الذي تستحقهليسلط 

 
كان ينبغي معاجلة هذه القضايا منذ زمن بعيد، لكن هناك عوائق وعقبات أمام ذلك، 
وأكرب عقبة أنه كان يفرتض يف هذه القضايا الرتبوية أن يقسم الناس فيها إىل رشائح عمرية، 

الكالم الذي يوجه للطائفة األخرى، إال أن مشكالتنا يف جمتمع ويوجه لكل طائفة كالم غري 
املسجد أنه تتواجد فيه مجيع الفئات العمرية من اجلنسني، وال شك أن هذا توجد معه بعض 

ًأيضا الكالم الذي يقال . الصعوبة من حيث اختالف مستويات الناس يف فهم األشياء
و غري الذي يقال للناضجني، وهو غري الذي لألطفال غري الذي يقال للشباب املراهقني، وه

يقال للشيوخ، كذلك ما يقال للبنات غري ما يقال للبنني؛ عالوة عىل أن هناك قضايا البد 
من طرقها لكن ال يناسب طرحها بصورة مكشوفة أمام كل هذه املجموعات العمرية، ألهنا 

ًت اخلاصة جدا التي ال ًتناسب طائفة معينة؛ فهناك من الشباب مثال من له بعض املشكال
حيتاج : ًأيضا. يناسب أن تذكر أمام اجلميع، أو تناقش بانفتاح أمام هذه املجموعات كلها

 بنور القرآن ونور هذا املوضوع لتوعية نفسية وصحية، ونحن وإن كنا قد أغنانا اهللا 
قضايا السنة وهدي السلف الصالح، لكننا يف نفس الوقت نحتاج لتوعية نفسية وصحية يف 

ال تكون كالقضايا التي نعتاد عىل دراستها يف املسجد، لكننا نرجع فنذكر أنفسنا بأن املسجد 
طاملا كان له دور شامل جلميع مقاصد احلياة، ويشمل كل جماالت احلياة، فال حرج عىل 

: د اإلطالق إن شاء اهللا تعاىل من تناول هذه األشياء، من باب تصديق قول النبي
ْاحرص« َعىل ِْ َينفعك َما َ ُ َ ْ ً، كام أن هذه األمور النافعة تفيدنا دينا ودنيا، فال حرج إن شاء )٣(»َ

ًأن بعض الناس ييسء أحيانا فهم : ًأيضا مما يتخوف منه اإلنسان. اهللا تعاىل من ذكرها
. الكالم، وبالتايل تطبيق اإلرشادات، لكن مع التفصيل واإليضاح نأمل جتاوز هذه املخاطر

                                     
 . س صحيح مسلم من حديث أيب هريرة )٣(



 

 

 

  
 

 
 

األطفال والشباب؛ : كلم عن الرتبية فمحور هذه القضية هو أهم رشحيتني يف األمةما دمنا نت
 . ألهنام الطائفتان القابلتان للرتبية والتوجيه، وكلام تقدم السن كلام كان األمر أصعب

 
 .من املناسب أن نبدأ بإظهار بعض مظاهر اخللل، وموقفنا نحن من موضوع الرتبية

 .نقول عدم العلم جهل واخلطأ يف العلم جهل
 

: ال أدري، فهذا جهل، لكن لو قلت آلخر عن كوب: ما هذا؟ فقال: إذا قلت لشخص
هذا كتاب، فقد أخطأ، فهو ال يعرف الكتاب من الكوب، فاخلطأ يف العلم : ما هذا؟ فقال

أقصد بذلك .  يكون أخطر من اجلهل العادي الذي يعني انعدام العلمنوع من اجلهل، وقد
أن عندنا بعض الناس ال خيطر املوضوع هلم عىل بال، والبعض اآلخر يتبنى مناهج تربوية 
ًخاطئة؛ ألهنا مصادمة للمنهج اإلسالمي الصحيح والسوي، فهذا أيضا نوع من املرض 

اهيم املنحرفة؛ ألهنا ال خترج عن حيز اجلهل؛ واالنحراف ينبغي أن يعالج، وأن تقتلع املف
ًإما أن بعضنا غافل متاما عن يشء : نحن أقسام. ألهنا مناهج خاطئة تصادم املنهج الصحيح

ًيسمى تربية، فيامرس نوعا من الالمباالة، واملوضوع ال خيطر له عىل بال، وكل نظره يتجه 
مضغة حلم تنمو وتكرب .. اآلن كذا وكذا.. اآلن بدأ يتكلم.. أنه اآلن حيبو: إىل نمو الطفل

ًويتلهى هبا، ويغفل أنواعا أخرى من النمو ينبغي أن يعتنى هبا، وأن يعطى الطفل احتياجاته 
ًفالوعي الرتبوي لدى أغلب الناس وعي منخفض جدا حتى عند املثقفني منهم، . فيها

ًفالرتبية ال تأخذ عندهم مأخذا جادا كعلم يكتسب، ومهارة حتتاج  إىل تدريس، وإنام ينظر ً
إليها أغلب الناس عىل أهنا يشء تلقائي يدركه الفرد بإحساسه العفوي، فإن أراد االجتهاد 

ًفإنه يضيف شيئا من خرباته املكتسبة وراثيا عن طريق ما تعلمه من اآلباء وغالبية الناس . ً
عبت فيه جيهلون كيف يتعاملون باألسلوب السليم مع أوالدهم يف هذا العرص الذي ص

ًالرتبية جدا؛ ألنه عرص يكتظ باملتناقضات، وتتزاحم فيه األضداد، وأصبح اإلنسان تتنازعه 
جوانب عدة واجتاهات خمتلفة؛ فال جيد الفتى أو الفتاة سوى التخبط والضياع عندما ال 



 

 

 

  
 

 
 

يكون هناك من هو كفؤ لقيادته إىل الطريق الصحيح يف هذا اخلضم املتالطم من األفكار 
 . اتوالنزع

 
ًبعض الناس يتكلمون كثريا عن الرتبية لكنهم يتكلمون من برج عاجي، أو دراسات 
أكاديمية معقدة ال يفقهها إال من كان عىل هذا املستوى األكاديمي، وكام نالحظ يف 

ابلة للتطبيق، ألن كل الكالم عىل الدراسات املتخصصة فإهنا ال تعطينا وجبة سهلة ق
مستوى أكاديمي يناسب املتخصصني ويستغلق عىل اإلنسان العادي، وربام عقدت بعض 
ًاملؤمترات ملناقشة بعض املشكالت، وقد حرضت مرة مؤمترا يناقش مشاكل املراهقني، 

 إطار وتطرق أساتذة كبار يف كلية الطب إىل هذه املشاكل؛ فوجدت أن الكالم كله يدور يف
ًأيضا بعض الناس . مشاكل طبقة املرتفني، وفيه تفاصيل ال متت لألغلبية من الناس بصلة

ًافتتن باملنهج الرتبوي الغريب وأراد إسقاطه عشوائيا عىل بيئتنا، وهذا كقصة املثل الذي 
حيكي أنه كان هناك سمكة جرفها السيل، وأخذ يدفعها أمامه، وهناك قرد أراد أن ينقذ هذه 

كة، فأخرجها من املاء حتى ينقذها، نحن إذا تم التعامل معنا عىل أساس ثقافة غري السم
ثقافتنا ومذهب غري ديننا فإن هذا ال يناسبنا؛ ألن صالحنا ال يكون إال بام صلح به أمر أول 

وبعض الناس يرون الرتبية احلسنة، يف أن يوفر األب ألوالده أحسن ملبس . هذه األمة
ل الرتفيه، والبعض يسلك مسلك الرتبية القاسية املتسلطة، حتى إن وأحسن مأكل، ووسائ

منا من يستحسن ذلك حني حيكي عن شخص أنه حني ينظر البنه بعينيه فإن الولد يرجتف، 
ٍفينظر إىل هذا األب عىل أنه مرب جيد، وأن هذا الولد مرتب، وعىل اجلهة األخرى نجد 

 . إليهمالتدليل املفرط الذي يدمر األطفال وييسء 
 

 -إىل حد التقديس- اعتزاز بعض الناس : ًمن مظاهر اخللل يف هذه الرتبية أيضا
ًبالطريقة التي ريب هو هبا منذ صغره ويعتربها جزءا من كيانه ال يستطيع أن يتخلص عنه، 

ًة وال خيضعها أبدا للنقد أو التمحيص أو النقاش أو وبالتايل يريد أن حياكي هذه الطريق



 

 

 

  
 

 
 

فهم يرتكون زمام الرتبية لغريهم، كحال اخلادمات، : أما مشاكل املرتفني. إعادة النظر فيها
فقد أصبحن يف هذا الوقت ظاهرة جديدة، حيث يستقدمن من رشق آسيا كافرات ال 

بة ما بعدها مصيبة؛ ألن هلؤالء يعرفن العربية، ويسلطن عىل األطفال لرتبيتهم، وهذه مصي
ًاخلادمات دورا مدمرا هلوية األطفال اإلسالمية ً . 

 
تسليم زمام الرتبية ملعلامت غري تربويات، وال حظ هلن عىل اإلطالق يف : ًمن هذا أيضا

ًهناك فرقا بني ًالرتبية، فنجد بعض املسالك من املعلمة التي ال تعرف شيئا يف الرتبية؛ ألن 
إذا أتاك مسكني من : الرتبية وبني التعليم، فالتعليم جزء من الرتبية، كام يقول املثل الصيني

أجل أن تتصدق عليه فأن تعطيه شبكة وتعلمه كيف يصطاد السمك أفضل من أن تتصدق 
فاملدرس الذي يدرس الرياضيات قد حيل هلم املسألة بسهولة، وهو يف هذه . عليه بسمكة

ًالة ليس معلام فقط لكنه يكون مربيا إذا علم التلميذ أو الطالب كيف يفكر وحيلها، احل ً
وكيف يستقل باإلبداع يف هذه املجاالت؛ فالرتبية أعم من التعليم، فقد يوجد معلم لكنه ال 

ًيكون مربيا كام الحظنا، واألمثلة مؤملة جدا ً . 
 

ًن ينتزع زمام الرتبية ويعطى لوسائل اإلعالم التي تدمر األبناء تدمريا، ويف مقدمتها اآل
التلفاز بسلوكه اخلطري عىل نفسية األطفال بإمجاع مجيع العقالء يف كل العامل، ويف أمريكا 
يوجد اقرتاح ملنع الفساد عرب أجهزة التلفزيون والفيديو وغريها، فانضم هلذه احلملة رئيس 

 وطالب الناس أن ينضموا ليطالبوا الوسائل التلفزيونية باحلد من النشاط اإلجرامي أمريكا
هذا وهم كفار غري مسلمني، فام بالك باملسلمني، فال نشك أن الرتبية . الذي يفسد األطفال

ًاملوازية واملضادة للرتبية اإلسالمية التي تسلط عىل األطفال صباح مساء تصعب املهمة جدا 
 . لذي نعيشهيف واقعنا ا



 

 

 

  
 

 
 

 
 .من املناسب أن نبدأ بإظهار بعض مظاهر اخللل، وموقفنا نحن من موضوع الرتبية

 
إن العملية الرتبوية عملية يف غاية اخلطورة، ويكفي أن اخللل فيها يؤدي بنا وبأهلينا 

M K J I وأوالدنا إىل النار،   H G  8  7s t u v w x 

y z { | } ~ � ¡ L]إىل آخر اآلية] ٧٤: الفرقان .
ْكلكم«: د ُّ النبيُويقول ُ ُّ ٍراع ُ ْوكلكم َ ُ ُّ ُ ٌمسئول َ ُ ْ ، أي أنه واقف أمام اهللا، وسوف يسأله )٤(»َ

. اهللا، فاسم مسئول من سأل، فسوف يسأل وحياسب ويعاقب إن قرص، ويثاب إن أحسن
َّإن«: دويقول النبي  ٌسائل اهللاََّ ِ ِ َّكل َ ٍراع ُ َّعام َ َاسرتعاه َ ْ َ ِ حتى ليسأل الرجل عن أهل ْ ْ ْ َ ُ ََ ََّ ْ ََ َ َّ

ِبيته ِ ْ فال تظنوا أن عملية الرتبية نوع من الكامليات أو الرفاهية، أو نوع من الرتف . )٥(»َ
َّإن«بل هي مسئولية يف غاية اخلطورة، .. العلمي أو الثقايف ٌسائل اهللاََّ ِ ِ َّكل َ ٍراع ُ َّعام َ َاسرتعاه َ ْ َ ْ 

ِحتى ليسأل الرجل عن أهل بيته ِ ْ َّ ْ ََ ْ ْ َ ُ َِ َ ََ َ  عن سلوكك  فسوف تسأل وحتاسب بني يدي اهللا )٦(»َّ
َكفى«: دويقول النبي . مع أوالدك وتربيتك إياهم ِباملرء َ ْ َْ ًإثام ِ ْ ْأن ِ َيضيع َ ِّ ْمن َُ ُيعول َ ْ ُ َ«)٧( ،

 التضييع إنام يكون بالنفقة، ألن فمن القصور أن نتصور أن. ال إثم أعظم من ذلك: يعني

                                     
 .بحديث عبد اهللا بن عمر متفق عليه من  )٤(
صحيح ابـن حبـان مـن والسنن الكربى للنسائي و، س سنن الرتمذي من حديث أيب موسى )٥(

 .)صححه األلباين (سحديث أنس 
 . سبق خترجيه)٦(
مـن حـديث عبـد اهللا وصـححه  املـستدرك عـىل الـصحيحني للحـاكم  السنن الكربى للنسائي،)٧(

 . .بعمر  بن



 

 

 

  
 

 
 

التضييع يكون بأمور هي أخطر من النفقة؛ سواء تركه مع صحبة سيئة، أو توفري أجهزة 
َإن اهللاَ حيب إذا «: دوقال النبي . الفساد له بسهولة، أو سلوك مسالك مدمرة لنفسيته ِ ُِّ ِ ُ َّ

ُعمل أحدكم عمال أن يتقنه َ َ ََ ْ ُ ُِ ُِ َ ْْ َ ًَ ان الرتبية وإحساهنا، واالستعانة يف ذلك ، فالبد من إتق)٨(»َ
M K : ، يقول اهللا تعاىلآباهللا   J I H G 8  7p q r s 

ut v w x y z L]٦٩: العنكبوت[.  
 

الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة : ظيقول اإلمام أبو حامد الغزايل 
 وهو قابل لكل نقش؛ أي أنه مثل العجينة الطرية يمكنك أن خالية من كل نقش وصورة،

تشكله كام تشاء بإذن اهللا، فإذا أحسنت تشكيله خرج لك قرة عني، وخرجت لك ذرية 
الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر : صاحلة، أما إذا أمهلتها فهذا ما يبينه الغزايل فيقول

كل نقش، ومائل إىل كل ما يامل به إليه، فإن جوهرة خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل ل
َعود اخلري وعلمه نشأ عليه؛ فسعد يف الدنيا واآلخرة أبواه، وكل معلم له ومؤدب، وإن عود  ِّ ُ

يقول . الرش وأمهل إمهال البهائم؛ شقي وهلك، وكان الوزر يف رقبة القيم عليه والوايل له
ُّكل«: دالنبي  ٍمولود ُ ُ ْ ُيولد َ َ َعىل ُ ِالف َ ِطرةْ َ ُفأبواه ْ َ َ َ ِهيودانه َ ِ َ ِّ َ ْأو ُ ِينرصانه َ ِ َ ِّ َ ْأو ُ ِيمجسانه َ َ َ ُِّ«)٩( ،

: فالرش طارئ لكن الفطرة البرشية سليمة وقابلة للخري، وإىل هذا أشار أبو العالء بقوله
ًوينشأ ناشئ الفتيان منا عىل ما كان عوده أبوه وما دان الفتى بحجى ولكن يعلمه التدين 

 محل الوالدين مسئولية تربية األبناء؛ ألن بعض اآلباء قد حتصل ظروف د أقربوه فالنبي
معينة يف أرسته جتعله يقرر أن هيرب من هذه املسئولية، فيكون مثله كمثل ربان السفينة يف 
ًوسط البحر إذا غضب من بعض البحارة فرتك هلم املركب، وأخذ قاربا ولن يستطيع القيادة 

                                     
 . وصححه األلباينل رواه أبو يعىل من حديث عائشة )٨(
 .س صحيح البخاري من حديث أيب هريرة )٩(



 

 

 

  
 

 
 

خطر لو ختيلنا أنه قائد الطائرة وينزل باملظلة، فهل خيلو مثل هذا إال هو، وقد يكون األمر أ
، ويكون آبل سوف حياسبه اهللا . من املسئولية بضياع هذه األرسة وهؤالء األوالد؟ ال

 . ًحسابه أشد إذا كان سلبيا أو فرر من مواجهة هذه املسئولية
 

ْكلكم«: د يقول النبي ُ ُّ ٍراع ُ ْوكلكم َ ُ ُّ ُ ٌمسئول َ ُ ْ ْعن َ ِرعيته َ ِ َِّ ُاإلمام َ َ ِ ٍراع ْ ٌومسئول َ ُ ْ َ ْعن َ َ 
ِرعيته ِ َِّ ُوالرجل َ ُ ٍراع ََّ ِأهله ِيف َ ِ ْ َوهو َ ُ ٌمسئول َ ُ ْ ْعن َ ِرعيته َ ِ َِّ ُواملرأة َ َ ْ َْ ٌراعية َ َ ِبيت ِيف َِ ْ َزوجها َ ِ ْ َ 

ٌومسئولة َ ُ ْ َ ْعن َ َرعيتها َ ِ َِّ أن داود عليه السالم : ويروى يف بعض اآلثار.  آخر احلديث، إىل)١٠(»َ
ْ يلَْتنُ كَامَ كَِّيَنبِ لْنُ كْيَِِهلإ«: قال ْ يلْنُكَ يَِكنْبِ الْلُق! َدُاوَا دَي: ، فأوحى اهللا تعاىل إليهِ  َامَ كِ
ْ يلَْتنُك  . »َكَ لُْتنُ كَامَ كَُه لْنُكَ، أِ

ن معنى الرتبية يلزم عمل الفالح الذي يقلع إ!  أهيا الوالد:يقول الغزايل يف رسالته
ويقول اإلمام . الشوك وخيرج النباتات األجنبية من بني الزرع ليحصل نباته ويكمل ريعه

 يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن إن اهللا : قال بعض أهل العلم: ظابن القيم 
8 ًبن عىل أبيه حقا، كام فكام أن لألب عىل ابنه حق فلال: أي. يسأل الولد عن والده  7
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 . سبق خترجيه)١٠(



 

 

 

  
 

 
 

§ ̈ © ª L]ْاعدلوا «: د وقال النبي .]٣٦: النساء ُْ َبنيِ ْ ْأوالدكم َ ُ ِ ْ َ« . 7
 M K J I H G 8c d e gf h i j lk m n 

o p q r s t vu w x y z |{ } ~ � ¡ 
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ´³ µ ¶ ¸ ¹ º 
¼» ½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê Ë ÍÌ 
Î Ï ÑÐ Ò Ó Ô Õ Ö × L]فإذا وصية اهللا .]١١: النساء ً لآلباء 

I H G 8 7 بأوالدهم سابقة عىل وصية األوالد بآبائهم، والدليل من القرآن الكريم 
 M K JJ K L M ON P Q SR T U V W 

YXL ]فهنا وصية الحرتام هذه الروح، وهذه النفس، وهي نفس ،]٣١: اإلسراء 
ً قبل أن يصبح هذا الطفل مكلفا برب والديه، ومنذ أن كان جنينا نفحت فيه الروح األوالد ً

 يرشع له من احلقوق ما حيمي له حياته ويصوهنا، وجيعل هلا حرمة، واألحكام يف واهللا 
فمن أمهل تعليم ولده ما ينفعه، : يقول ابن القيم. ذلك كثرية كام سنشري إن شاء اهللا تعاىل

أساء غاية اإلساءة، وأكثر األوالد إنام جاء فسادهم من قبل اآلباء، وتركه سدى؛ فقد 
ًوإمهاهلم هلم، وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه؛ فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم 

إنك عققتني ! يا أبت: ًومل ينفعوا آباءهم كبارا، كام عاتب بعضهم ولده عىل العقوق فقال
ًصغريا فعققتك كبريا، وأضعتن ًي وليدا فأضعتك شيخاً إذا : ويقول سعيد بن العاص. ً

 . علمت ولدي القرآن وحججته وزوجته فقد قضيت حقه، وبقي حقي عليه
 

ًتربية األوالد تبدأ مبكرة جدا عام نتخيل؛ ألن أغلب الناس تنظر إىل الطفل من ناحية 
يستصحب موقفه هذا مع الطفل الصغري منذ أن حيبو حتى نموه اجلسدي، وكثري من الناس 

واإلسالم يف احلقيقة نبه إىل موضوع الرتبية، وبعض . يكرب وهو ما زال ينظر إليه هبذه النظرة
الناس ال يلتفت هلا إال بعدما يكرب الولد ويتعدى الثانية عرشة من عمره، وهذه خسارة ما 



 

 

 

  
 

 
 

تتشكل وتوضع البذرة األوىل هلا يف اخلمس بعدها خسارة؛ ألن نفسية الطفل وشخصيته 
السنوات األوىل، فهذه أخطر مرحلة تشكل كل مستقبل الطفل فيام بعد ذلك، واهللا تعاىل 

وهذه املرحلة حقها أن حتظى بأكرب قدر من العناية، لكنها حتظى بأكرب قدر من . أعلم
 خاطئة، فالالمباالة يف حد الالمباالة، والالمباالة ال تساوي عدم الرتبية، بل تساوي تربية

 . ذاهتا إساءة
 

إهنا : ال ينظر للرتبية عىل أهنا تبدأ عندما يكلف الطفل، فهذا غري صحيح، ولن أقول
تبدأ من ساعة خروجه من بطن أمه، لكنها تبدأ من حني اختيار األب لزوجته؛ هذه هي 

ق األوالد يتقرر يف عنقك منذ اختيار أمهم؛ ألن هذا االختيار أن ح: البداية الصحيحة، أي
يكون له أعظم األثر فيام بعد عىل األوالد، وهذا موضوع يف غاية األمهية، لكننا سنختزله 

إن من املهم اختيار األبوين؛ ألن الرسول عليه الصالة والسالم : ونذكر أهم ما فيه، فأقول
ْجاءكم َذاِإ ِ«:  يف الرجلنبهنا إىل كال األمرين حينام قال ُ َ ْمن َ َترضون َ ْ َ ْ ُدينه َ َ ُوخلقه ِ ََ ُ ُفأنكحوه ُ ُ ِ ْ َ َ 

َّإال ُتفعلوا ِ َ ْ ْتكن َ ُ ٌفتنة َ َ ْ ِاألرض ِيف ِ ْ َ َوفساد ْ َ ٌ كبريَ ِ ِ ْفاظفر«: ، وقال يف املرأة)١١(»َ َ ْ ِبذات َ َ ِالدين ِ ِّ 
ْتربت ََ َيداك ِ َ يريد أباه أن يتزوج، وال خري ًفإذا من حق الولد إحسان اختيار أمه حينام . )١٢(»َ

إن البيت : ظيقول األستاذ سيد قطب . صوال أحسن من املرأة الصاحلة كام بني النبي 
قلعة من قالع هذه العقيدة، والبد أن تكون قلعته متامسكة من داخلها، حصينة يف ذاهتا، كل 

ر من داخل فرد منها يقف عىل ثغرة ال ينفذ إليها، وإال تكن كذلك سهل اقتحام العسك

                                     
، املعجـم الكبـري للطـرباين مـن حـديث أيب س سنن الرتمـذي مـن حـديث أيب حـاتم املـزين )١١(

 .)حسنه األلباين (سهريرة 
 .س  من حديث أيب هريرةمتفق عليه )١٢(



 

 

 

  
 

 
 

ُختريوا«: دوقال النبي . قالعه؛ فال يصعب عىل طارق، وال يستعيص عىل مهاجم َّ َ َ 
ْلنطفكم ُ ِ َِ ُوانكحوا ُ َِ َاألكفاء ْ َ ْ َ ُوأنكحوا ْ َِ ْ ِإليهم َ ْ َ ِ«)١٣( . 

 
ُخـري«:  نـساء قـريش قـالصحينام امتدح النبـي  ْ ٍنـساء َ َكـبنَر َِ ْ َاإلبـل ِ ِ ِ ُصـالح ْ ِنـساء َِ َِ 

ٍقريش ْ ُأحناه َ َْ َعىل َ ٍولـد َ َ ِصـغره ِيف َ ِِ ُوأرعـاه َ َ َْ َعـىل َ ْزوٍج َ ِذات ِيف َ ِيـده َ ِ الـصاحلات :  يعنـي)١٤(»َ
املتدينات من نساء قريش، ثم ذكر املؤهالت الاليت استحققن هبا هـذا الثنـاء مـن النبـي عليـه 

ُخري«: الصالة والسالم فقال ْ َنس َ َركبن ٍاءِ ْ ِ َاإلبل َ ِ ِ ُصالح ْ ِنـساء َِ ٍقـريش َِ ْ َ ُأحنـاه ُ َْ َعـىل َ ٍولـد َ َ  ِيف َ
ِصغره ِِ ُوأرعاه َ َ َْ َعىل َ ْزوٍج َ ِذات ِيف َ ِيده َ ِ ً، فهن أكثر الناس حنانا عىل أوالدهن، وهـذا أمـر يف »َ

دم غاية األمهية؛ ألن الطفل حيتاج إىل احلنان حاجة ماسة، ومع كل وجبة إرضاع ينبغي أن تق
األم للطفــل وجبــة حنــان وحــب وعطــف، وكــل هــذه األمــور مــن االحتياجــات األساســية 

الطفل ينمو، وكام ينمو يف جسمه تنمو روحه وعاطفتـه وإدراكاتـه، فمـام حيتـاج إليـه . للطفل
ــة احلنــان، وإال ســهل جــدا اإلرضــاع: الطفــل باســتمرار فقــد تقــوم بــه الزجاجــة، أو . ًوجب

ًرضع ولدها يشتد االلتصاق بينها وبينه، ووجودها أسايس جـدا يف اخلادمة، لكن املرأة التي ت
ًاإلشباع العاطفي والوجداين الذي ينعكس انعكاسا كبريا عليه، لذا فـإن أخطـر الـسنوات يف  ً
تشكيل شخصية الطفل هـي الـسنوات اخلمـس األوىل، ثـم يليهـا الـثالث الـسنوات التاليـة، 

إن األم التـي إذا أرادت أن ترضـع ولـدها تـرصخ . اممفينبغي أن هيتم برتبيته وقتها أشد االهت

                                     
 ل ســنن ابــن ماجــه، املــستدرك عــىل الــصحيحني، ســنن الــدارقطني مــن حــديث عائــشة )١٣(

 .)صححه األلباين(
 .سمن حديث أيب هريرة متفق عليه  )١٤(



 

 

 

  
 

 
 

فيه، وترضعه بطريقة ميكانيكية آلية قد حرمته من وجبة احلنان، وهي تظن أنه قطعـة حلـم ال 
إن الطفل حيس بكل يشء، حيس بأمه وهـو يف بطنهـا، فـيحس هبـا : حيس بيشء، ونحن نقول

احلمـل حمتاجـة إىل توجيهـات كثـرية إذا كانت سعيدة أو كئيبـة، ولـذلك فـإن األم أثنـاء فـرتة 
ًجدا؛ ألهنا ختتزل فرتة من فرتات تربية الطفل عن طريق أهنـا تكلمـه وتقـوم بعمـل حركـات 
معينة عىل بطنها بحيث يألفها وحيفظ صوهتا، وربام سـمعتم أن بعـض األمهـات الفاضـالت 

ًن مبكـرا جـدا؛ ًكانت دائام تسمع القرآن الكريم، والطفل يف بطنها، فـرسعان مـا حفـظ القـرآ ً
وذلك ألن الطفل ليس يف غفلة، بل حيس بأشياء كثرية نتغافـل عنهـا، ونحقـر مـن إمكاناتـه، 

أن هذا وسام ورشف وضعه النبي عليـه الـصالة والـسالم : الشاهد. ًواحلقيقة غري ذلك متاما
: أحـدمها.  وذلـك لـسببنيدعىل نساء قـريش، وكافـأهن هبـذا املـديح العظـيم عـىل لـسانه 

ْأح« ُناهَ َعىل َ ٍولد َ َ ِصغره ِيف َ ِِ ، وهذا فيه لفت نظر إىل أمهية احلنان، واألطباء أو األخـصائيون »َ
النفـسيون حيــنام يدرســون حالــة مــن حــاالت االنحـراف عنــد املــريض يكــون هنــاك ســؤال 

هل الرضاعة متت يف صغرك بطريقة طبيعية أم بطريقة صناعية؟ ألنـه لـو حـرم : ًأسايس جدا
كيف فطمت : ثم الفطام.  ينعكس هذا عىل نفسه، وهذا نوع من احلرمانمن الرضاع فسوف

من الرضاع؟ وأغلب الناس ال يتذكر؛ لكن لو أمكن اجرتار هذه املعلومات من األقارب أو 
فاألزمات النفسية توضع جـذورها يف الـسنوات اخلمـس األوىل مـن . األم فإهنا تكون مفيدة

مهيـة مرحلـة أخـرى تـستمر إىل ثـامن سـنني، ثـم تنتهـي حياة الطفل، ثم بعد ذلك تليها يف األ
ًتقريبا عند سن الثامنة عرشة، إىل هنا تكون كل مقومـات الشخـصية قـد تكونـت لديـه، ومـا 
يستقبل فهو انعكاس ملا مـىض يف خـالل هـذه الفـرتة، والتجـارب التـي مـر هبـا، واألسـلوب 

 . هذه لفتة عابرة خلطورة العملية الرتبوية. الذي ريب به



 

 

 

  
 

 
 

 
) تربية الطفل رؤية نفسية إسالمية(بعض الباحثني وهو طبيب نفيس له كتاب اسمه 

ًكتب كالما جيدا يف موضوع األوالد، يقول فيه من أجل ذرية صاحلة البد للزوج من : ً
زوج ممن زوجة صاحلة، والبد للزوجة من زوج صالح، هو يظفر بذات الدين، وهي تت

ترىض دينه وخلقه، لكن بعد هذه املرحلة تأيت أمهية وضوح الغاية من أن يكون عندنا 
ما هي النية من وراء إنجاب األوالد؟ هل ننجب األوالد ونتعب : أوالد، وبصورة أخرى

ًيف تربيتهم السنني الطويلة حتى يكونوا لنا عونا عندما نبلغ الشيخوخة؟ ربام كنا مرحومني 
ًدنا بارين بنا، وعونا لنا عندما نحتاج إليهم، لكن قد ال يكونون كذلك؛ فيذهب فكان أوال

وقد نريب الولد السنني الطويلة، ثم يموت أو يبتىل . جهد السنني يف العناية هبم بال مقابل
كل ذلك جيعل اإلنجاب والرتبية كوسيلة تأمني ضد .. بعاهة وإعاقة دائمة، وقد وقد

إىل اخلسارة منه إىل الربح، وقد ينجب األوالد ألهنم مثل ًالشيخوخة مرشوعا أقرب 
M K األموال زينة يف هذه احلياة الدنيا، كام   J I H G 8 7! " # 
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البرشية حتب امتالك الزينة، لكن العاقل الذي يدرك مدى املسئولية يف ذلك، ومدى العبء 

وقد . ان يف تربية أوالدمها، فقد ال تعجبه هذه الزينة؛ ألهنا باهظة التكاليفالذي حيمله األبو
ًننجب لنجرب كرس زواج عىل حافة الطالق، ولكن زواجا حمطام ال يستحق العناء الذي  ً
. ًيتطلبه األوالد، واألوالد قد يزيدون األمور سوءا، وقد يعجل ذلك بالطالق وال يؤجل

إن تربية األوالد ينبغي أن تكون النية :  أهنم مرشوع رابح، يقولبقي أن ننظر إىل أوالدنا عىل
إن ما كان لغري اهللا ينقطع وينفصل، وما كان هللا : واهلدف من وراء تربية األوالد هللا، فيقول

ًفإنه يدوم ويتصل، فإن أردت باألوالد ماال ربام خانوك وضيعوك، وإن أردت زينة فهي 
بقي أن ننظر إىل األوالد عىل : ثم قال.  هذه االحتامالتإىل آخر.. مكلفة، وإن أردت كذا

بقي أن ننظر إىل أوالدنا عىل : ، يقولأهنم جتارة لن تبور، وذلك إذا اتبعنا فيها رشع اهللا 



 

 

 

  
 

 
 

أهنم مرشوع رابح لكسب األجر والثواب، وارتفاع الدرجات عند اهللا، وحلفظ جهدنا من 
ا قاصدين بذلك تنشئتهم عىل اإليامن باهللا الضياع؛ ألن اجلهد الذي نضيعه عىل أوالدن

وتوحيده وطاعته جهد باق ال يزول عندما تزول اجلبال، وال خيتفي عندما تكور الشمس، 
أو تكشط السامء، أو تسجر البحار، إنه جهد أودع يف إنسان، واإلنسان ضمن اهللا له اخللود 

زول كل املعاين املادية العظيمة من بعد أن يبعثه يوم القيامة إىل حياة ال موت بعدها، بينام ت
هبذه النية يكون لدينا مرشوع ال احتامل للخسارة فيه، فقد قال . حولنا، إال تربية األوالد

ٌدينار«: درسول اهللا  َ ُأنفقته ِ َ ْ َ ْ ِسبيل ِيف َ ِ ٌودينار اهللاَِّ َ َ ِ ُأنفقته َ َ ْ َ ْ ٍرقبة ِيف َ َ َ ٌودينار َ َ ِ َتصدقت َ َّ َْ ِبه َ َعىل ِ َ 
ٍمسكني ِ ٌودينار ِْ َ ِ ُأنفقته َ َ ْ َ ْ َعىل َ َأهلك َ ِ ْ َأعظمها َ ُ َ ْ ًأجرا َ ْ ِالذي َ ُأنفقته َّ َ ْ َ ْ َعىل َ ِأهلك َ ْ  ِّمُوعن أ. )١٥(»َ

ُقلت«:  قالتل َةَمَلَس ْ َرسول َيا ُ ُ ْهل اهللاَِّ َ ٌأجر ِيل َ ْ ِبني ِيف َ ِأيب َ َسلمة َ َ ُأنفق ََ ِ ْ ْعليهم ُ ِْ َ ُولست َ ْ َ َ 
ْبتاركتهم ِ ِ َ َِ َهكذا ِ َ َوهكذ َ َ َ َإنام اَ َّ ْهم ِ َّبني ُ ِ َفقال َ َ ْنعم َ َ ِلك َ ْفيهم َ ِ ُأجر ِ ْ ِأنفقت َما َ ْ َ ْ ِعليهم َ ْ َ أي . )١٦(»َ

 الثواب، َ عليه أعظمُابَثُأن هذا عن املال الذي تنفقه يف تربية األوالد لن يضيع سدى، بل ت
 يكون ًفام بالنا باجلهد الدءوب والتعب وسهر الليايل بعد احلمل وهنا عىل وهن، أيعقل أن

أجر ذلك كله دون أجر املال الذي ينفقه األب؟ هل ثواب األم التي تعاين ما تعاين يف تربية 
M K الطفل يكون دون ذلك؟   J I H G 8 7! " # $ % 

& ' ( ) * + , .- / 0 21 3 4 5 6 7 
8 9 : ; < = > ? @ A B C D 

E F G H JI K L M N O L]وعندما يكرب .]١٩٥: آل عمران 
 من األجر مثلام يكون هلم كلام صلوا صالة -بإذن اهللا-صاحلني مؤمنني فيكون لنا أوالدنا 

ًأو صاموا صياما، أو عملوا عمال صاحلا ما عاشوا، فالرسول  ْمن«:  يقولدًً َّدل َ َعىل َ ٍخري َ ْ َ 
                                     

 .س صحيح مسلم من حديث أيب هريرة )١٥(
 .ل صحيح مسلم من حديث أم سلمة )١٦(



 

 

 

  
 

 
 

ُفله َ ُمثل َ ْ ِأجر ِ ْ ِفاعله َ ِ ِ ل أنك إذا ربيته عىل الطاعة فكل عم: ، والولد من سعي أبيه، أي)١٧(»َ
ُّ وأثيب عىل ذلك فأنت أيضا ال تقل عنه صالح يفعله يكون لك مثل ثوابه، فإذا ذكر اهللا  ِ َ ً

يف يشء، وهكذا إذا صىل أو صام أو فعل أي يشء؛ ألنك أنت الذي تسببت فيه وجوده؛ 
 M K J I H GÔ Õ Ö × Ø  قوله تعاىلفإنه ال تعارض بني هذا وبني

Ù Ú L]هذه الطمأنينة عىل : يقول. ب وتربية هذا الولدألن من سعيه إنجا ؛]٣٩: النجم
أعاملنا أهنا لن تضيع سواء أحسن إلينا أوالدنا أو مل حيسنوا عندما يكربون؛ جتعلنا نبذل 
ونريب بحامسة ورضا، وعندما نشعر أن أوالدنا نعمة من اهللا ألهنم وسيلتنا إىل زيادة 

ت الكثرية يف جوف الليل، وكم منا من حسناتنا؛ فكم منا من له اجللد واملثابرة عىل الصلوا
إذا صىل كانت صالته كلها خشوع، وكم منا من له الصرب عىل صوم أكثر األيام، إن أوالدنا 
وسيلتنا لكسب األجر العظيم الذي نعجز عن كسبه عن طريق النوافل الكثرية صالة 

ًوصوما وصدقة وحجا وذكرا، فبإخالص النية هللا يصبح سهر األم عىل رعا ية رضيعها ًً
عبادة، ويصبح عمل األب يف مصنعه أو متجره عبادة، والولد الذي حيفظه اهللا لنا فيعيش 
ًيكون مستودعا حيفظ اهللا لنا فيه أعاملنا ليكافئنا عليها يوم القيامة، أما الذي يميته اهللا طفال  ً

نا عىل أوليس تربية أوالد. فنصرب فإنه يقف عىل باب اجلنة ال يدخلها حتى يدخل أبويه
ثم . اإلسالم جتارة لن تبور إن شاء اهللا؟ البد من استغالل الفرص لتحقيق أكرب األرباح

I H G 8 7 الدعاء بالصالح للذرية، : يلفت النظر إىل أمر يف غاية األمهية، وهو
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 .سمن حديث أيب مسعود األنصاري البدري  صحيح مسلم )١٧(



 

 

 

  
 

 
 

Ã Ä L]نحن يف حياتنا اليومية إذا أردنا : يقول.  إىل آخر اآلية،]٩٠-٨٩األنبیاء
رشاء قطعة أثاث أو سيارة أو غري ذلك ذهبنا إىل السوق، وحصلنا عىل ما متكننا نقودنا 

برشكة مرسيدس يف القليلة من رشائه، لكن الثري فينا ال يفعل ذلك، فممكن أن يتصل 
أملانيا ويطلب سيارة فيها كذا وكذا وكذا، ويدفع فيها املاليني؛ ألنه ثري يمكنه أن يبذل هذا 
ًاملال ليحصل عىل سيارة حسب مواصفات معينة يرغب فيها، ثم ترسل إليه خصيصا مقابل 

ًأن يكون مقيام للصالة، صاحلا، ق: ًأما إذا أردنا ولدا بمواصفات معينة. ثمنها ًانتا، خاشعا، ً ً
ًحتى لو أردنا شيئا من الدنيا أيضا، فام علينا إال أن نرفع أيدينا ندعو اهللا  ً ،أن يرزقنا ذلك 

ًوأن نكثر من الدعاء سائلني اهللا أن يرزقنا ولدا صاحلا ذكيا سويا مجيال، والولد قد يكون  ً ً ً ً
ًصبيا وقد يكون بنتا فندعوه  الرسول عليه الصالة  ويكون دعاؤنا من هذه األسباب، وآً

، فالدعاء يمكن أن حتصل به أغىل )١٨(»ِاءَعُّ الدِنَ عَزَجَ عْنَ مِاسَّ النُزَجْعَأ«: والسالم يقول
، ثم ترفع وأثمن األشياء سواء يف الدنيا أو اآلخرة، وال يكلفك سوى أن ختلص النية هللا 

ًيديك متذلال سائال، فهذا باب سهل جدا للمؤمن، ولذلك ذم الن ً بي عليه الصالة والسالم ً
ُيمنع َما«: د وقال »ِاءَعُّ الدِنَ عَزَجَ عْنَ مِاسَّ النُزَجْعَأ«: من يزهد يف الدعاء بقوله َ ْ َ 

ْأحدكم ُ َ َ ْأن َ َيقول َ ُ َحني َ ُجيامع ِ ِ َ ُأهله ُ َْ ِبسم :َ ْ َّاللهم اهللاَِّ ِ ُ َجنبنا َّ ِّْ َالشيطان َ َ ْ ِوجنب َّ ِّ َ َالشيطان َ َ ْ  َما َّ
َرزقتنا َ َْ ، فهذا كله من اإلحسان إىل األطفال، فليس الدعاء وسيلة العاجز، إنام هو سبب )١٩(»َ

 منا  أن نأخذ هبا، فنؤجر عىل الدعاء نفسه، ثم يتقبل اهللا من األسباب التي حيب اهللا 
بعث بعض اخللفاء إىل بعض الناس ممن كانوا حمبوسني يف السجن وطال هبم . هذا الدعاء

ما فقدنا من : ما أشد ما مر عليكم يف هذا احلبس؟ قالوا: إليهم وسأهلماملقام فيه، فأرسل 
                                     

 .)حسنه األلباين(س املعجم الكبري للطرباين من حديث أيب هريرة )١٨(
ْمن َما«ورواه البخاري ومسلم بلفظ .  رواه الدارمي هبذا اللفظ)١٩( ٍأحد ِ َ ْلو َ ُأنه َ َّ َأراد َ َ ْأن َ َيـأيت َ َِ َأهلـه ْ ْ َ 

َقال  .بابن عباس كلهم من حديث » ......َ



 

 

 

  
 

 
 

: ًتربية أوالدنا، وكان السلف هيتمون جدا بموضوع الرتبية حتى وجدت وظيفة اسمها
 .مؤدب أوالد اخللفاء: املؤدب، وكان اإلمام ابن أيب الدنيا يلقب بـ

 
ً جعل احلضانة حقا لألم، ورتب أن اهللا : احل األوىلمما جيسد خطورة الرتبية يف املر

J I H G 8 7 : ًعىل اإلرضاع أن جعل األم من الرضاع متاما كاألم احلقيقية
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ِالنسب َ فموضوع مراعاة حق الطفل يف رعاية أمه أمر يف غاية األمهية، وانفصال الطفل . )٢٠(»َّ

ًعن أمه، أو تقصريها يف هذا األمر جيرنا إىل اليتيم، هل اليتيم هو من كان فقريا أو من ليس 
ًمكن أن يكون غنيا لكنه يتيم؛ ألنه حرم من أبيه أو من أمه؛ فقد ييتم اليتيم ي. معه مال؟ ال

ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم احلياة : اآلباء أبناءهم وهم عىل قيد احلياة، كام قال الشاعر
ًوخلفاه ذليال إن اليتيم هو الذي تلقى له أما ختلت أو أبا مشغوال وال يمكن أن يقوم بديل  ً ً ً

يمكن أن : ذه الوظيفة اخلطرية، فالشارع ملا جعل حق احلضانة لألم ما قالعن األم يف ه
-تقوم هبا دور احلضانة أو اخلادمة أو غري ذلك، فعملية هروب املرأة من وظيفتها املقدسة 

 إىل العمل مصيبة، وأصل هذه العملية إقحامها يف حياة املسلمني بطريقة -تربية األوالد
امرأة عاطلة وامرأة عاملة، فالعاطلة ربة بيت، واألخرى : أةمتكلفة، وأصبحت تسمى املر

                                     
 .بصحيح البخاري من حديث عبد اهللا بن عباس   )٢٠(



 

 

 

  
 

 
 

إىل آخره، هذه هي املرأة العاملة التي متارس هذه الوظيفة .. عاملة منتجة، أو نصف املجتمع
املقدسة وهي العاملة بالفعل ألرشف عمل، أما األخرى فهي هاربة من الوظيفة، وهاربة 

طبيب أمريكي كان كلام جاءته أم . إىل آخره... تمن العمل إىل الشوارع واملصانع واملحال
العالج هو العودة إىل األم : بطفل مريض يشتكي، يكتب يف كل اإلرشادات اخلاصة به

وكام أرشت فإن . احلقيقية، وهذا كاف، فقد كان يرى أن املرض هو نتيجة عن هذا اخلروج
امل؛ ألن أي موظف األم احلقيقية ليست عاطلة، ووظيفتها أصعب من أي موظف يف الع

يشتغل ثامن أو عرش أو مخس عرشة ساعة يف اليوم أو فرتة معينة ثم يسرتيح بعد ذلك، لكن 
ًاألم التي حتضن األطفال وتراعيهم والزوج واألوالد والصغار والكبار، تشتغل أربعا 
وعرشين ساعة، وممكن أن تستدعى برصاخ الرضيع يف أي وقت، وقد تسهر معه إىل نصف 

فموضوع إقحام قضية ! أو معظم الليل كي ترعاه وحترسه، فهل هذه تسمى عاطلة؟الليل 
املرأة العاملة كان لغرض يراد باملسلمني عىل يد اشرتاكية عبد النارص، وكان الكالم فيه 

ًمتكلفا، ورضبوا له مثال فقالوا مثل ذلك كمثل عامل يأيت يف الليل بأنقاض بناية متهدمة : ً
ملاذا : ًيسد امليدان باألنقاض، ويرفع عليها مصباحا، فيأيت من يسألهويضعها يف الشارع ف

: وملاذا أتيت باملصباح؟ فيقول: ألرفع عليها املصباح، فيقال: أتيت هبذه األنقاض؟ فيقول
حتى ال يصطدم الناس باألنقاض، وهذا مثل قضية عمل املرأة، فهي قضية متكلفة زرعت 

ًزرعا وأقحمت إقحاما لكي يتم إخر اج املرأة من قلعتها احلصينة، ولشلها عن هذه الوظيفة ً
نحن نكثر الكالم عن الرتبية وأمهيتها، فهل درس السلف : قد يقول بعض الناس. املقدسة

السلف حققوا النموذج العميل الراقي يف كل جماالت احلياة، وليس : هذه العلوم؟ فنقول
 والرصف واللغة والبيان والبديع وغريها، فقط يف جمال الرتبية، لكن األمر كام يف علم النحو

ال، ومع ذلك كانوا أفصح الناس؛ ألن : فهل السلف درسوا النحو والرصف وغريه؟ فنقول
ذلك كان عندهم بالسليقة وباالستعدادات الفطرية بجانب هتذيب الوحي الرشيف هلم، 

ينها ال يمكن أن كذلك الرتبية هم مارسوها بالفعل؛ لكن ضبط هذه األشياء وتبسيطها وتقن
 .يتصادم مع هذا



 

 

 

  
 

 
 

 
أن العملية الرتبوية هي عملية مستمرة : ًهذا مهم جدا ومما ينبغي أن نلتفت إليه، وهو

كل سلوك .. بل كل حياتك مع أوالدك تربية.. ومتجددة، فال يوجد وقت معني للرتبية
يامء وترصف هو تربية، والطفل يقتبس منك ويتمثل كل ما وكلمة وحركة وسكنة وتعليق وإ

ًفإذا الرتبية هي علم له قواعد وأصول وله سنن حتكمه، فكل ما حيصل منك هو . يراه
نموذج عميل حيتذيه الطفل، ويتأثر به طوال حياته، وال يوجد وقت معني يقول األب 

كل ترصف منك هو تربية، سنعطيكم حصة تربية أربيكم فيها، ال حيصل هذا، ف: لألوالد
فالرتبية عملية تستمر آناء الليل وأطراف النهار، الرتبية عملية تفاعل وتأثر بالبيئة املحيطة، 

 .وسنذكر أمثلة ملدى خطورة الترصفات التي ال نتفطن إليها عىل اإلطالق
 

هبا؛ فريى أباه يرضب أمه الطفل إذا نشأ يف بيئة حتتقر املرأة وتزدرهيا وتستخف   
ويشتمها ويسبها ويفعل هبا كذا وكذا؛ فإن هذا يزرع يف قلبه أن هذا هو الوضع الطبيعي 
. ًللمرأة، ثم بعد ذلك يتقمص هذا السلوك حينام يصري زوجا، ويكرر ما ترشبه منذ الطفولة

عنده كرامة ًطفل أمه ترضبه باحلذاء، مؤكد أنه سيعيش إنسانا مهدر الكرامة، فكيف يكون 
أخطر مرحلة هي السنوات الثامن األوىل، وبخاصة اخلمس األوىل : حينام يكرب؟ وكام قلنا

 أتاه رجل ظاألستاذ مالك بن نبي . منها، ومع ذلك أغلبنا ال يلتفت إليها، وال ينتبه هلا
: لسنة، قا: كم عمرها؟ قال: ًقد رزقت بنتا، وأريد أن تعلمني كيف أربيها، قال له: فقال له

فاتك اخلطاب، هو يف احلقيقة ما فاته، ولكن هذا جتسيد من رجل بصري بفن الرتبية؛ خلطورة 
 . إمهال الرتبية التي جيب أن تبذل للطفل يف وقت مبكر

 
الوقاية من االضطرابات النفسية أفضل من العالج؛ ألن العالج إما ميئوس منه،   

ًاح فيه قليلة، وبالتايل فالوقاية تكون بأن ينشأ الطفل سويا نفسيا من الصغر، وإما نسبة النج ً
وهذا أعظم أسلوب للتعامل مع االضطرابات النفسية التي قد حتصل إذا حصل خلل يف 



 

 

 

  
 

 
 

ًفنحن بدال من البحث عن حل للمشاكل عند األطفال نفر من مواجهة ذلك، . هذا األمر
فنحن بجانب . ليه جن، أو مسحور؛ وهذا كله هروبمرصوع ع: حمسود، ومرة: فمرة نقول

 يف تربيته ومعاملته لألطفال؛ داألذكار الرشعية والرقية، نراجع أنفسنا ونقتدي بالنبي 
  K، والذي أشار إليه اهللا دفإن خري اهلدي هدي حممد   J I H G 8 7
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ويف قصة . من جماالت احلياة فهو أب وابن وقائد وزعيم أي يف كل جمال ،]٢١: األحزاب[

َفواهللاِ «: الصحايب الذي أدبه النبي عليه الصالة والسالم يف أحد املواقف، فقال ُرأيت َماَ ْ ََ 
ًمعلام ِّ َ ُقبله ُ َْ َوال َ ُبعده َ ْ َأحسن ََ َْ ًتعليام َ ِ ْ ْمنه َ ، فهو املعلم األول، والنموذج األكمل لكل )٢١(»ِ

أخطر مراحل الرتبية هي التي حتظى عندنا بأكرب قدر من الالمباالة الرتبوية، : رأكر. البرشية
إن الالمباالة ال تعني عدم الرتبية، ألنه ال يمكن أن تتوقف الرتبية، وسلبيتك : ًوأكرر أيضا

 . التي سوف تنعكس عىل هذا الطفلالسيئة يف حد ذاهتا أو هروبك هو نوع من الرتبية 
 

ًالالمباالة ال تعني عدم تربية، أو توقفا عن الرتبية، وإنام تساوي تربية سيئة : ًإذا  
ًتأملت جدا حينام كنت أقرأ بعض األوراق يف مقالة باإلنجليزية، وكان . مدمرة هلذا الطفل

يف هذه : ، فيقوليتكلم هذا الرجل الرتبوي األمريكي عن معاجلة موقف معني من املواقف
ًاحلالة ال يوجد هلذا حل، فقد عملت خطأ جسيام ال يكفي حلله أن نكتب كلمتني يف ورقة، 

انظر . فإما أن تذهب إىل األخصائي االجتامعي يف املدرسة، وإما إىل رجل من رجال الكنيسة
ًكيف ساوى رجل الكنيسة باألخصائي النفيس؛ ألن هؤالء هيتمون جدا بدراسة النواحي 
النفسية، والثقافة الرتبوية، ولذلك ساوى بني رجل الدين وبني األخصائي النفيس؛ ألنه 

بل كل أب، حيتاج إىل أن .. إن كل من ينتمي إىل الدعوة: ولذلك أقول. يدرس هذه األشياء

                                     
ّ صحيح مسلم من حديث معاوية بن احلكم السلمي )٢١( ُِّ  .سَ



 

 

 

  
 

 
 

يفقه يف اجلانب النفيس يف الرتبية أعظم الفقه، ونحن أوىل من الكفار بأن هنتم هبذه األشياء، 
ًنا حتدث بعض الترصفات التي تلفت النظر يف األطفال، وكلام انتبهنا إليها مبكرا بل أحيا ً

نحن ننكر احلقيقة كي ال نواجهها، كشخص عنده أعراض مرض السكر، . سهل عالجها
ًأنا أشعر أن عندك سكرا، فعليك بإجراء حتليل للدم، فلم جير التحليل، : والدكتور يقول له

عندي سكر، وهل هذا سيقطع عنك البالء؟ ملاذا ال تأخذ أنا خائف أن يكون : ويقول
ًفالشاهد أنا عندنا مفهوما . اجتنب ما يرضك: باألسباب، وحترص عىل ما ينفعك؟ ومفهومه

يف غاية اخلطورة، وهو النظر إىل الطب النفيس عىل أنه وصمة عار، فمن ذهب لألخصائي 
ومن عالمات ختلف . اك بأنه جمنونالنفيس البد أن خيتفي عن األنظار، ويظن من يراه هن

املجتمعات يف هذا العرص، ينظر أن اإلنسان هذه النظرة ألناس أفنوا أعامرهم يف دراسة هذه 
لكن ينبغي أن . األشياء، والتعامل معها بأساليب علمية ال تتصادم مع ديننا عىل اإلطالق

نتهرب ونتهرب، يذهب اإلنسان إىل من هو متدين من هؤالء األخصائيني ألننا نظل 
ونضطر بعد ذلك مرغمني إىل اللجوء للطبيب النفيس بعد استفحال االضطراب يف 
األطفال، فأي يشء يلفت النظر، ونحن لسنا بغنى عن االسرتشاد بكالم األخصائيني يف 

يف احلقيقة إذا كان هذا الكالم يعم مجيع الناس، فإن املسئولية عىل امللتزمني . هذه األبواب
ًفموضوع التكيف مع الواقع أو مع البيئة من حولنا مهم جدا، والناس الذين ال مضاعفة، 

ًهتمهم معاناة أبنائهم ال يعانون كثريا، ولكن اإلخوة الذين يريدون أن حيافظوا عىل دينهم 
وعىل ذريتهم يف عرص الغربة الثانية تتضاعف عليهم املسئولية؛ ألنك ستحارب بمجرد 

رع، ويف كل مكان تذهب إليه، فام بالك بالطفل أو الصبي أو خروجك من البيت إىل الشا
الشاب الغض الطري الذي يواجه املتناقضات حيثام حل، ويواجه الغربة، فأنت مع الوقت 
أصبح عندك مناعة من التأثر بالنقد واأللفاظ املؤثرة كاملتطرفني واإلرهابيني وكذا وكذا، أما 

اصة كي يمر بسالم إىل شاطئ االلتزام احلقيقي هذا الطفل فيحتاج بال شك إىل عناية خ
صعوبات كثرية يف الواقع، أما الدارسات الرتبوية واملنهج : بالدين، فنحن نواجه كام قلت

 . الرتبوي فإن الكالم كله أكاديمي ألناس متخصصني، فال نستطيع أن نتعامل معه



 

 

 

  
 

 
 

 
آلباء يشتغلون بالكسب احلالل للقمة العيش، هذه مشكلة أخرى، وهي أن ا  

وبالتايل ال يؤدون أي واجب تربوي، واألم قد تعمل وهتمل أوالدها، وكال األبوين أو 
وأخطر هذه العقبات وجود . ًأحدمها جاهل متاما بأصول الرتبية، وفاقد اليشء ال يعطيه

 تبنيه أنت هيدمه اآلالف، ثم اجتاهات شتى تتنازع تربية الطفل وتربيه تربية مباينة، وكل ما
ًنعاتب أنفسنا حينام يشب األوالد غري ملتزمني، ونريد أن نقهرهم قهرا عىل االلتزام، ونحن 

ًولو أنك بدأت بداية صحيحة، وكنت يقظا وراعيا، فإن هذا . مل نلتفت للخطورة من البداية ً
فتن من حوله، لكن أنت ال ًإن شاء اهللا تعاىل يكون سببا لسالمة ابنك من االفتتان هبذه ال

! تؤدي أي دور، بل ربام حتطم هذا الولد بمسالك خاطئة، ثم بعد ذلك تريد منه أن يصمد
ًكيف يصمد وأنت مل تبذل له ما يقيه وحيميه من هذه الرتبية املوازية التي هي أشد تأثريا فيه 

ًتعارضا بني تربية من تأثريك أنت؟ سواء اإلعالم الفاسد، أو األقارب وغري ذلك مما يوجد 
 . ًاألبوين وتربية اإلعالم مثال

 
الرصاع الذي حيس به هذا اإلنسان؛ رصاع يف البيت، مع أن املفروض أن مجيع   

املؤسسات الرتبوية يف الدول املحرتمة تكون وحدة متكاملة، كاملدرسة مع البيت، ويف 
ة تربوية موحدة بني األبوين، فال يظهران اخلالف أمام األوالد، البيت نفسه البد من سياس

فالواقع أننا نرى كل حمضن يسري يف طريق معاكس لآلخر؛ . وال التناقض يف الرتبية
فاملدرسة بمناهجها الفاسدة املدمرة يف طريق، والعلوم اإلسالمية يف طريق، واإلعالم يف 

 واألبوان ال توجد عندمها سياسة تربوية طريق الشهوات، والتعليم يف طريق الشبهات،
ال : افعل، واألب يقول: متفق عليها، بل قد نجد أن األب يتعارض مع األم، األم تقول

ًتفعل، ويتشاجران أمام الولد، ويصري حمتارا يف هذه الرسائل املزدوجة، ثم إن األم نفسها قد 
بح نفس املريب يعطي رسائل هذا غلط، ثم يف وقت آخر متارسه هي، فأص: تقول له عن يشء

ًيف املدرسة أيضا ما بني املناهج املدمرة والفاسدة، . متضادة وقدوة متناقضة حتري هذا االبن



 

 

 

  
 

 
 

وما بني هيئة التدريس؛ فيوجد تقصري شديد عند كثري من املدرسني من ناحية االهتامم 
ًبالنواحي الرتبوية، ويكفي أن أذكر مثال عابرا لذلك امتحان الثانوية العامة مراقب يف جلنة : ً

أنا سأقفل لكم الباب، لتتعاونوا مع بعض، وسوف أنبهكم عند : يغشش األوالد ويقول هلم
ًثم أيضا التناقض بني ما توجهه أنت . حضور أحد، فهذا يف حد ذاته نموذج مدمر للسلوك

د إن كنت توجهه وبني األصدقاء يف الشارع أو النادي أو املدرسة، وهؤالء يكونون أش
ًتأثريا عليه منك، ويتلقن منهم أكثر مما يتلقن منك أنت واملجتمع ككل، فال شك أن الرصاع 
ًالذي نعيش فيه يولد كثريا من اإلحباط إذا مل نتخذ معه نوعا من التوعية والفهم، وكيف  ً
ًنتكيف تكيفا صحيحا حيفظ لنا ديننا، وجيعل األوالد يقتنعون بالرسالة التي نحملها كي  ً

ها هم من بعدنا؟ إن مل ندرس هذا األمر ونتعامل معه بطريقة علمية، فبال شك أن حيملو
 . هذا الصبي أو هذا الشاب يكون أضعف بكثري من أن يصمد أمام هذه التيارات كلها

 
بية البيت هو أخطر مؤسسة تربوية عىل اإلطالق، صحيح أن الكل يدمر، لكن تر  

أكرب األخطاء التي نرتكبها . البيت هي أخطر ما تكون؛ لألسباب التي أرشنا إليها من قبل
ًمع أوالدنا وأطفالنا تنشأ عن يشء مهم جدا، وهو أننا ننظر إىل األوالد ونعاملهم 

وهذا التصور ينتج عنه كثري من األخطار، منها أننا نكلفه بيشء . ونحاكمهم بعقليتنا نحن
والصواب أن نعامل ونحاسب هذا الطفل عىل ترصفاته بعقليته هو، ونراعي فوق طاقته، 

ًالولد يف سن معينة يكون له خيال واسع جدا، : ًمثال. ًأنه ينمو كام كنت أنت متاما يف سنه
هذه . أخي رقبته طارت، وطلعت الرأس ونزلت، والتحمت ثانية يف اجلسم: فيقول لك

إنه يكذب، وهو ال يتعمد هذا؛ بل هو نوع : ال تقلًعبارة عن خيال واسع وليست كذبا، ف
طفل نشاطه زائد عن املعتاد : ًمثال. من اخليال الواسع، كام سنفصل إن شاء اهللا تعاىل فيام بعد

هذا الطفل قليل األدب، أو أهله مل يربوه، بل عليك أن تعلم : بصورة ملفتة للنظر، ال تقل
شاد وتوجيه لألبوين للبحث وراء أسباب هذه أن هذا يلفت النظر إىل أنه حيتاج إىل إر

الظاهرة، أما الولد فليس له ذنب، وإنام هو ضحية ملسالك غري صحيحة من األبوين، فال 



 

 

 

  
 

 
 

تعاتب األبوين وال تعاتب الطفل، وامحد اهللا عىل أن عافاك، ألن هذا البالء قد يأتيك أنت، 
ع ظروف معينة تواجد فيها هبذه بل هو يتفاعل م.. هذا قليل أدب: ففي هذه احلالة ال تقل

كل كلمة تتكلم هبا مع الطفل، فأنت تطبع فيه : من هذه األشياء. الطريقة وهبذا األسلوب
ًانطباعا معينا، سواء شعرت أم مل تشعر، فأحيانا نكون نحن من نمسك الفئوس ونحطم هبا  ً ً

واهللا -ي يبقى معه السنوات األوىل بالذات يكتسب فيها االنطباع الذ: أوالدنا، وكام قلت
 .ً إىل ما شاء اهللا، وإىل أن يكرب ويصري رجال-تعاىل أعلم

 
ولد تصطحبه أمه يف سوبر ماركت : ًذكر بعض الباحثني يف هذا املجال مثاال فقال  

خ أو يعمل أي نوع من ًأو حمل البقالة، ويسلك سلوكا غري صحيح بطريقة معينة، أو يرص
: ويف موقف آخر. إذا مل تتوقف عن ذلك سوف أتركك: السلوك الغري مريض، فتقول له أمه

من املفروض أن ختجل من : ، ثم أكلها كلها، فتقول له)كيكة(ًولد أمه عملت له شيئا أعجبه 
الولد يف احلالة األوىل أو الثانية كالمها تريد السيطرة عىل سلوك ! نفسك هلذه الفعلة

ًوتقويمه وهتذيبه، وهي تظن أهنا تؤدي رسالة التوجيه والرتبية، لكنهام قد أحدثا جرحا 
 . ًنفسيا مل تكن آلته السكني وال املوس، وإنام كانت الكلامت

الكلامت التي نتواصل ونتعامل هبا مع األوالد حرجة إىل أقىص حد، وذات تأثري بالغ 
 صحته العاطفية، وقوته الشخصية، فهناك رابطة ال عىل نظرته إىل نفسه وثقته هبا، وعىل

يمكن أن ننكرها بني الكلامت التي نستعملها مع األوالد وبني املواقف والنواتج التي حتدثها 
قد تربيه، وقد .. تلك الكلامت يف حياهتم، فالكلمة قد تدعمه وتقويه، وقد حتطمه وجترحه

فال يوجد أب عىل اإلطالق .. عه، وقد تضعهقد ترف.. قد تشجعه، وقد تثبطه.. تشعره بالعار
كيف أستطيع أن أحطم نفسية ابني، : يستيقظ الصباح، ثم يفكر كيف يتآمر عىل أوالده

. ًوأطيح بثقته أرضا، وأجعله يشعر بالتبعية يل واالعتامد عيل، وأفقده القدرة عىل ضبط نفسه
ًعض اآلباء غالبا وبدون قصد؛ ًال يمكن أن يقصد ذلك أب أو يسعى له مسبقا، وإنام يفعله ب

 .ألهنم ال يفهمون االنطباع الكيل الذي تطبعه كلامهتم يف أبنائهم



 

 

 

  
 

 
 

 
هذه كلمة . إذا مل تتوقف عن هذا الضجيج سوف أميض وأتركك هنا: املثال األول  

والطفل الصغري .  فهذا كالم اآلباء اإلرهابينيأما التخويف بالغيالن واجلن. ًعابرة جدا
ًأن يرتك وحيدا غري آمن، وإحساس الطفل : أخوف ما خيافه، وأسوأ يشء يؤثر عىل نفسيته

أنه يطرد الولد من : باألمان ليس حمل نقاش، فاملصيبة التي يفعلها بعض اآلباء اجلهلة
ًرده من أجل أنه عمل عمال رسقة  يطأنه ال: ًيب جدا، واملصيبة األكربالبيت، وهذا يشء عج

ً مثال هيدده بأنه سيطرده من البيت أو أنه سيطلق أو كذا أو كذا، وإنام من أجل أنح التحى
ًكان فاسدا أمه أو غري هذه املسالك املدمرة من أجل أن يفرض رأيه يمكن يف حني أنه ملا 

يشاء لكن ملا يلتزم دين اهللا وغري ملتزم ما كان يبايل يفعل ما يشاء ويسهر ما يشاء ويفسد ما 
 .إذا به تأتيه هذه األشياء

الشاهد أن هتديد الطفل والعزف عىل وتر أنني سأترك هنا وأثر وسيلة للتالعب هبذا 
ًالطفل وهي وسيلة تدل عىل جهل األب فبدال من هذه الوسيلة تقول له يا فالن إذا 

بعض ال تقوله له سأتركك الترصف سرتجع إىل البيت كلنا ونرجع مع أرصرت عىل هذا 
 .وأميش

. نكمل الرشاء وأنت الذي تقررلكن إذا اخرتت أن تتكلم بصورة طيبة ستبقى هنا و
وهذا هو املسلك الصحيح وفرق بني األوىل التي تدمره ألهنا تشعره بعدم األمان سأتركك 

الكيكة أما املثال الثاين الولد عمل حاجة مثل أكل . وأميش ألنه خطر عىل نفسية الطفل
 احترج من نفسك وكامن جئت تقول؛ فهذه النوعية من وجاء ألمه واعرتف فهي تقول له

الكالم ختلق فيه الشعور بالذم ألنك ملا تظن أنه يشعر بالذم سيخجل ويتوقف عن هذا 
 حتى ال يكرر -إشعاره بالذم-صحيح هذا املسلك ينفذ لك الغاية التي تريدها . السلوك

  أي حساب وأي ثمن؟هذا السلوك ولكن عىل
الثمن أن يرتسخ فيه اعتقادات جوهرية تزرع يف نفسه عن طريق هذه الكلمة وهي 
قول األم واألب املفروض تتكسف من نفسك أنا خمطأ أنا غري كفء، أنا عاجز عن إين 



 

 

 

  
 

 
 

أعمل حاجة صح، أنا ال أستطيع أن أنجز أي يشء بنجاح ولذلك ملا تأيت لتكلف هذا الولد 
ًذه الطريقة يقول ال أقدر أن أعمل ودائام هيرب من حتمل املسئولية وحيكم عىل الذي تربى هب

كفء وأنه ال يستطيع أن يفعل يشء  ًنفسه مسبقا بالفشل؛ ألنه تعود عىل أن يعامل أنه غري
 . وأنه املفروض أن خيجل من نفسه

 بالذم ًطبعا ستعمل دائرة مطردة ألنه إذا عمل السلوك الذي تريده فيه وهو أن يشعر
 .ًفإذا شعر باخلجل هذا سيجلب له مزيدا من اخلجل

مثال آخر ممكن كلمة عاجلة تقوهلا األم اجلاهلة أمام الصديقات أو القريبات يف 
ده جاء غصب املجالس النسائية املعروفة مثل هذا الولد ده أنا حاولت أجهضه بكل وسيلة 

دشة وال تدري مدى خطر هذه عنا وهي حتكي هذا األمر عادي يف املجلس من باب الدر
ًالكلمة عىل نفسية هذا الطفل أو مثال تقول للولد يف أي وقت من األوقات سواء غضب أو  ً

؛ ألهنا تزرع فيه مفاهيم خطرية فتقول له رضا وهو ال يدري ما هي ساعة الغضب والرضا
و بأخرى  بالذات مل تكن أرغب فيك عىل اإلطالق ومل تكن حتتاج إليك بصورة أأنت: ًمثال

هذه اجلمل ال يمكن أن تغتفر يف العملية . تقوهلا هلذا الطفل أو تقول يا ليتني ما أتيت بك
ًالرتبوية بغض النظر حتى لو كان الطفل عمل يشء صعب جدا رفع صوته أو تكلم بطريقة 

ًهم جدا بالنسبة من املغري صحيحة فإن هذه ردود األفعال األبوية غري مناسبة بالكلية ألن 
طفل أن نتقبله كام هو ال تقل له كان نفسنا يكون شكلك كذا أو كذا كلمة تقبل كلمة تقال لل

، عند النفسيني لكن عندنا يف اإلسالم أعظم وأفضل منها وهي كلمة الرضا بقضاء اهللا
ً وال خيفى بني االثنني من البعد مثال عبارة أخرى من ضمن هذه الرضا باختيار اهللا 

م الولد بأنه السبب يف أهنا ستنفصل أو أن أباه وأمه سيطلقون وهو العبارات ختاطب األ
يف الواقع ليس ممكن أن يكون هو السبب وال نتوقع أن الطفل يتحمل مثل هذه . السبب

الكلمة ده حتى لو نحن نفينا عنه أنه السبب يف الغالب بينه وبني نفسه سيشك هل هو 
كيد لن يطلقان، وغري ذلك هو ال ينطق السبب لو كنت أنا أحسن من الذي كنت عليه فأ



 

 

 

  
 

 
 

هبذه العبارات لكنه يفكر فيها املقارنة بني األطفال وبني األوالد مثل أن تقول أخوك طيب 
ًهذه املقارنة خطرية جدا؛ فحينام . كام مل تكن مثل أخاك يا ليتك تفعل مثل أخاك أو أختك

جد أحسن وأفعل تفضيل يعني األشقاء معنى ذلك أنه يويعقد الوالدان مقارنة لفظية بني 
 .مفضل ومفضل عليه

يه، هذه املفضل عليه هذا ال شك أنه سيظهر عليه أنه قارص ناقص وأنه دون أخف
كلامت نقوهلا ولكنها رسالة ترتسخ يف أعامقه، رسالة ترسلها إليه، مضموهنا أنك مهمل إن 

لم أنت غبي؟، أخوك منظم فلم أنت مهمل، أخوك ذكي ف«كنت متدح الثاين بأنه منظم 
؛ فهذه الرسائل تستقر داخل نفسه »أخوك أدق منك أو كذا أو كذا من هذه الصفات

ً أو مثال بعض الناس ،كعقيدة أساسية وتساهم يف إنشاء سلوك غري مرغوب يف املستقبل
مل شكلك أغمق من أختك؟ أليست أمكم «ً يعقدوا مقارنة بني األخوات علنا اجلهلة

نام تصدر من النساء اجلاهالت فلن يسمعها الطفل مرة واحدة بل  هذه الكلمة حي»واحدة؟
 هل -وإنا هللا وإنا إليه راجعون–سيسمعها عرشات املرات طاملا يوجد جاهالت كثريات 

ًفإذا هذه ! ستمر بطريقة عفوية أم أنه يبدأ يشعر بالدونية والنقص وأنه أقل من أخيه؟
نقع فيها، خاصة أنه يوجد بني األطفال تنافس املقارنات ينبغي أن يكون عندنا وعي لكي ال 

يف األصل وشجار وهو يشء عادي، وال شك أن هذا الكالم سيزيد من روح التنافس 
ًواخلصام بني األشقاء، وطبعا هذا سيزيد نسبة التشاحن بني الوالدين؛ فاملقارنة تدمر 

ًبعا فيام بعد يمكن أن العالقة بني األشقاء عن طريق تغرية مشاعر االنفصال بني األطفال، ط
ينتج عنها قطيعة الرحم وغري هذا من األشياء، ماذا تعني؟ أتريد أن جتلب كل هذه 

وأهنم يرضبوا بعض وهم صغار ويزداد ؟ أنك تقطع رحم أوالدك بعدما يكربوا؟ املصائب
إنك ال تقصد هذا ولكن نتيجة عدم اخلربة يف انتقاء ألفاظك ... احلقد بينهم والشجار؟ ال

  .قعت يف هذا اخلطأ دون أن تقصدو
 طيب وما البديل؟



 

 

 

  
 

 
 

ال تشبه أخاك عليك أن تقبل كل واحد بشخصيته؛ ألن كل واحد ًبدال من أن تقول مل 
من هؤالء األوالد يميزه بميزة غري موجودة يف اآلخر، فأنت تسلط الضوء عىل امليزة التي 

 . حسن، فالن شكله كذا، وهكذاأعطاه اهللا إياها، فالن صوته مجيل يف القرآن، فالن خطه
فرتكز عىل الصفة اإلجيابية يف هذا االبن وتقبل شخصيته كام هي، ولكن تركز عىل 
السمة التي ميزه اهللا هبا؛ فإن كل شخص له مواضع قوة خاصة به، له إمكانيات، له 

 ، فال بد أن نساعد األبناء عىل مشاهدة مجال تلك الصفات التي ميزهم اهللا احتياجات
 .عىل حدة بدون عقد مقارنات بينهم عن طريق الرتكيز عىل كل واحدة منها وتعاىل هبا

ًمثال؛ فطبعا » البوت« إذا أراد األطفال اخلروج إىل مكان والولد يلبس :أنموذج آخر ً
طيب تعال أنا سأربطه لك هذه «حيتاج إىل وقت لربط الرباط وهم مستعجلني، فيقول 

تعال أؤدي عنك هذا العمل أو اتركني أقضيه عنك هذه «ول له ، هذا خطأ فادح ال تق»املرة
اليشء . هذه عبارات نحن نقوهلا دون أن نشعر بأهنا تزرع العجز يف نفسية األوالد» املرة

 يزرع فيه هذه الذي يستطيع الطفل عمله بنفسه اتركه يعمله، تأيت فرتة من الفرتات اهللا 
ل الطفل أن يستقل يف أواخر السنة الثانية فهو  سنوات حياو٤-٢الفطرة؛ لذلك يف سن من 

ًال بد أن يتمرن وخيطأ؛ فمثال هو يريد أن يأكل بامللعقة بنفسه أو يرشب من الكوب بنفسه 
دعه وال تسبب له » ستوقع الطعام عىل األرض«أو » ستوسخ مالبسك«وأنت تقول له 

د عىل نفسه يف أداء بعض  الفطرة اآلن تكلفه بأن يبدأ أن يتمرن باالعتامًإحباطا؛ ألنه
ًالوظائف، فتحمل بعض اخلسارة أن مالبسه تتقذر، أو أن يصيب األرض بعضا من األرز 

حتدث وهي أنه ينمو اآلن، وال أو يشء من هذا؛ فال مشكلة يف سبيل أن هناك فائدة كبرية 
يستقل هبا؛ ، يف األول باملساعدة ثم بعد ذلك بد لكي ينجز هذه املهام أن يتمرن عليها بنفسه

» تعال ألبسك، تعال أؤكلك«فتنمي فيه هذه النزعة االستقاللية ال تشعره بالعجز وتقول له 
، وإال فستزرع فيه التخاذل والوهن وينظر إىل ال دعه ما دام أنه حيرص عىل هذه االستقاللية
 .ًنفسه دائام عىل أنه عاجز، وغري قادر وضعيف



 

 

 

  
 

 
 

يعملها تلبسه احلذاء مرة وفاتت  أن عليهجيب  مت بأنك تعمل له الوظيفة التيفإذا ق
ولو مرتني فأنت ابتدعت نموذج، ولو فعلتها ثالثة فقد أوجدت لنفسك وظيفة فال مشكلة، 

 .ما شاء اهللا جديدة؛ ألنه سيتعود أن يعتمد عليك يف هذا املوضوع إىل 
ب يف يشء فيسأل عن السبمن هذه العبارات اخلطرية أنه حينام يتناقش مع أمه وأبيه 

 لكنها رسالة هذه ألفاظ تقال ببساطة» ما دام أنا قلت فهذا هو السبب«معني فيكون الرد 
أنا كبري وأنت صغري، أنا ذكي وأنت بليد، أنا قوي وأنت عاجز، وظيفتي «للطفل تقول له 

ًطبعا هذا ينشئ عند الطفل امتعاض واستياء ورصاعا » أن أأمرك ووظيفتك أن تطيع وتنفذ ً
 .ً طيب بدال من هذا حتاول أن تعامله بطريقة فيها احرتام لشخصيته.اًداخلي

ً ملا كان جالسا وبجواره طفال صغريا جيعني الرسول  ً فرشب، وكان الطفل عىل يمينه، ً
ً هناك يف املجلس ناسا كبارا مشاخيا فاحرتم رسول اهللا وكان ً  حق هذا الطفل وعامله جً

ُأتأذن«باحرتام وقال له  َ ْ َ َأعطي ْنَأ ِيل َ ِ ْ ِهؤالء ُ َ ُ َفقال َ َ ُالغالم َ َ ُأوثر َال َواهللاَِّ َال ُْ ِ ِبنصيبي ُ ِِ َمنك َ ْ ِ 
ًأحدا َ َ«)٢٢(. 

ال :  دفعها إليها فقالج فالرسول جألن الصحابة كانوا يتباركون برشب سؤر النبي 
؛ فهذا طفل صغري لكن ً وال أوثر بنصيبي منك أحداجأنا أرشب من موضع فم الرسول 

ً وعامله باحرتام، وكان ملا يقابل أطفاال يسلم عليهم، كان من املمكن أن جلرسول استأذنه ا
 نتعرض هلا إىل آخر األمثلة التي سوف.. يأخذه الطفل من يده ويميش به حتى يقيض حاجته

 .إن شاء اهللا بالتفصيل
 وأن هتدر كرامته، ممكن تتعامل وال تعوده عىل أن هيانعامل طفلك باحرتام : فالشاهد

 أنا كأب ينبغي أن أختذ »»؟ملاذا«ًأنت دائام تزعجني بكلمة «معه يف يشء كهذا فتقول له 
، ًبعض القرارات، وهذه مرة من املرات التي سوف أختذ فيها قرارا ولن أغري رأيي هذه املرة

                                     
 .سمتفق عليه من حديث سهل بن سعد الساعدي  )٢٢(



 

 

 

  
 

 
 

، ًمنقادا ملا تريدإذا فأنت تتكلم عن موقف واحد فقط، وال تزرع فيه أنه جيب أن يكون 
، أنا عارف أنك طول حياتك ب، أنت ليس بك رجاءئطول عمرك خا«ًثال فيقول له م

؛ فكل هذا حتطيم، وليست هذه وظيفة األب؛ ألن هذا يدمر ابنه »ستظل هكذا ولن تتغري
 .ويفقده ثقته بنفسه ويزرع فيه الفشل والعجز واهلوان

وميكانيكية  بآلية ًومن هذه األخطاء كام قلت موضوع اإلرضاع، مثال األم التي تتعامل
الخ، فاهللا فطر األم بطريقة ... يف عملية اإلرضاع وال تضم الطفل إليها، وال تربت عليه

 .ى عليهبة الطعام الذي يتغذمتكنها من إعطاء وجبة احلب واحلنان مع وج
ومن هذه األخطاء موضوع الكذب عىل الطفل، فالطفل ال يفوهتا؛ ولذلك 

َتعال َها« كانت املرأة تقول للطفل  ما فاتته هذه الرتبية، ملاد الرسول َ َأعطيك َ ِ ْ َفقال ُ َ  ََهلا َ
ُرسول ُ َوما د اهللاَِّ َ ِأردت َ ْ َ ْأن َ ِتعطيه َ ِ ْ ْقالت ُ َ ِأعطيه َ ِ ْ ًمترا ُ ْ َفقال َ َ ُرسول ََهلا َ ُ َأما د اهللاَِّ َ ِإنك َ َّ ْلو ِ ْمل َ َ 
ِتعطه ِ ْ ًشيئا ُ ْ ْكتبت َ َُ ِعليك ِ ْ َ ٌكذبة َ َ ْ الطفل الصغري هي كذبة؛ فينبغي حتى لو مع .. نعم. )٢٣(»ِ

ًاحرتاز موضوع الكذب ألن هذا له عامل كبري يف فقد الثقة كام أنك تعطيه أنموذجا يقتدي 
َ، أبوه يكذب حينام يقرع أحد الباب.به يف سلوكياته فيخرج » قل له أيب ليس هنا« يقول له ٌ
طيم، ال ترد من ؛ فهذا أنموذج، هذا حت»ًأيب يقول لك أنه ليس موجودا«الولد ويقول 

دمر الولد ألن الولد لن ينتبه يس تعريضال ن استعاملألال تعرض األساس أفضل لك، حتى 
؛ فلو غضب هذا الرجل ألنك مل ترد أفضل من أن تدفع الثمن مع ابنك إىل أن هذا تعريض

فيتعلم الكذب؛ ألن أهم صفة عىل اإلطالق إذا أردنا اختصار هذه املحارضة يف كلمة 
ْعليكم« ج والدليل قول النبي »علمه الصدق«هي واحدة ف ُْ َ ِبالصدق َ ْ ِّ َّفإن ِ ِ َالصدق َ ْ ِهيدي ِّ ْ َ 

َإىل ِّالرب ِ ِ َّوإن ْ ِ َّالرب َ ِ ِهيدي ْ ْ َإىل َ ِاجلنة ِ َّ َوما َْ ُيزال َ َ ُالرجل َ ُ ُيصدق َّ ُ ْ َّويتحرى َ ََ َالصدق ََ ْ َّحتى ِّ َيكتب َ َ ْ ُ 
َعند ْ ًصديقا اهللاَِّ ِ ِّ ْوإياكم ِ َُّ ِ َلكذبَوا َ ِ َ َّفإن ْ ِ َالكذب َ ِ َ ِهيدي ْ ْ َإىل َ ِالفجور ِ ُ ُ َّوإن ْ ِ َالفجور َ ُ ُ ِهيدي ْ ْ َإىل َ ِ 

                                     
 .)حسنه األلباين(سرواه أيب داود من حديث عبد اهللا بن عامر  )٢٣(



 

 

 

  
 

 
 

ِالنار َوما َّ ُيزال َ َ ُالرجل َ ُ ُيكذب َّ ِ ْ َّويتحرى َ ََ َالكذب ََ ِ َ َّحتى ْ َيكتب َ َ ْ َعند ُ ْ ًكذابا اهللاَِّ ِ َّ  فهذه .)٢٤(»َ
عليه هو أنت  سيكذب أنت تقدم له أنموذج وسوف هيتدي به، وأول من.. عملية تدريب

 .إذا علمته هذا الكذب
ستجده .. ال«فتقول له » الدواء مر.. ال« فيقول »ارشب الدواء«ًمثال تقول له األم 

ًحلوا جدا الثقة يف أمه وال يصدقها بعد ًطبعا سيفقد . ً ثم تقهره عىل أخذ الدواء فيجده مرا»ً
 .ذلك

فيأيت هذا اليوم »  اليوم الفالينذاكروا عندكم امتحان«ًمدرسة مثال تقول للتالميذ 
 بمنتهى البساطة وال تدرك » فقطال يوجد امتحان أنا كنت أريد منكم أن تذاكروا«فتقول 

 .أن هذا أنموذج مدمر؛ ألهنا تكذب
من األخري يف ترتيب هذا «فيقول يدخل املدرس أو األخصائي االجتامعي .. ًمثال

 .ًالك تعرفوهنا كثريامثل هذه املس... أمام األوالد» الفصل هنا؟
لو أنك عملت كذا «ًأمر مهم جدا مما ينبغي احلذر منه أثناء التعامل مع األطفال يقول 

فهذا أخطر ما يكون؛ فال بد من تأمني موضوع الشعور باحلب؛ فال تستعمل » فلن أحبك
ًاحلب أبدا أسلوبا للتهديد ً . 

كتور حممد كامل الرشيف يقول الد. ًلذلك جتد الطفل خياف جد ا عىل موضوع احلب
الحظ العلامء أن بعض األطفال يعيشون يف قلق دائم نتيجة إحساسهم أن والدهيم ال «

حيبوهنم إال إذا كانوا متفوقني يف دراستهم ومطيعني ومهذبني فرتى الطفل حيرص عىل 
 يشء املثابرة يف املدرسة وعىل تنفيذ أوامر والديه خشية أن يفقد حبهام ومها بالنسبة له كل

وكيف له أن يعيش دون حبهام الوضع الصحيح املتوازن هو أن نفصل بني احلب وبني 
التأديب لألطفال فال نعاقبهم إن أخطئوا بتهديدهم بأننا لن نحبهم بعد اآلن أو بسحب 

                                     
 .سرواه مسلم من حديث عبد اهللا بن مسعود  )٢٤(



 

 

 

  
 

 
 

بل نعاقبهم إن هم أخطئوا ونطمئنهم يف الوقت نفسه بأننا ما زلنا نحبهم .. ًحبنا هلم فعال
أكثر لو كانوا مستقيمني مهذبني وإننا ال نكرههم اآلن، إنام نحن غري وإن كنا سنحبهم 

راضني عام فعلوه؛ فال بد أن نشعر أطفالنا أن التأديب هو مظهر من مظاهر االهتامم هبم 
ً؛ فهذا أيضا أمر مهم »وليس مظهر للكراهية أو ألهنم خيبوا آمالنا وتسببوا لنا يف اإلحباط

» لن أحبك إذا فعلت كذا«ال تقل له ..  احلب لتهديد األطفالًجدا وهو عدم استعامل سالح
أنا أحبك لكن ال أحب هذا الترصف أو أغضب عندما تفعل هذا اليشء «ولكن قل 

 . »الفالين
سلوكيات من املمكن أن نعملها وال نلتفت إىل أهنا قد تتسبب : ًاملظاهر أيضامن هذه 

ًاألم مثال رأت رصصارا فترصخ .. »-الفوبيا–اخلوف «يف إحداث مشكلة الحقة موضوع  ً
الطفل ال يتعلم .. هذا نموذج عميل. اًأو تقفز فوق الرسير وجتمع الناس ألهنا رأت رصصار

يرانا مثال عندما يقرتب . اخلوف إنام يتعلم منا مما خياف، يتعلم منا ما املفروض أن خياف منه
. ًفإذا يتعلم أن خياف من النار» ال تقرتب من النار كي ال حترقك«من النار ننادي عليه 

ًفيوجد أشياء من املهم جدا أن يتعلم أن خياف منها لكن أن يرى أمه تفزع من احلرشة هذا 
ًالفزع طبعا هذه حالة مرضية، موضوع اخلوف من احلرشات هبذه الطريقة الفظيعة طبعا  ً

الرضب ًوأيضا التخويف من . ًستنتقل تلقائيا إىل الطفل ويقلد نفس هذا املسلك
نحن سنحبسك «ُكام يفعل يف بعض املدارس لألسف » سأحبسك يف غرفة الفئران املظلمة«

 أو أن أم تأيت إىل طفل قبل أن »الخ..  أو نأيت لك بأيب رجل مسلوخة والغوليف غرفة الفئران
... إن مل تنم فسآيت لك بالغول وأيب رجل مسلوخة«ينام وتقص عليه قصة مرعبة وتقول له 

ًا أمر مهم جدا فموضوع اخلوف املبالغ فيه من أي يشء املفروض أن يعالج كي ال فهذ» الخ
 .ينعكس عىل األطفال
 لألسف ألن موضوع الفطام الشائع اآلن يف جمتمعنا» إمتام الفطام«أمر آخر وهو 

الفطام باختصار شديد ال يبدأ بعد انتهاء السنتني، إنام ينتهي بعد .. الشديد يتم بطريقة مؤملة
بمعنى أنه ال بد أن يتم بطريقة متدرجة، تبدأ األم بإعطائه شهور األوىل من اإلرضاع، ال



 

 

 

  
 

 
 

وجبات معينة معروفة بجانب الرضاعة؛ بحيث عندما يأيت وقت الفطام يكون قل عنده 
مرات الرضاع فيستطيع أن يستغني عن الرضاع الطبيعي، ولن تشكل لك مشكلة، ولكن 

 بالغة ةإساء.. ئ، وهذه أزمة نفسية حادة بالنسبة للطفلاملصيبة كلها يف الفطام املفاج
للطفل، واألشد إساءة الطريقة الوحشية أن يأتوا بنبات الصبار البالغ املرارة ويضعوه يف 
موضع الرضاعة لكي يصدم الولد صدمة نفسية قاسية، وال يرضع رضاعة طبيعية؛ ألنه 

 غاية األذية لنفس الطفل، يعمل ًسيكره هذا الثدي، طبعا هذا ترصف بدائي ومتخلف ويف
هيتم هبذه األشياء، وال أريد أن أطيل عن هذا يف هذه القضية كي له صدمة شديدة، والطفل 

 .ال نخرج عن املوضوع
ًأيضا عدم الفطام النفيس لألبناء، وهذا موضوع احلقيقة مهم جدا وهو أن الطفل يفطم  ً

ل له االستقالل ص، بمعنى أنه ال حييه، ولكنه ال يفطم من أمه وأبًأحيانا من الرضاعة
ً، دائام ما يشعر اآلباء األبناء بأهنم ما زالوا صغارا وهذه خطيئة دائام الوجداين عن اآلخرين ً َ ُ ًُ

ُترسم عنده صورة عندما كان يف ما نقع فيها يف جمتمعنا دون أن نلتفت إليها، يعني الشاب 
وال يريد تغيريها  الصورة مرتسمة يف ذهنه تظل هذهاملرحلة االبتدائية أو قبل االبتدائية 

ً، دائام يصطحب هذه الصورة معه وال يريد إلغائها، ما زال يف ًواالعرتاف بأنه صار رجال
خميلته نفس الشخص وال يريد أن يتطور مع تطوره أو نموه؛ فال بد من احلذر فهذا الطفل 

اب قوي يافع رجل، فال ينبغي ًقديام كان رضيع ولكنه اآلن طالب يف املدرسة، واآلن هو ش
 التعامالت خاصة من الوالدينكثري من أن تعامله عىل أنه طفل، وهذه مشكلة توجد يف 

ًوهي أنه ما يزال طفال يف نظرهم، وبالتايل فهذه أذية له، ألهنم ال يساعدونه عىل النمو 
فال يستطيع أن ، ويشعر أنه أسري إلرادة أبويه الطبيعي بحيث أنه يتحمل املسئولية ويستقل

يوجه عواطفه أو يأخذ قراراته أو يستقل عن اآلخرين، وهذه ممكن تكون مع األم أكثر 
حتصل عملية اندماج وجداين وعاطفي يؤثر عىل األوالد؛ فعملية التعلق الشديد باألوالد، 

 يستمرون يف التعلق الشديد بأوالدهن، كام كان يف مرحلة الطفولة، تذهب خاصة األمهات



 

 

 

  
 

 
 

نة الثانوية العامة ترى رصخات األمهات يشيعون هذا الذاهب إىل السلخانة كأنه إىل جل
 .سيذبح وهو يذهب إىل الثانوية العامة

األم تصحبه من البيت إىل باب املدرسة، وتظل واقفة أمام باب املدرسة، وال جتعل منه 
ًرجال قادرا عىل الذهاب بمفرده ويصمد يف اللجنة، ولو أهنا استطاعت أن  تدخل معه ً

هذا شخص ! ما هذه احلامية الزائدة؟! ًاللجنة لدخلت؛ فيشء غريب جدا، ما هذه الطفولة؟
ًأصبح رجال وسيدخل اجلامعة وما زالت تسري معه وتوصله إىل اللجنة وتظل واقفة، هذا 

 !.قلق ويؤثر عىل نفسية الشاب داخل االمتحان، ما هذا التوتر؟
يق وهو يسري معه يف الشارع يمسك به من يده ليجتاز به ًأو مثال لو يريد أن جيتاز الطر

الطريق، ويكون ولده شاب عنده عرشين سنة أو أكثر؛ فهذه محاية زائدة، هذا خطأ يف 
ًالرتبية، وطبعا هذا مما يعكس أنه ال يزال هناك اعتامدية وستطول فرتة الطفولة بالنسبة هلذا 

 .الشاب
ًطبعا . كأنه ما زال يرضع، هذا معنى الفطام النفيسفاألم تظل عالقتها باالبن أو البنت 

تأخذ تفاصيل كثرية، بالذات بعض أن يتزوج االبن حتدث مشاكل كثرية، فتتدخل يف 
تفاصيل احلياة، تطلب تقرير مفصل عن كل ترصفات هذا الرضيع الذي مل يفطم حتى اآلن 

ًفطاما نفسيا  .ة عن كل ترصفاتهفتتدخل يف أخص اخلصوصيات، وتطلب تقارير مستمر. ً
 :»اإلغداق«صورة أخرى من مظاهر عدم الفطام النفيس 

ًفلو كان األب غنيا يظل يغدق عىل ابنه أمواال طائلة يف سبيل أن يرضيه، فهذا أيضا من  ً ً
مظاهر التعلق املريض، من مظاهر عدم التمتع بالفطام النفيس عند الوالدين أن هذا احلب 

 .ًيأيت أيضا ألمور ال حتمد عقباهاالشديد لو انقلب إىل كراهية 
ًأيضا عدم الفطام النفيس بالنسبة للوالدين أو بالنسبة للولد نفسه ينشأ منه شخصية 
ًاعتامدية، تعتمد عىل اآلخرين دائام، وال يستطيع أن يتحمل مسئولية نفسه، غالبا يكون  ً

ذلك بالنسبة للزوجة الفشل حليفه يف الزواج؛ ألنه مل يصعد إىل مستوى الفطام النفيس، وك



 

 

 

  
 

 
 

ًحيصل هذا أيضا كثريا، ال حيس أنه انفصل عن البيت أو خرج منه، ال ما زال له نفس  ً
 .التبعية

ًأيضا التوقف عن اختاذ أي قرار، وأيضا سهل جدا ينخدع بالكبار؛ ألنه دائام تعود عىل  ً ً ً
ً من السهل جدا أن التايلبًأن ال حيس بأنه كبريا أو يأخذ قرار، تعود عىل أن يوجهه أحد؛ ف

 .ينصب عليه النصابون واملحتالون
خالصة الكالم أنه إذا أراد الوالدان أن حيرزوا الفطام النفيس ال بد أن يقفوا عىل 
الفروق ملراحل النمو املختلفة، وكل مرحلة هلا خصائصها فينبغي أن خيفا من هذا التعلق 

ها إذا مل ينفطام عن الولد؛ فال بد أن يفهام كلام تقدم االبن يف النمو، ويبدأ األب واألم بنفسي
ًأن احلب احلقيقي للولد هو أن يصنعا منه رجال يستطيع أن يأخذ قراراته ويتمتع بحرية 

 .االختيار
 خاصة بني البنات »التفرقة بني األوالد«ًمن مظاهر اخللل يف الرتبية أيضا موضوع 

ْاعدلوا « جاهللا وقد قال رسول . والذكور، وهذا موجود لألسف الشديد ُْ َبنيِ ْ ْأوالدكم َ ُ ِ ْ  ِيف َ
ِالعطية َِّ َ ْفلو ْ َ ُكنت َ ْ ِّمفضال ُ َ ًأحدا ُ َ ُلفضلت َ ْ ََّ َالنساء َ َ  .ً هذه أيضا إحدى مظاهر اخللل)٢٥(»ِّ

موضوع حرمان الطفل من اللعب، هذا اللعب بالنسبة لك هو جمرد لعب، ولكن 
د فعمله هو اللعب، واللعب أمر مهم بالنسبة للطفل هو عمل، يعني كام أنت عملك هو اجل

ًجدا، موضوع اللعب اآلن أصبحت علم وفن، ووسيلة عالجية وتشخيصية وكل يشء، 
ًاللعب بالنسبة للطفل أمر مهم جدا وجيب أن يتم بطريقة علمية مدروسة، كل سن له أشياء 

 أنه ج ولن نأيت لكم بأكثر من مثال للرسول). الفك والرتكيب(تعلمه خربات يف احلياة 
ومن أجل . كان يأيت لعائشة باللعب من أجل أن هذه تربية مبكرة عىل الفطرة، فطرة األمومة

 .ًذلك رخص هلن يف لعب البنات، وهذا املوضوع مهم أيضا وسنفصله إن شاء اهللا فيام بعد

                                     
 .)ضعفه األلباين(سربى للبيهقي من حديث النعامن بن البشري السنن الك )٢٥(



 

 

 

  
 

 
 

موضوع الرتهيب من النار، تكلم الطفل الصغري وكل الكالم عىل أنك إذا فعلت هذا 
. منك، ويقطع يديك ويدخلك النار، والنار فيها مالئكة تعذب بكذا، وفيها كذاسينتقم اهللا 

ًفأنت جتزم لو عمل شيئا فالنيا أو مل يسمع الكالم سيدخل النار؟. ًفهو غري مكلف أصال ً !
فهو غري مكلف والقلم مرفوع عنه، فال يوجد داعي لإلحلاح عىل موضوع الرتهيب هبذه 

طرق أخرى، إذا حرض معك يف جملس العلم أ ويف الدرس أو الطريقة، ولكنه سيستوعبها ب
يف قراءة كتاب أن الذي يكذب عاقبته كذا وكذا، وأنت تنميه عىل هذا تقول له أن الذي 

 ألن الرتكيز »أنت ستدخل النار أو تقول ربنا سيعذبك«وال تقول له . يكذب عاقبته كذا
تصافه بصفات اجلامل والكامل  جدير بأن نحبه ال أو أن اهللا عىل جانب حب اهللا 

 . وهكذا.. واجلالل وملا أسدى إلينا من النعم
ًألن الطفل بمنتهى البساطة إذا كان طفال مميزا يعمل األعامل الصاحلة .. احلب والرجاء ً

ًطبعا ال تقول له أنه إذا فعل . بنية فإنه يثاب عليها، ولكن إذا فعل معايص ال يعاقب عليها
ليها؛ ألنه من املمكن أن يتامدى، ولكننا نريد تربيته وتوجيهه، فتكون ٍمعاص فلن يعاقب ع

 .هناك حكمة يف انتقاء الكالم الذي تقوله له
ًبني األمهات مثال .  قسوة بعض اآلباء قسوة صارمة وشديدة»القسوة الصارمة«ًأيضا 

 إال باإلحراق، وال حول وال قوة.. من تأيت بملعقة وتسخنها وتعاقب الطفل باإلحراق
ًاألب مثال الذي يرضب ابنه حتى يصيبه العمى، كيف يكون هذا الطفل حاقد عليه . باهللا

 .طوال عمره، أنه تسبب يف عامه
كل مشاكلنا أننا نساوي عقلنا بعقول األطفال الصغار، فكر كام يفكر هو ال كام تفكر 

 النفسيني سامه أنت، هو طفل وأنت رجل عاقل، فام أحسن عبارة عنون هبا أحد األخصائيني
فالرضب . فينبغي أن تراعي التفاوت يف العقل بينك وبني هذا الطفل. »طفلك ليس أنت«

ًهذا دواء وله رشوط طبعا، فام معنى الدواء؟ معناه أنه إذا مل يأت بالنتيجة . ًإذا فال داعي له.. ً
رتاكمة يف وأكثر اآلباء لألسف الشديد ينظر للرضب عىل أنه وسيلة لتفريغ شحنة الغضب امل



 

 

 

  
 

 
 
وال يتوقف الرضب حتى يفيض وخيرج كل ما يف داخله من شحنة الغضب وهذا . قلبه

تصور هذا الشخص األب القوي املتني ويرضب . عدوان صارخ عىل حرمة هذا الطفل
ًطفال غضا طريا حتى يكرس له عظمه أو يفعل ما يفعله كام حيصل من آباء وخييطوا له رأسه  ً ً

ينبغي أن نفهم أن الرضب .  يقول ارضهبم لكذا وكذاجذا الرسول هبذه الوحشية، وبعد ه
ًليس مقصودا به االنتقام من الطفل ولكن تأديبه واإلحسان إليه، ليس املقصود به تفريغ 
ٍشحنة الغضب، فلن يتوقف الرضب إال بعد أن يرىض، فاألب الذي يفعل هذا ظامل ومعتد، 

ية برشوطها وسنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء ًإذا فالرضب وسيلة تأديب. وخمالف للرشيعة
 .اهللا تعاىل فيام بعد

يا رب «ً سواء ساعة الغضب أن األم تدعو »الدعاء عىل األوالد«ًمن ذلك أيضا 
ًسيارة تدهسك ال تبقي منك شيئا سليام. يبتليك إىل آخر هذه الدعوات التي تدعو هبا .. »ً

ُتدعوا َال« جبعض النساء وهذا خمالفة رصحية ألمر النبي  ْ َعىل َ ْأنفسكم َ ُ ِْ ُ َوال َ ُتدعوا َ ْ َعىل َ َ 
ْأوالدكم ُ ِ َ ْ َوال َ ُتدعوا َ ْ َعىل َ ْخدمكم َ ُ ِ َ َوال َ ُتدعوا َ ْ َعىل َ ْأموالكم َ ُْ ِ َ ُتوافقوا َال َ ِ َ ْمن ُ َتبارك اهللاَِّ ِ َ َ َ 
َوتعاىل َ َساعة ََ َ ٍنيل َ ْ َفيها َ ٌعطاء ِ َ َفيستجيب َ ِ َ ْ َ ْلكم َ ُ  Jعد ذلك فيندم اإلنسان ب. )٢٦(»َ

K L M ON P Q R S  ً؛ فدعاء مثال يبتليه بالفقر أو بضيق
، أترىض ذات اليد؟ ملاذا؟ هل أنت الذي يرزقهم؟، أنت رزقك ورزقهم عىل اهللا 

لنفسك أن يدعو عليك أحد باحلرمان من هذا احلق أو يقتلك كي حيرمك منه؟، فهذا الطفل 
 إىل احلياة ألنك أخذت فرصة، أما هو فمقبل عىل ًله احلق يف احلياة مثلك متاما، بل هو أحوج

 .احلياة فكيف تدعو عليه باملوت ونحوه
 »هل دعوت عليه أم ال؟« يشكو عقوق ولده، فقال له ظجاء رجل إىل ابن املبارك 

 .»أنت أفسدته بالدعاء عليه« فقال »نعم«فأجاب 
                                     

 .سبق خترجيه )٢٦(



 

 

 

  
 

 
 

تأديب بالعقاب، أمر مهم ًطبعا هناك الرتبية بالثواب والرتبية بالعقاب أو ال.. أمر آخر
ًجدا لكي نخترص يتبقى لنا شيئا بسيطا بحمد اهللا وهو أنك إذا أردت مكافئة الولد عىل يشء  ً ً

عندما يأيت الليل سأعطي لك «ال تقول له . جيد ال بد أن تكون املكافئة يف احلال وال تؤجلها
ينبغي أن تكون فورية عقب كذلك العقوبة إذا أخطأ . اعطه املكافئة يف احلال..  ال»املكافئة

 .»ملا يرجع والدك سوف يفعل بك كذا«اخلطأ مبارشة، ال تكون مؤجلة 
تــشاجر الوالــدين أمــام «ًأمــر آخــر أيــضا مــن األشــياء التــي نــود لفــت النظــر إليهــا موضــوع 

ً ال جيوز وال ينبغي أبدا املخاصمة مهام كان الداعي أمام األوالد، موضوع السياسة »األطفال
األب خيـرس واألم ختـرس واألطفـال (ة املتصادمة بني األب واألم كل األطراف ختـرس الرتبوي

، يعني يوجد بعض اآلبـاء حيزبـون األوالد، يعملـوا معـسكرات )ًأيضا يفسدون بسبب ذلك
والولـد يلعـب عـىل احلبلـني يف بعـض .. يف البيت، هذا يتبع األم وهذا يتبع األب، حيزبـوهم

ًعه، طبعا هذا تدمري لألوالد، ينبغي عىل األم أن تعطـي لـألب الوقت، يظهر لكل طرف أنه م
وضعية هلا هيبة واحرتام، ينبغي عليها أن حتافظ عىل هيبته وال تفعل أي تـرصف فيـه خـدش 

 .»سـأقول ألبيـك أنـك فعلـت كـذا إن مل تتوقـف عـن كـذا«هلذه اهليبة وختوفهم بأبيهم تقـول 
ية تنشأ بـسبب األم املتـسلطة، األم املـسرتجلة وكثري من املشكالت النفسية واألمراض النفس

ًالتي تريد أن تفرض كلمتها وال تريد أن ختضع لزوجها أبدا؛ فاألم املسرتجلة تشقى ويـشقى 
 كثـري مـن احلـاالت النفـسية ترجـع إىل أن أوالدها، وأكثر هذا الكالم عند اخلواجات الكفار
رجـل، هـي الرجـل وتريـد أن تـسرتجل، أسلوب الرتبية إىل أن األم يف البيت متسلطة عـىل ال

ًفهـذا أمـر مهـم جـدا أن األم ينبغـي أن تعطـي لـألب وضـعيته واحرتامـه . يعني كـام يقولـون
 .وحتافظ عىل هيبته أمام األوالد، وإال اجلميع سوف خيرسون



 

 

 

  
 

 
 

لألسف الشديد يف الغرب يعتربوا أن تشاجر األبوين أمام الطفل نوع من اإلساءة 
.  وإيداعهام يف مصحة نفسية للتأديب والتهذيب واإلصالح احلقيقيتستدعي القبض عليهام

ًيأخذون دروسا وإذا تكرر هذا السلوك منهم يؤخذ منهم الطفل ويربى يف مؤسسة تابعة 
ًطبعا يبالغون فيها أحيانا بطريقة سيئة جدا. للدولة، ويصري ابن الدولة ً أنا ما أقصد هذه . ً

كن أقصد كيف انتبهوا إىل أن مشاجرة األبوين أمام املواطن التي تتصادم مع الدين، ول
ًالطفل أو رفع أصواهتم عدوانا عىل الطفل وانتهاكا حلقه النفيس يف السالم واالستقرار  ً

 .النفيس
وينبغي علينا أن الطفل يدرك، يعتقد الكثري أن الطفل ال يدرك، ولكنه يدرك كل ما 

إن الطفل «ولذلك يقول اخلرباء النفسيني . حيصل ويرتمجه وخيتزنه وهيدد شعوره باالستقرار
الذي تطلق أمه وتنفصل عن أبيه حالته أخف من الطفل الذي يعيش مع األبوين ومها يف 

، اخلسائر يف حالة االنفصال أخف من اخلسائر يف حالة االستمرار مع بعض يف »حالة شجار
 .البيت ولكن مع الشجار الدائم أمام الولد

ة الطالق سيموت مرة واحدة، سيصدم مرة واحدة وسيتكيف بعد ألنه يف حال! ملاذا؟
. ذلك مع احلياة اجلديدة، ولكن هذه احلياة لن يشعر فيها باستقرار، وال بسالم نفيس

والطفل يرتجم ما يدور «حممد خليل يتكلم عن هذه اجلزئية يوضحها فيقول / الدكتور
اء واألمهات يف تقدير سلوكيات حوله ترمجة صادقة دون حتريف أو تزييف وقد خيطئ اآلب

الطفل لصغر سنه فال يتورعون عن النقاش احلاد واجلدل ورفع الصوت أثناء مناقشة 
حتى -الطفل يفهم . »مشاكلهم، وغاب عنهم أن هذا كله يصل إىل الطفل بمفهوم عاطفي

كس ًاألمر مهم جدا وينع.  يعرف إذا كانت أمه حزينة أو مكتئبة مرسورة أم مغتمة-الرضيع
وهذه دراسات -ليس هذا فحسب، حتى وهو جنني ينفعل بانفعاالت أمه . ذلك عليه

وغاب عنهم أن هذا كله يصل إىل الطفل بمفهوم عاطفي ويرتجم النقاش «يقول . -حسية
واجلدل واحلدة عندما تصل إىل سمعه عىل أهنا رياح قطيعة أو بذور خالف ويتأكد ذلك لو 

مه، هذه املشاعر تصل إىل الطفل بشفرهتا العاطفية النفسية أحس بضغط العالقة بني أبيه وأ



 

 

 

  
 

 
 

ًخصوصا إذا صاحب ذلك اختالف واضح يف معاملة األم أو يف قلة اهتاممها به، أو بعض 
انرصافها عنه حتى لو كان ذلك ملجرد التغري يف نربات صوهتا أو يف حرارة حديثها، هذه 

لطفل يقيسها برتمومرت عاطفي حساس ال التغريات البسيطة قد ال تشعر هبا األم، ولكن ا
خيطئ فيطوي نفسه عىل األمل واحلرسة وتقل اهتامماته ويفقد شهيته وقد يلفظ ما يف جوفه 
ًتعبريا عن رفضه ملا حدث، فإذا تكررت املواقف فإن األعراض تنتهي إىل األسوأ؛ فربام 

الالإرادي، إهنا رموز تصل إىل االنطواء واخلجل والرتدد واللعثمة والتهتهة أو التبول 
وكأن الطفل بام حيدث له من . مرضية تؤكد تأثر الطفل باخلالفات إذا استمرت بني األزواج

ال للخصام بني األزواج، ال للقيطعة «األعراض يقول بملء مفهومه العاطفي النفيس 
 .»»بينهم

فـوا فيكـون وإذا اختل. ًفإذا ال بد أن يكون هناك اتفاق بني اآلبـاء عـىل سياسـة تربويـة
وال يكـون . ذلك بصوت منخفض، ويف مكان منعزل، فال بد أن يكون هناك اتفاق عىل هـذا

.  كـأن األب قـايس واألم هـي احلنونـة-األب يـأمر واألم تنهـى-هناك تعارض بني األوامـر 
كي حتظى هبذا احلب من الولـد » افعل«واألم ألهنا حتبه تقول له » ال تفعل«يعني األب يقول 

ويف سبيل ذلك تدمر أمر األب، وهذا بالتايل يفقد قدرهتا عىل التـأثري عـىل . ونة عليهوأهنا حن
 .الولد

ًوكام أرشت أيضا موضـوع حتزيـب األوالد، حتـى لـو انفـصل األبـوين املفـروض مـا 
ــه ــارة حقــد يف نفــس الطفــل مــن أبي ــدا إدخــال الطفــل يف . حيــصل إث ــالعكس، ال ينبغــي أب ًب

ًيف غيابه مثال تـسخر . ًثال تتعمد هدم احرتام األب أمام األوالدأو م. الرصاعات بني األبوين
ًطبعا هذا كله حتطيم لألوالد ألنفسهم قبل أن يكون حتطيام لغريهم. من أبيهم ً. 



 

 

 

  
 

 
 

ًومنهـا أيـضا أمـور متـس صـحة الطفـل . ًاحلقيقة اجلهل باألمور األساسـية كثـري جـدا
يعنـي الطفـل الـذي يـأيت لـه التهـاب . اًواملحافظة عليه من األخطار، وقد متس العقيدة أحيان

 ماذا يفعل جهلـة نـساء املـسلمني؟ -املهم-»  أبو النطيد-أبو اللطيش «الغدة النكفية يسموه 
هـذا تـرصف غايـة يف . -والعيـاذ بـاهللا-يأتوا بالرماد األسود ويصنعوا الصليب لكـي يـشفى 

وتظن أن بـذلك الكفـر يكـون اخلطورة أن املسألة متس العقيدة، يوضع الصليب والعياذ باهللا 
 . الشفاء

ًطبعا من غري املناسب أن نخـوض يف موضـوعات تنبيهـات صـحية ولكـن مـثال األم  ً
ولـه اسـم » اللـبء«التي بعدما تلد أو ما يفرز من األم مـن صـدر األم يشء يـسمى بالعربيـة 

» لـبء «وهـو لـيس لـبن ولكنـه» اللـبء«آخر يف اللغة العامية، ولكن يف اللغة العربية اسـمه 
ًوهذا اللبء سـائل شـفاف، طبعـا هـذا هديـة مـن اهللا إىل هـذا الطفـل حيتـوي عـىل كميـة مـن 
ًاملضادات احليوية واألجسام املناعية، وفيتامينات وأمالح وبروتينات عالية جدا، وكذا وكذا 

ًوطبعـا هـذا . حلاميـة الطفـل، فتـأيت األم اجلاهلـة هتـدره؛ مـا دام لونـه لـيس لـون اللـبن ترميـه
 . مان للطفل من سالح طبيعي يعطيه اهللا إياهحر

ًمــثال ربنــا مــن اهللا علينــا بــالعلوم احلديثــة والتطعــيامت واللقاحــات واألشــياء حلاميــة 
الطفل، فتأيت األم اجلاهلة تؤخر تاريخ امليالد وتؤخره عن ميعاد التطعيم بحجة أنـه ضـعيف 

م ال يريـدون إيذائـه، ال إهنـم طيـب هـ. ًبدال من ترشيطه وحقنه، فـشفقة عليـه متنـع التطعـيم
ومع ذلك متنعه، وممكن يعني بإذن اهللا وبمشيئته حيـدث لـه مـرض شـديد . يريدون مصلحته

لفرتة، نتيجة عدم املناعة، نتيجة اجلهل، يعنـي هـو يفهـم أفـضل مـن األطبـاء، وسـيمنعه ألن 
 .األطباء الوحوش سيقومون بترشيطه ويوخذونه باإلبر فيؤخرونه عندما يستحمل



 

 

 

  
 

 
 

، إهنا جريمة قتل، كأنـه ثعبـان »ابلع بيضة مسلوقة«ًاالبن مثال عنده اللوز فيقولون له 
اعرص لـه «األم تقول . ًوطبعا سيختنق ويموت، جريمة قتل بسبب اجلهل. سام سيبلع بيضة
 . ، ليمونة ويف عينيه»ليمونة يف عينيه

يقـة شـاملة ًطبعا احلقيقة هذه بعض املالحظات، ومـن الـصعب تنـاول املوضـوع بطر
كـل قـضية نؤصـلها . وصحيحة، نحن إىل اآلن مل ندخل بطريقة منهجية وال يف قضية واحـدة

ٍ الـذي هـو خـري معلـم ومـرب جبتأصيل علمي يف ضوء علوم الرشع الرشيف وسـنة النبـي 
ويف ضوء العلوم احلديثـة املبنيـة عـىل مالحظـات حـسية ودراسـات علميـة ال . عىل اإلطالق

فـأرجو أن أكـون أفلحـت يف الوصـول إىل .  األحيان أهنـا تكـون مفيـضةشك أهنا يف كثري من
 .أمهية حمو األمية الرتبوية

نكتفي هبذا القدر، أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكـم، سـبحانك اللهـم وبحمـدك 
 .أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 هناية الرشيط األول
 





  
  
  

  

  الشريط الثاني
  من هنا نبدأ



 

 

 

  
 

 
 

احلمد هللا الذي ال تصادف سهام األوهام يف عجائب صنعه جمراه، وال ترجع العقول 
عن أوائل بدائعه إال وهي حريى، وال تزال لطائف نعمه ألويل العاملني ترتا، فهي تتواىل 

ًعليهم اختيارا وقهرا، ومن بدائعه الطافية أن خلق من املاء برشا ف ً ًجعله نسبا وصهرا، وسلط ً ً
ًعىل اخللق شهـوة اضطرهم هبا إىل احلراثـة جربا، واستبقى هبا نسلهم إقهارا وقرصا، ثم  ً ً
ًعظم أمر األنساب وجعل هلا قدرا، فحرم بسببها السفاح وبالغ يف تقبيحه ردعا وزجرا،  ًً

ًوجعل اقتحامه جريمة فاحشة وأمرا إمرا، وندب إىل النكاح فحث عليه است ًحبابا وأمرا، ً ً
ًفسبحان من كتب املوت عىل عباده فأذهلم به هدما وقرصا، ثم بث بذور النطف يف أرايض  ً
ًاألرحام وأنشأ فيها خلقا، وجعله لقرص املوت جربا، تنبيها عىل أن بحار املقادير فياضة عىل  ً ً

ًالعاملني نفعا ورضا، وخريا ورشا، وعرسا ويرسا، وطيا ونرشا، والصالة ً ً ً ً ًً  والسالم عىل حممد ً
ًاملبعوث باإلنذار والبرشى، وعىل آله وأصحابه صالة ال يستطيع هلا احلساب عدا وال 

ًحرصا، وسلم تسليام كثريا ًً. 

فإن موضوعنا الذي نرشع بإذن اهللا تعاىل فيه الليلة أو هذه السلسلة التي : أما بعد
كنا أرشنا من قبل يعني عنوان هذه نستفتحها هذه الليلة وهي سلسلة حمو األمية الرتبوية كام 

إشارة إىل نقطة البداية الصحيحة يف الرتبية السليمة التي أشار  »من هنا نبدأ«املحارضة هو 
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مسئولية «الرتبية، لكن من أمجعها وأفضلها ـ فيام أحسب واهللا تبارك وتعاىل أعلم ـ كتاب 
لألستاذ عدنان حسن صالح باحارث، وهو » بية الولد يف مرحلة الطفولةاألب املسلم يف تر



 

 

 

  
 

 
 

 املجتمع للنرش والتوزيع يف جدة، هذه تعترب من أمثل الدراسات املتعلقة هبذه نرش دار
ُالقضية، فكعادتنا نحن نتخذ هذا الكتاب حمورا وهيكال ثم نحيش عليه بفوائد من هنا  ً ً

 . يف تناول هذا املوضوعًوهناك يعني طلبا للتعديل والرتكيز

الرتبية من اختيار الزوجة » من هنا نبدأ«فهذه املحارضة أو هذا املوضوع الذي نبدأ به 
الصاحلة، ولألب يف الرشيعة اإلسالمية مكانة عظيمة وجليلة، فهو القائم عىل األرسة بام 

منهج اهللا فيها من أفراد كاألم واألطفال واخلدم، وهو مسئول عنهم وعن استقامتهم عىل 
َأال « د، وقـد قــال النبي آ ْكلكمَ ُ ُّ ٍراع ُ ْوكلكم َ ُ ُّ ُ ٌمسئول َ ُ ْ ْعن َ ِرعيته َ ِ َِّ ُاإلمام َ َ ِ ٍراع ْ َ 

ٌومسئول ُ ْ َ ْعن َ ِرعيته َ ِ َِّ ُوالرجل َ ُ ٍراع ََّ ِعىل أهل بيته  َ ِ ْ َ ْ َِ َ َوهوَ ُ ٌمسئول َ ُ ْ ْعن َ ْهمَ  يعني سوف يسأله )٢٧(»ُ
لنا من قبل إن كلمة مسئول هذه لكثرة استعامهلا أصبحنا  عام اسرتعاه من شؤوهنم، قاهللا 

ًنتخيل أن مسئول موظف يف احلكومة أو موظفا أو شخص مسئول، وكثرة شيوع استعامهلا 
، ثم هبذا املعنى الضيق يعني ربام نبعد عن املعنى احلقيقي، مسئول يعني حماسب أمام اهللا 

نا انطباع عندما تذكر كلمة أمري يتبادر إىل ًأمام اخللق، متاما ككلمة أمري، اآلن صار عند
أذهاننا الريش واحلياة املرتفة الناعمة والبذخ والرسف وكذا وكذا مما هو معلوم، ولكن 
كلمة أمري يف عرف القرآن والسنة أي الذي يأمر الناس فيطيعونه كام هو معلوم، كام أن كلمة 

يقة كل مدلوالهتا الصحيحة شيخ وشيخة فقدت يف بعض البالد بعض مدلوالهتا أو حق
الرشعية، فبدل من أن تقترص عىل كبري السن وعىل من هو رأس يف العلم إذا ببعض 
العائالت حتظى هبذا االسم فيقول الشيخة فالنة والشيخ فالن وليس له من املشيخة حظ 
ونصيب، عىل أي األحوال كلمة مسئول البد أن نتذكر صداها ونستحرضه ونستصحبه، 

ُوالرجل«، حماسب عن هذه الوظيفة آني مسئول أمام اهللا مسئول يع ُ ٍراع ََّ ِعىل أهل بيته  َ ِ ْ َ ْ َِ َ َ
َوهو ُ ٌمسئول َ ُ ْ ْعن َ ِرعيته َ ِ َِّ ً بناء عىل هذه املسئولية اجلسيمة بالنسبة للرجل يتكفل األب »َ

                                     
 . سبق خترجيه)٢٧(



 

 

 

  
 

 
 

ًبتبعات تكوين املحضن اإلسالمي الصالح لنمو الذرية نموا سويا صاحلا، فإن الرجل ال ً ذي ً
يتوىل اختيار الزوجة املناسبة ويقدم هلا الصداق وينفق عليها، وبعد خروج ثمرة النكاح إىل 
احلياة يتوىل مهام جديدة يف جمال الرتبية تبدأ يف األذان يف أذن املولود وحتنيكه والعق عنه 

 .واختيار االسم احلسن وغريها من أمور الرعاية والرتبية

 تكوين األرسة نقول إن من أول حق الولد أن ينتقي األب فيام يتعلق بمسئولية األب يف
ًأمه وحيسن اختيارها، فكام أن للوالد عىل الولد إذا كرب حقوق فإن للولد عىل والديه حقوقا، 

 قدم حقوق الولد عىل حقوق الوالد حينام وىص اآلباء بأبنائهم فقد سبق أن بينا أن اهللا 
 M K J I H G 8 7« ¬ ® ¯ ° ± ² وهم صغار 
³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 
ÃÂL ]فهذه وصايا اهللا  ]٦: التحریم باألبناء وباألهلني قبل أن يكربوا ويصريون 

 .مسئولون عن يعني بر الوالدين

ًكام أن لوالديك عليك حقا كذلك لولديك عليك حق، ومن : ب عمر يقول ابن
 وذلك ألن ؛احلاضنة املربيةأعظم هذه احلقوق وأمهها حسن اختيار األم، تلك احلاملة 

ًللوراثة دورا هاما جدا فيام يصري إليه املولود يف املستقبل، وبعض الدراسات تثبت أن النباهة  ً ً
واالمتياز تستند يف احلقيقة إىل خصائص وراثية، كام أن علامء اجلينات يرون أن للوراثة قوة 

 إىل القول بأن احلصول عىل عجيبة تفرض نفسها عىل املولود، وهذا االعتقاد ساق البعض
أفراد ممتازين ال يعود إىل التعليم بل يعود إىل حتسني النسل، فالطفل يرث من والديه بعض 

ً فإذا هذا فيام يتعلق ورأي أو ترجيح ؛املميزات والسامت اجلسمية وبعض االجتاهات العقلية
ً دخال كبريا يف حتديد علم الوراثة أو اهلندسة الوراثية يثبت أن ألمور الوراثة والتناسل ً

صفات األبناء، والوراثة إنام تأيت من كال األبوين، ويف احلقيقة أن علم الوراثة أو اجلينات 
ًهو يف احلقيقة ملن عقل يعد فرعا من فروع التوحيد  ألن من درس هذا العلم تكشفت له ؛ُ



 

 

 

  
 

 
 

ق عىل أن الوراثة ، يكاد جيمع علامء األخالآ الباهرة ودالئل قدرته القاهرة آيات اهللا 
 .مع البيئة مها العامالن األساسيان يف تكوين األخالق

هناك عامل موروث ال يد لإلنسان فيه اللهم إال فيام يتلق يف عملية االختيار، حسن 
االختيار لألم، وهناك عامل البيئة، البيئة التي ينشأ فيها الطفل ويكتسب منها الصفات، 

ُّكل« صيف تكوينه واجتاهاته، آية ذلك قول النبي ويكون هلا أبلغ وأعظم التأثري  ٍمولود ُ ُ ْ َ 
ُيولد َ َعىل ُ ِالفطرة َ َِ ْ ُفأبواه ْ َ َ َ ِهيودانه َ ِ َ ِّ َ ْأو ُ ِينرصانه َ ِ َ ِّ َ ْأو ُ ِيمجسانه َ َ َ  إىل آخر احلديث، هذا إشارة )٢٨(»ُِّ

اختيار  لذا جاءت الرشيعة اإلسالمية باألمر بحسن ؛إىل تأثري البيئة يف اجتاهات األبناء
الزوجة، ووضعت لآلباء من الرجال أوصاف الزوجة الصاحلة، ويف مقدمتها الدين، كام 
نقول حسن االختيار هي املفروض تكون يف كال اجلانبني، يعني الرجل يكون أن تطلب فيه 

ْأتاكم  َذاِإ ِ« د لقول النبي ؛صفات معينة ُ َ ْمنَ َترضون َ ْ َ ْ ُدينه َ َ ُوخلقه ِ ََ ُ ُفأنكحوه ُ ُ ِ ْ َ ُتفعلوا َِّالإ َ َ ْ َ 
ْتكن ُ ٌفتنة َ َ ْ ِاألرض ِيف ِ ْ َ َوفساد ْ َ ٌ كبريَ ِ ِ  إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه مع أن اخللق من )٢٩(»َ

الدين إال أنه خصه بالذكر بعد التعميم لإلشارة إىل عظم وخطورة حسن خلق الرجل مع 
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لألزواج، واحلافظات للغيب أي أهنن حيفظن األزواج يف غياهبم ويف أمواهلم ويف أنفسهن، 

                                     
 . سبق خترجيه)٢٨(
 . سبق خترجيه)٢٩(



 

 

 

  
 

 
 

 َةَأْرَ امل؟ُءْرَ املُهَِزنْكَا يَ مِْريَِخ بْمُكَِربْخُ أَالَأ« ذات الدين فيقول صويمدح الرسول 
َاحلَّالص  .)٣٠(»َةِ

ويضع اإلمام الغزايل بعض اجلوانب اخللقية التي يراعيها الرجل عند اختيار الزوجة 
  :فيقول

ويسأل عن دينها ومواظبتها عىل صالهتا ومراعاهتا لصيامها، وعن حياءها ونظافتها، 
ا وحسن ألفاظها وقبحها، والتزامها قعر بيتها، وبرها لوالدهيا، ويسأل عن خصال والده

 ولذلك هلذا األمر وهو تأثري البيئة والبيت الذي خترج ؛ودينه وحال والدهتا ودينها وأعامهلا
منه املرأة عىل سلوكها وأخالقها لذلك مل يستحب العلامء الزواج من الكتابيات حتى ولو 

 وألن املرأة تعيش مع الرجل وحيصل ؛ٍ ألن جانب الدين غري متوفر فيهن؛ًكان مباحا
 كائنني من األحياء حيصل تفاعل يف األخالق، البد أن حيصل تبادل وتفاعل وتأثر باعتبارمها

ُوتأثري من كل منهام يف اآلخر، وبالتايل مع دوام الصحبة التي يفرتض أهنا صحبة أبدية إىل  ٍ
 ولذلك البد من وضع الدين يف ؛هناية العمر البد أن تترسب وتنتقل منه إليها أو منها إليه

صفات يف حسن اختيار يعني الزوجة، فالزواج من الكتابيات غري مفضل وإن مقدمة هذه ال
 عندما وضع وبني مرغبات صٍ ألن جانب الدين غري متوفر فيهن والرسول ؛ًكان مباحا

الرجال يف اختيار النساء ذكر اجلامل واحلسب واملال والدين ثم قال عليه الصالة والسالم 
ًناصحا لألمة خمتارا هلا ما يرتض ْفاظفر«يه هلا فقال ً َ ْ ِبذات َ َ ِالدين ِ ْتربت ِّ ََ َيداك ِ َ  فاظفر فز )٣١(»َ

ْفاظفر«هبا وإياك أن تفوتك،  َ ْ ِبذات َ َ ِالدين ِ ْتربت ِّ ََ َيداك ِ َ ، أما اليهوديات وأما النرصانيات »َ
 .فلسن من ذوات الدين

                                     
 .)ضعفه األلباين(ساملستدرك عىل الصحيحني للحاكم من حديث عمر بن اخلطاب  )٣٠(
 . سبق خترجيه)٣١(



 

 

 

  
 

 
 

بغي أن فن:  من مغبة تقديم اجلامل عىل الدين فيقولظ ّ اجلوزيُبنا ُوحيذر اإلمام
يكون النظر إىل احلسن فإنه إذا قل الدين مل ينتفع ذو مروءة بتلك املرأة، ويف احلقيقة فإن كل 
ٍمجال يزول ويذهب إال مجال الدين واخللق فإنه باق يف طبع املرأة الصاحلة امللتزمة بدينها،  ٍ

ٍبل أخطر بناء ٍالعاملة بآداب الرشع الرشيف، فبناء األرسة هو أخطر بناء يف كيان املجتمع، 
يف كيان األمة بأرسها، فإذا كان الناس حينام يبنون األبنية والعامرات، هذه املباين يعنون عند 
إقامة هذه األبنية من األحجار باختيار املوقع املناسب وحتري اخلامات اجليدة التي تكفل 

األبنية املكونة من سالمة البناء وتضمن بقائه إىل حني، وإذا كان هذا هو شأن الناس يف إقامة 
األحجار والطني فاألرس املكونة من النساء والبنني أوىل بالدقة عند االختيار وأجزل 

 ألن بناء األحجار يتعلق بشؤون الدنيا وهي فانية، وبناء األرسة ؛بالتقيص واالستفسار
العقيدة، يتعلق بسعادة الدنيا ويمتد أثره إىل اآلخرة وهي دار القرار، والبيت قلعة من قالع 

ٍوالبد أن تكون هذه القلعة متامسكة من داخلها حصينة يف ذاهتا، وكل فرد من أفراده يقف 
ٍعىل ثغرة كي ال ينفد منها العدو أو يقتحمها العسكر، وجيب عىل كل مسلم أن يؤمن هذه  ٍ

ًهب فيها بدموته بعيدا، واألب املسلم ذالقلعة من داخلها، وأن يسد الثغرات فيها قبل أن ي
ال يكفي وحده بتأمني القلعة، والبد من األم املسلمة، أن تكون معه لرتبية البنات واألوالد، 
فأول اجلهد ينبغي أن يوجه يف البيت إىل الزوجة إىل األم، ثم إىل األوالد وإىل األهل بعامة، 
ًفينبغي ملن أراد بناء بيت مسلم أن يبحث له أوال عن الزوجة املسلمة، وإال فسوف يتأخ ر ٍ

 .ًن متخاذال كثري الثغرات يف هذه الناحيةاالبيت اإلسالمي وسيظل البني

ًاإلسالم شأنه يف هذه املسألة شأنه يف كل يشء، ال يقيم وزنا للمظاهر وإنام يعنى دائام  ُ ً
 ألن اهللا تعاىل ال ينظر إىل الصور واألموال وإنام ينظر إىل القلوب ؛للجوهر األصيل

 صصال ال يف األشكال، ويف اخلالل ال يف األموال، يقول النبي واألعامل، فالعربة يف اخل



 

 

 

  
 

 
 

َّرب « َأشعثُ َْ َأغرب َ َ ْ ِطمرين ِذي َ ْ َ ْ ْلو ِ َأقسم َ َ ْ َعىل َ َّألبره اهللاَِّ َ َ َ هو الثوب اخللق، من : مرط وال)٣٢(»َ
أجل ذلك رغب اإلسالم الرجل يف حتري أن تكون زوجته صاحلة ذات دين، وجعل ذلك 

نبغي االعتناء به ضمن اخلصال املرغوب فيها، فإن كانت املرأة ضعيفة هو األصل الذي ي
الدين يف صيانة نفسها أزرت بزوجها وسودت بني الناس وجهه، وشوهت بالغرية قلبه، 

 .ومتغص من ذلك عيشه
ا عىل أعظم ؛ يف احلث عىل ذات الديندبالغ النبي   ألن مثل هذه املرأة تكون عونـً

 ُهَانَعَ أْدَقَ فًةَِاحلَ صًةَأَرْ ام اهللاُُهَقَزَ رْنَم«: صهو الدين، يقول النبي ٍأمر هيم املسلم، أال و
ْ يف اهللاَِقََّتيْلَ، فِِهنْيِ دِْرطِ شَىلَع ْاينَّ الثِْرطِّ الشِ  ا نزلتّمل:  قالس، وعن ثوبان )٣٣(»ِ
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Z [ \ ^]L]يف بعض أسفاره دا مع رسول اهللا كن ]٣٤: التوبة 
َفقال َ ُبعض َ ْ ِأصحابه َ ِ َ ْ َأنزل َ ِ ْ ِالذهب ِيف ُ َ ِوالفضة َّ َِّ ْ َأنزل َما َ ِ ْ ْلو ُ َعلمنا َ ْ ِ ُّأي َ ِاملال َ ٌخري َْ ْ ُفنتخذه َ َ َِ َّ  فقال َ

ُأفضله«: درسول اهللا  ُ َْ ٌلسان َ َ ٌذاكر ِ ِ ٌوقلب َ َْ ٌشاكر َ ِ ٌوزوجة َ َ ْ ٌمؤمنة ََ َ ِ ْ ُتعينه ُ ُ ِ َعىل ُ ِإيامنه َ ِ َ  فلام )٣٤(»ِ
 فقال ؟ وما هو الكنز الذي فيه اخلري؟ عنا أن نكنزهسألوه ما هو اليشء الذي يرىض اهللا 

النبي عليه الصالة والسالم أفضل ما يكنز املرء أي ما يدخره اإلنسان ويفوز به أفضله 
ٌلسان« َ ٌذاكر ِ ِ ٌوقلب َ َْ ٌشاكر َ ِ ٌوزوجة َ َ ْ ٌمؤمنة ََ َ ِ ْ ُتعينه ُ ُ َعىل ُِ ِإيامنه َ ِ َ  وقال بعضهم يف نظم هذا »ِ

                                     
ذا حـديث حـسن غريـب مـن هـذا هـ«:  وقـالسرواه الرتمذي من حديث أنس بن مالك  )٣٢(

 . س، وله شاهد عند مسلم من حديث أيب هريرة »الوجه
 .)حسن لغريه: وقال األلباين (ًرواه الطرباين عن أنس مرفوعا )٣٣(
 .»حديث حسن«: رواه الرتمذي وقال )٣٤(



 

 

 

  
 

 
 

املعنى من خري ما يتخذه اإلنسان يف دنياه كي ما يستقيم دينه قلب شكور ولسان ذاكر 
 .وزوجة تعينه

 ُةَأَْر املِةَادَعَّ السَنِمَ، فِاءَقَّ الشَنِ مٌةَثَالَثَ، وِةَادَعَّ السَنِ مٌةََثالَث«: دوقال رسول اهللا 
 وتتمة احلديث »ِْكالَمَا وَهِسْفَ نَىلَا عَُهنَْمأَتَا فَْهنَ عُْبيِغَتَ، وَُكبِجُْعتَ فاَاهَرَ تُةَِاحلَّالص

 َنِمَ، وِِقافََر املُةَِْريثَ كًةَعِاسَ وُنْوُكَ تُارَّ، والدَِكابَحَْصِأ بَكُقِحُْلتَ فٌَةئِْيطَ وُنْوُكَ تُةَّابَّالد«
َاهنَِس لُلِمَْحتَ وَكُءْوَُستَا فَاهَرَ تَةَأَْر املِاءَقَّالش ْا ملَْهنَ عَْتبِ غِْنإَ، وَْكيَلَا عَ ا َهِسْفَ نَىلَا عَْهنَْمأَ تَ
َ رضِْنإَ فٌـةَفُْوطَ قُنْوُكَ تُـةَّابَّالدَ، وَِكـالَمَو ْا ملََهتْكَرَ تِْنإَ وَْكَتبَعْتَا أََهتْبَ ، َِكابَحَْصِأ بَكَقِحْلُ تَ

 .هي قليلة امليش بطيئة امليش:  والقطوف)٣٥(»ِِقافََر املُةَْلِيلَ قًةَقِّيَ ضُنْوُكَ تُارَّوالد

الشاهد هنا يف احلديث أن من عالمات السعادة املرأة الصاحلة تراها فتعجبك وتغيب 
 .عنها فتأمنها عىل نفسها ومالك

 ُارَْ واجلُعِاسَ الوُنَكْسَمـْ والُةَِاحلَّ الصُةَأَْر، املِةَادَعَّ السَنِ مٌعَبْرَأ«: دوقال رسول اهللا 
 ُنَكْسـَاملَء وْوَّ السُةَأْرـَ واملُءْوُّ السُارَْ، اجلِاءَقَّ الشَنِ مٌعَبْرَأَ، وُءِْينَْ اهلُبَكْرـَْ واملُِحالَّالص
 .)٣٦(»قِّيَّالض

ما غبط رجل بيشء ما غبطه «: ظ قال مسلم بن يسار :وعن حممد بن واسع قال
ٍزوجة صاحلة وبجار صالح وبمسكن واسع: بثالث ٍ.( 

َقيل:  قالسن أيب هريرة وع ِلرسول ِ ُ َ ُّأي د اهللاَِّ ِ ِالنساء َ َ ٌخري ِّ ْ َقال َ ِالتي« َ ُترسه َّ ُّ ُ َإذا َ ِ 
َنظر َ ُوتطيعه َ ُ َِ َإذا ُ َأمر ِ َ َوال َ ُختالفه َ ُ ِ َ َنفسها ِيف ُ ِ ْ َِوماهلا َ َ َبام َ ُيكره ِ َ َْ«)٣٧(. 

                                     
 .)حسنه األلباين(س املستدرك عىل الصحيحني للحاكم من حديث سعد بن أيب وقاص )٣٥(
صـححه  (حبان من حـديث حممـد بـن سـعد بـن أيب وقـاص عـن أبيـه عـن جـدهصحيح ابن  )٣٦(

 .)األلباين



 

 

 

  
 

 
 

ُتنكح«: دوقال  َ ْ ُاملرأة ُ َ ْ ٍألربع َْ َ ْ َ َِملاهلا ِ ِ ِوحلسب َ َ َِ َِومجاهلا َهاَ َ َولدينها ََ ِ ِ ِ ْفاظفر َ َ ْ ِبذات َ َ ِالدين ِ ِّ 
ْتربت ََ َيداك ِ َ َ«)٣٨(. 

 يؤخذ من األحاديث استحباب تزوج اجلميلة إال إذا كانت اجلميلة :قال يف عون املعبود
ًغري دينة والتي أدنى منها مجاال متدينة فتقدم ذات الدين، إال إذا تساوت يف الدين فتكون  ٍ

ىل، يعني إذا تساوت امرأتني يف الدين وكانت إحدامها أمجل فتقدم األمجل، لكن اجلميلـة أو
! ؟إذا كانت اجلميلة ضعيفة الدين رقيقة الدين، وغري مجيلة لكنها دينة فينبغي يقدم اجلميلة

 .ًفينبغي أن يقدم الدينة طبعا، نعم

لواحد منهم ًطبعا هناك فكرة مغلوطة يلبس هبا إبليس عىل بعض الشباب، فقد يرى ا
فتاة يروقه شباهبا ولكنها ليست ذات دين فيدعي أنه يريد من وراء الزواج منها أن 
يصلحها، ويقول إنه يتزوجها حتى يصلحها ويقومها ويدعوها، بال شك أن هذه الفكرة 
فكرة خطرة، وهي من تدليس إبليس، وفكرة غري مأمونة وال مضمونة، فقد رأينا يف احلياة 

ا من الشباب كانوا يريدون اإلصالح فأفسدهتم تلك الزوجة، وهذا يذكرنا ًالواقعية كثري
برجل تزوج امرأة من اخلوارج وقال أنا أردها عن مذهبها الرديء، فذهبت هي به وفتنته 
عن مذهب أهل السنة واجلامعة، وضاع معها يف هذه البدعة، فينبغي االلتفات هلذا األمر، ال 

 الذي يموج اآلن نارحلة الزواج واإلبحار هبا يف عامل كعاملحيتمل يف هذه الرحلة اخلطرة 
بالفتن يعني مع احتامل أهنا ال تستجيب له، لكن هل معنى ذلك أن هذه املرأة إذا كانت من 
ُبيت طيب ويعني فيها صفات طيبة وهو راغب فيها ولكنها غري دينة تدعى إىل االلتزام،  ٍ

إىل االلتزام بالدين، واملطلوب أن تلتزم طاعة هللا تدعوها القريبات واألخوات أو الداعيات 
ورسوله وليس من أجل فالن، وكل واحدة متربجة تقول عندما يتقدم هلا فالن مستعدة 

                                                                                          
 .)حسنه األلباين (سسنن النسائي، مسند أمحد من حديث أيب هريرة  )٣٧(
 .سمن حديث أيب هريرة  متفق عليه )٣٨(



 

 

 

  
 

 
 

ًمش بس تتحجب كام يقولون تتنقب أيضا، كأن األمر معلق بطاعته لكي ألهنا ال تريد وجه 
لو مل يرغب فيها بذلك  هبذا احلجاب، لكنها تتحجب طاعة هللا ولرسوله حتى اهللا 

ًاألزواج، ألن الطيور عىل أشكاهلا تقع، فالرجل الصالح يبحث عن الدينة، والفاسق أيضا 
ًيبحث عام يعينه أيضا عىل يعني هواه، فالشاهد أن هذا مسلك خطر، ورحلة الزواج رحلة 

 .ٍعمر كامل وليست نزهة سويعات قليلة، فنبغي الدقة والتحري يف االختيار

ْفاظفر« دعىل قول النبي  ظوي اقايض نارص الدين البيضيعلق ال َ ْ ِبذات َ َ ِالدين ِ ِّ« 
إن الالئق بذوي املروءات وأرباب الديانات أن يكون الدين مطمح نظرهم يف كل : يقول

 وأبلغ وأمر بالظفر به، د وهلذا اختاره النبي ؛يشء، ال سيام فيام يدوم أمره ويعظم خطره
منتهى االختيار، والطلب الدال عىل تتضمن املطلوب لنعمة الذي هو يف غاية البغني و

َّإن« دعظيمة وفائدة جليلة، يؤكد هذا املعنى قول النبي  َالدنيا ِ ْ َكلها ُّ َّ ٌمتاع ُ َ ُوخري َ ْ َ ِمتاع َ َ َ 
َالدنيا ْ ُاملرأة ُّ َ ْ ُالصاحلة َْ َِ ة  أي الدنيا كلها متاع زائل لكن خري ما يف هذا املتاع املرأة الصاحل)٣٩(»َّ

 .ألهنا تسعد صاحبها يف الدنيا وتعينه عىل أمر اآلخرة، وهي خري وأبقى
ًيا بني قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن : وقد روي أن أبو األسود الدؤيل قال ً

اخرتت لكم من األمهات من ال :  قال؟تولدوا، قالوا كيف أحسنت إلينا قبل أن نولد
 .تسبون هبا

7  معناه إين ألتعهد العهد الذي أخذه اهللا منا يف عامل الذر ًوقال سهل التسرتي كالما
M K J I  H G 8° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ 

º » ¼ ½ ¿¾ À Á Â Ã ÄL]إىل آخر اآلية  ]٧٢: األحزاب
الكريمة، فيقول إين ألتعهد ذلك الوقت إىل حني ظهورهم إىل عامل احلضور وعامل الشهادة 

 .ذا الدعاء وحسن االختيارحني يولدون بالدعاء والرعاية عن طريق ه

                                     
 ).صححه األلباين(، بسنن النسائي، مسند أمحد من حديث عبد اهللا بن عمرو   )٣٩(



 

 

 

  
 

 
 

ٍهذه اإلجراءات الوقائية يف موضوع الزواج ال يمكن أن ترى هلا مثيال يف رشيعة من  ً
الرشائع أو أمة من األمم، انظر يراعي ولده وعىل يقني أنه سبق يف اللوح املحفوظ وسبق يف 

وا جمهولني له املقادير ويعني كتابة من سيخرج من األوالد والذرية من صلبه، فهم وإن كان
، وإن كانوا معدومني يف الدنيا إال أهنم معلومني يف علم اهللا، فهو فإهنم معلومون هللا 

يتعهدهم وهم يف علم اهللا يف علم الغيب بالدعاء إىل أن خيرجوا إىل عامل الغيب والشهادة، 
ن أن فمثل هذه الوقاية وهذه اإلجراءات وهذا اإلحسان حتى قبل أن يولد اآلوالد ال يمك

ٍجتد له نظريا يف رشيعة من الرشائع ً. 

ًال تلم أحدا : شكا رجل لصديقه عقوق ولده له وسوء معاملته ودناءة طبعه فقال
ًولكن توجه باللوم إىل نفسك ألنك مل تتخري أمه، وقديام قال الناس كادت املرأة أن تلد 

مثل منكح أو منكح أخاها، وقال األصمعي ما رفع أحد نفسه بعد اإليامن باهللا تعاىل ب
  .صدق، وال وضع نفسه بعد الكفر باهللا تعاىل بمثل منكح سوء

 : وقال الشاعر
  ٍوليس النبـت ينبـت يف جنـان

 
  كمثـل النبـت ينبـت يف فالة

  وهــل يرجــى لألطفــال كــامل 
 

  إذا ارتضعوا ثدي الناقصات
 : وقال اإلمام ابن عبد القوي يف منظومة اآلداب 

َّ رسْنَ مـاَسِّ النُْريَخَو   ًراَظـْنَ مُجْوَّ الـزُهَ
 

ـــَو  ـــَظِفَ حْـنَم ْ يفُهْت ـــِغَ مِ ـــَ وٍبْي   ٍدَهْشَم
ا أَفْلَ أٌةْـريِصَقــــ    اَهــــِتْيَ بُةَْريِســــَـاظـــــــً

 
  ِـدَعــْبَ أِّلُ كــْـنَ عـِْنيَ العــِفْرَ طــُةَْريِصَقـ 

ــَلَع  ــْظَ تِنْيِّ الــدِاتَذِ بــَكْي   ـىَنــُاملِ بْـرَف
 

  ِدُّبـَعَّ التِاتَذِ بـِلْصـَاأل ِدْوـُلَ الوِدْوُدَوْال 
 : وقال الشاعر 

ْ يفِءْرَ املـُةَادَعَسـ ْ مخـِ ِس إَ   ْتَعــَمَتْا اجَذٍ
 

ــ  ــَْريِ جُحَالَص ــَ وِهِان ُّربْال ْ يفِ ــَ وِ   ِهِدَل
ــْوَزَو    اَذَكــَـا وَهــُقَالْخَ أَْتنُسَ حــٌةَج

 
ــِلَخ  ٌّيفَ وٌلْي ــُقْزِرَ وِ ْ يفِءْرَ امل ــَ بِ   ْهِدَل

 



 

 

 

  
 

 
 

ال شك يعني سالمة العالقة بني الزوجني هلا تأثري يف غاية اخلطورة فالزوجة الصاحلة ب
عىل األبناء، فهذا هو املنهج الصحيح أن يبدأ يف االهتامم بالرتبية واخلطوة األوىل هي 
االختيار، والبد أن يقدم يف االختيار يعني أن تكون امرأة صاحلة، فإن من أفضل ما يتخذه 

 أي عىل ظوري فة مؤمنة تعينه عىل إيامنه، يقول املبارك امرأداإلنسان كام قال النبي 
دينه بأن تذكره الصالة والصوم وغريها من العبادات ومتنعه من املحرمات إىل آخر كالمه، 
فالتعاون عىل طاعة اهللا يتوج التفاهم بني الزوجني ويبلغ القمة، والتعاون هو شعار املجتمع 
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ً هييب بالزوجني بأن جيتهد كال منهام يف إعانة دوهذا رسول اهللا ! ؟فكيف بالزوجني
 .م الليلاآلخر عىل بلوغ الكامل الديني، فيحثه عىل أخلص العبادة هللا وهي قيا

َرحم« يف قوله ديقول أبو هريرة أو يروي أبو هريرة عن النبي  ًرجال اهللاَُّ َِ ُ َقام َ ْمن َ ِ 
ِالليل ْ َّفصىل َّ َ َوأيقظ َ َ ْ َ ُامرأته َ َ َ َ ْفإن ْ ِ ْأبت َ َ َنضح َ َ َوجهها ِيف َ ِ ْ َاملاء َ َرحم َْ ًامرأة اهللاَُّ َِ َ َ ْقامت ْ َ ْمن َ ِالليل ِ ْ َّ 

ْفصلت َّ َ ْوأيقظت َ َ َ ْ َ ْزو َ َجهاَ ْفإن َ ِ َأبى َ ْنضحت َ َ َ ِوجهه ِيف َ ِ ْ ً يعني طبعا يف مثل هذا )٤٠(»َْاملاء َ
احلديث قد يكون بعض األزواج أو الزوجات شديد العصبية أو رسيع الغضب، ربام هو يف 
ًحالة اإليقاظ هذه ما بني اليقظة واملنام ورشت، جتيب ماء وترشه عىل وجهه، هذا طبعا 

الة يعني البد أن يكون اإلنسان ال يتمسك باحلرفية يف النص، دث كارثة، ففي هذه احلحي
 يفعل هذا بيشء ال يؤدي إىل االبتزاز يعني إن كان يضايقه ذلك أو يثريها زيادةولكن يمكن 

ٍمسح الوجه بيشء من الطيب كًويعني يضجرها ذلك فيمكن أن يستعمل شيئا آخر، يعني 

                                     
 .)حسنه األلباين (سد، سنن ابن ماجه، مسند أمحد من حديث أيب هريرة سنن أيب داو )٤٠(



 

 

 

  
 

 
 

ن يعني يبدأ يوفق، أبو هريرة راوي هذا أو نحو ذلك مما ينبه أعصاب الوجه، فاإلنسا
 فطبقه عىل نفسه وطبقه عىل أهله، فكان هذا ديدنه داحلديث امتثل ما رواه عن النبي 

يصوم النهار ويقوم الليل، يقوم ثلث الليل ثم يوقظ امرأته فتقوم ثلث الليل، ثم توقظ هي 
تضيفت أبا هريرة سبع : النهديابنته فتقوم ثلثه، فكانوا كل واحد له وردية، وقال أبو عثامن 

 .ًليال فكان هو وخادمه وامرأته يعتقبون الليل ثالثا
َإذا«: دوقال  َاستيقظ ِ َ ْ ُالرجل َْ ُ ْمن َّ ِالليل ِ ْ َوأيقظ َّ َ ْ َ ُامرأته َ َ َ َ َفصليا ْ َّ َ ِركعتني َ ْ ََ َكتبا َْ ِ ْمن ُ ِ 
َالذاكرين ِ ِ ًكثريا اهللاََّ َّ ِ ِوالذاكرات َ َِ َّ َ«)٤١(. 

رب والتقوى بني الزوجني له آثار يف غاية األمهية عليهام وعىل ذريتهام يف التعاون عىل ال
احلارض واملستقبل، أما يف احلارض فإن شيوع هذه الروح يف البيت وتشبع الطفل بام يؤدي إىل 

أوالده باإلنسان ال يأيت ، وكام قلنا من قبل موضوع تربية األطفال يعني حبه لطاعة اهللا 
صة تربية أو تعالوا نعلمكم الرتبية أو تعالوا أربكم، ال، موضوع الرتبية ويقول تعالوا يف ح

 ألنه هو املحضن ؛عملية متجددة ومستمرة وال تتوقف أي حلظة، بالذات داخل البيت
لرتبية الذرية، فالرتبية كل سلوك جيري أمام الطفل هو تربية، كل سلوك، إذا رآك الطفل 

ل ال إله إال اهللا أو سبحان اهللا وبحمده أو تصيل عىل ً كثريا بأن تقوجتلس وتذكر اهللا 
ً بدون أن تأمره بذلك، جمرد أن يراك خاشعا منفردا بذكر اهللا رافعا صوتك به دالنبي  ً ً

ًستجده هو تلقائي يترشب منك هذا السلوك، إذا كنت تصيل جتده تلقائيا جيلس خلفك أو 
مسلك يفعله اإلنسان، طريقتك يف كل ، وًقريبا منك وحياول أن يقلدك بأفعال الصالة

األكل، طريقتك يف الكالم، تعاملك مع زوجتك، كل هذه عبارة عن حصص دائمة ال 
ًتتوقف أبدا، فسواء يف البيت أو يف املدرسة اإلنسان أو الطفل يتفاعل مع هذه البيئة 

                                     
سنن أيب داود، السنن الكربى للنـسائي، صـحيح ابـن حبـان مـن حـديث أيب سـعيد اخلـدري  )٤١(

 .)صححه األلباين (بوأيب هريرة 



 

 

 

  
 

 
 

ويترشب منها قيمها وسلوكياهتا، فإذا نشأ الطفل إن بعض الناس تقرص يف هذا الذي 
األساس الذي نرميه اآلن ونبنيه اآلن يف الكالم يف املوضوع، ثم بعد ذلك يفزع وهو يتصور 
إن موضوع االلتزام البد أن يسقيه االبن مثل الدواء، البد إن ابن فالن وإن أبوه ملتح وأمه 
منقبة البد أن خيرج هكذا، هيمل هيمل يف كل هذه املراحل كلها سواء مرحلة االختيار أو 

ستدرك ويقرص ويتامدى يف التقصري وإمهال أوالده حتى إذا كرب أطفاله  يد ذلك الحتى بع
وشبوا كام قلنا من قبل عدم الرتبية أو الالمباالة بالرتبية ال تعني عدم تربية، يعني بعبارة 
أخرى أريد أن أقول خطأ إنك تقول عىل واحد مش مرتيب، ما فيش أحد مش مرتيب ولكن 

بية حسنة وإما مربى تربية سيئة، اإلمهال يف حد ذاته والالمباالة بالرتبية يف واحد إما مربى تر
 ألن الزم أن ؛ًسوف خيرج لك ابنا يسء الرتبية، ما فيش حاجة اسمها فالن مش مرتيب ال

ُيرتبى، إما أن يرتبى بطريقة صحيحة وإما يربى بطريقة يعني مشوهة، لكن ال توجد منطقة 
ا واضح، فهو إما مربى أو غري مربى، فاألب الذي هيمل تربية أو منزلة بني املنطقتني هن

أوالده وتوجيههم سوف خيرج أوالده بدون تربية بمعنى برتبية سيئة، فالالمباالة ال تعفيك 
من املسئولية، وسوف تذوق مرارهتا وحتصد ثمراهتا املرة فيام بعد، فبمجرد ما يشب الطفل 

بنفسه يريد أن يتمرد عىل أبيه أو عىل أمه، ويلتصق ويبدأ يدخل يف مرحلة املراهقة ويعتد 
ً أو يأيت متأخرا وال يريد أن ؟بأصدقائه، ويريد أن خيرج دون أن يقول له أحد إىل أين ذاهب

 ألنه مل يعوده من ؛ً ومثل هذه األشياء التي سبق أن تكلمنا عليها طبعا؟ُيسأل من أين أتيت
ُئة واملحضن الذي تربى فيه هذه الشتالت إن جاز قبل طريقة تلقائية وعفوية، أن هييأ البي

مثل هذا التعبري، يسفر ذلك أنه يظن االلتزام البد أن يأيت بالقهر واإلخضاع، وحياول أن 
ًيستدرك األمر بعد أن يكون قد فات األوان تقريبا بعدما يصل املراهقة وبدأ ينفتح عىل 

 نشأ ؟ يف التدين، هذا ناشئ عن إيهًاملجتمع ويتفاعل أكثر مع أصدقائه، حيصل طبعا ضعف
مل ثم عند ً هذه اخلطوات املهمة جدا التي تبدأ باختيار األم ثم تستمر أثناء احلإمهالعن 

ًالوالدة ثم يف مراحل الطفولة بأشكاهلا األخرى، فاالهتامم هبذه املراحل يوفر علينا كثريا من 



 

 

 

  
 

 
 

 وتعظيم الصالة جزء من كيان هذا  العناء يف املستقبل، فيصبح االلتزام بالدين بذكر اهللا
 تنفري الفتيات من احلجابل ولذلك أعداء الدين الذين سلكوا املسالك احلربائية ؛الصبي

احلجاب من صغرها عىل عد نفيس مهم وهو أن البنت إذا نشأت ُبهذا وراءه  احلقيقة ويف
جرى مع األسف وهذا احلجاب جزء من كياهنا ال يمكن أن تتخىل عنه، عىل أن سوف تنمو 

ًما جرى من أجل ختويف اآلباء ودفع الفتيات الصغريات دفعا كي ال يرتدين احلجاب، 
 احلجج إن كل أب يكتب إقرار أنه موافق أن ابنته تتحجب وما حدش أكرهها، توجاء

وأنه جمرد  ألن الناس فامهني نفسية الشعب املرصي ؟إيش معنى دي بالذات عايزين إقرار
كده الواحد يقول ال مش عايزين مشاكل أنت لسه صغرية خليكي، الشاهد  بالعصا ما يلوح

يعني من الكالم إذا نشأ عىل هذه األشياء من صغره ستنمو معه كأهنا جزء من كيانه، هذه 
يده وهذه أنفه وهذه عينه، كذلك امللبس أو الصالة أو كذا أو كذا من آداب وسلوكيات 

ً فإذا البد أن ؛ٍتطيع االنفكاك عنه بحال من األحوالًاإلسالم ستصبح جزءا من كيانه ال يس
ٍيشبع البيت بروح من التدين وتعظيم اسم اهللا   وتعظيم شعائر ص وحب اهللا ورسوله آُ

ً ألن الطفل يتلقى أساسا عن طريق القدوة االقتداء ؛آاإلسالم وتسهيل انقياده ألمر اهللا 
M K J I H G 8 باألبوين كام   7h i j lk m n o pL 

 ألن البيئة متناسقة، املؤسسات الرتبوية متكاملة، ؟بعضها من بعض ملاذا ]٣٤: آل عمران[
ذرية بعضها من بعض كام كان األبوين صاحلني أشاعا يف البيت جو الصالح وجو التدين، 
فنشأ من هذين األبوين ذرية بعضها من بعض يعني متناظرة ويعني متامثلة فيام يتعلق 

 .ىل الرب والتقوى يف املستقبل القريب يف الدنيابربكات االستقامة ع

ًهلذا أيضا ثمرة عظيمة فقد بني القرآن الكريم أن صالح اآلباء ينفع األبناء، وهذا 
K ًاخلرض عليه السالم بنى اجلدار متربعا فيقول له موسى   J I  H G  8 7
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 ± ° ¯ ® ¬ »M K J I H G 8 7ًذلك أجرا وقال 
² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 
Â Ã ÅÄ Æ Ç È ÊÉ Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò L]فقوله  ]٨٢: الكھف

ًوكان أبومها صاحلا وثيقة التأمني احلقيقية التي وفرها هذان األبوان حلامية هذه الذرية، هي 
I H G ى وثيقة تأمني يف العامل، وهي تقوى اهللا تعاىل وثيقة تأمني حالل، وأقو  8 7

M K JD E F G H I J K L M N O 
P Q R S L]فهذه هي وثيقة التأمني، ليست وثيقة تأمني باملال ] ٩: النساء

احلرام بالربا أو بالقامر والغرر الذي يتوفر يف عامة وثائق التأمني، وإنام وثيقة التأمني هي أن 
M Kفيحفظ لك ذريتك وأنت يف قربك،  تتقي اهللا   J I H G 8 7« 
¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ 
¾ ¿ À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È ÊÉ Ë Ì Í Î Ï Ð 
Ñ Ò L]هذه هي مؤهالت التأمني عىل مستقبل األوالد،  ]٨٢: الكھف H G 8 7

 M K J I« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ 
º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È ÊÉ Ë 
Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò L]قيض اهللا  ]٨٢: الكھف اخلرض وهو عىل األرجح نبي 

كي يقوم بنفسه بصيانة ماليهام يف وسط هذه القرية البخيلة املعروفة بالبخل كي يشبا وحيفظ 
I هلام هذا املال وينتفع مهـا بــه، وكان التأمني هلـذا كلـه صالح األبوين،   H G  8 7

M K J« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ 
º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È ÊÉ Ë 
Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò L]وتعظيم آإذا نشأت الذرية عىل طاعة اهللا  ]٨٢: الكھف 

 ددينه سهل عليهم أمر التكاليف الرشعية حني يبلغون فيستحقون بشارة الرسول 



 

 

 

  
 

 
 

ٌسبعة« دالواردة يف قول النبي  َ ْ ْيظلهم َ ُُ ُّ ِظله ِيف اهللاَُّ ِ َيوم ِِّ َّظل َال َْ َّإال ِ ُّظله ِ  ذكر منهم )٤٢(»ِ
ٌّشاب« َنشأ َ َ ِعبادة ِيف َ َِ  نشأ من صغره : يعني؟يعني نشأما  شاب نشأ يف عبادة اهللا أي »آ اهللاَِّ َ

يسهل له وأعني عىل أمر الطاعة، حتى إذا ما أتى ملرحلة الشباب والفتوة وثورة الشهوات إذا 
 وعبادته، فتأملوا كلمة آبه يثبت ويستقيم رغم شدة هذه الشهوات، ويؤثر طاعة اهللا 

ًإذا التعاون عىل الرب والتقوى له آثار عظيمة عليهام وعىل ذريتهام يف احلارض  »َأَشَن«
، وتكون د وحب اهللا ورسوله آواملستقبل، يف احلارض يؤدي إىل تشبع األبناء بطاعة اهللا 

 ينفع األبناء، الذرية بعضها من بعض، أما يف املستقبل القريب يف الدنيا فإن صالح اآلباء
 M K J I H G 8 7« ¬ ® ¯ ° ± ²قال اخلرض 
³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 
Ã ÅÄ Æ Ç È ÊÉ Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò L]فإذا نشأ الطفل  ]٨٢: الكھف

 وسهل له هذا األمر وأعني عليه، فإنه حني يبلغ يسهل عليه التكاليف عىل طاعة اهللا 
ٌسبعة«ـه  يف قولدالرشعية ويستحق بشارة النبي  َ ْ ْيظلهم َ ُُ ُّ ِظله ِيف اهللاَُّ ِ َيوم ِِّ َّظل َال َْ َّإال ِ ُّظله ِ ِ« 

ٌّشاب«منهم  َنشأ َ َ ِعبادة ِيف َ َِ  .»آ اهللاَِّ َ

ليس هذا فحسب، إذا فارق األبوان الدنيا نفعهام دعاء الولد الصالح كام يف احلديث 
َإذا« َمات ِ ُالعبد  َ ْ َانقطعَ َ َ ُعمله ْ َُ َّإال َ ْمن ِ َثال ِ ٌولد« وذكر منها )٤٣(»ٍثَ َ ٌصالح َ ُيدعو َِ ْ ُله َ  فهذا هو »َ

النفع املستمر بعد موت اإلنسان، فكام قلنا من قبل إن تربية األوالد تربية إسالمية عىل 
أساس اإلسالم جتارة رابحة، جتارة لن تبور، أي تربية غري الرتبية اإلسالمية هي تربية 

                                     
 .سمن حديث أيب هريرة  متفق عليه )٤٢(
صــححه  (سيث أيب هريــرة ســنن الرتمــذي، ســنن النــسائي، صــحيح ابــن حبــان مــن حــد )٤٣(

 . )األلباين



 

 

 

  
 

 
 

جيمعوا له املال ربام خذلوه، فإن طلب الذرية ألجل مشئومة، فمن أتى باألوالد من أجل أن 
ِكذا وكذا من أعراض الدنيا ربام حرم من ذلك وعوقب بنقيض قصده، من شغله أوالده  ُ

ً واستحل احلرام من أجلهم يكونون شؤما عليه ويكونون سببا يف عذابه، آعن طاعة اهللا  ً
د الذي تصبح فيه األوالد فريى منهم العقوق وسوء األدب وذلك، أما االحتامل الوحي

، فإنه ينتفع بذلك كام آًجتارة لن تبور فهو أن يربيهم عبادا صاحلني وينشئهم يف طاعة اهللا 
ًقلنا يف احلارض واملستقبل، وينتفع أوالده أيضا هبذه الفضائل كام ذكرنا، حتى إذا فارق 

تقامت الذرية بعد فراق األبوان الدنيا نفعهام دعاء هذا الولد الصالح يف قربهيام، وإذا اس
 آاألبوين عىل هذا العهد كان اللقاء بينهام من جديد يف جنة اخللد ودار القرابة، يقول اهللا 

M K J I H G 8 7U V W X Y Z [ \ ] 
^ _ ` a cb d e f g h i L]وهلذا قال أحد الصاحلني؛] ٢١: الطور  :

 .يا بني إين ألستكثر من الصالة ألجلك
 M K J I H G 8 7Ô Õه قال ملا نزلت  أنبوعن بن عباس 

Ö × Ø Ù Ú L]أنزل اهللا تعاىل بعد هذا  ]٣٩: النجم J I H G 8 7
M KU V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a cb d e 

f g h iL]األبناء يف صالح اآلباء يف آيعني بإيامن، فأدخل اهللا  ]٢١: الطور 
ء إذا كانوا صاحلني اجلنة، ً فاألبناء يدخلون تبعا لآلباM[ ZLاجلنة، تأملوا يف كلمة 

 لريفع ذرية معه يف اجلنة وإن كانوا أقل منه يف آإن اهللا :  عباس يف رواية أخرىيقول ابن
 M K J I H G 8 7U V W Xالعمل لتقر هبم عينه ثم قرأ 

Y Z [ \ ] ^ _ ` a cb d e f g h i L]أي  ]٢١: الطور
بناء ـ أقل يف الدرجة من اآلباء لكنهم ما نقصناهم من عملهم من يشء، فحتى لو كانوا ـ األ

 .ُيرفعون لدرجة اآلباء يف اجلنة



 

 

 

  
 

 
 

إين ألصيل فأذكر ولدي فأزيد يف صاليت، يعني يدخل يف : ظوقال سعيد بن املسيب 
 ًالصالة فيتذكر أبنائه فيزيد يف الصالة ويف اخلشوع ويف الصالة كي يزيد تقربا من اهللا 

ً إذا التقوى والعمل ؛ينفع الذرية يف الدنيا واآلخرةًوصالحا، مما يرتتب عليه أن ذلك 
 وأوثق ،الصالح الذي يتعاون عليه الزوجني أعظم ذخرية يدخرها األبوان حلامية أوالدمها

 وأقوى ضامن لسالمتهم ورعاية اهللا هلم يف حياهتم وبعد ،وثيقة تأمني عىل مستقبل أوالدمها
7 م هلم يف حياهتم وال عاصم من البرش ًرحيلهم خاصة إذا تركهم ضعافا يتامى ال راح

M K J I H G 8D E F G H I J K L M 
N O P Q R S L]معنى اآلية فليتقوا اهللا يف الـيتامى الذين  ]٩: النساء

 ألهنم لو فرطوا ؛ ألن اجلزاء من جنس العمل؛ولوا عىل أمـواهلم ويتقوا اهللا يف هذه األموال
ً يموتون هم ويصري أوالدهم بعدهم يتامى وضعافا فيها أو خانوا أو ضيعوا األمانة فقد

K  واجلزاء من جنس العمل ،فيرشبون من نفس الكأس  J I H G 8 7
MD E F G H I J K L M N O P Q 

R S L]٩: النساء[. 
 فإن يف النسب ، يف الدين ثم ثانية النسب،نعود إىل الصفات املرغوب فيها يف الزوجة

إلسالم فإن الوراثة املولود ال حيدها أبواه مبارشان فقط بل هو وهو الساللة الطيبة أمهية يف ا
يرث من جده وآباء جدوده وجدود جدوده وهكذا فيأخذ من كل طبقة من طبقات 

 ،والسامت فهو مرتبط من الساللة من جهة األب وجهة األم ّاألجيال قدرا من الصفات
ُختريوا« دوهلذا يقول الرسول  َّ َ ْلنطفكم َ ُ ِ َِ ِوانك ُ ْ َاألكفاء ُحواَ َ ْ َ ُوأنكحوا ْ َِ ْ ِإليهم َ ْ َ  ويرغب )٤٤(»ِ

يف أفضل األكفاء، وأفضل األكفاء عىل الوجود هن القرشيات أفضل نساء العامل، يقول 
ُخري«ًالنبي عليه الصالة والسالم واصفا القرشيات ذوات النسب بأوصاف فريدة فيقول  ْ َ 

                                     
 .سبق خترجيه )٤٤(



 

 

 

  
 

 
 

ٍنساء َركبن َِ ْ ِ َاإلبل َ ِ ِ ُصالح ْ ِنساء َِ ْقري َِ َ ُأحناه ٍشُ َْ َعىل َ ٍولد َ َ ِصغره ِيف َ ِِ ُوأرعاه َ َ َْ َعىل َ ْزوٍج َ ِذات ِيف َ َ 
ِيده ِ  أحناه يعني أكثر شفقة عىل األوالد واحلانية عىل وليدها هي التي تقوم عليهم إذا )٤٥(»َ

 وهذا النسب العريق من نساء قريش الصاحلات من له فقد حصل ،مات األب فال تتزوج
ً أهليه خريا كثريامطلبه ومجع اهللا له يف ً. 

ًيتعلق األمر أيضا أمر النسل أو النسب أنه يفضل يعني عىل األقل من الناحية الطبية أن 
ًتكون الزوجة من غري القريبات طلبا جلودة النسل وتكوين صالت جديدة بني األرس داخل 

ً وقد يسبب الزواج من القريبات ضعفا ملحوظا يف املولود موجودة بنسب،املجتمع  قليلة ً
 ؛ولكن عىل األقل أن علم اهلندسة الوراثيــة يشري إىل أن النسبة تزيد إذا كان الزوجان قريبني

ألن الربكة يصب فيها الصفات الوراثية تكون متقاربة لكن هذه ليست قاعدة مطردة فقد 
ثبت زواج األقارب وليس أعظم وال أرشف من عيل ابن أيب طالب من فاطمة بنت رسول 

ال إنه يف الغالب ويف كثري من األحيان يؤدي إىل قطيعة الرحم لألسف الشديد،  إصاهللا 
فيعني اتساع الدائرة مما يعمق الصالت االجتامعية خارج دائرة األقارب إال إن املسألة ال 
ينظر إليها من زاوية واحدة املسألة بيكون فيها كثري من املرجحات وال يتحكم يف نوع 

ن انظر إىل اإلنسان فربام يتنازل عن يشء يف سبيل يشء فهذه أمور االختيار عنرص واحد لك
 .يعني نسبية

ً فإن لسن الزوجة دورا يف حتسني النسل وسالمته من ،من الصفات املرغوب فيها السن
العاهات اخللقية والعقلية فإن الزوجني الذين يولدون من زوجني يف ريعان الشباب 

ً وده طبعا كالم طب ،يقرتبان من مرحلة الشيخوخةيعيشون من الذين يولدون من زوجني 
ًأيضا لكن وهللا احلمد وخيذلون ونجد أزواجا تنجب أوالدا وإن كان يف سن متقدمة ولكن  ً ً
يكونون أذكياء وأصحاء وهللا احلمد فهذا الكالم قائم عىل احتامالت فقط وربام احتامالت 

                                     
 . سبق خترجيه)٤٥(



 

 

 

  
 

 
 

عىل أساس أن البويضة بتكون ثابتة بعيدة ولكن عىل كل األحوال يمكن علم اجلينات يبنني 
عند التعرض لكثري من اإلشعاعات بخالف حال الرجل فبالتايل قد تتعرض ألشياء إذا كرب 

 يف نكاح األبكار لكوهنن يف العادة د نعم يقول هلذا نصح رسول اهللا ،سنها تؤثر
ي تزوج صغريات السن وفيهن من املميزات ما ال جيدهن يف الكبريات والثيبات فقال للذ

ًالثيب فهال بكرا تضاحكها وتضاحكك وتالعبها وتالعبك، وهذا اللعب واملزاح 
والضحك يف الغالب يكون يف أو عند صغريات السن مليلهن إليه ويقل عند الثيبات 

 قال خطب أبو بكر وعمر س وعن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه ،والبكورات لكامل عقوهلن
 فيقول السندي ،ا صغرية فخطبها عيل فزوجها منه فإهند فاطمة فقال رسول اهللا ب

قوله فخطبها عيل أي عقب ذلك بال مهلة يعني أصال خطبها أبو بكر وعمر فقال هلام أهنا 
 فهذا قول فخطبها عيل ،ًصغرية ولكن بعد وقت بسيط جدا خطبها عيل فيعني زوجها منه
 أنه الحظ الصغر بالنسبة فزوجها منه يعني عقب ذلك بال مهلة كام تدل عليه الفاء ففهم

 ، ولذلك زوجها منهس ليست صغرية لعيل ، ألبو بكر وعمر؟ صغرية بالنسبة ملن،إليهام
 يرتك ذلك ملا هو أعىل منه ،ففيه أن املوافقة يف السن أو املقاربة مرعية لكوهنا إىل املؤلفة نعم

خوة يتشدد  ودي مشكلة كثري من األخوة يف موضوع الزواج نجد األ،يعني قد يتغاض
 يعني فيه ،ًويريد كل يشء عىل كل صورة ممكنة وهو نفسه وهو أيضا مش حسن يف كل يشء

أشياء حسنة وأشياء غري كده ولذلك يطلب الكامل يف غريه وهو نفسه مقرص يف الكامل 
ويعني كام نقول املوضوع ينظر إليه نظرة الطائر حينام حيلق يف السامء حتى يرى الصورة 

 فاملطلوب أن تكون النظرة شاملة ويمكن ،إذا وقف حتت يرى ما أمامه فقط ولكن ،كاملة
 أعطانا العقول ومل  هكذا تأيت األمور واهللا ،التغايض عن بعض األشياء يف مقابل أشياء

ًيعطينا العقول لنستعملها فقط يف التمييز بني اخلري والرش أو احلسن من القبيح وإنام أيضا ملا 
ً ألن التمييز بني األبيض واألسود يشء سهل ولكن أحيانا يف ؛كهو أدق وأخطر من ذل

ًمناطق اشتباه حيب عقل راجح بحيث أنك تستعمل العقل أحيانا يف املفاضلة حسن 



 

 

 

  
 

 
 

 واملسألة نسبية وحتتاج للموازنة ،ًوأحسن وبني رش وأرش منه فتقدم أخف الرضرين أحيانا
 جيد مجيلة متدينة فيتغاىض عن اجلامل يف فيمكن أن يتغاىض عن اجلامل يف سبيل الدين إذا مل

 ممكن ،سبيل الدين وهو مكسب أعظم وهو الذي اختاره له النبي عليه الصالة والسالم
 كام يرتك موضوع ،ًمثال ال تكون هناك كفاءة يف السن لكن يف سبيل مصلحة أخرى واضح

 بكر أن يرتك أن  هل يمكن أليب،د للنبي لالسن ملا هو أعىل منه كام يف تزويج عائشة 
 للنبي عليه الصالة والسالم مع الفارق ليفوت هذا الرشف العظيم أن يزوج عائشة 

 لالكبري بني السن بينهام الذي أنتج خري زواج عرفته البرشية عىل اإلطالق زواج عائشة 
 لكن القاعدة أن يتواجد تكافئ يف السن بني الزوجني يكون يف تكافئ لكن ال ،صللنبي 

 يمكن للرجل أن يتزوج امرأة أكرب منه يف السن ملصلحة ،ك ما عاداه يكون جائزيعني ذل
ًكالتدين أو غريه ممكن رجل يتزوج امرأة أكرب منه يف السن مثال زوجة أخيه الذي توىف 

ًوترك أطفاال يريد أن يصون أوالد أخيه مثال يف هذه الفتن واضح  فهذا عمل صالح ،ً
هذه التضحية يف سبيل احلفاظ عىل هذه الذرية ويمدح هذا الشخص عىل أن يضحي 

 وهذا ما عرفناه من قصة جابر من هذه املرأة الثيب ألن أباه قد ،واحلفاظ عىل هذه الزوجة
ًتويف وترك له بناتا فأراد أن يتزوج ثيب تستطيع أن تقوم برعايتهم وترسحيهن وتربيتهن إىل 

 .االختيارآخر هذا املوضوع بام فيه موازنة وعقل وحكمة عند 
االختيار اليسء وإن أجاز الرشع غريه مادام الرجل قادر عىل أعباء الزوجية وحتققت 

 وأرضاها ل عائشة دًفيه كفاءة الدين واخللق وارتضته الفتاة زوجا هلا، وقد تزوج 
 وكانت تكربه بخمس لٍكان يكربها بخمس وأربعني سنة، ومن قبل تزوج خدجية 

 وكانت تصغره بسنني سكلثوم بنت عيل بن أيب طالب  أم سعرشة سنة، وتزوج عمر 
ًكثرية، لكن انتبهوا إىل أن القاعدة األساسية هي التوافق والتكافؤ يف السن، وهذا أيضا من 
ًالناحية الطبية، أيضا أمر مهم جدا لكن عىل أي األحوال يمكن يف بعض احلاالت وإن  ً

اقي الرشوط األهلية لوظائف الزواج، ُكانت قليلة يتغاىض عن هذا األمر برشط استيفاء ب



 

 

 

  
 

 
 

: صفالعمدة يف حتقيق السعادة الزوجية هي التوافق الروحي للزوجني، يقول النبي 
ُاألرواح« َ ْ َ ٌجنود ْ ٌجمندة ُُ َ َّ َ َفام ُ َتعارف َ ََ َمنها َ ْ َائتلف ِ َ َ َوما ْ َتناكر َ َ َ َمنها َ ْ َاختلف ِ َ َ ْ«)٤٦(. 

اجلامل، تكلمنا عن الدين وتكلمنا عىل ًأيضا من هذه الصفات كام أرشنا من قبل صفة 
ًالنسب وتكلمنا عىل السن، منها أيضا صفة اجلامل فإن النفس البرشية متيل بفطرهتا الطبيعية 
إىل الصور احلسنة والصوت اجلميل ومجال املنظر، كام أهنا تنفر من ضد هذا، وملا كانت 

وبة فقال ألحد أصحابه عندما  بالنظر إىل املخطدالنفس عىل هذه الطبيعة أمر رسول اهللا 
ْفاذهب«: أراد الزواج َ ْ ْفانظر َ ُ ْ َإليها َ ْ َ َّفإن ِ ِ ِأعني ِيف َ ُ ْ ِاألنصار َ َ ْ َ ًشيئا ْ ْ  واضح اذهب فانظر )٤٧(»َ

ُإليها فإن يف أعني األنصار شيئا، فيستحب للرجل أن ينظر إىل خمطوبته لريى منها ما يدعوه  ً
ًيانا من تعصب بعض الناس، بعض أولياء األمور ويرغبه يف نكاحها، ولكن العقبة تأيت أح

 متربجة يف الشارع تاركهاًيكون خمه يعني عقله أقصد يعني عجيب جدا، يعني ممكن يكون 
طب ما كل !  واحد خيطبها يقول ما عنديش بنات تنشاف يأيتمتربجة سافرة متهتكة، ثم ملا 

 ال، املرأة يعني الرجل من فوها يف الشارع واضح، فهذا تفكري ضيق ومتحجر،والناس بيش
حقه أن يرى هذه املرأة، وعلل النبي عليه الصالة والسالم ذلك ألن هذا أدعى أن يؤدم 

ْانظر«بينكام  ُ َإليها ْ ْ َ ُفإنه ِ َّ ِ َأحرى َ ْ ْأن َ َيؤدم َ َُ َبينكام ْ ُ َ ْ أن يوجد هذا النظر مع إن شوفوا  )٤٨(»َ
 وكذا، لكن هنا ألن هذه حكمة النصوص يف غض البرص وحتريم النظر إىل النساء وكذا

ِاإلسالم وروعة أحكام اإلسالم يف هذا املوضع جيوز له النظر حتى لو وجد احتامل االفتتان  ُ
ٍ يف سبيل حتقيق مصلحة عامة عظيمة وهي اإلحصان وإمتام الزواج ؟هبا لكن جيوز له ملاذا

ًاول أن يراها رسا، بود وألفة، فإن عجز عن رؤية التي يريد خطبتها لتعصب بعض أولياء حي
                                     

 .س، صحيح مسلم من حديث سلامن الفاريس لصحيح البخاري من حديث عائشة  )٤٦(
 .سصحيح مسلم من حديث أيب هريرة  )٤٧(
 ).صححه األلباين (سسنن الرتمذي من حديث املغرية بن شعبة   )٤٨(



 

 

 

  
 

 
 

فقد كان بعض السلف يتخبأ للمرأة التي يريد نكاحها لريى منها ما يدعوه لنكاحها، انظر 
 ألن بعض الناس مساكني احلقيقة نتيجة وجود فجوة لألسف ؛إىل روعة أحكام اإلسالم

 ًالشديد اإلعالم زرعها بني امللتزمني وبني عموم الناس، عندهم أفكار غريبة جدا، يعني
نحن أنفسنا نفاجئ عندما نرى أهنم يفهموننا هبذه الطريقة، وهذا مش كالم نكت أو يشء 
ِإلضحاك الناس لكن فعال يشء ملس يف واقع األحداث، كثري من العوام يتصورون إن  ُ ً
املنقبة ليل هنار البسة النقاب، أنا شايف إخوة هيزون رؤوسهم واضح ألهنم تعرضوا لنفس 

ملنقبة أو املحجبة ليل هنار حتى يف بعض األوقات تنام باجللباب الكالم، بيتصور إن ا
ًواضح، ال البد أن نفهم هؤالء الناس أننا نعيش حياة سوية جدا وحياة طبيعية متاما كسائر  ً

، لسنا خملوقات غريبة آتية من كواكب أخرى ال، لكن الفارق أن املرأة املسلمة خلق اهللا 
ألجانب لكن تبدي زينتها أمام املحارم، تتزين لزوجها وتتنعم ال تبدي زينتها أمام الرجال ا

بكل ما أحل اهللا من الطيبات، فقط هناك دائرة حمظورة وهي من حكمة اإلسالم ونظافة 
اإلسالم وحفاظه عىل األعراض واألنساب، مثل هذه التصورات يقول لك طب ملا بقى 

 منقبة، الرشع أباح أن تكشف  دي املشكلة عندهم كيف تتزوج وهي؟تتزوج حتتزوج إزاي
وجهها لرياها خطيبها، ما يف بأس، بل يبيح ما هو األكثر، ممكن أن خيتبئ هلا ويراها ويرى ما 

 مع وجود احتامل هو أكثر من الوجه والكفني، حالل له ذلك، انظر احلكمة يف رشع اهللا 
يق بينهام فيام أحل إنه يمكن أن يفتتن، لكن ألجل املصلحة العظمى وهي ترتتب عىل التوف

، نعم بل إن الرشع يقول إذا املرأة إذا رآها مرة ومل تكفي هذه املرة ألنه غلب عليه اهللا 
ًاحلياء ما استطاع أن يراها، املنظور كان مثال من زاوية ال يستطيع أن يراها يطلب رؤيتها مرة 

نام يراها ليحدد هل  ألنه إ؛ثانية، ال حرج، واالختباء فيام أظن أفضل من رؤيتها رصاحة
 فإذا كانت ال تناسبه قد يكون خدش لشعورها، فأكرم هلا بأن يكون األمر أن ؟يناسبها أم ال

ًال تشعر بأن أحدا يراها، ويتمكن من رؤيتها عىل سبيل االختباء هذا أكرم للمرأة وأصون 
ا، لكن إذا مل حليائها، بحيث إذا مل يرغب فيها ال يؤذي شعورها وبيان أن كره منها كذا وكذ



 

 

 

  
 

 
 

يرضها فبهذه احلالة يكون فيها مراعاة لشعور هذه املرأة، إذا مل يتمكن من رؤيتها فيمكن أن 
ًخيتبئ هلا لريى منها ما يدعوه ويرغبه يف نكاحها، فإن مل يتمكن يف ذلك أيضا هو احلقيقة هنا 

بعض األستاذ عدنان باحارث فعن طريق الصور الفوتوغرافية حيصل عليها عن طريق 
ًقريباهتا رسا يعني عىل أساس أهنا خمرج آخر، وإن كنت أظن عن طريق الصور الفوتوغرافية 

ً ألن الصور الفوتوغرافية ختتلف كثريا عن ؛مع امللتزمني بالذات مع املحجبات غري مناسب
ًالصورة التي تكون عليها املرأة، وكثريا ما يكون فيها تدليس، لكن هذا ما قال، فإن مل 

من كل هذا وقد اكتملت لديه كل رشوط صالح الزوجة واستقامة أهلها اكتفى يتمكن 
ُبوصف أهله هلا عىل الدقة يعني باالستيصاف، يباح يف هذه احلالة إن أخته أو أمه مادامت 
أمينة يعني تذهب وتصفها له كبديل، وإال رصف نظره عنها إىل غريها من النساء يف األرس 

ِىل األهواء، وال هيمل الزوج هذا اجلانب الذي فطر عليه البرش الصاحلة التي تقدم السنة ع ُ
بالكلية، بل عليه التوسط يف طلبه وعدم التطرف، يعني صحيح الرشع رغب يف اجلامل لكن 
كام قلت املسألة حتتاج إىل ميزان، موازنة، مسألة نسبية، ممكن يضحي بيشء يف سبيل يشء، 

أن يطلب اجلامل والنسب واملال وكذا، ال حرج، لكن فكام قلنا يعني يطلب اجلامل، ال حرج 
أهم يشء الدين، فيطلب اجلامل، ولكن بعض الناس يتطرف يف اجلامل، يعني أتى يل أحد 
ًاإلخوة مرة بورقة أنا طبعا ما أشتغل يف موضوع اخلطبة ولكن هذا وما عندي إمكانيات هلذا 

اإلخوة األفاضل أتاين بورقة ًاألمر لكن هذا حصل من حوايل مثال عرشين سنة، أحد 
وكاتب فيها مواصفات، اإلخوة واألخوات يبحثون له عن زوجة هبذه املواصفات، مش 
عارف زوجة ملونة عايز زوجة ملونة بعني لوهنا كذا والشعر لونه كذا ورقيقة البنان وكذا 

سم ًوكذا، أنت تروح خمرطة بتاعت كلية اهلندسة خيرطوا لك واحدة، يعني فطبعا هذا ق
 له حكمة، كل أهل اخلراطة، أقصد فهذا الغلو يف املواصفات والتطرف يف احلقيقة ربنا 

أمة أو بلد يف تناسب معني يف الصفات، بالد إفريقيا الناس كلها سود مع بعض، يف أوروبا 
ٍ بحكمته كذا يف كل يف التقاء، إن الغلو والتطرف يف كذا، يف بلدنا كذا، ففي تناسب ربنا 



 

 

 

  
 

 
 

ًشياء يعني مما ال حيمد، فمام ال شك يعني يراعي اجلامل ألن اجلامل له تأثري مهم جدا هذه األ ُ
يف احلياة الزوجية، فرضاه بزوجته، رسوره عند النظر إليها، دوام رغبته فيها ودوام ميله إليها 
ًكل هذا يرحيه من تطلع نفسه إىل غريها فيكون هذا عونا له عىل غض البرص وحتصني الفرج 

 . وقدررضا بام قسمه اهللا وال

العالقة «بعض األساتذة ـ األساتذة النفسيني ـ أستاذ كامل إبراهيم مريس يف كتاب قيم اسمه 
ًيشري لبعض االعتبارات أيضا لعلم اختيار الزوجة » الزوجية والصحة النفسية وعلم النفس

 أو املرأة يف أرسة نسوق منها عىل سبيل االختصار، يذكر منها املنبت احلسن، فنشأة الرجل
صاحلة وخربته باالستقرار األرسي مع والديه يف الطفولة واملراهقة من عوامل نجاحه يف 

ًتقال التوافق بني األرس جيال بعد جيل، يف الرتبية غالبا الشخص اليل الزواج، فقد تبني ان ً
 يف حياته بيكون نشأ يف أرسة مستقرة فيها التوافق بني أبيه وأمه، يف الغالب هذا ينجح

الزوجية بعد ذلك ألن بتنتقل عن طريق الرتبية إىل األرسة التي يكوهنا، وأشارت الدراسات 
إىل أن الزوجني السعيدين يف حياهتام الزوجية نشئا يف أرسة مستقرة شعرا فيها باألمن 
ون والطمأنينة وملسا فيها ومها صغريين مكانة احلياة الزوجية بني والدهيام، واستنتج الباحث

ٍمن نتائج هذه الدراسات أن السعادة الزوجية يف جيل اآلباء تؤثر بشكل مبارش وغري مبارش 
عىل السعادة الزوجية يف جيل األبناء، فالوالدان السعيدان يف زواجهام يقدمان النموذج 
الذي يغذي أمن األبناء من التفاعل بني الزوجني واجلريان واملجتمع، وهذا ما جيعل الزواج 

ُه األرسة أو الزواج من هذه األرس مهيئا للنجاح أكثر من الفشل، ال يقصد باملنبت يف هذ ً
ُاحلسن النشأة يف أرسة غنية أو عائلة كبرية، بل يقصد النشأة يف كنف والدين صاحلني ينشئان 
أبنائهام عىل الدين واألخالق ويكونان قدوة هلم يف حسن اخللق مع األهل والناس، وهذا ما 

 من التحذير من املرأة احلسناء يف املنبت السوء، احلديث ضعيف لألسف، دول عناه الرس
يعني املقصود يف احلديث الضعيف هذه املرأة التي نشأت يف األرسة الفاسدة تعلمت فيها 

 قيل يا رسول اهللا وما خرضاء »ْنَمِّ الدُاءَْرضَخَ وْمُاكَِّيإ« دسوء اخللق، فقال النبي 



 

 

 

  
 

 
 

ْ يفُاءَنْسَاحل«:  قال؟الدمن  ألن املرأة التي تنشأ يف هذا املنبت مغرورة )٤٩(»ِءْوُّ السَِتْبنَ املِ
بجامهلا، ال تثق يف نفسها وال يف غريها، واجتاهاهتا سيئة نحو الزواج، أما املرأة يف املنبت 
احلسن فهي واثقة من نفسها، خملصة يف عالقاهتا، واجتاهاهتا إجيابية نحو الزوج أو نحو 

 .ذي تأست فيه بوالدهياالزواج، ال

احلد األدنى يف هذا الرشط الذي هو املنبت احلسن أال خيتار الشاب أو الشابة الزوج 
 ألنه إما ؛من أرسة جتاهر باملعايص أو تتفاخر بظلم الناس أو تستخف بدينها وقيم جمتمعها

 .أن يسري يف ركاهبا فيفسد وتفسد أرسته وتفشل حياته الزوجية

ُاسبة الكالم يف هذا املوضوع، اإلنسان إذا تزوج طالبا للدنيا خيشى أن ًأيضا باملرة بمن ً
ً املعاملة التي يستحقها من يطلب الدنيا ولو عىل حساب الدين، أسمع كثريا يعامله اهللا 

من قصص الزواج ما تم الزواج إال ألن فالن ابن فالن من عائلة كذا أو قريب كذا أو أرسته 
فوذ ويعني غري ذلك والسلطة ثم إذا هبذا الذي هبذا اليشء الذي كذا من ذوي السطوة والن

من أعراض الدنيا الذي ما زوج ابنته إال من أجل هذا أو ما تزوج هو إال من أجل الدنيا 
 ألن هذا الذي أراد أن يتعزى ؛واجلاه واملناصب وكذا إذا عند الرصاعات تنقلب إىل مصيبة

 ألن اهللا يسلط عليه هؤالء ؛رصاعات إىل معاناةبه من أعراض الدنيا هو ينقلب عند ال
األقوياء وأصحاب النفوذ واملناصب فيذيقونه سوء العذاب، فربام انقلب األمر وعانى أشد 

، وال مانع من أن ًالعناء ألنه آثر احلياة الدنيا، فاإلنسان البد دائام يستصحب إرادة اهللا 
و نسب، لكن أهم يشء أال يكون عىل يطلب الدنيا كام ذكرنا من مال ومجال أو حسب أ

ُحساب الدين، إن وجدت هذه األشياء مع الدين فهذا خري ما يرجى، أما إن تعارضت 
 .فينبغي أن يقدم الدين كام بينا ذلك من قبل

                                     
 .)ًضعيف جدا(قال األلباين  و،مسندهاعي يف ضرواه الشهاب الق )٤٩(



 

 

 

  
 

 
 

يفضل عند اختيار الزوج أو : ًأيضا مما يذكره الدكتور كامل مريس يف هذه املعايري يقول
عقيدة وفلسفة احلياة واخللفية الثقافية واالجتامعية واحلضارية الزوجة مراعاة التشابه يف ال

ٍلكل من الشاب أو الشابة، فاحتامالت استمرار الزواج تتم عندما يكون الزوجان من جمتمع  ٍ
واحد متشاهبني يف العقيدة والثقافة واملستوى احلضاري واالقتصادي وغري ذلك من 

ت والتقاليد وأسلوب احلياة وطريقة التفكري يف العوامل التي جتعلهام متشاهبني يف العادا
األمور االجتامعية والثقافية والدينية، فاالختالف يف العقيدة والوطن واملستوى االجتامعي 
ٍواالقتصادي والثقايف خيلق اختالفات كثرية يف التفاعل الزوجي جتعل احتامالت الزواج 

ا أعرفه عن نسبة الزجيات اإلخوة الذين قليلة واحتامالت الفشل كبرية، يعني عن نفيس أنا م
ًيتزوجون يف أمريكا أو أوروبا نسبة الفشل كبرية جدا، ما يكاد ينجح زواج بأجنبية حتى لو 

ً نظرا هلذا املعيار حتى لو كانت مسلمة، ينجح طبعا ولكن بنسبة قليلة؛كانت مسلمة ً إذا ؛ً
ًلك أقول لإلخوة دائام أقول  ولذ؛موضوع اختالف الثقافات واملفاهيم وطريقة التفكري

األخت األمريكية تتزوج من أخ أمريكي أسلم يعيش يف نفس البيئة ويترشب نفس 
ًاملفاهيم، طبعا التي ال تتعارض مع اإلسالم، ولكنها تقاليد أو مفاهيم اجتامعية متفاوتة، 

 .فالتقارب يف هذه األمور مما يزيد نسبة نجاح الزواج

د أن ارتفاع معدالت الطلب يف حالة الزواج األجنبية يكون ونعتق: يقول الدكتور كامل
ٍراجعا إىل جزء كبري منه إىل االختالف يف اخللفية الثقافية واالجتامعية والدينية التي نشأ فيها  ً

ً لذا حيسن صنعا يف حق نفسه وجمتمعه كل من خيتار زوجته أو زوجها من ؛ًكال من الزوجني
ت التوافق الزوجي هلذه احلالة أكرب مما لو اختارها من فتيات أبناء بلده وعقيدته، فاحتامال

املجتمعات األجنبية املختلفة عن جمتمعه يف العقيدة والعادات والتقاليد وفلسفة احلياة، 
ُيضاف إىل هذا أن الزواج من أجنبية غري مسلمة فيه أرضار اجتامعية مبارشة وغري مبارشة 

ٍ فيام قال يف مقال له ظصطفى صادق الرافعي عىل األرسة واملجتمع حددها الشيخ م
ال تتزوجوا يا إخواين بأجنبية، إن األجنبية يتزوج هبا املسلم هي : فقال”األجنبية"بعنوان 



 

 

 

  
 

 
 

مسدس جرائم فيه ست قذائف، مسدس قذائف فيه ست جرائم، من أمهها بوار امرأة 
ا ما هو كان يف نفس مسلمة، فلام يتزوج الشقراء والزرقاء واخلرضاء وهذه األشياء كله

الوقت ممكن إنه كان يتزوج واحدة من بنات املسلمني وأهل بلده من نفس البيئة ومن نفس 
الثقافة واضح، فمن أهم القذائف الستة التي تستعمل يف هذا هو الزواج من أجنبية هو بوار 
 امرأة مسلمة، إن هذا يؤدي لو حصل ترويج زواج من األجنبيات وترك نساء املسلامت

 .يعني عانسات يتأخرن يف الزواج أو ال يتزوجن، يف بوار المرأة مسلمة يمكن أن يتزوجها

إقحام األخالق األجنبية عىل طبائعنا، شكا يل أحد اإلخوة تزوج من امرأة أجنبية : ًثانيا
ًتصحبه الساعة يعني مثال ثالثة بالليل حتى يقيض حاجة الكلب، ويأخذ الكلب ويذهب به 

ً، فاهللا املستعان، فطبعا حصل ما تتوقعون، الطلقة الثانية وهي إقحام األخالق لقضاء احلاجة
األجنبية عىل طبائعنا، ودس الفروق الزائفة إىل دمائنا ونسلنا، نقاء البحرية اجلينية يندس، 
ٍهؤالء الناس إىل جيناتنا ونسلنا، ويتمكن األجنبي يف بيت من بيوتنا يملكه ويتحكم فيه، 

احلالة أن يكون خيتار الشاب زوجته من أهل بلده، وأن توافق الفتاة عىل فنصح يف هذه 
ُالزواج من شاب من بلدها، ويعني يراعى التوافق يف املستوى الثقايف واالجتامعي والديني ٍ. 

ًأيضا من هذه األمور املطلوبة وهو أمر مهم جدا، وهو نضج الشخصية والقدرة عىل  ً
 يفضل قبل اختاذ قرار الزواج معرفة شخصية الزوج أو الزوجة  لذا؛حتمل املسئولية يف احلياة

بالسؤال عن عادته وأخالقه وعالقاته االجتامعية وقيامه بواجباته وحتمل مسئوليته يف 
 .ُالعمل واألرسة، ويسأل عن صفاته وعن عالقته بوالديه وأهله

ت وهذه األشياء التي هذا أمر يف غاية األمهية، يعني لو رحنا ذهبنا إىل املحاكم والنيابا
فيها الرصاعات الزوجية تكون عىل أكثر وأشدها أدركنا أن موضوع االضطراب يف 
ًالشخصية سبب كامن وراء فشل كثري من الزجيات، االضطراب يف الشخصية هذا طبعا 
حالة يف غاية اخلطورة، ويعني النقطة يف مثل هذه األشياء يمكن أن يطلع عليها اإلنسان، 

ة أننا يف جمتمعنا يف خلل يف أمور يف غاية األمهية تتعلق هبذا األمر وهذا املوضوع لكن احلقيق
وهو أننا عند السؤال ال نراعي هذا األمر، بعض الناس جتامل وألنه صديقه وألنه صحبه 



 

 

 

  
 

 
 

ألنه قريبه يمكن أن يقول فيه كالم ليس هو فيه باحلقيقة، فهذا املوضع ليس موضع جماملة، 
لشخص الذي تسأله عن فالن أو عن فالنة البد أن يعرف ما معنى الشهادة البد أن نراعي ا

ِالبد أن يرشح له معنى الشهادة، هذا ليس حمتمل للمخرتة وليس حمتمل للمجاملة ِ  ألن ؛ُ
بعض الناس تذهب األخت تذهب ومتدح يف أختها أو يف أخيها، األم متدح وتنشئ قصائد 

وهكذا نجد الناس جتامل، هذا أحد األسباب أنه ما املديح يف ولدها أنه كذا وكذا وكذا، 
يعرف معنى الشهادة وما مسئوليتها يف نفس الوقت، يعني املجازفة يف موضوع الشهادة 

 . شأهنا أيام رفعةينشأ عن كام قلنا عدم إدراك معنى الشهادة ومسئوليتها التي رفع اهللا 

 احلق، عامل أول املجاملة، نعم يف عامل آخر من العوامل إن الناس بتخاف أن تقول
 العالقة بيني وبينه، تفسد حيكي له ثم سيذهبعامل آخر يمنعه ويقول أنا لو قلت فيه كلمة 

ًأيضا يف اخللل يف معامالتنا االجتامعية املفروض اإلنسان حيفظ الرس، إذا أتاك شخص 
ا إذا الكالم ده ً ألن طبع؛يسألك عن فالن تقول له وأنت تؤمن له أنك لن تبلغه هذا الكالم

ًوصله سوف تكون نوعا من النميمة وإفساد العالقات بني الناس، فيخاف اإلنسان أن 
يقول شهادة احلق خشية أن يصل الكالم إىل هذا الذي شهد فيه، فالبد من كل طرف أن 

 ألن ؛حيصل نوع من التأمني وحفظ األرسار واملجالس باألمانة، فينقل الكالم الذي قاله
 ألن يف الزواج يف ؛ً الرضورة التي اقتضت أن يغتابه مثال أو يذكر بعض عيوبهالذي ينقل

احلقيقة ينبغي لإلنسان أن يسأل عن العيوب، الشخص الذي يسأل شهادة يف موضوع 
الزواج هو ال يسأل عن املدح ألن املدح يف هذه األمور كثرية وال خطر منها، بالعكس هي 

ُ املدمرة للحياة الزوجية خيفيها الذي يستشهد، تيكمن يف الصفامرغوبة ولكن اخلطر 
  *+ (    ) ' & % $           # " !M يقول فالشهادة أمانة، واهللا 
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فالبد لإلنسان إذا أردت أن تكتشف شخص ترشح له ما معنى الشهادة ومسئوليتها، وما 
ًخطر املجازفة يف املديح أو الذم واضح، أيضا أن يراعي اإلنسان أن ال يسأل حاسدا  ألنه ؛ً

ًمثال أو اخلطيب، حاقد عليه يريد أن يمكن أن يسأل شخص حاسد وحاقد عىل هذا املتقدم 
ٍال يميض له الزواج فيظل يذكره بصفات سيئة ويظلمه وهي ليست فيه أو يضخم من 

ً ألنه يطمع يف خطبتها مثال أو ألنه حيسده هو وغري ذلك من أهواء ؛الصفات القبيحة
بد أن ، كذلك املرأة التي تستشهد الًمنصفااألنفس، فينبغي أن يكون إنسان عاقل لبيب 

ُيبحث فيها عن هذا العقل، من حق اإلنسان الذي يريد أن خيطب امرأة أو العكس رجل 
ين أ ألن بعض الناس ختاف إنه يعرف ؛ًيتقدم إىل امرأة البد أن نعطي كال احلق لكال الطرفني

سألت عليه ألن هذه ليست لعبة ليست نزهة إنام هي حياة كاملة حمتمل فيها أهنا مؤبدة إىل 
ًوت اإلنسان، فليس أمرا هينا إنام يف غاية اخلطورة، عالقة ميثاقا غليظا كام قال اهللا أن يم ً ً ً
 ً؛ فإذا البد أن يعطي األمر حجمه، واخللل فيها سوف يكون فادح فيام بعد، فالبد أن

يرشح للشخص ما معنى الشهادة وما مسئوليتها وما العواقب التي ترتتب عليها بأدلة 
الغيبة يف مثل هذه املواضع يف هذا الكالم هلذا الشخص، إىل آخر ما ذكرنا رشعية التي جتيز 

ٍمن حق كل أن يسأل إذا تقدم شخص يمكن أن تسأل هذا الشخص إىل آخر ما ذكرنا ما 
 ؟ من الذي يعرفك أكثر من الناس؟ وعنوان عملك؟ من أقربائك؟ من أصدقائك؟عنوانك

عدها نقول قدر اهللا وما شاء فعل ألنه ما قرص، والبد أن يستويف الوسع بحيث ما قدر يشء ب
 .ًلكن إذا قرص فإن الثمن يكون فادحا

فيام بعد نقطة نضج الزوجني وقدرهتام عىل حتمل املسئولية يف احلياة من األمور املهمة 
ًجدا ذات التأثري اخلطري عىل التوافق الزوجي، فالبد قبل اختاذ قرار الزواج من معرفة 

الزوجة، سؤال عن عاداته وأخالقه وعالقاته االجتامعية وسلوكه، إذا شخصية الزوج أو 



 

 

 

  
 

 
 

غضب هذا اإلنسان إذا غضب هل التقوى تردعه أم أن ال يشء حيجزه عن الظلم والتامدي 
 هل هذا اإلنسان ؟ إذا غضب هل يسيطر عليه الشيطان أم أنه إنسان عاقل؟يف العدوان

ًن قبل مثال مستهرت وهو يبيع وهو يشرتي  كثري احللف بالطالق، إذا كان تزوج م؟مطلق
وهو زعالن مع صديقه يطلق وعليه احلرام بكذا ومش عارف الطالق كذا، ويفعل السوقة 
ُوالرعـاع هذا كلـه مما ينبغي أن يبحث عنه، عادات الشخص، أخالقه وعالقاته االجتامعية، 

عن أصدقائه، كذلك أمر ُقيامه بواجباته، حتمل مسئوليته يف العمل واألرسة، كذلك يسأل 
ًمهم جدا وهو بعض الناس تكون داخلة عىل موضوع الزواج وهي واضعة تصور مثايل، 
البد أن يكون كل يشء مائة يف املائة، لو حتى واحد قال له عيب يف الشخص خالص ينفر 

ً أمر مهم جدا كلنا برش وال يوجد أحد ليس ؟منه أو منها، أل إحنا بنبحث ليه عن العيوب
 عيوب، إحنا بنبحث عن العيوب من أجل حتري العيوب التي ال حتتمل زي يف دائرة فيه

عيوب، كل واحد منا فيه عيوب وفيه نقص لكن يف دائرة االحتامل التي ال هتدد االستقرار 
األرسي، فالبد من تقبل هذه العيوب ألن كل طرف فيه عيوب بال شك، لكن األهم 

رار األرسي، هي دي املفروض التي تفتش عنها، مش العيوب اخلطرية التي هتدد االستق
، وبالتايل ما كان دإنك تبحث عن واحد كامل مهدد ال عيب فيه، لن جتد إال رسول اهللا 

 نسانأحد سيتزوج من أحد، لكن نحن نكون عقالء ومنصفني ونكون متدينني، فيبحث اإل
نقص البرشي املوجود يف عن العيوب ليس ألجل العيوب التي تدخل يف دائرة االحتامل كال

كل إنسان، لكن نفتش عن عيوب نتأكد من خلو الشخص أو الشخصـة من العيوب التي 
هتدد االستقرار األرسي وحتطم التوافق الزوجي، ويف التحري هبذه املسألة مصلحة 
للطرفني، مادام عيوب هتدد االستقرار فيفضل التحري وعدم اإلقبال عىل هذه املغامرة يف 

ًطرفني ألن العواقب بعد ذلك تكون مضاعفة، أي نعم فأيضا نرجو االلتفات هلذا راحة لل
األمر، والتعقل عند النظر إىل العيوب، البد من املوازنة وتقبل العيوب التي تدخل يف 
الدائرة املحتملة، لكن اخلطر املهم أن تبحث عن العيوب التي تدخل يف الدائرة التي ال 

ُها التي متثل أركان وأعمدة الزوجني، فكام قلنا يسال عنه عن ُحتتمل وال يمكن الغض عن



 

 

 

  
 

 
 

شخصيته، عاداته وأخالقه وعالقاته االجتامعية، قيامه بواجباته وحتمل مسئولياته يف العمل 
واألرسة، يسأل عن أصدقائه وعالقته بوالديه وأهله، فقد تبني من الدراسات أن الشاب 

 ألنه اتكايل يتوتر ويقلق عندما ال جيد من ؛ة الزوجيةاملدلل ال يستطيع حتمل مسئوليات احليا
يرصف له أموره، وتفشل حياته الزوجية عندما ال جيد عند زوجته احلامية والرعاية، أرشنا 
ًإليها من قبل يف موضوع الفطام النفيس، إن ممكن رجل يكون رجال وجتاوز مثال سن  ً

ُكذلك األم التي ال تفطم عن والدها ُالنضج بكثري ومع ذلك مل يفطم فطام نفيس عن أمه، 
وتنكد عليه حياته بسبب هذه العالقة املرضية إهنا ما زالت عيزاك طفل حتت سطوهتا وحتت 

ُإمرهتا وترصفه ترصيفا، يعني هذا طبعا مما ينبغي أن يراعى ً ً. 
ُكذلك الفتاة التي تدلل يف أرسهتا تشعر بالقلق يف حياهتا الزوجية خلوفها من الفشل يف 
حتمل مسئولية البيت والزواج، وتوقعها التدليل من زوجها كام كانت أمها تدللها، ال إن 
كانت يف بيت أمها إذا أرادت أن ترشب تقوم أمها تأيت هلا بالرشاب اآلن هي زوجة 
ًومسئولة البد أن تتحمل يعني املسئولية، كام وجد أيضا أن الشاب الذي تعود عىل املروق  ِ ُ

 يقبل قيود احلياة الزوجية ويمرق عليها، ويعيش حياته الزوجية دون عن سلطة والديه ال
ٍمراعاة حلقوق الزوجة عليه، ويطلب احلصول عىل امتيازات ال حتصل عليها زوجته، 
ويغضب عندما تتعارض مطالبه مع مطالب زوجته، ويصعب عليه التوافق معها ألنه تعود 

 .احلصول عىل نصيب األسد، تعود عىل امتيازات
ًأما الشاب الناضج انفعاال فيكون زوجا ناجحا قادرا عىل ضبط نفسه عند الغضب،  ً ً ً

 لذا يتفق علامء االجتامع العائيل عىل أن نضج شخصية الزوج ؛وعىل حتمل مسئوليته األرسية
 .أو الزوجة وتوفر الصحة اجلسمية أهم من املال واجلامل والتعليم يف نجاح احلياة الزوجية

ُىل بعض الصفات املرغبة يف الزواج، أيضا من هذه الصفات التي تطلب اآلن تكلمنا ع ً
 ال احلقيقة الصفات املرغبة ؟يف املرأة عكس ما يشيع اآلن يف املجتمع يقول لك بتشتغل إيه

ًيف املرأة أهنا بتكون ربة بيت، الذين يسموهنا خطئا وظلام وعدوانا عاطلة، عندهم امرأة  ً ً
هذه مصيبة عظمى ! يا للهول !  املرأة التي تريب أوالدها عاطلة عاملة وامرأة عاطلة، كأن



 

 

 

  
 

 
 

ومؤامرة عىل أمة اإلسالم واملسلمني كام سنبني، إن التفرغ لرتبية األوالد وللبيت من أعظم 
الصفات املرغوبة يف املرأة، التفرغ للبيت واألوالد والزوج من أعظم الصفات املرغوبة، كام 

ُيرغب يف اجلامل والدين ير ًغب أيضا أن تكون املرأة متفرغة لزوجها وأن يكونعمل املرأة ُ
ًالرئيس تدبري البيت ورعاية األوالد، فال يشغلها عن ذلك شاغل أيا كان، فإن الطفل يف 
ٍسنواته األوىل عىل األقل حيتاج إىل أم متخصصة ال يشغلها يشء عن رعاية الطفولة وتنشئة 

جعل يف حالة انفصال الزوجني جعل احلضانة من األجيال، يعني أال تالحظون أن الرشع 
 ألن املرأة أحق هبذا من الرجل ألنه ينظر ملصلحة هذا الطفل أو هذا ؛ املرأة؟أجل من
 فلذلك جعلها للمرأة، هذه املرأة إذا تزوجت تسقط حضانة املرأة وتؤول إىل ؛الرضيع

وج اجلديد عن أداء حقوق  ألن إذا تزوجت املرأة تنشغل بواجباهتا نحو الز؟غريها، ملاذا
 ؟هذا الطفل الرضيع، فالرشع يؤمن هلذه الطفولة حقوقها، إذا تزوجت تسقط حضانتها ملاذا

ألن يف حقوق للزوج، فتتزاحم مع حقوق الطفل، حلامية هذا الطفل والترشيعات التي تؤمن 
غاهلا بحقوق  ألهنا بانش؟له حقوقه يف احلضانة ومقتضياهتا مع أهنا أمه تسقط حضانته ملاذا

حضانة رياض ليست  احلضانة إذنالزوج يسقط حضانة الطفل وتؤول إىل من هي أهل، 
وبرتبيه يف الطفل املسكني سنة أو سنتني واألم بتشتغل يصبح دور اإليواء، ولكنها األطفال 

 ألن الطفل له حق يف أمه أهم ؛هذا ظلمفًحلضانة بيسموها أحيانا دور إيواء، فادور اإليواء، 
ً العمل وأهم من الشغل وكذا وكذا، فال يمكن أبدا دور اإليواء هذه التي تأخذ الصغار من

ُيف األقسام الداخلية ويرتكون فيها وفقط، يقدم هلم الطعام واأللبان مع هذه األشياء مع 
يأكله أو شخص مشكلة الطفل إن فهل املهمة بالنسبة للطفل، ومع ذلك احلقوق إغفال 

الزجاجة أو ينظفه، ما دي شغالنة سهلة تبقى خادمة أو أي حد، لكن عه من ضيرشبه أو ير
ً إذا الطفل يف ؛األم بالذات ألن األم هي التي تتقن وحتسن أداء واجبها وصيانة هذا الطفل

سنواته األوىل عىل األقل حيتاج إىل أم متخصصة ال يشغلها يشء عن رعاية الطفولة وتنشئة 
ًخالفا لتدبري أمر البيت ورعاية أطفاله إنام يتم عىل حساب ٍاألجيال، وإن كل أمر تقوم به 

هؤالء األطفال وعىل حساب اجليل القادم من البرشية، واملرأة تكون عاصية هللا ولرسوله 



 

 

 

  
 

 
 
ا من بيتها بانشغــاهلــا خارجه، قال النبي عليه الصالة والسالم د  إن هي أمهلت شيئــً

ْ يفٌَةيِاعَ رُةَأَْراملَو« َاع وَ رْمُكُّلُكَا، فَهَِدلَوَا وَهِجْوَ زَىلَا عَهِجْوَ زِْتيَ بِ  ْنَ عٌلُْوئْسَ مْمُكُّلُكٍ
يف ما قال  »اَهِجْوَ زِْتيَ بِْيف« املرأة راعية يف بيت زوجها، شوف دائرة العمل )٥٠(»ِِهتَّيِعَر

ساسية املصنع وال يف املتجر وال يف كذا وكذا، إنام قال يف بيت زوجها، وهي دائرة العمل األ
ً طبعا ألن كثريا من النساء يكن ؛بالنسبة للمرأة، املرأة العاملة التي خترج بدون عذر ً

معذورات بالعمل، لكن نقول إن املرأة التي خترج بدون عذر وتعمل من أجل احلصول عىل 
املال واملاكياج وكذا من هذه التفاهات هذه امرأة هاربة، هي هاربة من الوظيفة، وظيفة 

قى املرأة فيها مطالبة خالل األربع والعرشين ساعة، ممكن جيي أمر استدعاء يف مقدسة، تب
رصخ، يالطفل الذي إلرضاع ، الساعة أربعة بالليل تقوم  طبيب الطوارئمثلأي وقت، 

هي املرأة التي ! ؟ُحسبام يأمرها متتثل وتطيع وتنفذ يف وظيفتها، وكيف تسمى امرأة عاطلة
هاربة من الوظيفة املقدسة، واخلطر يكمن يف مائدة توسع احلالة خترج هذه هي امرأة هاربة، 

يف عمل املرأة وانشغاهلا عن أوالدها خارج البيت وأصبح هو القاعدة يف املجتمع، فإنه 
ُخيشى وألنه انترش بقى موضوع خروج النساء للعمل كام هو منترش اآلن عندنا يف بلدنا فإنه 

ًهرة، عارفني هناك يف أطفال األنابيب، هناك أيضا ُخيشى بعد فرتة من الزمن انتشار ظا
ًأطفال املفاتيح، أطفال املفاتيح يقول لو املوضوع استمر طبعا يعني أظنه األخ سعودي، 
يعني يقول لو ظل موضوع خروج األمر وهو خروج املرأة للعمل تنشأ ظاهرة أطفال 

 اليل ؟ أطفال املفاتيحمن همتيح، املفاتيح، إحنا بقى سبقنا الناس يف هذا وعندنا أطفال املفا
يبقى معاه مفتاح الشقة ويرجع بعد الظهر أو بالليل إىل الشقة من الكلية وداخل البيت 

أمه وال أباه، فيقول فإنه إذا أصبح عمل املرأة هو القاعدة جيد لوحده معاه مفتاح الشقة ال 
ملفاتيح التي يوجدها الواقع يف املجتمع إنه خيشى بعد فرتة من الزمن انتشار ظاهرة أطفال ا
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ِالشاذ، فتتصاب البالد اإلسالمية وجمتمعاهتا هبذا الداء الذي فرض عىل أربعة ماليني طفل  ُ ُ
يف أمريكا أن يعودوا إىل منازهلم يف آخر النهار حاملني مفاتيح البيت اخلاوي من األبوين 

ًالعاملني، وهذا اإلمهال ربام سبب لألطفال إحباطا شديدا وانح  وهلذا ؛ًرافا يف سلوكهمً
أدركت منظمة الصحة العاملية اخلطورة التي عليها أطفال العرص احلارض يف الدول التي 
تعمل فيها املرأة فأوصت بتفريغ األمهات ثالث سنوات لكل طفل جديد، يعني أنا مش 

ة أجازة عمل وبعدين أجازة وضع، حتى الصحة العاملية مر! ؟عارف هم بيشتغلوا إزاي
طيب لو ! ؟العذابما هذا ة هلم يعني خليه ثالث سنوات تفريغ لكل طفل جديد، عامل

ًيف بيتها أحسن وأكرم هلا وبعدين عندنا كم من ماليني الشباب ال جيدون عمال جلست 
خرجيي اجلامعات، ما تكاد هتنئه بالبكالوريوس والليسانس حتى تعزيه بعدها مبارشة ألنه 

لكن إما و عطلة يف كل مكان، وهنملكاتب بصورة عجيبة، ًما جيد عمال، وهؤالء يشغلن ا
الثرثرة يف التليفونات أو مع املوظفات معهن يف املكاتب وإما أشغال الكروشيه، وأنا كنت 

يأيت ملا من أجل الطبيبات بامللوخية وحتطه يف الدرج وكن يأتني أعمل يف مركز صحي 
امية وامللوخية وبيقطعوها يف داخل املركز يف الدرج، وكان طعام البتدرك أن ختبأها التفتيش 

شغالني يف هذه األشياء، وتنزل وال يزلن لوحدهم غرفة ًالصحي، وأحيانا يدخلوا يف 
رة ومقتضيات هذه طالسوق تشرتي وهي يف أثناء فرتة العمل، يعني ملاذا ال حترتمن الف

دنا أمية تربوية ما بنحسش  بيوزنوا املال بموضوع اخللل يف الرتبية، ألن عنم ألهن؟ملرة طالف
فرصة للعمل يف اخلارج تأيت أول ما وامل، الذي يأيت بًهنا خسارة، ولكن دائام نرجح اجلانب أ

َملاألوالد، ويرتكوا ممكن األب واألم بيسافروا   ألن أهم يشء املال، لكن لو أعطينا ؟ِ
ً يعني دائام برتجح اًقرارنتخذ سقول لن نموضوع اخلسارة يف الناحية الرتبوية قيمتها احلقيقية 

 املوضوع أعطي ال بيكون يف موازنة ولكن ؟املال أو برتجح القعود يف البالد مع األوالد
وزنه احلقيقي ويأخذ امليزان يوزن تبقى من أجل أن ِحجمه، ولكن أعط اخلسارة حجمها 

كام تقول كسبت مال الدنيا وخرست أوالدي وبعد ذلك من حساباتك، وال تفقده بالكلية 



 

 

 

  
 

 
 

والفساد األخالقي يف الشباب نتيجة غياب األبوين خارج البيت يف العمل اإلمهال حيصل 
 .وهكذا، نعم

ُيضاف إىل ما تقدم من اجلوانب اهلامة من اختيار الزوجة املناسبة أن يتأكد اخلاطب من 
 لذلك تدوم املودة بينهام ؛موافقة املخطوبة ورضاها من الزواج وأهنا غري مكرهة عليه

يتحقق السكن النفيس هلام الذي امتن اهللا به عىل الناس وجعله آية من آياته الباهرات، إذ و
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ُويرشع للرجل إذا هم بخطبـة املرأة أن يستخري اهللا االستخارة الرشعية الواردة يف 

ٍ بأن يوفقه بزوجة صاحلة طيبة، وال ينبغي أن آء والترضع هللا السنة، وأن يلهج بالدعا
هيمل ذلك، فإن الدعاء واالستخارة من أعظم أسباب التوفيق والسعادة والثبات للمسلم، 
ًولكن كعادتنا دائام نحن قابلون للتطرف يف كل يشء حتى يف موضوع االستخارة، كثريا ما  ً

أكيـد من هذه  وعند أول عقبة يستسلم ويقـول نيسء استعامله، بعض الناس يصيل استخارة
أي عقبة البد أن تبذل كل ما يف هذا خطأ املوضوع تعقد، وأثر االستخارة، أنا استخرت ربنا 

، لكن ستكون مضطر وسعك من األسباب كي تقيض عليها واضح، فبعد استفراغ الوسع
ة لتوصد هذه ما دامت هناك أسباب احرتم األسباب، ال تستعمل االستخارة كشامع

األبواب، لكن حاول أن تتغلب عىل هذه العقبات، وجتاوزها وواجه عقبة ثانية وهكذا 
ًمثال ًوهكذا، لكن ما جتعلش االستخارة سببا لفشلك يف كل حماولة ألن بعض الناس، 

 الشغل الفالين وال ما أروحش، وبعد ما ذهب إىل وبعدين أيستخري يتزوج وال ما يتزوج
كل الناس قادرون ! ؟ البيت وال يتحرك، يعني هل السلبية يعجز عنها أحديستخري يقعد يف

 تأخذ اجلانب السلبي العىل السلبية، أل االستخارة تصيل االستخارة ثم ترشع بإجيابية، 
وتقول أنا استخرت وبالتايل تعلق هذا التكاسل وهذا التواين وهذا التقصري عىل شامعة 

ز عنها أحد، خذ إجراءات إجيابية ثم إذا توقف األمر االستخارة واضح، السلبية ال يعج



 

 

 

  
 

 
 

ً أيضا  استشارة اخللق أعمل عقلك، اهللا وأعمل عقلك، وضم إىل استخارة اخلالق 
أضف إىل عقلك عقول اآلخرين عن طريق االستشارة والتشاور مع الناس العقالء 

 وتكمل النقص الذي الناصحون األمناء الذين حيبون لك اخلري املنصفون، تتشاور وتتفاعل
يف عقلك بأن تضم إليه عقوهلم، ثم تضم استخارة احلق اخلالق إىل استشارة اخللق، ثم 

، وإذا عزمت فتوكل عىل اهللا، لكن ال أحد يعجز عن العجز الذي تعوذ تتوكل عىل اهللا 
ُوأعوذ« عليه الصالة والسالم ُّمنه النبي ُ َبك ََ ْمن ِ ِالعجز ِ ْ َ َوالكسل ْ َ ْ نبي عليه الصالة  وال)٥١(»َ

ْاحرص«: والسالم قال َعىل ِْ َينفعك َما َ ُ َ ْ ْاحرص« ألن كلمة ؛ احلديث يعني منهاج حياة)٥٢(»َ ِْ 
َعىل َينفعك َما َ ُ َ ْ ، فانظر إىل كلمة ما ينفعك يف دينك أو يف دنيا احرص عليه، وخذ »َ

السقيم باألسباب، واحرتم يعني السنن، وال جتعل االستخارة شامعة تعلق عليها فهمك 
لالستخارة ومعاين االستخارة، نكتفي الليلة هبذا القدر، وأقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل 

 .ولكم

                                     
، ولـه شـاهد يف الـصحيحني مـن حـديث سسنن أيب داود من حـديث أيب سـعيد اخلـدري  )٥١(

 .سأنس 
 . سبق خترجيه)٥٢(
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إن احلمد هللا، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا، ومن سيئات 
 هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال أعاملنا، من هيده اهللا فهو املهتد، ومن يضلل فال

 .ًرشيك، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
ٍاللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل آل إبراهيم، إنك محيد جميد، اللهم  ِ

 .ٍبارك عىل حممد وعىل آل حممد كام باركت عىل آل إبراهيم، إنك محيد جميد
، ورش األمور دٍ اهللا، وأحسن اهلدي هدي حممد فإن أصدق احلديث كتاب: أما بعد

ٍحمدثـاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار ٍ ٍ. 
فقد رشعنا األسبوع املايض يف الكالم حول مسئولية األب يف تكوين : ثم أما بعد

ه أول واإلشارة إىل اختيار الزوجة، فهذ”من هنا نبدأ"األرسة، وبدأنا بمحارضة بعنوان 
خطوة سليمة عىل طريق يعني الرتبية احلسنة لألوالد، فإن من أول حق الولد عىل أبيه أن 

 الصفات أو األوصاف التي ينبغي أن ترغب يف املرأة التي يريد ينتقي أمه، وذكرنا يعني
ْفاظفر«: داإلنسان أن يتزوجها، وأعظمهـا عىل اإلطـالق هـو الدين، كام قـال النبي  َ ْ َ 

ِبذات َ ِالدين ِ ْتربت ِّ ََ َيداك ِ َ َ«)٥٣(. 
ٍثم تكلمنا عىل النسب، ثم عىل السن، ثم عىل اجلامل، ثم عىل التفرغ، وناقشنا إىل حد ما 
ًوإن شاء اهللا سيأيت مزيد تفصيل هلذه النقطة، إن املقصود بالتفرغ تفرغ املرأة أساسا لتدبري 

ِأقدس وظيفة خلقت هلا املرأة، البيت ورعاية األوالد فال يشغلها عن ذلك شاغل، وأن هذه  ُ
ًوأرشنا أيضا إىل ظاهرة أطفال املفاتيح كأطفال األنابيب الذين يعودون بعد الظهر فال 
ًجيدون أبا وال أما، فاألم يف العمل واألب يف العمل أو عىل املقهى أو مع أصدقائه، ويعود  ً

ة، وسنناقش إن شاء اهللا فيام أطفال املفاتيح باملفاتيح وحدهم حييون هذه احلياة يعني املوحش
بعد ظاهرة األب املنفرد برتبية األوالد نتيجة غياب األم أو األب يف سفر وغري ذلك وأثر 

                                     
 . سبق خترجيه)٥٣(



 

 

 

  
 

 
 

ًذلك عىل تربية األطفال، ذكرنا أيضا الكالم عىل أمهية االستخارة، االستخارة يف موضوع 
توفيق والسداد يف الزواج باالستخارة الرشعية، وكذلك الدعاء ألهنام من أعظم أسباب ال

 .أمور املسلم كلها
ًمن هذه األمور أيضا التي ضبطها الرشع أو جعلها من مسئوليات الزوج أن يقيم 
ُوليمة العرس، وليمة الزواج، فيستحب للرجل أن يقيم وليمة بمناسبة زواجه يدعو إليها 

ْأومل« دبعض أقربائه وأصدقائه لقول النبي  ِ ْ ْولو َ ٍبشاة ََ َ وليمة وما حيصل هلا من  ويف ال)٥٤(»ِ
ًاالجتامع والرسور يعني عالمة عىل أوال إشهار للزواج أكثر وأكثر، وتعبري عن الفرحة 
ًواالبتهاج، وفيها إدخال الرسور عىل األرستني واضح، فهي هلا آثار نفسية مهمة جدا 

 يف أمر دبالنسبة إلظهار البهجة هلذا الزواج واإلعالن عنه، ولو أننا متسكنا بسنة النبي 
ًالوليمة لوفر علينا كثريا من اإلرهاق املادي الذي حيصل بسبب املظاهر الكاذبة التي 
يتمسك هبا الناس يف هذا املجال، بعض العلامء أوجب الوليمة عىل الزوج لقول النبي عليه 

ْأومل«الصالة والسالم  ِ ْ ْولو َ ٍبشاة ََ َ  ؛حبة وأكثر العلامء عىل أهنا غري واجبة وإنام هي مست»ِ
ً وخروجا صًفلذلك ال ينبغي للزوج أن يزهد يف أداء هذه السنة املباركة اقتداء بالرسول 

 .من اخلالف الفقهي يف وجوهبا
ْأومل«وقوله  ِ ْ ْولو َ ٍبشاة ََ َ  يف الوليمة بالذات ال يشرتط الذبح كام هو احلال يف العقيقة، »ِ

ًوإنام يومل بأي يشء حتى لو مجع مترا أو ثريدا أو أ ً ٍي يشء يعني أي طعام يصلح ألن يكون ٍ
 .ُوليمة، وال يشرتط أن يذبح له

ُيستحب إذا أمكنه ذلك أن خيتار شهر شوال لعقد النكاح وللوليمة والدخول بالزوجة 
 ذلك، عىل أن يراعي يف وليمته وجتهيز بيته جتنب لالستحباب أم املؤمنني عائشة 

 .اإلرساف والبذخ

                                     
 .سمن حديث أنس  متفق عليه )٥٤(



 

 

 

  
 

 
 

ُ عىل الزوجة، ويعني يستحب له أن يدعو اهللا ويسأله ثم يذكر بعد ذلك أدب الدخول
ِمن خريها وخري ما جبلت عليه، وهنا دعاء مأثور  َّاللهم«ُ ُ َامجع َّ َ َبيننا ْ َ ْ َمجعت َما َ ْ َ َإىل َ ٍخري، ِ ْ َ 

ْوفرق َِّ َبيننا َ َ ْ َإذا َ َفرقت ِ ْ َإىل ََّ ٍخري ِ ْ نه  وأظن واهللا تعاىل أعلم أن هذا الدعاء والشطر الثاين م)٥٥(»َ
ًبالذات الذي فيه اإلشارة إىل التفرق يمكن أن يقوله رسا، ال جيهر به يف مثل هذه املناسبة 

ُاحلمد«واهللا تعاىل أعلم، كاحلال عند الدعاء عند رؤية املبتىل فإنك تقول  ْ ِالذي هللاَِِّ َْ ِعافاين َّ َ َّمما َ ِ 
َابتالك َ َ ِبه ْ ِوفضلني ِ َ َّ َ َعىل َ ٍكثري َ ِ ْممن َ َّ َخلق ِ َ ًفضيالَت َ ِ ُ فيعني يفضل يف هذه احلالة أنك ال )٥٦(»ْ

ُاحلمد«ٍتواجه اإلنسان املبتىل بمرض أو بأي نوع من االبتالءات ال تواجهه بقولك  ْ ِالذي هللاَِِّ َْ َّ 
ِعافاين َ َّمما َ َابتالك ِ َ َ ِبه ْ  فاألوىل أن ترس بذلك لكي ال تؤذي شعوره، وإنام تتحدث بنعمة اهللا »ِ
 ُالدعاء كي تعاىف من نفس هذا البالء، إال إذا كانت معصية واجلهر  عليك وتدعو هبذا

 .هبذا الدعاء مما يزجر املبتىل باملعصية أو الفسق وال يرتتب عىل ذلك فتنة
ذكر يف احلقيقة بعض األشياء هنا منها آداب رشعية كاألدعية املأثورة عند ذلك وغريها 

ا يف غاية املناسبة هلذا املوضوع الذي نتكلم ًمن األمور، احلقيقة هي يف غاية األمهية وأيض
فيه، نحن نتكلم يف موضوع تربية األوالد، وأرشنا إىل أن العالقة بني الزوجني عالقة يف 
غاية اخلطورة من حيث انعكاس آثارها وطبيعتها عىل نفسية األوالد وعىل تربيتهم، إذا كان 

ال شك سوف ينعكس عىل األوالد هناك شقاق ونزاع بني الزوجني وعدم توافق فإن هذا ب
 فلذلك اهتمت الرشيعة وكذلك الدراسات النفسية بخطورة العالقة ؛ويدفعون هم الثمن

بني الزوجني واالستقرار النفيس والتوافق بني الزوجني، هذا اجلانب الذي يشري إليه هاهنا 
هل الفاحش له يف احلقيقة انعكاسات كثرية عىل العالقة بني الزوجني، خاصة يف ظل اجل

                                     
صـححه  (سسعود مصنف عبد الرزاق، املعجم الكبري للطرباين من حديث عبد اهللا بـن مـ )٥٥(

 .)األلباين
 . )صححه األلباين (سسنن الرتمذي من حديث عمر  )٥٦(



 

 

 

  
 

 
 

املتفيش يف كل أوساط جمتمعاتنا بال استثناء عىل اإلطالق، بال استثناء يوجد جهل فاحش يف 
هذا اجلانب، هناك عادات متوحشة وهناك يعني تقاليد خربة متعفنة وهناك جهل كام قلت 
ٍيعني فاحش متفش وغرق يعني يف هذا اجلهل يف جمتمعاتنا مما يرتتب عليه كثري من املعاناة 
النفسية بالذات بالنسبة للزوجة، وهذا اجلانب بالذات يعني حافل ـ كام أرشت ـ حافل بكثري 
ُمن مظاهر اخللل واجلهل، وبام أنه ال يناقش بصورة يعني صحيحة فبالتايل عامة املشكالت 
ًاملتعلقة هبذا اجلانب يتعرس جدا الوصول إليها أو اكتشافها، كثري من املشاكل تكون يف 

ا أسباب معينة هي التي يمكن أن ينطق هبا الناس أو الزوجان، لكن إذا أمكن الظاهر هل
للخبري أن يغوص يف أعامق املشاكل سريجع معظمها إىل اخللل يف هذا اجلانب الذي لو 
ًصلح المتص كثريا من املشكالت، نكتفي يف هذا املوضوع إىل أن تأيت فرصة مناسبة، وكام 

ناول قضايا الرتبوية هذه ألن بعض املشكالت ال تناسب مع قلت من قبل عندنا مشكلة يف ت
ًجمتمع املسجد، ليس فقط خلصائص املسجد ولكن أيضا ألن مجهور املسجد مجهور حيتوي 
ًعىل مجيع الفئات العمرية مما يصعب جدا تناول هذه القضايا بصورة مناسبة، فال أقول إن 

ٍتى األطفال حيتاجون إىل توعية تناسب هذا اجلانب ينبغي أن خيلو من التوعية، بالعكس ح
ًأعامرهم، وإال حتصل مصائب كبرية جدا بسبب اجلهل وعدم احلكمة واإلمهال الكامل هلذا 
ُاجلانب، فالطفل يقال له كالم، تلميذ املدرسة يقال له كالم، الشاب املراهق له كالم، وهكذا  ُ

ٍطبيعة جمتمعنا اآلن فبال شك ال ٍكل جمموعة عمرية هلا طريقة معينة وحوار خاص هبا، أما 
تزال املشكلة قائمة، وحتى اآلن ما أدري كيف يكون حلها ألن لو نخاطب فئة واحدة 
ًألمكن، يعني لو اإلنسان يتخاطب مع زمالء من األطباء بيكون األمر سهال جدا، أو فئة  ً

وصل الفائدة عمرية واحدة، لكن هذه هي املشكلة أننا ال نستطيع أن نتكلم بصورة مفيدة ت
ُاملرجوة لكل الناس، لكن باختصار شديد يعني ينصح من هو مقبل عىل الزواج أن يلجأ 
ٍدائام قبل الزواج وهذه النصيحة يعني ال تستغربوها لكن البد أن يلجأ إىل طبيب نفيس،  ً
ونحن مطالبون بتصحيح املوقف من الطب النفيس، هذا االنطباع املوجود يف جمتمعنا 

 أن الطبيب النفيس ال يطرق بابه إال املجانني، هذا انطباع يف غاية اجلهل، وكام املتخلف من



 

 

 

  
 

 
 

 والشيوخ يف املساجد يكون عندهم قلت من قبل الصحيح إن املفروض الدعاة إىل اهللا 
 ألهنم يتصدرون ملشاكل الناس، فينبغي أن يكونوا عندهم فهم ووعي ؛ٍإملام كامل وكاف

دائرة دائرة حيوية يف غاية األمهية، وهي أحد أركان وأعمدة بواقع احلياة، خاصة هذه ال
ًالعالقة الزوجية، عمود وليس أمرا ثانويا أو هامشيا، فاخللل فيه له آثار خطرية، اجلهل به له  ً ً
آثار خطرية عىل كل الفئات العمرية، لكن باختصار الذي أستطيع أن أتكلم به هو أنه البد 

نوع من التثقيف والتوعية الرضورية خاصة يف بيئاتنا من اللجوء إىل الطبيب ليحصل 
اجلاهلة وبعض بيئاتنا املتوحشة التي ترتكب جرائم يندى هلا جبني اإلنسانية نتيجة هذا 

 .اجلهل
مسئولية األب املسلم يف تربية "يقول األستاذ عدنان صالح باحارث وكام قلنا إن كتابه 

يكل ونحوم حوله بزيادات وبإضافات حتى ال إحنا نتخذه اهل”األوالد يف مرحلة الطفولة
ًهنيم ونشت بعيدا يف تناول النقاط، فهو األساس ونحن نحشيه ببعض الفوائد من هنا 

ًنا بعدما ذكر كالما يناسب أن تقرءوه يف ًوهناك ونتوسع أحيانا يف بعض القضايا، يقول ه
م آداب قضاء احلاجة وليس من الغريب عىل دين اإلسالم الذي يعلم املسل: الكتاب يقول

ُيف اخلالء أن هيتم هبذه اجلوانب من العالقات اخلاصة بني الرجل واملرأة، فاحلقيقة يفاجأ 
كثري من الناس إذا علموا أن أدق التفاصيل يف هذا اجلانب احلرج ـ أدقها ـ منصوص عليها 

 واقعي، دين ًيف القرآن ويف السنة، مل هيمل اإلسالم شيئا عىل اإلطالق ألن اإلسالم دين
حياة، يتعامل مع الواقع وليس مع الفروض وال اخلياالت، ولكن من الذي يفقه هذه 
اإلشارات، عادة الرشع الرشيف والنصوص الرشعية الرشيفة عند تناول هذه القضايا أهنا 
ٍتتناوهلا بطريقة ال ختدش وال جترح وإنام تتناوهلا وال تتهرب منها، يكفي أن يعني أحد أركان 

ُ اجلانب نص عليه يف القرآن الكريم يف آية تتىل يف املحاريب إىل أن يأيت أمر اهللا هذا ُ  7
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 ما يعني يؤكد كيف أن اإلسالم دين حياة ودين واقع، وينكر عىل أتباعه أن واإلشارات
ًاهلروب ليس حال، البد من ويتنكروا للحقائق وأن ينكروا مشاكلهم باهلروب منها، 

ٍمواجهة املشاكل، ويف احلقيقة واضح جدا أن جمتمعاتنا حتفل بكثري من الرصيد الضخم  ً
شكالت، ال يقوى كثري من الناس بل أكثر الناس عىل املتعلق هبذا اجلانب من اخللل وامل

ًالكالم فيها سواء من الرجال أو النساء، األمر الذي انعكس بصورة واضحة جدا، إن 
البالونة بمجرد ما ملستها إبرة انفجرت ويعني طفحت الساحات الثقافية بالكالم، صحيح 

نفس الوقت هذه املشكلة التي ًغلب عليه اللغو الفارغ واملزاح السيئ ولكن أيضا عكس يف 
نشري إليها واخللل يف هذا اجلانب وهو الدواء املعروف والذي أثري الكالم عنه منذ حوايل 
ًسنتني تقريبا، ويعني كشف كثريا مما هو خمبوء من املعاناة أو ما يعكس اخللل يف هذه  ً

 .اجلوانب
ب قضاء احلاجة يف ليس من الغريب عىل دين اإلسالم الذي يعلم املسلم آدا: يقول

اخلالء أن هيتم هبذه اجلوانب من العالقات اخلاصة بني الرجل واملرأة ويضع هلا آداهبا 
ونظامها الذي يكفل لألزواج دوام األلفة والسعادة، فليس من الغريب أن هيتم الدين هبذه 

 آًالناحية، التي ربام ظن البعض أن العقالء يرتفعون عن احلديث فيها فضال عن اهللا 
ً، ولكن الذي ثبت علميا أن هذه العالقة عالقة مهمة جدا وعالقة مصريية، إذ دورسوله  ً

ِ بناء عىل ذلك رشع الذكر والبسملة يف هذه ؛يرتتب عليها طبيعة وكيان املولود اجلديد ُ ً
ًالوظيفة أيضا مما يوحي ويشعر بقداسة هذه العالقة ونظافتها يف التصور اإلسالمي، فمن 

بط يف ال شعور الطفل الربط بني هذه األمور واملتعلقة بأجزاء من جسده وبني اخلطأ أن ير
العار والقبح وقلة األدب وكذا وكذا من هذه األساليب اخلاطئة يف الرتبية التي تظهر آثارها 
فيام بعد، فاإلسالم ينظر بنظرة واقعية للطبيعة البرشية، يلبي احلاجات الفطرية وال يتنكر 



 

 

 

  
 

 
 

 واقعية اإلسالم التي ال ترتفع عىل أساسيات احلياة، بل تعرتف هبا وتتعامل هلا، فهذه يعني
ًمع احلياة عىل أساس أننا برش، فلسنا مالئكة ولسنا أيضا هبائم، ففي هذه األمور ال يرتفع 
عنها وينظر إليها نظرة النظر إىل اليشء القبيح وأن االهتامم هبذا اجلانب هو من شأن الناس 

ً تلبية لنداء سقني، كال مادام جيري يف املجرى الرشعي الذي رشعه اهللا الفاسدين والفا
 . فهو مشكلة واقعية ومن خصائص اإلسالمللفطرة ومادام يف حدود ما أحل اهللا 

اُهللا  ُهَانَعَ أْدَقَ فِاجَوَّ الزَىلَ ع اهللاُُهَانَعَ أْنَم« صمما يدل عىل أمهية هذا اجلانب قول النبي 
ْ يف اهللاَِقَّتَيْلَ فِِهنْيِد ِرْطَ شَىلَع ، فيجعل الرشع الرشيف توفية دأو كام قال ) ِرَ اآلخِرْطَّ الشِ

هذا اجلانب نصف الدين، كأن الدين نصفني، نصف منه ما يتعلق بإحصان الفرج، فيشري 
 إىل أن الوفاء هبذه احلاجة إعانة من اهللا للعبد عىل نصف دينه فليتق اهللا يف الشطر دالنبي 
خر، فتخيل وظيفة يبني النبي عليه الصالة والسالم أن فيها نصف الدين هل يمكن أن اآل

 !؟تكون قضية هامشية يعني مهملة
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 .جمرد العقد، وإنام هي أثر هلذه الوظيفة التي تورث السكينة وتورث املودة والرمحة، نعم



 

 

 

  
 

 
 

ًيراعى أيضا يعني يالحظ يف هذا األمر من اهتامم اإلسالم هبذه العالقة مثال كيف أن  ُ ًُ
صـالة والسالم رخص يف الكذب عىل الزوجـة يف حديث املرأة لزوجها النبي عليه ال

ًوالرجل لزوجته، طبعا ليس املقصود أن يعد فال يفي أو يلتزم بعهد معني ثم ينقضه فهذا 
ًنفاق، وإنام املقصود ما يرجع إىل املجاملة التي ال تكلفه شيئا ويف نفس الوقت يعني فيها نوع 

 : رأة كام يقول الشاعرمن التودد واإلحسان إىل امل
 خدعوها بقوهلم حسناء والغواين يغرهن الثناء 

 ولذلك انظر إىل أمهية هذا النوع من اإلحسان كيف ؛فاملرأة بفطرهتا حتب الثناء عليها
أن الكذب الذي هو أكرب الكبائر من أكرب الكبائر قول الزور كذب ثم استثناه هنا يف هـذه 

جل المرأته ويف حديث املرأة لزوجها وذلك باملديح، أن يف حديث الرواملنطقة بالذات 
يمدح شكلها ومجاهلا وطعامها وغري ذلك من خصائصها ال أن يفعل كام يفعل بعض 
القارصين، إن هو ما له وظيفة غري أنه يكدر امرأته بالكالم عن الزوجة الثانية وإنه سوف 

 احلقيقة ال يتزوج حرة وال أمة يتزوج واحدة ثانية أو يفتح مـوضوع تعدد الزوجات وهو يف
وال يستطيع يف الغالب، هو ما يقصد يف الغالب من ذلك إال إيذاء شعورها وتكديرها، فإذا 

ملاذا يتلذذ ! ؟ملاذا تؤذهيا! ؟كانت أنت ما حتتزوج وما أحد يقول إن هذا حرام فلامذا تفعل
ت مل تفعل فام يف داعي، بل  ما دم؟بعض الرجال بتعمد أذية الزوجة واستفزازها هبذا الكالم

َمل أخرى بأنت مطالب حتى إذا تزوجت  َملتستفزها وِ  تستثري شعورها هبذا الكالم، ومعلوم ِ
حساسية املرأة الشديدة هلذه القضية بالذات، فمن األذية ومعاندة األدب الذي أدبنا به 

ها متمسكة به  إنه بني وقت والثاين هو ما يشعر أن له قيمة إال ملا بيجددرسول اهللا 
ويستفزها هبذا الكالم، يشعر إن هو إنسان له وزنه، ال ممكن تشعر بإنك لك وزن بالطرق 
ٍاحلقيقية إلثبات أنك رجل ولك وزن ثقيل، ليس باألذية وبني وقت وآخر أنك سوف 
تتزوج وتستفزها بذلك الكالم، فهذا عىل طرف نقيض من أدب الذي علمنا إياه النبي عليه 

 مراعاة هلذه الفطرة يف املرأة يعني ؟سالم، إذا كان الرسول رخص يف الكذب ملاذاالصالة وال



 

 

 

  
 

 
 

ُالكلمة«يمدحها  َ ِ َ ُالطيبة ْ َ ِّ ٌصدقة َّ َ َ ً لن خترس شيئا بل ستكسب كثريا، أن يتمدح امرأته )٥٧(»َ ً
ًوأهنا أمجل امرأة يف العامل مثال، ماذا ستخرس ًتقول هذا كذب، وليكن كذبا أباحه النبي ! ؟ٍ

يه الصالة والسالم إلشباع هذه احلاجة الفطرية يف املرأة، فبعض الناس عندهم مفاهيم عل
إنه يقول أنا رجل كيف يتزلف إىل زوجته هبذا الكالم ويثني عليها هذا الثناء يرى أن هذا 
مناقض للرجولة، ونحن يعني أمتنى لو نجمع قائمة كده مفاهيم خاطئة للرجولة إذا أمكن 

ًض الناس عندها مفهوم غريب جدا للرجولة، فهو ال تتحقق رجولته إال فيام بعد، يف بع
ًبأشياء معينة كلها فاسدة، منها مثال إنه ال عيب إن الرجل يعني يمدح امرأته أو يثني عليها 
أو كذا أو كذا، أو أن الرجل هو الذي يرضب ويشتم وأنه ال تتحقق رجولته إال هبذا، وغري 

، إنه ما !ً أن نخرج عن املسار بقدر املستطاع، أشياء غريبة جدا ذلك من املفاهيم، ال نريد
ًيكون رجال إال إذا أهاهنا وإال إذا رضب أو إذا شتم، أو إذا كان قاسيا فظا غليظا، هذه هي  ً ً ً

وغري ذلك من املفاهيم الفاسدة فيام هي الرجولة بالضبط، فالرجولة يعني أخالق ! الرجولة 
 .نعم

ً التي نشري إليها ال شك أهنا مرتبطة ارتباطا وثيقا جدا بعالقة الود، ًفطبعا هذه املنطقة ً ً
فهي تنشأ عن ود وتنتج ود، يعني الود هنا سبب ونتيجة، سبب حلصول هذه السكينة، وهو 
ًنتيجة أيضا وقوع هذه السكينة، فاجلانب الوجداين واجلانب العاطفي يف هذه العالقة حتى 

َبم«ٍديث معناه  يف حدهذه أشار إليها النبي  ُيرضب ِ ِ ْ ْأحدكم َ ُ ُ َ ُامرأته َ َ َ َ َرضب ْ ْ ِالفحل َ ْ َ ْأو ْ َ 
ِالعبد ْ َ َّثم ْ ُلعله ُ ََّ َيعانقها َ ُ ِ َ ً فهذا تناقض غريب جدا، فيه إمهال لكياهنا اإلنساين وكرامتها )٥٨(»ُ

يعني كمسلمة وكآدمية مكرمة، فهذه املفاهيم التي تنترش عند بعض األجالف ويتوارثوهنا 

                                     
 .سصحيح البخاري من حديث أيب هريرة  )٥٧(
 .سصحيح البخاري من حديث عبد اهللا بن زمعة  )٥٨(



 

 

 

  
 

 
 

ٍقافة ضحلة ينبغي أن تصحح، حقيقة يف كثري من القضايا املعرفية مطلوب تصحيحها من ث
 .متعلقة هبذا اجلانب

فيام يتعلق هبذا األمر كام قلنا نظر إليه اإلسالم عىل أنه حق راسخ وأحد أعمدة 
َّوإن«الزوجية، ونحن إذا تأملنا قول النبي عليه الصالة والسالم  ِ َلزوجك َ ِ ْ َ َعليك ِ ْ َ  )٥٩(»اَ حق َ

َّفإن«وقوله يف نفس احلديث  ِ َجلسدك َ ِ َ َعليك َِ ْ َ ا »َ حقا َ  ِْرطِ شَىلَ عُهَانَعَ أْدَقَف« وقوله أيضــً
فهذا األمر كام قلنا أحد أعمدة الزوجية، وإمهاله أو التشاغل عنه، يعني لو كان  )٦٠(»ِِهنْيِد

ًيباح يل الكالم ألين طبعا بحكم احتكاكي كثريا هبذه احلاال ً ت بصفتي أخصائي نفيس، يف ُ
ًاحلقيقة إنه حيصل كثري جدا من املصائب بسبب انشغال الزوج وإمهاله هلذا األمر، ال ينظر 

يه عىل أنه حق ويفكر يف نفسه فقط، لكن هذا حق متبادل بني الطرفني اإلعفاف لإ
 واإلحصان، وإال حيصل ما ال حتمد عقباه، وال يصحو من نومه وغفلته إال عىل مصائب

ًكربى، ال جيوز ألحد الزوجني أن يغمط صاحبه هذا احلق مادام قادرا عليه، يقول النبي 
َإذا« د َدعا ِ ُالرجل َ ُ ُامرأته َّ َ َ َ َإىل ْ ِفراشه ِ ِ ْفأبت َِ َ َ َفبات َ َ َغضبان َ َ ْ َعليها َ ْ َ َلعنتها َ ْ َ َ ُاملالئكة َ َ ِ َ َّحتى َْ َ 

َتصبح ِْ ِوالذي« ويف رواية أخرى )٦١(»ُ َّ ِنفيس َ ْ َبي َ ِدهِ ْمن َما ِ ٍرجل ِ ُ ُيدعو َ ْ ُامرأته َ َ َ َ َإىل ْ َفراشها ِ ِ َِ 
َفتأبى ْ َ ِعليه َ ْ َ َّإال َ َكان ِ ِالذي َ ِالسامء ِيف َّ َ ًساخطا َّ ِ َعليها َ ْ َ َّحتى َ ْيرَىض َ َعنها َ ْ  فإن كان سخط )٦٢(»َ

الزوج يوجب سخط الرب يف قضاء شهوة فكيف إذا كان يف أمر الدين، إذا كان يأمرها 

                                     
 .سمن حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص  متفق عليه )٥٩(
 .سبق خترجيه )٦٠(
 .سمن حديث أيب هريرة  متفق عليه )٦١(
 .سصحيح مسلم من حديث أيب هريرة  )٦٢(



 

 

 

  
 

 
 

 فبات غضبان عليها ال شك أن سخط اهللا عليها يكون  بيشء فيه طاعة هللا بالصالة أو
 .أشد يف الدين ملجرد هذا األمر

َإذا« قال د أن رسول اهللا سوعن طلق بن عيل  ُالرجل ِ ُ َدعا َّ ُزوجته َ َ َْ ِحلاجته َ ِ َِ ِفلتأته َ ِ ْ َ ْ َ 
ْوإن ِ ْكانت َ َعىل ََ ِالتنور َ ُّ ِوالذي«: الم وقال النبي عليه الصالة والس)٦٣(»َّ َّ ُنفس َ ْ ٍحممد َ َّ َ ِبيده ُ ِ َ  َال ِ

ِّتؤدي َ ُاملرأة ُ َ ْ َّحق َْ َرهبا َ ِّ َّحتى َ َتؤدي َ ِّ َ َّحق ُ َزوجها َ ِ ْ ْولو َ ََسأهلا ََ َ َنفسها َ َ ْ َوهي َ ِ َعىل َ ٍقتب َ َ ْمل َ ْمتنعه َ َ ْ َ 
َنفسها َ ْ ِتؤذي َال«:  قالد أن رسول اهللا س وعن معاذ )٦٤(»َ ْ ٌامرأة ُ َ َ َزوجها ْ َ ْ َالدنيا ِيف َ ْ َّإال ُّ ِ 
ْقالت َ ُزوجته َ َ ُْ ْمن َ ِاحلور ِ ِالعني ُْ ِ ِتؤذيه َال ْ ِ ْ ِقاتلك ُ َ َ َفإنام اهللاَُّ َ َّ ِ َهو َ َعندك ُ َ ْ ٌدخيل ِ ِ دخيل يعني - َ

ُيوشك -ضيف ونزيل ِ ْأن ُ ِيفارقك َ َ ِ َ َإلينا ُ ْ َ ِ«)٦٥(. 
ٌثالثة«:  قالد أن رسول اهللا سوعن أيب أمامة  َ ُجتاوز َال ََ ِ َ َصال ُ ْهتمَ ُ ْآذاهنم ُ ُ َ ُالعبد َ ْ َ ْ 

ُاآلبق ِ َّحتى ْ َيرجع َ ِ ْ ٌوامرأة َ َ َ ْ ْباتت َ َ َوزوجها َ ُ ْ َعليها ََ ْ َ ٌساخط َ ِ ُوإمام َ َ ِ ٍقوم َ ْ ْوهم َ ُ ُله َ َكارهون َ ُ ِ َ«)٦٦( 
كالعادة يف عامة األمور خاصة فيام يتعلق باحلقوق والواجبات عندنا قابلية شديدة للتطرف 

َفبات«ًبعا كثري من الناس تقف عند قوله والتعسف يف استعامل احلق، ط َ َغضبان َ َ ْ َعليها َ ْ َ َ 
َلعنتها ْ َ َ ُاملالئكة َ َ ِ َ َّحتى َْ َتصبح َ ِْ  وامللتزمة بدينها ، الزوجة املتدينة بالذات التي تتقي اهللا »ُ

 ألهنا تعرف هذه األحاديث ؛ًشعورها باإلثم يكون مضاعفا عن املرأة العادية الغري ملتزمة
ًالنصوص فينبغي أن يكون اإلنسان كيسا عاقل ال جيعلها ترتاكم عليها عقدة وتعرف هذه 

                                     
 .)وصححه األلباين( سالرتمذي من حديث طلق بن عيل  سنن )٦٣(
حسن ( وقال األلباين سسنن ابن ماجه، صحيح ابن حبان من حديث عبد اهللا بن أيب أوىف  )٦٤(

 .)صحيح
 .)صححه األلباين(. سالرتمذي من حديث معاذ بن جبل رواه  )٦٥(
 .)حسنه األلباين (سحديث أبا أمامة من  سنن الرتمذي )٦٦(



 

 

 

  
 

 
 

 يف فال بد أن ال يتعسف الرجلالشعور بالذنب ثم تذوق ويالت هذه العقدة فيام بعد، 
َفبات«استعامل احلق، وقول النبي عليه الصالة والسالم  َ َغضبان َ َ ْ َعليها َ ْ َ َلعنتها َ ْ َ َ ُاملالئكة َ َ ِ َ َْ 

َّحتى َصبحُت َ  ألهنا حينئذ يتحقق ثبوت معصيتها، يعني إذا غضب من غري سبب واضح ؛»ِْ
َفبات« َ َغضبان َ َ ْ َعليها َ ْ َ َلعنتها َ ْ َ َ ُاملالئكة َ َ ِ َ َّحتى َْ َتصبح َ ِْ ، هذا الوعيد ال يتحقق إذا مل يغضب »ُ

 وحيصل أن يكون مهه أن خيوفها ؟ًعليها، فلامذا أحيانا نيسء استعامل النصوص الرشعية
ًاحلديث ويذكر اللعن والوعيد وكذا وكذا، فهل يرىض املسلم أن يكون سببا يف عذاب ب

 ملا كان يمتنع من الدعاء عىل من جلدوه وظلموه ظيعني اإلمام أمحد ! ؟أخيه املسلم
 فيقول كفى باملرء من ؟وسجنوه وأساءوا إليه كانوا يقولون لإلمام أمحـد ملـا ال تدعو عليهم

 إىل عذاب أخيه املسلم حتى لو كان ظلمه، فكيف بالزوجة التي هلا من ًالرش أن يكون سبيال
 كي يرفع عنها اإلثم ؟ًإذا يستطيع أن جيتهد أال يكون غضبان، ملاذا! ؟احلقوق هلا كذا وكذا

ويكون يف نوع من الرمحة، هذا مظهر من مظاهر املودة والرمحة والتسامح حتى ال تستحق 
قام بأن يغضب عليها، فإنه إذا مل يغضب ال يتجه هذا الوعيد ًاملعصية، وليس جماال لالنت

ًعليها، ال يغضب إما ألن يكون قد عذرها يعني رأى عذرا معينا فقبل ذلك فال يغضب، أو  ً
ألنه ترك حقه مادام حقه وهو تنازل عنه فال يتجه عليها اللوم، ال يتجه عليها اللوم إال إذا 

جرها وهي ظاملة فلم تستنصل من ذنبها وهجرته، بدأت هي باهلجر فغضب هو لذلك أو ه
 .ًأما لو بدأ هو هبجرها ظاملا هلا فال ينطبق عليها احلديث

ويف هذه األحاديث اإلرشاد إىل مساعدة الزوج وطلب مرضاته، وأن صرب الرجل عىل 
 .ترك ذلك أضعف من صرب املرأة وأن أقوى التشويشات عىل الرجل داعية النكاح، نعم

 عىل الرجل أن يتعمد هجر زوجته، فهو مأمور بأداء حقها بقدر حاجتها كذلك حيرم
وقدرته، فإن الرشيعة السمحة مل تقترص عىل مطالبة املرأة بأن تستجيب لزوجها بل طالبت 

K ًالرجل أيضا أن يؤدي إليها حقها ويعفها ويغنها، وذلك   J I H G 8 7
MB C D E F G H JI K L M N O 
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 MQP OLويدل عليه أن عليه وطئها لقوله تعاىل : ظٍأبو بكر اجلصاص 

 MQP OLٍيعني ال فارغة فتتزوج وال ذات زوج إذا مل يوفها حقها من الوطء 
 يشري إىل هــذا املعنى، وكذلك يـــدل عليـه مفهـوم قـول MQP Lفالتعبري هــذا 
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B C D E GF H I J K L ML ]هذا ] ٣٤: النساء

ْ هيَال« ديكون يف حالة العقوبة، هذه عقوبة، نعم وقول النبي  ْ يفَّ إالُرُجَ  .»ِعَجْضْ املِ
ذا كانت تفوت  أنه ليس للمرأة أن تشتغل بالعبادات غري الفريضة إدوكام قرر النبي 

ًحق زوجها، يعني مثال فهي ال تصوم نفال إال بإذنه، وغري ذلك من األحوال، كذلك قرر  ً
 أنه ال جيوز للرجل أن يشتغل بالعبادات النوافل حتى يغفل أو يعجز عن أداء هذا دالنبي 

ْأمل« :دقال رسول اهللا :  قالباحلق، فعـن عبد اهللا بن عمرو  َ ْأخرب َ َ ْ َأنك ُ َّ ُتص َ َالنهار ُومَ َ َّ 
ُوتقوم ُ َ َالليل َ ُفقلت َّْ ْ ُ َبىل َ َرسول َيا َ ُ َقال اهللاَِّ َ َفال َ ْتفعل َ َ ْ ْصم َ ْوأفطر ُ ِ ْ َ ْوقم َ ُ ْونم َ َ َّفإن َ ِ َجلسدك َ ِ َ َِ 
َعليك ْ َ َّوإن َ حقا َ ِ َلعينك َ ِ ِْ َعليك َ ْ َ َّوإن َ حقا َ ِ َلزوجك َ ِ ْ َ َعليك ِ ْ َ َّوإن َ حقا َ ِ َلزورك َ ِ ْ َ َعليك ِ ْ َ   قاَح َ
َّوإن ِ َبحسبك َ ِ ِْ ْأن َ َتصوم َ ُ َّكل َ ٍشهر ُ ْ َثالثة َ َ ٍأيام ََ َّ َّفإن َ ِ َلك َ ِّبكل َ ُ ٍحسنة ِ َ َ َعرش َ ْ َِأمثاهلا َ َ ْ َّفإن َ ِ َذلك َ ِ َ 

ُصيام َ ِالدهر ِ ْ ِكله َّ ِّ ُ«)٦٧(. 
ِأنكحني«: ويف رواية البخاري قال َ َ ْ ِأيب َ ًامرأة َ َ َ َذات ْ ٍحسب َ َ َفكان َ َ ُيتعاهد َ ََ َ َكنت َ َّ يعني - ُهَ

َُفيسأهلا -امرأة ابنه َ ْ َ ْعن َ َبعلها َ ِ ْ ُفتقول -عن زوجها- َ ُ َنعم ََ ْ ُالرجل ِ ُ ْمن َّ ٍرجل ِ ُ ْمل َ ْيطأ َ َ َلنا َ َ 

                                     
 .)صححه األلباين (بمن حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص  متفق عليه )٦٧(



 

 

 

  
 

 
 

ًفراشا َ ْومل ِ َ ْيفتش َ ِّ َ َلنا ُ ًكنفا َ َ ُمنذ َ ْ ُأتيناه ُ َ َْ ً، يعني وهذه إشارة إىل جانب مهم جدا، وهي أن )٦٨(»َ
 عن االتصال اللفظي يف الكالم مع النساء، املرأة قد االتصال اللفظي بني الرجال خيتلف

ًتقول كالما وهي تعني معنى معينا، فالذي يفهم ما تعنيه وال يقف عند اللفظ الذي تقوله،  ً
 يتعاهد زوجة ابنه عبد اهللا فيسأهلا عن بعلها سكام تفعل هذه املرأة، فحينام كان عمرو 

نفذت إىل املعنى له معنى هو املقصود من الكالم، ًفرتد هذا الرد، لفظيا كالم عادي ولكن لو 
يعني هذا رجل عابد جمتهد يف العبادة يصوم النهار ويقوم الليل، فهي : نعم الرجل من رجل

ًمتدحه يف الظاهر، هذه هي الرسالة اللفظية لكن فحواها هو املقصود، فينبغي أن يفطن دائام  ُ
ًا ومل يفتش لنا كنفا ـ يعني جانبا ـ مذ أتيناه، فلام ًإىل ذلك، نعم الرجل من رجل مل يطأ لنا فراش ً

، اشتكاه أبوه إىل النبي عليه الصالة والسالم، فقال دطال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي 
ِالقني« َ ِبه ْ ُفلقيته ِ ُ ِ َ ُبعد َ ْ َفقال َ َ َكيف َ ْ ُتصوم َ ُ َقال َ َّكل َ ٍيوم ُ ْ َقال َ َوكيف َ ْ َ ُختتم َ ِ ْ َقال َ َّكل َ ٍليلة ُ َ   إىل»َْ

ْتفعل َال«آخر احلديث وفيه قول النبي عليه الصالة والسالم  َ ْ ْصم َ ْوأفطر ُ ِ ْ َ ْوقم َ ُ ْونم َ َ َّفإن َ ِ َ 
َجلسدك ِ َ َعليك َِ ْ َ َّوإن َ حقا َ ِ َلعينك َ ِ ِْ َعليك َ ْ َ َّوإن َ حقا َ ِ َلزوجك َ ِ ْ َ َعليك ِ ْ َ  إىل آخر )٦٩(»َ حقا َ
 .احلديث

ِزوجني«: ويف رواية النسائي قال َ َّ ِأيب َ ًامرأة َ َ َ َفجاء ْ َ َيزورها َ ُ َفقال َُ َ َكيف َ ْ َترين َ ْ َ ِبعلك َ َ ْ َ 
ْفقالت َ َ َنعم َ ْ ُالرجل ِ ُ ْمن َّ ٍرجل ِ ُ ُينام َال َ َالليل ََ َوال َّْ ُيفطر َ ُِ َالنهار ْ َ َفوقع َّ ََ ، -يعني المه وعنفه- ِيب َ

 المني وقع به غري وقع فيه، وقع فيه اليل هي يعني الوقيعة والغيبة وهكذا، أما وقع يب
وعنفني، فوقع يب وقال زوجتك امرأة من املسلمني فعضلتها، يعني مل تعاملها معاملة 

ُفجعلتاألزواج لنسائهم وال تركتها بنفسها لتتزوج وتترصف يف نفسها كام تريد، قال  ْ َ َ  َال َ
ُألتفت َِ ْ َإىل َ ِقوله ِ ِ ْ َّمما َ َأرى ِ ِعندي َ ْمن ِْ ِالقوة ِ َّ ُ ِواالجتهاد ْ َِ ْ  - ينتصح بنصيحة أبيهيعني مل- َِ

                                     
 .بمن حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص  صحيح البخاري )٦٨(
 .بمن حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص  صحيح البخاري )٦٩(



 

 

 

  
 

 
 
َفبلغ َ َ َذلك َ ِ َّالنبي َ ِ ِّلكني« َــالَقَ فد َّ ِ َأنا َ ُأقوم َ ُ ُوأنام َ َ َ ُوأصوم َ ُ ُوأفطر ََ ِ ْ ُ ْفقم َ ُ ْونم َ َ ْوصم َ ُ َ 

ْوأفطر ِ ْ َ  .إىل آخر احلديث »َ
َّأما: ويف حديث الرهط الثالثة أن أحدهم قال َأنا َ ِّفإين َ ِ ِّأصيل َ َ َالليل ُ ًأبدا َّْ َ َوقال َ َ ُآخر َ َأنا َ َ 

ُأصوم ُ َالدهر َ ْ َوال َّ ُأفطر َ ِ ْ َوقال ُ َ ُآخر َ َأنا َ ُأعتزل َ ِ َ ْ َالنساء َ َ َفال ِّ ُأتزوج َ َّ َ َ ًأبدا َ َ َفجاء َ َ ُرسول َ ُ ْإليهم ج اهللاَِّ َ ِ ْ َ ِ 
َفقال َ ْأنتم« َ ُ ْ َالذين َ ِ ْقلتم َّ ُ ْ َكذا ُ َوكذا َ َ َأما َ ِّإين َواهللاَِّ َ ْألخشاكم ِ ُ َْ َ َوأتق هللاَِِّ َ ْ َ ْاكمَ ُله ُ ِّلكني َ ِ ُأصوم َ ُ َ 

ُوأفطر ِ ْ ُ ِّوأصيل َ َ ُوأرقد َُ ُ ْ َ ُوأتزوج َ َّ ََ َ َالنساء َ َ ْفمن ِّ َ َرغب َ ِ ْعن َ ِسنتي َ َّ َفليس ُ ْ َ ِّمني َ ِ«)٧٠(. 
َّدخلت عيل خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن األوقص :  قالتلوعن عائشة 

 بذاذة هيئتها، دل اهللا فرأى رسو: ، قالتسالسلمية وكانت عند عثامن بن مظعون 
ُعائشة َيا«يعني إمهاهلا يف ملبسها وكذا، فقال  َ ِ َّأبذ َما َ َ َهيئة َ َ ْ َخويلة َ َ ْ َ ْقالت ُ َ ُفقلت َ ْ ُ َرسول َيا َ ُ  اهللاَِّ َ

ٌامرأة َ َ َزوج َال ْ ْ َهلا َ ُيصوم َ ُ َالنهار َ َ ُويقوم َّ ُ َ َالليل َ َفهي َّْ ِ ْكمن َ َ َزوج َال َ ْ َهلا َ ْفرتكت َ َ َ َ َنفسه َ َ ْ  اَ
َوأضاعتها َْ َ َ ً، فانظر هنا أيضا إىل إحياء هذه الكلامت تركت نفسها وأضاعتها يعني إشارة )٧١(»َ

ً ألن الرشع أيضا راعى ؟إىل إمهاهلا الزينة يف نفسها واهتاممها بمظهرها وملبسها وكذا، ملاذا
أنه حرم ًفطرة املرأة يف هذا اجلانب، حاجتها إىل التزين وهذه األشياء، حتى إنه أيضا مع 

ًاحلرير عىل الرجال وحرم الذهب عىل الرجال أباحه للمرأة مراعاة هلذه الفطرة، نعم 
يا رسول اهللا امرأة هلا زوج يصوم النهار ويقوم الليل فهي كمن ال زوج هلا، فرتكت : فقالت

ًنفسها وأضاعتها، فانظر إىل فقه عائشة أيضا، االتصال اللفظي عبارة عادية لكن الفحوى 
ا َي« إىل عثامن بن مظعون فجاءه فقال دالة يعني مفهومة، قالت فبعث رسول اهللا والرس

أنا أجتهد يف -، ْبُلْطَ أَكُتَّنُ سْنِكَلَ و اهللاَِلْوُسَا رَ ياهللاَِ وَ ال:َالَ ق؟»ِْيتَّنُ سْنَ عًَةبْغَرَ أْنَْامثُع
 ِّْيلَصُأَ وُامَنَ أِِّْينإَف«: ل، قا-ًالعبادة هذا االجتهاد اتباعا لسنتك ورغبة فيها ال رغبة عنها

                                     
 .سصحيح البخاري من حديث أنس  )٧٠(
 .)صححه األلباين (لن حديث عائشة مسند أمحد م )٧١(



 

 

 

  
 

 
 

َ ألَِّنإَ فَنَْامثُا عَ ي اهللاَِقَّاتَ، فَاءَسِّ النُِحكْنَأَ وُِرطْفُأَ وُمْوُصَأَو َّوإنًقا، َ حَْكيَلَ عَِكلْهِ ِ َلضيفك َ ِ ِْ َ 
َعليك ْ َ َّوإن َ حقا َ ِ َلنفسك َ ِ ِْ َعليك َ ْ َ ْفصم َ حقا َ ُ ْوأفطر َ ِ ْ َ ِّوصل َ َ ْونم َ َ  الروايات  يف بعض)٧٢(»َ

 .أصابنا ما أصاب الناس:  قالت؟فأتتهم املرأة بعد ذلك كأهنا عروس فقيــل هلا مه
ًويروى أن كعب بن صور كان جالسا عند عمر بن اخلطاب   فجاءت امرأة سُ

ًيا أمري املؤمنني ما رأيت رجال قط أفضل من زوجي واهللا إنه ليبيت ليله قائام ويظل : فقالت ً
يا أمري : فر هلا وأثنى عليها واستحيت املرأة وقامت راجعة، فقال كعبًهناره صائام، فاستغ

اقض : املؤمنني هال أعديت املرأة عىل زوجها فقد أبلغت إليك يف الشكوى، فقال لكعب
فإين أرى كأهنا امرأة عليها ثالث نسوة هي : بينهام فإنك فهمت من أمرها ما مل أفهم، قال

واهللا ما رأيك : ليهن يتعبد فيهن، وهلا يوم وليلة، فقال عمرٍرابعتهن، فأقض بثالثة أيام وليا
ٍاألول بأعجب من اآلخر، اذهب فـأنت قاض عىل البرصة، نعم القايض أنت، يعني هذه 
املرأة أتت فام فعلت أكثر من أهنا مدحت زوجها بالتعبد واالجتهاد يف العبادة يا أمري 

ً إنه ليبيت ليله قائام ويظل هناره صائام، ًاملؤمنني ما رأيت رجال قط أفضل من زوجي، واهللا ً
فاستغفر هلا وأثنى عليها واستحيت املرأة وقامت راجعة، فقال كعب بن صور يا أمري 
املؤمنني هال أعديت املرأة عىل زوجها، أال مكنتها من حقها وحكمت هلا فقد أبلغت إليك 

مل أفهم، قال فإين أرى كأهنا ٍيف الشكوى، فقال لكعب اقض بينهام فإنك فهمت من أمرها ما 
ُامرأة عليها ثالث نسوة، يعني قال إنك ينبغي أن حتكم عىل زوجها إنه يرتك يتعبد ثالثة أيام 

ً بناء عىل أن الرشع أباح له أربع نساء أربع زوجات، ؛ويف الرابعة يعني يكون مع أهله
يكون كل أربع ليال يبيت ُفيفرتض أنه تزوج أربعة، فاحلق اليل هو احلق األدنى من حقها أن 

ِعندها، فقال إين أرى كأهنا امرأة عليها ثالث نسوة هي رابعتهن فأقض بثالثة أيام ولياليهن 
يتعبد فيهن وهلا يوم وليلة، فقال عمر واهللا ما رأيك األول بأعجب من اآلخر، اذهب فأنت 

                                     
 .)صححه األلباين (لسنن أيب داود من حديث عائشة  )٧٢(



 

 

 

  
 

 
 

سلم أنه ال فرق ٍقاض عىل البرصة، نعم القايض أنت، فنتأمل هنا كيف رأى ذلك القايض امل
إنه اعترب ! بني التشدد يف العبادة الذي يرض بالزوجة وبني الرضائر، تأمل فقه القايض املسلم 

ُالتشدد يف العبادة مثل الرضائر، الرضائر يعني ألهنا تضار هبؤالء الرضائر الالئي ينافسنها 
ً حقا، ولو مل يكن هلا ًعىل زوجها، فاعترب التشدد يف العبادة مساويا لثالث رضائر فأوجب هلا

ِفيه حق مل يقض فقهاء اإلسالم بفسخ النكاح لتعذره، يعني إذا تعذر أداء هذا احلق وشكت 
 .ُاملرأة فيفسخ النكاح بينهام ألن هذا حق

ً فإن للمرأة عىل الرجل حقا يف ماله وهو الصداق :ظيقول شيخ اإلسالم بن تيمية 
عرشة واملتعة بحيث لو آل منها لو حلف أال يقرهبا ًوالنفقة باملعروف، وحقا يف بدنه وهو ال

ًاستحقت الفرقة بإمجاع املسلمني، وكذلك لو كان جمبوبا أو عنينا ال يمكنه مجاعها فلها  ً
الفرقة، ووطئها واجب عليه أكثر العلامء، وقد قيل إنه ال يكفي اكتفاءه بالباعث الطبيعي، 

 . واألصولوالصواب أنه واجب كام دل عليه الكتاب والسنة
ِوسئل اإلمام أمحد   إي واهللا : يؤجر الرجل أن يأيت أهله وليس له شهوة فقالظُ

 !؟حيتسب الولد، وإال مل يرد الولد يقول هذه امرأة شابة ملا ال يؤجر
هذه الرشيعة احلنيفية تقرر أن الزوج لو آل يعني لو حلف أال يقرب زوجته يلزمه أن 

 M K J I H G 8 71 يف هذا اليمني، حينث يف يمينه، جيب عليه أن حينث
2 3 4 5 6 87 9 : ; < = > ? L]فقد نص عىل ] ٢٢٦: البقرة

ُأن الذين يؤلون يعني حيلفون عىل أال يقربوا زوجاهتم يمهلون أربعة أشهر، فإن عاد أحدهم 
ًإىل اإلنصاف وأداء احلق فيها وعليه كفارة يمني، وإال كان إرصاره إرضارا موجبا للفراق،  ً

َرضر َال«: دال ق َ َوال َ َرضار َ َ ْمن«: د وقال )٧٣(»ِ َّضار َ َّأرض َ َ ِبه اهللاَُّ َ ْومن ِ َّشاق ََ َّشاق َ  اهللاَُّ َ

                                     
 ).صححه األلباين (سسنن الرتمذي من حديث عبادة بن الصامت   )٧٣(



 

 

 

  
 

 
 

ِعليه ْ َ ً ويعني هذا أيضا يدخل يف السلوك الذي يسلكه بعض الظاملني من األزواج، )٧٤(»َ
ربعني ًأعرف شخصا استحالت العرشة بينه وبني زوجته فحلف أال يطلقها حتى تبلغ األ

سنة، فعضلها وعلقها حتى بلغت األربعني ثم طلقها بعد ذلك، فهؤالء أناس يسلكون 
 مسالك من ال خيشى أو من ال يؤمن بيوم احلساب، ينسى أن هناك يوم حساب وأن اهللا 

أقوى منه، ومع ذلك نجد هذا العضل وهذا التعليق واملآيس التي يكتظ هبا الواقع، هذه 
، نعم وإذا كان إنسان ال حتكمه التقوى يف مثل هذه  مما حرمه اهللا املضارة وهذه األذية

 !؟ ورعاية حدودهاملواقف فأين تظهر تقواه وخوفه من اهللا 
ًهذه األمور لشدة حساسيتها نجد القرآن الكريم اهتم هبا أعظم االهتامم، ما ترك شيئا 

رشيعته الكاملة التي مل ترتك ًأبدا، وهذه أعظم اآليات أن هذا اإلسالم هو دين اهللا احلق و
ٍيعني شيئا ولو قل من أمور احلياة إال وتعرضت هلا بأحكام وآداب وهتذيب للناس  ْمن«ً َ 

َّضار َّأرض َ َ ِبه اهللاَُّ َ ْومن ِ َّشاق ََ َّشاق َ ِعليه اهللاَُّ َ ْ َ   فاجلزاء من جنس العمل، وإذا مل يعاقبه اهللا »َ
ًعقابا عاجال يف الدنيا فأين هو يوم   فمثل هذا الرجل الذي حلف وكانت زوجته يف ؟القيامةً

ًأوائل العرشينات حلف أال يطلقها إرضارا هبا وكيدا هلا حتى تبلغ األربعني، فلام استوفت  ً
 ألنه ال يتقي ؟ُاألربعني طلقها والعياذ باهللا، والنامذج األخرى كثرية الواقع يغص هبا، ملاذا

 . وال خياف يوم احلساباهللا 
 :  كان يطوف يف املدينة فسمع امرأة وهي مغلقة عليها باهبا تقولسأن عمر ُيروى 

  تطاول هذا الليل ترسي كواكبه 
 

   وأرقـــــني أال ضجيــع أالعبــه 
ًأالعبــــه طـورا وطـورا كأنمــــا   ً  

 
  ً بدا قمرا يف ظلمة الليل حاجبه 

  يرس بـــه من كان يلهو بقربـــه  
 

   حيتويه أقاربــه لطيـف احلشا ال 
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  فـــواهللا لوال اهللا ال يشء غـريه 
 

   لنقض من هذا الرسير جوانبـه 
ا مــوكال     ًولكنني أخشى رقيبـــً

 
   بأنفسنا ال يكتب الدهر كاتبـه 

ثم تنفست الصعداء وقالت هلان عىل عمر بن اخلطاب وحشتي وغيبة زوجي عني،  
محك اهللا ثم وجه إليها بكسوة ونفقة وكتب هلا أن وعمر واقف يسمع قوهلا، وقال هلا عمر ير

 تأوه ثم خرج حتى دخل عىل حفصة أم املؤمنني سيقدم عليها زوجها، وقيل إن عمر 
أي بنية كم حتتاج املرأة إىل : قال! ؟يا أمري املؤمنني ما جاء بك يف هذا الوقت: ، فقالتل

 من ستة أشهر، ويف بعض ً فقالت يف ستة أشهر، فكان ال يغزي له جيشا أكثر؟زوجها
 .الروايات حتديد املدة بأربعة أشهر

 ألن آية ؟ً إن عمر وطبعا هذا أقرب ألنه هذا أقرب من ظاهر القرآن بدليل إيه:وقيل
 وقيل إن عمر كتب  ]٢٢٦: البقرة[ M1 2 3 4 5   6 87 Lاإليالء 

إما أن يرجعـوا إىل ٍإىل أمراء األجناد يف رجال غابوا عن نسائهم من أهل املدينة أمرهم 
نسـائهم وإما أن يفارقوا، فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك وأن تكون النفقة عىل قدر 

ً يرى فسخ النكاح إذا فات حق الوطء ورآه الفقهاء أيضا فرأوا أن سالسعة، فكان عمر 
من حق أحد الزوجني أن يفسخ النكاح لرتك الوطء، وهو ما يسمى بالفسخ بالعيب، أي 

ًعيب خلقي كاملرض الذي يستحيل معه الوطء أو خلقي لإلرضار أو إمهاال ألن ذلك ترك ل ُ
 .حلق من احلقوق

ً وجيرب عىل ذلك من أبى باألدب ألنه أتى منكرا من العمل، :ظٍقال اإلمام بن حزم  ُ
 .نعم

ُ ستة أشهر، يكتب إليه فإن أبى :قال ؟ كم يغيب الرجل عن زوجته:وقيل لإلمام أمحد
جع فرق احلاكم بينهام، يعني إذا ترضرت الزوجة وطلبت التفريق، أما إذا مل ترضر فال أن ير
 .حرج



 

 

 

  
 

 
 

أن التزين بني الزوجني هو : من هذه احلقوق وهي متعلقة هبذا املوضوع ومكملة له
 امتن عىل عباده بام أنزل إليهم من  فإن اهللا ؛ًحق متبادل، ليس فقط قارصا عىل املرأة

 M K J I H G 8 7D آ هيئاهتم ومنازهلم، قال اهللا الزينة التي حتسن
E F G H I J K ML N O P RQ S T U V W 

X Y L]فهذا يف سياق املنة من اهللا ] ٢٦: األعراف وهو يندد بالذين آ، وقال 
K J I حيرمون ما أحل اهللا لعباده من هذه الزينة والطيبات املباحة   H G  8 7

M3 4 5 6 7 8 9 : ; < >= ? @ A B C D E 
F G IH J K L M N O L]وجاءت السنة ] ٣٢: األعراف

ًالنبوية حتض املسلمني رجاال ونساء عىل حسن اهليئة والنظافة، قال رسول اهللا  ْمن«: دً َ 
َكان ُله َ ٌشعر َ ْ ْفليكرمه َ ُِ ْ ْ  يعني اليل يطلق شعره فعليه أن يكرم هذا الشعر، مش يطلق )٧٥(»َ

رشات والقاذورات واألتربة وكذا، فإما أن يطلق شعره ًشعره ويرتكه مرسحا للهوام واحل
ْمن«ًطبعا هذا يف الرجال ألن النساء تطلق شعرها يف األصل  َكان َ ُله َ ٌشعر َ ْ ْفليكرمه َ ُِ ْ ْ َ«. 

َيا رسول اهللاِ «قلت :  قالسوعن أيب قتادة  ُ َ َّإنَ ًمجة ِيل ِ َّ وهي الشعر املسرتسل - ُ
َأفأرجلها -حتى يبلغ األذن ُ ِّ َ ُ َ َقالَف َ ُرسول َ ُ ْنعم« ج اهللاَِّ َ َ َوأكرمها َ ْ ِ ْ َ يعني يرسحها باملشط  )٧٦(»َ

 .ويكرمها بالزيوت أو هذه األشياء
 يعني ألن اإلسالم دين النظافة يف كل د قال رسول اهللا :سٍبن مسعود اوعن 

يشء، النظافة بكل أبعاد هذه الكلمة، وأعالها عىل اإلطالق نظافة القلب وتطهريه وتزكيته 
8  وصف من ال يزكي قلبه بالتوحيد بأنه مرشك نجس لتوحيد، بدليل أن اهللا با  7

                                     
 .)ححسن صحي: (، قال األلباينسسنن أيب داود من حديث أيب هريرة  )٧٥(
 .سموطأ مالك من حديث أيب قتادة األنصاري  )٧٦(
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ًأحد التفسريين، ال يؤتون الزكاة طهارة القلب بال إله إال اهللا، نعم فإذا اإلسالم دين نظافة 
ٍ أمة من األمم أهنا اهتمت بالنظافة ما ُيف كل يشء بكل أبعاد كلمة النظافة، وال يعلم عن

اهتم هبا اإلسالم، حتى يف عهد حماكم التفتيش يف أسبانيا يف األندلس كان املسلمون خيفون 
إيامهنم ملا غزاهم النصارى وقهروهم واستضعفوهم فكانوا خيفون حقيقة إسالمهم كانوا 

 ألن أوروبا ما ؛امم فيهيتعرفون عىل البيت اإلسالمي بيت املسلمني بوجود أماكن استح
ًكانت تعرف عادة االستحامم عىل اإلطالق إىل عهد قريب ما يعرفون االستحامم أبدا  ؛ٍ

ولذلك برعت مدينة كولونيا أو كولني بصناعة العطور ألهنم كانوا اهتموا هبذا األمر ألهنم 
 صناعة  لذلك كانوا جيتهدون يف؛كانوا يغتسلون وال يتطهرون وال يعني ينظفون أنفسهم

هذه العطور ليكبتوا هبا هذه الروائح املتعفنة التي تنبعث من قاذوراهتم، فام عرف االهتامم 
بالنظافة بكل أبعاد كلمة النظافة، النظافة احلسية طهارة ونظافة القلب بالتوحيد، نظافة 

 .اخللق، نظافة اللسان ما عرفت كام عرفت يف اإلسالم، فلله احلمد عىل نعمة اإلسالم
ُيدخل َال« :د قال رسول اهللا:  قالسٍبن مسعود ان وع ُ ْ َاجلنة َ َّ ْمن َْ َكان َ ِقلبه ِيف َ ِ ْ َ 
ُمثقال َ ْ ٍذرة ِ َّ ْمن َ ٍكرب ِ ْ َقالَف »ِ ٌرجل َ ُ َّإن: َ َالرجل ِ ُ ُّحيب َّ ِ ْأن ُ َيُكون َ ُثوبه َ ُ ْ ًحسنا َ َ ُونعله َ ْ َُ َحسن َ ، فقال ََ



 

 

 

  
 

 
 

َّإن«: د ٌمجيل اهللاََّ ِ ِ ُّحيب َ ِ َاجلامل ُ َ ُالكرب َْ ْ ِ ُبطر ْ َ ِّاحلق َ ُوغمط َْ ْ َ ِالناس َ  وواضح أن الكالم )٧٧(»َّ
َّإن«هنا يف اجلامل املكتسب، اجلامل املكتسب بالنظافة والزينة والتطيب والزيوت وكذا   اهللاََّ ِ

ٌمجيل ِ ُّحيب َ ِ َاجلامل ُ َ  واضح أن سياق احلديث يف اجلامل املكتسب عن طريق النظافة، فيعني »َْ
ًيف، صحح له مفهوما كان يفهمه خطأ، يظن أن اإلنسان ملا هيتم بالنعل هذا عالج معر

احلسن والثوب احلسن أن هذا من الكرب، ال ليس هذا من الكرب، بل أجابه هبذا الرد البليغ 
َّإن« ٌمجيل اهللاََّ ِ ِ ُّحيب َ ِ َاجلامل ُ َ ، ليس هذا من الكرب عىل اإلطالق، لكن املسلم ينبغي أن يكون »َْ

 .ًني الناس، نظيفا ثوبه ونعله وهندامهكالشامة ب
َألك«: ٌ وعليه ثوب دون، فقال لهدوجـاء رجل إىل النبي  َ ٌمال َ : ، قالْمَعَن:  قال؟»َ

ْمن« ِّأي ِ ِاملال َ ْمن:  قال؟»َْ ِّكل ِ ِاملال ُ ْقد َْ ِآتاين َ َفإذا«: ، قالاهللاَّ َ ِ َآتاك َ ًماال اهللاَُّ َ َفلري َ ُ ْ ُأثر َ َ ِنعمة َ َِ  اهللاَِّ ْ
َعليك ْ َ ِوكرامته َ ِ َ َ َ ً أظهر نعمة اهللا، حتدث هبا وال تكتمها، فامدام اهللا أكرمك وأعطاك ماال )٧٨(»َ

 .أظهر نعمة اهللا وحتدث هبا بصورة عملية فعلية! ؟فلامذا ال تظهره
ْمن«: وقال عليه الصالة والسالم َكان َ ُله َ ٌمال َ َفلري َ ُ ْ ِعليه َ ْ َ ُ أثرهَ ُ َ َ«)٧٩(. 

ا وكذا الرجل لزوجته ينبغي أن يتخذ منه الزوجان احلظ املناسب وتزين املرأة لزوجه
ٍ حقا مرشوعا لكل منهام عىل َ الزينةُ الشارعَ وهلذا جعل؛ألنه من أسباب األلفة واملودة ً ً

، والتي يشري إليها ِ الزينةِّ من حبَ عليها النساء اهللاَُصاحبه، ومراعاة هلذه الفطرة التي فطر

                                     
 .سصحيح مسلم من حديث عبد اهللا بن مسعود  )٧٧(
، س -مالـك بـن نـضلة-سنن أيب داود، سنن النسائي من حـديث أيب األحـوص عـن أبيـه  )٧٨(

 .)صححه األلباين(
 واسـمه الـبجيل، حـازم  أبـو-طـرباين مـن حـديث قـيس بـن حـازم عـن أبيـه املعجم الكبري لل )٧٩(

 .)صححه األلباين (س حشيش بن عوف بن احلارث بن -عوف: ويقال- عوف عبد



 

 

 

  
 

 
 

J I H G 8 قول اهللا   7 M Ku v w x y z { | 
~}L]شارة إىل أن املرأة جترب نقصها الظاهري بالزينة واحللية، لذلك إ] ١٨: الزخرف

 ألن هي املرأة دون الرجل يف أمرين، يف الباطن ويف الظاهر، يف ؛املرأة جترب هذا النقص
الظاهر ألن الرجل أقوى منها بال شك، أقوى منها وأكمل منها، فهي جترب النقص 

! ؟ لذلك تتحىل بالذهب، فالرجل كامل فلامذا يتحىل بالذهب؛هري يف بدهنا بالزينةالظـا
ًالرجال الذين يلبسون اآلن الذهب، يلبس سلسلة ويلبس خامتا ذهبا، ما هذه األخالق ! ؟ً

 أن يلبس الرجل ؟هذه الزينة بالضبط مثل الكحل، مش الكحل أل بالش الكحل مثل إيه
تضحكوا وتستبشعــون ذلك، وكذلك الذهب، الرجل زينته أنتم ب! ًمثال فستان زوجته 

 ألن الذهب بيكمل النقص اخللقي الذي عند املرأة كام قال ؛رجولته مش إنه يلبس ذهب
 : الشاعر

  ٍوما احليل إال زينـة مـن نـاقص
 

  ٍيكمل من حـسن إذا احلـسن قـرصا 
ــــرا    ًأمـــا إذا كـــان اجلـــامل موفـ

 
  كوجهـــك مل حيتـــــــج إىل أن يـــزورا 

! ؟ الرجل يلبس الذهب ليه؟ فالشاهد من الكالم يعني ملاذا يلبس هو الذهبواضح، 
أنت كامل برجولتك، الرجولة هي زينة، أما أن يلبس الذهب ويلبس احلرير يعني هذه 

أو يضع ! ؟هل يقبل أن يلبس ثياب املرأة! ًاألشياء متاما كأنه يلبس ثوب املرأة، يلبس ثياهبا 
الذهب ليس ! ؟ً طيب إذا ملاذا تلبس الذهب؛يعني ينفر من ذلك! ؟املرأةالزينة التي تضعها 

M Kزينتك أنت، هو زينة النساء، أي نعم   J I H G 8  7u v w 
x y z { | } ~ L]إشارة إىل الضعف الظاهر الذي تكمله ] ١٨: الزخرف

من نعومة إشارة إىل أن الطفلة : ُاملرأة بالزينة والذهب وهذه األشياء، وينشأ يف احللية
ُأظفارها من صغرها الباكر تنجذب للزينة، وتظهر فيها فطرة حمبة الزينة، هذا يرى يف 
الفتيات الصغريات، البنت الصغرية حتب الزينة بالفطرة من غري ما حد يعلمها وال تقلد 
ًأحدا أو شيئا من هذا، تبدأ هي تذهب للمرآة وتأخذ زينتها وجتيب اللعب اليل فيها أدوات  ً



 

 

 

  
 

 
 

ُ ينشأ يف احللية، ينشأ يعني من صغره، وهي تنجذب لتكملة ؟نة، وهذه األشياء كلها ملاذاالزي ُ
يعني إشارة إىل أنه قلام توجد امرأة : هذا النقص يف خلقتها، وهو يف اخلصام غري مبني

ًفصيحة أو بليغة، لكن املرأة دائام خجولة تعجز عن االنتصار يف مقام االنتصار أو املحجة 
ُ جدا من النساء، لكن الغالب أهنا ال تبني يف اخلصام، ًإال قليال ً J I H G 8 7
M Ku v w x y z { | } ~L]ًفمراعاة هلذه ] ١٨: الزخرف

الفطرة، فطرة حب الزينة أباح اهللا تعاىل من التحيل واللباس للنساء ما حرمه عىل الرجال 
ن عىل اقتنائها، يعني هذا حلاجتهن إىل التزين لألزواج، وأسقط الزكاة عن حليهن معونة هل

ًمذهب اجلمهور إذا كان يتخذ زينة ومتاعا وليس للكنز واالدخار، دي قضية أخرى، لكن  ُ
الشاهد أن مذهب اجلمهور أهنا إذا كانت تتخذ للزينة ملجرد التزين مش لالدخار كامل 

 عىل اقتناء ُ حتى تعان؟مدخر، ففي هذه احلالة تسقط عنها الزكاة عند مجهور العلامء، ملاذا
ً ألهنا حمتاجة إليه يف الزينة، فالرشع دائام يراعي هذه األمور النفسية، ولذلك أيضا ؛الذهب ً

ًنالحظ أيضا كيف الرشيعة املطهرة أباحت للبنات أن تلعب بالعرائس واللعب وهذه 
ُ ألن هذه فطرة فيها، تربى فيها وتنمى فيها من صغرها من التعود عىل أ؟األشياء، ملاذا مور ُ

ًاألمومة وغري ذلك، فعىل املرأة أن تتزين لزوجها، ومن حقه عليها أن تفعل، طبعا لكن 
ٍبرشط أال تظهر الزينة لرجل أجنبي، وأيضا ال تتزين بزينة حمرمة، ليس بحجة أهنا تتزين  ً
لزوجها وأن هذا حق له فام جتيش تتزين بوصل الشعر أو النمص أو الوشم وتفليج األسنان 

 ال« د لقول النبي ؛مما هنى عنه الرشع، فال حيل التزين به حتى لو أمر به الزوجوغري ذلك 
َطاعة َ ٍملخلوق َ ُ ْ ِمعصية ِيف َِ َِ ِاخلالق َْ ِ  نعم فعىل املرأة أن تتزين لزوجها، ومن حقه عليها أن )٨٠(»َْ

تفعل وإن جتاوزت الشطر األعظم من عمرها، فذلك من أسباب األلفة والتودد، ولكن ال 
 .ا من ضعف العقل وخلل التصورذغ يف ذلك حتى يضيع وقتها الثمني أمام املرآة، فهتبال

                                     
 .ساملعجم الكبري للطرباين من حديث عمران بن حصني   )٨٠(



 

 

 

  
 

 
 

من اإلشارات النبوية إىل أمهية التزين لألزواج وأثره يف التواد والتحاب بني الزوجني 
ٍ يف غزاة فلام قدمنا املدينة ذهبنا لندخل دكنا مع النبي : سما جاء يف حديث جابر 

ُأمهلوا«: فقال ِ ْ َّحت َ ُتدخلوا ىَ ُ ْ ًليال َ ْأي َْ ًعشاء َ َ ْلكي ِ َ َمتتشط ِ ِ َ ْ ُالشعثة َ َ ِ َّوتستحد َّ َ َِ ْ ُاملغيبة َ َ ِ ُْ«)٨١( 
والشعثة هي البعيدة العهد بالغسل وترسيح الشعر والنظافة، واملغيبة التي غاب عنها 

 .زوجها
باب كان عبد اهللا إذا جاء من حاجته فانتهى إىل ال:  قالتسوعن زينب امرأة عبد اهللا 

ًتنحنح وبزق كراهية أن هيجم منا عىل يشء يكرهه، مع أنه ليس واجبا عىل الزوج أن  ٍ
 .يستأذن عىل زوجته لكن حتى ال يراها عىل هيئة تكرهها

َإذا«ٍويف رواية للبخاري يف احلديث السابق  َأطال ِ َ ْأحدكم َ ُ ُ َ َالغيبة َ َ ْ َ َفال ْ ْيطرق َ ُ ُأهله َْ َْ َ 
ًليال  للقادم عىل أهله حتى يشعروا بقدومه قبل وصوله بزمان يتسع ملا ُ فيستحب التأين)٨٢(»َْ

ِذكر من حتسني هيئات من غاب عنهن أزواجهن لئال هيجم عىل أهله وهم يف هيئة غري  ُ
ًمناسبة فيقع النفور عنهن، ويف هذا احلديث بيان أن املرأة مادام زوجها حارضا مقيام فهي  ً

ً يف غياب زوجها، طبعا هذه إشارة واضحة جدا دائمة التزين وال هتجر هذه اخلصلة إال ً
 .ألمهية هذا األمر

ومما يعكس رسوخ هذا املفهوم عند الرعيل األول ذلك السؤال الذي وجهته أم 
 ملا رأهتا هجرت الزينة فقد قالت س إىل امرأة عثامن بن مظعون لاملؤمنني عائشة 

ْكانت«: ل َ ُامرأة َ َ َ َعثامن ْ َْ ِبن ُ ٍمظعون ْ ُ ْ ُتضبَْخت َ ِ ُوتتطيب َ َّ ََ َ ُفرتكته َ ْ َ َ َ ْفدخلت َ َ ََ َّعيل َ َ ُفقلت َ ْ ُ َهلا َ َ 
ٌأمشهد ِ ْ ُ ْأم َ ٌ مغيبَ ْ ِ ٌمشهد :فقالت -؟يعني هل زوجك مسافر أم شاهد حارض- ُ ِ ْ ٍكمغيب ُ ِ ُ َ ،-

تقول السلفيـة يعني نتبع السلف يف كل يشء، كام  لًيعني طبعا تالحظون هنا فقه عائشة 

                                     
 .بمن حديث جابر بن عبد اهللا  متفق عليه )٨١(
 .بصحيح البخاري من حديث جابر بن عبد اهللا  )٨٢(



 

 

 

  
 

 
 

اإلسالم بصورة شاملة، ما يف جزء يغلب عىل جزء أو يطغى عىل السلف كانوا يطبقون 
جزء، تؤدى مجيع احلقوق يف توازن وتناسق ويعني تكامل، أما من ينحرفون عن هدي 
السلف فهم الذين ال يستطيعون إجياد هذا التوازن يف حياهتم، فانظر إىل مفهوم عائشة أم 

تزين وتضع الطيب وكذا وكذا ً بمجرد أن رأهتا كانت أوال تتخضب وتلاملؤمنني 
ًففوجئت هبا ال تضع ذلك، فانظر كيف ربطت أم املؤمنني ربطا مبارشا بني هجر التزين  ً
ًوبني غياب الزوج فسألتها هذا السؤال الذي يعكس هذا الربط، أهنا ربطت فورا بني 

ند ًهجران الزينة وبني غياب زوجها، فهذا يدل عىل أن غياب األصل الذي كان متقررا ع
ٌأمشهد: ، فقالت-ًنساء السلف أن املرأة تداوم عىل الزينة مادام زوجها مقيام ِ ْ ُ ْأم َ ٌمغيب َ ِ ُ 

ْفقالت َ َ ٌمشهد َ ِ ْ ٌمشهد: (، ويف رواية أهنا قالتُ ِ ْ ٍكمغيب ُ ِ ُ يعني أن زوجها ال حاجة له -) َ
، قالت -ءبالنساء، فهي يف حكم من ال زوج هلا، قالت عثامن ال يريد الدنيا وال يريد النسا

َفدخل: عائشة ََ َّعيل َ َ ُرسول َ ُ ُفأخربته د اهللاَِّ َ ُ ْ َ ْ َ َبذلك َ ِ َ  ألن هذا ليس من هدي النبي عليه ؛ِ
َفلقيالصالة والسالم،  ِ َ َعثامن َ َْ َفقال ُ َ ُعثامن َيا« :َ َ ْ ُأتؤمن ُ ِ ْ ُ َبام َ ُنؤمن ِ ِ ْ ِبه ُ  انظر للسؤال عن اإليامن »ِ

ُعثامن َيا« َ ْ ُأتؤمن ُ ِ ْ ُ َبام َ ْنؤ ِ ُمنُ ِبه ِ ُ وانظر إىل الرقي يف أسلوب اخلطاب، الكالم كله مغطى لكن »ِ
الرسائل التي تتضمنها العبارات اللفظية ومعانيها أبعد بكثري من جمرد األلفاظ، فهذا الرقي 

ُعثامن َيا«: ُوالسمو وأدب اإلسالم يف التعبري عام يستحي منه بالكناية، قال َ ْ ُأتؤمن ُ ِ ْ ُ َبام َ ُنؤمن ِ ِ ْ ُ 
ِبه ْنعم : قال»ِ َ َرسول َيا َ ُ ٌفأسوة«: ، قالاهللاَِّ َ َ ْ ُ َلك َما َ َبنا َ ِ يعني لك أسوة فينا اقتد هبدي النبي )٨٣(»ِ

 .عليه الصالة والسالم
ُوكانت علية بنت املهدي كثرية الصالة مالزمة للمحراب وقراءة القرآن وكانت تتزين 

ُذه املرأة الصاحلة علية بنت املهدي، وتقول، وهذه العبارة احلقيقة يف غاية الروعة تقوهلا ه
ما "كانت كثرية الصالة مالزمة للمحراب وقراءة القرآن ومع ذلك كانت تتزين وتقول 

                                     
 .)صححه األلباين(، لمسند أمحد من حديث عائشة  )٨٣(



 

 

 

  
 

 
 

ًحرم اهللا شيئا إال وقد جعل فيام أحل عوضا منه، فبامذا حيتج العايص عبارة يف غاية ”؟ً
  اهللا الروعة وأقوى رد عىل هؤالء الذين ينفرون من التدين ويصدون عن سبيل

 البنك حرام ؟ كل حاجة عندكم حرام؟ علينا كل يشء أنتم حتحرمواآوهيامجون دين اهللا 
! ؟وكذا حرام وكذا حرام أنت برتكبوا قطار حرام، فال من قال إن كل يشء عندنا حرام
ما "ُبالعكس انظر إىل هذه العبارة اليل بتحتاج أن توصف بعنوان يرشح فيه مقاالت عديدة 

ًئا إال وقد جعل فيام أحل عوضا منهحرم اهللا شي ل ما حرمه اهللا هناك بيكون فيه مصلحة فك”ً
ًللبرش أساسا ويف حتريمه لألرضار املقرتنة به، ويف نفس الوقت احرتام الفطرة البرشية تسد 

ًما حرم اهللا شيئا إال وقد جعل فيام أحل "أبواب احلرام وتفتح باب احلالل عىل مرصاعيه 
 ؟ حرام املرشوبات إيه حرام بيقولوا علينا إن إحنا بنقول كل حاجةطب اليل”ًعوضا منه

ً حتعد آالف املرشوبات حالل، اخلمر مثال حرام من ؟اخلمر حرام لكن إيه حالل بقى
املرشوبات أو عصري القصب حرام وعصري الربتقال حرام إذا كنت رسقت هذا الربتقال أو 

ًأتيت به من مال حرام فهو ليس هنا حمرما  لذاته لكن حمرم بسبب املال احلرام الذي اشرتيت ٍ
ًبه، فاحلرام دائرته ضيقة جدا، واحلالل هو األصل ودائرته واسعة جدا، ودائرة احلرام ضيقة  ً

ٍجدا يف غاية الضيق، يف املأكوالت حرام امليتة واخلنزير والدم حلكم عظيمة اهللا  ً حرمها 
 األسباب واضح مما نعلمه ومما ال نعلمه ألجلها وحمافظة عىل صحة الناس وغري ذلك من

وختفى حكمته علينا، لكن انظر إىل احلالل، عد احلالل الناس اليل بتقول علينا كل حاجة 
 آالف املأكوالت ؟عندكم حرام عد احلالل، كم تعد من املأكوالت التي أحلها اهللا 

الل ما أحل اهللا  واحلصحالل فمش كل حاجة عندنا حرام، احلرام ما حرم اهللا ورسوله 
ُال كام ترون التزين ينظر إليه عىل أنه ! ؟ورسوله عليه الصالة والسالم، فالرشيعة حترم التزين

عبادة ومن احلقوق املتبادلة بني الزوجني ويعاتب عليها، وانظر إىل خماطبة الرسول إىل عثامن 
ْمن«بن مظعون وعبد اهللا بن عمرو بن العاص قبل ذلك والشدة عليه  َغبَر َ ْعن ِ ِسنتي َ َّ ُ 



 

 

 

  
 

 
 

َفليس ْ َ ِّمني َ  ألنه انحراف عن هدي النبي عليه الصالة ؟ انظر إىل العبارة الشديدة ملاذا)٨٤(»ِ
احلرام أن تبدي املرأة زينتها ! ؟والسالم واملنهج الوسطية، ففني بقى كل حاجة حرام

ذلك أمر  فل؛ُللرجال األجانب عنها ألهنم ال يؤمتنون عليها وألهنم يفتنون هبا واضح
الرجال بغض البرص من جهة، وأمر النساء بسرت الزينة من جهة أخرى واضح، فالزينة مش 
حرام الزينة حالل، لكنها تغطي زينتها وال تظهرها إال للمحارم أو أمام زوجها ألهنم هم 
الذين يؤمتنون عىل املرأة، فكالم منطقي ال يرفضه أي إنسان عاقل، ال الزينة حرام وال 

 من الطيبات حرام، يعني هذه العبارة احلقيقة أنصح حرام وال التمتع بام أحل اهللا التزين 
اإلخوة بحفظها ألهنا عبارة فائقة ورائعة يف التعبري عن منهج اإلسالم يف قضية احلالل 

 .واحلرام
ُكانت علية بنت املهدي كثرية الصالة مالزمة املحراب، الربط بني العبوس والتكشري 

ًوالنكدية وبني التدين هذا مفهوم غري صحيح عىل اإلطالق أبدا، الرسول عليه وسوء اخللق 
ًالصالة والسالم كان يتبسم وكان ضحاكا بساما بشوشا، ومع ذلك كان يف عبادة اهللا كام  ًً
نعلم أمجعني، ويف أداء احلقوق كلها كام نعلم يف نفس الوقت، ما فيش تعارض، فالربط بني 

ُات اهللا هذه مغالطة يقصد هبا الصد عن سبيل اهللا حتى ينجرف التدين وبني حرمان طيب
الناس وراء الشهوات واتباع الشيطان وأتباع الشيطان والدعاة عىل أبواب جهنم، فال 
تعارض بني التعبد والذكر واخلشوع وقراءة القرآن ومالزمة املحراب وبني تزين املرأة 

 .لزوجها، هذه عبادة وهذه عبادة، نعم
ية بنت املهدي كثرية الصالة مالزمة للمحراب وقراءة القرآن وكانت تتزين ُكانت عل

ًما حرم اهللا شيئا إال وقد جعل فيام أحل عوضا منه فبامذا حيتج العايص": وتقول  .”؟ً

                                     
 . سمن حديث أنس بن مالك  متفق عليه )٨٤(



 

 

 

  
 

 
 

رأيت يف البادية امرأة عليها قميص أمحر وهي خمتضبة وبيدها سبحة : وقال األصمعي
 هللا مني جانب ال أضيعه وللهو مني والبطالة جانبو: فقالت! فقلت ما أبعد هذا من هذا 

ًفعلمت أهنا امرأة صاحلة هلا زوج تتزين له، وقد راج بني العرب قديام مثل يقول : يقول
ألن زينة املرأة عندهم هي النظافة يف الدرجة األوىل، ومن هنا فإن من ”أطيب الطيب املاء"

رسور عىل قلبه، إذا جاء بيته فتستقبله إدخال الواجب الزوجة أن تسعى إىل إرضاء زوجها و
ًمتزينة متنظفة، ال تبدي تعبا من عمل وال نفورا من أمر، متحرية إدخال الرسور عىل قلبه،  ً
فتحمل متاعه وتعينه عىل نزع ثيابه وتقدم إليه ما يلبس يف بيته، وذلك مراعاة لرسوره 

 .وسعادته بامرأته
ِسئل إمام دار اهلجرة مالك بن أنس  ن املرأة تبالغ يف إكرام زوجها فتتلقاه وتنزع  عظُ

أما التلقي فال بأس به، وأما القيام حتى جيلس فال، فإن هذا :  فقال؟ثيابه وتقف حتى جيلس
، فانظر كيف أقرها عىل أن تتقاه وتكرمه ظفعل اجلبابرة، وقد أنكره عمر بن عبد العزيز 

ل اجلبابرة، وما أكثر اجلبابرة يف هذا إذا دخل وتنزع ثيابه، لكن تقف حتى جيلس ال هذا فع
الزمان، اجلبابرة، بعض الناس ينظر أن املرأة دي أمة، بالضبط أمة، والنموذج اليل قدمه هذا 
الشيطان املدعو نجيب حمفوظ بتاع مش عارف السيد، هو الكلمة مقصودة هو السيد وهي 

ٍأمة يعني، هذا النموذج مازال يستدل به من وقت آلخر، فهذا  النموذج الغريب مفهوم ُ
بعض الناس أن هذه هي الرجولة، القسوة والفظاظة والغلظة واجلالفة واضح، فيسلكون 
مسالك اجلبابرة، ويتعـاملون عىل أن املرأة أمة يعني يشء يملكه، أو نظرته نظرة هبيمية 

 .ٍلغرض حمدد وكفى وحسب
ني ما أكثر الزوجات التي وكام تعلمون فمع اهتامم اإلسالم هبذا األدب العظيم لكن يع

تلقى زوجها مشغولة بطبخها الذي تأخرت فيه، بذلة الثياب، تعبة، ضيقة الصدر، كثرية 
الشكوى والضجر، ال تلبث إحداهن بعد األشهر األوىل من الزواج أن تنهمك يف مراعاة 
الطبخ أو املطبخ واألثاث وتبذل يف ذلك غاية وسعها، حتى تنرصف من حيث ال تشعر عن 



 

 

 

  
 

 
 

االحتفاء بزوجها يف امللبس أو الزينة، وإن كانت ال تغفل عن ذلك االحتفاء وتلك الزينة 
ً مما يكون عامال أساسيا يف نفرة الزوج وسخطه، فيدخل ؛الستقبال أتراهبا وزيارة جاراهتا ً

ًالبيت مستعيذا من رشها، ويفر منه مستجريا من رضها، إذ جيد زوجة قد حتولت عنه  ً
خلادم التي حتس أن واجبها منحرص يف خدمة البيت دون العناية وتقمصت شخصية ا

 .بصاحب ذلك البيت، يعني الزوج
أي بنية ال تغفيل عن نظافة بدنك فإن نظافته : أوصت أم ابنتها عند زواجها فقالت

تيضء وجهك، وحتبب فيك زوجك، وتبعد عنك األمراض والعلل، وتقوي جسمك عىل 
 الطباع، وتنبو عنها العيون واألسامع، وإذا قابلت زوجك فقابليه العمل، فاملرأة التفلة متجها

 .فرحة مستبرشة، فإن املودة جسم روحه بشاشة الوجه
كذلك ينبغي للرجل أن يتزين لزوجته بام يناسب رجولته كام حيب امرأته أن تزدان له، 

سف سنة ًأيضا يعني بخاتم الفضة، يعني ترجيل الشعر وإكرامه، تغيري الشيب، وهذه لأل
مهجورة، ما أدري ملاذا ندعي السلفية والتمسك بالسنة واإلخوة األفاضل الذين يرسع 
ًإليهم الشيب، طبعا غالبا بسبب وراثي مش بسبب آخر، فيرسع إليهم الشيب وال نجد  ً
االهتامم بتغيري الشيب بالصفرة أو احلمرة، يعني يستحب بل هي سنة مؤكدة تغيري الشيب 

األسود وأفضله الكتم، احلناء والكتم، وكذلك الطيب، اهتامم الرجل بأي لون ما عدا 
 عىل الرجل، كحلق ًبالطيب والسواك، وطبعا هناك أنواع من التزين مما حرمه اهللا 

اللحية أو لبس خاتم الذهب، واحلرير، وجر الثيــاب أسفل الكعبني، فالرجل يتزين بام 
ًن له أيضا، فإهنا يعجبها منـه ما يعجبـه منها، يناسب رجولته كام حيب أن يرى امرأته تزدا
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°¯ ± ² ³ ´ µ ¶L ]ًهو حيفظ حقه جدا لكنه ] ٣: ٢: المطففین
ًيتجاهل واجبه، ما عليه أل ما يعرفهوش، لكن يعرف كويس جدا وحيفظ حقوقه كاسمه 

K ويتعسف باستعامل هذه احلقوق، فهذه آية يف القرآن   J I H G 8 7
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إين ألتزين المرأيت كام تتزين يل، وما أحب أن أستنظف كل : بٍ عباس يقول ابن
َّحقي الذي يل عليها فتستوجب حقها الذي هلا عيل، يعني ال أستويف حقوقي منها حتى ال 

موضوع احلقوق والواجبات ًتعاملني باملثل فتطالب أيضا بكل حقوقها، كام أرشنا من قبل 
يف موضوع الزوجية التصور املوجود عند بعض الناس إنه موجود يف حمكمة أو يف قسم 
رشطة أو ثكنة عسكرية، موضوع أوامر ونواهي، وكل يشء أنا آمرك بكذا وعليك أن 
تسمعي وتطيعي، ويذكر اآليات واألحاديث يف وجوب الطاعة، هذه املعاملة املريي املعاملة 

مي ما تصلح يف احلياة الزوجية، هي وجدت نعم يف الرشيعة ألجل ضبط احلقوق الرس
ّوالواجبـات للجوء إليها عند التنـازع، لكن األصل هو التسامح واملعارشة باملعروف، فال 

 الرسول عليه الصالة والسالم وهو ؟مانع أن يعني امرأته يف أعامل البيت، إيه املشكلة
ة أهله، خيصف نعله ويرقع ثوبه ويقم البيت، يكنس البيت، إيه أرشف خلق اهللا كان يف مهن

 ما يتناىف، هذه املفاهيم ينبغي أن تستأصل، ما يتناىف ؟هل هذا يتناىف مع الرجولة! ؟املشكلة
ألن بعض .. مع رجولته، الرجولة أخالق وكرم ونبل، أما هذه األشياء إنه كل يشء يفرض

ق لقى واحد حتت حكمه فيطلع فيه اليل بيعمله الناس يكون يف عقد كثرية قوي وما صد
ًمعــاه مديره مثال يف الشغل أو الضابط اليل فوق منه يف اجليش، جيي يطلع بقى يعمل 
اإلزاحة، يطلع فيه اليل هو بيشوفه من الثانيني اليل هم أقوى منه، فشايف دي أضعف 



 

 

 

  
 

 
 

يف اخلارج واإلذالل واألمر، فيخلص منها بقى يف البيت احلاجات اليل بيعانيها ممن هو فوقه 
، كان يقول عبارة مجيلة ظال بالعكس أنا أتذكر كلمة جعفر الصادق ! ؟ما هذه العقد

ًجدا أيضا، يقول ًإين ألستحيي أن أظلم من ال جيد له نارصا إال اهللا تعاىل، والرسول أيضا : ً ً
ٍما من باب من أبواب ًعليه الصالة والسالم ما فاتته حتى هذه، أبدا عليه الصالة والسالم، 

ٍاخلري إال دلنا عليه، وما من باب من أبواب الرش إال حذرنا منــه، يقول عليه الصالة 
َّاللهم«والسالم  ُ ِّإين َّ ُأحرج ِ َِّ َّحق ُ ِالضعيفني َ ْ َ ِ ِاليتيم َّ ِ َ ِواملرأة ْ َ ْ َْ  يويص بالتورع من تضييع حق )٨٥(»َ

ًة وسوامها معا، الضعيفني ألن املرأة رقيقة هذين الطرفني، وانظروا كيف قرن اليتيم باملرأ
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فينبغي أن يكون عنده رمحة، وكام قلت موضوع العالقة الزوجية ـ وأكررها وال أمل ـ ] ٢٥
 الزوجني مش واحد زائد ًمش واحد زائد واحد يساوي اثنني أبدا، موضوع العالقة بني

واحد يساوي اثنني، ال الزم نتغاىض عن هذه القوانني، واحد زائد واحد ممكن تساوي 
عرشة، ممكن تساوي عرشين، تساوي مخسني مائة، مش رشط واحد زائد واحد تساوي 
اثنني، الكالم ده بقى ملا يكون فيه نزاع وحتاكم وختاصم وكذا فنعم واحد زائد واحد يساوي 

كل يشء ! ؟ني ساعتها، لكن األصل كل احلياة تبقى مبنية عىل إنك أنت قائد وهي جندياثن
ًوتستويف حقك متاما ثم تتجاهل حقوقها هي وهتمل حقوقها، ! ؟مايش عىل هذا األساس

ًوبعض األزواج بيعملوا أشياء عجيبة جدا يعني أن اإلنسان يعجب من األمور التي نسمع 
ها ويذهلا ويظلمها أفحش الظلم ثم يمنعها من الشكوى، يمنعها عنها، إن الزوجة يعني هيين

من الشكوى أو من أن تتصل بأبيها أو وليها الرشعي ليأيت هلا بحقها، ألن هو يتصور هذا 
التصور العجيب أن املرأة أمة ملكها كقطعة أثاث، يشء بيملكه ويترصف فيه كام يشاء بدون 

                                     
 ).حسنه األلباين (سمسند أمحد من حديث أيب هريرة   )٨٥(



 

 

 

  
 

 
 

 ألن ؛ً ال يمكن أن يكون دين اإلسالم أبدا، ال!؟ أي دين؟ٍرقيب وال حسيب، من قال هذا
 .املرأة إنسان مكرم، له كرامته وله حقوقه وعليه واجباته

ًأيضا كام قلنا كل حق يقابله واجب، فاملرأة يف الرشع اإلسالمي نعم تظل املرأة حمتفظة 
ًبأرسار بيتها حتى مشاكلها مع زوجها هذا أفضل، وال تدخل طرفا ثالثا مادام مها  حيالن ً

املشاكل ومادام هو ينصفها ويعطيها حقوقها، لكن هل إذا ظلمها وضيع حقها ليس من 
يف هذه احلالة من حقها، جيب أن متكن من الشكوى ألبيها ! ؟حقها أن تشتكي، من قال هذا

أو وليها الرشعي حتى ينصفها ويعطيها حقها، فاألب أو الويل نعم ليس له أن يتدخل يف 
 حالة ما إذا عجز الزوج عن فض املشاكل بينهام أو عن أداء حقها إليها حياة ابنته إال يف

واضح، ففي هذه احلالة هلا أن تتظلم لوالدها أو للقايض الرشعي أو غري ذلك حتى تستويف 
! ؟ قال إين حرمت الظلم عىل نفيس إال ظلم الرجل لزوجتههذا احلق، من قال إن اهللا 

لم ظلامت يوم القيامة إال ظلم الرجل لزوجته فهو نور يوم من قال أو من زاد يف احلديث الظ
، وإذا كنا دهذا ليس ديننا، وليست أخالق نبينا ! ؟من قال هذا! ؟القيامة واجتهدوا فيه

نزعم التحاكم للسنة وتعظيم السنة والتمسك هبا فألن نتمسك هبا يف هذه األخالق ويف 
يف الثوب ويف األذكار ويف غري ذلك، فال هذه الواليات أوىل من التمسك هبا يف اللحية و

 .تبعيض ألحكام اإلسالم، البد أن نتمسك هبا كلها ونتأدب هبذه األخالق كلها
إين ألتزين المرأيت كام تتزين يل، وما أحب أن أستنظف كل : ب عباس يقول ابن

J I H G 8  ألن اهللا ؛َّحقي الذي يل عليها فتستوجب حقوقها التي هلــا عيل  7
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أتيت حممد : وقد رسى هذا الفهم إىل التابعني، فهذا حيي بن عبد الرمحن احلنظيل يقول
ًبن احلنفية، فطبعا يراعي بقى ويكون اإلنسان عنده أيضا ذ وق، مش يرى أن زوجته تكره ً



 

 

 

  
 

 
 

ٍيشء معني يتعمد أن يفعل هذا اليشء، تنقبض من رائحة معينة من الطيب فيتعمد أن يأيت 
نوع من ! هبذا الطيب، هذه معارشة بالسوأى وليست معارشة باحلسنى، يتعمد أذيتها 

 فيتعمد ٍالطيب هي تكرهه فيتعمد أن يتعاطى هذا الطيب أذية هلا، تكره املخاطبة باسم معني
أن يكرر هلا هذا االسم نكاية فيها، هذه ليست أخالق اإلسالم بل وال أخالق اليهود وال 

 .أخالق النصارى، ليست أخالق البرش املكرمني أن يفعلوا هذه األفاعيل
ٍأتيت حممد بن احلنفية فخرج إيل يف ملحفة : فهذا حيي بن عبد الرمحن احلنظيل يقول َّ

إن هذه امللحفة : قال! ؟غالية ـ وهو نوع من الطيب ـ فقلت ما هذامحراء وحليته تقطر من ال
 .َّألقتها عيل امرأيت ودهنتني بالطيب، وإهنن يشتهني منا ما نشتهي منهن

أما زينة الرجال فعىل تفاوت أحواهلم، فإهنم يعملون ذلك عىل اللبق : قال العلامء
يف وقت وال تليق يف وقت، وزينة تليق والوفاق، يعني احلذق واللباقة، فربام كانت زينة تليق 

ٍبالشباب، وزينة تليق بالشيوخ وال تليق بالشباب، واملقصود أنه يكون عند امرأته يف زينة 
ترسها وتعفها عن غريه من الرجال، وقد وسعت رشيعة اهللا اإلباحة فيام يتزين به اإلنسان 

ًومل تقيده إال تقييدا يسريا لكي ال خترج الزينة إىل امل H G 8 فسدة املرضة، قال تعاىل ً  7
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ِغري ْ ٍإرساف َ َ ْ َوال ِ ٍخميلة َ َِ  .ىل الناس أهم يشء عدم اإلرساف وعدم التكرب واالختيال ع)٨٦(»َ

                                     
 ).حسنه األلباين(سنن النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده   )٨٦(



 

 

 

  
 

 
 

ْكل«: دقال رسول اهللا :  قالبٍوعن عبــد اهللا بن عباس  َشئت َما ُ ْ ْوالبس ِ َ  َما َْ
َشئت ْ َأخطأتك َما ِ ْ َْ َ ِاثنتان َ َ َ ٌرسف ْ َ ْأو َ ٌخميلة َ َ ِ  ِ يف اللباسِنا باالعتدالُ يأمرُ فاإلسالم)٨٧(»َ
 ِ بالقشورٌ ألنه اشتغال؛ظم هبا أن يباهي بثيابه أو يتعاِكره للمرأةُ كام يِكره للرجلُ، ويِوالزينة

 .بابُّ عن اللٌوإعراض
نكتفي الليلة هبذا القدر، أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم، سبحانك اللهم ربنا 

والسالم عليكم ورمحة اهللا  .وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك
 وبركاته

                                     
 .بًرواه البخاري موقوفا عىل ابن عباس  )٨٧(
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لعاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقني، وال عدوان احلمد هللا رب ا
ًإال عىل الظاملني، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده 

 .ورسوله
ٍاللهم صل عىل حممد النبي وأزواجه أمهات املؤمنني وذريته وأهل بيته كام صليت عىل  ِ

 . جميدآل إبراهيم، إنك محيد
فقد استفاضت السنة املطهرة بالتوجيهات النبوية املباركة التي حتث عىل : أما بعد

ُتزوجوا«: أنه قال صالتناسل وكثرة الولـد، كام يف احلديث الصحيح عن النبي  َّ َ َالودود َ ُ َ ْ 
َالولود َُ ِّفإين ْ ِ ٌمكاثر َ ُِ ْبكم َ ُ َاألمم ِ َ ُ دل عىل فضيلة  وغري ذلك من األحاديث الكثرية التي ت)٨٨(»ْ

 فلذلك من املقاصد العليا للرشيعة اإلسالمية ؛طلب الولد ورجاء الثواب من كثرة الذرية
تكثري النسل، املحافظة عىل النسل اإلسالمي، فهذه من املقاصد العليا للرشيعة اإلسالمية، 
حتى إن العلامء حكموا بأن أي حديث فيه حث عىل العزوبة وتفضيل العزوبة فهو حديث 

ُ، ويرفض من حيث املتن ألنه يف هذه احلالة يعترب  صيف ال يمكن أن يصح عن النبي ضع ُ
ًمتناقضا مع مقصد أسايس من مقاصد الرشيعة اإلسالمية، وهو تكثري النسل، فأي حديث 
ًمما فيه تفضيل العزوبة واحلث عىل العزوبة أو تزهيد الناس يف الزواج يعترب حديثا ضعيفا ال  ً ُ

ًجيوز االحتجاج به لسبب أسايس وهو أن هناك يعني عيبا يف متنه أو نكارة يف ُيعمل به وال  ٍ
 .متنه من حيث إنه يتناىف ويتعارض مع املقاصد العليا للرشيعة اإلسالمية

ِوقد رتب األجر عىل كثرة الولد، حتى لو مل يعش هؤالء األوالد، فقال النبي   َما«: دُ
ْمن ِالناس ِ ٌمسلم َّ ْ ُيموت ُِ ُ ُله َ ٌثالثة َ َ ْمن ََ ِالولد ِ َ ْمل َْ ُيبلغوا َ ُ ْ َاحلنث َ ْ ِ َّإال ْ ُأدخله ِ َْ َ َاجلنة اهللاَُّ َ َّ ِبفضل َْ ْ َ ِ 

ِرمحته ِ َ ْ ْإياهم َ َُّ ِ«)٨٩(. 

                                     
 .)باينصححه األل(، سسنن أيب داود من حديث معقل بن يسار  )٨٨(
 .سصحيح البخاري من حديث أنس بن مالك  )٨٩(



 

 

 

  
 

 
 

كذلك من رباهم وسهر عليهم حتى كربوا وكانوا صاحلني فإن أجره ال شك أكرب 
ْصغارهم« صوأعظم، وتعلمون قول النبي  ُُ َ ُدعاميص ِ َ ِاجلنة َِ َّ  يعني يتلقى أحدهم أباه )٩٠(»َْ

عند باب اجلنة فيأخذ بصنفة إزاره كام آخذ أنا بصنفة إزارك هذا فال ينتهي به حتى يدخله 
ًاجلنة، يعني الصغار الذين يموتون صغارا وأطفاال يف حياة آبائهم فيصرب اآلباء يعني يأتون  ً

دخله اجلنة، فهذه فضيلة يوم القيامة عىل باب اجلنة فيأخذ أباه من ذيل ثوبـه وجيره حتى ي
 .ًالذرية حتى لو ماتوا صغارايف حياة آبائهم برشط أن يصرب اآلباء عىل ذلك

ُيا سعيد تزوج فإن خري هذه األمة أكثرها نساء، حيتمل معنى : بٍ عباس يقول ابنو ً
إما ”ًيا سعيد تزوج فإن خري هذه األمة أكثرها نساء"هذا األثر عن بن عباس أحد معنيني 

ًد خري هذه األمة يعني خري املسلمني من تزوج أكثر ألنه مظنة أن ينجب أوالدا أكثر، املقصو
 د فإنه خري هذه األمة، فيكون املقصود بخري هذه األمة النبي دِأو تزوج واقتد بالنبي 

 اثنان سًكثرها نساء، وما ذلك إال لطلب الولد والذرية، وقد كان لقيس بن عاصم وكان أ
 .ًوثالثون ذكرا

ما ما ورد يف السنة من الرتخيص يف العزل مع الكراهة فإنه ال ينبغي أن يؤخذ اجلواز أ
ُمن هذا الرتخيص، فإنه جواز ترغيب الناس عىل العموم فيام يسمى بوسائل منع احلمل أو 
حتديد النسل، فإن هذا ينايف مقصود الشارع احلكيم من حفظ النسل واستمراره، يعني 

ناقشنا هذه القضية بالتفصيل، موضوع حتديد النسل هو جائز باختصار شديد وإن كنا 
ٍباجلزء ممنوع بالكل، جائز باجلزء يعني ينبغي أن يفتى فيه كل إنسان عىل قدر سؤاله، فبعض  ُ
ُالناس حيتاج إىل ذلك ويباح له ذلك والبعض ال جيوز له ذلك، أما أن يدعى املسلمون دعوة  ُ

جيوز عىل اإلطالق، هذا ال يمكن أن جييزه عامل من العلامء عامة إىل تنقيص نسلهم فهذا ما ال 
ٍلسبب مهم وهو الذي ذكرناه، وهو أن هذا يتناىف مع املقاصد العليا للرشيعة اإلسالمية، 

                                     
 .سمن حديث أيب هريرة  صحيح مسلم )٩٠(



 

 

 

   
 

السياسات العليا واألساسية للرشيعة اإلسالمية تقيض بتكثري النسل املسلم واضح، ففيام 
ُث فيام يتعلق بالعزل مع كراهته إنام يراد به يتعلق بالرتخيص الذي ورد يف بعض األحادي

ًحاالت معينة، حيث ربام يكون مباحا، أو ربام يكون أحيانا واجبا حلفظ حياة األم وهكذا،  ًً
ُفتحديد النسل أو األخذ هبذه الوسائل إذا أبيح فإنام يباح باجلزء، باجلزء يعني كل حالة تقدر  ُ

ًي حتدد إن كانت صحة األم مثال ال حتتمل ذلك أو بقدرها، والطبيبة املسلمة الثقة هي الت
ًلغري ذلك من األسباب املعتربة رشعا، ففي هذه احلالة جيوز باجلزء لكن ال جيوز اإلعالن 

 ألن هذا ينايف مقصود ؛بصفة عامة يف املجتمع اإلسالمي لتحريض الناس عىل تقليل النسل
 .الشارع احلكيم من حفظ النسل واستمراره

ُكام جيب أن يفهم أن دعوى حتديد النسل بني املسلمني : تاذ عدنان باحارثيقول األس
ًدعوة تبشريية نرصانية هتدف إىل تقليص أعداد املسلمني، علام بأن حتديد النسل بالنسبة 
ًألهل الكنيسة يعد جريمة، فهذه إيطاليا تضع قانونا صارما ضد من يقوم بالدعاية لتحديد  ً ُ

ٍسقاط للجنني بصورة متعمدةالنسل أو يقوم بعملية إ  وذلك لعلمهم ويقينهم أن الثروة ؛ٍ
ٍالبرشية هي أكرب مصدر لالقتصاد، فاإلنسان هو صاحب إمكانية العمل والتفكري 
 .واالخرتاع وتركيب األغذية وإجياد احللول، وعامة القوانني الغربية حترم يعني اإلجهاض

احلمل، عملية تنظيم احلمل وترك فراغ هناك فرق بني هذا الذي أرشنا إليه وبني تنظيم 
ٍزمني بني املولود والذي يليه ملصلحة األم ومصلحة املولود الذي حيتاج بعد الوالدة إىل كثري 
ًمن احلقوق كالرعاية والرضاعة وغري ذلك، فاملقصود إذا روعي مصلحة املرأة صحيا 

رض يعني لفرتة، ومصلحة الطفل الذي يرضع وحصل أخذ ببعض هذه األسباب التي ال ت
ًوهي يف العموم بتكون تقريبا سنتان، تفريغ احلمل أو منع احلمل يف هذه الفرتة مؤقتا إىل أن  ً
يستويف الرضيع حقه من الرضاعة، ألنه إذا حصل محل أثناء الرضاعة فإن هذا قد يرض هبذا 

 جمرد ُالرضيع الذي يرضع، وإن كان يعترب من وسائل منع احلمل الفسيولوجية الطبيعية
 وسيلة من وسائل منع احلمل، لكن هذا غري مطرد يف كل ؟ُالرضاع، الرضاع نفسه يعترب إيه

النساء، يمكن أن يقع محل مع الرضاع واضح، فالشاهد يعني أنه إن كان هذا حيصل عند 
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ُ أن يمنع احلمل أثناء الرضاع بصورة طبيعية مادامت بعض النساء حلكمة من اهللا 
ُيعطى املولود الرضيع حقه من العناية واالهتامم والرضاع، لكن إن  حتى ؟ترضع، ملاذا

 .حصل محل فربام يرتتب يعني عىل ذلك بعض الرضر، وهذا هو نكاح الغيلة املعروف
ٍومعلوم أيضا أن الرشيعة جاءت بإباحة تعدد الزوجات ألسباب عديدة، من هذه  ً

 حرمت ومنعت كل ما يعوق حتقيق األسباب طلب الذرية واالستكثار منها، كام أن الرشيعة
هذا املقصد كالرهبانية والتبتل وغري ذلك من املعوقات، ففيام يتعلق بأمر يعني طلب الولد 

  M K J I H G 8أشار إليه القرآن الكريم يف قول اهللا   7! " # 
$ % & (' ) * + , - /. 0 1 2 3 4 

5 6 7 8 :9 ; < = > ? @ BA C D 
E F G H I J K L M ON P Q R S UT V W 

X Y Z \[ ] ^ _ ` ba c d e f g h 
i j L]فاآلن بارشوهن يعني وابتغوا ما كتب اهللا لكم يعني هذا أمر ] ١٨٧: البقرة

ًبأال يقترص األمر عىل قضاء وطر ولكن ينوي أيضا ابتغاء ما وضع اهللا يف النكاح من  ٍ
ا البد يف حتصيله من األخذ يعني التناسل، وابتغوا ما كتب اهللا لكم يعني من الذرية، فإن هذ

J I H G 8 7  ولذلك قال مجع من السلف يف تفسري هذه اآلية ؛باألسباب
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 .قالوا أي من أجل طلب الولد



 

 

 

   
 

َإذا«: ب جلابر بن عبد اهللا دوقال النبي  َقدمت ِ ْ ِ َفالكيس َ ْ َ ْ َالكيس َ ْ َ  وهذا )٩١(»ْ
حديث متفق عليه، املقصود بالكيس هنا الولد، يعني ألنه ال يأيت إال بالنكاح فجعل طلب 

 .يس الكيس يعني جعل طلب الولد من العقلالولد من العقل، الكيس يعني العقل، الك
َقال«: وتعلمون حديث النبي عليه الصالة والسالم حينام قال ُسليامن َ َ ْ ُبن َُ َداود ْ ُ  إ َ

َّألطوفن َ ُ َ َالليلة َ َ َعىل َّْ ِمائة َ ٍامرأة َِ َ َ ْأو ْ ٍتسع َ ْ َوتسعني ِ ِ ِْ َّكلهن َ ُ ُّ ِيأيت ُ ْ ٍبفارس َ ِ َ ُجياهد ِ ِ َ ِسبيل ِيف ُ ِ  اهللاَِّ َ
َقالَف ُله َ ُصاحبه َ ُ ْإن َِ َشاء ِ ْفلم اهللاَُّ َ َ ْيقل َ ُ ْإن َ َشاء ِ ْفلم اهللاَُّ َ َ ْحيمل َ ِ ْ َّمنهن َ ُ ْ َّإال ِ ٌامرأة ِ َ َ ٌواحدة ْ َ ِ َ 

ْجاءت َ ِّبشق َ ِ ٍرجل ِ ُ ِوالذي َ َّ ُنفس َ ْ ٍحممد َ َّ َ ِبيده ُ ِ َ ْلو ِ َقال َ ْإن َ َشاء ِ ُجلاهدوا اهللاَُّ َ َ ِسبيل ِيف ََ ِ  اهللاَِّ َ
ًفرسان َ ْ َأمجعون اُ ُ َ ْ 7 ً طبعا سبق أن بينا يف تفسري سورة ص، يف تفسري قول اهللا تعاىل )٩٢(»َ

M K  J I H G 8q r s t u v w x y z L]ص :

وقلنا إن األقرب تفسري هذه اآليــة هبذه الواقعة وهي حينام مل يقل إن شاء اهللا ملا حلف ] ٣٤
 .عىل ما حلف

م البخاري يف ترمجته هلذا احلديث ـ قال باب  قوله باب ـ قول اإلما:قال احلافظ بن حجر
من طلب الولد للجهاد أي ينوي عند املجامعة حصول الولد ليجاهد يف سبيل اهللا فيحصل 

 .ُله بذلك أجر وإن مل يقع له ذلك، يعني يثاب عىل هذه النية
 .تكاثروا من العيال فإنكم ال تدرون ممن ترزقون: وروي عن عمر أنه قال

 وأن ينوي يف ذلك كله نية الولد، وأن يتعوذ باهللا من الشيطان :ملاورديوقال اإلمام ا
الرجيم، وينوي يف الولد أن اهللا لعله يرزقه من يعبد اهللا ويوحده وجيري عىل يديه صالح 

 .اخللق وإقامة احلق وتأييد الصدق ومنفعة العباد وعامرة البالد

                                     
 .بصحيح البخاري من حديث جابر بن عبد اهللا   )٩١(
 .سمن حديث أيب هريرة  متفق عليه )٩٢(



 

 

 

  
 

 
 

الد حتى قبل أن يولدوا تعلق من متعلقات األمور التمهيدية املتعلقة بحقوق األو
بقضية الوضع االجتامعي بالنسبة لعالقة الرجل باملرأة يف البيت، وهذا أمر يف غاية األمهية، 
وأي خلل يف هذا األمر ال جرم ينعكس عىل يعني نمو األوالد النفيس، فهذا املوضوع هو 

 والقيادة يف هذه موضوع قوامة الرجل عىل املرأة، البد أن حيتفظ الرجل بمركز القوامة
ًالسفينة واضح، فبام أن طبيعة املرأة ختتلف عن طبيعة الرجل اختالفا جذريا فال يمكن  ً
ًإغفال هذا االختالف بحال من األحوال، حتى إن خاليا جسمها حتمل طابعا أنثويا، فهي  ً ٍ

ًخملوقة ملهام تناسبها، كام أن الرجل خملوق ملهام تناسبه أيضا يعة بالتفريق  وهلذا جاءت الرش؛ٍ
7 ، آبني الرجل واملرأة يف املهام واألعامل، وبالتساوي بينهام يف اجلزاء والعقاب عند اهللا 

M K J I H G 8H I J K ML N O P Q 
R S T U V W X Y Z [ \ ^] _ ` a b c d e 

gf h i j k ml n o qp r s t u L]٢٢٨: البقرة[. 
 أي هلن من احلقوق الزوجية عىل  وللرجال عليهن درجة، يقول:ظيقول القرطبي 

الرجال مثل ما للرجال عليهن، وللرجال عليهن درجة يعني منزلة، هذه الدرجة هي درجة 
القوامة، يعني مها متساويان يف مبدأ احلقوق والواجبات، فحق املرأة واجب عىل الرجل، 

 يقابله أداء ٍوواجب املرأة حق الرجل، والعالقة بينهام مبنية عىل قاعدة عىل أن كل حق
 M K J I H G 8 7H Iواجب، كل حق يقابله واجب، 

J K ML N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ^] 
_ ` a b c d e gf h i j k ml n o qp r 

s t u L]وهي ال شك درجة القوامة كام سنبني إن شاء اهللا تبارك ] ٢٢٨: البقرة
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ِالرجال َ ً نعلم خطأ التصور الذي تتلقاه بعض الناس جيال عن جيل مما فيه نظرة احتقار )٩٣(»ِّ
َئا حْيَ شَاءَسِّ النُّدُعَا نَّنُا كَم«: سه من أمور اجلاهلية كام قال عمر وازدراء للمرأة، فهذ ى َّتً

 فهذه بقايا ورواسب اجلاهلية، ثم أتت يف اإلسالم بعض النصوص »َلَزْنَا أَ مَّنِهِْي ف اهللاَُلَزْنَأ
 وال عن الصحابة فعوملت معاملة دأو بعض املأثورات التي ال تصح بحال ال عن النبي 

ِقديس ونظر إليها نظرة يعني كأهنا حديث صحيح أو قول عن املعصوم الت ، وبالغ دُ
ًالناس يف ذلك حتى صاروا تبنى نظرهتم أساسا للمرأة عىل أساس االحتقار للمرأة، مثال ما  ً ُ

إنام أنت لعبة إن احتجنا إليك وإال تركناك، يرتك : ُيروى عن بعض السلف أنه قال لزوجته
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ً، وهذه النقطة بالذات مما اختذه أعداء اإلسالم سبيال دهذه اآلثار التي مل تصح عن النبي 

                                     
 .)صححه األلباين(، لسنن أيب داود، سنن الرتمذي من حديث عائشة  )٩٣(
 . سبق خترجيه)٩٤(



 

 

 

  
 

 
 

ن املسلمني يفعلون باملرأة كذا وكذا، ويعلم للطعن يف الدين والصد عن سبيل اهللا بحجة أ
ِاهللا ما كرمت املرأة يف رشيعة كام كرمت يف رشيعة اإلسالم، فال السنة القولية وال العملية  ُِ ٍُ
تؤيد مسلك هؤالء الناس، عملية احتقار املرأة والنظر إليها نظرة ازدراء هذا من رواسب 

حاديث ضعيفة وموضوعة وإما آثار مل تصح اجلاهلية التي تتسرت وتتخفى وراء يعني إما أ
 .ُعن السلف أو حتى لو صحت فينبغي أن يعارض هبا القرآن الكريم والسنة
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رأة أي هو رئيسها وكبريها واحلاكم عليها ٌالرجل قيم عىل امل: ظٍ كثري يقول ابن
 بمقتىض الفطرة آتى الرجال خصائص ومؤدهبا إذا اعوجت، هذا معنى القوامة، اهللا 

ٍوآتى النساء خصائص ووزع املسئوليات عىل كل منهام، ولكن مع ذلك البد لكل سفينة من  ٍ
 وتكون له الكلمة ٍربان، والبد لكل طائرة من قائد، والبد ألي مؤسسة من رأس يقودها،

ً فضل الرجل أوال يعني بأنه رجل برجولته، ثم العليا، فهذه هي مرتبة القوامة، فاهللا 
ًأيضا بقيامه بالنفقة عىل زوجته، فهو معنى أن الرجل قيم عىل املرأة هو رئيسها وكبريها 

 ألن ؛واحلاكم عليها ومؤدهبا إذا اعوجت، وال زلنا نكرر أن هذا كله يف حق الرجل السوي
بعض الناس لألسف الشديد كام تكلمنا األسبوع املايض ال يعني يكون عندهم اعتدال يف 
ًهذه النقطة، هو يعني كمل نقول مرارا هناك فرق بني احلق بني استعامل احلق وبني التعسف 
ِيف استعامل احلق، يعني مما أعجب له بشدة بعض الناس مثال امرأته زوجته أبوها مرض  ً

ًمرضا شديد ًا حتى وصل إىل مرحلة االحتضار، وهو ومن حوله مجيعا يعني يشريون عليه ً
ويعارضون هذه املرأة التي تشتاق أن ترى أباها قبل أن يموت واضح، يقول هلا أل طاعتك 
ِلزوجك ومكثك يف البيت بدون أن تري أباك حتى لو مات لك فيها ثواب كذا وكذا، 



 

 

 

   
 

، أذكركم صالناس مع أنه ال يصح عن النبي ويستدلون باحلديث املشهور عىل ألسنة 
ِباحلديث وهو أن امرأة مرض أبوها فاستأذنت زوجها يف أن تزوره فلم يأذن هلا حتى مات 
ًأبوها، فحزنت لذلك حزنا شديدا فأوحى اهللا إىل نبيهم إن اهللا قد غفر هلا بطاعة زوجها،  ً

ئد واحد يساوي اثنني، حقه ًفيتشبثون بمثل هذا، فكام قلت مرارا املوضوع مش واحد زا
ًيبقى ما يفوتش فرصة إنه يتنازل عن حقه، أحيانا تكون هناك سوء معارشة، هذا ليس من 

ما هذا ! املعارشة باملعروف، أن حيرمها من رؤية أبيها حتى وهو عىل فراش املوت 
طيب إن كان يف سبب معقول نقول نعم تطيع زوجها وال ! هذا تعسف وحيتج ! ؟التعسف

ج إىل زيارة أبيها، لكن إن مل يكن هناك سبب معقول، العملية حمض حتكم، حمض حتكم ختر
ويكون اإلنسان عنده نقائص يف نفسه أو مشاعر هو حيتاج إىل عالجها فمجرد أن يقع حتت 
ًيده يكون يف إيده سلطة يقهر كل من حتته، وهذا باب ما بيكون يعني مستبدا يف البييت فقط 

تى ما وقع إنسان حتت قبضته فإنه ال يرمحه وال يتعامل باحلسنى وال لكن يف كل مكان، م
ًيعرف املعروف إليه سبيال، فهناك فرق بني احلق والتعسف يف استعامل احلق، فإن كان هناك 
سبب وجيه منطقي أو رشعي بتعبري صحيح يمنعه من اإلذن هلا بالذهاب لزيارة أبيها حتى 

، لكن هل تصل طيـع وتؤجر إن شاء اهللا من اهللا وهو عىل فراش املوت نقــول نعم ت
حتى أبوها الذي هو عىل فراش املوت ! ؟يصل اجلفاء إىل هذا احلد! ؟األمور هلذا احلد

ًفهذا أيضا من مظاهر التعسف وعدم ! ؟والذي يموت دون أن تراه، حتى هذه نتعسف فيها
سان مكرم معزز داخلة يف قوله تعاىل احرتام آدمية املرأة وكرامة املرأة ومشاعر املرأة ألهنا إن
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ًمكرم ألنه ليس خشبة وليس مجادا وليس حيوانا لكنه إنسان كرمه اهللا  ً؛ هبذه اإلنسانية 
ر ما عنده من النامذج ما ًفإذا التعسف الذي حيصل والنامذج كثرية أكيد لو قلنا كل واحد يذك

تنتهي لن ننتهي، لكن هذه جمرد إشارة إىل عملية التعسف يف استعامل احلق، خاصة بالنسبة 



 

 

 

  
 

 
 

ًللرجال يعني مع النساء مما يورث فيام بعد مشاكل كثرية جدا، فربام صربت املرأة وكتمت يف 
ة، فإن الفطرة لن نفسها أو بتعبري آخر كبتت وكبتت وكبتت إىل أن حيصل انفجار يف النهاي

ٍتطيق هذا الضغط املستمر، والرجل احلكيم العاقل البد أن يدع متنفسا بني وقت وآخر،  ً
 : يقول الشاعر

  ِوإذا ملكت النفـوس فابــــغ رضـاها
 

  فلها ثـورة وفيهـا مـضاء 
  يـسكن الــوحش للوثــوب مــن األرس 

 
  فكيف اخلالئـق العقـالء 

 حتى الساسة يف السياسة بيأخذوا باهلم من هذه لكل إنسان يملك سلطة عىل من دونه، 
ٍهذا األمر، يعني كان أيام عبد النارص يف وقت من األوقات حس إن يف غليان يف الشعب، 
غليان شديد وكبت وقهر لشدة الكبت والقهر، وبعدين خطب خطبة وقال هلم يا مجاعة كل 

ي مؤسسة أو أي واحد يكتب شكوى اليل عنده أي شكوى يف أي مرفق من املرافق أو أ
وزارة، كل اجلامهري مطالبة أهنا تكتب يف رؤسائها يعني اليل عنده أي شكوى يكتبها واضح، 
ًوسننظر يف هذه الشكاوى ونأيت لكم بالعدل ومش عارف إيه إىل آخره، فطبعا اليل حصل 
ًإن فعال الناس استجابت وفرحت جدا، وهذا حصل فعال كل واحد قعد يكتب كل حاجة  ًً

 ألن هذه املقصود ؛ً، طبعا هو أكيد دي كانت نصيحة من حد بيفهم يف األمور النفسيةمعذباه
ًجمرد تنفيس عن شحنة أو شحنة مكبوتة وسمح هلا بأن تتنفس، خالص بس طبعا هو مش  ِ ُِ
ٍممكن يعمل يشء واضح، لكن هو املقصود أن يرتك هلم فرصة للتنفيس، بني وقت وآخر 

ًوقهرها وجربوهتا بيرتكوهم يعملوا مظاهرات أحيانا جتد بعض احلكومات مع تسلطها 
حتى لو عملوا ختريب لكن بيبقى حمدود ألن بيدي فرصة للتنفيس، كذلك أنت مع أوالدك 
خاصة يف سنة املراهقة كام تكلمنا بالتفصيل، الكبت املستمر ممكن حيصل انفجار بعد ذلك 

ًأن يرتك متنفسا، فالكبت املستمر ٍومترد، خيرج من يدك، لكن بني وقت وآخر احلكيم البد 
 ولذلك كام يعني نقول فيام يتعلق بالتعامل مع املرأة الكبت الكبت ؛سينتهي باالنفجار

ً أن كثريا من األمور التي نعتربها اآلن الكبت البد يف النهاية ينتهي هلذا، ومن حكمة اهللا 



 

 

 

   
 

ًبالتنفيس، أحيانا بعض ًنحن اكتشفناها حديثا مثل العالج عن طريق التنفيس، العالج 
الناس بيكون عندها مشاكل ليس عالج هو مش طالب أي يشء غري إنه عايز حد يسمع له 

 حلة بتغيل فأنت بتشيل الغطاء بس علشان هتدأن النار ؟ينفس، هذا يف حد ذاته نوع من إيه
يه شويه، بس بمنتهى البساطة، نفس هذا النوع من العالج اليل إحنا بنعتربه حديث نص عل
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ًله فرصة يتكلم، فإذا حصل بيمكن من حتصيل حقوقه مثال عن طريق دع يتشكى من ظامله،  ُ

ً إذا ؛ العناء الذي يعانيهالقضاء الرشعي أو غريه، أو حتى جمرد إنه يتكلم فهو بينفس عن هذا
من احلكمة أن الزوج يرتك للزوجة وألبنائه فرص التنفيس، الكبت املستمر هو سيدفع ثمنه 
يف النهاية، البد إنه إذا حصل بينهام يشء يعني إما أن حيل مشكلته معها بنفسهام بالتعاون 

ً أن يعرتف رغام عنه بينهم والتفاهم، وإما إذا عجزا عن حسم املشكلة ففي هذه احلالة البد
بحقها يف أن تتشكى لوليها، أما أن يتعامل معها تعامل األمة التي يملكها كام يملك املقاعد 
ُوالكرايس واألجهزة، أل املرأة إنسان مكرم فالبد أن تعطى فرصة للشكوى لوليها كي 

 ًأيضا يعطيها حقها إذا مل تستطع أنت أن تؤدي هلا هذا احلق واضح، فنذكركم بالبيتني 
  ِوإذا ملكت النفـوس فابــــغ رضـاها

 
  فلها ثـورة وفيهـا مـضاء 

  يـسكن الــوحش للوثــوب مــن األرس 
 

  فكيف اخلالئـق العقـالء 
إذا كان الوحش الذي ليس عنده عقل وال عاطة يعني جياشة كاإلنسان يعني إذا  

 أول فرصة ًأسأت إليه أو إذا حبسته يف القفص يظل يعني إيه مرتبصا بك حتى إذا ما أتت
 .فإنه هييج ويثور ويتمرد أو هيرب أو يفعل كذا أو كذا

  يـسكن الـوحش للوثـوب مــن األرس
 

ــق العقــالء    فكيــف اخلالئ
 اجلمل حقود وصبور، ومن صربه إنه ؟يمكن أكثر حيوان مشهور باملوضوع ده مني 

 .بيكتم يف نفسه ويظل حلد ما جيي فرصة مناسبة ويقتنصها ويتمرد يعني عىل سيده
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الرجل قيم عىل املرأة أي هو رئيسها وكبريها واحلاكم عليها ومؤدهبا إذا : بن كثريايقول 
 أن الرجل أقوى من  الرجل أسباب القوامة من القوة، ال شكاعوجت، فقد آتى اهللا 

املرأة، والشجاعة، ال شك أن الرجل أشجع من املرأة، وكامل العقل والدين مما يؤهله إلدارة 
ٍاألرسة وحراستها واإلنفاق عليها، حتى وإن استقلت املرأة ماليا فهي ال تزال فطريا بحاجة  ً ً

التي فطر الناس إىل قوامة الرجل وسيطرته، أي يشء جيري يف الدنيا عىل خالف فطرة اهللا 
عليها ما تنتظر منه إال الفساد وإال اخلبال والبالء، أي يشء خيالف هذه السنن اإلهلية 
والقوانني يعني الفطرية، فالوضع الطبيعي هو أن يكون للرجل القوامة عىل املرأة، أما إذا 

ذي انعكس األمر وصارت املرأة هي القيمة أو هي املسرتجلة فحدث وال حرج عن اخللل ال
حيصل يف هذا البيت، فالوضع الطبيعي والصحيح هو أن حتافظ املرأة للرجل عىل هذه 
القوامة وعىل هذه الدرجة وعىل هذه الفوقية عليها، واحلقيقة إن اسرتجال املرأة وكوهنا هي 
ًاملسيطرة األم املسيطرة أو املتسلطة أو الزوجة املتسلطة هذه بال شك تكون سببا يف الوبال، 

ًذا راجعنا املراجع النفسية التي كتبها الكفار ال يعرفون شيئا عن اإلسالم هم أنفسهم يعني إ
يقولون كثري من األمراض تنشأ يف األوالد يف األرسة التي يكون فيها األم متسلطة، فاألم 

 .املتسلطة تدمر أوالدها وتدمر بيتها، أي نعم

ٍريا بحاجة إىل قوامة الرجل ًوحتى إن استقلت املرأة ماليا فهي ال تزال فط: يقول ً
ًوسيطرته، كام أن األوالد بحاجة إىل ذلك أيضا، فإن رمز السلطة عند الطفل عادة يكون  ٍ
األب، يكون لألب، األب رمز السلطة اليل هي السلطة اليل فيها القوة واحلزم واإلدارة 

احلنان عادة يكون ًوالسيادة، دائام رمز السلطة يف نظر الطفل بيكون األب، لكن رمز احلب و
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األم، األم للحب واحلنان والعطف وكذا، أما األب فهو ألخذ القرارات واحلسم وللسلطة 
ً هلذا كان واجبا عىل األم أن تركز هذا املعنى يف نفوس أبنائها لتوجد ؛احلاكمة يف األرسة

عليم، لألب املهابة يف نفوسهم ليحصل االنتفاع بسلطته وشخصيته يف عمليتي الرتبية والت
فاألم مسئولة عن املحافظة عىل هذا املعنى يف نظر األوالد، يعني ال يصلح أهنا ختدش سلطة 
ًاألب وقوامته سواء أمام األوالد أما يف غياهبم، نجد بعض األمهات أحيانا حتزب األوالد، 
 آباء وأمهات بيحزبوا األوالد إىل فريقني، ده فريق األم وده مع األب، وبعض األوالد كام

قلت من قبل يلعب عىل احلبلني ليحصل نتائج ويستثمر هذا التحزيب إىل مصلحته واضح، 
ففي احلقيقة األم التي تفعل ذلك سواء تتكلم عىل األب بطريقة غري الئقة يف وجوده أم يف 
غيابه هي يف احلقيقة تفسد أوالدها، فالبد من املحافظة عىل املركز األديب لألب باعتباره رمز 

يف البيت، احلاكم عىل هذا البيت، فإن خدش هذا األمر مما جيني ثامره املريرة يعني السلطة 
األوالد قبل كل أحد، فاألم مسئولة عن احرتام األب وغرس هذا االحرتام يعني يف نفوس 
أبنائها حتى تبقى مهابة األب يف نفوسهم، وبالتايل يبقى له السلطة عليهم كي يقومهم إذا 

 .احتاجوا

ىل موضوع القوامة يعني بعد أن أعلن اإلسالم موقفه الرصيح من إنسانية املرأة فنعود إ
وأهليتها وكرامتها نظر إىل طبيعتها وما تصلح له من أعامل احلياة، فاإلسالم أبعد املرأة عن 

 وهلذا خصها ببعض األحكام ؛كل ما يناقض تلك الطبيعة أو حيول دون أداء رسالتها كاملة
ًأو نقصانا، كام أسقط عنها لذلك الغرض بعض الواجبات الدينية ًعن الرجل زيادة 

واالجتامعية، وهذا حديث يطول، احلقيقة هذا موضوع مستقل لكن ليس موضوعنا 
األسايس فذلك نتجاوزه، موضوع تقسيم الوظائف بني الرجل واملرأة يف غاية احلكمة 

 عن الرجل يف أحكام وتنقص عنه والتناسق كام هو شأن اإلسالم يف كل األمور، فاملرأة تزيد
ًيف أحكام، فنالحظ مثال أن الرشيعة ألن املرأة واجبها األسايس هو خدمة البيت والزوج 

ُواملرأة«: واألوالد ورعايتهم كام قال النبي عليه الصالة والسالم َ ْ َْ ٌراعية َ َ ِبيت ِيف َِ ْ َزوجها َ ِ ْ َ 
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ٌومسئولة َ ُ ْ َ ْعن َ َرعيتها َ ِ َِّ هذه الفريضة األساسية يف حياهتا نجد أن الرشيعة  فمن أجل رعاية »َ
 ألهنا ؟أسقطت عنها صالة اجلمعة بخالف الرجل، فصالة اجلمعة غري واجبة عىل املرأة ملاذا

ًمشغولة يف بيتها، والرشيعة راعت هذا األمر، كذلك مثال هيئة اإلحرام يف احلج، هذه 
ًلية التخفف من الثياب، فاملرأة أيضا ال ُيراعى فيها االختالف بني املرأة وبني الرجل يف عم

تتكشف حتى يف حالة اإلحرام كام هو معلوم، يف حني أن الرجل يعني حيرم يف إزار ويف 
رداء، كذلك سقط عنها واجب اجلهاد إال يف حالة النفري العام، وغري ذلك مما ينسجم مع 

 M K J I H G 8 7Eًفطرهتا وطبيعتها وال يرهقها من أمرها عرسا، 
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D FE G H I L]ًإذا املرأة األوىل حواء كانت يف وجودها األول مستندة ] ٦: الزمر ً

ًالرجل وفرعا منه، املرأة هي أصال فرع عن الرجل، الرجل هو األصل ثم املرأة إىل وجود  ً
ِفرع، كام تعلمون خلقت من إيه  من ضلع، يعني وهي عظام القفص الصدري أو إحدى ؟ُ

ًهذه العظام، فكون وجود املرأة يف األول مستندا إىل وجود الرجل وفرعا منه هذا أمر كوين  ً
رأة يف إجيادها األول عليه، وجاء الرشع الكريم املنزل من عند اهللا ، أنشأ املقدري من اهللا 

ُليعمل به يف أرضه بمراعاة هذا األمر الكوين القدري يف حياة املرأة يف مجيع النواحي، فجعل 
ًالرجل قائام عليها وجعلها مستندة إليه يف مجيع شؤوهنا كام  ً K  J I  H G 8  7
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ً ألن الفوارق بني النوعني كونا وقدرا أوال ورشعا منزال ثانيا متنع من ذلك ؛يمكن أن تتحقق ً ًً ً ً
ًمنعا باتا، ولقوة الفوارق الكونية والرشعي  أنه لعن دة بني الذكر واألنثى صح عن النبي ً

َلعن«املتشبه من النوعني باآلخر  َ ُرسول َ ُ َاملتشبهني د اهللاَِّ َ ِ ِّ َ َ ْمن ُْ ِالرجال ِ َ ِبالنساء ِّ َ ِّ ِ 
ِواملتشبهات َ ِّ ََ َ ْمن ُْ ِالنساء ِ َ ِبالرجال ِّ َ ِّ َلعن« )٩٥(»ِ َ ُرسول َ ُ َالرجلة د اهللاَِّ َ َ ُ ْمن َّ ِالنساء ِ َ   التي)٩٦(»ِّ

 ألن الرشيعة حريصة أشد احلرص عىل احرتام الفوارق ؟تتشبه بالرجال، فلامذا هذا اللعن
ًالكونية القدرية والرشعية أيضا بني النوعني كي ال تتحطم هذه الفوارق التي ال يمكن يف 

 ® ¬ » M K J I H G 8 7¦ § ¨ © ªاحلقيقة أن تتحطم، 
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´ µ وهي صادقة يف ذلك بال شك  µ´ ³ ² عمران تقول   ³ ²  
 شك، أما الكفرة وأتباع الكفرة فيقولون إن الذكر واألنثى سواء، فهي صادقة يف هذا بال

 ³ ال شك أن هذه السالبة هي الصادقة ؟فأهيام أصدق هذه السالبة أم هذه املوجبة  ² 
 µ´ نفي، أما قول الكفار بام يضاد قول اهللا ُ إن الذكر واألنثى سواء فهذه يعني 

 . ذلككاذبة بال شك، هذه مقولة كاذبة ال شك يف
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 .باري من حديث عبد اهللا بن عباس صحيح البخ )٩٥(
 ).صححه األلباين(، لسنن أيب داود من حديث عائشة  )٩٦(



 

 

 

  
 

 
 

¿ À Á L]ُيالحظ هنا أن امرأة عمران هي التي سمتها، مع أننا ] ٣٦: آل عمران
ًنعلم أن التسمية من حق األب، فهذا أيضا يشري إىل عملية التسامح والتفاهم يف موضوع 

ًريا ما حتدث مشاكل، فهاهي امرأة عمران هي التي سمتها مريم، ومع تسمية األوالد التي كث
 من حق الرجل، فهذا مما ينبغي أن جيري ؟ًذلك مع أن التسمية حق أصال هي من حق من

 .فيه التسامح
ًفإذا بام أن اإلسالم يعني دين الفطرة فقد قررت يعني الرشيعة اقتسام أعامل الزوجية 

ٍ الرجل يف خلقته بقوة يف ىض هذه الفطرة، فقد فضل اهللا بني الرجل واملرأة عىل مقت
اجلسم والعقل كان هبا أقدر عىل الكسب واحلامية والدفاع اخلاص باألرسة والعام لألمة 
ِوالدولة، ومن ثم فرض عليه النفقة، وهبذا كان الرجال قوامني عىل النساء يتولون الرياسة  ُ

عام وال اخلاص بدوهنا، فعليه مجيع األعامل اخلارجية العامة واخلاصة التي ال يقوم النظام ال
 .يف أصل الفطرة

ًومن مقتىض الفطرة أيضا اختصاص املرأة باحلمل والرضاع وحضانة األطفال 
 .وتربيتهم وتدبري املنزل بجميع شؤونه

ْكلكم«: دقال  ُ ُّ ٍراع ُ ْوكلكم َ ُ ُّ ُ ٌمسئول َ ُ ْ ْعن َ ِرعيته َ ِ َِّ ُاإلمام َ َ ِ ٍراع ْ ُومسئ َ ْ َ ْعن ٌولَ ِرعيته َ ِ َِّ َ 
ُوالرجل ُ ٍراع ََّ ِأهله ِيف َ ِ ْ َوهو َ ُ ٌمسئول َ ُ ْ ْعن َ ِرعيته َ ِ َِّ ُواملرأة َ َ ْ َْ ٌراعية َ َ ِبيت ِيف َِ ْ َزوجها َ ِ ْ ٌومسئولة َ َ ُ ْ َ ْعن َ َ 
َرعيتها ِ َِّ  فتأمل كيف حرص وظيفتها يف بيت زوجها، وال ينازع يف تفضيل اهللا الرجل عىل )٩٧(»َ

رة إال جاهل أو كافر، بل إن من استقرأ طباع النساء السليامت الفطرة من املرأة يف نظام الفط
جناية سوء الرتبية وفساد النظام يرى أن هذه األفضلية ثابتة عندهن، وال أدل عىل ذلك من 

 .ًأن السواد األعظم منهن يفضلن أن يكون مولودهن ذكرا ويتفاخرن بذلك

                                     
 . سبق خترجيه)٩٧(
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MLL]وهم الرجال ] ٣٤: النساء* ) آ وهن النساء، وقوله  n
qp oْلو« لقول النبي عليه الصالة والسالم ؛ هذه درجة القوامة، وأنه القيم عليها َ 

ُكنت ْ ًآمرا ُ ًأحدا ِ َ ْأن َ َيسجد َ ُ ْ ٍألحد َ َ َ ُألمرت ِ ْ َ َ َاملرأة َ َ ْ ْأن َْ َتسجد َ َُ َلزوجها ْ ِ ْ َ ِ«)٩٨(. 
الدرجة إشارة إىل حض الرجال عىل حسن العرشة والتوسع للنساء :  عباس ابنقالو

وهذا قول :  عطيةيقول ابن. يف املال واخللق، أي أن األفضل ينبغي أن يتحامل عىل نفسه
ً واحد ولكن الناس تفرتق افرتاقا حسن بارع، فانظر كيف يكون نص ممكن يكون نص

ًمتباينا وشديدا عند التطبيق والفهم، فهذه اآلية  ً K  J I H G  8 7
MH I J K ML N O P Q R S T U V W X Y 

Z [ \ ^] _ ` a b c d e gf h i j k ml 
n o qp r s t u L]جيي واحد ينظر إليها ألنه أناين ينظر ] ٢٢٨: البقرة

ً أعطاه هذه الدرجة، درجة القوامة، فيكون أنانيا، فمثال يعني يتعسف إليها أن اهللا فضله اهللا ً
كام قلنا يف استعامل حقوقه ويتنطع ويعرس األمور التي يمكن أن تكون يسرية، يف حني انظر 

 إىل تفسري هذه اآلية، يقول أن هذه الدرجة سكيف نظر بن عباس وهو ترمجان القرآن 
س إيه سيد القوم خادمهم، مادامت درجة فينبغي يعني كأي  كام يقول النا؟إشارة إىل أن إيه

رئيس أو زعيم أو قائد البد أن يطمئن عىل رعيته أهنا استوفت كل يشء ثم يؤخر احتياجاته 
اخلاصة به هو ويتحامل عىل نفسه يف سبيل أن يؤدي حق هذه الرياسة أو حق هذه القيادة، 

                                     
 .)صححه األلباين(، سسنن الرتمذي من حديث أيب هريرة  )٩٨(
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ً هبذه العبارة، يقول تعليقا ظام بن عطية فانظر إىل كلمة بن عباس والتي يستحسنها اإلم
الدرجة إشارة إىل حض : بن عباساوهذا قول حسن بارع، يقول : عىل كالم بن عباس

الرجال عىل حسن العرشة والتوسع للنساء يف املال واخللق، أي أن األفضل ينبغي أن 
كام فعل ذلك ًيتحامل عىل نفسه يعني ويعطي أوال حق املفضول عليه، ليس إنه يأخذ منها 

الرجل وأنا ما أذكر يعني أبيات الشعر، كان رجل زوجها تركها من قوت ومن غري طعام 
تعاين اجلوع الشديد ثم ذهب هو إىل بيت احلجاج وظل يعني يأكل ويأكل ونيس مسئوليته 
جتاه أهله فأرسلت إليه مش عارف احلقيقة بأبيات أنا ما أذكرها اآلن بتقول له يعني معناها 

د عند بيت، يف اآلخر بتقول له لألسف فأنت ككلب السوء ضيع أهله، فمعناها فيجوع أتقع
أهل البيت وهو سمني، فكلب السوء شبهته بذلك، يقول أحاول أن أتذكرها مش فاكر 

 .احلقيقة
M K J I H G 8فخالصة الكالم إن   7H I 

J K ML N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ^] 
_ ` a b c d e gf h i j k ml n o qp r 

s t u L عباس إشارة إىل حض الرجال إىل حسن العرشة يقول ابن إشارة كام 
والتوسع للنساء يف املال واخللق، ألن هذه أخالق القائد أو أخالق الرئيس أو الزعيم الذي 
ًيكون مسئوال، البد أن يرتفق بالرعية ال أن يستويف منها كل حقه، بل يتحامل عىل نفسه يف 

وهذا قول حسن بارع، فالذكورة كامل :  عطيةيقول ابناية هذه يعني الرعية، سبيل رع
ِخلقي وقوة طبيعية ورشف ومجال، واملباينة واملفارقة بني الرجال والنساء أمر ال يكاد ينكره 

 .إال مكابر يف املحسوس
 ُةَدِّيَ سَُةأْرْاملَ، وِِهلْهَ أُدِّيَ سُلُجَْرالَ، فٌدِّيَ سُمَ آدِْينَ بْنِ مٍسْفَ نُّلُك«: صوقال النبي 

، ِِهلْهَ أُدِّيَ سُلُجَْرالَ، فٌدِّيَ سُمَ آدِْينَ بْنِ مٍسْفَ نُّلُك« وهذا احلديث صححه األلباين، »اَِهتْيَب
، فقوامة الرجل عىل املرأة قاعدة تنظيمية، عملية تنظيمية وليست »اَِهتْيَ بُةَدِّيَ سُةَأْرْاملَو
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سة املجتمع واستقرار األوضاع يف احلياة الدنيا، وال تسلم احلياة يف استبدادية، تستلزمها هند
جمموعها إال بالتزامها، فهي تشبه قوامة الرؤساء وأويل األمر، فإهنا رضورة يستلزمها 
املجتمع اإلسالمي والبرشي، ويأثم املسلم باخلروج عليه مهام يكن من فضله عىل اخلليفة 

ال أن طبيعة الرجل تؤهله ألن يكون هو القيم، فالرجل أقوى املسلم يف العلم أو يف الدين، إ
من املرأة وأجلد منها يف خوض معركة احلياة وحتمل مسئولياهتا، فاملشاريع الكبرية يديرها 
الرجال، واملعارك احلربية يقودها الرجال، ورئاسة الدولة العليا يضطلع هبا الرجال، وهكذا 

ُة يوفق فيها الرجال غالبا ويندر أن تفلح فيها امرأة إال ترى األمور الكربى واملصالح العام ً ُ
 .أن يكون من ورائها رجل

هذا وإن النطاق الذي تشمله قوامة الرجل ال يمس حرمة كيان املرأة وال كرامتها، 
 الرجال سادة عىل النساء، مل وهذا هو الرس العظيم يف أن القرآن الكريم مل يقل فيه اهللا 

K عىل النساء وإنام اختار هذا اللفظ الدقيق يقل الرجال سادة   J I H G 8 7
M! " # $ % & ' ( ) * + , - /. 
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K L M L]ًليفيد معنى ساميا بناء، يفيد أهنم يقومون بالنفقة عليهن ] ٣٤: النساء ًً
القيام عىل اليشء واالستبداد بالنظر فيه والذب عنهن، وقوام عىل وزن فعال للمبالغة، من 

وحفظه باالجتهاد، فقيام الرجال عىل النساء هو عىل هذا احلد، وهو أن يقوم بتدبريها 
وتأديبها وإمساكها يف بيتها ومنعها من الربوز وأن عليها طاعته وقبول أمره ما مل تكن 

جلهاد واملرياث واألمر معصية، وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل والقوة يف أمر ا
 .باملعروف والنهي عن املنكر

ِوشأن القوامني أهنم يصلحون ويعدلون ال أهنم يستبدون ويتسلطون، فنطاق القوامة 
ًحمصور إذا يف مصلحة البيت واالستقامة عىل أمر اهللا وحفظ حقوق الزوج، أما ما وراء 
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ألن املرأة هلا ذمتها املالية  ؛ذلك فليس للرجل حق التدخل فيه، كمصلحة الزوجة املالية
املستقلة، فال يتدخل الزوج فيها بغري رضاها، وليس عليها طاعتـه إال يف حدود ما أحله اهللا، 
ٍفإن أمرها بمعصية فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، وما مل ختل املرأة بحق اهللا تعاىل أو 

 .امبحق الزوج فليس له عليها سبيل إال سبيل التكريم واالحرت

وانظر إىل دقة وبراعة وتفوق مقاييس اإلسالم يف هذا األمر، يعني الرسول عليه 
ًالصالة والسالم يعطينا ميزانا نعمل به املعايرة، مش املعايرة اليل هي يف اللغة العامية بتاعتنا، 

ُأكمل«: املعايرة مقياس ثابت نوزن به الناس يعني، فيقول النبي عليه الصالة والسالم َ ْ َ 
َؤمننيُْامل ِ ِ ًإيامنا ْ َ ْأحسنهم ِ َُ ُ ْ ًخلقا َ ُ ْوخياركم ُ ُ َُ ِ ْخياركم َ ُ َُ ْلنسائهم ِ َِ ِ ِ ًخلقا ِ ُ  انظر إىل هذا املقياس )٩٩(»ُ

، جيعل الرسول عليه الصالة والسالم حسن معارشة الرجل  صالرائع الذي يضعه النبي 
إليامن وسالمة الدين ُزوجته وحسن خلقه معها من أعظم املقاييس التي حيكم هبا عىل كامل ا

ُأكمل« َ ْ َاملؤمنني َ ِ ِ ْ ًإيامنا ُْ َ ْأحسنهم ِ َُ ُ ْ ًخلقا َ ُ ْوخياركم ُ ُ َُ ِ ْخياركم َ ُ َُ ْلنسائهم ِ َِ ِ ِ ًخلقا ِ ُ  وهذا أخرجه »ُ
ْوخياركم«الرتمذي  ُ َُ ِ ْخياركم َ ُ َُ ْلنسائهم ِ َِ ِ ِ ًخلقا ِ ُ ُ«. 

ُخريك«: ًوقال أيضا يف احلديث اآلخر عليه الصالة والسالم قال َُ ْخريكم ْمْ ُْ ِألهله َُ ِ ْ َ َوأنا ِ َ َ 
ْخريكم ُْ ِألهيل َُ ِْ ُ ألن املقياس الذي يقاس به كامل ؛، فليس هناك أروع من هذاص )١٠٠(»َ

ْخياركم«الرجل وحسن إسالمـه وسالمـة دينـه هو أن الناس يتفـاضلون هبذا املقياس  ُ َُ ِ 
ْخياركم ُ َُ ْلنسائهم ِ َِ ِ ِ ًخلقا ِ ُ  . نعم»ُ

هد من الغرب الكفار ـ شاهد من أهلها ـ وهو الدكتور أوجست ثم نشري إىل شهادة شا
يؤثر شعور املرأة بأهنا يف حاجة إىل محاية : يقول”سيادة املرأة"فوريل، يكتب حتت عنوان 

ًزوجها عىل العواطف املشعة من احلب فيها تأثريا كبريا، وال يمكن للمرأة أن تعرف  ً
                                     

 .)صححه األلباين(، سسنن الرتمذي من حديث أيب هريرة  )٩٩(
 ).صححه األلباين(، لسنن الرتمذي من حديث عائشة  )١٠٠(
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ٍ إذا عاملته بيشء من التمجيد واإلكرام، وجيب السعادة إال إذا شعرت باحرتام زوجها، وإال
ٍأيضا أن ترى فيه مثلها األعىل يف ناحية من النواحي، وهذا أمر يف غاية األمهية، البد لكي  ً
ٍيمأل الرجل عني املرأة، البد أن يكون متفوقا يف يشء من األشياء، البد أن يربز ويتفوق  ً

ٍويعني ترى فيها مثال أعىل يف أي ناحية من  النواحي، إما يف القوة البدنية أو يف الشجاعة أو ً
ٍيف الكرم أو يف التضحية وإنكار الذات أو يف التفوق الذهني والذكاء أو يف أي صفة طيبة  ٍ
ًأخرى من األمور اخلريية، وإال فإنه طبعا ألن هذا رجل كافر ما ذكرش جماالت القوة 

 والنهي عن املنكر واجلهاد ألنه ال يعرف  واألمر باملعروفاحلقيقية مثل الدعوة إىل اهللا 
هذه األشياء، فهو ما ذكرها ألجل هذا، لكن الشاهد أن املرأة كي يمأل الرجل عينها البد أن 

 يفتح عليه يف جمال من يتفوق يف نظرها يف جمال من املجاالت، وما من إنسان إال واهللا 
 إنسان فيه منطقة بس املهم اكتشافها، املجاالت، إذا أتقن تنميته فإنه يربع فيه ويتفوق، كل

ًوكل ما اكتشفت مبكرا ووجه حياته إىل هذا املجال كلام كان أفضل بالنسبة إليه، يقول ِ ُ :
ٍوجيب أيضا أن ترى فيه مثلها األعىل يف ناحية من النواحي، إما يف القوة البدنية أو يف  ً

ٍي أو يف أي صفة طيبة أخرى، الشجاعة أو يف التضحية وإنكار الذات أو يف التفوق الذهن ٍ
وإال فإنه رسعان ما يسقط حتت حكمها وسيطرهتا، أو يفصل بينهام شعور من النفور 
ٍوالربود وعدم االكرتاث ما مل يصب الزوج بسوء أو مرض يثري عطفها وجيعل منها ممرضة 

زلية، هذا تقوم عىل متريضه والعناية به، وال يمكن أن تؤدي سيادة املرأة إىل السعادة املن
ال يمكن : الرجل كافر ال ندري هيودي أم نرصاين أم ملحد، لكن يقول هذه الكلمة اخلطرية

ًأن تؤدي سيادة املرأة علو املرأة وسيطرهتا وتسلطها ال يمكن أبدا أن تنتهي بالسعادة إىل 
يسود السعادة املنزلية، ألن يف ذلك خمالفة للحالة الطبيعية التي تقتيض أو التي تقيض بأن 

الرجل املرأة بعقله وذكائه وإرادته لتسوده هي بقلبها وعاطفتها، فهذا فيام يتعلق بقضية 
 .القوامة، إشارة يعني رسيعة



 

 

 

  
 

 
 

وال تعني القوامة : خيتم األستاذ عدنان صالح باحارث كالمه يف موضوع القوامة يقول
ليت أحد يتفرغ لذكر ًكام يفهمها البعض التسلط والتجرب بغري حق، وأيضا هذا أمر يعني يا 

ٍاخللل يف مفهوم الرجولة عند كثري من الرجال، يف ناس عندها مفاهيم تتوارثها أو تتلقاها 
من الثقافة املحيطة هبا ويتقمصها بعد ذلك، إن عنده مفاهيم للرجولة إن هي دي الرجولة 
 واضح، وكام تعرفون الرجولة دي صفة يعني إيه من الصفات النبيلة، هناك فرق بني
 ؛الرجولة وبني الذكورة، فالذكورة هذه صفة ترشحيية، أما الرجولة فأمر فوق ذلك واضح

 ال يستعمل وصف ولذلك نالحظ القرآن الكريم إذا عملنا استقراء للقرآن نجد أن اهللا 
M K J I H G 8الرجولة إال يف مقامات الكامل األخالقي واإليامين   7! 
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ِللمواضع التي ذكرت فيها وصف الر ًجولة فنجد أهنا دائام مقرتنة بالنبل واألخالق النبيلة ُ
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ً فإذا هذا هو مفهوم اإلسالم ؛ومعايل األمور والشجاعة واإليامن الكامل وغري ذلك
للرجولة، بعض الناس عندهم مفهوم الرجولة عجيب، مفهوم غريب، من هذه النامذج 

 الرجل هو الذي يشتم ويرفع ًالتي حترضين اآلن إن الرجل هو الذي يرضب امرأته مثال، أو
صوته وييسء األلفاظ وكذا وكذا، أو أن الرجل يتنزه عن أن يتواضع لزوجته، كيف 

! ؟كيف يثني عليها كيف حيسن إليها! ؟ هو رجل كيف يتواضع كيف يمدحها؟يتواضع هلا
 ضعف، اإلحسان إىل الزوجة ضعف ويتناىف مع الرجولة، هذا بعض الناس تتصور أن

اهيم الرجولة عندنا فيها كثري من اخللل حتتاج إىل يعني املراجعة، يكفي أن خري فاحلقيقة مف
 كان يف مهنة أهله الرسول وهو ؟ كيف كان يف مهنة أهلهدالبرش عىل اإلطالق وهو النبي 

، ومع ذلك كان خيصف نعله، الرسول عليه الصالة والسالم أرشف وأفضل خلق اهللا 
خيصف نعله وخييط ثوبه أو يرقع ثوبه، وكان يف مهنة أهله كان يقم املنزل يكنس املنزل، 

ًحتى إذا ما نودي للصالة فكأنه ال يعرفنا وال نعرفه واضح، طبعا ليس معنى هذا إن 
انقالب الوظائف زي ما بيحصل يف بعض القبائل الشاذة الرجال يقومون بكل يشء 

واساة والتقدير واملروءة والستات هي اليل خترج للعمل، أل املقصود أن هذه نوع من امل
واإلحسان للمرأة والتخفيف عنها أو التقدير هلا، ال أن تصبح هذه هي وظيفـة الرجل 

ال ليست منقصة أن يتواضع هلا وال أن يمتدحها وال أن حيسن ! ؟ًطبعا، فهل هذه منقصة
 .اءإليها كام يتصور بعض الناس ويقول أنا رجل والرجل ال ينبغي له أن يفعل هذه األشي

ًأخريا نتكلم عىل موضوع آخر من املوضوعات املهمة يف هذه القضية التمهيدية، وهي 
املسئوليــات توزيع املسئوليـات ما قبل اإلنجاب ومعرفة يعني تبعاهتا، فمن هذه األمور 
النفقة، فقد أمجع الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل عىل وجوب نفقة الرجل عىل أوالده األطفال 

ً إذا هذا حق من حقوق األطفال النفقة، وحدد بعضهم هذه النفقة ؛ون املالالذين ال يملك
لرضاع حقيقة بكالم مفصل لكن لنفرد سنفقات، نفقة الرضاع ألن الرضاع وبأهنا مخس 

ًالرضاع مثال طيب لو حيحصل تعسف من الرجل بقى يف حقوقه لننظر ماذا حيصل لو املرأة 

User
Underline

User
Highlight

User
Underline



 

 

 

  
 

 
 

 تكاليف ؟كريم ينص عىل أن الرضاع مسئولية منًأيضا تعسفت، يعني الرشع والقرآن ال
ًالرضاع مسئولية األب، هو املسئول عن إرضاع الولد، بمعنى إما أن تتطوع أمه، وإما أحيانا 
ُيدفع هلا نفقة إرضاعها، وإما أن حيرض له مرضعة أخرى تقوم بإرضاعه، لكن هي مسئولية 

من الناس اآلن أو النساء بالذات األب، لكن هل يف الغالب القاعدة العامة، يمكن كثري 
تكون ما سمعتش عنه قبل كده، بقى إرضاع ابني أو بنتي يشء أنا هذا تكتشف احلكم 

 واضح وهذا من كرم األخالق اإلسالمية، إن الفطرة تتواءم ؟ًأستحق عليه أجرا من أبيها
لذرية، فهذا مع الرشع نور عىل نور، وبالتايل حيصل التضحية والصرب والبذل يف سبيل هذه ا

من التسامح، يعني لو أن الرجل بيتعسف يف استعامل احلقوق هذا حقي هذا واجبك أنا 
آمرك بكذا، والرتكيز عىل موضوع السلطة والقهر وهذه األشياء، طيب لو هي بقى كامن 
طالبت بحقوقها واستوفت حقوقها كام تستويف أنت، حتقول لك أنا باخد باملذهب اليل 

َّالبيت ليس واجبا عيل وآخذ باملذهب ـ هو مش مذهب ـ آخذ باحلكم بيقول إن تنظيف  ً
الرشعي إن املرأة ال جيب عليها أن ترضع أوالدها أو إذا أرضعتهم تستحق نفقة هذه 

أل األصل أن األمور متيش بالتسامح ! ؟الرضاعة، هل ممكن تستقيم احلياة هبذه الطريقة
ِموضوع حقي وحقك هذا إنام ضبط ألجل وبالتفاهم، ال بمسألة حقي وحقك، قلنا إن  ُ

التحاكم إليه عند التنازع، أما يف خالف ذلك فاألمور متيش عىل أساس املعارشة باملعروف 
 .والتسامح

نفقة الرضاع، ونفقة احلضانة، واملعيشة، والسكن اخلاص : ًفإذا النفقة مخس نفقات
 .ألهنا تشمل الصغري، أي نعم ؛ُباحلاضنة، واخلادم عند احلاجة، ويلحق هبذا زكاة الفطر

ويراعي األب يف إنفاقه عىل األوالد احلالل من الرزق، وأن يصرب عىل ذلك، : يقول
: ً ناصحا األبظوال جيزع من الفقر، فإن اهللا هو الذي تكفل بالرزق، يقول اإلمام أمحد 

ًليتق اهللا العبد وال يطعمهم إال طيبا، لبكاء الصبي بني يدي أبيه متسخطا يط ًلب منه خبزا ً
أفضل من كذا وكذا يراه اهللا بني يديه، كام ينبغي للوالد أن يراعي احلكمة يف اإلنفـاق، فال 
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 ولذلك صح يف ؛يقرت عليهم وال يرسف، فإن وسع اهللا عليه وسع عىل عياله ومل يقرت عليهم
َإذا«احلديث  َأعطى ِ ْ ْأحدكم اهللاَُّ َ ُ َ َ ًخريا َ ْ ْفليبدأ َ َ ْ َ ْ ِبنفسه َ ِ ْ َ ِأهلَو ِ ْ ِبيته َ ِ ْ َ«)١٠١(. 

 حيب أن يرى أثر نعمته عىل عبده، كام أن إنفاقه عىل ولده وأهل بيته وخادمه واهللا 
مجيعه صدقة إذا استحرض النية الصاحلة لذلك، وألن يرتك أوالده أغنياء لدهيم ما يكفيهم 
من املال واملسكن أفضل من أن يتصدق بامله كله ويرتكهم فقراء يطلبون من الناس 
ًويسألوهنم فيكون هلم ذلك ذلة وصغارا، وربام كان سببا يف انحرافهم وحقدهم عىل  ً ً
املجتمع، فإن الفقر مع ضعف اإليامن واليقني باهللا من أعظم أسباب انحراف الناس، 

ً هذا غالبا وانظروا إىل هذا الضابط، يقول إن الفقر املقرتن بضعف اإليامن واليقني باهللا 
 ولذلك هذا هو املقصود إن الرسول عليه الصالة ؛، انحراف الناسيقود إىل االنحراف

َّاللهم«: والسالم يف األحاديث يف أذكار الصباح واملساء كان يتعوذ ويقول ُ ِّإين َّ ُأعوذ ِ ُ َبك َ ِ 
ْمن ِالكفر ِ ْ ُ ِوالفقر ْ ْ َ ْ ٍ ألن الفقر إذا كان مع ضعف يف اإليامن ؟ قرن الكفر بالفقر، ملاذا)١٠٢(»َ

، ًيقني فإنه يكون سببا يف االنحراف، اجلزع، التشكي، عدم شكر نعم اهللا ٍوضعف يف ال
التحاسد بني الناس، والسعي يف احلصول عىل املال بطرق غري مرشوعة كالرشوة والرسقة 

 .أو املتاجرة يف احلرام وغري ذلك
ل ًطبعا النفقة كام قلنا هي من احلقوق املادية للزوجة، وجوب نفقتها عىل زوجها، تشم

G الطعام والرشاب وامللبس واملسكن، ويف القرآن إشارة إىل ذلك يف قوله تعاىل   8 7
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احلامل يعني واجبة فتكون النفقـة للزوجة غري املطلقة أوجب من باب أوىل، عىل املطلقة 
ُاتقوا«:  قال يف خطبته يف حجة الوداعد أن رسول اهللا س ٍوعن جابر ِالنساء ِيف اهللاََّ َّ َ ِّ 

ْفإنكم ُ َّ ِ َّأخذمتوهن َ ُ ُ ُ ْ َ ِبأمان َ َ َ ْواستحللتم اهللاَِّ ِ ُْ َْ َ ْ َّفروجهن َ َُ ُ ِبكلمة ُ َِ َ ْلكمَو اهللاَِّ ِ ُ َّعليهن َ َِ ْ ْأن َ َيوطئن َال َ ْ ِ ُ 
ْفرشكم ُُ َ ًأحدا ُ َ ُتكرهونه َ َُ َْ ْفإن َ ِ َفعلن َ َْ َذلك َ ِ َّفارضبوهن َ ُ ُ ِ ْ ًرضبا َ ْ َغري َ ْ ِّمربٍح َ َ َّوهلن ُ ْعليكم ََُ ُْ َ َ 
َّرزقهن ُ ُ ْ َّوكسوهتن ِ َ َُ ُ ْ ِباملعروف ِ ُ ْ َْ ِ«)١٠٣(. 

                                     
 .بصحيح مسلم من حديث جابر بن عبد اهللا  )١٠٣(



 

 

 

   
 

َأال«:  الوداع يقول يف حجةدوعن عمرو بن األحوص أنـه سمـع رسول اهللا  َّإن َ ِ 
ْلكم ُ َعىل َ ْنسائكم َ َُ ِ ْولنسائكم َ حقا ِ َُ ِ ِ ِ ْعليكم َ ُْ َ َّفأما َ حقا َ َ ْحقكم َ ُ ُّ َعىل َ ْنسائكم َ َُ ِ َفال ِ َيوطئن َ ْ ِ ُ 

ْفرشكم ُُ َ ْمن ُ َتكرهون َ ُ َ ْ َوال َ َّيأذن َ َ ْ ْبيوتكم ِيف َ ُُ ِ ْملن ُ َتكرهون َِ ُ َ ْ َأال َ َّوحقهن َ َ َُ ْعليكم ُّ ُْ َ ْأن َ ُسنواُْحت َ ِ 
َّإليهن ِ ْ َ َّكسوهتن ِيف ِ َِ ِ ْ َّوطعامهن ِ َ َِ ِ َ«)١٠٤(. 

ُّحق َما«قلت :  قالسوعن معاوية بن حيدة  ِزوجة َ َ ْ َأحدنا َ ِ َ ِعليه َ ْ َ َقال َ ْأن :َ َتطعمها َ َ ِ ْ ُ 
َإذا َطعمت ِ ْ ِ َوتكسوها َ َ َُ ْ َإذا َ َاكتسيت ِ َ ْْ ْأو َ َاكتسبت َ َ ْْ َوال َ ْترضب َ ِ ْ َالوجه َ ْ َ َوال ْ ْتقبح َ ِّ َ  ويف )١٠٥(»ُ

َوال«ٍرواية لإلمام أمحد بزيادة  ْهتجر َ ُ ْ َّإال َ ِالبيت ِيف ِ ْ َ  َِّال إٍضْعَ بَِىل إْمُكُضْعَ بَىضْفَ أْدَقَ وَْفيَك ْ
 .)١٠٦(»َّنِهْيَلَ عَّلَ حَِامب

ْأن«قوله عليه الصالة والسالم  َتطعمها َ َ ِ ْ َإذا ُ َطعمت ِ ْ ِ  يعني فيقبح بالرجل أن يتعاطى »َ
ٍم ويلتذ بأشهى الرشاب يف املطاعم والنوادي والرحالت ثم يبخل بيشء هو أطايب الطعا

ُة التي كنت نسيتها منه عىل زوجته وأوالده، كام يصدر ممن ال مروءة له، وجدهتا يعني الفقر
ًكان رجل من أهل الشام مع احلجاج حيرض طعاما، فكتب إىل :  قاليضفقد حدث القا

 جواب إنه قاعد عند احلجاج يف القرص وبيأكل من امرأته يعلمها بذلك، كتب إىل امرأته
أرسل هلا ًطعامه، يأكل كذا وكذا ويعني يصف هلا هذه املأكوالت، فكتبت إليه، هو طبعا 

 قرطاس ورقة يعني، فبعت هلا اجلواب بيوصف فيه ؟ جواب، اجلواب كان بيسموه إيهماذا؟
 : اب، قالت لهاألكل اليل بيأكله عند احلجاج، فكتبت هي إليه، ردت اجلو

َّأهيـدى إيل القرطـاس واخلبـز حـاجتي ُ  
 

ـــاب األمــري بطــني  ــت عــىل ب   وأن
 

                                     
 .)صححه األلباين(، سسنن الرتمذي، سنن ابن ماجه من حديث عمرو بن األحوص  )١٠٤(
 .»حسن صحيح«ال األلباين ، وقس من حديث معاوية بن القشريي سنن أيب داود )١٠٥(
 .)صححه األلباين(، سسنن أيب داود من حديث معاوية القشريي  )١٠٦(



 

 

 

  
 

 
 

ـــذكر صـــديقا ومل تقــــم ِإذا غبـــت مل ت ً  
 

ــديك ضــنني    فأنــت عــىل مــا يف ي
ـــأنت ككلــب الــسوء ضــيع أهلــــه    ف

 
  ُفيهزل أهـل البيـت وهـو سـمني 

! ؟ تأكلها؟ بالورقةيعني أنت مسئول عن إنفاقهم فبعت هلا هدية الورقة، ماذا تفعل 
َّهيدى إيل القرطاس واخلبز حاجتي وأنت عىل باب األمري بطني، إذا غبت مل تذكر : فتقول له ُ

ُصديقا ومل تقم فأنت عىل ما يف يديك ضنني، فأنت ككلب السوء ضيع أهله فيهزل أهل  ً
بن ال قو البيت وهو سمني، فيقبح بالرجل أن يتصف هبذه األنانية، خاصة إذا التفتنا إىل

 يف أن بن عباس عباس يف تفسري اآلية، وهذه من روائع فهم القرآن، وآية من آيات اهللا 
ُفعال استجيبت فيه دعوة النبي  َاللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل« دً ِّ َِّ ْ َّ ُِّ َ َ ُْ َِّ ِ ْ ُِّ َ«)١٠٧(  8 7
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هذه الدرجة درجة القوامة ودرجة السيادة أو القيادة بالنسبة للمرأة، وهي تستلزم أن 
ًاألفضل البد أن يرعى رعيته وينظر إىل أضعفهم وحيسن إليهم، ويتنازل عن حقه هو إيثارا 

نسان الذي يقود، أن حيسن إىل من يقوده، وإذا كان هلذه الرعية يعني عليه، فهذا هو شأن اإل
ً كيف الناس يسودون عليهم حسودا إذا ؟ملاذا ال يسود”احلسود ال يسود"ام يقولون َوَالع

 يتمنى زوال النعم عنهم، ال شك ملا ؟كان هذا احلسود يسدي إليهم هذا الرش وهو إنه إيه
بالفعل بسلطته يف إزالة النعم عن طة يف إيديه مش بس حيتمنى ال ده حيسعى تبقى يف سل

 ألنه هو املفروض يسود القائد أو الزعيم أو ؛هؤالء املرؤوسني أو الرعية، فاحلسود ال يسود
الرئيس أو احلاكم أو كذا من أجل اإلحسان إىل الرعية، فإذا كان الشخص الذي يقود هو 

ًن يقبلونه سيدا ال يمكن أ! ؟نفسه يعني يتمنى زوال النعم عن الناس فكيف يسودونه

                                     
ُاللهم فقهه«ورواه الشيخان بلفظ . ب مسند أمحد من حديث عبد اهللا بن عباس )١٠٧( ْ ُِّ َ ََّّ«. 



 

 

 

   
 

عليهم، فكذلك الرجل السيد يف أهل بيته كام قال النبي عليه الصالة والسالم، ما أقول 
حسود بالضبط لكن أقول إن يعني البخل أو األنانية أو الشح أو األثرة، يسعى هو يف 
استيفاء كل احتياجاته ثم هو يفرط يف حق زوجته وأوالده مع أهنم رعيته، وقد قال 

َكفى« :د النبي ِباملرء َ ْ َْ ًإثام ِ ْ ْأن ِ َيضيع َ ِّ ْمن َُ ُعولَي َ ْ ً فالدرجة يكون يعني رجال عىل )١٠٨(»ُ
ًمستوى املسئولية، إذا كان عليه واجبا البد أن يؤدي واجبه أوال ثم يستويف حق نفسه، لكن  ً
أن يكتيس هو ويطعم هو ويعني يستويف مجيع احتياجاته بل الكامالت منها ثم يقرص يف 

ًته نحو زوجته بخال وشحا وحرصا فهذه يعني تتناىف مع املروءة ومع يعني األخالق واجبا ً ً
اإلسالمية، انظر إىل جواب الرسول عليه الصالة والسالم هلذا الرجل الذي سأله معاوية بن 

َما حق زوجة أحدنا عليه قال«حيدة  َ ِ ِ ِْ ََ َ َ َ ْ ََ َ َ َأن تطعمها إذا طعمت وتكسوها: ُّ َ َُ ْ َْ َ َ ُِ َِ َْ ِ َ ْ ْ إذا اكتسيت أو َ َ َ َ ْْ َ َ ِ
ْاكتسبت وال وال تقبح ِّ َ َ َْ ُ َ َ َْ َ ْ الوجهَ  ال تقبح الوجه يعني ال تسمعها املكروه، ال يتلفظ بألفاظ »َ

ْوال ترضب«ًتكرهها كأن يقول هلا قبح اهللا وجهك مثال أو نحو ذلك من الكالم  َِ ْ َ  يعني ال »َ
 واهلجر بسبب نشوزهن كام ترضب الوجـه أو ال ترضب إال بمـا حل عليهن من الرضب
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 .ٍموضوع كبري نتكلم عليه إن شاء اهللا يف مناسبة أخرى
ْوال هتجر«رواية اإلمام أمحد بزيادة ويف  ُْ ََ ِ إال يف البيتَ ْ َ ْ ِ َّ يعني ال هيجر املرأة إال يف  »ِ

 فاألصل يف > = < املضجع، إذا أراد أن يمتثل هذا األدب القرآين 
اهلجر أنه ال هيجر إال يف املضجع وال يتحول عنها، من صور أو صورة هذه العقوبة يعني 

                                     
 . سبق خترجيه)١٠٨(



 

 

 

  
 

 
 

 هذه عقوبة جعلها اهللا اهلجر يف املضجع أن يوليها ظهره، فهذه من اجلفاء وهذه هي العقوبة،
ٍعقوبة، فال هيجرها إال يف املضجع وال يتحول عنها أو حيوهلا إىل دار أخرى، نعم وإن كان 
قد ورد ما يدل عىل جواز هجرة النساء يف غري بيوهتن، واجلامع بينهام أن ذلك خيتلف 

َوال«باختالف األحوال  ْهتجر َ ُْ َّإال َ ِالبيت ِيف ِ ْ َ  َّلَ حَِام بَِّال إٍضْعَ بَِىل إْمُكُضْعَ بَىضْفَ أْدَقَ وَفْيَك ْ
 .»َّنِهْيَلَع

 يف هذا ـ أي يف هذا احلديث ـ إجياب النفقة والكسوة هلا، وهو :قال أبو سليامن اخلطايب
ُعىل قدر وسع الزوج، فالنفقة جتب بحسب حال الزوج ال الزوجة، ينظر يف تقدير النفقة إىل 

M K ًا وإعسارا، ًحال الزوج وليس حال الزوجة يسار  J I  H G 8  7F 
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ًالرجل الذي ينفق فاالعتبار ينبغي أن يكون بحال الرجل يسارا وإعسارا وليس بحال  ً



 

 

 

   
 

َّأطعموهن«ك قول احلديث املرأة، وكذل ُ ُ ِ ْ َّمما َ َتأكلون ِ ُ ُ َّواكسوهن َْ ُ َُ َّمما ْ َتكتسون ِ ُ َ  فجعل )١٠٩(»َْ
ًمت النفقة حقا للمرأة فهو ً حقا، ماداد ُّامليزان هو حال الرجل وقدرته، وإذا جعله النبي

ًالزم، حق الزم حرض أو غاب، فإن مل جيد يف وقته كان دينا عليه كسائر احلقوق الواجبة، 
سواء فرضها القايض عليه أيام غيبته أو مل يفرض، يعني هذه النفقة غري قابلة لإلسقاط 

ًواضح، وال تسقط بالتقادم بل جيب عليه أن ينفق سواء كان مسافرا أو حارض ً ا أو القايض ً
حكم له أم مل حيكم يف رشع اهللا ويف حكم اهللا ديانة جيب عليه أن ينفق عليها، وقد روي عن 

َكفى«:  قالد أن رسول اهللا بٍعبد اهللا بن عمرو  ِباملرء َ ْ َْ ًإثام ِ ْ ْأن ِ َيضيع َ ِّ ْمن َُ ُيقوت َ ُ َ«)١١٠( 
َكفى«وأخرجه مسلم بلفظ  ِباملرء َ ْ َْ ًإثام ِ ْ ْأن ِ َحيبس َ ِ ْ ْمنَع َ ُيملك َّ ِ ْ ُقوته َ َ ٍ ويف رواية ألمحد )١١١(»ُ

إين أريد أن أقيم هذا الشهر هاهنا :  قال لهبًإن موىل لعبد اهللا بن عمرو : ٍعن وهب قال
فارجع إىل : ال، قال:  قال؟تركت ألهلك ما يقوهتم هذا الشهر: ببيت املقدس، فقال له

َكفى«: ل يقودأهلك فاترك هلم ما يقوهتم فإين سمعت رسول اهللا  ِباملرء َ ْ َْ ًإثام ِ ْ ْأن ِ َيضيع َ ِّ َُ 
ْمن ُيقوت َ ُ َ«. 

َّإن«: دقال رسول اهللا :  قالسٍوعن أنس  ٌسائل اهللاََّ ِ ِ َّكل َ ٍراع ُ َّعام َ ُاسرتعاه َ َ ْ َ  َظِفَحَأ ْ
 سمعت:  قـالس وعن أيب هريـرة )١١٢(»ِِهتْيَب ِلْهَأ َىلَع َلُجَّالر ََلأْسُي ىَّتَح َعَّيَض ْمَأ َِكلَذ

ْألن َواهللاَِّ«: يقول درسول اهللا  َ َيغدو َ ُ ْ ْأحدكم َ ُ ُ َ َفيحتطب َ ِْ َ َ َعىل َ ِظهره َ ِ ْ ُفيبيعه َ َ ِ َ َويستغني َ ْ َِ ْ َ ِبه َ ِ 
َويتصدق َّ ََ ُمنه ََ ْ ٌخري ِ ْ ُله َ ْمن َ ْأن ِ َيأيت َ ِ ْ ًرجال َ ُ ُفيسأله َ َ َ ْ َ ِيؤتيه َ ِ ْ ْأو ُ ُيمنعه َ ُ َ ْ َوذلك َ ِ َ َّأن َ َاليد َ َ َالعليا ْ ْ ٌخري ُْ ْ َ 

                                     
 .)صححه األلباين(، سسنن أيب داود من حديث معاوية القشريي  )١٠٩(
 .)صححه األلباين(، ب داود، مسند أمحد من حديث عبد اهللا بن عمرو سنن أيب )١١٠(
 .بصحيح مسلم من حديث ابن عمرو  )١١١(
 .)صححه األلباين(، سالسنن الكربى للنسائي، صحيح ابن حبان من حديث أنس  )١١٢(



 

 

 

  
 

 
 

ْمن ِاليد ِ َ َالسفىل ْ ْ َفقيل« ويف رواية )١١٣(»ُّ ِ ْمن :َ ُأعول َ ُ َرسول َيا َ ُ َقال اهللاَِّ َ َامرأتك :َ ُ َ َ ْممن ْ َّ ُتعول ِ ُ َ 
ُتقول ُ ِأطعمني َ ِْ ْ َّوإال َ ِ ِفارقني َ ْ َوجاريتك َِ ُ َ ِ َ ُتقول َ ُ ِأطعمني َ ِْ ْ ِواستعملني َ ِْ ْ ََ َوولدك ْ ُ َ َ ُيقول َ ُ َإىل َ ْمن ِ َ 

ِترتكني ُ َُ َأبا َيا :فقالوا:  روايـة البخاري ويف)١١٤(»ْ َهريرة َ َ َْ َسمعت ُ ْ ِ َهذا َ ْمن َ ِرسول ِ ُ  ؟د اهللاَِّ َ
َقال َهذا َال :َ ْمن َ ِكيس ِ ِأيب ِ َهريرة َ َ َْ  إدراج، يف إدراج يف ؟ املقصود إن يف هنا يف احلديث إيه.ُ

ِأطعمن« إىل أن هذه العبارة األخرية وهي قوله تقول ٌاحلديث، يعني إشارة ِْ ْ َّوإال يَ ِ َ 
ِفارقني ْ ً إىل آخره هذه من استنباط أيب هريرة، فهمه من احلديث املرفوع وفهمه أيضا »....َِ

ْ هذه من كيس أيب هريرة، من كيس ؟من الواقع، ويف بعض األلفاظ بعض العلامء رووها إيه َ
من : قيلٍأيب هريرة يعني من فطنته وذكائه، من استنباطي أنا بعقيل، فاحلديث إيه ويف رواية 

 ؟من أعول يا رسول اهللا:  ملا قال وابدأ بمن تعول، فقال له الصحايب؟أعول يا رسول اهللا
َامرأتك«: قال ُ َ َ ْممن ْ َّ ُتعول ِ ُ ْممن«  انظر إىل الدقة»َ َّ عيضية يعني إشارة إىل إن يف هذه من تب» ِ

مرأتك ممن  ا؟فهناك ممكن اإلنسان جيب عليه نفقة كثري من الناس، لكن صدر الكالم بإيه
َامرأتك«تعول، فأبو هريرة بعدما روى احلديث قال  ُ َ َ ْممن ْ َّ ُتعول ِ ُ  تقول يعني هذه إدراج من »َ

أيب هريرة بيرشح احلديث تقول يعني امرأتك تقول أطعمني وإال فارقني، وجاريتك تقول 
ك ًأطعمني واستعملني، تريد أن أخدمك وتستعملني يف اخلدمة إذا البد أن تطعمني، وولد

  ؟يقول إىل من ترتكني
M Kوجاء يف تفسري قول اهللا تبارك وتعاىل   J I  H G  8 7´³ 

µ ¶ ¹¸ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ 
Å Æ Ç È ÊÉ Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò 

                                     
 .سصحيح البخاري من حديث أيب هريرة  )١١٣(
إسـناده : (، قـال األلبـاينسريـرة مسند أمحد، السنن الكربى للنسائي، مـن حـديث أيب ه )١١٤(

 .)جيد



 

 

 

   
 

L]قل العفو، العفو تفسريه الزائد عىل قدر احلاجة التي البد منها، عىل أصح ] ٢١٩: البقرة
 « M K J I H G 8 7´³ µ ¶ ¹¸ ºالتفسريات 

¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ Ç È ÊÉ Ë 
Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò L]يعني ال يأيت إنسان يظل يتصدق ] ٢١٩: البقرة

هنا وهناك وهو ال يؤدي حق زوجته وأوالده يف النفقة، هذا واجب وهذه نافلة أو 
مستحب، ففهذه احلالة يعني البد أن ينفق مما زاد عىل النفقة الواجبة عليه، فالعفو الزائد عىل 

اجة التي البد منها عىل أصح التفسريات، وهو مذهب اجلمهور، وقد قال النبي قدر احل
ِابدأ ب«: د ْ ْ ُتعول ْنَمْ َ«)١١٥(. 

ْابدأ«: ٍ قال لرجلد أن رسول اهللا سٍوعن جابر  َ َبنفسك ْ ِ ْ َ ْفتصدق ِ ََّ َعليها ََ ْ َ ْفإن َ ِ َ 
َفضل َ ٌيشء َ ْ َفألهلك َ ِ ْ َ ِ ْفإن َ ِ َفضل َ َ ْعن َ َأهلك َ ِ ْ ٌيشء َ ْ ِفلذ َ ِ َقرابتك يَ ِ َ َ ْفإن َ ِ َفضل َ َ ْعن َ  ِذي َ

َقرابتك ِ َ َ ٌيشء َ ْ َفهكذا َ َ َ َوهكذا َ َ َ ُيقول َ ُ َفبني َ ْ َ َيديك َ ْ ْوعن ََ َ َيمينك َ ِ ِ ْوعن َ َ َشاملك َ ِ َِ«)١١٦(. 
َإذا«: دقال رسول اهللا :  قـالسوعن جابر بن سمرة  َأعطى ِ ْ ْأحدكماهللاُ  َ ُ َ َ ًخريا َ ْ َ 

ْفليبدأ َ ْ َ ْ ِبنفسه َ ِ ْ َ ِوأهل ِ ْ ِبيته ََ ِ ْ  . يعني ألن األقربني أوىل باملعروف)١١٧(»َ
َهندَّإن « : قالتلوعن عائشة  ْ َبنت ِ ْ َعتبة ِ َ ُامرأة ُْ َ َ ْقالت ْ َ َرسول َيا َ ُ َّإن اهللاَِّ َ َأبا ِ َسفيان َ َ ُْ 

ٌرجل ُ ٌشحيح َ ِ ِيعطيني َال َ ِ ْ ْمن ُ ِالنفقة ِ َ َ ِيكفيني َما َّ ِ ْ ِويكفي َ ْ َ َّبني َ ِ َّإال َ ُأخذت َما ِ َْ ْمن َ ِماله ِ ِ ِبغري َ ْ َ ِ 
ِعلمه ِ ْفهل ِْ َ َّعيل َ َ َذلك ِيف َ ِ ْمن َ َجناٍح ِ َفقال ُ َ ُرسول َ ُ ِخذي د اهللاَِّ َ ْمن ُ ِماله ِ ِ ِباملعروف َ ُ ْ َْ  َما ِ

                                     
 .سصحيح البخاري من حديث حكيم بن حزام   )١١٥(
 .بصحيح مسلم من حديث جابر بن عبد اهللا   )١١٦(
 .سبق خترجيه )١١٧(



 

 

 

  
 

 
 

ِيكفيك ِ ْ ِويكفي َ ْ َ ِبنيك َ ِ وفيه داللة عىل وجوب النفقة هلا عىل : ظ قدامة يقول ابن )١١٨(»َ
 ألن لو مل تكن النفقة نفقة الرجل عىل أهله ؟داللةزوجها، وأن ذلك مقدر بكفايتها، ملاذا فيه 

واجبة مل حيتمل أن يأذن هلا باألخذ من غري إذنه، مادام أن أذن هلا أن تأخذ من ماله ولو بدون 
ًإذنه ألنه يشح عليها ألهنا تأخذ حقا هلا يف هذه احلالة، لو مل يكن واجبا ملا أذن هلا يف أن تأخذ  ً

 بغري إذنه باملعروف، نعم 

ٍفعموما يعني هذه من املجاالت التي حتتاج يعني ليشء من التسامح، فيتوسط كام  ً 7
M K  J I H G 8É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò 

Ó Ô L]يعني ال يرسف وال يقرت لكن يعتدل يف نفقته، وعىل العموم يعني ] ٦٧: الفرقان
كى بن اجلوزي النساء يكرهن من حياسبهن بشدة يف الناحية املالية أو يبخل عليهن، فقد ح

ً وفتى من العرب خطبا امرأة، وكان الفتى مجيال، سيف كتابه األذكياء أن املغرية بن شعبة  ً
ًفأرسلت إليهام املرأة فقالت إنكام قد خطبتامين ولست أجيب أحدا منكام دون أن أراه 
 وأسمع كالمه فاحرضا إن شئتام فحرضا، فأجلستهام بحيث ترامها وتسمع كالمهام، يعني مل

ًجتالسهام ومل تكشف أمامهام إنام جلست مثال خلف ستار أو احتجبت عنهام لكن بصورة ال 
تعيق أن تسمع الكالم، فلام رأى املغرية الفتى وحسن هيئته يأس منها وعلم أهنا لن تؤثره 
عليه، فنصب فخ هلذا الفتى الوسيم الذي ظن أهنا ال يمكن تفرط فيه، فأقبل عىل الفتى وقد 

ًلقد أوتيت مجاال وحسنا وبيانا فهل عندك سوى ذلك: رج فقال لهفكر يف خم ً نعم :  قال؟ً
 إيه سريتك املالية يعني سلوكك ؟كيف حسابك: فعدد حماسنه ثم سكت، فقال له املغرية

 كيف تفعل يف النفقة واإلنفاق املايل وهذه كيف حسابك لكن تعبري دقيق هو بيقول ؟املايل
ً مثال وحيكشف نفسه سيسقط من عني املرأة متاما، فبعدما بيعمله فخ علشان لو هو بخيل ً

َّما يسقط عيل منه يشء، وإين :  قال؟كيف حسابك: ذكر كل هذه امليزات قال له املغرية

                                     
 .لمن حديث عائشة  متفق عليه )١١٨(
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ًألستدرك منه أدق من اخلردلة، يعني شديد املحاسبة وعسري يف الناحية املادية جدا، ما 
ِن اخلردلة، طبعا ألن البخل صفة إذا وجدت َّيسقط عيل منه يشء، وإين ألستدرك منه أدق م ُ ً

ًتسرت كل املحاسن، والكرم إذا وجد فهو صفة تغطي كل السيئات، طبعا إال ما كان يف الدين  ُِ
 فلذلك النساء شديدة احلساسية هلذا األمر، موضوع البخل والشح وهذا األمر، ؛واضح

قفة مع اجلن، كانت واحدة نعم سبق إن حكيت لكم قصة عن أحد البخالء أثناء حمارضة و
بتدعي إن هي عليها جن وعليها عفريت وإن اجلن ده بيقول هلا إنك الزم تطلقي من 
ًزوجك، هي أصال بتعاين منه، فالشخص الذي تدخل يعني يف التعامل مع هذه احلالة أحس 

ما وقال هلا فكلمها وحدها  عفريت وال حاجة، ال يوجد جن ال يوجدأهنا بتكذب يعني 
منه، فهي بتدعي إن يف جن أريد الطالق عفريت، قالت أنا ليس عندك  يعني أنت الرس

قتلك، فاهتدت هلذه احليلة سأ يطلقك ملموته وإذا سأالبسها بيقول إن هو قرب لك أنا 
الكاذبة لكي حتصل عىل الطالق فكان مما ذكرته يف إقناع الرجل يعني ببخله فكانت تقول له 

ً جاب مثال جبنة يف الثالجة يقف حراسة عىل الثالجة يف تشتكي يعني منه وتقول إذا
وآنية التعاطي كم مليمرت نقص من اجلبنة أو كذا، علبة الزيت بيقيسها باملسطرة كم نقصت، 

ًبالفلومسرت، فأشياء طبعا أنتم تضحكون منها لكن هذا بالء شديد بالنسبة يقيسها الطعام 
مر، فاملرأة ال تطيق اإلنسان البخيل الشحيح، نعم للمرأة، فرياجع كل إنسان نفسه يف هذا األ

املهم قال له يعني ملا رأى املغرية الفتى وحسن هيئته يأس منها وعلم أهنا لن تؤثره عليه 
ًلقد أوتيت مجاال وحسنا وبيانا فهل عندك سوى ذلك: ففكر يف خمرج فقال له ً نعم :  قال؟ً

َّما يسقط عيل منه يشء، وإين :  قال؟بككيف حسا: فعدد حماسنه ثم سكت، فقال له املغرية
لكنني أضع البذرة، البذرة كيس يكون فيه : ألستدرك منه أدق من اخلردلة، فقال له املغرية

ألف أو عرشة آالف درهم أو سبعة آالف دينار، ولكني أضع البذرة يف زاوية البيت فينفقها 
واهللا هلذا : فقالت املرأة يف نفسهاأهيل عىل ما يريدون فام أعلم بنفادها حتى يسألوا غريها، 

َّالشيخ الذي ال حياسبني أحب إيل من هذا الذي حييص عيل مثل صغري اخلردلة، فرتوجت  َّ
 .املغرية



 

 

 

  
 

 
 

ً معلقا عىل حديث هند بنت عتبة وقول الرسول هلا خذي ما ظ قدامة يقول ابن
وأن ذلك مقدر وفيه داللة عىل وجوب النفقة هلا عىل زوجها، : يكفيك وولدك باملعروف

بكفايتها، وأن نفقة ولده عليه دوهنا بقدر كفايتهم، وأن ذلك باملعروف، وأن هلا أن تأخذ 
ًذلك بنفسها من غري علمه إذا مل يعطها إياه، ودليل اإلمجاع طبعا نقله كثري من العلامء كابن 

حمبوسة عىل املنذر واملهلب وبن قدامة والنووي وبن حجر، وأما دليل العقل فهو أن املرأة 
الزوج بمقتىض عقد الزواج، ممنوعة من الترصف واالكتساب لتفرغها ألداء حقه، فكان 

 مًنفع حبسها عائدا عليه، فكان عليه أن ينفق عليها وعليه كفايتها وإال هلكت ألن الغن
ِبالغرم واخلراج بالضامن، فالنفقة جزاء االحتباس، فمن احتبس ملنفعة غريه وجبت نفقته يف  ُ

ً الغري، كالقايض والويل واملوظف واجلندي جعل رزقهم يف بيت املال ألن كال منهم مال ِ ُ
حمبوس حلق املسلمني، ممنوع من التكسب لتفرغه ملصاحلهم، من أجل هذا جتب نفقة 

 ألن نفقتها مل جتب للحاجة وإنام بسبب ؛الزوجة عىل الزوج حتى ولو كانت الزوجة مورسة
ًأة ال تكلف بيشء من اإلنفاق سواء كانت أما أو أختا أو بنتا أو احتباسها حلق الزوج، فاملر ً ًُ

ًزوجة، قادرة عىل العمل أو عاجزة عنه، غنية كانت الزوجة أو فقرية، كان زوجها قادرا عىل 
ًالعمل أو عاجزا عنه، غنيا كان أو فقريا، فالرجل هو املسئول عن النفقة البيتية، وليس من  ً ً

 إذا تربعت مسامهة يف حتمل بعض العبء، واملرأة قبل البلوغ حتت حقه أن يلزمها هبا إال
وصاية أهلها، وهي والية رعاية وتأديب وعناية بشأهنا وتنمية ألمواهلا وليست والية متلك 

 .ًواستبداد، ثم هي بعد البلوغ كاملة األهلية لاللتزامات املالية سواء بسواء

َإذا«: ديقول النبي  َأنفق ِ َ ْ ُاملسلم َ ِْ ًنفقة ُْ َ َ َعىل َ ِأهله َ ِ ْ َوهو َ ُ َحيتسبها َ ُ ِ َ ْ ْكانت َ ُله ََ ًصدقة َ َ َ َ«)١١٩( 
َوهو«يعني خالصة الكالم قوله  ُ َحيتسبها َ ُ ِ َ ْ  يفيد أن األجر يف اإلنفاق إنام حيصل بقيد قصد »َ

ُالقربى، يعني مش حيفرق النفقة بني كوهنا يشء مباح أو عادي وبني كوهنا عبادة يثاب 

                                     
 .سصحيح البخاري من حديث أيب مسعود األنصاري  )١١٩(



 

 

 

   
 

ً فإذا ينبغي أن يستحرض النية ألنه كده كده بينفق، فينوي التعبد فينال ؛يةعليها إال بالن
َإذا« لقوله هنا ؛الثواب عىل ذلك َأنفق ِ َ ْ ُاملسلم َ ِْ ًنفقة ُْ َ َ َعىل َ ِأهله َ ِ ْ َوهو َ ُ َحيتسبها َ ُ ِ َ ْ ْكانت َ ُله ََ َ 

ًصدقة َ َ  . هبذه يعني النفقة فيستحرض نية التقرب إىل اهللا »َ
النفقة عىل األهل واجبة باإلمجاع، وإنام سامها الشارع : ظحجر يقول احلافظ بن 

صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب ال أجر هلم فيه، وقد عرفوا ما يف الصدقة من 
ًاألجر فعرفهم أهنا هلم صدقة حتى ال خيرجوها إىل غري األهل إال بعد أن يكفوهم ترغيبا هلم 

 . التطوع، أي نعميف تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة
َوإنك«: ً أيضا لسعددوقال  َّ ِ َمهام َ ْ َأنفقت َ ْ َ ْ ْمن َ ٍنفقة ِ َ َ َفإهنا َ َّ ِ ٌصدقة َ َ َ َّحتى َ ُاللقمة َ َْ ِالتي ُّ َّ 

َترفعها ُ َ ْ َإىل َ َامرأتك ِيف ِ ِ َ َ ُ حتى اللقمة ترفعها إىل يف امرأتك تؤجر وتثاب عليها، نعم هو )١٢٠(»ْ
ا المرأتك لكن انظر إىل اهتامم اإلسالم بحتى هذا النوع مل يقل حتى اللقمة تنفقها أو تشرتهي

َّحتى«من املالطفة  ُاللقمة َ َْ ِالتي ُّ َترفعها َّ ُ َ ْ َإىل َ َامرأتك ِيف ِ ِ َ َ  . أي نعم»ْ
ٌدينار«: دقال رسول اهللا :  قالسوعن أيب هريرة  َ ُأنفقته ِ َ ْ َ ْ ِسبيل ِيف َ ِ يعني يف - اهللاَِّ َ

ٌودينار -اجلهاد َ ِ َأنفقت َ ْ َ ْ ٍرقبة ِيف ُهَ َ َ ٌودينار -يعني يف إعتاق رقبة- َ َ ِ َتصدقت َ َّ َْ ِبه َ َعىل ِ ٍمسكني َ ِ ِْ 
ٌودينار َ ِ ُأنفقته َ َ ْ َ ْ َعىل َ َأهلك َ ِ ْ َأعظمها َ ُ َ ْ ًأجرا َ ْ ِالذي َ ُأنفقته َّ َ ْ َ ْ َعىل َ ِأهلك َ ْ  دين اإلسالم دين )١٢١(»َ

ُة هذه عبادات يثاب اإلنسان حياة كام ترون، حتى األمور العادية التي متارس يف احلياة العادي
 .عليها ويتقرب هبا إىل اهللا 

                                     
 .سمن حديث سعد ابن أيب وقاص  متفق عليه )١٢٠(
 . سبق خترجيه)١٢١(



 

 

 

  
 

 
 

َأطعمت َما«: دقال رسول اهللا :  قالسوعن املقداد بن معد يكرب  ْ َ ْ َنفسك َ َ ْ َفهو َ ُ َ 
َلك ٌصدقة َ َ َ َوما َ َأطعمت َ ْ َ ْ َولدك َ َ َ َفهو َ ُ َلك َ ٌصدقة َ َ َ َوما َ َأطعمت َ ْ َ ْ َزوجك َ َ ْ َفهو َ ُ َلك َ ٌصدقة َ َ َ َ 
َوما َأطع َ ْ َمتَ َخادمك ْ َ ِ َفهو َ ُ َلك َ َصدقة َ َ َ«)١٢٢(. 

 رجل فرأى أصحابه من جلده دمر عىل النبي :  قالسوعن كعب بن عجرة 
 يعني وجدوا واحد إيه ؟يا رسول اهللا لو كان هذا يف سبيل اهللا: ونشاطه ما أعجبهم، فقالوا

 الدنيا بريوح عضالت ومهة وفتوة ونشاط فنظروا إليه يعني نظرة إيه ازدراء إن ده بيسعى يف
يشتغل هبذه القوة والفتوة يف سبيل املال والكسب، فقالوا يعني خسارة لو كانت هذه القوة 

 فانظر إىل ؟يروح ينفقها يف سبيل اهللا يف اجلهاد، فقالوا يا رسول اهللا لو كان هذا يف سبيل اهللا
ْإن«: ال هلمالعالج املعريف، كيف الرسول عليه الصالة والسالم يصحح هلم املفاهيم، فق ِ 

َكان َخرج َ َ َيسعى َ ْ َعىل َ ِولده َ ِ َ ًصغارا َ َ َفهو ِ ُ ِسبيل ِيف َ ِ ْإن ـ هذا جهاد ـ اهللاَِّ َ َكان ِ َخرج َ َ َيسعى َ ْ َ 
َعىل ِولده َ ِ َ ًصغارا َ َ َفهو ِ ُ ِسبيل ِيف َ ِ  يعني بعض الناس تظن أن العبادة هي الركوع »اهللاَِّ َ

هذه األمور احلياتية هي عبادة، فال تنظر إىل والسجود والصيام وحسب وقراءة القرآن، أل 
حرصك عىل أن تتكسب من احلالل وتنظر إىل اإلنسان الذي يسعى يف طلب الرزق نظرة 
ازدراء وإنه مشغول بالدنيا، أل هذا من الدين وهذه واجبات عينية عليه، فهذا املفهوم 

ْإن«: الملصالة والساملفهوم الرهباين أو الكنيس يعني ال يعرفه اإلسالم قال عليه ا َكان ِ َ 
َخرج َ َيسعى َ ْ َعىل َ ِولده َ ِ َ ًصغارا َ َ َفهو ِ ُ ِسبيل ِيف َ ِ ْوإن اهللاَِّ، َ ِ َكان َ َخرج َ َ َيسعى َ ْ َعىل َ ِأبوين َ ْ َ َ َ 

                                     
صـححه (، سمسند أمحد، السنن الكربى للنسائي من حديث املقـدام بـن معـدي كـرب  )١٢٢(

 .)األلباين



 

 

 

   
 

ِشيخني ْ َْ ِكبريين َ ْ َ ِ َفهو َ ُ ِسبيل ِيف َ ِ ْوإن اهللاَِّ، َ ِ َكان َ َيسعى َ ْ َعىل َ ِنفسه َ ِ ْ َيعفها َ ُّ ِ َفهو ُ ُ ِسبيل ِيف َ ِ  اهللاَِّ، َ
ْوإن ِ َكان َ َخرج َ َ ًرياء َ َ ًومفاخرة ِ َ َُ َ َفهو َ ُ ِسبيل ِيف َ ِ ِالشيطان َ َ ْ َّ«)١٢٣(. 

ال يقع موقع الكسب عىل العيال يشء، يعني ما يف :  قالظوعن عبد اهللا بن املبارك 
ًيشء يستطيع أن ينال به اإلنسان ثوابا مثل النفقة عىل األوالد والذرية واألهل، ال يقع موقع 

ب عىل العيال يشء، وال اجلهاد يف سبيل اهللا، هذا كالم اإلمام اجلليل املجاهد عبد اهللا الكس
 .ظبن املبارك 

وخرج اإلمام اجلليل عبد اهللا بن املبارك، واإلمام بن املبارك من األئمة الذين ينبغي أن 
ًيعطون قدرا خاصا من االهتامم برتمجته ومعرفة سريته فإنه من أعاظم أئمة اإلسال ، ظم ً

ما نعلم :  قالوا؟ًتعلمون عمال أفضل مما نحن فيه: ًخرج مع إخوانه يوما يف الغزو فقال هلم
رجل متعفف ذو عائلة قام من :  قال؟فام هو: أنا أعلم، قالوا: ذلك، نحن جماهدون، قال

ًالليل فنظر إىل صبيانه نياما متكشفني فسرتهم وغطاهم بثوبه، فعمله أفضل مما نحن فيه، 
ر إىل الفقه اإلسالمي وكيف يضع الرمحة باألوالد وبالعيال والشفقة عليهم واالهتامم فانظ

، وتعرفون ما اجلهاد يف سبيل اهللا، ومع ذلك آهبم يف مرتبة أعىل من اجلهاد يف سبيل اهللا 
انظر إىل هذا اإلمام اجلليل بفقهه وفطانته يقول هلم أفضل مما نحن فيه رجل متعفف ذو 

ًالليل فنظر إىل صبيانه نياما متكشفني فسرتهم وغطاهم بثوبه فعمله أفضل مما عائلة قام من 
 .نحن فيه

ًأيضا مما جيب عىل الرجل أن يطعم زوجته وأوالده حالال ال إثم فيه وال شبهة، فإن  ً
 .طلب احلالل فرض عني عند أهل الكامل

                                     
 .)صحيح لغريه: (، قال األلباينساملعجم الكبري للطرباين من حديث كعب بن عجرة  )١٢٣(
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 َلُخْدَ يَ الُهَِّن إَةَرْجُ عِْن بَبْعَا كَي«: دقال رسول اهللا :  قالسعن كعب بن عجرة 
َاجل ْ حلَةَّنْ  وهلذا كانت الزوجة من السلف الصالح تقول »ِِه بَىلْوَ أُارَّ، النٍتْحُ سَىلَا عَتَبَ نٌمَدَ وٌمَ

اتق اهللا وإياك والكسب احلرام فإنا نصرب عىل اجلوع والرض وال : لزوجها إذا خرج إىل عمله
 .نصرب عىل النار

 قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم، سبحانك اللهم ربنا نكتفي هبذا القدر، أقول
والسالم عليكم ورمحة اهللا ، وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك

 .وبركاته





 
 
 
 
 
 

  الشريط اخلامس
  أخطار تهدد األسرة



 

 

 

  
 

 
 

لقد قدر اإلسالم بمكانة عظيمة لألرسة ومسئولية الرجل عن محاية األرسة وقد جتىل 
 د يف الرشيعة اإلسالمية بشئون األرسة سواء كان هذا يف كتاب اهللا أو سنة رسوله ذلك

وما تضمن ذلك من أحكام الزواج والرضاع والطالق واإلرث ونحو ذلك واستطاعت 
 وأحس أعداء جمتمعاتنااألجيال املتعاقبة أن ترسخ معاين إسالمية عميقة لألرسة يف 

ة أحسوا وأدركوا صالبة هذه اللبنات وقوة هذا املسلمني وهم حياولون هدم هذه األم
احلصن ومن أجل ذلك كان اهلجوم يف األحقاب األخرية أو األزمات األخرية مركزا عىل 

G 8 7 األرسة واستخدموا له كل القوى التي يمكن أن تصل إىل أيدهيم وما أكثرها 
M K  J I H` a b c d e f g h ji k 

l nm o p q r L]٣٠: األنفال[  
من هذه األساليب سن القوانني التي تفتت األرسة يف كثري من بالد املسلمني من ذلك و

أيضا شن محالت عىل األرسة عن طريق الفن وبواسطة وسـائل النـرش واإلعـالم والقـصص 
 .نام ومازالوا يف طريقهم ماضينييواملجالت والصحف وإذاعة وتليفزيون ومرسح وس

سنة عىل تأليف كتاب حترير املرأة الذي بـدأه قاسـم احتفل هؤالء عام قريب بمرور مائة 
 نحـن نـرى اآلن آ عـىل كتـاب اهللا بـاالنقالبأمني منذ قرن كامل وبعـد مـرور مائـة كاملـة 

حصادها وشؤمها وثمراهتا املريرة وكيف أهنا بدأت دعوة ناعمـة هادئـة يـدعي صـاحبها أنـه 
لـذين يـسيئون فهـم النـصوص  ولكن املسلمني هم اديريد تطبيق كتاب اهللا وسنة رسوله 

إىل آخر هذه احليل وانتهت يف االحتفالية بمرور مائة سنة وتكلم فيها ال أقول ناقصات عقل 
ودين ولكن عديامت العقل والدين من تلميذات التارخييات لقاسم آمني ودعوهتـا املـشئومة 

 .مسلمةفواحدة منهن جتهر وتقول أنا ملحدة وأفخر أين ملحدة وترفض أن توصف بأهنا 
واألخرى نوال السعداوي ترسل الرسالة إىل املؤمتر وتقول هلن ينبغـي أن نتحـدى إرادة 
اهللا عياذ باهللا وهكذا مما ال يسوغ نقله وحكايته وإن كانت حكاية الكفر ليس كفـر لكـن هـذا 
هو حـصاد الـدعوة املـشئومة التمـرد عـىل أحكـام الـرشيعة فـيام يتعلـق بـاألرسة واملـرأة هـذه 



 

 

 

  
 

 
 

ُ مصدرها أعداء الدين قـد يـدعم هـذه احلمـالت سـيطرة النزعـة املاديـة عـىل مـواد احلمالت
 .الناس إشغال الناس بجلب الرزق والكسب وكنز األموال

وأيضا جيعلهم ال يلتفتون إىل هـذه األشـياء أيـضا ألهنـم يف شـغل شـاغل عـن إدراك مـا 
هدفة ومـن قبـل أعـدائها حياك هلم وكل املشكلة أساسا أن هذه األرسة املسلمة التي هـي مـست

اآلن مهددة ومن قبل أصـحاهبا املـسؤلني عنهـا فـنحن دائـام نلقـي بـاللوم عـىل اآلخـرين مـن 
أعداء الدين الذين بالفعل حياربون اإلسـالم لكـن يف غمـضة ننـسى أن أصـابع االهتـام ترتـد 

ْكلكـم« حني قال دإلينا نحن أنفسنا يف كثري من األحيان فالنبي  ُ ُّ ٍراع ُ ُّوكل َ ُ ْكـمَ ٌمـسئول ُ ُ ْ َ« 
ُالرجل«وقال يف احلديث نفسه  ُ ٍراع َّ ِأهله ِيف َ ِ ْ َوهو َ ُ ٌمسئول َ ُ ْ ْعن َ ِرعيته َ ِ َِّ  قلنا من قبل أن كلمة »َ

مسئول أصبح هلا معنـى عـريف عنـد النـاس ومـسئول عنـدهم تعنـي موظـف يف مكـان معـني 
هللا وهـي معنـى ستـسأل أمـام ا"وننسى املعنى احلقيقي لكلمة مـسئول وهـي أنـه مـسئول أي 

ُالرجــل« دفحيــنام يقــول النبــي  "عظــيم وخطــري أمــام اهللا وحماســب ُ ٍراع َّ ِأهلــه ِيف َ ِ ْ َوهــو َ ُ َ 
ٌمسئول ُ ْ ْعن َ ِرعيته َ ِ َِّ  ال يتصور الرجـل واألب واألوالد لكنـه يتملكهـا كـام يتملـك املتـاع أو »َ

ُالعبيد فهو حر يف ملكيته يقرص أو ال يقـرص يـرضب يتـرصف كـيفام يـشاء يـس ئ أو يفعـل مـا ُ
 يملكه وال يدرك أنه ممتحن ومبتىل هبذه الوالية وهذه املسئولية وال يـدرك أنـه يشءيشاء هذا 

 عـن كـل سـلوك مـع يشءراع يف أهله ومسئول عن رعيته أنه سوف حياسب أمام اهللا عن كل 
أهل بيته وزوجه وأوالده فهذا املعنى مهم جدا استحضار كلمـة مـسئول وهـذا لـب القـضية 

 نتناوهلا ألننا بصفة أساسية ختاطب األب الوالد باعتبار أن الرجال قوامـون عـىل النـساء التي
 فمعنى مظـاهر هـذه القوامـة بـل أبـرز مظـاهر هـذه القوامـة أن يقـوم الرجـل كام بني اهللا 

 إيـاهم بواجباته األدبية والرتبويـة واملـساوية إىل آخـره نحـو هـذه الرعيـة التـي يوليـه اهللا 
 وكـام حياسـب عـىل الـصالة والزكـاة رعيـتهم معناهـا أنـه يتوقـف أمـام اهللا فمسئول عـن 

والصيام وكذا وكذا سيحاسب عىل سـلوكه وتـرصفاته جتـاه أهلـه وأوالده مل هيمـل اإلسـالم 
اجلناح اآلخر يف العملية الرتبوية خاصة املرأة تكاد تستبد بالعملية الرتبوية يف بعض املراحـل 



 

 

 

  
 

 
 

وما بعـدها وفـرتة احلـضانه ألن الطفـل يكـون شـديد اإللتـصاق هبـا األوىل يف فرتة الرضاعة 
فدورها بال شك يف هذه املرحلة أخطر وهناك أحكام رشعية تـشري إىل هـذا املعنـى ختـصيص 
األم باحلضانة مثال عند انفصال الزوجني وغري ذلك من األحكام التي كلها تركز يف املرحلـة 

 األوىل عىل األم كام قال الشاعر
 أعددت شعبا طيب األعراق    درسة إذا أعددهتااألم م

 أيضا يف نفس د مل هيمل ومل يغفل هذا الركن الرئييس يف الرتبية فقال دفالنبي 
ُواملرأة«احلديث  َ ْ َْ ٌراعية َ َ ِبيت ِيف َِ ْ َزوجها َ ِ ْ ٌومسئولة َ َ ُ ْ َ ْعن َ َرعيتها َ ِ َِّ فاألم أيضا مسئولة أمام اهللا  »َ
ب وكل أم أي حسن رعاية أوالدها وزوجها وبيتها وكل  عن هذه العبارة اخلطرية وه

 ويكون نجاحنا نجاحا يشءينبغي أن يستشعر هذه املسئولية نحو األرسة ونحن قلنا إن أهم 
 .إزالة األمية الرتبويةيف كبريا أو بتعبري أدق خطونا أوىل اخلطوات النامجة 

النظر إليه وننتبه إىل خطوة أول خطوة أن ينتقل هذا املوضوع إىل دائرة األهتامم نلفت 
 يف إىل عظيم بينام يف مستقبل هؤالء األبناء بل يف مستقبلنا نحن حينام نقف أمام اهللا 

اآلخرة فلفت النظر إىل االهتامم هبذه القضية وخطرها هي أول خطوة عىل الطريق الصحيح 
 .الشك أننا اآلن ينطبق علينا قول الشاعر

 تكاثرت الظباء عىل خراش
ُيار العام يف زمن الغربة الثانية كله هيدم ونادرا ما جتد شيئا يبني املدرس هيدم وهيدم فالت

 . ووسائل اإلعالم وشلة األصدقاءاليشءواألبوان نفس 
رئية واملسموعة وهكذا ومعظم العوامل عوامل هدامة املجالت واجلرائد واألجهزة امل

م غريبا كام بدأ قريبا فالشك أنه هناك وخاصة ونحن يف زمن الغربة الثانية وقد رجع اإلسال
خطرا دامها ماحقا خطريا هيدد كياننا واألرسة هي القلعة األخرية حتى املساجد تتخطف 
يبقى هذه القلعة األخرية التي يمكن أن تكون احتامالت نجاهتا من هذه السهام وهذا 

جع نرم نحن حني التهديد آخر قلعة يمكن أن يتحصن هبا املسلمون وحيافظوا عىل أوالده



 

 

 

  
 

 
 

 مرت حوايل أكثر من مخسة وسبعني سنة مثال يف احلكم نامبذاكرتنا إىل عقود كثرية من الز
الشيوعي يف اجلمهوريات اإلسالمية التي انتهبها ورسقها ما يسمى باالحتاد السوفيتي 
اهلالك املفكك نستغرب اآلن حينام حتررت مجهوريات كثرية من هذه اجلمهوريات 

وختلصا من هذا الدب األمحر كيف يف ظل هذه احلرب اإلحلادية املركزة ليل هنار اإلسالمية 
استطاع هؤالء بأن حيافظوا عىل هويتهم وعقليتهم نجد أن الكيان الوحيد الذي صمد 
خالل هذه الفرتة يف فرتات احلكم الشيوعي يف هذه اجلمهوريات اإلسالمية السابقة أو يف 

وفو املعقل الوحيد املتبقي عىل ضعفه كان هو األرسة حتى أوروبا البوسنة واهلرسك وكوس
كانوا يبنون غرفا حتت األرض خيفون فيها دينهم يعلمون األوالد الصالة والقرآن حتت 

علم الناس ُاألرض أم إذا أحس الشيوعيون بذلك فيكون جزاء األبوين القتل وأي واحد ي
الدعوة إىل اإلحلاد وإىل وجود اهللا كان اللغة العربية القرآن ويتكلم عن اإلسالم أو يضاد 

جزاءه القتل يف أبشع جمازر وجرائم شهدهتا اإلنسانية عىل أيدي هؤالء الشيوعيني فكانت 
دد وعقيدهتا يف عدة القلعة احلصينة هي األرسة أكثر شعوب العامل اإلسالمي غزيت بام هي

يم غزينا يف األسواق يف جماالت والشك أن أخطر املجاالت عىل اإلطالق هي مناهج التعل
املتاجر يف املصانع يف وسائل اإلعالم يف أدوات تكوين الرأي العام ليس هذا فحسب بل 
حيل يف كثري من بالد املسلمني بني الدعاة العاملني وبني الناس خاصة بعد تشوهيهم بل أهنم 

 هبا إال أن متطرفون ومهوسون ورجعيون إىل آخر هذه القائمة من املصطلحات التي ما أريد
 يبقى حتى هذه العنارص يف كثري من البالد إال جمال األرسة يصد الناس عن دين اهللا 

وبقيت املنطلق الوحيد هلؤالء الدعاة ال ينبغي أن يلقي اللوم دائام عىل األعداء ونرى أنفسنا 
اخل لكن كثريا منا يتحمل يف هذا األمر أكرب نصيب من املسئولية ألننا باستطاعتنا يف د

األرسة التي ال سلطان ألحد عليها ال يكره أحد أحدا مثال عىل أن يقتني جهاز التلفاز أو 
الطبق أو غري هذه األشياء فامزال حتى اآلن إذا تبوأ األب املسلم واألم املسلمة موقعهام 



 

 

 

  
 

 
 

الرتبوي داخل األرسة مازال قادرين عىل بناء سياج ليحمي أوالدهم من األخطار يف خارج 
 . ويف خارج األرسةالبيت

أما أهم األمور التي هتدد األرسة وتعرضها هلذا اخلطر املاحق وختتص بالكالم اآلن 
 .األمور التي نحن السبب فيها وليس األعداء فأول هذه األمور التي تعرض األرسة للخطر

عدم تقدير املستقبل فكثريا ما يترصف الناس بعض الترصفات ثم ال  -١
قبل وهذا أمر خطري خاصة يف التعامل مع الطفل بعد فرتة يقدرون أثرها يف املست

الوالدة مبارشة وسأبني بالتفصيل ربام متتد إىل سن متأخر فرتة املرحلة االبتدائية نظرة 
ُاألب واألم للطفل كأنه لعبة ملهية يتلهى هبا ينظر إليه باحتقار أو بإزدراء وأنه ال يأيت 

رم من كثري من اخلري كأن يمكن أن حيصلها  وأنه مازال صغريا وبالتايل حييشءفيه 
وتزرع فيه أيضا كثري من األمور اهلدامة أو املخزية لنفسية هذا الطفل مما جيعله ال يثق 
بنفسه أو ال ينشأ وهو مشوها فاآلباء يترصفون كثريا من الترصفات دون أن يدركوا 

باء ندرك ضمن هؤالء أن هذه الترصفات هلا أثرها يف املستقبل وطبعا حينام نقول اآل
أيضا املدرسني ألن املدرس اآلن أصبح الطفل يقيض معه وقتا ليس باهلني الطفل يف 
املدرسة أو الطالب يف املدرسة يقيض ما تبقى عىل أيدي األساتذة ثم يترشب من 
رفقائه كثريا من املفاهيم فممكن حادث عابر جدا وننحن نتصوره شيئا هينا لكن هو 

 .سية هذا الطفل خاصة إذا تكرريرتك أثرا يف نف

مثال الطفل الذي يرسم رسم معني ونرجو أن ال يكون فيه روح نظرا للرشع فيأيت 
 املطلوب منه حديقة مثال اليشءللمدرس أو املدرسة وهو منبهرا أنه رسم يف حصة الرسم 

يكون  آخر فدائام املدرسة ترد عىل كل طالب مهام كان جميدا للرسم أي أنه قد يشءأو أي 
وهذه كلمة تقال ألفضل طالب ولكن الطفل يصدم صدمة ) جيي منه(بارعا كام يقولون 

شديدة ألن الكلمة وهي جيي منه هي متصورة أهنا كلمة عابرة ألن الطفل قد يفقد الثقة 
بنفسه يف حني أن الطفل الذي ما دون ذلك يقال له األلفاظ املعروفة كيا خايب، أو يا بليد 

 كلامت عبارة عن فؤوس حتطم وهم يتصورون هذه احلوادث حوادث أو يا فاشل وهي
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عابرة وال ترتك تأثريا ألن هذا بالنسبة هلم طفل ال يدرك هذه األشياء فاجلنني يف بطن أمه 
يتأثر بكثري من األشياء كام سنبني وأيضا كام يريد الولد والطفل كان يرد عىل اهلاتف فيقول 

ك أثرا شيئا عىل املدى البعيد يف نفسية الطفل فأكرب خطر له األب أنا لست موجودا فهي ترت
 الذي نراه اليشءأننا ال ننظر إىل املستقبل وأكرب قلل أننا نتعامل مع الطفل بعقلياتنا نحن ف

نحن قيام نتيجة خربة وتعلم ونضج نريد أن يكون عقل الطفل مساويا متاما لعقلنا ونعاقبه 
 ذلك وأنت ملا كنت طفال كنت مثله أمكانياتك قليلة إذا قرص يف هذا مع أنه ال يدله يف

وخربتك قليلة وإنام تتعلم عن طريق التجربة واخلطأ والتلقني والقدوة وغري ذلك من 
الوسائل لكن اخلطأ الشديد خاصة الذين يعذبون أوالدهم بالرضب واإلهانة والتحقري 

ام وترصفا صحيحا فيعاقبه وهذه األشياء كلها هو يريد خري أن يترصف الولد ترصفا سلي
للتشفي منه يف حني أنه ليس جانيا إذا كان الرشع الرشيف رفع عنه القلم ومل يؤاخذ حتى 
عىل الصالة ما دون السابعة وحتى بعد السابعة إىل العارشة إنام يؤمر فقط للصالة فام بالك 

بناء أو األطفال وهم بام دون ذلك فالشاهد أننا هبذا امللمح اخلطري يف مالمح التعامل مع األ
صغار أننا نتهاون أمامهم يف التعامل بترصفات دون أن نقدر خطرها عليهم يف املستقبل 

 قد هيدم األرسة اليشءفنتصور أن السكوت عىل أمر ما هني ويسري ولكن السكوت عىل هذا 
هدما تاما قد يتصور األب أن األوالد الصغار ال يستحقون أن خيصهم بجزء من وقته 

سمني فهو يضحك منهم ويسخر منهم وال يؤمر واحدا منهم بخري وال ينهاه أو حيذره من ال
رش وال يقدر املستقبل وال يدري أن هذا الطفل الصغري سيكون بعد مدة وجيزة رجال كبريا 
قد يكون له شأنه يف البيت ويف املجتمع كله فهذا هو األمر األول الذي ينبغ من أنفسنا 

ءنا وهو عدم تقدير املستقبل ال نحس بخطر أن اإلمهال الذي نتامدى فيه ونيسء به إىل أبنا
جتاه األوالد هذا له ثمن فيام بد وهو يراك حينام تعق مثال أباك أو تعق أمك هذا درس عميل 

 فيعقك أنت جزاء وفاقا اليشء ويفعل نفس اليشءله سوف فيام بعد يترشب نفسه هذا 
 وال ندرك خطرها يف املستقبل تنزرع يف أعامق هذا فالسلوكيات التي متر بصورة عفوية



 

 

 

  
 

 
 

الطفل حينام يشب وينشأ عليها هذا هو األمر األول عدم تقدير املستقبل والنظر إىل عواقب 
 سلوكياتنا مع األبناء 

روح املبااله وهي روح منترشة يف كثري من الناس مع أن الرشع الرشيف  -٢
G 8 دل عىل ذلك من قول اهللا تعاىل يريب يف املسلمني الشعور باملسئولية وال أ  7
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َّإن« دوقول النبي  ٌسائل اهللاََّ ِ ِ َّكل َ ٍراع ُ َّعام َ ُاسرتعاه َ َ ْ َ  ِلْهَ أْنَ عَلُجَّ الرَُلأْسَى يَّتَ حْ
 ل اهللا ثم نقترص فقط عىل دائرة احلدود فنحن نتكلم كثريا عن احلكم بام أنز)١٢٤(»ِِهتْيَب

احلكم بام أنزل اهللا يف كل األمور الرشعية، ولو نظرت يف أي كتاب من كتب أصول 
 كبري اسمه احلكم واحلاكم واملحكوم فيه واملحكوم به واملحكوم عليه إىل لافقه ستجد فص

 .آخره
 بام أنزل اهللا يف  فأنت مطالب بأن حتكميشءاحلكم أعم بكثري جدا حكم اهللا يف كل 

 فكثري من اآلباء يوجد عنده روح الالمبااله بيتك وأنت تدير هذا البيت وفق رشيعة اهللا 
ْكلكم«ولألوالد وهذا مضاد لإلسالم الذي خاطب اآلباء بقوله  ُ ُّ ٍراع ُ ْوكلكم َ ُ ُّ ُ ٌمسئول َ ُ ْ ْعن َ َ 

ِرعيته ِ َِّ َ«. 
ُوالرجل« :وقال يف نفس احلديث ُ ٍراع ََّ ْأه ِيف َ ِلهَ َوهو ِ ُ ٌمسئول َ ُ ْ ْعن َ ِرعيته َ ِ َِّ َ« 

 بأن اهللا سائل كل راع عام سرتعاه حتى ليسأل الرجل عن أهل بيته فال تظن دقال 
أنك إذا أسأت إىل األوالد أو إىل الزوجة أو أن الزوجة مثال جربت وأن األوالد جلهلهم 

حياسبوك ال تظن بحقوقهم وأهنم مازالوا صغارا ال يدركون أنك مقرص أو يستحيون أن 
أنك قد نجوت هبذا السؤال منتظرك عند اهللا يوم القيامة عن سلوكياتك معهم فمعنى 

                                     
 .)صححه األلباين(، سصحيح ابن حبان من حديث احلسن  )١٢٤(
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اإلسالم يف املسلمني الشعور باملسئولية نحو األبناء فليس هناك أمر حيدث يف املجتمع وال 
يكون له تأثري وما أروع حديث السفينة الذي جيعل أي عمل ألي فرد له تأثري عىل املجتمع 
كلهم فهذا احلديث يبني لنا أن روح الالمبااله تقيض عىل األمة كلها فاملسلمون يف بالدهم 
عبارة عن أناس يركبون هذه السفينة إذ لو أراد هذا الرجل أن خيرق يف موضعه خرقا من 
ُالسفينة خرقا ترك وشأنه حرية شخصية واحد يريد أن خيرق خرقا من السفينة ليرشب وال 

اذا نأخذ عىل يده أليست هي حرية شخصية فلو ترك هذا الرجل ومل يؤخذ يؤذى من فوقه مل
عىل يده هلك وهلكوا وآل األمر من أصغر خرق إىل أوسع خرق وهو هذا البحر الذي 
سوف يبتلعهم مجيعا فإذا استسلمنا مجيعا لروح الالمبااله فالشك أن ركاب السفينة مجيعا 

رية جدا ربام الكالم يف هذا ينكأ كثريا من اجلراح يغرقون فالشعور بالالمباالة مظاهره كث
عند بعض الناس ألن هناك آباء ال يعرفون أبناءهم يف أي سنة دراسية يدرسون فهو متصور 
خلق لينفق املال فلو أتى باملال يصبح عندهم كام يظن هو أنه غري مقرص فهناك المباالة 

 يعكس فعاال األمية الرتبوية يف جمتمعنا
الث سيطرة التقاليد األجتامعية املتعفنة وقلة العلم بالدين فنرى كثريا من األمر الث -٣

 حتل حمل الدين يف كثري من بالد املسلمني ومما مكن هلا هذه التقاليد التي مل يرشعها اهللا 
السيطرة باجلهل وختلف الوعي اإلسالمي فالعادات والتقاليد متمكنة متكنا راسخا 

اإلسالمي واجلهل بأحكام اإلسالم هذه طبعا ختتلف من مكان وينضاف إليها ختلف الوعي 
إىل مكان لكنها تسيئ يف بناء عملية األرسة بناءا متينا أو تؤثر يف حماولة اإلبقاء عليها أمام 
هذه األعاصري فالتقاليد االجتامعية املتعفنة طبعا راسخة ومظاهرها كثرية ومعروفة مع 

لتقاليد واألحوال االجتامعية مع اجلهل بالرشيعة اجلهل بالدين فتعود السيطرة إىل ا
اإلسالمية ومن هذه األمور التي أحدثت هذا اإلعوجاج يف حياتنا األرسية وأوضاعنا 
االجتامعية وخاصة الرتبوية تسلط املرأة عىل التوجيه وإدارة البيت فاملرأة املتسلطة واملرأة 

فمن النقص أن ينزل الرجل نفسه يف غري املسرتجلة التي تتسلط عىل التوجيه وإدارة البيت 
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وإذا فرس القوام فسد مجيع ) جعل الرجال قوامني عىل الناس" منزلتها الالئقة هبا واهللا 
 .األقوام

 فام دام الرجل اليشء فهو أفضل من هذا يشءفالرجل له مقام ربان السفينة فمن هو قائم عىل 
أقدر عىل اإلدارة من املرأة فشأنه أن يكون مطاعا قواما عىل املرأة فبالشك فهو أكمل من املرأة و

استرشى واء . مطيعا ومبتوعا ال تابعا وما املرء حيث جيعل نفسه فإن شاء أعالها وإن شاء سفلها
تسلط املرأة وطغياهنا يف أوساطنا يسبب التقليد وهو من أخطر األمور وأكثرها إيذاءا فموضوع 

ء التي ينتج عنها كثري من االضطرابات النفسية أو مما يزيد تسلط املرأة عىل البيت هذا من األشيا
االضطرابات النفسية إن كانت موجودة أن تستبد املرأة بقيادة البيت هذه من املصائب التي يدفع 
ثمنها غاليا فقد تقرتح املرأة أن تلبس البنات لباسا ال يقره اإلسالم بحجة أهنن صغريات وأن 

ُصلحة مسايرة الزمان ويضعف الرجل ويوافق أو ترص عىل اإلتيان الناس هكذا يعملون وأن امل
بجهاز فيديو أو تليفزيون أو كذا أو تظل توسوس له كام توسوس الشياطني إىل أن ينهزم الرجل 
ويستسلم ويرضخ قد ترى املرأة تقوم بألوان من االستقباالت التي ال يقرها اإلسالم ويضعف 

رسة فهذا انتكاس لألمور هذا قلب األوضاع أن تبقى املرأة هي الرجل ويوافق ويكون فيه هدم لأل
 عند الكالم عىل أمارات الساعة أن تلد داملسيطرة عىل الرجل يمكن أن نفهمه من قول النبي 

األمة ربتها يعني ينقلب املخدوم خادما واخلادم خمدوما ليس الكالم يف القوامة معناه أن شخصية 
لها اهللا للرجل يف حدود رشعه فال شك أن القوامة هي عملية تنظيمية املرأة تلغى لكن القوامة جع

وليس عملية استبدادية أو استعبادية كام يزعم أعداء اهللا وأعداء املرأة عىل احلقيقة الذين يزعمون 
أهنم أنصارها فمهام يكن من أمر فال شك أن إلغاء شخصية الرجل أكرب خطرا وأعظم أثرامن جهة 

اعر األمومة احلانية واألبوة املشفقة يعني إذا كان فاملشكلة أحيانا أن املوضوع أخرى قد تطغي مش
الالمبااله نجد مبااله لكن بصورة مرضية خاصة فيام يسمونه باحلامية الزائدة أي قد تطغى عىل األم 
ة مشاعر األمومة احلانية وعىل األب مشاعر األبوة املشفقة وتتعدى حدودها وإزاء جتاه هذه العاطف

 .والسيل املتدفق من احلنان وامليل الشديد باسرتضاء الولد وإدخال الرسور عليه
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 حدود فهذا احلنان وهاتيك العاطفة يشءوقف اإلسالم وقفة املنبه املذكر الكابح يعني لكل 
قد تنسيان األب مهمته يف التوجيه والرتبية فينقلب عندئذ منفذ ألوامر األطفال الصغار فاألب 

لزمام متاما بحيث يصبح منفذ ألوامر األطفل الصغار فالولد ملك يف البيت ما يأمر به يفلت منه ا
ُأيا كان يسمع ويطاع حتى لو رضب ميزانية املنزل بأن يريد لعبا من املحل الفالين أو يريد مثل قريبه 

س أو مثل كذا فينقلب األخ فينخلع عن التاج الذي وضعه الرشع عىل رأسه ويصبح التاج فوق رأ
الطفل ويصبح وظيفة األب هو أن ينفذ أوامر األطفال الصغار ويسارع يف حتقيق رغباهتم مع أهنم 

 .ال يعرفون من احلياة شيئا
واليدرون ما ينفعهم وال ما يرضهم فكثري من أجيال املسلمني اليوم مل جيدوا يف والدهيم إال 

ألخذ بأطراف األمور إما إغراق احلنان املحض أو اإلمهال الالمباالة يعني هذا هو التطرف ا
باحلنان بصورة فيها تطرف أو غلو بحيث أنه أن الولد يمسك األمام األمور ويوجهه خاصة عند 
األرسة املرتفة مهام طلب عند هذه األرسة التي عندها يسار فيظل مهام أمر يقوون سمعنا وأطعنا يا 

شياء لكن حيصل هبذا قلب األوضاع موالي مع أن هذا طفل ال يدرك عواقب األمور وال هذه األ
 .املرؤوس يصري هو الرئيس

عىل اجلانب اآلخر قلنا اإلمهال والالمباالة إما يبكون أحيانا وغالبا من األب بسبب إنشغاله 
بالرزق أو سفره إىل اخلارج كي جيلب هلم املال أو أحيانا يسافر األب واألم معا ويبقى األطفال 

 ولغري ذلك من املفاسد فالشك أن التطرف يف ناحية اجلفاف ضحية للضياع وأصدقاء السوء
املحض الزائد أو يف اجلهة األخرى من اإلمهال والالمبااله املطلقة رأينا أجياال فيها امليوعه 

 .والضعف واإلهنزامية والالمبااله
سمعت من االستاذ " حكان للدكتور حممد الصباغ تعليق عىل هذه النقطة السابقة يقول 

 أن رجال جاء يسرت شدة لولد له، وبنت ولدت حديثا فسأله كم عمرها؟ قال ظ بن نبي مالك
شهر قال فاتك القطار فاتك القطار وقال كنت أظن يف بادئ األمر أين مبالغ ثم عندما نظرت 
وجدت أن ما قلته هو احلق وذلك ألن الولد عندما يبكي فتعطيه أمه الثدي فينطبع يف نفسه أن 
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وسيلة إىل الوصول إىل ما يريد ويكرب عىل هذا فإذا رضبه اليهود بكى يف جملس األمن الرصاخ هو ال
يظن أن البكاء والرصاخ يوصله إىل حقه طبعا بعض الناس تسمع هذا الكالم وختطئ يف تنفيذه 
وهذا الكالم له ضوابط نعم هو كالم صحيح بال شك ولكن له ضوابط فأوال جيب أن نعرف أن 

لطفل للتفاهم هبا هي البكاء فبعض الناس يأخذ الكالم بطريقة عمياء فيرتك رضاع اللغة الوحيدة ل
 -:الطفل ألنه يرصخ وال يدري أن هذه هي لغته يف التفاهم وبكاء الطفل أنواع

 .بكاء املغص -١

 .بكاء بسبب اجلوع -٢

 .بكاء بسبب احلر -٣

 .بكاء يريد أ، ينظف وتزال عنه القاذورات -٤

 عنده مستوحش فإذن اللغة الوحيدة هي البكاء لكن فأسباب البكاء كثرية فأي أمل
داللتها ختتلف طبعا األم التي عندها خربة تربوية عالية تستطيع أن متيز كل نوع من أنواع 
البكاء فتقول مثال هذا بكاء بسبب اجلوع وهذا بسبب احلر وهكذا فالشاهد أننا نريد أن 

ألن بعض الناس يريد أن يطبق هذا نلتقط جزء من سياق الكالم ثم نطبقه بطريق اخلطأ 
الكالم هبذه الطريقة فيمنع األم من إرضاع الرضيع مع أنه جائع ويريد أن يأكل يمنعه من 
أجل أال يتعود أنه كلام يبكي يصبح البكاء هو الوسيلة للوصول إىل الرضاعة فهذا ينبغي أن 

فيام بعد عندما كان الرجل يفهم يف اإلطار الصحيح كام سنفصل ذلك بإذن اهللا تبارك وتعاىل 
يف سابق األيام مسيطرا عىل البيت كانت شدته وصالبته ختففان من لني الوالدة وتكفكفان 
من تدليلها لألوالد أما بعد أن استنوق اجلمل يف كثري من األوساط استنوق أي صار اجلمل 

ات وجلب ناقة وأصبح الرجل يف كثري من هذه األوساط ال مهمة له إال القيام باخلدم
األغراض واحلاجيات ودفع الفلوس والنفقات ومل يعد يملك من أمر بيته إال اليسري التافه 
كان هذا اجليل املائع املنهار وذلك البد من وظيفة أساسية للمرأة املسلمة أهنا حتافظ عىل 
وضعية زوجها وأوبو أوالدها أمام هؤالء األوالد البد أن حتفظ له وضعيته ألهنا إذا 

لت هدم هذه الوضعية فالكل سيدفع الثمن الزوج والزوجة واألوالد فالزوجة تريد حاو
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مثال أن تنتقم مثال من األب أن تشوه صورته وتنقص قدره وتظن أهنا سوف تفوز بحب 
األوالد وإنحيازهم هلا ال فهذا يفقدها سالحا يف غاية األمهية ورضوريا لصيانة هؤالء 

 .ضعف سلطاته عىل األوالد الشك أن هذا ثمنه فادحاألوالد فلو غاب سلطان األب و
ومن هذه األمور أيضا الشغل املتواصل فقد أصبح رب األرسة يف أغلب األحيان 
عاجزا عن أن جيد الوقت الذي هيتم فيه بنفسية أو بإفراد أرسته يوجههم وحيدثهم ويستمع 

اخلطة الرشيدة التي جيب إليهم حتى أن زوجته ال يتاح هلا أن جتلس معه وتتفاهم معه عىل 
أن يسري بموجبها أفراد األرسة كام قلنا من قبل البد من وجود سياسة تربوية موحدة بني 
األبوين بإتفاق عىل أمور أساسية جدا ملصلحة األوالد حتى لو كان بينهام خالف ال ينبغي 

 األوالد البد ع عليهلأن يظهر أبدا أمام األبناء البد أن يكون خالف األبوين رسيا وال يط
 .عىل اإلتفاق عىل التكامل من الناحية الرتبوية

 األم تأمر بعكسه فيحتار الطفل بني االثنني واألم تعاند مع األب بيشءفاألب لو أمر 
أمام األوالد حتاول أن تكرس كالمه وحترف توجيهاته هذا كله يدفع ثمنه األوالد وال 

 . معينة تدور عىل التنسيق والتكامل بني الطرفنيمتحرج منه إال باالتفاق عىل أساليب تربوية
اآلن الرجل يف الصباح يسارع إىل عمله الدنيوي وال يعود إال متأخرا ليأخذ قسطا من 
الراحة طبعا خالل هذه الفرتة متنع احلركات واهلمسات ال يستطيع أحد أن يتكلم معه ثم ال 

هل البيت نياما والتعبري طبعا كلكم يعود يف املساء إال يف ساعة متأخرة من الليل ليجد أ
نده ثم يف الصباح ينرصف وال ادق أو اللوكنتعرفونه بعض اآلباء يستعملون البيت الف

عالقة له بموضوع الرتبية فالشك لو كان هذا الوضع مستنكرا من بعض الناس فإنه ضد 
عد فرتة بمرور الزمن املتدينني أشد واللوم هلم أكثر ملاذا اآلن هذا األخ املتدين سيجد نفسه ب

فالزوج يف واد وزوجته يف واد وأوالده يف واد آخر فهو حيلم أن يكون أوالده ملتزمني فمن 
أين يأيت اإللتزام البد أن هناك تربية وتوجيه ةخطيط وتعليم وإعداد ومعاونة أما جمرد 

ويفعل كذا  طبيعي ويأيت بعد هذا األب يشكو أن ابنه منحرف مع األوالد يشءاألماين وهذا 
وكذا أو ال يصيل وإىل آخر هذه الشكاوي طيب من أين تأيت هذه االستقامة أم البد من 
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األخذ هبذه األسباب فبمرور الوقت تزداد اهلوة والفجوة بني الطرفني الشك أنه سيندم 
والت ساعة مندم وهذا الشغل مل يقترص عىل الرجل بل شمل يف بعض األرس املرأة التي 

حابة النهار وتكل تربية أوالدها وإعداد بيتها إىل اخلادمة فيكون من ذلك ترتك بيتها س
الضياع التام وأحيانا يكون الشارع وأحيانا مالجئ اإليواء التي يسموها احلضانة وهي يف 
احلقيقة أماكن إيواء جمرد أماكن لإليواء هل ممكن أن يقدم للطفل رعاية يف هذه األماكن 

 يف البيت ال يمكن أبدا فالشغل متنوع وأكثره يف الدنيا وللكسب عرش معشار ما تقدمه األم
 يقول حغري أن هناك نوعا غريبا جدا من أنواع الشغل كام يقول االستاذ الدكتور الصباغ 

أشغال الناس كثرية ومتنوعة وهي التي تلهيهم عن العملية الرتبوية وبالتايل تؤدي إىل اتساع 
ول غري أن هناك نوعا غريبا جدا من أنواع هذا الشغل وهو ما الفجوة بني اآلباء واألبناء يق

يكون للدعوة وإصالح الناس وذلك خطأ يف تصور الدعوة والعمل فيها واملرء مطالب بأن 
 ° ¯ ® ¬ »M K J I H G 8 7يصلح أهله أشد املطالبة 
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يف اإلنحراف واملخالفة فاالنشغال الكامل بوظائف الدعوة وهو باب من أبواب اخلري لكن 
إذا كان يف هذه املنطقة بالذات إذا كان عىل حساب الفروض العينية املتعينة عليه من توجيه 

 املشاغل املدمرة إذا كان عىل حساب الواجب أوالده واحلفاظ عىل دينهم يدخل ضمن
العيني الذي إذا قرصت فيه لن يقوم به غريك يف حني أن األكثرين األبعد منك يمكن أن 
يقوم بدال منك بواجب الكفاية يف دعوهتم لكن حينام حيصل هذا االنفصال بني األب 

 كنت صادقا فأصلح  ويقال له إنوالزوج واألوالد فقد ال يستمر يف الدعوة إىل اهللا 
بيتك ويكون هذا الوضع اخلاص مضعفا لتأثريه يف الناس اآلن معنى القدوة يفوت بوجود 
مثل هذا الوضع ويكون ذلك سببا يف أن يتعكر صفوه وتتنغص عليه لذاته ويف أن تتولد فيه 
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ذ  فوىص االستاالعقد وتواجهه مشكالت قد حتول يف االستمرار يف الدعوة بينه وبني اهللا 
 الزوج احلديث أو العروس فيقول له ال تشتغل طويال عن أهلك حالدكتور حممد الصباغ 

وأعلم يا أخي أن اجللوس إىل عروسك وحمادثتها ليس وقتا ضائعا السيام إذا كانت املحادثة 
تسري يف طريق هادف وتسعى نحو قصد حمدود، بعض الناس إما أنه خارج البيت خاصة يف 

انه أو مع الناس الذين يتعاملون معه يف الدعوة وأما إذا عاد إىل البيت الدعوة مثال مع أخو
يعود هبم إىل البيت وكل هذا عىل حساب رعيته التي رعايتها متعينة عليه وحتم الزم واجب 

 يف احلديث دبال توازن بني احلقوق والواجبات هذا التوازن الذي أرسى قواعده النبي 
ي حق حقه توازن بني الواجبات فاإلنسان له عدة صفات املعروف حينام قال فأعطي كل ذ

فهو أب ومسلم مطالب بالصالة والصيام والزكاة واحلج وطلب علم إىل آخره وداعية 
مطالب بكذا وكذا وزوج فهناك حقوق للزوجة ومزور يف حقوق لضيوفه وحقوق ألوالده 

البعض  وحقوق لصحته وهكذا فأعطي كل ذي حق حقه وال تعطي آوحقوق لربه 
 .وترتك البعض فأعطي كل ذي حق حقه

فهناك مشكلة موجودة يف جمتمعنا ويف تقاليدنا ويكمن وراءها كثري من املصائب 
حتقار املرأة فبعض الناس تربى عىل أن املرأة كيان حمتقر ال كرامة ااالجتامعية وهي مشكلة 

 يشءست من ديننا يف وال شخصية وال قيمة هلا ويتداولون يف ذلك بعض األشياء مل تصح لي
َإنام« د آية وال حديث انظر إىل قول النبي ليستحكاوي موجودة يف بعض كتب األدب  َّ ِ 

ُالنساء َ ُشقائق ِّ ِ َ ِالرجال َ َ  فمع ذلك نجد االحتقار العميق من املرأة وتكرب عىل املرأة )١٢٥(»ِّ
االحرتام أو املعاملة والنظر هلا نظر إزدراء فام ينعكس يف االهتامم هبا ألهنا ال تستحق أصل 

فظيعة جدا من بعض الناس يف معاملته كلمة الكريمة أو املجاملة أو غري ذلك نسمع 
مرأته يرى أن اإلحسان للمرأة بالكالم الطيب أنه متنايف مع الرجولة أو املجاملة أو غري ال

                                     
 .)صححه األلباين(، لمذي من حديث عائشة سنن أيب داود، سنن الرت )١٢٥(

User
Underline



 

 

 

  
 

 
 

أن ذلك نسمع أشياء غريبة فكيف يكلم املرأة بلطف يظن أن هذا تذلل هلا وهو املفروض 
 رعى فطرة املرأة يف ديكون شاخما يف السحاب كيف ينزل ملستواها ونسى أن الرسول 

هذا اجلانب بالذات جعل الكلمة الطيبة صدقة يثاب عليها بل أعظم من ذلك وأكرب قاله 
ُيصلح َال« حينام قال دخري مؤدب وخري معلم عرفته البرشية  ُْ ُالكذب َ ِ َ َّإال ْ ٍثالث ِيف ِ َ َ 

ُذبَكوجعل منها  ِالرجل ِ ُ َمع َّ ِامرأته َ ِ َ َ ثاب مع الكذب هذا ُ بمعنى أنه يكذب عليها وي)١٢٦(»ْ
 وال تفي به لكن املقصود بيشءمن الكبائر بل أكرب الكبائر وليس املقصود بالكذب أن تعد 

به املجاملة التي ال تكلفك شيئا سوى أن خترج كلمة طيبة فقط ماذا فسوف خترس فاحلقيقة 
اإلحسان إىل املرأة باأللفاظ احلسنة إذا الكالم الطيب غالبا ما يكون الكرب الذي ال يمنع من 

زدراءها الذي يكون ربام ترشبه من اوهذا الشعور الراسخ والكامن وهو احتقار املرأة و
تربيته أو من اجلو املحيط به يف تنشأته أو مصادر ثقافة معينة شوهت عنده هذه املفاهيم أو 

إىل اإلسالم وليست من اإلسالم كمثال زعمهم احلديث املوضوع كام قلنا اشياء تنسب 
 فيزن قوهلا عرشات بيشءاملزعوم شاورهن وخالفوهن كيف هذا وما أكثر ما تشاور املرأة 

 يف قصة ل بمشورة أم سلمة دالعقول من الرجال كام حصل حينام أخذ النبي 
 الرتاث كلها حتقري للمرأة ولألسف كثري جدا من األشياء املكذوبة موجودة يف. احلديبية

وإهدار حلقوقها ولكرامتها وكأهنا كقطعة أثاث مثل أي قطعة أثاث يف البيت وأن ينبغي أن 
تتلقى اإلهانة تلو اإلهانة وال تنفعل وال تتأثر وكيف تتشكيل وهي إمرأة حمتقرة وال كرامة 

 خارج يشءب يف هلا وكام قلنا يف حديث الكذب ليس معناه أن يعد وعدا فيخلف أو يكذ
هذه الدائرة وهي دائرة املجامالت دائرة املجامالت يعني ممكن وكلمة املجامالت أحيانا 
نفهمها خطأ والناس تتصور أن املجاملة أقىص درجاته أن يكون مستحبا لكن املجاملة قد 

G 8 7 تكون واجبة فريضة يف بعض األحوال أليس رد السالم جماملة وهو واجب 

                                     
 .)صححه األلباين(، لمسند أمحد من حديث أسامء بنت يزيد ، سنن الرتمذي )١٢٦(
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áàL]فهذه جماملة لكنها حكم رشعي واجب، تشميت العاطس جماملة  ]٨٦: النساء

اجتامعية لكنها واجب عيني وهكذا يعني موضوع املجاملة لفظ واسع قد يكون من 
الواجبات وقد يكون من املستحبات وقد يكون من املباحات وجماملة املرأة خاصة وهو أمر 

 .خطري جدا
لرجل إذا كسب زوجته هذا يف مصلحته هو ألنه سيستطيع أن يتعامل معها عىل تربية ا

أوالده تربية حسنة ويستطيع أن يؤمن بيته من الزالزل التي هتدد االستقرار فمن السياسة 
ومن الكياسة املداراه والتلطف واملجاملة حتى ملجرد املصلحة وإن كانت كلمة املجاملة 

ت إطار الكلمة الطيبة ويف نفس الوقت ال فيها إخالف وعد وال تدخل يف أشياء تدخل حت
  هادم وهي دائرة املدح كام يشءفيها تزوير وال فيها أي 

 والغواين يغرهن الثناء يقول الشاعر ضيعوها بقوهلم حسناء
والفطرة يف املرأة أهنا حتب أن متدح فالرشع راعى هذا اجلانب والفطرة يف املرأة أهنا 

ين فاستثنى هلا احلرير واستثنى هلا الذهب هذا كله مراعاة هلذه الفطرة فاحلرير حتب أن تتز
والذهب حرام عىل الرجال حالل للنساء هو مراعاهتا هلذه الفطرة إباحة اللعب وهي مراعاة 
لفطرة األمومة التي تبدأ أن تكتسبه منذ الطفولة املبكرة يباح للطفة أن تلعب بالعرائس 

  Kفيها هذا الشعور أمل يقل اهللا ُواللعب حتى يغذي   J I  H G 8 7
Mu v w x y z { | } ~ L ]إشارة إىل طبيعة  ]١٨: الزخرف

املرأة وهي طفلة صغرية ممكن طفلة صغرية مل تشاهد تليفزيون ومل ختالط أناس غري ملتزمني 
ا وتريد وال كذا وال كذا وجتد تلقائيا حتب تقف أمام املرآة برسج وتغري املالبس وتلبس كذ

أن تسمع أهنا مجيلة، وأهنا تلبس مالبس جيدة وكذا وكذا فهذه مراعاة هلذه الفطرة والرشع 
أباح للرجل أن يكذب جماملته امرأته كأنه حيبها كذا وكذا والعاشق املوله فام الذي سوف 



 

 

 

  
 

 
 

خيرسه هو سوف يكسب كثريا جدا لكن لن خيرس شيئا وإذا ركب رأسه وعاند يدفع هو 
 .سوء العالقة حتام سينعكس عىل تربية األوالدالثمن ألن 

كلام كسب زوجته كلام كانت الثمرة حسنة جدا يف حق األوالد فمثال املجاملة يف الطبخ 
أنه أحسن طبخ يف العامل ومدح املالبس ومدح الشكل فهذا كله يباح، يباح الكذب فيه 

 هذا ومع ذلك نجد هذه ويرجى أن تثاب يف ذلك فهل هناك تقدير لنفسية املرأة أكثر من
ُالكرب«احلواجز بسبب ما ذكرناه من شعور الكرب وملا جاء يف احلديث  ْ ِ ُبطر ْ َ ِّاحلق َ ُوغمط َْ ْ َ َ 

ِالناس  فكيف ينزل املتكرب من عليائه هلذا املخلوق احلقري هو ال يقول باحلقارة ألبد )١٢٧(»َّ
رامتها فالشاهد أن الرجل سلوكياته تنبو عن شعور كامن جتاه املرأة باالحتقار وإهدار ك

ينبغي أن جيتهد وأنتم تعرفون أن العلامء حينام تكلموا عن العض ذكروا أن هناك عشقا 
 يباح عشقها ألن السبيل ةق هو فرط املحبة ألن الزوجشمباحا وهو عشق الرجل امرأته والع

ين وللدنيا إليها متيرس رشعا بخالف األجنبية فهذا يكون بالء يف الدين والدنيا وتلف للد
 كم يرى للمتحابني مثل النكاح وهو أحسن حل إذا حصل حمبة بينهام دولذلك قال 

فأفضل هو الزواج فالشاهد من هذا كله أن قالوا أن عشق الزوجة هو العشق املباح ألنه ال 
رضر فيه ال يوصل إىل حرام وال إىل خلوة حمرمة وال إىل هذا وال كذا وال ريبة وإنام هو 

 .ختذت كثريا جدا من اإلجراءات التي توطد من العالقة بني الزوجنيايعة حالل والرش
 ال تنشغل طويال عن أهلك وأعلم أن اجللوس طويال مع حوقول دكتور الصباغ 

عروسك وحمادثتها ليس وقتا ضائعا ولو تأملنا احلديث احلاالت التي يبيح فيها السمر بعد 
 أن يؤنس زوجته باحلديث معها هذا "ثة أهللطلب علم أو مؤانسة ضيف أو حماد"العشاء 

 ليس من يشءكل "من االستثناءات أو السمر املباح أحيانا كذلك كام يأيت يف احلديث أيضا 
ذكر اهللا فهو هلو أو سهو إال أشياء ذكر منها ومالعبة الرجل امرأته فجعل هذا ليس من 

                                     
 .سصحيح مسلم من حديث عبد اهللا بن مسعود  )١٢٧(
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 أعلم حيقول دكتور الصباغ  و"اللهو الباطل وإنام هو يعني عىل احلق ويعني عىل العفاف
ا السيام إذا كانت تسري يف طريق ًعأن اجللوس طويال مع عروسك وحمادثتها ليست وقتا ضائ

هادف وتسعى نحو قصد طيب بالذات حديث العهد بالزواج فهو حيتاج إىل وقت حلدوث 
 .األلفة واملودة يف املراحل األوىل والرشع أيضا مل هيمل هذا

أة أسبوعا كامال يالزمها زوجها إذا كانت بكرا فال يذهب أمل خيصص الرشع للمر
للزوجات األخريات إذا كانت عنده أكثر من زوجة يف األسبوع األول من الزواج ملاذا 

ئتناس وزوال الوحشة منهام يف هذه الفرتة حتى وصل الفهم إىل بعض ليحصل هذا اال
رج إىل صالة اجلامعة فهذا غلو الناس أهنم يغالون يف هذا احلكم ويظنون أنه ايضا ال خي

فاملقصود أنه ال خيرج عن املبيت املقصود به املبيت يقول الدكتور إنك بذلك تفهم زوجك 
وتتيح هلا أيضا أن تفهمك وهذا للفهم وهو اخلطوة األوىل للمعارشة احلسنة وكم رأينا يف 

وكان ذلك سببا واقع الناس يقضون العرش والعرشين من السنني وال يفهم أحدمها اآلخر 
 .من أسبب النكد والشقاق

ويقول الدكتور إنك يا أخي بجلوسك إىل أهلك وحمادثتك إياها تفسح املجال لك 
لتقنعها بكثري من آرائك التي تبدو غريبة عليها بادئ األمر فمثال يأيت الشخص يشتكي أهنا 

مت أنت به كي توجه ال تريد أن تلتزم أو تقرص يف كذا وكذا حينام تسأله ما الدور الذي ق
وحتبب إليها احلق كي تنقاد إليك ال جتد شيئا أو جتد واحد حيتاج يعذر نفسه فيقول كلمتها 
ومل تستجب أما تلوين أساليب الدعوة الرفق والتلطف كالم باملعروف وبالتي هي أحسن 

ة أوامر هي هنا ال أثر له وال وجود له هو يريد البيت كام قلنا من قبل مثل السكنة العسكري
جان مدة طويلة من السنني وضابط وجندي يريد أن يأمر وهي تسمع وتطيع وقد يميض الز

 .ومل يفهم أحدمها اآلخر ويكون ذلك سببا من أسباب النكد والشقاق
ويقول الكالم أول مرة ال يرتك األثـر املطلـوب وال يلمـس اإلنـسان نتيجتـه ولكـن التكـرار 

لوب املناســب يف عــرض الفكــرة ورضب األمثلــة وحــسن اختيــار الوقــت املناســب واألســ



 

 

 

  
 

 
 

الكثرية البد من أن يرتك أثرا كبريا يف اإلنسان وأعلم يا أخي أن احلديث الطويل اهلادف غري 
اململ واملؤانسة املهذبة يمدان احلياة الزوجيـة بـالقوة والـنامء وأفـضل الغـذاء ولتـضع نـصب 

َلـيس« دقـال رسـول اهللا :  قـالسعينك ما رواه عقبة بن عامر  ْ ْمـن َ ِاللهـو ِ ْ َّإال َّ ٌثـالث ِ ََ 
ُتأديب ِ ْ ِالرجل َ ُ ُفرسه َّ َ َ ُومالعبته َ َ َ َُ َ ُأهله ُ َْ ُورميه َ َُ ْ ِبقوسه َ ِ ْ َ ِونبله ِ ِ ْ  يعني املبـاح مـن اللهـو هـذه )١٢٨(»ََ

ْعنَو ثالثال ِعطاء َ َ ِأيب بن َ ٍرباح َ َ َقال ،َ ُرأيت :َ ْ َ َجابر َ ِ ِعبـد بـن َ ْ َوجـابر اهللاَِّ َ ِ َ ٍعمـري بـن َ ْ َ َّاألنـصاري ُ َِ ْ َ 
ِيرمتيان َ َِ َ َّفمل ْ َأحدمها ََ ُ ُ َ َفجلس َ ََ َفقال ،َ َ ُله َ ُاآلخر َ َكسلت :َ ْ ِ ُسمعت ،َ ْ ِ ُيقول ،د اهللاَِّ َولَرس َ ُّكـل« :َ ُ 
ٍيشء ْ َلــيس َ ْ ْمــن َ ِذكــر ِ ْ َفهــو آ اهللاَِّ ِ ُ ٌهلــو َ ْأو َُ ٌســهو َ ْ َأربــع ِإال َ َ ْ ٍخــصال َ َ ُمــيش :ِ ْ ِالرجــل َ ُ َبــني َّ ْ َ 

ِالغرضني ْ ََ َ ُوتأديبه ،ْ ُ َِ ْ ُفرسه َ َ َ ُومالعبة ،َ َ َ ِأهله ُ ِ ْ ُوتعلم ،َ ُّ َ ِالسباحة ََ َ َ  واذكر قصة أبـو الـدرداء مـع .»ِّ
ُّالنبـي َآخـى« قـال س عن وهب بـن عبـد اهللا ظ فقد روى البخاري بسلامن  ِ  د َّ

َبني ْ َسلامن َ َ ْ ِوأيب َ َ ِالدرداء َ َ ْ َفزار َّ َ ُسلامن َ َ ْ َأبا َ ِالـدرداء َ َ ْ َفـرأى َّ َ َّأم َ ِالـدرداء ُ َ ْ ًمتبذلـة َّ َ ِّ َ َ َفقـال ُ َ  َمـا ََهلـا َ
ِشأنك ُ ْ ْقالت َ َ َأخوك َ ُ ُأبو َ ِالدرداء َ َ ْ َليس َّ ْ ُله َ ٌحاجة َ َ َالـدنيا ِيف َ ْ َفجـاء ُّ َ ُأبـو َ ِالـدرداء َ َ ْ َفـصنع َّ ََ ُلـه َ َ 
ًطعاما َ َفقال َ َ ْكل َ َقال ُ ِّفإين َ ِ ٌصائم َ ِ َقال َ َأنا َما َ ٍبآكل َ ِ َّحتى ِ َتأكل َ ُ َقال َْ َفأكـل َ َ َ َّفلـام َ َ َكـان َ ُالليـل َ َّْ 
َذهب َ ُأبو َ ِالدرداء َ َ ْ ُيقوم َّ َقال َُ ْنم َ َفنام َ َ َّثم َ َذهب ُ َ ُيقوم َ َفقال َُ َ ْنم َ َّفلام َ َ َكان َ ْمن َ ِآخر ِ ِالليل ِ ْ َقال َّ َ 
ُسـلامن َ ْ ْقـم َ َاآلن ُ َفـصليا ْ َّ َ َفقــال َ َ ُلـه َ ُسـلامن َ َ ْ َّإن َ َلربـك ِ ِّ َ َعليــك ِ ْ َ َولنفـسك َ حقـا َ ِ ِْ َ َعليـك َ ْ َ  َ حقــا َ

َوألهلك ِ ْ ََ َعليك ِ ْ َ ِفأعط َ حقا َ ْ َ َّكل َ ٍّحق ِذي ُ ُحقه َ َفأتى ََّ َ َّالنبي َ ِ َفذكر د َّ َ َ َذلك َ ِ ُله َ َفقال َ َ ُّالنبي َ ِ َّ 
َصدق د َ ُسلامن َ َ ْ َ«)١٢٩(.  

                                     
 .)ضعفه األلباين(، سسنن أيب داود من حديث عقبة بن عامر  )١٢٨(
 .صحيح البخاري من حديث أيب جحيفة عن أبيه )١٢٩(

User
Underline



 

 

 

  
 

 
 

فاملسلم مطالب بأن يعطي كل ذي حق حقه فاملوازنة بني هذه احلقوق أمر مطلوب وال 
 . عليه إال الواعون والتفريط يف هذه املوازنة تفريط يف احلياة املتكاملةيقوى

ُهناك أناس يشغلون عن زوجاهتم بكسب املال فرتى الواحد منهم يكدح طوال النهار 
وطرفا من الليل وال يعود إىل داره إال مكدود اجلسم مهدود القوى قد استنفذ طاقته حتى مل 

ؤانسة فيخلد إىل الفراش منهارا مضعضعا وقد يأيت فيجد يعد لديه استعداد حلديث وال م
أهله يف نوم عميق بعد أن طال عكسها االنتظار قد يكسب من وراء هذا السلوك املال ولكنه 
ُيعرض نفسه خلرسان احلياة الزوجية وهناك أناس يشغلون عن زوجاهتم بمعرشة األصدقاء 

رتى الواحد منهم بعيدا عن بيته وحضور احلفالت والسهرات واالشتغال يف الرحالت ف
وأهله يف معظم األوقات وإن مل يذهب إىل الدار جاء هؤالء األصدقاء إليه وكان مكلفا 
بإكرامهم وخدمتهم وطبعا ليس هو الذي يطبخ وال يتعب ولكن يأمر به الزوجة بإعداد 

كسب الطعام والضيافة والرشاب إن هذا اإلنسان قد يكسب ود عدد من األصدقاء وقد ي
سمعة اجتامعية يدة ولكنه يعرض نفسه خلرسان السعادة البيتية، وهناك أناس يشغلون عن 
زوجاهتم بأمور حممودة كام شغل أبو الدرداء عن زوجته ملا شغل أبو الدرداء عن زوجته 
وكان مشتغال بالعبادة بل الصيام والقيام وكذا وكذا فرتاهم يف ذكر وعبادة ونصح للناس 

وكتابة إن هؤالء فقدوا القدرة عىل املوازنة بني احلقوق املتعددة وفقدان ودعوة وقراءة 
ًالقدرة عىل املوازنة يوؤث خلال واضطرابا يف احلياة الداخلية للفرد منه يف حياته مع زوجه  ًُ

 .وأوالده
7 إن األهل والذرية من أحق الناس بالعناية ومن أحق الناس أن توجه الدعوة إليهم 

M K J I H G 8O P Q RL]إن الواحد  ]٢١٤: الشعراء
من هؤالء الذين فقدوا القدرة عىل تلك املوازنة ال يلبث أن يستيقظ من غفلته فإذا هو يف 
واد وزوجته وأوالده يف واد آخر أفكاره غري أفكارهم ومواقفه ختتلف عن مواقفهم 

خرى من وسلوكه يف احلياة بعيد عن سلوكهم وذلك ألنه ترك أهله خاضغني ملؤثرات أ
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وسائل اإلعالم والصحافة ومن البيئة التي قد يسود فيها اإلنحراف والعالقات والقرابات 
وربام كان كثري منها ال يتفق مع اجتاهه يف احلياة ومن أصعب األمور عىل النفس أن يرى املرء 
زوجة وأوالده يسريون يف طريق الزيغ واإلنحراف والضالل ولذلك علمنا اهللا يف الدعاء 

M Kكر لنا أن الدعاء نفى عباد الرمحن قوهلم وذ  J I H G 8  7s 
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بأن يكونوا صاحلني مستقمني عىل رشع اهللا تبارك وتعاىل إن هؤالء الذين  ]٧٤: الفرقان[

ُيشغلون عن أهليهم جينون بعد حني الصرب والعلقم ويتجرعون غصص العناء والشقاء 
ة اجلوانب مفرتعة بأسباب التأثري ويقول دكتور الصباغ يف هذا أعرف واحلياة اليوم معقد

رجال متدينا أنرصف يف أول حياته الزوجية إىل عمله فجد واجتهد وكان ال يأيت إىل داره إال 
إىل الطعام والنوم ثم خيرج وال يعود إال بعد منتصف الليل فإذا جاءت األجازة ترك زوجته 

 األجنبية يف حتقيق أمور ختتص بعمله فكان من جراء ذلك تدمري مع أهلها وسافر إىل البالد
األرسة وترشد األوالد وعانى هو من وراء ذلك أعظم الصعوبات إن اإلنشغال عن األهل 
ّتفريط يف حق الرجل واالرس وظلم بني إذ كيف يسوغ اإلنسان أن حيبس زوجه وينطلق هو 

يرتك رشيكة حياته هنبا للوسواس واخلطرات إىل عمله وزيارته وقراءته وعبادته وكتاتيبه و
والوحشة واألزمات ويرتكها لإلنغامس يف املجتمع الذي يسري يف طريق آخر فعىل املرء أن 

األهل وليكن له مع أهله وقت يمأله باملؤانسة العذبه اهلادفة  يوازن بني احلقوق ومنها حتى
من الصاحلني يشغلون عن  إن كثريا حواحلديث املؤثر اجلذاب يقول دكتور الصباغ 

أوالدهم بأمور عامة تتصل بالدعوة وحيسبون أهنم بذلك يقومون بخدمة جليلة وذلك 
  .لعمر اهللا تقصري كبري

إن أحق الناس بتوجيهك أوالدك وزوجك الذين معهم تعيش وهبم تعرف ورشهم 
قد يفيدك وخريهم مقرون بك وقد تضطرك األيام إىل أن تكون بام فيه إىل برهم ورعايتهم و

أن حتظى بدعوة من أحدهم ختفيف عنك ما أنت فيه مل الضيق والكرب بعد موتك أو 
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تزيدك من اخلري يف آخرتك من أجل ذلك اقرتح الدكتور الصباغ بعض االقرتاحات يقول 
أوال البد من أن ختصهم بجلسة اسبوعية عىل أقل تقدير وإن استطعت أن تكون يف مدة أقل 

 .سبوع مرتني كمدرس عائيل أو جلسة عائلية لألرسة واألهلكان أحسن يعني يف األ
إقامة حلقات لألوالد يتولوها أناس ظلهم خفيف ودينهم جيد وبياهنم مرشق : ثانيا

وإن كانت مستواهتا خمتلفة لالبتدائي واملتوسط والثانوي فهو أفضل فاملرء عىل دين خليله 
 األهل واألوالد وأداء واجب الرعاية هلم هذه األمور بأيدينا هذه األسباب يف املحافظة عىل

نحراف الذي هذه األمور يف أيدينا ونستطيع هبا أن نقاوم هذا املد اجلارف من الضالل واال
 فيها ولنصلح الفاسد ولنحذر غرق سفينة املجتمع فاألرسة يكتسح املجتمع فلنتقي اهللا 

ا حلاميتها وحفظها وإن ملسئولون هي القلعة األخرية التي ينبغي أن نقف حياتنا وإمكانياتن
ْكلكم« دكام قال النبي  ُ ُّ ٍراع ُ ْوكلكم َ ُ ُّ ُ ٌمسئول َ ُ ْ ْعن َ ِرعيته َ ِ َِّ َّإن« ويف رواية »َ ٌسائل اهللاََّ ِ ِ َّكل َ ُ 

ٍراع َّعام َ َاسرتعاه َ ْ َ ِ حتى ليسأل الرجل عن أهل بيتهْ ِ ْ َّ ْ ََ ْ ْ َ ُ َِ َ ََ َ َّ«. 
 

User
Underline





  
  
  
  
  
  

  الشريط السادس
  بمقومات شخصية األ



 

 

 

  
 

 
 

باعتبار أن األب الذي يامرس كثريا من الواجبـات واملهـام مـن وظـائف األرسة الشـك 
أن من أهم وظائفه رعاية هـذا املولـود اجلديـد وتربيتـه وتوجيهـه الشـك أن الظـل أن يكـون 
حـسب الظـل الـذي هـو ظــال لـه بمعنـى أن إذا كـان العـود أعــوج فـإن الظـل يكـون أعــوج، 

بنائـه تعكـس شخـصية األب نفـسه فالبـد أن تكـون هنـاك والعكس فمـن ثـم تربيـة األب أل
مقومــات يف شخــصية األب حتــى يــصلح أو حتــى يــامرس العمليــة الرتبويــة بطريقــة ســوية 
فسنتناول أهم اجلوانب واملقومات التـي جيـب أن يـتحىل هبـا األب يف نفـسه وشخـصه حتـى 

م االستقامة عىل مـنهج يتمكن من التأثري يف أوالده وتوجيههم الوجهة السليمة التي تكفل هل
 .آاهللا 

فأول مقومات شخصية األب أو املريب القدوة فالقدوة تعترب من أهم وسـائل الرتبيـة إن 
مل تكـن هـي مــن أهـم الوســائل عـىل اإلطــالق وذلـك لوجــود غريـزة فطريــة ملحـة يف كيــان 

تـأثرا نحول التقليـد واملحاكـاه خاصـة األطفـال الـصغار اآلن األطفـال أكثـر  اإلنسان تدفعه
بالقدوة ملاذا؟ أوال ألن الطفل يعتقد يف سـنواته األوىل أن كـل مـا يفعلـه الكبـار صـحيح وأن 
آبائهم هي أكمل الناس وأفضلهم هلذا فهم يقلدوهنم ويقتدون هبم فهـذه خـصائص بالنـسبة 
 لألطفال جتعل أمر القدوة يف غاية األمهية بالنسبة إليه أن الطفل ينظر إىل بيتـه عـىل أنـه أكمـل

الناس وأنه أفضل الناس ويقتنع بكل ما يفعله ولو كان األمـر الفـالين غـري صـحيح ملـا فعلـه 
األب لذلك جتد األطفال يولعون بتقليد اآلباء وحماكتهم فتجد األب يـصيل فيحـاول الطفـل 

 وال أن يـأمره يشءالصغري وعمره سنتني حيـاول حياكيـه دون أن يوجهـه دون أن يطلـب منـه 
عا يف هذا السن ال يأمر بالصالة لكـن تلقايـا حيـاول أن حياكيـه ويبـدأ التقليـد بالصالة ألنه طب

عند األطفال عدة منذ السنة الثانية تقريبا ويبلـغ غايتـه يف سـن اخلامـسة والـسادسة ويـستمر 
حمبـة األوالد آلبـائهم ألن  معتدال حتى للطفولة املتأخرة الشك أن التقليد يكـون دلـيال عـىل

سن ال ينبــع مــن خــوف أو مــن خــشية وإنــام هــو ميــل حقيقــي قــد امتلــك التقليــد يف هــذا الــ
واستهوى قلوب الصغار نحـو آبـائهم ورضـائهم أن يكونـوا هلـم قـدوة وقلنـا أن هـذا منـزع 

 .فطري وغريزة فطرية يف هؤالء األطفال



 

 

 

  
 

 
 

ي يصادم ويناقض ما قاله امللحـد اخلبيـث فرويـد الـذي يقـال ذإذن هذا هو الصحيح ال
إىل يف األصل هيودي لكنه ملحد أي زاد كفرا عـىل كفـره وانتقـل مـن اليهوديـة أنه هيودي هو 

اإلحلاد وهو الـذي أرسـى بـذور اإلحلـاد يف العلـوم النفـسية وأشـار أن الـديانات نبعـت مـن 
األرض ومل تنزل من الـسامء وأن الطـاغوت والطمطـم هـذه األشـياء خرافـات واحلـق مجيـع 

ليـست يف احلقيقـة صـلة بـني اخلـالق واملخلـوق وإن كـان الديانات أهنا نتاج العقل البرشي و
بعض الناس يقولون لـيس ملحـدا يف احلقيقـة وإنـام هـو كـان آلـه مـن آالت اليهـود يف تـدمري 

كـان ) فرويـد(األمم األخرى كي يسهل عليهم بعد ذلك استعباد األمـم وعـىل أي األحـوال 
من عقـدة أو ديـب ويف احلقيقـة من ضمن ضالالته وانحرافاته وشذوذه يف تفكريه ما يزعمه 

كـالم فرويــد كـالم بــشع واإلنـسان يقــشعر جلـده إذا ســمعه أو قـرأه ولــذلك ال نــستطيع أن 
 أيت إىل الطفـل الـصغري الطفـل الـربيءنرصح بكل كالمه ألنـه يف غايـة الفظاعـة حتـى إنـه ليـ

 الــذي هــو حــديث الــوالدة فيفــرس تــرصفاته بأهنــا كلهــا ومراحــل نمــوه يف ضــوء خزعبالتــه
وخرافاته وضالالته وانحرافاته وهو يزعم أنه كان يتعامل كطبيـب نفـيس وأخـصائي نفـيس 
لكن يف احلقيقة يف منهج فرويد أصال كثريا جدا من العورات والضالالت وهو مدرسـة مـن 

ر عليها ردود علمية من كفـار مثلـه يعنـي رضمن املدارس فقط إال أهنا مدرسة قد أحبطت و
ري من الباحثني رفـضوا فروضـه ونظرياتـه لتفـسري تـرصفات الطفـل  كثنمن فقط املسلمني ل

إال مع العينات املرضية غري السوية وكل الدراسات التي فعلها إنام هـي  وأصال هو مل يتعامل
حمصورة يف فئة شاذة من الناس واستنتاجاته إنام هي ناشئة عن دراساته وبحوثه إنام عن هـذه 

 بعد ذلك النتائج عىل كل الناس بام فيهم األسـوياء وبـال الفئات من الناس الغري سوية فعمم
شك أن هذا ظلـم كبـري للحقيقـة واملهـم حتـى ال نخـرج عـن موضـوعنا وإن كـان املوضـوع 

هم ألن هلا تأثري ألهنا حتـارب ريوغ) ونركدا(وغري من املنحرفني ) فرويد(دحض ضالالت 
عـن إفـساد املجتمـع الغـريب إىل  ل املـسئولنيئـالدين هبذه النظريات وفرويـد مـسئول مـن أوا

ليها يف هذا الزمان هو املسئول عـن هـذا إ طالدرجة التي وصل إليها اآلن أو الدركه التي انح
وعىل فلسفته تقوم سلوكياهتم الضالة فهذا االعتقاد يف حب األطفال آلبـائهم واقتنـاعهم أن 



 

 

 

  
 

 
 

ة ثقتــه بــه وحمبتــه لــه آبــائهم أفــضل النــاس هــو الــذي جيعلــه يقلــد هــذا األب أو حياكيــه لــشد
وانجذابه ألبيه أما فرويد اخلبيث فيزعم طبقا ملا يسميه هو عقـدة أو ديـب ويـزعم أن الطفـل 
الصغري هذا املسكني الغض الطري هذا بيكن ألبيه الـبغض واحلقـد والكراهيـة ألنـه ينافـسه 

ف مـن عىل أمه من الناحية الشهوانية هذا ما يـسميه عقـدة أو ديـب والشـك أن هـذا التخريـ
االفرتاء الباطل وإهتام عجيب لفطرة األوالد واألبرياء بالنفاق واخلداع منذ حداثـة أسـناهنم 
وقبل أن يكونوا مكلفني الشك أن هذا النوع من االجتاهات املنحرفـة ومـا يـشاهبها جيـب أن 

ذر يعنـي هـذه الكتـب والدراسـات املنحرفـة ينبغـي أن جتتنـب وال حيذر األب منها غاية احلـ
اإلنسان فيها فضال عن االعتقـاد هبـا والعمـل بموجبهـا خاصـة وأن بعـض الكتـاب خيوض 

نتيجة عقد اخلواجة أو عقدة اإلهنزام أمام كل احلثالة والزبالة التي تايت مـن الغـرب فهـم كـام 
قــال أحــد غــالة األتــراك مــن قبــل إننــا عزمنــا عــىل أن نأخــذ كــل مــا عنــد األوروبيــني حتــى 

 طـه حـسني الـيشءم والنجاسات التـي يف أمعـائهم وكـام قـال نفـس االلتهابات التي يف رئييه
 حلوة ومـرة حـسنة وقبيحـة ألننـا ارتـضينا بالعـامل الغـريب أسـوة يشءسنأخذ من الغرب كل 

وقدوة نتيجة إليها ونقتبس منها هذا معنـى كالمـه طبعـا لـيس نـصه فينبغـي أن نحـذر أسـامء 
انـب ممـا يـرددون البغبغـاوات فرضـيات كثري من املسلمني كثري من املتخصـصني يف هـذا اجل

ًفرويد الضالة والشاذة واملنحرفة وحياولون أن هيذبوها أحيانا أو حيـسنوها خطـا أو جهـال يف  ً
فرويـد ونظرياتـه يات فرضـيات فرضـ ألن يف احلقيقـة جمـرد سـامع رأعني الناس فينبغي احلذ

كالمــه الــذي ينــسبه إىل وضــالالته الغريبــة الــشاذة فاإلنــسان يقــشعر بدنــه يكــاد يتقيــئ مــن 
ُّكـل« داألطفال األبرياء فالطفل الربئ الذي يقول فيه النبي  ٍمولـود ُ ُ ْ ُيولـد َ َ َعـىل ُ ِالفطـرة َ َِ ْ ْ 

ُفأبواه َ َ َ ِهيودانه َ ِ َ ِّ َ ْأو ُ ِينرصانه َ ِ َ ِّ َ ْأو ُ ِيمجسانه َ َ َ  فهذا الكالم يصادم هذه الفطرة وكيف يـصف أن »ُِّ
لذي يرضب املثل بنزاهتـه ونظافتـه وطهارتـه يف األعـامل الطفل املسكني هذا الرضيع الربئ ا

نـه إ فُه ويكفر اإلنـسانُّمُ أُهْسق رجع من ذنوبه كيوم ولدتْفَ وال يْثُالصاحلة فمن حج فلم يرف
دته أمه فنحن يف حرية ما بـني الـنص الـذين يقولـون أن لكفرت عنه السيئات بأنه عاد كيوم و



 

 

 

  
 

 
 

مه باعتبار أنه يولـد حممـال وملوثـا بخطيئـة آدم عليـه أه أسوأ يوم عىل الطفل اليوم الذي ولدت
السالم املزعومة فآدم تاب وتاب اهللا عليه فهم يزعمون أن كل البرشية تولد ملوثـة باخلطيئـة 

زعوم كي يفدي خطيئـة البـرشية والبـد أيـضا مـن التعميـد وإال يـدخل والبد من الصلب امل
ُ أو يغسل عنه أثر خطيئة آدم كيـف يكـون الطفـل ُالنار هذا الطفل ألنه مل يعمد ومل يكنس منه

املسكني الربئ يكون متدنسا بخطيئة آدم مع أن آدم خطيئته قد غفرت ما وقع فيه آدم غفر له 
 .لكنهم ال يعتقدون أهنا غفرت عموما عىل أي األحوال هذا موضوع آخر

د مـن دون أن إذن األطفال يتعلمون بالقدوة واملثل أكثر بكثـري ممـا يظـن ويتـصور الوالـ
يشعر نغرس يف أبنائنا كثريا من التـرصفات اخلاطئـة أو التطـورات املنحرفـة ونحـن ال نـشعر 
ألننا ننظر إليهم كلعبة ملهية أو قطعة حلم مضغة ليس لـه أي إدراك وملـا يكـرب سـوف يـدرك 

اط بيه يف احلقيقة، طاقـة األطفـال يف اإللتقـرعندما يبلغ ستة عرشة سنة أو عرشون سنة نبدأ ن
ُأعظم بكثري مما نتصور ومما نـدرك وممـا نتخيـل فالطفـل يتـأثر بنـاء يقلـد طريقتنـا يف معاملتنـا 
وعالقتنا بجارنا وحديثنا عن زمالئنا يف العمل دون أن نشعر نحن غالبا هبذا األمر فاجتاهتنـا 

عـىل النفسية تصبح كلها هي نفس اجتاهاته النفسية وتنطبع عليه وبناء عىل هذا يكون التعـود 
اخلري بالقدوة الصاحلة فأول األمر هو املنهج الصحيح للرتبية اإلسالمية يعني بنـاء عـىل هـذه 
احلقيقة وهي أن كل ما نفعله ينطبع عىل الطفل ففي هذه احلالة جيب أن نكون يف غايـة احلـذر 
ونحن نترصف أمامـه ال أقـول البـد أن نتكلـف ولكـن أقـول البـد أن نعـيش حيـاة إسـالمية 

 تتعـود عنـدما تـرى أمهـا إذا دخـل تاقعية فيترشب كل قيم املجتمع اإلسالمي فالبنعملية و
 الطفـل الـذي يـرى الـيشءليهم مثال سـتلتقط هـذا إ ال ختالط الرجال وال خترج يرجل أجنب

آباه بمجرد أن يؤذن اآلذان يتوضـأ ثـم ينـزل يـصيل صـالة اجلامعـة ثـم يعـود ينطبـع يف ذهنـه 
ذان الطفلة التي ترى أمها ترتك ما يف يدها تتوضأ وتصيل فبمجـرد الربط بني الصالة وبني اآل

أن تسمع هي النداء بعد ذلك تربط بني اآلذان وبني الصالة نوع من التعلـيم الـرشطي رأيـت 
طفلة عمها سنة وعدة شهور بمجرد أن يأذن املـؤذن تقـف وكأهنـا تـضع يـدها عـىل صـدرها 

كـن سـمعت اآلذان يـؤذن فكأهنـا تقـول هـذا كأهنا تصيل وتقوم وتقعد ما رأت أحد يـصيل ل



 

 

 

  
 

 
 

وقت أن نفعل هذه األفعال فإذن املحاكاة هلـا تـأثري يف غايـة األمهيـة الطفـل مـثال الـذي يـرى 
أخوته الكبار يستأذنون قبل أن يدخل بابا مغلقا يف احلجـرة أو البيـت أو كـذا أو كـذا الشـك 

 .لم ويتعود عىل اإلستإذانأنه مع تكرار هذا السلوك العميل ال ينهار الشك أنه سيتع
واضــح الــذي يــرى مــن يعطــس ثــم قــال يــرمحكم اهللا إىل آخــره كــل هــذه األشــياء هــم 
يتطبعون هبـا ويـستعملوهنا فالعقيـدة اإلسـالمية ال يكفـي أن تكـون يف قلـب املـسلم دون أن 

 .يكون هلا واقعها العميل املرتجم يف السلوك االسالمى الصحيح ىف مجيع جماالت احلياه
ــت الــذين ختــالف أعامهلــم أقــواهلم اهللا ذم  K J I H G 8 7  ومق

Mk l m n o p q r s t u v w x y z { 
| } L] َيــؤتى « ىف احلـديث الـذى رواه مـسلم د وقـال النبـى ،] ٣-٢: ال صف ْ ُ 
ِبالرجل ُ َّ َيوم ِ ِالقيامة َْ َِ َ َفيلقـى ْ َْ ِالنـار ِيف ُ ُفتنـدلق َّ ِ َ ْ َ ُأقتـاب َ َ ْ ِبطنـه َ ِ ْ ُفيـدور َ َُ َكـام َِهبـا َ ُيـدور َ ُاحلـامر َُ َ ِ ْ 
َبالرحى َّ ُفيجتمع ِ ِْ َ َ ِإليه َ ْ َ ُأهل ِ ْ ِالنار َ َفيقولون َّ ُ ُ ُفالن َيا ََ َ َلك َما ُ ْأمل َ َ ْتكن َ ُ ُتأمر َ ُ ْ ِبـاملعروف َ ُ ْ َْ َوتنهـى ِ ْ َ َ 

ْعن ِاملنكر َ َ ْ ُفيقول ُْ ُ َبىل ََ ْقد َ ُكنت َ ْ ُآمر ُ ِباملعروف ُ ُ ْ َْ َوال ِ ِآتيه َ َوأهنى ِ ْ ْعن ََ ِاملنكـر َ َ ْ ِوآتيـه ُْ ِ  إذن )١٣٠(» َ
 ىف هـذا التحـذير الـشديد والوعيـد الـشديد مـن نتيجـه خمالفـة القـول لعل من حكـم اهللا 

 .للعمل
من حكمه هذا ما تسببه هذه املخالفه من رضر نفـسى فـادح باملقتـدين خاصـه األطفـال 

 اخلطـأ ءلـيشا  الطفل هذا لو كان مكلفا وعاقال سـيقول ال أبـى يفعـل هـذا،الذين ال يعقلون
 حرمه اهللا وأبى غري معصوم ولن أقلده ىف هذا ألنه عنده عقل وعنده بـصريه أمـا اليشءوهذا 

الطفل الربئ كل ما يفعلـه أبـوه هـو الـصح حتـى إذا سـألته مـاذا تريـد أن تعمـل ىف املـستقبل 
ا فيقول نفس وظيفة أبى إذن املخالفه بني القول والعمل حتدث اضطرابا فادحا ورضرا فادح

 .بمن يقتدون به خاصة األطفال الذين ال يعقلون
                                     

 .بمتفق عليه من حديث أسامة بن زيد   )١٣٠(



 

 

 

  
 

 
 

و لذلك فإن بعض السلف رأى رجال يسيئ الصاله فقال ماأرمحنى ما أرمحنى بعياله مـا 
بـه يقتـدون ومـامهم إأرمحنى بعياله فقيل له يسيئ هذا صالته فتقول ما أرمحنى بعياله قال إنه 

 فـإذا ،ون الـصاله سـيتعلمون مـن أبـيهمفإذا فسد القوام عم الفساد مجيع األقوام فمن يتعلمـ
 .كان هو يسيئ الصاله فال شك أهنم سيسيئون الصاله مثله

إذن الطفل الذى ينشأ وهـو يظـن ان والـده منـافق مرائـى ىف عبادتـه وأمـور دينـه يكـون 
 .أصعب األطفال طورا ىف اجتذابه واستاملته اىل التدين فيام بعد

 املجـرده لكنـه يكـون تفكـريا ماديـا يعنـى الطفـل قلنا من قبل ان الطفل ال يدرك األمور
يـسمع فاألشـياء التـى حيـسها هـى  وكـأن يـرى) األمـور احلـسيه ( يتعلم عن طريق احلواس 

 . العمليه األشياء التى يدركها باحلسوةالقد
هذه هى وسيلة تعلمه االساسية أما التلقني النظرى فالطفل ىف املراحل األوىل ال يـدرك 

ق املعانى املجرده فاملعـانى املجـرده مثـل مـثال طفـل عنـده ثـالث سـنوات ال أبدا عىل االطال
ينفع ان تكلمه عن النزاهه والعداله واجلامل والتسامح والفكر واألمانه وكذا وكـذا فالطفـل 

لكنه يدرك األشياء احلسية فلو جلست تعطى له درس عـىل الـصاله  ال يدرك املعانى املجرده
فل ثالث سنوات أو أربع سنوات حتى لو فهـم الكـالم فهـو ال وعقوبه تارك الصاله وهو ط

 تريد أن تعلمه تصىل أمامه النوافل أو خترج صالة مجاعـه وتـصحبه ىف ،يدرك املعانى املجرده
 .صاله اجلامعه اذا كانت تتوفر فيه رشوط هذه املصاحبه اىل آخره

دد مـدى التـزام اهلـه إذن فالطفل ىف حواىل السنه السادسة من عمره تقريبا يمكن أن حي
بالتوجيهات التى يأمرونه هبا اذا بلغ سـت سـنني يـستطيع أن يعـرف هـل أبـوه منـافق مرائـى 
خيالف قوله فعله أم أنه يلتزم بالفعل بكل ما يقوله هل يأمره مثال بالصدق وعدم الكـذب ىف 
ت حـني أن أبــوه نفــسه يلقنـه الكــذب حيــنام يــستأذن واحـد فيقــول لــه قـل أبــى لــيس ىف البيــ

فبمجرد التلقني ال يثمر مـع الولـد وإن اسـتعملت معـه مجيـع وسـائل التوجيـه والرتبيـه ان مل 
توجد القدوة الصاحله التى تكون بمثابه ترمجـه عمليـه للمعـانى املجـرده فاملعـانى املجـرده ال 
ُيمكن ان يتقبلها إال إذا قدمت اليه ىف إطار حمسوس يراه ويسمعه ويقتـدى بـه وإن النـاظر ىف 



 

 

 

  
 

 
 

ضاع املجتمعات االسالميه اليوم جيد ان عقيـدتنا واخالقنـا وقيمنـا تكـاد تكـون ىف ناحيـه أو
وحياتنا العمليـه ىف ناحيـه أخـرى نقيـضان ال يلتقيـان فكيـف ينـشأ مـع هـذا الوضـع أطفـال 

هنم مهام سمعوا مـن املـربني فـإهنم لـن إصاحلون يرون ويشاهدون املتناقضات يف حياة األمة 
 التي يرونه أمامهم من أنـواع وأنـامط الـسلوك إن خـريا فخـري وإن رشا حيملوا سوى الصورة

فرش وقد تنبه السلف الصالح رمحهم اهللا إىل هذا األمر وأمهيته فهذا عمرو بن عتبه ينبه معلم 
ولده إىل هذا االمر فيقول له ليكن أول إصالحك للولد إصـالحك لنفـسك تريـد أن تـصلح 

وال فـإن عيـوهنم معقـودة بعينـك فاحلـسن عنـدهم مـا ولدي وحتسن تربيته فأصلح نفـسك أ
صنعت والقبيح عندهم ما تركت هكذا هي القاعدة مـع هـذا الـسن احلـسن مـا يفعلـه األب 
املريب والقبيح ما يستقبحه أما احلسن هو الذي ترشح له وتقـيم لـه أدلـه وكـذا بأنـه حـسن أو 

ــالكالم النظــري املجــرد ال يتــأثر الطفــل ــالعكس ال فب ــدركون املعــاين املجــردة القبــيح ب  ال ي
بسهولة ويقتنعون هبا بمجردسامعها مـن املـريب بـل البـد مـن املثـال الـواقعي املـشاهد إذن ال 
جمال للرتبية اإلسالمية الصحيحة بدون القدوة الصاحلة التـي متتثـل األوامـر وتـستجيب هلـا 

مم األجواء يف البيـت وتنزجر عن النواهي ومتتنع عنها فمثال هو يرى أباه يدخن ليل هنار يس
هبذا السم القاتل مائة مرة نعطيه حمارضة يف أرضار التدخني والتحذير مـن التـدخني يعنـي يف 

يف أي حـرية وبلبلـة وتنـاقض بـني الكـالم واألفعـال  أي حرية يقع هذا الطفل الغض الطري
يغـري نفـسه هذا فيام يتعلق بالوسيلة أو أول املقومات يف شخصية األب املريب أن يصلح نفسه 

أوال يطبق ويوجد نموذجا عمليا أمام األوالد وإن كان والبد عنده نوع من اهلوى والتقصري 
 معني والبد من أن يتورط فيه فال يكون ذلك بعلم أوالده وال بمرأى ومسمع مـنهم يشءيف 

 ألن هـذا سـلوك غـري سـليم لكـن إن كـان والبـد فلـريهم هـؤالء يشءعىل األقل هـذا أدنـى 
يظهر أمامهم ال األلفـاظ البذيئـة وال األلفـاظ الـسيئة مـن الغيبـة والنميمـة وال  والاألطفال 

التدخني وال سامع املعازف وهكذا كل هذه األشياء حمرمة فينبغي أن يقدم القدوة الـصحيحة 
 .أمام أوالده حفاظا عليهم



 

 

 

  
 

 
 

ن فـالرتبوييون يكـاد جيمعـو) الرمحـة واحلـب(املقوم الثاين من مقومات شخـصية األب 
عىل احلب والعاطفة واحلنان من أهم دعـائم وأساسـيات الرتبيـة فـإن احلـب يتمثـل يف احلنـو 
عىل الولد وتقبيله واحتضانه وإظهار حمبته والعطف عليه فـنحن عنـدنا لغـات متعـددة لـيس 

فاإلشـارات  فقط اإلنجليزي والعريب والفرنيس واألملاين ال فهناك طرق أخرى نتخاطب هبـا
ارة هــذه لغــة لـيس رشطــا أن تكــون اللغــة بـاحلروف فهــي وســيلة ختاطــب الـضوئية يف الــسي

وتفاهم كذلك بالنسبة للطفل هنـاك وسـائل أخـرى توصـل لـه هـذه الوسـائل الرسـائل هـو 
يوصل رسائله كام قلنا من قبل عن طريق البكاء أو عن طريق التفاعل اإلجتامعي مع املـربني 

ب يوصـل لـه رسـائل عـن طريـق إعطائـه أو مع من حوله كذلك األم توصل له رسائل واأل
اجلرعة الكافية من احلب واحلنان من األمـور االساسـية جـدا يف تربيـة الطفـل أن يـشعر بأنـه 
مقبول البد أن يزرع فيه أنه مقبول وأن األرسة سعيدة بإنضاممه ووجوده معهم وأهنم حيبونـه 

ُفاحلب البد أن يكون مأمنا عليه بالنسبة للطفل وال هيدد اإل نسان أبدا مهام فعل فالطفل مهـام ًُ
فعل ينبغي أال هيدد أبدا يف عاطفة احلب فاألم وهي ترضع الطفل مطالبة بجانب جزء اللـبن 

 التي ترضعه إياها فالبد من جرعة احلنان لذلك البد أن متسكه بطريقة معينـة ففطـرة اهللا 
حلب واحلنـان والعطـف أن جعل لألم بجانب الغذاء أيضا حتتضنه بطريقه تعطيه جرعة من ا

ُبجانب اجلرعة الغذائية أما األم التي تفزعه وتعيل من صوهتا وربام تدفعه بشدة فهـو يفهمهـا 
أو ربام يفهمها يـدرك متامـا أهنـا غـضبانه وأهنـا متأذيـة ألنـه جوعـان فيأخـذ اجلرعـة مـسممه 

د أن تتـذكروا بجانب جرعة الرضاع التي يتناوهلا فالبد مـن احلـذر يف هـذا واحلقيقـة أنـا أريـ
جيدا ونحن نتكلم يف هـذا البحـث تتـذكروا وتـسرتجعوا عنـوان كتـاب ألفـه أحـد البـاحثني 
ُالرتبـويني عنـوان جمــرد جـدا معــرب ويـصلح أن يـصلح ألن يعــالج كثـريا جــدا مـن األمهــات 

فكل املشاكل والتقصري الـذي حيـدث إن ) طفلك ليس أنت(واآلباء واملربيني عنوان الكتاب 
تعامل الطفل حتى الطفل الرضيع أن عقله مثل عقيل متاما وإدراكه مثـل إدراكـي أحيانا أنت 

وأحاســبه وأحاكمــه وأصــدر أحكامــا عليــه وأنــا أتــصور أنــه مــثيل فلــيس هنــاك إدراك عــىل 



 

 

 

  
 

 
 

اإلطالق للبعد الشاسع بني عقليتك أنـت كإنـسان ناضـج وبـني عقليـة هـذا الطفـل الـصغري 
البعد فنحن يف معاملتنا مع الطفل نحن نعطيـه دائـام ال الذي مازال ينمو البد اإلنسان يراعي 

نأخذ منه وكل هدفنا أن خيرج إنسانا سويا راشدا صاحلا وليس اهلدف مـن كـل مـا سندرسـه 
سوى مصلحة هذا الطفل الطفل الذي وضع لـه الـرشع اإلسـالمي حرمـه مل تـضعها رشيعـة 

 حمـرتم لـه قيمتـه ولـه وزنـه ولـه ني إن شـاء اهللا تعـاىل فهـذا كيـانبأخرى عىل اإلطالق كام سن
حقوقه وهو مستضعف وأنت من قبل كنت طفال رضيعا أيضا ونلت هذه احلقـوق ولوالهـا 
ملا نضجت وما رصت آدميا كامال فإن هذه هي املشكلة كثري من ترصفات اآلبـاء واألمهـات 

رصخ كأنـه أنه جيعل نفسه مع الطفل ند بالند فهناك نديـه بـني اإلثنـني وأن هـذا الولـد ألنـه يـ
ُمتعمد أنه يزعج أمه أم أنه يتعمد أن يفعل كذا فرتى أمه أن متسكه ساعة الرضاعة وتعىل مـن 
صوهتا وتفزعه وإذا كانت تتكرم عليه البد من جرعة مـن الـسم النفـيس مـع جرعـة الطعـام 
فطبعا هذا ظلم ونوع من الظلم والتقصري وقرص العقل يف التفكري فكيف تسوي بني طفلـك 

 .وبينك
فالشاهد الذي نريد أن نلفت النظر إليه أنه البد مـن االهـتامم جـدا بجرعـة احلنـان البـد 
بكل املظاهر تظهر للطفـل أننـا نحبـه وأننـا نتقبلـه أن هنـاك تقبـل هلـذا الطفـل وأننـا فرحـون 
بوجوده معنا طبعا الوسائل كثرية ومعروفة منها احتضان الطفل الرتبـيط عليـه واملـسح عـىل 

 .رأسه
 قسوة قلبه وشكى إىل د إىل الرجل الذي اشتكى إىل النبي د إىل قول النبي أمل ترى

 قسوة قلبـه فقـال إذا أردت تليـني قلبـك فـأطعم املـسكني وامـسح رأس اليتـيم دالرسول 
 يؤيت بالـصبيه واألطفـال فيمـسح علـيهم ويـدعوهلم دفيمسح رأس الطفل كام كان النبي 

 .د
قليــل الفهــم إال أنــه يعــرف البــسمة احلانيــة فالطفــل وإن كــان صــغريا ضــعيف اإلدراك 

ويدرك الغضب ويعرف الرضيع متى تكون أمه غضبه ومتى تكـون مـرسورة فـال يمكـن أن 
 .يتعلم الطفل الرمحة واحلنان والعطف إذا كان والده يقسو عليه وال يرمحه



 

 

 

  
 

 
 

 فإن اآلباء ال يمكن أن يربوا أبنائهم بأسلوب الرهبة فقـط بـل البـد مـن احلـب الفيـاض
 .الغامر املتدفق من قلوب اآلباء إىل أبنائهم وهم بالتايل ينقلون هذا احلب إىل غريهم

استفاضت السنة املطهرة بروايات عديدة تظهر أمهيـة هـذا اجلانـب يف التوجيـه والرتبيـة 
 د قال رسول اهللا بفقد روى احلاكم يف املستدرك بسند صحيح عن عبد اهللا بن عمرو 

َليس« ْ َّمنا َ ْمن ِ ْمل َ ْيرحم َ ْ َصغرينا ََ َ ِ ْويوقر َ ُِّ َ َكبرينا َ َ ِ نظر إىل شناعة الوعيـد هنـا بلفـظ لـيس ا )١٣١(»َ
ُ يظهر حبـه لـألوالد فيقـول عـن أسـامة بـن دمنا فظاهره أن الرسول يتربأ منه وكان النبي 

 بٌ رحيانتي حسن وحـسني د أمجعني اللهم إين أحبهام فأحبهام وكان بزيد واحلسن 
ُوأملك« داعة من األعراب ينكرون تقبيل الصبيان فقال هلم وقدم عليه يوما مج ِ ْ َ ْإن َ َكـان ِ َ 

َنزع اهللاَُّ َ ْمنكم َ ُ ْ َالرمحة ِ َ ْ  فاعترب هذا من اجلفاء ومن القسوة والغلظة أال حينو األب ويظهر )١٣٢(»َّ
7 8  دهذه املحبة لألطفال واألوالد فالشك أن هذا أحـد مظـاهر قـول اهللا لرسـوله 

 M K J I H G` a b c d e L]أنظـــــر إىل  ]١٠٧: األنبی     اء
هذا احلص فليس فقط رمحه للمـسلمني وال رمحـة للكفـار أو الـدواب واحليوانـات والبهـائم 

 . يعلمنا الرمحة باألبناءد طفال هو رمحه كام نرى رسول الرمحةوالعجاموات ولكنه لأل
ــا« سويقــول أنــس بــن مالــك  ُرأيــت َم ْ ًأحــدا ََ َ َكــان َ َأرحــم َ َْ ْبال َ ِعيــالِ َ ْمــن ِ ِرســول ِ ُ َ 

 وورد يف بعض األحاديث أنه كان خيرج لسانه للحسني يداعبه ويالطفه رمحـة )١٣٣(»د اهللاَِّ
 وإظهاره للحب لألطفال واألوالد والعطف عليهم أمـام دمنه فهذا الفعل من رسول اهللا 

املـسلم أصحابه وزواره يشيد إشارة واضحة جليلة إىل أنه جانب مهم يف الرتبية والبد لألب 

                                     
 ).صححه األلباين (سسنن الرتمذي من حديث أنس بن مالك   )١٣١(
 .لصحيح مسلم من حديث عائشة   )١٣٢(
 .سصحيح مسلم من حديث أنس   )١٣٣(



 

 

 

  
 

 
 

 فيفيض عىل أوالده من حبه وحنانـه وال يبخـل علـيهم بـذلك دنهجه مقتديا برسول اهللا ب
وخاصة وأن هذه القضية فطرية يف قلوب اآلباء فلـيس يف إظهارهـا تكلـف يعنـي الفطـرة أن 
األب حيب أوالده فيسهل جدا هبذا التوجيه النبوي بل إن التكلـف يف كبتهـا وكتامهنـا ولـيس 

 .يف امتثاهلم
فإن نزعت هذه الرمحة الفطرية من قلب األب فهو شقي منـتكس الفطـر وال يـصلح أن 
يكون أبا وال ينبغي أن يقول تربية األوالد فيحرفهم عن اجلادة بقسوته وغلظته عليهم طبعـا 
تعرفون األحاديث يف هذا احلديث املرأة التي كانـت يف الـسبي وكانـت تبحـث عـن ولـد هلـا 

َأترون« دهبا واحتضنته بشدة فقال النبي فقدته فأخذته وألصقته  ْ َ ُ ِهذه َ ِ ًطارحة َ َ ِ َولـدها َ ََ  ِيف َ
ِالنار َقلنا َّ ْ َوهي َال ُ ِ ُتقدر َ ِ ْ َعىل َ ْأن َ ُتطرحه َال َ َ َ ْ َفقال َ َ ُأرحم هللاََُّ َ َْ ِبعبـاده َ ِ َِ ْمـن ِ ِهـذه ِ ِ َبولـدها َ َِ َ ِ«)١٣٤( 

انـت كـافرة وغـري مـسلمة فهذا مظهر من مظاهر احلنـو حتـى مـن امـرأة كانـت يف الـسبي وك
 إظهـاره احلــب واملـودة فإنــه ينحــرف قاصـدا إزعــاج والــده مفالطفـل يــبغض والـده لــه بعــد

البغـضاء بيعرف أن انحرافـه يقلـق والـده ويزعجـه فيبـادر هـذا إذ أنه وإركاسه واإلنتقام منه 
 ورمحته باألوالد مـا رواه عـن دمتمرد ورشاسة وشاكسه من أعجب ما يروى عن النبي و
 وعىل صدره أو بطنه احلسن أو احلـسني عليـه فبـال فرايـت د ليىل قال كنت عند النبي أيب

 دعـوا ابنـي ال تفرغـوه حتـى يقـيض بولـه ثـم دبوله أساريع معت طرائق فقمت إليه فقال 
ابتعه املاء ويف روايه ال تستعجلوه طبعا ممكـن يـصدر تـرصف بخـالف هـذه املعاملـة لـو األم 

ع يف اإلخراج فممكن تـرصخ فيـه وتروعـه وال ترمحـه يف مثـل رأت الطفل عىل وشك أو رش
 فـأخربهم أال يفزعـوا الطفـل دهذا األمر وكأنه شخص كبري ناضج فانظر إىل رمحة النبـي 

 قد فعل هـذا مـع رجـل كبـري وهـو األعـرايب دوإنام تريس حتى يفرغ وإذا كان رسول اهللا 
تقطعـوا عليـه بولـه حتـى فـرغ قربـه إليـه الذي أتى املسجد فبال فيه فقال هلـم ال تزرمـوه وال 

                                     
 .سمتفق عليه من حديث عمر بن اخلطاب   )١٣٤(



 

 

 

  
 

 
 

وقال له إن هذه املساجد ال تـصلح لكـذا وال لكـذا إىل آخـره فتعرفـون احلـديث يف هـذا فـإذا 
فعل هذا مع رجل كبـري لكنـه جلـف أيت إىل املـسجد وبـال يف املـسجد فوجهـه والرجـل تـأثر 

معنـا ألنـه كـان  حتى قال اللهم أمحني وأرحم حممـدا وال تـرحم أحـدا دبمعاملة الرسول 
 لقـد حجـرت واسـعا فرمحـة اهللا دغصبان أن الصحابة ينكـروا هـذا عليـه فقـال لـه النبـي 

 M K J I H G 8 7i j k l m واســعة ملـــا حجـــرت رمحـــة اهللا 
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جمـال فهذا نموذج تربويا فريد وقدوة واقعية ملن أراد أن متثل املنهج النبـوي الرتبـوي يف 
تربية األوالد والصرب عليهم ومراعاة حاهلم من أصله هذه الرمحة القربية من هذا املوضع أنه 
كان ألمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز كان له أبن من فاطمة بنت عبـد امللـك فخـرج يلعـب 

ن عمــر بمـع الغلـامن فـشجه غـالم فجرحـه فـاحتملوا ابـن عمـر والـذي شـجه أي جـاءوا بـا
شـجه فادخلومهـا عـىل فاطمـة فـسمع عمـر اجللبـه وهـو يف بيـت آخـر فخـرج والطفل الذي 

وجاءت أمرأة صغرية فقال هو ابني وهو يتيم فرق هلا عمـر بـن عبـد العزيـز قـال هلـا هـل لـه 
 اكتبـوه يف الذريـة أي سـجلوه يف الـذريات التـي تأخـذ اجـر شـهري أو لعطاء؟ قالـت ال قـا

اطمة قالت فعل اهللا به وفعل إن مل يـشجه مـرة ثانوي من بيت املال مل يعجب الترصف ذلك ف
أخرى يعني ما معنى هذه الطريقة التي تعاملت هبـا معـه ثـم هـو قـد يـشجه مـرة أخـرى فـرد 
 عليها عمر بن عبد العزيز قال هلا أنكم أفزعتموه فعملية إفـزاع الطفـل وحماسـبته عـىل اخلطـأ

 بـه مـرارا فهـو طفـل وأنـت كأنه كبري يعني راشد وعاقـل وننـسى العنـوان الـذي سـينذكركم
أي ال حياسـب الطفـل إال باملقـدار الـذي يفيـده هـو يف ) طفلك لـيس أنـت(رجل عاقل كبري 

 .التعلم ويف املزيد من اخلربات عىل أي األحوال
فيام يتعلق هبذا األمر الذي أرشنا إليه الرمحة واحلب والتقبل البد من تقبل هذا 

  أمجل بكثري وهو الرضا بام قسمه اهللا االصطالح النفيس وهو إصطالح رشعي وهو
سان يعجب من واإلنسان ساعات ملا كان يرى بعض النساء تعمل اختبار احلمل فكان اإلن



 

 

 

  
 

 
 

رة األمومة األم التي أحيانا تكتشف أن يف محل فيعجب اإلنسان املسخ الذي حصل يف فط
ة بطريقة للمسخ الذي حدث لفطرة األمومة كأن مصيبة نزلت هبا فيحصل مسخ للفطر

له وترىض به بغريبة فعدم تقبل الطفل به ينعكس يف التعامل مع هذا الطفل البد أن تتق
 يف وعيد ولده ليقتل ولده دعضوا يشاركك عىل مائدة احلياة وكام أشار إىل ذلك النبي 

خشية أن يطعم معه وهذا من كبائر الذنوب ومن شأن اجلاهلية يف كراهية األبناء خوف 
 العار إىل آخره ففي اإلسالم قىض اإلسالم متاما عىل هذه املشاعر السوداء الفقر أو خوف

 فالبد من إظهار البهجة للطفل وأيضا ربام تظهر وبني لنا كيف أن الذرية نعمة من اهللا 
 .أشياء تنايف هذا التقبل وجتعل الطفل شخصا قادم ليس مرغوبا فيه

ات النـسوة واألقـارب والـصديقات بعض األمهات يصل هبا اجلهل أهنا تقول يف حكاي
تقول هذا الولد حاولت أن أجهضه بكل وسيلة بـس هـو أرص أنـه الزم يولـد والكـالم أمـام 
الطفل وهي حتسب أنه ال يعي وقد يكـون يعـي فـضال عـن أن يكـون كـرب أكثـر كلمـة عـابرة 

ه سـتمر وربام تقوهلا يف بعض املزاح ولكن كم تكون هذه الصدمة بالنسبة هلذا الطفل هل هذ
عليه بسالم أنه إنسان غري مرغوب فيه وأهنم كانوا يتمنـون موتـه وكـانوا يتمنـون كـذا وكـذا 

 .مثل هذه الترصفات دعاء عىل الطفل باهلالك وأن تدهسه سيارة وال ترتك فيه جزء سليم
هذه الدعوات التي تصدر من بعض األمهات القاسيات هذا كله له إنعكاسه عىل 

بغي أن يدرك األب واألم أن هذا الطفل بمجرد ما صار جنينا ونفخت نفسية الطفل أيضا ين
 وله حقوق  متلكه هذا خلق من خلق اهللا يشءفيه الروح فأصبح له حياة حمرتمة وليس 

فال جيوز العدوان أبدا عىل هذه احلياة وال إهدارها ثم إنك ترى أنك لك حق يف احلياة 
 احلياة إذن فهو كذلك له حق يف احلياة ملا وترفض أن يقتلك أحد بحيث حيول بينك وبني

اشتكى رجل من أوالده أمام أحد الصاحلني ومتنى موت هؤالء األوالد فقال له العامل أنت 
ترزقهم بل يف احلقيقة حقيقة األمر يف التصور اإلسالمي والعقيدة اإلسالمية يأتيك الرزق 
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ِوتنرصون ب َ ْ َُ َ ْ ْعفائكمُضُ ُ ِ َ  فالرزق يأيت من أجل الضعفاء اليتامى الفقراء املساكني )١٣٥(»َ
 . األطفال الرضع رمحة اهللا تنزل من أجلهم هم

أنت ربام ذنوبك حتول بينك وبني الرزق ولكن الرزق يأيت من أجلهم هم إذن التضجر 
 ندرك أن  حكمته يف خلقه فالبد أنمن األوالد بسبب قلة الرزق هذا عدم فقه عن اهللا 

هذا اإلنسان إذا نفخت فيه الروح حتى وهو جنني يف بطن أمه هذا له حياة حمرتمة مثلك 
متاما ليس هناك أي فرق ال من أجل أنه صغري وأنت كبري فتكون حرمه هينة ال فله نفس 

 .حرمتك وله نفس احلق يف احلياة الكريمة
ت ويظهـرون ذلـك فيقـول بعض الناس الذين فيهم بقايا مـن اجلاهليـة فيبغـضون البنـا

بعضهم لو كانت هذه البنت ولدا لساعدتني يف كذا وكذا هذا نوع من عدم التقبل وفيـه أذيـة 
شديدة وجرح نفيس هلذه البنت كذلك لو قدر اهللا أن ابنـك معاقـا بـبعض اإلعاقـة جتـد عيـاذ 

أن نجعلـه باهللا اجلذع الشديد من التمرد عىل هذا الوضع أو رفضه من تقبل لوضعه والتقبل ب
 .حييى يف حدود اإلمكانيات التي آتاه اهللا 

آخر تنبيه للمقوم الثاين للمريب واألب منالرمحة واحلنان والعطف واحلنان البد أن 
يكون الطفل واثقا متاما أن احلب والعطف واحلنان والعاطفة ال هتدد أبدا يف كل األحوال 

 .جيب أن يعرف أنك حتبه

                                     
 .) األلباينصححه(، ساملستدرك عىل الصحيحني للحاكم من حديث أيب الدرداء  )١٣٥(



 

 

 

  
 

 
 

 الفالين لن أحبك وهذا غري مقبول عىل اليشء له لو عملت فمن اخلطأ الشديد أن تقول
اإلطالق من الناحية الرتبوية هذا خطأ شديد جدا ال تقل أبدا لن أحبك إذا فعلت كـذا وكـذا 

 مـا يـراك غـضبان أو كـذا دبالعكس ولذلك الطفل بيخاف جدا عـىل موضـوع احلـب بمجـر
األول   ألنه خائف هـو حيتـاج تـأمنييأتيك فأول ما يراك يقول لك أنت بتحبني وكذا أول ما

ذلك فلـيس هنـاك مـشكلة املهـم أن ال هيـدد أو ال يـستعمل معـه ما عدا أن احلب باق وثابت 
موضوع احلب كتهديد له فتقول له أنا أحبك ألنـك أبنـي لكننـي أحـزن حيـنام اراك تتـرصف 

نـرص ترصف خطأ أو ترض نفسك أو تضييع مصلحتك أو كذا وكذا لكـن البـد مـن تثبيـت ع
احلب، خطأ شديد جدا ونتساهل فيه حينام هندد األطفال بأننا ال نحبهم إذا فعلوا كـذا أو لـن 

 .نحبه إذا فعلوا كذا
أيضا من مقومات املريب صفة العدل فقد جاءت الرشيعة اإلسالمية املباركة باألمر 

 األوالد قد بالعدل بني األوالد والتسوية بينهم وذلك تفاديا للتحاسد والتحاقد بينهم ألن
نفسه واألب مأمور بأن ال يتعاطى من األسباب ما يثري شيطان أبيهم حيقدون أحيانا عىل 

العقوق يف نفس ولده ألن هذا السلوك قد يستخرج العقوق من نفس اإلبن استخراجا 
ومجهور علامء األمة عىل استحباب العدل والتسوية بني األوالد وكراهة التفضيل بينهم يف 

ْاعدلوا « د بالعدل بينهم يف العطية فقال دذلك أمر العطية ول ُْ َبنيِ ْ ْأوالدكم َ ُ ِ ْ  ِيف َ
ِالعطية َِّ َ ُ وكذلك كان يأمر بالعدل يف القبل يعني إذا قبلت طفال تقبل اآلخر ال هتمل الطفل »ْ ُ

ُاآلخر يعني أحيانا األب يظهر نوع من البشاشة لطفل معني لصغره مثال أو لسبب من 
َّإن« د الثاين وطبعا هذا أيضا يتناىف مع مبدأ العدل وقال األسباب وهيمل َتعاىل اهللاََّ ِ َ ُّحيب َ ِ ُ 

ْأن ُتعدلوا َ ِ ْ َبني َ ْ ْأوالدكم َ ُ ِ َ ْ َكام َ ُّحيب َ ِ ْأن ُ ُتعدلوا َ ِ ْ َبني َ ْ ْأنفسكم َ ُ ِْ ُ  دوطبعا ما كان النبي  )١٣٦(»َ
 ألن االهتامم هبذا األمر يمنع هيتم بالقضية ويعطيها هذه األمهية إال خلطورهتا يف جمال الرتبية

                                     
 ).ًضعيف جدا( وقال األلباين بسنن الدارقطني من حديث النعامن بن البشري   )١٣٦(



 

 

 

  
 

 
 

احلسد والتباغض بني األرسة الذي يؤول بعد ذلك إىل عقوق الوالدين وإىل قطعية الرحم 
فقد اتفق الباحثون عىل أن أشد العوامل إثارة للحسد يف نفوس األطفال هو تفضيل أخ عىل 

 .مع منهأخ أو أخت أو العكس واملوازنة بني الواحد واآلخر أمام عينه أو عىل مس
فاخلطأ الشائع حينام يصدر سلوك غري مرغوب من األبناء فيقول األب واألم يعني 
إيش معنى أنت فكل أخواتك طيبني طيب أخوك بيذاكر أخوك بينجز كذا إيش معنى أنت 
اليل مهمل يف مالبسك وأخوك وأختك كذا فهذه املقارنة اللفظية بني األشقاء فيها خطأ 

رنة يف املالمح إيش معنى أنت شكلك كذا وأخوك خمالف لك شديد وأحيانا بيحصل مقا
يف الشكل مثال أنت دميم وأخوك مجيل طبعا هذه رسالة نحن نوصلها للطفل املفضل عليه 
هبذه الطريقة نحن نظهره عىل أنه ناقص وعىل أنه قارصا أو فوضوي أو غبي أو قبيحا أو 

ها هذه الرسائل التي نرسلها للطفل دون دميام أو كذا أو كذا من هذه النقاط التي نقارن في
أن نشعر يف كالمنا ويف مواقفنا دون أن نلتفت إىل خطورهتا معناها أنك لست إنسانا حسنا 
أو سويا أو وحيدا بدرجة كافية هذه مع تكررها تستقر داخل نفسه كعقيدة جوهرية 

د التنافس واخلصام وتساهم يف إنشاء سلوكيات غري مرغوبة يف املستقبل فهذه املقارنة تزي
بني األشقاء يف حني أن التنافس أصال موجود بصورة طبيعية لكن هذه األشياء تزيد 
التنافس واخلصام بني األشقاء يف حني أن التنافس أصال موجود بصورة طبيعية لكن هذه 
األشياء تزيد التنافس واخلصام بني األوالد مما يسبب مشاحنات أكثر للوالدين فهذا النوع 

 املقارنة بني تدمر العالقة بني األشقاء عن طريق تغذية مشاعر اإلنفصال واإلنعزال من
بينهم إذن ما احلل الصحيح يف مثل هذا، احلل الصحيح أنك تقبل كل عضو من األوالد يف 

 خصه وميزه بصفة هو متفرد هبا كمثال األرسة تقبله ومتيزه وتفرح به من أجل أن اهللا 
يل بصوت مجيل يف القرآن أو فضل بصفة أخرى إعطاها اهللا إياها يف بأن اهللا فضله بخط مج

 .أي جمال



 

 

 

  
 

 
 

فبدال من أن تقول له ملا لست كأخيك فالن فهذا خطأ بل جيب أن تقبله ومتيز بصفة هو 
متفرد هبا وتقول له أن اهللا فضله مثال باخلط اجلميل أو صوتك مجيل يف القرآن واآلخر من 

فة أخرى أو موهبة أخرى وال خيلو اإلنسان بالشك من جمال هو أخوانه اهللا مثال فضله بص
يربع فيه فندعم الصفات اإلجيابية يف كل واحد أننا نمتدحه بالصفة املوجودة فيه ونقبل كل 
ٌاسم يف األرسة من أجل شخصيته املتفردة وكل له مواضع قوة خاصة به وإمكانات 

 الصفات الذي تفرد هبا كل واحد منهم واحتياجات فنساعد األطفال عىل أن يشاهدوا مجال
عن طريق الرتكيز عىل كل واحد عىل حده ننمي فيه الفخر والفرح واالعتزاز باملوهبة التي 

 .أعطاه اهللا إياها دون أن نعقد مقارنة بني هؤالء اإلخوة أو هؤالء األشقاء
ة العدل إذن عىل األب املسلم أن يتجنب أسباب التباغض والتحاسد بني أوالده بإقام

بينهم وتوزيع حمبته وحنانه عليهم وإن كان ذلك صعبا يف بعض اأحيان للغفلة أو النسيان أو 
امليل الفطري الذي يكون عند األب نحو الطفل الصغري مثال أو إىل الطفل املطيع البار 
ولكن البد للوالد أن يالحظ ذلك من نفسه وأن ينتبه له فإن األطفال حيسون ذلك ويعونه 

كون مظاهر التفريق يف املعاملة فإن مل يتدارك الوالد حتسني الوضع ورد األمور إىل ويدر
نصاهبا بإقامة العدل بينهم فإن الولد املظلوم ربام هنج للسلوك العدواين مع أخوانه انتقاما 
لنفسه أو ربام أمر ذلك عليه وسبب له ضعفا يف التحكم يف إفرازاته وحيصل مشاكل التبول 

 وهذه األشياء إىل غري ذلك من مظاهر سوء التوافق النفيس الذي يمكن يصاب الال أرادي
به الطفل املنبوذ فال تشعر أبدا أي طفل بأنه منبوذ البد أن تشعره بالتقبل والرضا واحلنان 
وتغذي ذلك بالعدل بني مجيع األبناء فيه مقومات شخصية املريب الوالد املخالطه فيميل 

لثامنة من العمر إىل اجللوس واحلديث إىل آباءهم وحيلمون بأن األوالد خاصة بعد سن ا
يكونوا عىل شاكلتهم ويرعبون يف السامع إىل توجيهاهتم وينبغي لألب املسلم أن يستغل هذه 
الفرصة وهذا امليل من الولد فيوجهه التوجيه الصحيح املثمر وال ينبغي اإلنشغال عن 

 رغم إنشغاله بأمور املسلمني واجلهاد داهللا األوالد بالكلية بأي أمر كان فإن رسول 
 .وسياسة الدولة مل يمنعه كل ذلك مني خمالطه األوالد



 

 

 

  
 

 
 

 يف البيت مع دهجه وأسلوب حياته نفقد استفاضت كتب احلديث والسري بذكر م
 أهنم شاهدوه واحلسن واحلسني عىل بطنه أو صدره شاألوالد فقد روى عنه أصحابه 

 هلام كالفرس يمتطيان ظهره الرشيف وربام د ربام جلس هو وربام بال أحدهم عليه أو
إن "ركب عىل ظهره إبنه فأطال الصالة من أجل أال يزعجه وعلل هذا بعد الصالة بقوله 

 حتى يشبع من الركوب فانظر إىل أرشف خلق د تركه "ابني ارحتلني فكرهت أن أعجله
 يتعجل الطفل فينهي اللعب  يعني يطيل الصالة حتى الداهللا وسيد األولني واآلخرين 

 قبض لكنه علل د خشوا أن يكون النبي دحتى أن الصحابة من طول سجود النبي 
 يف ترصفاته هذه د إن إبني ارحتلني فكرهت أن أعجله، هل الرسول دهلم ذلك بقوله 

هل هذه تدخل يف الترصفات اجلبلية أما أهنا يف الترصفات الترشيعية الشك أن هذا ترشيع 
ملا "تعليم لألمة أن يعاملوا األطفال هبذه الرمحة وهبذا اللطف ومعلوم أيضا احلديث وهذا 

 واقفا خيطب عىل املنرب فظهر له احلسن واحلسني فضمه إليه وأجلسه معه عىل دكان النبي 
 ^ [ \ ] M K J I H G 8 7Y Z املنرب وتىل اآلية 

_ ̀ a cb d e f g h i j 
lk L ]ويروى "وهو حامل أحد األوالد أو البنات د صىلوربام  ]١٤: التغابن 

يقبلهم ويشمهم ويضمهم إليه وربام خرج عىل  دأيضا كام قرأنا يف اآلثار أن النبي 
 مع جاللة قدره وعلو د عىل عاتقيه فكان بأصحابه وهو حامل احلسن واحلسني 

 املخالطة يف املجال منزلته ليفعل ذلك ملاذا ليقتدي به الناس وألنه يعلم وأنه يعلم أمهية هذه
 وهو صبي صغري كان عمر حيرضه يف جمالس بالرتبوي للطفل يعني عبد اهللا بن عباس 

األرشاف والكبار من رجال قريش ومن وجهاء املسلمني فكان بعضهم وجد يف نفسه قال 
يعني كأهنم قالوا يف أنفسهم ملا عبد اهللا بن عباس طيب ممكن نحن أيضا نأيت بأوالدنا 

 اضطره يوما لريهيم من هو عبد اهللا بن عباس الذي يستنكفون من س أن عمر وتعرفون
وجوده بينهم وهم كبار وهو طفل صغري فسأل مجيع احلارضين قال هلم ما املقصود بقول اهللا 
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WVL ]ا فتح اهللا عليك البالد وكذا فكل واحد منهم قال يعني إذ] ٣ – ١: النصر
 د فقال ما تقول أنت يا بن عباس فقال هو أجل رسول اهللا وكذا فاستغفر وتب إليه 

ُنعي إليه قال واهللا ما أعلم منها إال ما قلته فانظر إىل فقهه أراد أن يربز هلم من هو عبد اهللا بن 
ُ بن عباس يربز يف جملس كعبد اهللا. عباس وما رس إبرازه عىل أي األحوال كون طفل صغري

 بالنسبة للصغار وإدراك للسلف الصالح ةكبار القوم هذا أيضا صورة من صور املخالط
 مع األطفال وتأثريها من الناحية الرتبوية فالرسول  أمهية املخالطةشرمحهم اهللا تعاىل و

  مع جالل قدره العظيم مل يغض الطرف عن هذا األمر العظيم وهو خمالطته لألطفالد
وإحسانه إليهم كان يعلم جيدا أن األطفال ال يدركون الدنيا بعقوهلم وأفهامهم بل 

 .يدركوهنا بعيوهنم بام يشاهدونه من املالطفة واحلب واملخالطة
كام أرشنا آنفا يعني الطفال يدركون الدنيا بالعقول مل يتعلموا ولن يستفيدوا ولن يشبوا 

فسية واحلسية إال أن خيالطوا حتى يدركوا أسوياء وأصحاء ومشبعني باحتياجاهتم الن
بعيوهنم بطريق التعليم احليس أما التعليم املعنوي األمور املجردة واملعنوية لن يدركوها 
فيتولد الطفل بدون هذه املخالطه سوف تقل إمكاناته يف التعلم والتدرج واخلربات وال 

 املالطفة يف هذه املخالطة واحلب يدركها بعقله وفهمه وإنام يدركها بعينه وبجسده فإذا رأوا
 يأثر قلوب الصغار والكبار عىل دوهذه األمور يدركون هذه الدنيا ولذلك كان النبي 

 يف هذا املجال اهلام فإن مل يتمكن من دحد سواء فاألب املسلم مدعو باالقتداء بالنبي 
والد يتحدث إليهم خمالطتهم دائام قصص لذلك وقتا معينا يف اليوم والليلة جيلس فيه مع األ

ويتبسط معهم ويداعبهم ويدخل عليهم الرسور مستعمال يف ذلك الكلامت اجلميلة 
والنظرات املشفقة احلانية والعناق والقبل مع االهتامم بالسنوات األوىل فإن السنوات الستة 
األوىل من عمر الولد هلا أمهية بالغة بل هي األساس الذي سوف يكون عليه الولد بعد أن 



 

 

 

  
 

 
 

يكرب هلذا كان استغالهلا وتوجيه الطفل فيها إىل اخلري له دور هام يف حياته املستقبله فإن مل 
يتمكن األب من اإلرشاف املبارش عىل أوالده ومشاركتهم نشاطاهتم فإنه يمكنه أن 
يساعدهم يف بعض األحيان عىل أن يبدأوا نشاطا ما مثال يوجههم إىل قراءة كتاب معني يبدأ 

كهم يكملون ويذهب هو ملهامه أو جيلب هلم لعبة هادفة مسلية فيدرهبم عىل معهم ثم يرت
طريقة استعامهلا واالستفادة منها ويشاركهم بعض الوقت ثم يرتكهم يكملون لعبهم 

 .منهمكني بلعبتهم اجلديدة وخيرج هو من بينهم دون أن يشعروا به
هو واجب املخالطه لكن مع إذن يكون أدى املستطاع جتاه هذا الواجب الرتبوي اهلام و

مالحظة أن األب هو صاحب السلطة واملهابة خيالط نعم لكن البد يف املخالطه وبخاصة مع 
االوالد الكبار أن خيالطهم خمالطه فيها قدر من التحفظ بحيث ال تزيل هذه املخالطة الكلفة 

ن هيابوه وإذا حصل متاما بينه وبينهم ألنه إذا زالت هيبة األب من األوالد فلن حيرتموه ول
هذا فقد فقد األب وسيلة من اعظم الوسائل الرتبوية مع أوالده وهي جانب سلطته 
الشخصية ومهابته فالبد أن يالحظ األب من جانبهم يعني ال يتباسط إىل احلد الذي هيون 

فالبد من التوسط دون . فيه عىل األوالد متاما بحيث يفقد قدرته عىل التأثري فيهم فيام بعد
 .إفراط أو تفريط

 من مقومات األب كقدوة
احلكمة يف التوجيه البد أن يكون حكيام يف توجيهه وكام نعلم الرشيعة اإلسالمية مبنية 

K عىل التيسري والتسهيل واملقاربة دون التعسري والتشديد   J I H G 8 7
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¸ ¹ º L]وجاءت السنة املطهرة من التيسري والتسهيل  ]١٨٥: البقرة
 وذم التنطع والتشدد والعبادات التي هي أعظم األعامل وأجلها وأجلها إىل اهللا 



 

 

 

  
 

 
 
ُسددوا« د قال ِّ ُوقاربوا َ َِ ُواغدوا َ ْ ُوروحوا َ ٌويشء َُ ْ َ ْمن َ ِالدجلة ِ َْ َوالقصد ُّ ْ ََ َالقصد ْ ْ َ ْ 
ُتبلغ ُ ْ  .عتدال والتوسط أي اال)١٣٧(»واَ

 هو السري يف الليل فهذا احلديث يفيد الرفق يف "الدجلة"فالغدو هو السري أول النهار 
 واملتنطعون هم " املتنطعني فقال هلك املتنطعوندالعبادة وترك التشدد فيها وذم 

 أحب إن" ظبن رجب ااملتعمقون املجاوزون احلدود يف أقواهلم وأفعاهلم يقول اإلمام 
األعامل إىل اهللا ما كان عىل وجه الثبات واالتقصاد والتيسري دون ما كان عىل وجه التكلف 
واالجتهاد والتعسري فإذا كان األمر هكذا مع العبادات أن اإلنسان مطالب بالرفق والتيسري 
فكيف يف غريها من األمور التي هي أهون منها وأحرى أن ينال من الرفق واللني والتيسري 

لتسهيل أكثر مما نالته العبادات من هذا املنطلق كانت تربية األوالد وتوجيههم بمنهج وا
 .التوسط واملقاربة والثبات والسداد أوىل وأحرى واكثر جدوى من التشدد والتعسري

ًفإن اهللا حيب الرفق وجيزي عليه جزاءا كثريا ويبغض العنف ويكرهه يقول النبي   دً
َّإن« ٌرفيق اهللاََّ ِ ِ ِحي َ َالرفق ُّبُ ْ ِويعطي ِّ ْ َعىل َُ ِالرفق َ ْ ِيعطي َال َما ِّ ْ َعىل ُ ِالعنف َ ْ ُ َوما ْ ِيعطي َال َ ْ َعىل ُ َ 
ُسواه َما َ  .، فإن رأى الوالد الوقت املناسب للوعظ اشتغل به دون إفراط أو إكثار منه)١٣٨(»ِ

ال أنه من اخلطأ الشديد اإلكثار عىل األوالد من املواعظ حتى يصل إىل درجة امللل ولو
يستحي منك لقال لك كفاية االسطوانه التي تعيدها عرشات املرات يف اليوم فعملية الوعظ 
املستمر يف كل صغريه ويف كل كبرية ويف كل خطأ ويف كل ملحه ويف كل ترصف هذا من 
اإلكثار ابد أن يتحني الوقت املناسب للوعظ ويشتغل به دون إفراط أو إكثار منه فإن كثرة 

له وربام ضعيف تأثريها وربام سببت رد فعل عند األوالد كام أن أكثرهتا ختالف املواعظ مم
 يتحول أصحابه باملوعظه يعني أحيانا وأحيانا دالسنة واملنهج النبوي يف الوعظ إذا كان 

                                     
 .سصحيح البخاري من حديث أيب هريرة   )١٣٧(
 .لصحيح مسلم من حديث عائشة  )١٣٨(



 

 

 

  
 

 
 

وال يكثر عليهم رغم حمبتهم ورغبتهم لسامع مواعظه وإرشاداته ومل يوجد يف الوجود متى 
 ِِهتَالَ صَلْوُطَ وِلُجَّ الرَِةبْطِ خَِرصِ قَِّنإ« ومع ذلك يقول دول هو أفصح لسانا من الرس

 . إن يقرص اخلبطة ويطيل الصالة»ِهْقِْف الَىلَ عٌةََمالَ عْمَُه هلِْق فْنِ مٌةَْنأُم
 يقرص اخلطبة وال يطيل وهل يوجد من يريد أن يتكلم كالما أفضل دفكان النبي 

 .دوأعلم من كالم رسول اهللا 
 وكذلك العقاب الكثري ضار د ال يمله الناس وخيترص يف خطبه ومواعظه ولذلك

بالولد فمراقبة الولد يف كل ترصفاته ويف كل خطأ يوجهه وهذا أمر ينبغي احلذر منه كثرة 
العقاب يرض الولد فالبد يف بعض األحيان من التغافل عن بعض أخطاء الطفل ليس يف كل 

كه مرة واثنني ويف املرة الثالثة تتكلم لكن عىل طول  متسك له عىل الواحدة فممكن ترتيشء
 .فمن املفرتض والطبيعي أن خيطأ وتعتقد أنت كذلك أنه سيخطأ

لكن ينبغي أن يتغافل األب أحيانا عن بعض أخطاء الطفل خاصة األخطاء العفوية 
وتكثر " ظالغري مقصودة فتمر دون تعليق أو توجيه أو توبيخ أو عقاب يقول الغزايل 

لقول عليه من العتبا يف كل حني فإنه هيون عليه سامع املالمة وركوب للقبا؛ ويقسط وقع ا
الكالم من قلبه فيتعود أنك ستتكلم وال يتأثر بالكالم وكام يقولون التوبيخ هيتك حجاب 
اهليبة وهناك وسائل أخرى يف مناصحة هذا األبن كعدم املواجهه يعني يكون أفضل أن 

بارشة والبعض يستغرب كيف يكون غري مبارش مع أن النصيحة تكون النصيحة غري م
 الذي كان ال يواجه اإلنسان بام يكره داملبارشة أكثر فاعلية لنا يف ذلك أسوة برسول اهللا 

وإنام يصعد املنرب ويقول ما بال أقوام يفعلون كذا ما بال أقوام يفعلون كذا أيضا يف هذا خري 
 هيون عليه األمر بل يسهل عليه ركوب القبائح  فإكثار العتابداهلدي هدي حممد 

ويسقط وقع الكالم من قلبه يقول الغزايل وليكن األب حافظا هيبة الكالم معه فال يوبخه 
إال أحيانا أي يف بعض األحيان وليس دائام طبعا حتى إذا احتاج األب إىل التأديب والتوبيخ 

ن ينهج مع ولده منهجا قارصا تتجنب االستبداد يف ذلك وتوسط وعىل األب املسلم أ



 

 

 

  
 

 
 

متوسطا حيفظ فيه كرامته فال خيدشها وهذا من أخطر األشياء التي ال نلتفت إليها أحيانا 
تنظر يف الترصفات جتد فيه نديه بني األب الكبري الناضج وبني هذا الصغري فالتوبيخ البد أن 

ن قصدك أن تنتقم  من احلذر ألن التوبيخ يرسل رسائل للطفل ألنك ليس ميشءيكون فيه 
من الطفل كل اهلدف من موضوع الرتبية أن خترجه سويا إنسانا ناضجا سويا خايل من 
العاهات والتشوهات النفسية بجانب البدنيه فهذا الذي جيب وهو احلفاظ عىل هذا الطفل 
ليخرج إنسانا سويا فأنت دائام تنظر يف مصلحته هو حتى إذا حدث الرضب برشوطه كام 

اء اهللا تبارك وتعاىل إياك أن تظن أن الرضب أن خترج شحنة الغضب املتأججه سنبني إن ش
يف قلبك ألنك إذا رضبيته وأنت غضبانلن ترفع يدك عنه إال إذا أخرجت شحنة الغضب 
وحينئذ هتدأ فعملية التأديب ليس املقصود هبا التنفيس عن الغضب الذي حيتمل يف صدر 

ه ليس هناك ندية فأنت لست أمام واحد مصارع تالكمه األب أو األم أبدا عىل اإلطالق ألن
مثال ال فهذا الطفل مسكني ال حول له وال قوة إنام الرضب حيث أجازه الرشع إنام هو 
وسيله إذا تعينت للعالج وبرشوط وضوابط وقيود فالبد أن نلتفت إىل هذا األمر من أخطر 

 حذر وبال وعي كأن تقول له أنت اجلراح، اجلراح التي تسببها الكالمات التي نطلقها بال
طول عمرك خايب أنت مفيش أمل فيك وهذا توبيخ مقرتن بالتحقري حتقري الذات وهذا من 
أخطر اجلراح النفسية تكون عميقة يف نفسية الطفل أو املريب ذاري أن تعاقبه وتوبخه هبذه 

طمه وجتهز األلفاظ هذه األلفاظ يف غاية األذى أنت ال تصلحه ولكنك تفسده وأنت حت
عليه فهذه العبارة وهي التاديب أو التوبيخ أو التوجيه املقرتن بإحتقار الذات احلظ من 

ونيه وأنه إنسان ال قيمة له وال د ذاته ودفعه دفعا إىل أن يشعر بالصقيمته وإحتقاره وتنقي
 أمل يف إصالحه لكن يصلح أن اإلنسان يكون حذرا إذا عاقب والبد من التأديب والبد من

الشدة أحيانا بتدرج بدون أن جترحه هذه اجلروح الغائرة كان تقول له أنت ولد مهذب 
ومرتيب مثال لكن ال يليق بك أن تفعل هذا الترصف، هذا الترصف يفعله األوالد الغري 

 .مهذبني وغري مرتبني أو كذا وكذا



 

 

 

  
 

 
 

أيت لك أنت يف هذه احلالة وجهته وعاجلت املوقف ويف نفس الوقت مل حتقر ذاته أو 
 فالرد أن يشءبنتيجة امتحانه والنتيجة مش طيبة وبعض اآلباء يرضب أبنائه بالعصا أو بأي 

تقول له ال بأس أو قدر اهللا وما شاء اهللا فعل لكن املرة القادمة ستذاكر جيدا وتكون النتيجة 
حتقر إن شاء اهللا أفضل أنكر عليه بطريقة لظيفة ومقبولة وبدون أن ختدش كرامته وبدون أن 

ذاته فدائام تقول له أبى حصل حصل وأنت فعال كنت تعبان ليلة االمتحان أو مل تأخذ فرصة 
كافية أنك لكن أنا واثق إن شاء اهللا أنك ستبذل أقىص جهد الشهر القادم وستذاكر ونستعني 
به وسفو تكون النتيجة أحسن وتستفيد من خطأك فالبد من احلذر الشديد من خشد 

ه عىل أنه هيان وأنه ممتهن فال تكثر من التعنيف الذي يؤدي بالولد إىل عدم الكرامة ال تعدد
احرتام األب واجلرأة عليه وأيضا متنحه شيئا من احلرية دون إفراط أو تفريط أو عدم التشدد 
والرصامه يف تطبيق القواعد يف البيت فبعض اآلباء يظن أن البيت ثكنه عسكرية أو قسم 

التعاطف فتجد التشدد والرصامة بصورة روتينية وهذا أيضا مما رشطة وليس للرتاحم أو 
ينبغي احلذر منه هذه الرصامة تنعكس فيام بعد ممكن تسبب أشياء غري محيدة كوسوسة 

 .وغرهيا
يعني يكون فيه نظام ولكن يمزح هذا النظام باملرح واملداعبة واملحبة العطف وهذه 

ألمر وترشح له السبب ما احلكمة من هذا األمر وإذا األشياء إذا أمرته يأمر فيا ليتك تقرن با
فهم املصلحة من هذا الباب الشك أن هذا يعينه عىل تنفيذه وامتثاله مع مراعاة عدم تعليق 
هذا األمر باقتناع من الولد وتنفيذه الشك أن يف أحيان كثرية ال تستيطع أن ترشح له السبب 

ثال يسألك ما السبب يف املوضوع الفالين فتقول لكن ال تتعامل معه بدكتاتورية مطلقة فهو م
له أنت ألنني قلت كده، فهذا هو السبب فهذه ألفاظ ولكنها تتضمن رسالة كأنك تقول له 
أنت كبري وأنت صغري أنا ذكي وأنت بليد أنا أملك القوة وأنت عاجز وظيفتي أنا أمرك 

ما الصحيح أو الرصاعات ووظيفتك أن تطيع ومتتثل وهذا يمكن أن ينشأ عنده اإلمتعاض أ
يف مثل هذا املوقف أن ترد عليه بطريقة فيها احرتام له فمثال كأن تقول ملا تكثر من السؤال 



 

 

 

  
 

 
 

ملاذا وأنا بصفتي أين أبوك يف بعض املناسبات أو يف بعض املواقف أنا الذي ينبغي أن أختذ 
 .القرار وهذا املوقف الذي أمرك به من هذه املواقف

ن يراعي فهم ولده وقدراته فال يطالبه بمعايري الكبار وال يأمره بام وجيب عىل األب أ
 . هو خارج قدراته وال يزال طفال صغريا

مثاله كأن يصحبه معه يف صالة اجلمعة بمعنى صالة اجلامعة أخف فصالة اجلمعه 
قته وبالذات اخلطبة تطول والصالة إذ أمكن ساعة مثال كيف يتحمل احتميل للطفل فوق ط

 لو ة من هذا الكبت فصالة اجلمعهلس ساعة بدون ما يتحرك وجيري وينفث شويأن جي
هناك مكان ملحق باملسجد واألطفال يدخلون فيها مايش ولكن أن تأيت به يف صالة اجلمعة 
وتشق عليه باحلبس هذا فوق طاقة الطفل طبعا هذا يف السن الصغري أمه السن الكبري ممكن 

ات يف األخوة الذين يريدون أن يرشبوا بأوالدهم اإللتزام بأن يتمرن عىل هذا ولكن بالذ
باملعلقة مثل الدواء فبيفرض عليه أشياء وال يدرك أن طاقته حمدودة هناك أشياء ال يستطيع 

ه بإفراط ـلأن يتحملها كذلك يوطن األب نفسه عىل اإلعتدال يف معاملة الطفل فال يدل
ه ويذله فيعيش خامال ذليال ومن األخطاء التي امي عىل غريه وال حيتقره وهيينسفيشعر بالت

تقع فيها عملية احلامية الزائدة مع الطفل وبالتايل يتأثر تأثريا سلبيا عىل الطفل تكثري من 
 حاسب يشء يصيبه يف لعبة من أمور البيئة من حوله كل يشءاخلوف والفزع عليه من أقل 

ر التي جيب أن نحذر منها بقد هتقع وستخرج إىل آخر هذا الكالم هذا أيضا من األمو
دمت تستطيع أن توافق عىل  املستطاع ينبغي أن نكون إجيابيني مع الطفل بقدر املستطاع فام

طلب الطفل واالستجابة له أفعل ذلك ما استطعت وليس معنى هذا الكالم أن تقول له ال 
يدة عىل اإلطالق ألنه بالشك يف بعض األوقات وبعض الظروف تكون اإلجابة الوح

املمكنة هي أن تقول له ال وترفض طلبه واملشكة هي هل نحن فعال لنقرص كلمة ال يف 
األوقات والظروف التي تستحقها أما أننا نكون سلبني كثريا دون أن ننتبه هلذا فام يف شك 
هناك أسبابا وراء الرفض والسلبية مع طلب الطفل بأن تقول له هذا االمر غري مناسب عىل 

حلقيقة أن يف زمحة مسئوليات اآلباء نحن نضن عىل الطفل بالوقت واجلهد اإلطالق يف ا



 

 

 

  
 

 
 

وننسى األوليات احلقيقية يف حياتنا يعني مثال نحن خارجني من البيت فالطفل يلبس 
اجلزمة أو البوت فهو يريد أن يلبسه بنفسه وأنت مستعجل أو األم مستعجله فتقول له 

بسك ألنك ستعطلني فهذا ترصف غري صحيح ملاذا فتعاىل أربطة لك هذه املرة أو تعاىل أل
 تأيت أوقات حياول هو أن يثبت ذاته حياول أن يتدرب ويتهيأ عىل ألن الطفل بفطرة اهللا 

أن يعتمد عىل نفسه يف إنجاز احتياجاته فتجد أحيانا يرص عىل أنه يأكل بامللعقة واألم ترصخ 
 فلام تأيت لتقيس األمور جتد أننا نفكر تعايل أنا هأكلك أنت هتبهدل نفسك هتبهدل السجادة

بعقليتنا نحن وليس بعقليته هو، هو اآلن يف حالة جديدة من النمو يبدأ ينمو يريد أن 
يكتشف طاقاته يريد أن يكتسب مهارات جديدة ولألسف جتد خطا األم أنه كلام أراد 

 يف كفة ُالطفل أن يذهب هنا وهناك تقول له حاسب ستجرح فنحن ننظر ونضع األمور
واحدة دون أن ننظر إىل املصلحة يف الناحية األخرى هذا الطفل إذا أنا طاوعته وتعاملت 
معه بإجيابية هيعطلني وممكن يوقظني من النوم لو استجبت له ممكن يقاطعك لو أنت يف 
عمل معني وتتوقف كنت تفعله أعلم أن الطفل حينام يلجأ إليك لن خيتار الوقت املناسب 

يس األمور بنفس عقليتك أنت ألنه يفكر فقط أنه حمتاج للمساعدة حمتاج لشئ ألنه ال يق
معني يطلبه منك فنحن ننهمك يف األمور ونعطيها أولويات يف حيث قد يكون يف بعض 
الظروف حسن تربية الطفل والتعامل معه بإجيابية هي هذه األولوية وتستحق أن تقطع 

م يعني بدل من أن تستعجل األم وتفزعه وتعيل  الذي تفعله وتعطيه قدر من االهتاماليشء
من صوهتا وتشبه وتشده وتقول له تعاىل أنا ألبسك املالبس أو احلذاء أو كذا ال فعليها أن 
ترتكه يتعلم بقدر املستطاع ما دام هو راغب أن ينضج ويتقدم لألمام ويؤدي املهمة بنفسه 

رق نفسه أتركه يفعل ذلك الزم أتركه ينجزها طيب إفرض حدث أرضار مثال لو أكل سيغ
يف األول هيأكل مالبسه يعني ال يأكله هو أتركه يفعل ذلك ألن مكسب أن تنمي قدرته أكرب 
ُبكثري من املالبس التي ستتسخ ألهنا ستغسل فمكسب أن يمرن نفسه عىل امليش وحمتاج 

عد عىل يقوم يميش فتقول له األم ال يا حبيبي ستقع وهذه األمور أو أنه سيحتاج يص



 

 

 

  
 

 
 

الكريس ولو وقع سيجرح فعليك أن ترتكه يصعد واتركه يقع وال تظهر الفزع وخالصتها 
 بسيط هو لن يصعد عىل سور البلكونه ويرمي بنفسه فهذه تستحق أن ختاف يشءأن اخلرب 

عليه أو يضع بأصبعه يف كبس النور مثال أو النار فهذه أشياء الشك أن يقال فيها ال 
يته من هذه األرضار اخلطرية فإن كان الرضر حمتمل أنه سيقذر السجادة خلطورهتا عليه ومحا

 عىل األرض حتى لو هبدل مالبسه فليس هناك مشكلة يشءدعه يقذرها فعليك أن تفريش 
ه ال تدفعه إىل الوراء فعقل مألن هنا فيه إنجاز يريد أن حيققه ألنه يكتشف طاقته فال حتط

والغري مناسب وبالتايل قلنا أنه ال يقرأ أفكارك وبالتايل الطفل ال يفرق بني الوقت املناسب 
 فحاول أن تكون إجيابيا معه يشءسيترصف طبقا ملا هو حيتاجه هو فإذا قاطعك أو أراد منك 

بقدر املستطاع واستحرض يف ذهنك أنك فعال ممكن تتعطل وممكن يوقظك من النوم لكن يف 
ا األولوية إذا استحرضت هذا املعنى أنه نفس الوقت اإلجيابية مع هذا الطفل تعترب هل

سيستفيد وأن هذه تربية وأهنا مصلحته حينئذ هيون عليك أن تتعامل معه بإجيابية يمكن ترد 
رد دبلومايس أحيانا بدال أن حتبطه أيضا باالعتذار أو قول ال ممكن توجد حلوال وسطا يعني 

لب منك مثال أن تنزل تشرتي  أو يطيشء معني وهو يريد أن يأيت يكلمك يف بيشءمشغول 
معه شيئا معينا فبدال من أن تقول ال أال ترى أين مشغول ها أنا فايض لك وليس ورائي 
غريك ممكن تقول حارض سأعمل لك ما تطلب ولكن انتهي مما يف يدي فأنت تعتذر ولكن 

يف ول الوسط والردود الدبلوماسية يمكن أن تعينك لبطريقة ليس فيها إحباط للطفل فاحل
 فتقول يشءهذا األمر طبعا موضوع احلامية هو استجابة غريزية تلقائية أنت ختاف عليه من 

كام قلنا أن تعقد موازنة من كفة   الفالين وحتاول أن حتميه منه والصحيحاليشءله ال تفعل 
رص املخاطرة فيام هو مقدم عليه وبني مصلحة تنفيذ حاجة للطفل إلكتشاف قدراته اعن

ين يتورطون يف موضوع احلامية الزائدة ينظرون بعني واحدة وهو عنرص املخاطرة فاآلباء الذ
لكن البد أننا يكون عندنا نوع من احلكمة ونوزن املخاطرة هل املخاطرة عظيمة جدا كام 
قلنا كهرباء أو سيلقي بنفسه من الرشفة أو نار فهذه حاجة خطرية تستحق لكن مادامت 

حتمل جرح صغري أو خربشة أو سجحه مثل هذه األشياء أو  املاليشءاملحاطرة يف دائرة 



 

 

 

  
 

 
 

 عن اخلروج هذه األشياء تعترب أمر عادي ويمكن اليشءكبهدلة املالبس أو التعطل بعض 
احتامله فتقول له نعم تقدم اصعد فوق الكريس حاول ففي رجله ممكن تسنده مرحلة أخرى 

نجزه طبعا الشك أنه سيشعر بمتعه  الذي يريد ان ياليشءترتكه يصعد بنفسه فتشجعه لينفذ 
ألنه ينفذ هذه األشياء أو بتتجاوب معه ينمو عىل اإلقدام وإثبات ذاته واخلفه واحلركة وهذه 
األشياء أما اإلصابات الصغرى فهذه حمتملة ألهنا تشفى بإذن اهللا تبارك وتعاىل طبعا الطفل 

رب بكثري جدا ألننا ال يمكن مع األكرب ملا يكرب ويتجاوز مرحلة الصبي فطبيعة املغامرة أك
الكبري ترشف عليه يف كل حلظة وللعواقب يف هذه املرحلة أيضا عواقب جادة وحقيقية ويف 
هذه احلالة مع الكبار البد أن ندرك أهنم لن يتعلموا إال أن يرتكبوا أخطاء بأنفسهم لن 

ولية يف عنقه يذهب يتعلم إال إذا حركته بنفسه خيوض يف املسئوليات فالبد أن توضع املسئ
يشرتي اخلبز مثال وتعلموا كيف يمر من الطريق واحلامية الزائدة أال تعلموا كيف يمرون 
الطريق وقد يصل الولد إىل الواحد والعرشين وال يزال أبوه يعلمه كيف يمر من الطريق 

 .فهذه محاية زائدة
بد من إعطائه فالبد أن يتدرب عىل أن يتحمل املسئولية بنفسه يف هذه األشياء ال

الفرصة حتى جيرب هو عواقب ترصفاته ويتحمل نتائجها لسبب بسيط هو ألنك لن تعيش 
من قبل فنظر األخوة  معه إىل األبد ولن تبقى معه يف كل مناسبة حتميه هذه احلامية وكام قلت

الشباب وهم ذاهبون للثانوية العامة منظر حمزن وأنت ترى األب يأخ بيد الشاب أو األم 
خذ بني أبنتها وهي تبكي أمام املدرسة ألن ابنتها ستمتحن فاألوالد عىل وشك دخول تأ

 .اجلامعة وال يزال األب أو األم توصله إىل املدرسة من أجل االمتحانات
ومن األخطاء التي تقع فيها عملية الرتدد يف اجلواب وهي تدل عىل أننا أصدرنا كلمة 

بعا األبن يف هذه احلالة يشعر بأن األب غري بدون متعن وبدون تروي وبرسعه رأينا ط
 هوأنه جتاهلتروي لع هذا اإلجحاف وأن األب ترسع يف اجلواب بال تمنصف وعليه أن يب

حتى مل يفكر بدليل أنه تردد فاألول قال ال وبعدين قال له طب خالص مايش فهذه ألفاظ 
 غري أن يفكر بدليل أنه ولكنه كيف يرتمجها سوف يقول حتى أنه مل يفكر طيب هيقول ال من



 

 

 

  
 

 
 

ملا يفكر شوية وافق فهو يشعر أنه يعامله بغري إنصاف وأنه يتجاهله حتى أنه مل يفكر يف طلبه 
طبعا إذا أراد األب أن يترصف يف مثل هذا الترصف فيقول البنه طيب نتناقش يف األول 

ألب نفسه ويعطي وجهة نظره واألسباب التي جعلته يتخذ هذا القرار وهنا يقول يوطن ا
له بإفراطه فيشعر بالتسامي عىل غريه ويف نفس ـعىل االعتدال يف معاملة الطفل فال يدل

الوقت ال حيتقره وال هيينه وال يذله فيعيش خامال ذليال كام يالحظ عدم اإلكثار من إظهار 
 يصيبه يف لعبة من أمور البيئة من حوله هذا السلوك يشءاخلوف عليه واملهابة من أقل 

ك اإلمهال وعدم مراقبته هذا يرضه أيضا وحيدث له قلقا واضطرابا نفسيا إذن التقيد وكذل
 ظ بتوجيه الولد وتربيته يقول اإلمام بن اجلوزي جبمنهج االعتدال والتلطف والتدر

واعلم أن رياضة النفس تكون بالتلطف والتنقل من حال إىل حال وال ينبغي أن يأخذ أوال 
يمزج بالرغبة والرهبة بالنسبة لعملية الثناء عىل الطفل وتشجيعه بالعنف ولكن بالتلطف ثم 

وهذه األشياء باملديح مثال البد أن نالحظ أيضا أمرا مهام إذا أردت أن تدعم احرتام الطفل 
لنفسه وثقته بنفسه البد أن تكون صادقا يف مدحك أحيانا األب يبالغ يف مدحه وجيازف يف 

ا أن أباه عفوا منافق وحاسس أنه مل يسمع مثال أنت الثناء والطفل يكتشف بسهولة جد
ي من أي حد ثاين فلام يمدحه يقول له أنت عبقري فالطفل عنده قدرة عىل التمييز بني رعبق

املدح الصادق من املدح املزيف نعم يثني ولكن باالعتدال فيقول له إجابة احلمد هللا معقولة 
مثال عرب عن عدم الرضا أنه مثال قرص يف ولكن املرة القادمة تكون أفضل لو أن الطفل 

املوضوع الفالين فال تقول له أنت عبقري أنت عظيم ال اعرتف معه باحلقيقة اعرتف معه 
باحساسه لكن ساعده أنه يف املرة القادمه ينجر إنجازا أفضل فأفضل مدح أن متدح حكمه 

ادمة تستثمر وقتك أوال عىل نفسه أنا مبسوط منك أنك معرتف أنك قرصت لكن املرة الق
 . وال تلعب كثريا متدح حكمه عىل نفسه وتدعمه كي ينهض بنفسه

يف شخصية األب ومسئولية الرتبية نحو ) احلقيقة النقطة األخرية أو املقوم األخري(
األوالد هذا أمر مما ختتص به الرشيعة اإلسالمية املطهرة هو الدعاء والترضع الشك أن 



 

 

 

  
 

 
 

بارك وتعاىل مفعوال عظيام يف إصالح األوالد واستقامتهم عىل للدعاء واللجوء إىل اهللا ت
 هو مالك امللك وأمور اخللق وأقدارهم بني يديه يرصفها كيف يشاء فإذا الدين واهللا 

 صاحب الشأن وال حول وال قوة إال باهللا كان يف الالزم ومن الرضوري الطلب كان اهللا 
 يف يشءصالح الذرية واستقامتها فإنه ال يوجد منه واالبتهال إليه واإللتجاء إليه رجاء إ

 عباد الرمحن بأهنم يدعونه وبأهنم الدنيا أقر وال أهدأ من صالح أهله وولده مدح اهللا 
M Kيقولون   J I  H G 8  7s t u v w x y z 

{ | } ~ � ¡ L]لن تقر عني األب بأوالده إال إذا  ]٧٤: الفرقان
 عىل اهللا وهو أرشف يشء املستقيم فالدعاء أكرم كانوا صاحلني مستقيمني عىل رصاط اهللا

العبادات بل هو العبادة نفسها ومن املعروف أن دعوة األب لولده مستجابة كام قال 
ُثالث« د النبي ٍدعوات ََ َ َ ٌمستجابات َ ََ َ ْ َّشك َال ُ َّفيهن َ ِ ُدعوة ِ َ ْ ِالوالد َ ِ َ ُودعوة ْ َ ْ َ ِاملسافر َ ِ َ ُودعوة ُْ َ ْ َ َ 

ِاملظلوم ُ ْ لده هنا تشمل األم واألب فهذا سالح من أقوى األسلحة وهذا مما ختتص به  و)١٣٩(»َْ
رشيعة اإلسالم املطهره أما امللحدون فلهم شأن آخر أما املسلمون فهذا هو دينهم أن يدعوا 

ُثالث« يقول دالوالد لولده خاصة بعد أن أعطاه الرسول هذا الضامن الرسول  ٍدعوات ََ َ َ َ 
ٌمستجابات ََ َ ْ َّشك َال ُ َّفيهن َ ِ ُدعوة ِ َ ْ ِالوالد َ ِ َ ُودعوة ْ َ ْ َ ِاملسافر َ ِ َ ُودعوة ُْ َ ْ َ ِاملظلوم َ ُ ْ  فأي ضامن أقوى »َْ

 ُزَجْعَأ« د فال هنمل أمهية الدعاء والنبي دمن هذا الضامن فمن ال ينطق عن اهلوى 
الص  بإخ وهو مواطئة اللسان القلب أن تدعوا اهللا )١٤٠(»ِاءَعُّ الدِنَ عَزَجَ عْنَ مِاسَّالن

أن حيقق لك رغبة معينة فهل هناك أسهل من هذا فإذا كنت تريد الفردوس األعىل ليخلف 
اهللا فيك التوفيق وإرادة األعامل الصاحلة الدعاء وسيلة سهلة جدا للشفاء من األمراض 

                                     
 .)حسنه األلباين(، سسنن أيب داود، سنن الرتمذي من حديث أيب هريرة  )١٣٩(
 . سبق خترجيه)١٤٠(



 

 

 

  
 

 
 

شئت من  والغنى بعد الفقر للقوة بعد الضعف لدخول اجلنة والنجاة من النار حليازة ما
 / . -M K J I H G 8 7 يستجيب اهللا لك الدين أو الدنيا

0 21 3 4 5 6 7 8 9 : ; L]٦٠: غافر[ 
يف كثري من اآليات يسألونك عن كذا قل كذا يسألونك عن كذا قل كذا أما يف مسألة السؤال 

 .عن اهللا توىل اهللا بنفسه الرد كأنه هو سبحانه الذي يتقرب إىل العباد
M K J I H G 8 7» ¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä 

Å ÇÆ È É Ê Ë Ì Í Î L ] ويا للعجـب اهللا ]١٨٦: البق رة 
ْ من« دسبحانه هو املعطي ويقول فليستجيبوا يل أسألني تفوه كام يقول النبي  ْمل َ ْيسأل َ َ ْ  اهللاََّ َ

ْيغضب َ ْ ِعليه َ ْ َ   ويف ذلك يقول الشاعر )١٤١(»َ
  ال تــــــــــسألن بنــــــــــي آدم حاجــــــــــة

 
ــــــه ال حتجــــــب  ــــــذي أبواب   وســــــل ال

  ؤالهاهللا يغــــــــضب إن تركــــــــت ســــــــ 
 

  وبنــــــي آدم حــــــني يــــــسال يغــــــضب 
 فأطلـب منـه صـالح يشء ال يعجـزه إذن هذا الباب الكبـري مـن أبـواب الرمحـة، اهللا  

الذرية وأن يقر اهللا سبحانه عينك هبم إذن ما أفضل وال أحسن أن يستغل الوالد هـذه املنزلـة 
ايتها فيقتـدي يف  بأن يدعو إىل ذريته ويرجو من اهللا صـالحها وهـدوهذه الكرامة من اهللا 

ذلك باألنبياء الكرام عليهم مجيعا صالة اهللا وسالمه فقد كانوا مجيعا أكثر النـاس إلتجـاءا إىل 
 .اهللا وطلبا منه بصالح أوالدهم وترجم القرآن الكريم جلميعهم دعوات وترضعات عظيمة

8فهذا نبي اهللا إبراهم عليه وعىل نبينا أفضل الصالة ولتسليم   7  J  I H G
K M 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @L 

                                     
 ).حسنه األلباين (س من حديث أيب هريرة سنن الرتمذي  )١٤١(



 

 

 

  
 

 
 

M Kوملا رزقه اهللا الذرية كان يقول ] ٣٥: إبراھیم[  J I H G 8  7£ ¤ 

¥ ¦ § ¨ © ª ¬« ® ¯ ° ± ² L]٣٩: إبراھیم[. 
K وهذا زكريا يدعو طالبا الذرية الصاحلة قال   J I H G 8 7

M! " # %$ & ' ( ) * + , .- / 0 1 2L] آل

7  بالدعاء راغبني خائفني كام آ كانوا يترضعون إىل اهللا وهكذا مجيع األنبياء ]٣٨: عمران
M K J I H G 8® ¯ ° ± ² ³ ́ ¶µ 

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ À¿ Á Â 
ÄÃL ]فال ينبغي لألب أن هيجر الدعاء أو أن يقرص فيه فإنه مأمور  ]٩٠: األنبیاء

 M K J I H G 8 7- . / 0 21 3 4كام 
5 6 7 8 9 : ; L]٦٠: غافر[  I H G 8 7

M K J£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ¬« ® ¯ ° 
± ² ³ ´ L]٥٦: األعراف[  M K J I H G 8  7C 

D E F HG I J K L NM O P Q R SL 
   .]١٨٠: األعراف[

بنه باخلري هذا يف جانب اإلحسان أيضا عىل األقل لن يدعو األب أو يقرص يف الدعاء ال
ُتدعوا َال«ى  هندفال أقل من أن يكف األذى عن ولده فال يدعو عىل أبنه ألن الرسول  ْ َ 

َعىل ْأنفسكم َ ُ ِْ ُ َوال َ ُتدعوا َ ْ َعىل َ ْأوالدكم َ ُ ِ َ ْ َوال َ ُتدعوا َ ْ َعىل َ ْخدمكم َ ُ ِ َ َوال َ ُتدعوا َ ْ َعىل َ ْأموالكم َ ُْ ِ َ َ 
ُتوافقوا َال ِ َ ْمن ُ َتبارك اهللاَِّ ِ َ َ َوتعاىل َ َ َساعة ََ َ ٍنيل َ ْ َفيها َ ٌعطاء ِ َ َفيستجيب َ ِ َ ْ َ ْلكم َ ُ 7 8  كام )١٤٢(»َ

                                     
 .سصحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت  )١٤٢(



 

 

 

  
 

 
 

I H GM K J J K L M ON P Q R S L ]اإلسراء :

فربام دعوة بالرش تكون أبواب السامء مفتوحة وتقبل الدعوة بعد ذلك إذا استجيبت  ]١١
 أن رجال جاءه يشكو إليه عقوق ولده فسأله ظورض ولدك لذلك ونقل عن ابن املبارك 

ارك أنت أفسدته فال جيوز إن كان قد دعا عليه أم ال فأجابه بأنه قد دعا عليه فقال له ابن املب
أبدا الدعاء عىل األوالد والذي ال يريد الدعاء ويريد أن حيرم نفسه وابنه من بركة الدعاء فال 
اقل من أن يكف األذى عن ابنه فعىل األب من أن حيذر من الدعاء عىل أوالده ويستبدل 

 كان يفعل أنس الدعاء بالدعاء هلم وال بأس أن جيمعهم يف بعض األوقات ويدعوا هلم كام
 . إذا ختم القرآن الكريم يدعو له وهلمس وكان أنس سبن مالك 
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احلمد هللا رب العاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقني، وال   
ًله، وأشهد أن حممدا عبده عدوان إال عىل الظاملني، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك 

ِّاللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل آل إبراهيم إنك محيد جميد، . ورسوله
فإن : أما بعد. اللهم بارك عىل حممد وعىل آل حممد كام باركت عىل آل إبراهيم إنك محيد جميد

ا وكل ، ورش األمور حمدثاهتدأصدق احلديث كتاب اهللا، وأحسن اهلدي هدي حممد 
 بسنده البخاريفقد روى : ثم أما بعد. حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

َكان«:  قالب ابن عمرعن  ُالرجل َ ُ ِحياة ِيف َّ َ ِّالنبي َ ِ َإذا د َّ َرأى ِ َرؤيا َ َقصها ُْ َّ َعىل َ ِرسول َ ُ َ 
ُفتمنيت د اهللاَِّ َّ َْ َ ْأن َ َأرى َ َرؤيا َ َفأقصها ُْ َّ ُ َعىل ََ ِرسول َ ُ ُوكنت د اهللاَِّ َ ْ ُ ًغالما َ َ ُوكنت َ شابا ُ ْ ُ َ 
ُأنام َ ِاملسجد ِيف َ ِ ْ َعىل َْ ِعهد َ ْ ِرسول َ ُ ُفرأيت د اهللاَِّ َ ْ ََ ِالنوم ِيف َ ْ َّكأن َّ َ ِملكني َ ْ ََ ِأخذاين َ َ َ َفذهبا َ َ َ  ِيب َ
َإىل ِالنار ِ َفإذا َّ ِ َهي َ ٌمطوية ِ َّ َِ ِّكطي ْ َ ِالبئر َ ِْ َوإذا ْ ِ ِقرنان ََهلا َ َ ْ َوإذا َ ِ َفيها َ ٌأناس ِ َ ْقد ُ ْعرفتهم َ َُ ُ ْ ُفجعلت َ ْ َ َ َ 
ُأق ُأعوذ ُولَ ُ ْمن ِباهللاَِّ َ ِالنار ِ َقال َّ َفلقينا َ َ ِ َ ٌملك َ َ ُآخر َ َفقال َ َ ْمل ِيل َ ْترع َ َ َفقصصتها ُ ُ ْ َ َ َعىل َ َحفصة َ َ َْ 

َفقصتها ْ َّ َ ُحفصة َ َ َعىل َْ ِرسول َ ُ َفقال د اهللاَِّ َ َ َنعم َ ْ ُالرجل ِ ُ ُعبد َّ ْ ْلو اهللاَِّ َ َكان َ ِّيصيل َ َ ْمن ُ ِ 
ِالليل ْ ابن  عىل ذلك الغالم دثناء رسول اهللا :  من رواية هذا احلديثالشاهد هنا. )١٤٣(»َّ
، وتشجعيه عن طريق هذا الثناء، وهذا التشجيع أثمر استقامته عىل قيام الليل بعد عمر

َنعم«: ذلك، فيقول ْ ُالرجل ِ ُ ُعبد َّ ْ ْلو اهللاَِّ َ َكان َ ِّيصيل َ َ ْمن ُ ِالليل ِ ْ  فرغبه يف قيام الليل، وأنه »َّ
 منذ أن قال عمرعبد اهللا بن ًيكون سببا للنجاة من عذاب النار الذي أريه يف منامه، فكان 

 .ً هذه املقالة ال ينام من الليل إال قليالدالنبي 

 
ًمن أسوأ األشياء أن يصاحب الطالب شخص دائام يأخذه إىل أسفل إما من   

أصحاب السوء الكساىل، أو من املثبطني الذين حياولون حتطيم طاقاته وحتقريه وتعجيزه، 

                                     
 .سمن حديث عبد اهللا بن عمر  متفق عليه )١٤٣(



 

 

 

  
 

 
 

قد قبض الرسول :  قلت لرجل من األنصارد ملا قبض رسول اهللا ب ابن عباسيقول 
عليه الصالة والسالم، فهيا نذهب إىل جمالس علامء الصحابة وفقهائهم كي نستفيد ونتعلم؛ 

ًواعجبا : وفاة النبي عليه الصالة والسالم، فقال له صاحبه هذاألن هذا هو املتاح اآلن بعد 
 من دأترى الناس يفتقرون إليك ويف الناس من أصحاب رسول اهللا  ! ابن عباسلك يا 

بي صغري تذهب تتعلم لكي حتمل العلم للناس، هل الناس أنت غالم ص: فيهم، يعني
 وغريهم ًمعاذا وأبا بكر وعمرحيتاجون إىل مثلك، وأنت صبي صغري، وأنت ترى يف القوم 

أترى الناس يفتقرون إليك ويف  ! ابن عباسًواعجبا لك يا : فقال له صاحبه. من الصحابة
أمهلت هذا الكالم ومل : فرتكت ذاك، أي:  من فيهم، قالدالناس من أصحاب رسول اهللا 

قبلت فرتكت ذاك وأ: أرعه، ومل يبال هبذه الكلمة املثبطة، انظر كيف التعامل مع التثبيط، قال
-، وإن كان يبلغني احلديث عن الرجل فآيت بابه، وهو قائل دعىل أصحاب رسول اهللا 

ّ فأتوسد ردائي عىل بابه يسف الريح عيل من الرتاب، فيخرج فرياين -نائم يف وقت القيلولة
ال، أنا أحق : ّهال أرسلت إيل فآتيك، فأقول!  ما جاء بك؟ديا ابن عم رسول اهللا : فيقول

سأله عن احلديث، فعاش هذا الرجل األنصاري حتى رآين وقد اجتمع الناس أن آتيك، فأ
ًصاحبه األول الذي كان يثبطه رآه قد صار إماما، والناس ملتفون حوله ! حويل يسألونني

فعاش هذا الرجل األنصاري حتى رآين وقد اجتمع الناس حويل : يتعلمون منه، قال
فحي هال إن كنت ذا مهة فقد :  يقول الشاعرهذا الفتى كان أعقل مني،: يسألونني فيقول

حدا بك حادي الشوق تطوي املراحال وال تنتظر يف السري رفقة قاعد ودعه فإن العزم 
ال حتتقروا : والد الصغار فيقول كان يشجع األظ ابن شهابيكفيك حامال وهذا 

 كان إذا نزل به األمر املعضل دعا الفتيان عمر بن اخلطابأنفسكم حلداثة سنكم؛ فإن 
 يغدق العطايا والصالت ظ هارون الرشيدوكان اخلليفة . فاستشارهم يتبع حدة عقوهلم

ًفام رأيت عاملا، وال قارئا للقرآن، وال سابقا : ابن املباركلطلبة العلم والعلامء حتى قال  ًً
 وأيام اخللفاء والصحابة دًللخريات، وال حافظا للمحرمات يف أيام بعد أيام رسول اهللا 



 

 

 

   

 

 وأيامه، لقد كان الغالم جيمع القرآن وهو ابن ثامن سنني، ولقد الرشيدأكثر منهم يف زمن 
كان الغالم يستبحر يف الفقه والعلم، ويروي احلديث، وجيمع الدواوين، ويناظر املعلمني 

 للعلم ولطلبة هارون الرشيدوهو ابن إحدى عرشة سنة، كل هذا بسبب تشجيع اخلليفة 
وبلغ حب بعض األمراء للعلم والعلامء إىل احلد الذي جعله يعترب العلامء يف رعايته . العلم

، أحد أمراء دولة الصنهاجيني يف املغرب املعز بن باديس: اخلاصة، ومن هؤالء األمراء
اإلسالمي، كان ال يسمع بعامل جليل إال أحرضه إىل حرضته وجعله من خاصته، وبالغ يف 

كذلك فعل اخلليفة املوحدي الثالث . إكرامه، وعول عىل آرائه، ومنحه أسمى الرواتب
 الذي أنشأ بيت الطلبة، وأرشف عليه بنفسه، املنصور يعقوب بن يوسف بن عبد املؤمن

سمع أن بعض : وعندما بلغه حسد بعض حاشيته عىل موضع الطلبة النابغني منهم، أي
كيف يغدق هذا اإلغداق والعطاء عىل طلبة :  بينهم مفادهًالناس يف احلاشية يتداولون كالما

أنتم قبائل، فمن نابه منكم ! يا معرش املوحدين: ًالعلم النابغني؟ ففزع منهم وخاطبهم قائال
 وهؤالء الطلبة ال قبيلة هلم إال أنا، -من احتاج منكم رجع إىل قبيلته: أي-أمر فزع إىل قبيلته 

ّهم، إيل فزعهم وإيل ينسبونأفمهام ناهبم من أمر فأنا ملج  بالطبيب املنصوروبلغت عناية . ّ
ً حدا عجيبا، فقد كان أيب بكر بن زهر ً يقيم عند اخلليفة مددا طويلة، وال يرخص له أبو بكرً

 هذا الشعر املنصورًبالسفر إىل أهله، حتى قال شعرا يف شوقه إىل ولده الصغري، فلام سمع 
 وحارته، وتشييد مثله يف مراكش، أيب بكرأرسل املهندسني إىل إشبيلية وأمرهم بدراسة بيت 

ًففعلوا ما أمرهم به، وبنى له شارعا، وفيه بيوت مشاهبة للشارع الذي كان هو ساكن فيه، 
ًوبنى له بيتا مثل بيته متاما، فنقلوا عيال   اندهش وحصل عنده ابن زهر إليه، فلام رآه أيب بكرً

فهل سمع بمثل هذا يف إكرام العلم ! من الرسور ما ال مزيد عليه، وال يستطاع التعبري عنه
الم حليف العلم يف كل العصور، ليس فقط علوم الرشع الرشيف لكن فاإلس! والعلامء؟

 أقوى مؤيد لدين اإلسالم؛ ألن - بالذات يف هذا العرص- حتى العلوم احلديثة، فإن العلم 
 الذي موريس بوكايًالعلم منحاز بكل قوته إىل اإلسالم، وقد تكلمنا مرارا عىل كتاب 

يف القرن السادس عرش قامت حماولة ناجحة يف عهد . فصل فيه الكالم عىل هذه احلقيقة



 

 

 

  
 

 
 

اخلالفة العثامنية لتجميع النابغني من مجيع األمصار والقرى، وتوفري الرعاية التي جعلت 
ًا ساعد عىل ازدهار الدولة العثامنية حضاريا كل نابغة يعطي ما عنده من فن وعلم، مم
:  قصة يقولظ عيل الطنطاويحيكي الشيخ . ًوعسكريا حتى صارت هتدد بغزو أوروبا

دباء عن األمر الذي يتوقف عليه نمو العلوم قرأت مرة أن جملة إنكليزية كبرية سألت األ
وازدهار اآلداب؟ وجعلت ملن حيسن اجلواب جائزة قيمة، فكانت اجلائزة لكاتبة مشهورة 

 تدفعها كلمة -بعد تلك الشهرة واملكانة-إهنا يف تلك السن : إنه التشجيع، وقالت: قالت
مهام بلغ اإلنسان من : ري، أيالتشجيع لتميض إىل األمام، وتقعد هبا كلمة التثبيط عن املس

ًمكانة يف علم أو عمل أو نحو ذلك، فإن كلمة التشجيع هلا أثر طيب جدا، فليس التشجيع 
فقط مع الصغار، ولذلك كان من الذوق إذا أحسن إليك شخص البد أن تعرب عن شكرك 

ْمن«: له، وقد وصل األمر إىل أن الرسول عليه الصالة والسالم قال ْمل َ ْيشكر َ َُ َالناس ْ ْمل َّ َ 
ْيشكر َُ فاإلنسان يشكر ملن يعلم أنه أحسن إليه، . ، ومن مل يشكر اهللا فقد كفر بالنعمة)١٤٤(»اهللاََّ ْ

ًنجد بعض الناس عنده هواية إذا قرأ كتابا، وكان الكتاب حافال بالفوائد، وربام تكون فيه  ً
نع عليه، وهذه مدرسة قد غلطة أو خطأ أو تقصري أو مسألة فيها نظر يف أثناء الكتاب قام يش

ابتلينا هبا يف هذا العرص، أصحاهبا كالذباب ال يقع إال عىل تلك األشياء، فهو يرتك كل 
األشياء النظيفة وكل الفوائد ويركز اهتاممه فقط عىل األخطاء، وكأن هذا الشخص ال 

ع  حتى مهذا من اجلحود، وهذا ليس من اإلنصاف، كيف واهللا . يساوي إال هذا اخلطأ
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ًأن هذا اجلحود صار اآلن ظاهرا يف مدارس معينة أو : الشاهد. هؤالء البد من اإلنصاف
                                     

 ).صححه األلباين (سسنن الرتمذي من حديث أيب سعيد اخلدري   )١٤٤(



 

 

 

   

 

لبحث فقط يف القاممة، لكن كل احلدائق مدرسة حمددة كل وظيفتها النظر فقط إىل القاممة، وا
اخلرضاء والبساتني والزهور والرياحني واألشياء اجلميلة يرتكوهنا، ال يعمدون إال إىل 

إن املنافق يطلب : (ًالقاممة، يتقصدون أخطاء الناس ويتصيدون الزالت، قال السلف قديام
 عن موضوعنا، لكن ، لن أفصل يف هذا حتى ال نخرج)الزالت، واملؤمن يطلب املعاذير

لقد : إذا وجدت هفوة يف كتاب فينبغي أن تقول. لعلها عربة هلواة التفتيش يف القاممة
استفدت من كتابك يف كذا وكذا، لكن هناك نظر يف املسألة الفالنية حبذا لو راجعتها، ربام 
يكون فاتك حتقيقها، أو نحو هذا الكالم اللطيف، لكن، الغلظة والشدة منهج وأسلوب 

 .  عىل كثري من هؤالء الناس- لألسف الشديد- حياة طغى 

 
إن التشجيع رفع اإلسالم شأنه إىل حد أنه جعله فريضة عىل غـري القـادر عـىل إقامـة   

األمر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر، اجلهـاد، طلـب العلـم، الواليـة، : فروض الكفاية، مثل
إهنــا واجبــة عــىل : روض الكفايــة يقــول فيهــا العلــامءاإلمامــة، فأمثــال هــذه الفــروض مــن فــ

ًالكفاية، إن قام هبا البعض سقط الوجوب عن اآلخـرين، وإن مل يقـم هبـا أحـد أثمـوا مجيعـا، 
يأثم القادر ألنه قرص، ويأثم غري القادر ألنه قرص فيام يـستطيعه، وغـري القـادر عـىل أداء هـذه 

يـستطيع ! رص فيام يستطيعه، ومـا الـذي يـستطيعه؟ًالفروض الكفائية يأثم أيضا، ملاذا؟ ألنه ق
التفتيش عن القادر، ومحله عىل العمل، وحثه وتشجيعه وإعانتـه عـىل القيـام بـه، بـل إجبـاره 

إذا مل يقم الفرض الكفائي يأثم القادر وغري القادر؛ يأثم القادر ألنه قادر ومل : فإذا. عىل ذلك
 { | } M K J I H G 8 7يفعل، وغري القادر ألنه مل يـشجع القـادر، 

~ � ¡ ¢ ¤£ ¥ §¦ ¨ © ª « ¬ ® °¯ ± ² ³ 
´ µ ¶L]ـــواع وأســـلوب مـــن ،]٨٤: الن   ساء ـــوع مـــن األن  والتحـــريض هـــو ن

ًي بعض املوظفني أمواال ويعطيهم أشياء  كان يعطظ عمر بن عبد العزيزحتى . األساليب



 

 

 

  
 

 
 

وسـأذكر أسـلوب . من الدنيا كي ينصاعوا لإلصالحات التي كان عزم عليها يف ذلك الوقت
ض يف كفـة، وأهـل مـرص يف مـوقفهم مـع  الـذي كـل أهـل األرعمرو بن العـاص الرتبية عند

 ديــن يف أعنــاق مــرص ال عمرو بــن العــاص يف كفــة أخــرى، ملــاذا؟ ألن لـــعمــرو بــن العــاص
ًيستطيعون سداده، ولو عملوا عليه ليال وهنارا؛ فـ  هـو الـذي بـسببه أرشق عمرو بـن العـاصً

ــور اإلســالم يف مــرص بعــد ال ــور ن ــبالد بن ــرصانية والفــساد كلــه، أرشقــت هــذه ال ــة والن وثني
ًاإلسالم، ومنهـا انطلـق غربـا وجنوبـا بربكـة جهـاد   ومـن معـه مـن س عمـرو بـن العـاصً

 كانت العاصـمة اإلسـكندرية، وال تـزال آثـار سـور وملا فتحت مرص.  أمجعنيشالصحابة 
 موجــودة، حتــى الــسور الــذي كــان بنــاه لإلحاطــة باإلســكندرية مــا زال عمـرو بــن العــاص

ً له منة أخرى علينا فوق أنه كان سببا يف دخـول أهـل عمرو بن العاصأن : الشاهد. ًموجودا
مرص إىل اإلسالم؛ فقد صبغ لساننا باللسان العريب وهللا احلمد، وفتح اهللا عىل يديـه عـىل أهـل 

ً كـان عاملـا بشخـصية املـوظفني املـرصيني، عمرو بن العـاص مرص بلغة القرآن الكريم، لكن
 إال إذا كـان يـتقن -حتى من األقبـاط-فمنع تعيني أي موظف يف الدولة اإلسالمية ملا فتحها 

 تعلـيم أهـل مـرص لغـة القـرآن -وهللا احلمـد-يل يف سنوات معدودات تم اللغة العربية، فبالتا
الكريم، بينام نرى تقصري الدولة العثامنية عندما حكمت العامل اإلسالمي قرابة سـبعة قـرون، 

أسـلوب : فالشاهد. وما عربت نفسها ولألسف الشديد، بل كانت الكتب ترتجم بلغة تركيا
وقد سلك املسلمون يف شـتى العـصور أسـلوب . س عمرو بن العاصالرتبية الذي سلكه 

تشجيع املوهوبني وكبريي اهلمة بكافة صور التشجيع، وكانوا ينفقون األموال اجلزيلة لنفقـة 
وا أنفسهم عـىل طلـب العلـم؛ كـي يغنـوهم عـن سـؤال النابغني من طالب العلم الذين أوقف

 أبـو حيـان حممـد بـن يوسـف الغرنـاطياإلمام . الناس أو االشتغال عن العلم بطلب املعاش
مل أره قط إال يصنع أو يكتب أو ينظر يف كتـاب، ومل أره عـىل غـري ذلـك، : الصفدييقول فيه 



 

 

 

   

 

وكـان لـه إقبـال عـىل أذكيـاء الطلبـة يعظمهـم وينـوه بقـدرهم، وكـان املعلمـون يف الكتاتيـب 
 ملــسوا يف طفــل النجابــة ورسعــة الــتعلم احتــضنوه، واملــساجد ويف األزهــر الــرشيف إذا

ويف . وساعدوه عىل طلب العلم، وزودوه باملال مـن مـاهلم اخلـاص أو مـن أمـوال األوقـاف
 يف صـحيحه أن أمـري املـؤمنني البخاريطليعة املشجعني لطلبة العلم اخللفاء واألمراء، روى 

 وهو غالم حـدث مـع أشـياخ بـدر، قـال ب ابن عباس كان يدخل س عمر بن اخلطاب
مل ال نـأت بأوالدنـا الـصغار ونجلـسهم : فكـأن بعـضهم وجـد يف نفـسه، وقـالوا: ابن عبـاس

 وهـو صـغري يف جملـس الكبـار مـن األشـياخ الـذين حـرضوا ابن عبـاسمعك؟ فلامذا تدخل 
إنـه مـن حيـث : عمـرمل تـدخل هـذا معنـا ولنـا أبنـاء مثلـه؟ فقـال : غزوة بدر؟ فقال بعـضهم

أنه من أهل البيت، وابن عم النبي عليـه الـصالة والـسالم، وهـو الـذي دعـا لـه : علمتم، أي
َّاللهـم«:  فقالدالنبي  ُ ُفقهـه َّ ْ ِّ ِالـدين ِيف َ ُوعلمـه ِّ َ َْ َالتأويـل ِّ ِ ْ ، فـدعاه ذات يـوم فأدخلـه )١٤٥(»َّ
 وتفطن إىل أنـه ابن عباسفام رأيت أنه دعاين يومئذ إال لريهيم، فهم : ابن عباسم، يقول معه

ما تقولون يف قول : ، فقالابن عباسًهذه املرة استدعاه خصيصا كي يري هؤالء القوم منزلة 
: الن   صر[M K J I H G 8 7A B C D E F L : اهللا تعـــاىل

أمرنا أن نحمد اهللا ونستغفره إذا نرصنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم :  فقال بعضهم،]١
 هـو أجـل :فـام تقـول؟ قلـت: ال، قال:  فقلت؟ابن عباسأكذاك تقول يا : ًيقل شيئا، فقال يل

:  إىل ذاته الـرشيفة، قـالدهذه السورة فيها نعي رسول اهللا :  أعلمه له، أيدرسول اهللا 
 M K J I H G 8 7A B C D E F L] وذلـــك ] ١: الن  صر

ــت الرســالة،   M K J I H G 8 7O P Q عالمــة أجلــك، فقــد أدي

                                     
 .بمسند أمحد من حديث عبد اهللا بن عباس   )١٤٥(



 

 

 

  
 

 
 

SR T U V W L]ــك آتأهــب للقــاء اهللا : أي] ٣: الن  صر ، واخــتم حيات
 ب عمـرفـانظروا . ما أعلم منها إال مـا تقـول: عمرد اهللا واالستغفار، فقال بالتسبيح بحم

ّكيف أراد أن يقوي ثقته، وينمي مهته، ويربـأ فيهـا عـن احتقـار الـذات، أو الـشعور بالدونيـة 
ًيومـاقـال  س عمرً يف الصحيح أيضا أن البخاريوروى . والنقص ْ ِألصـحاب َ ََ ْ ِّالنبـي ِ ِ  د َّ

َفيم« َترون ِ ْ َ ِهذه َ ِ َاآلية َ َ ْنزلت ْ ََ َ A  @ ?  >  B C  ُقالوا ُأعلم اهللاَُّ َ َ ْ َفغضب َ ِ َ َ 
ُعمر َ َفقال ُ َ ُقولوا َ ُنعلم ُ َ ْ ْأو َ ُعلمَن َال َ َ َفقال ْ َ ُابن َ ٍعباس ْ َّ ِنفيس ِيف َ ْ َمنها َ ْ ٌيشء ِ ْ َأمـري َيـا َ ِ َاملـؤمنني َ ِ ِ ْ ُْ 
َقال ُعمر َ َ َابن َيا ُ ِأخي ْ ْقل َ َوال ُ ْحتقر َ ِ ْ َنفسك َ َ ْ َقال َ ُابن َ ٍعباس ْ َّ ْرضبت َ َ ِ ًمثال ُ َ ٍلعمل َ َ َ َقال ِ ُعمـر َ َ ُ 
ُّأي ٍعمل َ َ َقال َ ُابن َ ٍعباس ْ َّ ٍلعمل َ َ َ َقال ِ َعم َ ٍلرجل ُرُ ُ َ ٍّغني ِ ِ ُيعمل َ َ ِبطاعة َْ َ َ َّثم آ اهللاَِّ ِ َبعـث ُ َ  اهللاَُّ َ
ُله َالشيطان َ َ ْ َفعمل َّ ِ َ ِباملعايص َ َ َْ َّحتى ِ َأغرق َ َ ْ ُأعامله َ َْ َ َابن َيا«: ، فانظر عبارة»َ ِأخي ْ ْقل َ َوال ُ ْحتقر َ ِ ْ َ 

َنفـسك َ ْ عمــر بــن  أن ًهــذه مــن األسـس الرتبويــة املهمــة جـدا، فــبعض النــاس يتـصور. )١٤٦(»َ
 بالقوة والشدة يف الدين والبأس سوف يتعامل مع الطفل بـام يرعبـه، لكـن ال، انظـر اخلطاب

قـل، وال حتقـر نفـسك، ! يـا ابـن أخـي: عمـرقال ! ؟شكيف كانوا كلهم أساتذة يف الرتبية 
 . ه غري مبال بتثبيط من هو أقرص منه مهة عىل هذه السنن منذ طفولتابن عباسفمن ثم سار 

 
ًالناس خيتلفون يف التأثري بالتشجيع والتثبيط والتخذيل، فأحيانا يتعرض اإلنسان   

لتخذيل أو تثبيط ربام يتفاعل معه بطريقة سلبية أو يتفاعل معه بطريقة إجيابية، قد يكون 
ًيث إنه ينهار متاما، وربام غري مسار حياته كله؛ بسبب ًالشخص ضعيف الشخصية جدا بح

عبارة ختذيل، أو مدرس حط من قدره أو احتقره، وهذه طريقة سلبية يف التفاعل مع 

                                     
 .سعمري عن عمر صحيح البخاري من حديث عبيد بن  )١٤٦(



 

 

 

   

 

التخذيل، وهناك طريقة إجيابية يكون فيها ارتقاء اإلنسان بسبب التخذيل، ويتفاعل معه 
ات يف الثانوية، وكلام تقابلها أذكر أن مدرسة كانت تنتقد إحدى الطالب. بالعكس بتحدي

قابليني لو أفلحت بنفس هذه األساليب الشيطانية املدمرة، حتى : تقول هلا العبارة املعروفة
تعايل قابليني لو نجحت : أهنا كانت مرتبصة هبا وهي داخلة االمتحان، وتتوعدها وتقول هلا

خذيل والتحطيم من حتى من الثانوية العامة، فكيف تفاعلت تلك الطالبة مع هذا الت
ًاملدرسة اجلاهلة التي حتتاج إىل تربية؟ أخذت املوضوع بتحدي، فاجتهدت جدا يف الدراسة، 
ودخلت نفس الكلية ونفس التخصص واملادة التي كانت املدرسة تتحداها فيها، وتفوقت 
، إىل أعىل ما يمكن من املراتب يف هذا العلم، وكان السبب التفاعل اإلجيايب مع التثبيط

ًبتحدي وليس بخضوع واستسالم وختاذل، فاإلنسان حياول دائام أنه حيول الظروف إىل 
صاحله، هذا هو اإلنسان العاقل؛ ألن الظروف ال تستطيع أنت تغيريها، فحاول أن حتوهلا 

مل : كان بعض األكابر له مملوك سيئ اخللق فض غليظ ال يناسبه طبعه، فقيل له. إىل صاحلك
ه مؤذ وسيئ الطبع، وفيه نفور شديد؟ ملاذا أنت متمسك به، ويمكن أن ال تتخلص منه فإن

إين أدرس عليه مكارم األخالق؛ فأنا أروض : تبيعه وتتخلص من هذا العبد الغليظ؟ فقال
أخالقي وأتدرب عىل الصرب والتحمل، وكيف أحسن خلقي حتى مع من يؤذونني أو 

ًوهذا يشء حقيقي فعال؛ ! صاحلهأبغضهم أو يبغضونني؛ فانظر كيف حول الظروف إىل 
ًفإن اإلنسان لوال املخالطة لن يتعلم ولن يستفيد، واإلنسان املعزول متاما عن الناس ال 
يكون عنده كفاءة يف التعامل مع املسئوليات أو إدارة األمور أو التكيف مع املحيطني به، 

د االختالط هبم عىل فاالختالط بالناس فيه فوائد مع ما فيهم من األذى؛ فال بد أن يعو
اإلنسان بفائدة؛ ألنه يرى األخالق السيئة يف صورهتا السيئة، فحينام يتمرن عىل مصاحبة 
مثل هذا اململوك السيئ اخللق، ومعارشته والصرب عليه والتحمل، ال شك أن هذا سوف 

ولكل يشء فائدة، ولقد انتفعت : ظ ابن حزميقول اإلمام . يقوي من إمكاناته الشخصية
احتكاكي باجلهال استفدت منه، وتعرفون أنه : بمحك أهل اجلهل منفعة عظيمة، يقول



 

 

 

  
 

 
 

: ًعانى من هؤالء الناس معاناة شديدة حتى أحرقوا كتبه، وآذوه أذى شديدا، يقول
جلهال والباغني نفعني منفعة عظيمة، ولقد انتفعت بمحك أهل اجلهل منفعة احتكاكي با

عظيمة، وهي أنه توقد طبعي، واحتدم خاطري، ومحي فطري، وهتيج نشاطي؛ فكان ذلك 
ًسببا إىل تواليف يل عظيمة، ولوال استثارهتم نشاطي واقتداحهم كامني ما انبعثت لتلك 

اعه مع املقلدين وغريهم جعله يقرأ ويصنف مما الرصاعات الفكرية، ورص: التواليف، يعني
ًأنتج هذه التصانيف الرائعة التي صنفها، ودائام احلسود أو املؤذي إذا تفاعل معه الشخص 
ًاملبغي عليه أو املجني عليه باحلسد أو األذى تفاعال إجيابيا حتصل له الثمرة اإلجيابية، فهناك  ً

يقابلني السفيه بكل قبح : املعنى، يقول بعضهمبعض األشعار يف شأن احلسد هلا نفس هذا 
فأكره أن أكون له جميبا يزيد سفاهة وأزيد حلام كعود زاده اإلحراق طيبا عود البخور كلام 
ازداد إحراقه كلام شاعت رائحته أكثر وأكثر، فكذلك اإلنسان عليه أن حيول التخذيل أو 

عباس أذكر قصة لألديب املعروف . بيةالتثبيط أو العوامل البيئية من حوله إىل عوامل إجيا
، فقد كان من األذكياء، العقاد أحترس يف احلقيقة عىل العقاد، وكلام ذكرت اسم حممود العقاد

ًولكنه لألسف الشديد ضيع عمره يف أنواع من املعارف والعلوم غري املثمرة إال قليال مما 
لكن عىل أي األحوال هو أنموذج من . صنفات اإلسالمية كالعبقريات ونحوهاخدم به امل

نامذج التعامل مع التثبيط بطريقة إجيابية، فالذي يثبطك ادخل معه يف التحدي، وحتداه 
استفدت يف مرحلة التعليم : العقاديقول . وحول النتيجة التي يريدها منك إىل نتيجة إجيابية

االبتدائي من أستاذين اثنني عىل اختالف بينهام يف طريق اإلفادة؛ فإن األستاذ األول كان 
يقصد أن يفيدين ألنه كان يشجعني، واآلخر أفادين عىل غري قصد منه، فحمدت العاقبة عىل 

، وكان يميل إىل فخر الدين حممد التشناويأحد األستاذين هو الشيخ احلالني، وكان 
التجديد واالبتكار يف التعبري، ويمنح أحسن الدرجات للتلميذ املترصف يف مناحي الكالم، 

ري الذي يؤخذ من نامذج الكتب، والذي يكتب موضوع إنشاء يعطيه أقل، وأقلها للتعب
والذي يبتكر من عنده تعبريات وإنشاءات فهذا يعطيه درجة أعىل، وكانت دروسه تلتهب 
ًمحاسة ووطنية، وهلا تأثريها البليغ يف نفوس التالميذ خصوصا يف زمن كانت تئن فيها البالد 



 

 

 

   

 

الثاين فمدرس احلساب، فقد كان يؤمن باخلرافات أما األستاذ . من وطأة االحتالل
وشفاعات األولياء، وكان حمدود الفهم يف دروسه، والسيام املسائل العقلية يف دروس 

ولكن الدرس األكرب الذي : احلساب، وبعد أن ذكر بعض املواقف مع ذلك األستاذ قال
حسابية من تلك أحسبه أكرب ما استفدته من مجيع الدروس يف صباي كان بسبب مسألة 

املسائل العقلية، كنت شديد الولع هبذه املسائل، ال أدع مسألة منها دون حل مهام يبلغ 
ًإعضاهلا، وكان األستاذ حيفظ منها عددا كبريا حملوال يف دفرته، يعيده عىل التالميذ يف كل  ً ً

عرضت يف ًسنة، واملدرس كان حيفظ املسائل مثل اسمه، وقلام يزيد عليها شيئا من عنده، و
بعض احلصص مسألة ليست موجودة يف دفرت املدرس، فعانينا حلها يف احلصة عىل غري 
جدوى، ووجب يف هذه احلالة أن حيلها األستاذ لتالميذه فلم يفعل، وقال عىل سبيل 

ًإنام عرضتها عليكم امتحانا لكم؛ لتعرفوا الفرق بني مسائل احلساب ومسائل : التخلص
 جمهولني، مل أصدق صاحبنا، ومل أكف عن املحاولة يف بيتي، فقضيت اجلرب؛ ألهنا تشتمل عىل

ليلة ليالء حتى الفجر، وأنا أقوم وأقعد عند اللوحة السوداء حتى امتألت من اجلانبني 
باألرقام، وجاء الفرج قبل مطلع النهار، فإذا باملسألة حملولة، وإذا باملراجعة تثبت يل صحة 

أعيدها ألستطيع بياهنا يف املدرسة دون ارتباك أو نسيان، احلل، فأحفظ سلسلة النتائج و
املسألة التي عجزنا عن حلها يف : أي مسألة؟ قلت: لقد حللت املسألة، قال األستاذ: فقلت

تفضل أرنا مهتك يا شاطر، وحاول أن يقاطعني مرة بعد ! أو صحيح؟: احلصة املاضية، قال
 لشدة ما شغلتني، ومن طول ما راجعتها، مرة، ولكن سلسلة النتائج قد انطبعت يف ذهني

ًوكررت مراجعتها وانتظرت ما يقول، فإذا األستاذ ينظر إيل شزرا وهو يقول لقد أضعت : ّ
وقتك عىل غري طائل؛ ألهنا مسألة لن تعرض لكم يف امتحان، وإذا بالتالميذ عىل نفحة 

قب العقاد عىل هذا ضيعت وقتنا، ما الفائدة من كل هذا العناء؟ ثم ع: األستاذ قائلني
ًكانت هذه الصدمة خليقة بأن تكرسين كرسا لو أن اجتهادي كان حمل شك : احلدث بقوله

عندي، أو عند األستاذ أو عند الزمالء، أما وهو حقيقة ال شك فيها، فإن الصدمة مل 
كل ما مل يقتلني يزيدين : تكرسين، بل نفعتني أكرب نفع محدته يف حيايت، وصح قول القائل



 

 

 

  
 

 
 

ة؛ ألين مل أحفل بعدها بإنكار زميل وال رئيس، وعلمت أن الفضل قيمته فيه ال فيام يقال قو
فال شك أن هذا درس وعربة فيها فوائد مجة، فهو نموذج من نامذج . ًعنه أيا كان القائلون

التعامل مع التثبيط بطريقة إجيابية؛ ألنه واثق من موقفه، وال يشك يف أنه اجتهد وأنجز 
ً قيمة، وأن زمالءه كانوا منافقني يداهنون املدرس، وأن املدرس مل يكن منصفا يف ًإنجازا له

ًحيرضين أيضا قصة ! رده وما قصده، لكن مع ذلك انظر كيف تفاعل مع هذه املسألة؟
أنه ملا كان يف مقتبل صباه نشط لتحقيق مسألة حكم بناء : ، وهيظ األلباينالعالمة 

املساجد عىل القبور، وحكم الصالة يف املساجد املبنية عىل القبور، خاصة أرضحة األولياء، 
ً مجع األقوال من مكتبة أبيه يف البيت، وأبوه كان حنفيا، فرجع إىل ظ األلباينفالعالمة 

ًكثري من مراجع األحناف وعمل بحثا قيام انتهى به إىل أن الصالة يف هذه األماكن مكروهة  ً
كراهة حتريمية، ثم ذهب وكله نشاط ومهة وأمل يف سامع كلمة ثناء من شيخه الشيخ 

، فعرض عليه البحث، وكان ذلك يف األيام األخرية من رمضان يف تلك السنة، الربهاين
بعد العيد إن شاء اهللا نتقابل وأكون قد قرأت البحث فلام قابله بعد العيد سأله عن : فقال له

لقد أضعت وقتك يف غري فائدة، فإنك ما رجعت للمراجع املعتربة عند أهل : قالالبحث، ف
فاستنكرت هذا التعليق، وأيقنت أن هذا الشيخ مل يقرأ : ظ األلباينالعلم، فيقول الشيخ 

فدفعني : ًث أصال؛ ألنه رسد أسامء كثرية من املراجع أكثر بكثري مما ذكره شيخه، قالالبح
: هذا إىل املزيد من البحث، ومن التحري يف املسألة إىل أن خرج الكتاب املشهور املبارك

ًأن املوقف كان تفاعال مع املثبط بطريقة : حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد، فالشاهد
إما أنه جاهل يف الرتبية، وإما أنه : لذي يثبطك حتداه؛ ألن املثبط واحد من اثننيإجيابية، فا

حاقد يريد أن حيطم نفسية هذا الطالب، وييسء إليه، ولألسف الشديد، ففي احلالتني ال 
ًيمكن أن يكون مستحقا بأن يتأثر من كالمه؛ ألنه ال يقبل موقف احلاسد أو احلاقد أو الذي 

 . ًضا اجلاهل ال يؤخذ منه وال يبنى عىل موقفهيريد به سوء، وأي

د 
 عامة اخللق جبلوا عىل حب التشجيع 



 

 

 

   

 

حديثنا اليوم عن التشجيع والثناء والتحفيز بالنسبة لألطفال أو طلبة العلم أو   
لامت ًالناس عموما، فللمدح والثناء أثر فعال يف استنهاض اهلمم واإلنجاز العظيم، فك

الثناء واالمتنان، والتعبري عن الشكر تقوم باإلشعاع بالطاقة وإطالقها، بوسعك أن متدح 
ًجسدا ضعيفا ليتحول بمدحيك أو ثنائك أو تشجيعك إىل قوة، وأن متدح قلبا يملؤه اخلوف  ً ً
ليتحول إىل السكينة واالطمئنان والثقة، وتتحول األعصاب املحطمة إىل ثبات وقوة، 

إن عامة اخللق جبلوا عىل حب الثناء والتأثر والسعادة . فاشل إىل نجاح وازدهارواملرشوع ال
به، حتى إن مدريب احليوانات يقومون بتدليل ومكافئة احليوانات التي يرعوهنا بتقديم 
ًاحللوى أو أي يشء حتبه اعرتافا وثناء عىل طاعتها هلم، كذلك األطفال يشعرون باملرح 

إن القدرة نفسها تنمو بصورة أفضل : م ويمدحون، حتى يقالوالرسور عندما يثنى عليه
ألولئك الذين يعشقوهنا، فالثناء والتشجيع يعطي املرء طاقة وحيوية، خاصة إذا تلقى هذا 
. الثناء من إنسان يعرفه أو يعرب له عن شكره بام قام به من عمل؛ فيشعر بالرضا واالنبساط

يد، وتنبيهنا للمدرسني عىل وجه اخلصوص، ثم نحن اآلن عىل مشارف العام الدرايس اجلد
ًللمربني عموما ويف مقدمتهم اآلباء واألمهات، فينبغي أن نتعامل مع أطفالنا من منطلق هذا 
التحفيز والتشجيع واملديح والثناء الصادق الذي يرفع معنوياهتم، ويشحن الطاقة اجلسمية 

. هم القدرة عىل حتمل املسئولياتواملعنوية لدهيم كي تتحول إىل سلوك وعمل، وتنمي في
، )نيوجريس(ً كان يعمل مدرسا يف إحدى املدارس يف هنري بوذردشخص يدعى الدكتور 

 موضع االختبار، وعندما كانوا ًفاخرتع جهازا لقياس اإلعياء والتعب، وكان األطفال هم
ًيتلقون كلامت الثناء واإلعجاب والتشجيع كان يظهر اجلهاز ارتفاعا مفاجئا يعرب عنه  ً
بوجود طاقة إضافية، وكانت طاقتهم تزداد بمجرد أن يسمعوا هذه الكلامت، وعندما كانوا 

ط بصورة مفاجئة، يتعرضون للنقد واللوم والتوبيخ كانت تندفع طاقتهم اجلسامنية إىل اهلبو
ورغم عجز العلم عن تفسري قوة الثناء بدليل مادي أو حيس إال أنه استطاع أن يقوم بقياس 

: ًبعض األطفال كان يوما يقول وهو حمبط وحزين. أثر الثناء والتشجيع عىل طاقة اإلنتاج
ًإنني إذا ارتكبت أخطاء أرى اجلميع ينتقدونني، وإذا أنجزت إنجازا قيام ال أسمع  كلمة ثناء ً



 

 

 

  
 

 
 

: ًفكان هذا سببا من أسباب إحباطه، وكثري من الناس يتعمد هذه الطريقة ويقول! من أحد
ًلكي نربيه ويصري رجال يتحمل املسئولية؛ ال نمدحه، لكن فقط نوبخه ونعنفه، فبعض 
ًالناس يركزون فقط عىل السلبيات والنقد، ويطلقون عىل األطفال أحيانا وابال من السباب  ً

م، وينبغي أن نشبع جوع هؤالء األطفال إىل املديح وإىل الثناء، وأن نحفظ هلم والشتائ
كرامتهم، ونعطيهم املزيد من االحرتام والثقة، والفرصة للعطاء واإلنتاج ملا يناط هبم من 

 . ًمسئوليات؛ فيصبحون بذلك أكثر إجيابية وتعاونا مع اآلخرين

 
ً صادقا بدون مداهنة أو كذب، وهذا هو الذي يرتك أن يكون: أهم رشط يف املديح  

ًأثرا إجيابيا يف نفس الطفل، وإذا مدح الطفل بمجازفة وبكذب فإنه يكتشف ذلك، ويعرف  ً
أن هذا كذب، فالثناء ينبغي أن ينصب عىل الفعل، ال أن متدح الطفل نفسه كام سنبني إن شاء 

أو نحو هذه .. لعامل، أنت أمجل طفلة يف العاملأنت أبرع طفل يف ا: ًاهللا تعاىل، ال تقل له مثال
ًأداؤك يف هذا االمتحان كان أداء جيدا وموفقا، وحتسنت كثريا، : األشياء، وإنام تقول له ً ً

فتمدح السلوك وليس الشخص نفسه، حتى حيصل الربط اإلجيايب، ويكون أقوى وأقدر 
 هبذه د كيف مدحه النبي ب ابن عمرعىل التغيري يف سلوكه، وقد رأينا يف حديث 

َنعم«: الطريقة الرائعة ْ ُالرجل ِ ُ ُعبد َّ ْ ْلو اهللاَِّ َ َكان َ ِّيصيل َ َ ْمن ُ ِالليل ِ ْ  هبذه ابن عمر، فتأثر )١٤٧(»َّ
ًالعبارة جدا إىل حد أنه كان بعدها ال ينام من الليل إال قليال ينبغي أن ينصب الثناء عىل  ً
: ًالفعل، وعىل السلوك احلسن اإلجيايب، وليس عىل الشخص نفسه، فمثال بدل أن تقول له

االمتحان األخري الذي حصلت فيه عىل هذه الدرجة يف : ن، قل لهأنت طالب جمتهد يا فال
ًاللغة العربية كان ممتازا، أو النتيجة كانت ممتازة، أو أداؤك كان ممتازا، وال تقل له أنت : ً

بنت ساعدت : ًمثال. ًممتاز؛ ملاذا؟ حتى نلفت نظره دائام إىل السلوك نفسه، وليس إىل شخصه

                                     
 .بمتفق عليه من حديث عبد اهللا بن عمر   )١٤٧(



 

 

 

   

 

كان عملك يف إنجاز هذا األمر : ف البيت، فالصواب أن يقال هلاأمها يف ترتيب غرفة من غر
أنت أفضل البنات يا : ًرائعا، ويشجعها بكالم ينصب عىل مدح السلوك، لكن ال نقول هلا

إىل آخر هذا، فنركز عىل السلوك نفسه لنلفت نظره، .. فالنة، أو أنت أفضل بنت يف العامل
ًك اإلجيايب كي حيدث تغيريا يف سلوكه؛ ألن الثناء ولريبط بني املديح والثناء، وبني السلو

ًاملطلق ال يؤثر نفس التأثري، فينبغي أن يكون حمددا لكي يعرف أنه ملا عمل اليشء الفالين 
مدح، ويشء حمدد هو الذي استجلب له املدح والثناء؛ ولذلك ينبغي أن تكون املكافئة أو 

ًة ويسمعها تسميعا جيدا؛ فورا يعطى التشجيع عقب الفعل مبارشة، فعندما حيفظ السور ً ً
ًاجلائزة، واجلائزة ال يشرتط أن تكون مادية بل يمكن أن تكون مدحا وثناء أو أن حيتضنه، أو 

ًوال يشرتط أن اجلائزة دائام تكون جزاء ماديا، كذلك العقاب . يلعب معه، أو أي يشء آخر ً ً
 عوقب بعد فرتة، أو بعد ميض يكون عقب الفعل مبارشة، وال يؤجل وال يسوف؛ ألنه إذا

ًيوم أو يومني مثال، أو إذا جوزي بعد ميض يوم سيختلط األمر، واملفروض أن يعاقب عليه 
مبارشة، وهو يف أثناء أو هذه املهلة يمكن يكون قد ارتكب سلوكيات خاطئة أخرى، فهو ال 

كذلك اجلزاء العقوبة البد أن تكون عقب الفعل مبارشة، و: ًيعرف عىل ماذا يعاتب؟ إذا
والثواب والتشجيع، وعندها سنجد أن الطفل سوف حياول اإلكثار من هذا السلوك الذي 
جلب له املديح أو الثناء واإلعجاب والتقدير، ولو أننا ركزنا عىل مدح ذاته هو وليس 
إنجازاته أو سلوكياته فهذا سوف يزيد من أنانيته، ويزيد من حبه لنفسه، وربام أشعره 

ًلتعايل؛ ولذلك نرى كثريا من املتفوقني يرتاجعون يف مستواهم الدرايس، أو بالغرور وا
ًينحرفون عن السلوك القويم بسبب املبالغة يف مدحهم بمدح عام مطلق يملؤهم غرورا 
ًوكربا، فالبد أن يتسم الثناء واملدح باملوضوعية، وال يبالغ املريب فيه، حتى ال يفقد قيمته؛ 

ًفيه، أو فيه كذب، فإن الطفل سوف يدرك جيدا هل كان املدح صادقا ًألنه إذا كان مبالغا  ً
ًومعقوال وموضوعيا أم فيه جمازفة وغلو ومبالغة، فيستخدم املريب االعتدال ويف ظروف  ً
مالئمة، تشجعه عىل األداء وتنمي لديه احلافز الداخيل، وتساهم يف بناء شخصيته وتطويرها 

ًنذكر كالما متعلقا. نحو األفضل مبدأ الرفق يف التعامل مع : ( بنفس هذا املوضوع من كتابً



 

 

 

  
 

 
 

إن من األسس النافعة يف التعليم :  يقولصالح بن سليامن البقعاويملؤلفه ) املتعلمني
ًالب ومدحه ليزداد اهتامما ونشاطا يف اخلري واإلقبال عىل العلم الثناء عىل الط: والرتبية ً

ًوالتزود منه، واملدح والثناء احلسن ال يكلف املعلم شيئا، وال حيقر بسببه شيئا، بل الفائدة  ً
متحققة من استعامله، وحينام نقرأ سري علامء األمة وصلحائها نجد املدح والثناء والتشجيع 

 . وحتصيلهللطلبة عىل كسب العلم 

 
هذا يقع :  أمام باقي احلارضين، ويقولبقي بن خملدً دائام يمدح أمحدكان اإلمام   

 بقي بن خملدعليه اسم طالب العلم، أي أنه يستحق أن يترشف بلقب طالب علم؛ ألن قصة 
، وكان ظ أمحداألندلس إىل بغداد ليسمع مبارشة من اإلمام يف غاية الروعة، رحل من 

 حمددة إقامته يف تلك الفرتة، وممنوع من خمالطة الناس، فاحتال بعد االتفاق مع أمحداإلمام 
 يدخل يف  عىل أن يرتدي مالبس املتسولني، ويأيت كل ليلة ليسأل الصدقة، ثمأمحداإلمام 

 أمحداملمر كأنه ينتظر أن يؤتى له بالطعام أو الصدقة، ففي أثناء تلك الفرتة خيرج إليه اإلمام 
ً يعظمه جدا، وكان يقول يف أمحدوحيدثه كل يوم بحديث، فلام انقشعت املحنة كان اإلمام 

: أي- يفعل ذلك ظ البخاريوكان اإلمام . هذا يقع عليه اسم طالب العلم: جملسه
، فقد كان يميل عليه اإلمام األحاديث وهو يكتب يف الورق، فكان الوراق مع -التشجيع

ًجل رغم أنه كان يأخذ أجرا عىل هذا، فكان ًيكثر جدا من اإلمالء، فيخشى أن يمل الر
ًفأمىل عيل يوما : (الوراقيالطفه ويواسيه ويشجعه باالستمرار كي ال يمل، يقول  : أي-ّ

ًطب نفسا فإن أهل املالهي مع :  أحاديث كثرية فخاف مليل، فقال-  البخارياإلمام 
 دمالهيهم، وأهل الصناعات يف صناعاهتم، والتجار يف جتاراهتم، وأنت مع النبي 

ء عليه، وتسلية له ومواساة عىل هذه ًطب نفسا، وهذا تشجيع وثنا: ، يقول له)وأصحابه
ًاملشقة التي يتحملها، طب نفسا، فإن أهل املالهي مع مالهيهم، ذهب كل مع من حيب، 
أهل املالهي جيلسون مع املالهي، وأهل الصناعات يف صناعاهتم يف طلب الدنيا، والتجار 

ام أنت مع النبي يف جتاراهتم، وأنت لست مع املالهي وال مع الصناع وال مع التجار، وإن



 

 

 

   

 

 البخاريأهل احلديث هم أهل النبي وإن مل يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا فـ.  وأصحابهد
امللل أو الضجر، علم أن التشجيع والثناء واملواساة واملدح جيعل هذا الرجل ينجو من 

الليث بن  كتب رسالة إىل إمام مرص ظ مالكاإلمام . ويتلقى هذه التكاليف بصدر رحب
وأنت يف إمامتك، وفضلك ومنزلتك من أهل : ، فيها الثناء واملدح له، ومما قال فيهاسعد

 الليث هييئ مالكفاإلمام . بلدك، وحاجة من قبلك إليك، واعتامدهم عىل ما جاءهم منك
بالثناء عليه ومدحه قبل أن ينصحه؛ ألنه نصحه بعد ذلك، وبقصد النصيحة دخل من هذا 

 دخل يف يوم مطري عىل تالميذه، وكان خيشى عليهم من ظ أبو حنيفةاإلمام . املدخل
 عليهم بوجه بشوش وقال ظ أبو حنيفةخوف امللل أو الضجر من طول الوقت، فأقبل 

 أمحد بن حنبلً يوما عىل اإلمام الشافعيودخل اإلمام . أنتم مسار قلبي وجالء حزين: هلم
و كنت اليوم مع أهل العراق يف مسألة كذا وكذا، كنت أناقشهم أ ! أبا عبد اهللايا : فقال

 ثالثة أمحد، فدفع إليه دأناظرهم يف مسألة فقهية فلو كان معي حديث عن رسول اهللا 
، لكنه مع ذلك أتاه أمحد شيخ اإلمام الشافعيًجزاك اهللا خريا، مع أن : أحاديث، فقال

حتى أهل اخلري من .  واحلديثوطلب منه هذه األحاديث، وأظهر االفتقار ملا معه من العلم
مر رجل مع . أهل اهلمة مهام بلغ أحدهم من املنزلة حيتاجون إىل التشجيع ليفعل فيهم أثره

 ال يكاد أبو حنيفةهذا :  يقول لصاحبهً ليال، فسمع أحدمهاأيب حنيفةصاحب له بجوار بيت 
ُواهللا ال يتحدث عني بام ال :  لنفسهأبو حنيفةيقوم الليل كله، فقال : ينام من الليل، يعني

كان رجل من أهل األذى . سأفعل، فمن ساعتها بدأ يواظب عىل قيام معظم الليل 
للناس، وكان له منصب معني يتمكن منه من أذية الناس، فقابله شخص بالثناء عليه، وبأنه 

ًه بالرفق؛ فكان ذلك سببا إىل أن منع ذلك ًسمع شكره مستفيضا، ووصفه باجلميل، ومدح
الفاسق عن كثري من رشه وأذاه للناس، فممكن أن متدح الظامل للحد من رشه، لكن متدحه 
بصدق دون أن تغره بام هو فيه من ظلم فيتامدى يف ظلم الناس، ودون أن تداهنه وتكذب يف 

أنت من أرسة طيبة، : تقول لهمدحه، لكن ممكن أن تأيت بيشء من اخلري الذي تراه فيه، كأن 



 

 

 

  
 

 
 

ًوأناس أفاضل معروفون بحب اخلري، فهذا ليس كذبا، إن كان هو بالفعل هكذا، لكن هو 
فالبيئة . الفرع اخلبيث يف هذه الشجرة، فالرش ينقمع يف نفسه، ويكف عن أذية الناس

 . ًاملشجعة حول اإلنسان دائام ما حتفزه عىل املزيد من اإلنتاج

 
 عن أثر التثبيط يف خنق املواهب، وحرمان األمة ظ عيل الطنطاويتكلم الشيخ   

تي من عبقرية أصحاهبا وإبداعهم، وهو يقصد باملثبطني هنا بعض أبناء العائالت ال
احتكرت الوظائف العلمية، فكانوا خيشون أن تتحول عنهم إىل غريهم، فكلام رأوا طالب 
علم جمد ونابغة من غري هذه العائالت خيذلونه ويثبطونه إىل أن يرتك طلب العلم، لكي يبقى 

 حممد أمني بن عابدينإن الشيخ : يقول الشيخ. ًالعلم حكرا عىل هذه العائالت وهذه األرس
ملا نشأ، وآنس املثبطون منه امليل إىل العلم، وعرفوا فيه الذكاء املتوقد، والعقل الراجح؛ 

به  ليسلك به سبيل التجارة، ويتنكب - ًوكان أبوه تاجرا- خافوا منه، فذهبوا يقنعون أباه 
طريق العلم، وجعلوا يكلمونه ويرسلون إليه الرسل، ويكتبون إليه الكتب، ويستعينون 
ًعليه بأصحابه وخلطائه، ولكن اهللا أراد باملسلمني خريا، فثبت الوالد، فكان من هذا الولد 

: يقول الشيخ.  صاحب احلاشية، وهو أوسع كتاب يف فروع الفقه احلنفيابن عابديناملبارك 
 إمام من أئمة وهذا-  حممد بن كرد عيلبل أرادوا أن يرصفوا عن العلم أستاذنا العالمة 

 فبعثوا إليه بشقيقني من آل فالن، شقيقان قد ماتا فلست أسميهام، عىل رغم -السلفية الكبار
ًأهنام قطعا عن العلم أكثر من أربعني طالبا، رصفوهم عن العلم إىل االشتغال بالدنيا هلذا 

 فام يف العلم السبب، فام زاال بأبيه ينصحانه أن يقطعه عن العلم، ويعلمه مهنة يتكسب منها،
كرد نفع وال منه فائدة، يلحان عليه ويالزمانه حتى ضجر فرصفهام، فننبغ ولده هذا األستاذ 

عارف سوريا األسبق،  حتى صار صاحب النهضة الفكرية يف الشام، وقائدها، ووزير معيل
خطب الشام، وغرائب الغرب، والقديم واحلديث، : ومفخرهتا، والذي من مصنفاته

واملحارضات، وغابر األندلس وحارضها، واإلدارة اإلسالمية، واإلسالم واحلضارة 
هؤالء : املجمع العلمي العريب بدمشق، ومن مصنفاته: العربية، واملقتبس، ومن مصنفاته



 

 

 

   

 

ابن  كـ-لوال االحتقار والتثبيط-ولعل يف الناس كثري كانوا .  من الشبابالشعراء والكتاب
 مات وما له مصنف عىل ظ سليم البخاريوها هو العالمة الشيخ . كرد عيل وكـعابدين

 عهده أنه صنف ألول: جاللة قدره، وكثرة علمه، وقوة قلمه، وشدة بيانه، وسبب ذلك
بالطلب رسالة صغرية يف املنطق، كتبها بلغة سهلة عذبة، تنفي عن هذا العلم تعقيد العبارة، 

أبلغ من ! أهيا املغرور: وصعوبة الفهم، وعرضها عىل شيخه؛ فسخر منه، وأنبه، وقال له
 ثم أخذ الرسالة فسجر هبا املدفئة، فكانت هي أول - يعريه-قدرك أن تصنف؟ وأنت وأنت 

وأول من سن سنة التشجيع يف بلدنا هو : يقول!  وآخرهاسليم البخاريلعالمة مصنفات ا
، نسبة إىل اجلزائر يف العراق، الفيلسوف ظ طاهر اجلزائريالعالمة مريب اجليل الشيخ 

املؤرخ اجلديل الذي من آثاره املدارس االبتدائية النظامية يف الشام، واملكتبة الظاهرية، 
حمب - حمب الدين اخلطيب كان من تالمذته، وخايل األستاذ حممد كردي عيل بيكواألستاذ 

 يف ذم طاهر اجلزائري ومما كتب الشيخ -ظ عيل الطنطاوي خال الشيخ الدين اخلطيب
وقد عجبت من أولئك الذين يسعون يف تثبيط اهلمم يف هذا الوقت :  يقولظالتثبيط 

الذي يتنبه فيه الغافل، وكان األجدر هبم أن يشفقوا عىل أنفسهم، ويشتغلوا بام يعود عليهم 
ًاملثبطني قديام أو حديثا أتى بأمر مهم، فينبغي للجرائد ًوعىل غريهم بالنفع، ومل ير أحدا من  ً

الكبرية أن تكثر من التنبيه عىل رضر هذه العادة، والتحذير منها؛ ليخلص منها من مل 
وكان الشيخ يف حياته يشجع . تستحكم فيه، وينتبه الناس ألرباهبا ليخلصوا من رضرهم

السالم ملا رآهم عند بئر زمزم يصبون كل عامل، وهذا من السنة، فالرسول عليه الصالة و
 أو كام قال، والشاهد »اًْريَ خ اهللاُْمُاكَزَجَ، وْمَُك ل اهللاَُكَارَا بْوُلَمْاعَا فَذَكَه«: املاء قال هلم

ًالتشجيع والثناء عىل من يفعل خريا باخلري، وكان الشيخ ال يثني أحدا عن غاية صاحلة؛  ً
إذا جاءك من يريد تعلم النحو يف ثالثة أيام فال : نه قال لهحتى لقد أخربين أحد املقربني منه أ

هذا غري ممكن؛ :  ال تقل له-انظر إىل هذا األسلوب الرتبوي-إن هذا غري ممكن : تقل له



 

 

 

  
 

 
 

فتفل عزيمته، وتكرس مهته، ولكن أقرئه، وحبب إليه النحو، فلعله إذا أنس به واظب عىل 
 .قراءته

 
إن التشجيع يفتح الطريق للعبقريات املخبوءة حتى تظهر وتثمر ثامرها، وتؤيت   

ًأكلها، ورب ولد من أوالد الصناع أو التجار يكون إذا شجع وأخذ بيده عاملا من أكابر 
ًالعلامء، أو أديبا من أعاظم األدباء، ويف علامء القرن املايض يف الشام من ارتقى باجلد 

نشأ . تشجيع من منوال احلياكة إىل منصب اإلفتاء وكريس التدريس حتت القبةوالدأب وال
ً خياطا عاميا، ولكنه كان حمبا للعلم وللعلامء، فكان حيرض حممد بن إسامعيل احلائكالشيخ  ً ً

السهم، وجيلس يف حلقهم للتربك والسامع، وكان يواظب عىل الدرس، وال يفوته جم
اجللوس يف الصف األول، فجعل الشيخ يؤنسه ويلطف به ملا يرى من دوامه وتبكريه، 
ًويسأل عنه إذا غاب، فشد ذلك من عزمه، فالشيخ يؤنسه ألنه يأيت مبكرا، وجيلس يف أول 

ًخ، فهذا أثر فيه تأثريا شديدا؛ ألنه صار حمل اهتامم الصف، حتى إذا غاب يسأل عنه الشي ً
هذا الشيخ، فاشرتى الكتب وصار حييي ليله يف مطالعة الدرس، ويستعني عىل ذلك 
ًبالناهبني من الطلبة، واستمر عىل ذلك دهرا حتى أتقن علوم اآللة، وصار واحد زمانه يف 

الناس يأتونه يف حمله يسألونه عن الفقه واألصول، وهو عاكف عىل مهنته مل يرتكها، وصار 
مشكالت املسائل والوقائع فيجيبهم بام يعجز عنه فحول العلامء، فانقطع الناس عن املفتي 
من آل العامدي، فساء ذلك العامديني وآملهم، فرتبصوا بالشيخ وأضمروا له الرش، ولكنهم مل 

، كان يشتغل باخلياطة ويف ًجيدوا إليه سبيال، فقد كان حييى من عمله، وحييى الناس بعلمه
نفس الوقت يفيد الناس، وكان يمر كل يوم يف دار العامديني الذين كانوا حمتكرين الفتوى يف 

ً له بيضاء، فيسلم فريدون عليه السالم، فمر يوما كام -وهي احلامرة-القيمرية وهو عىل أتان 
إىل أين يا شيخ؟ : ًساخراًكان يمر فوجد عىل الباب أخا للمفتي فرد عليه السالم، وقال له 

يسخر منه، ألنه يف السابق كان يعني املفتي ! أذاهب أنت إىل اسطنبول لتأيت بوالية اإلفتاء؟
إن شاء اهللا، : بمرسوم من اسطنبول، وضحك من حوله، أما الشيخ فلم يزد عىل أن قال



 

 

 

   

 

هله وأعطاهم وسار يف طريقه حتى إذا ابتعد عنه سار يف األزقة، حتى عاد إىل داره فودع أ
ًنفقتهم، وسافر إىل مكان جمهول، وما زال يفارق بلدا ويستقبل بلدا، حتى دخل  ً
القسطنطينية، فنزل يف خان قريب من دار املشيخة، وكان جيلس عىل الباب يطالع يف كتاب 
أو يكتب يف صحيفة، فيعرف الناس من زيه أنه عريب، فيحرتمونه وجيلونه، ومل يكن الرتك 

 الذي دجلنة الكربى بعد، فكانوا يعظمون العريب؛ ألنه من أمة الرسول األعظم َّقد جنوا ا
ًاهتدوا به، وصاروا به وبقومه ناسا، واتصلت أسباب الشيخ بأسباب طائفة منهم، فكانوا 

إن السلطان سأل دار املشيخة عن قضية : ًجيلسون إليه حيدثونه، فقال له يوما رجل منهم
ًا جوابا، والسلطان يستحثهم وهم حائرون، فهل لك يف أن حريت علامءها ومل يدروا هل

باسم اهللا، : رس معي إىل املشيخة، قال: نعم، قال: تراها لعل اهللا يفتح عليك باجلواب، قال
 عن إسامعيل فسأله الشيخ -الذي يسمى اآلن السكرتري-ودخلوا عىل ناموس املشيخة 

هذا : املسألة، فرفع رأسه فقلب برصه فيه بازدراء؛ ألنه يلبس مالبس رثة، وكأنه يقول
ومل تكن ! الفقري جاء يريد اجلواب عن السؤال الذي عجز عنه شيوخ اإلسالم يف دار اخلالفة

املوظف وانرصف إىل عمله، فأخرج الشيخ نظارته، هيئة الشيخ بالتي تريض، ثم ألقاها إليه 
فوضعها عىل عينه، فقرأ املسألة، ثم أخرج من منطقته الدواة النحاسية الطويلة التي كان 

ًالقلم كان كبريا قويا يستعمل - يستعملها العلامء وطلبة العلم للكتابة، والدفاع عن النفس  ً
 قصبة فرباها، وأخذ املقطع فقطعها،  فاستخرج منها- يف الكتابة ويف الدفاع عن النفس

وجلس يكتب اجلواب بخط نسخي مجيل، حتى سود عرش صفحات ما رجع يف كلمة منها 
إىل كتاب، بل من ذاكرته، ودفعها إىل الناموس، ودفع إليه عنوان منزله وذهب، فلام محلها 

من كتب ! وحيك: ًالناموس إىل شيخ اإلسالم وقرأها كاد يقيض دهشة ورسورا، وقال له
عيل به، فدعوه وجعلوا : شيخ شامي من صفته كيت وكيت، قال: هذا اجلواب؟ قال

ًيعلمونه كيف يسلم عىل شيخ اإلسالم، وأن عليه أن يشري بالتحية واضعا يده عىل صدره 
ًمنحنيا، ثم يميش متباطئا حتى يقوم بني يديه، إىل غري ذلك من هذه األعامل الطويلة التي  ً

السالم عليكم ورمحة : ً حيفظ منها شيئا، ودخل عىل شيخ اإلسالم فقال لهنسيها الشيخ ومل



 

 

 

  
 

 
 

ولكن شيخ ! اهللا، وذهب فجلس يف أقرب املجالس إليه، وعجب احلارضون من عمله
: سلني حاجتك؟ قال: اإلسالم رس هبذه التحية اإلسالمية، وأقبل عليه يسأله، حتى قال له

ً فاغد عيل غدا، فلام كان من الغد ذهب إليه مها لك،: إفتاء الشام وتدريس القبة، قال
وأعطاه فرمان التولية، ومعه ألف دينار، وعاد الشيخ إىل دمشق، فركب أتانة وسار حتى مر 
: بدار العامديني، فإذا بأخي املفتي الذي كان يسخر منه عىل الباب فسخر منه كام سخر، وقال

لية اإلفتاء كام أمرتني، ثم ذهب إىل من اسطنبول، أتيت بتو: من أين يا شيخ؟ فقال الشيخ
مهم الرجال إذا مضت مل . القرص فقابل الوايل بالفرمان، وسلم الشيخ عمله يف حفلة حافلة

أن اهلمم العالية ال يثنيها وال يثبطها وال حيبطها خدع : يثنها خدع الثناء وال عواد الذام أي
وال نوائب : ، يعني)وال عواد الذام(الثناء، فاملدح ال يغرها، حتى تصل مرحلة االنتفاع، 

ًوقد كان خياطا يف سوق  ! عيل كزبرقصة الشيخ : ومن هذا الباب. الذي يعيب وحيتقر
عمله ذهب فجلس يف احللقة التي حتت املسكية عىل باب اجلامع األموي، فكان إذا فرغ من 

القبة فاستمع إىل الشيخ حتى يقوم فيلحق به وخيدمه، وكان الشيخ يعطف عليه ملا يرى من 
خدمته إياه، فيشجعه وحيثه عىل القراءة، فقرأ ودأب عىل املطالعة حتى صار يقرأ بني يدي 

ًدع عمله، حتى صار مقدما ًالشيخ يف احللقة، ولبث عىل ذلك أمدا وهو ال يفارق دكانه وال ي
يف كافة العلوم، فلام مات الشيخ حرض يف احللقة الوايل واألعيان والكرباء ليحرضوا أول 
درس للمدرس اجلديد؛ فافتقدوا املعيد فلم جيدوه، ففتشوا عليه فإذا هو يف دكانه خييط، 

ًفجاءوا به فقرأ الدرس ورشحه رشحا أعجب احلارضون وطربوا له، فعني مدرسا ، ولبث ً
ًوكان هذا مرورا . ًمخسة عرش عاما يدرس حتت قبة النرس، وبقيت اخلطبة يف أحفاده إىل اليوم

ًعابرا خمترصا؛ ألن الكالم يف هذا املوضوع أوسع من هذا بكثري، لكن أردت أن أعجل هبذه  ً
 الوصية قبل أن يبدأ العام الدرايس؛ ألننا نسمع بمذابح وجمازر هلمة األطفال، وبالتحقري

والتشنيع، وإن شاء اهللا عام قريب أرجو أن نصل هبذه النصيحة إىل املدرسني حتى يتقوا اهللا 
. أقول قويل هذا، وأستغفر اهللا يل ولكم. يف مستقبل املسلمني املتمثل يف أبنائهم وطالهبم

 .سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك





  
  
  
  
  
  

  الثامنالشريط 
 ًرفقا أيها املربي



 

 

 

  
 

 
 

 
إن احلمد هللا؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا، وسيئات   

أعاملنا، من هيده اهللا فهو املهتدي، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده 
رسوله، اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد، كام ًال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده و

فإن الرتبية اإلسالمية ربانية : أما بعد. صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد
املصدر، عاملية الشمول، ثابتة األصول، مرنة التطبيق، تشمل ميادين احلياة الدنيا وكذلك 

نسان لعبادة اهللا تبارك وتعاىل حق عبادته، ُاحلياة اآلخرة يف توازن واعتدال، فهي تعد اإل
وعامرة األرض وخالفتها، وفق منهج رضيه اهللا لعباده، واختاره هلم، تلك الرتبية التي 

.  إىل عباد اهللاآتؤصل العقيدة يف النفوس، وترسخ اإليامن يف القلوب، وحتبب رشع اهللا 
اإلسالمية، أو تطلب اخلري من غري إال أن األمة اإلسالمية ملا بدأت تتطفل عىل غري املصادر 

؛ اهنمكت يف تقليد وحماكاة األمم  ص، وابتعدت عام أوحاه اهللا إىل نبيه ما أنزل اهللا 
الكافرة، فبقدر ما عبت وهنلت من هذه املنابع األجنبية بقدر ما حصل من اخللل يف الرتبية 

ك يف العمليات الرتبوية، وهذا األمر انعكس بال ش. اإلسالمية، والفكر الرتبوي اإلسالمي
ونرى آثاره واضحة يف بعض املؤسسات الرتبوية يف العالقة بني املعلمني واملتعلمني، حيث 
نرى عدم التوافق وعدم االنسجام، نرى عدم االحرتام، نرى أن الصغري ال حيرتم الكبري، 

 -هذا الزمانخاصة يف -وأن الكبري ال يرفق وال يرحم الصغري، فصارت الرتبية يف جمتمعنا 
تسري باجتاه خمالف لذلك االجتاه الذي كان عليه سلف األمة الصاحلون، فالرتبية صارت 
عديمة اجلذور، تنزوي برسعة، وجتتاحها أخف الرياح وأقل األمطار، مثل البناء املقام عىل 

ها أرضية رخوة ينهار ألدنى عامل مضاد؛ وذلك ألن املناهج الرتبوية الغربية يف قسم كبري من
 / . - ,M K J I H G 8 7 غري موصولة بخالق هذا اإلنسان الذي 

0 1 2 3 L]فاهللا ،]١٤: الملك  هو الذي خلق هذا اإلنسان، وهو الذي يعلم 
ما يصلحه وما يفسده كي جيتنبه، فإذا طالعنا الصحف كم نرى من األخبار املؤذية والسيئة 



 

 

 

  
 

 
 

 حوادث مؤسفة يصل فيها األمر إىل اعتداء ..التي تعكس اهنيار اجلانب الرتبوي يف املجتمع
إلخ، ونحو ذلك من ... االبن عىل أبويه، أو قتل األب البنه، أو مدرس يرضبه التالميذ

 الذي هو خري اهلدي، داحلوادث األليمة املؤسفة، وما ذاك إال لبعدنا عن هدي منهجه 
 . وبسبب بعدنا عن االستفادة منه يف معاجلة جتاوزات الطالب

 
ًمبدأ الثواب والعقاب مبدأ أسايس جدا، ومبدأ يف غاية األمهية، وال يمكن أن تتم   

أي تربية بغري الثواب والعقاب، أو بغري الرتغيب والرتهيب، لكن بعض الناس ييسء فهم 
ْوارضبوهم«: بعض النصوص، خاصة مثل قول النبي عليه الصالة والسالم ُ ُ َِ َعليه ْ ْ َ ْوهم اَ ُ َ 

ُأبناء َ ْ ٍعرش َ ْ ، فيترصف يف تطبيق هذا احلديث، فنجد الرضب منذ الثالث سنوات )١٤٨(»َ
واألربع، وعىل أمور يف غاية البساطة، إن أهم أمر يف الدين بعد التوحيد هو الصالة، فإذا 

وما بالك بدون ! كان ال يرضب عىل الصالة حتى سن العارشة، فام بالك بام دون الصالة؟
فنجد الرضب أول وسيلة، وال يشعر األب أو املريب بالتقصري ألنه ! لسن بكثري؟ذلك ا

ًالرفق يف العملية الرتبوية مفيد جدا لكثري من ! صيستند إىل فهمه املنحرف حلديث النبي 
ًالناس، سواء يف املساجد أو املنازل أو املدارس؛ ولذلك فإن املريب ال يمكن أن يندم أبدا إذا 

ًالف ما إذا سلك طرقا أخرى، فكثريا ما يندم بسبب عواقبها السيئةترك الرفق بخ إننا نشبه . ً
موضوع الرفق مع املريب بحزام األمان يف السيارة، فسائق السيارة حيزم به نفسه حتى إذا ما 
اصطدمت السيارة فجأة بيشء أو وقع حادث مفاجئ، فإنه ال خيرج منها بدافع القصور 

ارة بسبب صدمة شديدة فاملفروض أن اجلزء األعىل من السائق الذايت، وإذا وقفت السي
ينصدم يف الزجاج، كام حيدث يف احلوادث املعروفة، فأخذ هذا اإلجراء الوقائي مطلوب، 
حتى إذا ما حصل حادث مفاجئ فإن احلزام من طبيعته أنه حيجز اإلنسان عن االندفاع 

                                     
 .)حسنه األلباين(، سنن أيب داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده )١٤٨(
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 يسري معك، أما إذا سحبته بشدة فإنه يعاند لألمام، وجتد أن هذا احلزام إذا سحبته برفق فإنه
ًويشاكس وال يتحرك، وهكذا إذا أردت ثمرة جيدة للرتبية فال تعدل عن الرفق أبدا، وال 

يف -الرفق هو البداية وهو األصل، فلذلك جتد الطفل . تستبدل به أي وسيلة أخرى
ًستخراجا، وتوجد كثريا  تكسبه إذا رفقت به، أما الشدة فإهنا تستخرج منه العناد ا-الغالب ً

 .من اآلثار السلبية فيام بعد

 
إن القفز من التدرج املعروف يف العلمية الرتبوية أو التوجيهية إىل عملية املعاقبة   

 له مقالة يف سلامن العمريوالرضب أو العنف هو اعرتاف بالفشل، ولذلك نجد الكاتب 
العقاب البدين، هل هو أبغض احلالل إىل املربني؟ عنوان حيمل معان : املجلة العربية عنواهنا

ًمجيلة جدا يف احلقيقة، فالطالق حالل، ويباح يف كثري من األحوال، لكن هل معنى ذلك أن 
الطالق حالل، لكن هل يفزع ! ع زوجته يفزع إىل الطالق؟أي مشكلة يواجهها الزوج م

إليه كأول حل؟ ال، آخر العالج الكي والبرت، لكن ال بد أن يواجه اإلنسان املشاكل بطريقة 
. إىل آخره.. متدرجة، حتى الرضب الذي ورد يف القرآن له عملية تدرج ورشوط وضوابط

شدة مع ما لذلك من آثار جسيمة فام بال بعض الناس يقصدون مبارشة إىل العنف وال
إن جلوء الوالد أو املدرس إىل : يقول أحد الباحثني! وخطرية تنعكس عىل األرسة واألبناء؟

ًالعقاب يعترب اعرتافا باهلزيمة، ملاذا يلجأ إليها فورا من أول خطوة؟ ألنه يف احلقيقة ينسى أن  ً
ملية انتقام وتشفي، وإهدار العقاب هو عملية تربوية، فيحول العملية الرتبوية إىل ع

معظم األخطاء الرتبوية التي حتصل، وكثرة ). طفلك ليس أنت: (ًللقاعدة التي دائام نكررها
النقد والعنف والشدة التي تنشأ، هي بسبب أنه جيعل عقله مثل عقل الطفل سواء بسواء، 

ًقليال سيجد أنه ويوازي خربته بخربة الطفل، وفهمه بفهمه، وكأهنام أمام ند، لو أنه تفكر 
ًهذا املسكني هو طفل صغري وليس شخصا كبريا، حتى ال يوجد هناك تكافؤ ! ًليس ندا ً

ًعضيل أو جسدي، فهل من املروءة والقوة أن ترضب طفال أو تلميذا هبذا العنف ألنك  ً
ولذلك جتد الطالب املراهق إذا عومل هبذه املعاملة، وعنده عضالت وهو قوي، ! أكرب منه؟
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ًرضب املدرس؛ ألنه جيد لديه إحساسا بالكفاءة، وأن له القدرة عىل رضبه، أما الطفل ربام ي
املسكني فامذا يعمل؟ وكيف يدافع عن نفسه؟ وهكذا رجل يرضب امرأة، فهل هذه 

ًعندما يرضب إنسان امرأة بغاية العنف وغاية القسوة، كأنه يصارع مالكام؛ هذه ! مروءة؟
هل هذا هو الرضب ! ملاذا تستعرض عضالتك عىل امرأة؟دناءة وخفة عقل وقلة مروءة، 

هذه قضية ناقشناها من قبل بالتفصيل، وإذا كانت هناك فرصة ! الذي ورد ذكره يف القرآن؟
ًناقشناها أيضا، وهذه قضية مهمة، وينبغي أن نفهم هذا املوضوع بطريقة صحيحة، لكن ال 

بل، أو رضب العبيد، هبذه الطريقة يمكن أن الرشع يبيح أن ترضب املرأة رضب غرائب اإل
فالشاهد أن العقاب عند بعضهم يتحول من عملية تربوية إىل . التي يتصورها بعض الناس

عملية تشفي، صدره يغيل من خطأ ارتكبه هذا الطفل، أو هذا الصبي، فيفزع إىل الرضب 
ئ نار الثورة وهو يف غاية العصبية ألجل الرضب وليس الرتبية، هدفه أن يشفي غليله، ويطف

يف قلبه، فيظل يرضب إىل أن هتدأ ناره، وهيدأ هو؛ فيطلق هذه الشحنة يف جسد هذا الصبي 
ًوبالتايل يمكن أن يكرس له عظام، أو يسبب له العمى ! بالرضب والتعذيب الذي حيصل

ًكبعض احلوادث، أو يكرس له بعض أطرافه كيداه كام حصل يف حوادث كثرية جدا نتيجة 
فال، وبسبب أن اهلدف ليس اهلدف الرتبوي، هو ال يرضب ملصلحة الطفل، إيذاء األط

الرشع الرشيف يمنع املريب أن يعاقب بالرضب وهو . ولكنه يرضب لكي يشفي غليله
أنه ال بد أن يكون املريب يف غاية االتزان والرزانة واهلدوء بحيث : غضبان، وهذا أهم رشط

 اهلدف هو معاجلته ومداواته، وحتسني خلقه أو يوقن أن الطفل سوف ينتفع بالعقاب، وأن
أدائه، ليس اهلدف االنتقام، هناك فرق كبري، فال نحتج بالنصوص الرشعية ونحن 

 أراد أن  إذاظ عمر بن عبد العزيزمنحرفون عن الرشع يف تطبيق هذا األمر؛ لذلك كان 
ًيعاقب رجال حبسه وتوقف ثالثة أيام، إىل أن هتدأ أعصابه ثم يصدر احلكم عليه وهو خال 
من الغضب والثورة، وحتى يضمن أن عنرص التشفي وشفاء الغليل غري موجود عند 

فلامذا نفزع إىل اختصار الطريق بالرضب؟ ألننا نفشل يف األساليب . إصداره هذا احلكم
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ة املشاكل، وال نسلك املسالك الرتبوية الصحيحة؛ لذلك يقول بعض احلقيقية يف مواجه
إنك تستطيع أن تعالج اعوجاج الطفل ): احلب أوىل من العقاب: (الباحثني يف بحث بعنوان

ًباملحبة والعطف واحلنان، ويأتيك بثامر أعظم بكثري جدا مما تتوقعه من العقاب الذي ربام 
ًالوالد أو املدرس إىل العقاب يعترب اعرتافا باهلزيمة، إن جلوء : يأيت بأرضار كثرية يقول

أنه عجز عن : أنه مل يتمكن من حتقيق أغراضه باستعامله أي وسيلة أخرى، أي: مؤداه
لذلك فإن . توجيهه وجهة حسنة، أو معاونته عىل تنفيذ ما يتوقع منه بأي طريقة أخرى

أن : يقوم مقامه لدى املريب معناهاستخدام العقاب ما هو إال مربر للفشل، وعدم وجود ما 
جعبة هذا املريب خاوية، وليس عنده علم، وال خربة، وال حكمة، ال برشع، وال بآداب 
رشعية، وال حتى بآداب تربوية يتفق عليها العقالء أمجعون؛ ولذلك جلأ إىل آخر وسيلة 

 .وهي العنف والشدة؛ ألنه عاجز عن أن يستخدم الوسائل الرتبوية األصلية

 
: يوضح بعض املربني أن استخدام العقاب له آثار خطرية يف نفسية الطالب فيقول  

هذه هي طريقة العقاب التي يسلكها . وال يمكن أن يؤدي معه هذا العقاب إىل نتيجة ما
 يستعملها حمفظو القرآن - لألسف الشديد-بعض املربني أو املدرسني، وكان فيام مىض 

الكريم، ونسمع عن بعض املشايخ أنه كان يرضب بعنف، وبعض املشايخ الكبار عندما 
: ثم يأيت األب ويقول! ربنا لطف، وكانت سليمة: يقصون علينا مثل هذه الذكريات يقول

 أن نجى ابنك هذا خطأ كبري، لطف اهللا . نحن تربينا بالطريقة هذه، وكنا عىل خري خلق
نك نجوت منه، وليس معنى أنك تعرضت لنفس األسلوب من من عواقب هذا األمر، أو أ
ًأن اإلنسان دائام : وهذه من أخطر املزالق يف الناحية الرتبوية. آبائك أنه أسلوب صحيح

يقدس ما كان عليه األبوان، بام أن أيب رباين هبذه الطريقة ال بد أن تكون هذه هي أفضل 
هد أن الكثري من املشايخ يف حتفيظ القرآن فالشا! طريقة عىل اإلطالق؛ فيكررها مع أبنائه

ًكان يرضب رضبا شديدا، وحيكي بعضهم كيف رضبه الشيخ حتى سال الدم عىل وجهه  ً
وثيابه؛ ألن الشيخ رضبه بعصا غليظة عىل رأسه، ويفخر بوسام رشف موجود يف رأسه من 
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 بعد ذلك وهناك أناس من ضحايا هذا األسلوب الرتبوي الذين اجتهوا! أثر هذا الرضب
: االجتاه العلامين، وكتبوا عن هذه الذكريات األليمة، وأهنا كانت السبب يف انحرافهم، مثل

ّكتاب( كان يف ظ بسيد قط، حتى طه حسني يف القرية، وحكى عن نفسه بنفس طريقة ) ُ
، وذلك قبل أن يتجه االجتاه إسالمي، فكان حيكي الذكريات، وما كان يفعله طه حسني

أركز عىل هذه الوقفة ألين وأنا . الشيخ، ويتندر من ترصفات بعض املحفظني فيام مىض
أسمع أن بعض املحفظني ما زال يستعمل نفس األساليب مع بعض األطفال، وأطفال 
ًاليوم يف حاجة إىل معاملة دقيقة جدا؛ ألهنم خيتلفون اختالفا شديدا عن األجيال املاضية ًً .

عله وال يمكن أن يؤدي معه هذا العقاب إىل نتيجة ما؛ سوى أن جي: يقول بعض الباحثني
حيقد عىل املدرسة، ويتمرد عىل أهله يف سبيل احلضور إليها، ويكره الذهاب إىل املدرسة، 
وهذه نراها بالذات يف األطفال الصغار يف سن احلضانة أو بعدها بقليل، ال يريد أن يذهب 
إىل املدرسة، ويعاند، ويف كل يوم يصنع مشكلة كبرية من أجل أال يذهب إليها؛ وعندما 

إىل آخره؛ فيكره ... ًاألسباب جتد أن مدرسا ييسء معاملته أو يرضبه أو هيينهتبحث يف 
الذهاب إىل املدرسة، وهذا بال شك مما حيطم مستقبله، ويؤدي به يف النهاية إىل حياة الترشد، 
فهذا خلل يف الرتبية، ويسبب أن األم حترم من أعز ما متلك من طاقتها؛ ألن عزهتا مرهونة 

املريب واملربى، املدرس والتلميذ، : فركنا العملية التعليمة مها.  الرتبية السليمةبرتبية أبنائها
األب واالبن، أو األم واالبن، فإذا ساءت العالقة بني الركنني األساسيني يف العملية 
الرتبوية فإن هذا بال شك سوف حيدث هلا الفتور والتوتر والتمزق؛ فبالتايل تنتهي العملية 

 نسمع - ملا زال االحرتام بني املدرس والطالب-ن الطلبة يف املدارس الثانوية اآل. الرتبوية
ًعنهم أشياء تشيب هلا الرءوس، ويشيب هلا الشعر مما يفعله الطلبة مع املدرسني، وأحيانا 
يكون املدرس هو املسئول؛ ألنه مل جيعله حيرتمه، نتيجة عدد من الترصفات املعروفة، يف 

ميذ كان إذا رأى املدرس يف الشارع جيري حتى ال جيتمع معه يف األجيال املاضية التل
نسمع أشياء ال ! اآلن اهللا املستعان. الشارع، أو هيرب أو يدخل يف بيت إىل أن يمر املدرس
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تكاد تصدق أنه وصل التدهور يف العالقة بني هذين الركنني األساسني يف العملية الرتبوية 
اهلروب من املدرسة أو التغيب عنها، ومن املمكن : العنففمن أسوأ آثار . إىل هذا املستوى

ًأن تكون هناك صدمات نفسية لألطفال تسبب هلم عقدا يف حياهتم، أو بسبب حدوث 
إذالل الطفل وإحساسه بالذل واهلوان واحلقارة، وتعريض : ًأيضا. مصادمات مع املدرسني

لعقوبة البدنية بالصورة التي شخصيته لكثري من االنحراف اخلطري، واالضطراب األليم، فا
ًحتصل ال جتدي شيئا، وترض بالطالب، وتكون النتيجة بغض الطالب ملعلمه، ولو بغري 

يمكن أال يعرب رصاحة عن هذا البغض، إال أنه يظهره يف صورة مقاومة . إرادته وشعوره
تكون بني املعلم التعليم وكراهية املدرسة، وبالتايل تنهدم عالقة الثقة واملحبة التي ينبغي أن 

أعرف بعض املدرسني . وبني طالبه، فالعقاب يؤدي إىل أن الطالب يشعر بفقدان األمن
ًكان مميزا جدا، كان يأيت إىل الطالب وهو يبتسم، وبمنتهى اهلدوء، وفجأة يصفعه صفعة  ً

ويصبح حينها كل طالب ! شديدة عىل وجهه إىل أن يسقط عىل األرض من هذه الصفعة
نه سيفاجئ بنفس العمل يف املرة القادمة، ألن هذا السلوك فيه من العدوان ما متوتر يرى أ

يذهب الشعور باألمان، فيتكون عند من حرض عدم األمن وكراهية اآلخرين، وينمو فيه 
فاجلو املشحون . إىل غري ذلك من العادات الذميمة.. شعور باملقاومة والكذب واملخاوف

سوأ األثر عىل الشخصية يف سنوات الطفولة واملراهقة؛ ألن هذه ًدائام باالنفعال والتوتر له أ
املرحلة التي يوضع فيها أساس الشخصية من سن الطفولة . املرحلة يف غاية احلساسية

ًالباكرة إىل سن الثامنة عرشة تقريبا، وبعدها يصعب جدا أي تعديل إال إذا شاء اهللا، لكن  ً
إن يف اخلمس السنوات األوىل تكون النسبة : هذه هي فرتة التكوين، بعض الناس يقول

العظمى من تكوين الشخصية ووضع أساسها والباقي يكون إىل هذا السن الذي أرشنا 
إليه، فإذا حصل خلل يف هذه الفرتة فسيؤدي إىل االضطراب النفيس واالنفعايل 

كن أن واالجتامعي، وممكن أن يؤدي إىل معاناة وليست معاناة عىل املستوى الفردي بل مم
ًيكون هذا الشخص عدوا للمجتمع بعد ذلك، أو مضادا للمجتمع، ويبدأ يؤذي اآلخرين  ً

 .ًبارتكاب اجلرائم مثال
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: أن هذه األمور تدخل يف حيز العبادة، أي: من أمجل األشياء يف الرتبية اإلسالمية  

 فكري نظري أو منحنى من املناحي، أن املنهج الرتبوي اإلسالمي عبادة، وليس جمرد منهج
بل هي عبادة، واإلنسان مطالب بأدائها عىل أكمل وجه كام سنبني ذلك من القرآن الكريم، 

مني فصل يف أن الشدة عىل املتعل:  يف مقدمتهظ ابن خلدونيقول . صومن سنة النبي 
مرضة هبم، وذلك أن إرهاق اجلسد يف التعليم مرض بالتعليم، سيام يف أصاغر الولد؛ ألنه من 
سوء امللكة، ومن كان مرباه بالعسف والقهر من املتعلمني سطا به القهر، وضيق عن النفس 
يف انبساطها وذهب بنشاطها، ودعاه إىل الكسل، ومحل عىل الكذب واخلبث، وهو التظاهر 

ً ضمريه، خوفا من انبساط األيدي بالقهر عليه، وعلمه املكر واخلديعة لذلك، بغري ما يف
هذه اخلربة الرتبوية . ًوصارت له هذه عادة وخلقا، وفسدت معاين اإلنسانية التي له

املوجودة يف كتابات املؤلفني من املسلمني، تعكس تؤثرهم بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية، 
أبو حامد وهذا . اليب الرتبوية املالئمة يف التعامل مع املتعلمنيوخربهتم ودرايتهم باألس

أن يزجر املتعلم عن سوء األخالق بطريق التعريض :  يقول يف وظائف املعلمظ الغزايل
وهذا مأخوذ من السنة النبوية . وبيخما أمكن، وال يرصح، وبطريق الرمحة ال بطريق الت

ًالرشيفة، فإن النبي عليه الصالة والسالم ما كان يواجه أحدا يف وجهه بالنقد املبارش، إنام 
ُبال َما«: كان يقول ٍأقوام َ َ ْ َيقولون َ ُ ُ َكذا َ َوكذا َ َ ، دون أن حيرج الذي فعل هذا اليشء، )١٤٩(»َ

عريض؛ ألن التوبيخ املبارش هيتك حجاب فهذه من األساليب الرتبوية الرائعة، وهي الت
اهليبة، ولن تبقى هناك هيبة بني املريب وبني الطالب أو االبن، ومتى هتك حجاب اهليبة 
ًفسيكون األثر يف املرة األوىل فقط، وبعد ذلك يصبح الولد مثال يدخن، وانتهى املوضوع 

يه أو نحو ذلك من هذه بمرور الصدمة األوىل، ثم يتطور األمر، ويصبح التدخني أمام أب

                                     
 ).صححه األلباين (لسنن أيب داود من حديث عائشة   )١٤٩(
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ًالسلوكيات أمرا عاديا، فدائام ما أمكن الوصول إليه عن طريق التعريض وعدم الترصيح  ًً
واملواجهة املبارشة كلام كان أفضل وأعون لالبن عىل عدم العناد، وبالذات املراهق؛ ألن 

احلوار، مع املراهق البد من احلساسية الشديدة يف التعامل معه، وأقرب طريق هو اإلقناع و
ًاحلب واحلزم والعطف، فاإلقناع واحلوار رضوري، وال تلغي شخصيته، وال تعامله دائام 
عىل أنه هو الطفل الذي كان باألمس، ال، هو اآلن يف مرحلة يريد أن حيقق ذاته، ويعرتف له 
ري بالرجولة، ولو كانت فتاة فيعرتف بأهنا صارت ناضجة ومل تعد طفلة، فبالتايل البد أن تتغ

ًاملعاملة، وتواكب املعاملة التغريات التي حتصل فيه؛ ألنه سينمو غصبا عنك، وسيظل ينمو 
ًنفسيا واجتامعيا وعقليا شئت أم أبيت، فبالتايل البد أن تتغري املعاملة حتى ال حتصل عواقب  ً ً

 يرى أن من وظائف ودقائق صناعة التعليم أن يزجر املتعلم عن سوء الغزايل: ًإذا. غري محيدة
األخالق بطريق التعريض ما أمكن، وال يرصح، وبطريق الرمحة ال بطريق التوبيخ؛ ألن 
التوبيخ املستمر والنقد الالذع الذي ال يتوقف عىل كل سلوك وكل ترصف يرشح الصغري 

ًلنفسية اخلطرية، والتي تنشأ غالبا بسبب عائلة نقادة، كل بعد ذلك بكثري من األمراض ا
أن تدفع كل األرسة الثمن، : ترصف منه ينتقد ويعلق عليه، ويوبخ، وحيقر، فيكون احلصاد

 .وحتصل أمراض ليست باهلينة

 
ا إال  ترك هذه األمة عىل املحجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنهدإن النبي   

ًهالك، ما ترك خريا إال دلنا عليه، وال رشا إال وحذرنا منه   د، ولنا يف رسول اهللا صً
أسوة حسنة يف كل يشء من األمور، سيام هذه القضية التي نتناوهلا، وهي قضية الرفق بمن 

 إخوانه األنبياء ديربيه اإلنسان، وليس هذا فحسب، بل هذا طريق سلكه من قبل النبي 
H G 8 7 :  فهذا نوح عليه وعىل نبينا عليه الصالة والسالم يقول لقومهواملرسلون،

 M K J I5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C 
D E F G H I L]انظر بامذا بدأ؟ ] ٥٩: األعرافM;Lيا : ، أصلها
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7 8 قومي، فهو ينتمي إليهم، ويبني هلم أنه منهم، وأنه حريص عليهم ومشفق هبم، 
 M K J I H G5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B 

C D E F G H I L]إين أخاف عليكم، ! انظر الشفقة] ٥٩: األعراف
وأنت ال ختاف إال عىل من حتبه وترجو له اخلري، وهذا من رفق نوح عليه السالم يف الدعوة؛ 

ًوكذلك أيضا نالحظ موسى . حيث خاف عليهم من العذاب األليم، والشقاء الرسمدي
ينا الصالة والسالم كيف واجها أعتى وأشد جبابرة األرض، وهو وهارون عليهام وعىل نب

I فرعون الذي طغى وجترب حتى وصل به األمر إىل ادعاء األلوهية،   H G 8 7
 M K JG H I J K L M N O P Q R S 

T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a bL 
 اهللا فوق أن:  وهذه اآلية يستدل هبا عىل مسألة من مسائل العقيدة وهي،]٣٨: القصص[

ٍخلقه، عال عليهم؛ ألن موسى عليه السالم البد أنه أخرب فرعون أن اهللا يف السامء، فرد عىل 
 M K J I H G 8 7G H I J K L: ذلك بقوله لوزيره

M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ 
] ^ _ ` a b L]ًابن يل بناء عاليا جدا ] ٣٨: القصص ًM Z  Y  

] \ [Lًن هناك إهلا يف السامء  وأنظر، هل موسى صادق أM \  [ Z Y  
 b a ` _  ̂ ]L .مع عظم اجلرم الذي ارتكبه فرعون، : الشاهد

 أمر موسى وهارون إذا وما واجه به موسى وهارون عليهام السالم، ومع ذلك فإن اهللا 
الشدة والغلظة سلوك مناف للسلوك : ًإذا. أتيا فرعون أن خياطباه باللني وأن يرتفقا به

القويم، وبعض الناس يظن أن هذا من احلامس للدين، ومن النرصة هللا ورسوله، اإلسالمي 
ال، أنت ال تتنازل عن احلق، لكن عامل هذا اإلنسان بشفقة وبرمحة كي ينجو من عذاب اهللا 
تبارك وتعاىل، كالطبيب الذي يعالج الناس بالدواء، والدواء قد يكون يف غاية املرارة، لكن 



 

 

 

  
 

 
 

ذاق حتى يستسيغ املريض الدواء وينفعه، ونفس اليشء التلطف يف خيلط بأشياء حلوة امل
 M K J I H G 8 7r s t uالعبارة، مع عدم التنازل عن احلق، 

v w x y z { | } ~ � ¡ L]هل هناك دليل أعظم من ] ٤٤: ٤٣: طھ
 M K J I H G 8 7G H: فرعون الذي قال! هذا يف أمهية الرفق؟

I J K L M N O P Q R S T U V W X 
Y Z [ \ ] ̂ _ ` a b L]7 8  :وقال] ٣٨: القصص

M K J I H GH I J K L L]والذي فعل ما فعل؛ ] ٢٤: النازعات
 } M K J I H G 8 7x y z: يرسل اهللا إليه نبيني كريمني ويقول هلام

| } ~ � ¡ L]فإذا كان موسى عليه السالم : ظ القرطبي يقول .]٤٤: طھ
ًأمر بأن يقول لفرعون قوال لينا فمن دونه أحرى بأن يقتدي بذلك يف خطابه وأمره  ً

يوسف عليه وعىل نبينا الصالة والسالم حصل له الكيد واألذى من أعز الناس . باملعروف
 ذلك، وهذا البيع اقرتن به نفي وأقرهبم إليه، من إخوته، إىل أن وضعوه يف البئر، ثم بيع بعد

إىل مرص، وابتعد عن أبيه، وحلق أباه احلزن الشديد حتى كف برصه عليه السالم، وسجن 
يوسف عليه السالم بضع سنني، وحصل له األذى، وكان املتسبب يف ذلك إخوته، مع ذلك 
رضب أسمى األمثلة يف اإلحسان وحسن اخللق، وكامل العفو والصفح، حيث قال 

 © §¨ ¦ ¥ £¤ ¢ ¡ � ~M K J I H G 8 7 تهإلخو
ª « ¬ L]ال لوم وال عتاب، وال توبيخ، ] ٩٢: یوسف H G 8  7

M K J I~ � ¡ ¢ ¤£ ¥ ¦ ¨§ © ª 
¬«L ]ًقال هلم يوسف كرما وجودا(: أي] ٩٢: یوسف ً :M ¢  ¡ � 

¤£L ال أثرب عليكم وال ألومكم؛ يغفر اهللا لكم وهو أرحم الرامحني، فسمح هلم : ، أي
ًحا تاما من غري تعيري هلم عىل ذكر الذنب السابق، ودعا هلم باملغفرة والرمحة، وهذا يف سام ً



 

 

 

  
 

 
 

ومجيع األنبياء إذا . هناية اإلحسان الذي ال يتأتى إال من خواص اخللق وخيار املصطفني
استعرضنا سريهم سوف نجد أن جانب الرفق واللني والرمحة استعملوه بكثرة مع قومهم، 

، يقول اهللا ش يرضب أروع األمثلة يف تربية أصحابه دلني واآلخرين وهذا سيد األو
 M K J I H G 8 7` a b c: سبحانه تعاىل يف وصف رسوله

d e L]١٠٧: األنبیاء[، M K J I H G 8 7) * + , - 
/. 0 1 2 3 4 5 6 87 9 : ; < = > @? A 

B C D FE G H I J K L]ٍفبام رمحة] ١٥٩: آل عمران َ ْ َ َ ِ ة رمح: أي) َ
كنت معهم لني اجلانب، وعاملتهم بالرفق :  أي M/. -L، )عظيمة هلم كائنة من اهللا

والتلطف، حيث لنت هلم بعدما حصل من خمالفة أمرك، وإسالمك للعدو، وكان هذا يف 
87 6 5 )غزوة أحد  4  3  2  1 0   . وقال تعاىل يف بيان صفات

 ¡ � ~ { |M K J I H G 8 7 : د النبي
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « L ]التوبة :

١٢٨[ M K J I  H G 8  7Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ 
ß à âá ã ä å æ L]عائشة لص، وقال ]٤٣: األحزاب 
َّإن«: ل ٌرفيق اهللاََّ ِ ِ ُّحيب َ ِ َالرفق ُ ْ ِويعطي ِّ ْ َعىل َُ ِالرفق َ ْ ِيعطي َال َما ِّ ْ ِالعنف َىلَع ُ ْ ُ َوما ْ  َال َ
ِيعطي ْ َعىل ُ ُسواه َما َ َ َ اخلَنِ مُهَّظَ حَِيطْعُ أْدَقَ فَقْفِّ الرَِيطْعُ أْنَم«: د وقال )١٥٠(»ِ  ْنَمَ، وِْريْ

َ اخلَنِ مُهَّظَ حَمِرُ حْدَقَ فَقْفِّ الرَمِرُح  ألن ؛؛ فانظر كيف ربط احلصول عىل اخلري بمبدأ الرفق»ِْريْ
.  حيصل عليه إال بالرفق، فهذا من مكارم األخالق ومن معايل األمورمن أراد اخلري فلن

َّاللهم«: دولذلك بلغ تعظيم أمر الرفق إىل أن قال النبي  ُ ْمن َّ َويل َ ِ ْمن َ ِأمر ِ ْ ِأمتي َ َّ ًشيئا ُ ْ َ 

                                     
 . سبق خترجيه)١٥٠(
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َّفشق َ ْعليهم َ ِْ َ ْفاشقق َ ُ ْ ِعليه َ ْ َ ْومن َ َويل ََ ِ ْمن َ ِأمر ِ ْ ِأمتي َ َّ ًشيئا ُ ْ َفرفق َ َ ِهب ََ ْفارفق ْمِ ُ ِبه َْ  أي )١٥١(»ِ
ًحاكام مع .. ًأبا مع أبنائه.. ًمدرسا.. شخص ييل أمر أحد من األمة سواء كان مدير مدرسة

 ينبغي أن يرفق د عىل أحد من أمة حممد وهكذا أي إنسان اسرتعاه اهللا .. رعيته
، وينجو من الدعوة عليه عىل لسان خري البرش صباملسلمني، حتى يدخل حتت دعوته 

َّاللهم«: د ُ ْمن َّ َويل َ ِ ْمن َ ِأمر ِ ْ ِأمتي َ َّ ًشيئا ُ ْ َّفشق َ َ ْعليهم َ ِْ َ ْفاشقق َ ُ ْ ِعليه َ ْ َ ْومن َ َويل ََ ِ ْمن َ ِأمر ِ ْ ِأمتي َ َّ ُ 
ًشيئا ْ َفرفق َ َ ْهبم ََ ِ ْفارفق ِ ُ ِبه َْ ُكنت«:  قالمةعمر بن أيب سلوعن  »ِ ْ ًغالما ُ َ ِحجر ِيف ُ ْ ِرسول َ ُ  اهللاَِّ َ
ْوكانت د ََ ِيدي َ ُتطيش َ ِ ِالصحفة ِيف َ َ ْ َفقال َّ َ ُرسول ِيل َ ُ ُغالم َيا د اهللاَِّ َ َ ِّسم ُ ْوكل اهللاََّ َ ُ َ 

َبيمينك ِ ِ َ ْوكل ِ ُ َّمما َ َيليك ِ ِ َفام َ ْزالت َ َتلك ََ ْ ِطعمتي ِ َِ ُبعد ْ ْ مل يزجره، ، فلم ينهره ومل يعنفه و)١٥٢(»َ
ُغالم َيا«ًبل أمره برفق ولني وعطف مستخدما أسلوب النداء  َ ، ففيه ألفة وقرب ورمحة مع »ُ

أنه أخطأ، مع أنه حاد عن آداب املائدة وآداب الطعام، لكن مع ذلك انظر كيف رفق به 
. يا بني: جواز قوله لغري ابنه: باب:  فقالظ مسلم، وقد بوب اإلمام صوعلمه 

ًتلطفا به . يا بني. ًواستحبابه للمالطفة، جيوز لإلنسان أن يقول ملن ليس ابنا له من صلبه
َّيا بني«: دسول اهللا قال يل ر:  قالس أنس بن مالكًوتوددا، فعن  ََ وهذا هو الشاهد، ، »ُ

ًيف هذين احلديثني جواز قول اإلنسان لغري ابنه ممن هو أصغر منه سنا : ظ النوويوقال 
دك يف الشفقة، ويقول ملن التلطف كأنه عندك بمنزلة ول: وهذا معناه. ُيا بني ويا ولدي: منه

 .وهذا نوع من التلطف والتودد لنفس هذا املعنى! يا أخي: هو يف مثل سن املتكلم

 
 وأمام د مع األعرايب الذي بال يف املسجد أمام الرسول صنذكر قصة النبي   

يها، ويعمل فيها ًأصحابه ظنا منه أن أرض املسجد مثل أرض الصحراء والفالة التي عاش ف
                                     

 .لصحيح مسلم، مسند أمحد من حديث عائشة  )١٥١(
 .سيث عمر بن أيب سلمة من حد متفق عليه )١٥٢(
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 هناهم ص ليزجروه ويمنعوه، ولكنه شما يشاء، فبال يف املسجد، فقام عليه الصحابة 
ُتزرموه َال«: ومنعهم وقال ُ ِ ْ ال تقطعوا عليه هذا الذي يفعله، وحال بينهم وبني :  أي)١٥٣(»ُ

أذية هذا األعرايب، وتركه حتى فرغ من قضاء حاجته يف املسجد، وعالج املوقف الطارئ 
 مكة دكذلك ضاقت عليه . أحسن عالج وأكمل منهج كام سنبينه إن شاء اهللا تعاىلب

بأوديتها وسهوهلا وجباهلا؛ بسبب سفهاء قريش الذين أرسفوا يف إيذائه والصد عن دعوته، 
ًومل جيد بدا إال أن خيرج إىل الطائف لعله جيد من ينرصه؛ لكي يبلغ رسالة ربه، وجيد املؤازرة 

ظفر بيشء من هذا، بل وجد األذى والتهكم والطرد باحلىص واحلجارة، والدفاع، فلم ي
، ص، وتلطخت نعاله بالدم، وسال دمه الزكي عىل أرض الطائف دحتى دميت عقباه 

 دلقي كل هذا من سفهاء الطائف وعبيدهم وغلامهنم وأطفاهلم، ثم غادر رسول اهللا 
 وهو يف قرن الثعالب، وهو الطائف وهو مهموم النفس مكلوم الفؤاد؛ فلم يستفق إال

ميقات أهل نجد تلقاء مكة عىل يوم وليلة، فرفع رأسه فإذا هو بسحابة قد أظلتهم، يقول 
ُفنظرت«: عليه الصالة والسالم َْ َ َفإذا َ ِ َفيها َ ُجربيل ِ ِ ْ ِفناداين ِ َ َ َفقال َ َ َّإن َ ْقد اهللاََّ ِ َسمع َ ِ َقول َ ْ َ 

َقومك ِ ْ َلك َ َوما َ ُّردوا َ َعليك َ ْ َ ْقدَو َ َبعث َ َ َإليك َ ْ َ َملك ِ َ ِاجلبال َ َ ِ ُلتأمره ْ َ ُ ْ َ َبام ِ َشئت ِ ْ ْفيهم ِ ِ ِفناداين ِ َ َ َ 
ُملك َ ِاجلبال َ َ ِ َفسلم ْ ََّ َّعيل َ َ َّثم َ َقال ُ ُحممد َيا َ َّ َ َفقال ُ َ َذلك َ ِ َفيام َ َشئت ِ ْ ْإن ِ َشئت ِ ْ ْأن ِ َأطبق َ ِ ْ ْعليهم ُ ِْ َ َ 

ِاألخشبني ْ َ َ ْ َ س والذي يقابله، ولو أطبقا عليهم هللك أهل مكة أبو قبي:  األخشبان جبال مكة»ْ
ْإن«أمجعون  َشئت ِ ْ ْأن ِ َأطبق َ ِ ْ ْعليهم ُ ِْ َ ِاألخشبني َ ْ َ َ ْ َ َفقال ْ َ ُله َ ُرسول َ ُ ْبل د اهللاَِّ َ ُأرجو َ ْ ْأن َ َخيرج َ ِ ْ ُ 

ْمن اهللاَُّ ْأصالهبم ِ ِ ِ َ ْ ْمن َ ُيعبد َ ُ ْ ُوحده اهللاََّ َ ْ ُيرشك َال ََ ِ ْ ِبه ُ ًشيئا ِ ْ هل توجد القدرة : ل هناتأم. )١٥٤(»َ
 راض عام يفعل؛ ألن اهللا أجاز له عىل االنتقام أم ال توجد؟ توجد حتى أنه ضامن أن اهللا 

ذلك ملا أرسل جربيل وملك اجلبال معه، فبال شك أنه يباح له االنتقام، بعض الناس ينتقم 
                                     

 .سمن حديث أنس بن مالك  متفق عليه )١٥٣(
 .لمتفق عليه من حديث عائشة   )١٥٤(



 

 

 

  
 

 
 

ًه ال وزر عليه أبدا ًشفاء لغليله، ويعرف أن االنتقام حمرم عليه، لكن هنا هو مطمئن متاما أن
 بتسخري املالئكة، كان يقدر يف االنتقام، وقادر عىل االنتقام، وأمره ال يرد؛ ألنه من اهللا 

أن يرد اعتباره عن هذه األذية التي تعرض هلا من العبيد والغلامن يف الطائف واألرشاف 
وافع ، فاألسباب والددحتى رضبوه باحلجارة حتى دميت قدماه، وأصابه ما أصابه 

ًلالنتقام موجودة، ووسيلة االنتقام مضمونة متاما، وهناك حاجة موجودة إىل رد االعتبار 
ً للناس عموما، دوإىل شفاء الصدر من الكفار، ولكن الرمحة والشفقة يف صدر نبي اهللا 

: ًإذا. صورفقه حتى بالذين يعاندونه موجود حتى أنه غلب جانب االنتقام والبطش 
لنبي عليه الصالة والسالم وهو من هو، واالستحقاق لالنتقام يشتد كلام األذية موجودة، ل

كان الشخص الذي أخطأت يف حقه أرشف وأعظم، فمن يف البرشية كلها أرشف وأعظم 
، ومع وجود كل الدوافع والقدرة عىل االنتقام إال أنه آثر جانب صوأجل من رسول اهللا 

 يعبده وحده ال رشيك له، فبال شك أن الصغار الرمحة، ومتنى أن خيرج اهللا من أصالهبم من
ِهم أوىل هبذه الرمحة، وأوىل بالرفق، وأوىل بأن تتحرر من الدافع لالنتقام، تتشفى من من؟ 

فال شك ! من ابنك الذي هو فلذة كبدك، تتشفى فيه وترضه أبلغ الرضر، وتؤذيه أشد األذية
ة األنبياء ومن تبعهم يف هذه الناحية  وسريدأننا حمتاجون إىل إعادة التذكري بسرية النبي 

الرتبوية؛ ألن أسلوب التشدد والغلو والعنف والتنطع والقسوة كلها أساليب حذرت منها 
 M K J I H G 8 7h i j k l m رشيعة اإلسالم، 
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ِأمرين ْ َ ْ ُّقط َ َّإال َ َأخذ ِ َ َأيرسمها َ َ ُْ َ ْمل َما َ ْيكن َ ُ ًإثام َ ْ ، صً، فإذا كان إثام كان أبعد الناس منه )١٥٥(»ِ
َهلك«: وقال عليه الصالة والسالم َ َاملتنطعون َ ُ ِّ َ َ ََقاهلا ُْ ًثالث َ ، وهم املتعمقون مسلم رواه )١٥٦(»اََ

وقال عليه الصالة والسالم أيضا كام رواه . الضالون املجاوزون احلدود يف أقواهلم وأفعاهلم
َّإن«: البخاري َالدين ِ ٌيرس ِّ ْ ْولن ُ َّيشاد ََ َ َالدين ُ ٌأحد ِّ َ َّإال َ ُغلبه ِ َ َ ُفسددوا َ ِّ َ ُوقاربوا َ َِ ُوأبرشوا َ ِ ْ ََ 

ُواستعينوا َِ ْ ِبالغدوة َ َ ْ َ ْ ِوالروحة ِ َ ْ ٍويشء ََّ ْ َ ْمن َ ِالدجلة ِ َْ إن الدين يسري، لكن جعل :  مل يقل)١٥٧(»ُّ
َّإن«الدين هو اليرس،  َالدين ِ ٌيرس ِّ ْ ْولن ُ َّيشاد ََ َ َالدين ُ ٌأحد ِّ َ َّإال َ ُغلبه ِ َ َ ُفسددوا َ ِّ َ ُوقاربوا َ َِ َ 

ُوأبرشوا ِ ْ ُواستعينوا ََ َِ ْ ِبالغدوة َ َ ْ َ ْ ِوالروحة ِ َ ْ ٍويشء ََّ ْ َ ْمن َ ِالدجلة ِ َْ ، فأمر باليرس، وأمر باألخذ »ُّ
َّإن« -صكام قال -باألسهل واألرفق يف األمور كلها؛ ألن الرفق  َفقِّالر ِ ُيكون َال ْ ُ  ِيف َ

ٍيشء ْ َّإال َ ُزانه ِ َ َوال َ ُينزع َ َ ْ ْمن ُ ٍيشء ِ ْ َّإال َ ُشانه ِ َ ًاملريب املسلم سواء كان مدرسا أو : ًإذا. )١٥٨(»َ
ًمدرسة أو أبا أو أما ينبغي أن يكون عطوفا شفوقا ودودا حمبا ملن يربيهم، مرتفقا هبم، صبورا  ًً ً ًً ً ً

ًعليهم، متأنيا يف تعليمهم، حريص ا عىل نفعهم، وهو يف ذلك يقتدي بأسوته وقدوته الذي ً
، حيث كان قمة يف الرمحة صًكان نموذجا حيتذى وأسوة يقتدى به يف هذا اخللق القويم 

كانت هذه مقدمة الستعراض هذا البحث، وهو . والشفقة والعطف والرفق واللني ألمته
صالح بن سليامن املطلق بحث تربوي، وهو عبارة عن رسالة ماجستري، أعدها الشيخ 

مبدأ الرفق يف التعامل مع املتعلمني من منظور الرتبية اإلسالمية، وسوف :  بعنوانالبقعاوي
 .نأخذ بعض املقدمات من الكتاب ثم نكمله إن شاء اهللا تعاىل فيام بعد

                                     
 .لمن حديث عائشة  متفق عليه )١٥٥(
 .سصحيح مسلم من حديث عبد اهللا بن مسعود  )١٥٦(
 سصحيح البخاري من حديث أيب هريرة  )١٥٧(
 .لصحيح مسلم من حديث عائشة  )١٥٨(
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الرفق يتضمن عدة معان، وكل ما فيه مادة رفق فهو يدل عىل موافقة ومقاربة بال   

عنف، فالرفق خالف العنف، وضد العنف، والرفق لني اجلانب، أرفق يب، وترفق، ورفق، 
: هو لني اجلانب، لطيف القول والفعل، واسرتفقته فأرفقني بكذا، يعني: وفيه رفق، أي
انتفعت، مثل املرافق، سميت بذلك ألننا ننتفع هبا، :  وارتفقت به أينصحني بكذا،

االرتفاق االنتفاع؛ ألن الرفق يؤدي إىل املنفعة، والرفق ما استعني به، واللطف هو الرفق 
ًأيضا، رفق به وعليه رفقا ومرفقا، والرفيق ضد األخرق، ورفق فالن أي ً اهللا : نفعه، يقال: ً

الرأفة، فهو فعيل بمعنى فاعل، والرفق لني اجلانب وهو خالف رفيق بعباده، من الرفق و
أن الرفق نفع : خالصة الكالم يف تعريف اللغة واملعاين اللغوية ملادة الرفق: ًإذا. العنف

اآلخرين، والرمحة والرأفة هبم، واألخذ باأليرس واألسهل، وعدم التشديد ولني اجلانب، 
وحينام نطبق معنى الرفق عىل . ف وضد اخلرقواللطف بالقول والفعل، والرفق ضد العن

إرادة نفع املتعلم ومعاملته بالسهولة : إن الرفق باملتعلم وبالذي نربيه هو: هذا البحث نقول
وعدم التشديد عليه يف مادة الدراسة وأعامهلا، بحيث ال حيمله املريب ما يشق عليه، ويكون 

ً وال يوقع العقوبة عليه ابتداء، وال يكون ًرحيام به، لني اجلانب، لطيف القول والفعل معه،
ًعنيفا يف التأديب بل يف حالة وسط بني العنف وبني الضعف متحمال ما يصدر من املتعلم  ً

 .برحابة صدر وصرب، غري مكرتث لعتابه

 
7 : األوىل: ورد يف القرآن الكريم لفظ الرفق ومشتقاته يف مخس آيات كريامت  

8 M K J I H G I J K L M N O P Q R S 
T U V XW Y Z [ \ L]ًفرفيقا ] ٦٩: النساء

ًصاحبا، ملاذا سمي الصاحب رفيقا؟ النتفاعك يف صحبته؛ وسبق أن االرتفاق: معناه هو : ً
ًاالنتفاع؛ ألنك إذا صاحبت هؤالء تنتفع بصحبتهم، فيسمى الصاحب رفيقا الرتفاقك 
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 بعضهم ببعض؛ ألن الصحبة التي تكون رفقة ينفع بعضهم بصحبته، ومنه الرفقة الرتفاق
 ` ^_ [ \ ] M K J I H G 8 7Z : الثانية. ًبعضا
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2 3 4 L]يرفق : املهايمي هييئ لكم ما تنتفعون به، قال :ًفمرفقا يعني] ١٦: الكھف
بنفوسكم فيعطيها من لذات عبادته ما ينسيها سائر اللذات، عىل أن لذاهتا مل ختل من أذية، 

؟ هذا جواب M + * L: واوملاذا جزموا هبذا األمر فقال. وهذه خالية عن األذيات كلها
أن العاقبة إن أويتم إىل الكهف وهجرتم الكفرة الوثنيني ستكون هي الرفق؛ : األمر، يعني

فمن أين جاء هذا اجلزم؟ جاء من يقينهم وقوة رسوخهم بفضل اهللا تبارك وتعاىل، وأنه لن 
: الرفقهذه اآلية توضح أحد معاين : ًإذا. يضيعهم، ومن قوة وشدة توكلهم عىل اهللا 

M 4 3 2 1 0 /Lالنفع الذي ال أذية فيه، وهذا من كرم :  املرفق هنا
 الذي أنتم فيه ما ترتفقون به M2 1 0 /L هلؤالء الفتية املؤمنني،  اهللا

ًوتنتفعون بحصوله، فهم جلئوا إىل الكهف فرارا من هؤالء املرشكني الذين قد جيربوهنم عىل 
سع عليهم، وسهل هلم األمر، وجعل هلم االنتفاع الكفر، فنرش اهللا هلم من رمحته، وو

والفائدة من هذا اللجوء إىل الكهف حيث أبعدهم عن أعني الكفار، وسلموا من القتل 
M K J I: الرابعة. والبطش والفتنة يف الدين  H G 8  7B C D FE 

G H I J K ML N O P Q R S UT V W 
X Y Z [ ]\ ^ _ ` a b L ]٢٩: الكھف[  ` 

aًساءت النار منزال ومقيال وجمتمعا وموضعا لالرتفاق، وهذا ذم حلالة النار :  أي ً ً ً
نفسها، أهنا ساءت املحل الذي يرتفق به؛ ألنه ليس فيها ارتفاق، وإذا كانت النار هبذه 

ليس فيها ارتفاق، وإنام :  بمعنىa ` الوصفة، هل فيها ارتفاق أو منفعة؟ ال، 
ي ال يفرت عنهم ساعة، فهذا جيمل ما ورد يف اآليات األخرى فيها العذاب العظيم الشاق الذ

 وكأن البرشى ستكون بخرب عظيم، إال أنه يفاجأ السامع بأنه )برش(: من التهكم حيث يقول
ليس فيها ارتفاق وإنام فيها العذاب العظيم الشاق :  يعنيa `عذاب أليم، 

H G 8 7 : خلامسة واألخريةا. الذي ال يفرت عنهم ساعة وال نفع فيها عىل اإلطالق
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:  أيM® ¬Lفهذه الدار اجلليلة، هي نعم الثواب للعاملني، ] ٣١: الكھف[
يرتفقون هبا، ويتمتعون بام فيها مما تشتهيه األنفس وتلذ األعني، من احلربة والرسور والفرح 

من هذه : ًإذا. ذات املتواترة والنعم املتوافرة، وهذا بال شك أحد معاين الرفقالدائم والل
8 اآلية األوىل هي : اآليات القرآنية اخلمس يتضح لنا بعض معاين الرفق ومرادفاته  7
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 اآلية .ءتفع هبذا االتكاعليه ويستفاد منه وينتفع به؛ ألن املرافق يتكئ عليها اإلنسان، فين
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8  :أما اآليتان الرابعة واخلامسة التي فيها. االنتفاع وسهولة األمر وتأثريه: بمعنى  7
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ساء املحل واملقام الذي يسكنون فيه، :  يعني)ًساءت مرتفقا (بحسب فعل الذم أو املدح، فـ
ْوحسنت(: وال يوجد فيه نفع وال فائدة، واآلخر َ ُ َ ً مرتفقاَ َ َ ْ  املراد حسن التمتع والفائدة )ُ

نكتفي هبذا القدر، وآخر دعوانا أن احلمد هللا . وحصول النفع لغريه، وهذا أحد معاين الرفق
 .رب العاملني، وصىل اهللا وسلم وبارك عىل عبده ورسوله حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني



  
  
  
  

  الشريط التاسع
 أطفالنا والصالة



 

 

 

  
 

 
 

 عامد الدين حث الرشع عىل أن يتعلمها األطفال منذ صغرهم، بل ما كانت الصالة
يرضبوا عليها وهم مل يبلغوا بعد سن التكليف، وهو آخر أسلوب يستخدم معهم كي 

ولكن قبل العقاب . يصلوا، وإنام يستخدم للتوجيه والرتبية ال من أجل االنتقام والعقاب
ن الوالدين، والرتغيب يف الصالة بالثواب هناك التعليم عن طريق التوجيه بالقدوة احلسنة م

عليها والتشجيع، فيتحرى األب أن يغرس يف الطفل معانيها اجلميلة، ويربط املسجد 
 .والصالة بكل ما حيبه الطفل وهيواه

 
 برجمة حياة الطفل ومواعيده بأوقات الصالة وربطها بام حيبه

ن يقرن األمور املحببة بالصالة حتى يتعود الطفل ويربمج حياته عىل كذلك عىل األب أ
بعد صالة العرص نزهة، أو يشرتي له هدية أو لعبة حيبها، فال تقول له : ًمواعيد الصالة، مثال

بعدما نصيل العرص أو بعدما : الساعة السادسة سآخذك وسأعمل كذا، إنام تقول له: مثال
 وحدد املواعيد، واضبطها بالصالة لكي تكون -ًدائام- نصيل املغرب سنعمل كذا، اربط

ًجزءا أساسيا يف اجلدول اليومي بالنسبة إليه؛ ألنه إذا عرف أنه بعد الصالة سيخرج يتنزه  ً
كذلك يرتب مجيع . فسيتحفز لذلك ويستعد للصالة يف وقتها القرتاهنا بأمر حمبوب لديه

. نظيم الوقت بناء عىل أوقات الصالةمواعيده مع أوالده بأوقات الصالة؛ فيتعلمون ت
كذلك يذكرهم بني احلني واحلني بفضائل الصالة من القرآن الكريم والسنة الرشيفة؛ حتى 

يعود الصبي خاصة بعد سن . يكتمل تصورهم الفكري عن الصالة ومنزلتها يف الدين
ًيل ولو جزءا العارشة عىل أداء السنن الرواتب مع الصلوات املفروضة، وحيرص عىل قيام الل

ًيسريا، فيعلن األب ألوالده أنه سيقوم ليصيل يف الليل وقت كذا وكذا، ثم يرتكهم يتنافسون 
يف االستيقاظ يف ذلك الوقت، دون أن يوقظهم األب لتقوى إرادهتم ويعتادوا من قبل 

 . ًأنفسهم، وخيفف هبم يف الصالة، ومن نعس منهم أمره بالنوم رفقا به
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كذلك ينبغي متابعته يف مدى انتظامه للصالة، وتكرار األمر هبا دون ملل، فإذا شغل 

ًلو أن الطفل له لعبة حمببة إليه جدا وتريد أن : مثاله. ّاألب أو غاب وكل من يقوم بمتابعته
الة لو يف هذه احل: وعىل كل حال. صل لكي تلعب: قل له! تأمره بالصالة، فكيف تأمره؟

شددته من اللعب إىل الصالة فقد يشعر أنه حرم مما كان يفضله، أو ربام يعاندك، وهو ال 
يعاندك ألنه ال يريد أن يصيل، لكن ألنه يتمتع باللعب، فاحلل يف هذه احلالة أن تعمل 
حسابك قبل موعد الصالة بعرش دقائق، وختربه بأن الصالة ما بقي عىل وقتها إال عرش 

ت ال حترمه من اللعب أو تقطعه عن اللعب إىل الصالة، لكن تأيت إليه قبل موعد فأن. دقائق
فاللعب يف هذه الفرتة : بقي عىل األذان ربع ساعة أو عرش دقائق؛ أي: الصالة، وتقول له

فإذا شغل . حتى إذا سمعنا األذان فعليك أن تقوم وتتوضأ وتصيل، فنراعي مثل هذه األمور
ن األسباب فإنه يوكل من يقوم بمتابعته من الذين يف املنزل األب أو غاب ألي سبب م

:  أنه قالس ابن مسعودويأمرون الطفل بالصالة خالل فرتة غيابه أو شغله، روي عن 
ُحافظوا« ِ َعىل َ ِأبنائ َ َ ْ ْكمَ ِالصالة، ِيف ُ ُوعودوهم َّ ُ ُ ِّ َ َاخلري َ ْ َّفإن َْ ِ َاخلري َ ْ ٌعادة َْ َ ، احلل هو الرتبية )١٥٩(»َ

ًبالعادة، وال نبخل بمكافئته أحيانا النتظامه يف الصالة، لكن ال يواظب عىل ذلك حتى ال 
. نعلمه عىل أن التعامل تعامل مادي حتى يف العبادة، بل نربطه بالثواب له من عند اهللا 

ًوأيضا املديح له والثناء والتشجيع من األبوين مثال، فال بأس بمكافئته أحيانا النتظامه يف  ً ً
كنت سوف أحاسبك عىل هذا اخلطأ، لكن ألنك : الصالة، وإذا حصل منه خطأ فقل له

عىل كل . ًهذا نوع أيضا من املكافئة. حتافظ عىل الصالة فسوف أعفو عنك هذه املرة
للمكافئات املادية ال يواظب املريب عىل ذلك، ويف نفس الوقت إذا أعطى األحوال بالنسبة 

 .هدية مادية من وقت إىل آخر ينوعها

                                     
 .ساين من حديث عبد اهللا بن مسعود املعجم الكبري للطرب )١٥٩(
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كذلك ال يشتد األب مع الطفل قبل سن التمييز يف أمر الطهارة للصالة وسرت العورة، 

السابعة أو فام فوق وهو مقرص يف ممكن أن الطفل يأيت إىل الصالة حتى يف سن : بمعنى
ًبعض أركان ورشوط الصالة خصوصا يف سرت العورة؛ ألن صالته تصح، ومعلوم حديث 

فقد . اسرتوا عنا عورة صاحبكم: الصبي الذي كان يصيل بالناس، فاشتكى النساء وقلن
ال بأس : ًفإذا. كان أثناء الصالة ينكشف منه يشء، فالشاهد أن صالته كانت صحيحة

لتساهل يف حتصيل رشوط الصالة يف مراحل التدريب األوىل، كأن يسجد يف أي األحوال با
ال تتشدد معه قبل سن التمييز يف أمر : أو يف أي األوضاع، فهذا فيه نوع من التدريب، يعني

الطهارة للصالة وسرت العورة، بل اتركه يقلدك كيفام كان، وال تكفه عن التقليد؛ ألن زجره 
 . وهو غري مكلف ينفره من الصالةيف هذه السن 

 
أنت : ًالطفل الذي يصيل ال نتصيد له األخطاء، وكلام غلط غلطا تقول له: األمر اآلخر

هذا سوف يكرهه يف . إىل آخره... أنت تصيل وال تسمع كالم أمك: تصيل وتعمل كذا، أو
ًبئا شديدا عليه فينفر منها، والنبي الصالة، وسيحتسب الصالة ع  ْمُكْنِ مَِّنإ«:  يقولدً

نتغاىض عن أخطائه؛ ألنه من حقه أن خيطئ يف .. فبالعكس. »اْوُرَِّفنُ تَالَا وْوُِّرشَ، بَنْيِرِّفَِنُمل
هذا السن، ويتعلم من التجربة واخلطأ، ويمكن حتويل العبارة بطريقة أكثر إجيابية، 

خ املبارش الذي قد يشعره بأن الصالة عبء عليه، وأنه إذا ختلص من واستبدال هذا التوبي
وهذا حيدث . الصالة سوف يتخلص من كل هذا التوبيخ؛ ألن الذي ال يصيل ال يعاتب

والصحيح أن . أنت حمجبة وتفعلني كذا: ًأيضا مع البنات يف موضوع احلجاب فيقولون هلا
ليق بك أن تفعيل كذا وكذا، بدون إظهار أنت حمجبة ومؤدبة ومهذبة، والذي ي: يقال هلا

 . النقد اهلدام

 



 

 

 

  
 

 
 

وهي بلوغ الطفل سن السابعة من العمر يف التقويم اهلجري، وهنا جيب : هناك مناسبة
ُمروا«: دعىل األب أن يأمره بالصالة، لقول النبي  ْأوالدكم ُ ُ َ َْ ِبالصالة َ َ َّ ْوهم ِ ُ ُبناءَأ َ َ ِسبع ْ ْ َ 

َسنني ِ مع العلم أن التدريب . ً، وأيضا يأمره بتحصيل رشوطها كالطهارة وسرت العورة)١٦٠(»ِ
ًاملبكر عىل الصالة بلطف وبرفق مع االستمرار جيعل الصالة يف حياة هذا الطفل جزءا من 
ًكيانه ال يمكن أن ينفصل عنه أبدا، فإذا أحكمنا غرس الشعور بأن الصالة جزء من 

. يته وهويته وكيانه؛ كان هذا أدعى إىل أن يتمسك هبا حينام جتب عليه وال يضيعهاشخص
ًوعند إكامل سن السابعة ال ينبغي أن يمر هذا التاريخ مرورا عابرا، ونحن وإن كنا ضد  ً
االحتفال بعيد امليالد؛ ألن هذه بدعة ليس هلا عالقة باإلسالم، لكن سن السابعة نحن ال 

ًألن سن السابعة له مناسبة رشعية مهمة جدا، وهي أنه سوف يبدأ بأمره نسميه عيد ميالد، 
بالصالة، فيجب عىل األب أن يأمره بالصالة، وهي غري واجبة عىل الطفل، فبالتايل جيب أن 

بقي لك أربعة أشهر : يسلط الضوء عىل هذا التاريخ، ويعد للطفل مقدمات؛ كأن يقول له
ًيف الكالم شيئا مغريا، وأن أمال كبريا سيتحقق، وأن فالنا وتبدأ تصيل مثل الكبار، فتضع له  ً ً ً ً

فاملطلوب تعميق هذا . إذا أكمل السابعة سيحافظ عىل الصالة باستمرار ويواظب عليها
احلدث اهلام، ألننا نريده أن يعلم أن ما قبله مفصول عام بعده، وأنه اآلن يستقبل مرحلة 

، ولكن ليس عىل أهنا مسئولية ستلقى عىل كتفه ًجديدة؛ فالبد أن هييئ نفسه هلا مسبقا
! ست سنوات: كم سنك اآلن؟ فيقول لك: وعبء عليه، ولكن ألنه سيكرب، فتقول له

ًعندما تبلغ سبعا ستصبح رجال إن شاء اهللا، فنربطها بيشء يكون له أمل وطموح : فتقول ً
ًابعة مرورا عابرا، بل البد ال ينبغي أن يمر تاريخ إمتامه سن الس: ًفإذا. هو متطلع إليه بلهف ً

أن يعمق هذا احلدث اهلام من خالل إعالمه قبلها بأنه مقبل عىل أمر عظيم، وهو اقرتاب 
نوعي ألمره بالصالة، فإذا بلغ السابعة فصىل أول فرض مجع له أبوه بعض أصدقائه وإخوته 

                                     
 .سبق خترجيه )١٦٠(
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ه ملواعيد الصالة، أو ًيف حفل صغري ابتهاجا هبذه املناسبة الطيبة، وكذلك يأيت له والده بمنب
تقويم حتى يعرف مواعيد األذان، أو يأيت بأي نوع من أنواع اهلدايا ملثل هذه املناسبة، أو 
ًحلوى حيبها، وكل صديق حيرض له هدية بسيطة، فيحس أن املناسبة عظيمة جدا، ال احتفال 

بداية التحول بعيد ميالد، ألن هذا تضخيم لألمر العظيم، واملهم الذي هو مقبل عليه، وهو 
 . ًإىل أداء الصالة، أو مثال يقدم له ساعة لكي يعلم هبا مواعيد الصالة

 
عىل األب أن يعلم ولده الوضوء والطهارة بالرشح النظري، ثم بالتدريب العميل 

السنن يف املراحل املتكرر، مع تبسيط األمر بقدر املستطاع، فال تكثر عليه من األدعية أو 
األوىل، ولكن بنوع من التبسيط الشديد يف العبارة، فيعلمه الوضوء والطهارة بالرشح 
ًالنظري، ثم بعد ذلك بالتدريب العميل املتكرر، فيمثل نموذجا للوضوء أمامه وجيعله يكرر 
 ذلك خطوة خطوة كام يفعل هو يف الوضوء، ويسمح له بالتطبيق أمامه، فإن أخطأ يف عمله

ًعلمه ووجهه بلطف وبدون تعنيف، فإذا أتقن الوضوء مدحه واحتضنه وقبله مشعرا إياه 
، وال يشرتط أن يكون الثواب )املدح بالثناء عليه(برضاه عنه، وهذا نوع من املثوبة املعنوية 

كذلك . ًدائام باحللوى والنقود، لكن ممكن بأن يظهر الرضا عنه وتقديره ملا صنع بغريها
ًويالحظ أننا هنتم كثريا بأمور . ل الوضوء وحيفزه عىل احلرص عىل حتصيل ثوابهيعلمه فضائ

الرتهيب مع الطفل، وإن كان وال بد من الرتهيب فيكون الرتهيب بصورة عامة دون أن 
من : إذا مل تصل فسوف تدخل النار، وسوف يعذبك اهللا بكذا وكذا، لكن قل: تقول له مثال

ول كذب، والطفل إذا مل يصل فلن يدخل النار، ألنه غري ال يصيل يعاقبه اهللا؛ ألن األ
 .مكلف، فلينتبه إىل مثل هذا

 
كذلك يتم تعليمه الصالة منذ السن الباكرة دون توجيه مبارش، بل يكرر األب صالة 

رأوا النوافل يف املنزل عىل مشهد من أوالده، وهم سوف يتأثرون بام يرونه أعمق األثر، إذا 
ً ساجدا، قائام خاشعا، قد استغرقته الصالة ورصفته متاما عام آأباهم يمرغ وجهه هللا  ًً ً
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حوله؛ ألن الطفل مع الوقت يالحظ ويستنتج أن الذي يدخل يف الصالة ال جيوز أن يكلمه 
أن الطفل : الشاهد. أحد، وال أن يأكل أو يرشب؛ ألن الصالة قد استحوذت عىل كل كيانه

 هذا املشهد أن أباه متى ما دخل يف الصالة فإنه لن يستجيب له، وكذلك سوف يعلم من
 ومن شأنه أن يغرس ، وهذا مما يؤثر فيه أعمق األثرًوكذلك صالة األب خاشعا هللا . أمه

وهذه هي الرتبية بالعادة، فهم يتعرفون عىل أعامل الصالة . يف نفوس األطفال عظمة اهللا 
ينام ينام تلقنه بعض أذكار املساء، وحينام يأيت الصباح تلقنه بعض ح: ًمثال. وحيبوهنا بالعادة

َّأذكار الصباح، ومن ثم تتحول إىل عادة يواظب عليها،وهذا مما يعينه فيام بعد عىل االستقامة 
 .عىل هذه األمور الرشعية

 
 تربية األطفال عىل املحافظة عىل كذلك من األسباب التي ينبغي أن ال نغفل عنها عند

، وأن يتأسى بإبراهيم عليه السالم ملا كان يقول يف آأن يستعني اإلنسان بدعاء اهللا : الصالة
 « M K J I H G 8 7³ ´ µ ¶ ¸ º¹: دعائه
¼ ½ ¾ L]ينبغي لإلنسان أن يلهج هبذا الدعاء يف كل مناسبة، ،]٤٠: إبراھیم 

 . اء بال شك من أنجح وأقوى أسباب حصول املقاصدويتحرى أوقات اإلجابة؛ ألن الدع

 
عىل األب أو املريب أن يعلم أن العقاب البدين برشوطه هو الوسيلة األخرية للرتبية، كي 
ال يتعود عليه الطفل، وبالتايل ال جيدي استعامله فيام بعد، فمسألة العقاب البدين بالنسبة 

وع شائك للغاية، ويساء فهمه، وبالتايل تطبيقه عند كثري من الناس، وله للطفل موض
ضوابط إن شاء اهللا سنتكلم عنها فيام بعد، وأرجو أن يكون ذلك يف أقرب وقت ممكن، 
ونحاول أن نفرده من بعد ضمن املوضوعات الرتبوية املهمة؛ ألن دفع املضار مقدم عىل 

ة اجلهل الواقع يف الناس بموضوع الرتبية، جلب املنافع، فموضوع الرضب حيصل نتيج
ُومن الناس من يتصور أنه إذا مل يرضب أنه من املمكن أن يضيع سنة ويقع منه تقصري، 



 

 

 

  
 

 
 

ليس هناك نزاع عىل اإلطالق يف أمهية ورضورة مبدأ . نعم! حيث مل يرضب األطفال؟
مهم، لكن أنواع الثواب والعقاب يف الرتبية، أي أن مبدأ الثواب والعقاب مبدأ أسايس 

. الثواب أو أنواع العقاب تعترب مسألة أخرى؛ إذ ليس من رشط العقاب أن يكون بالرضب
ُمروا«: والرضب له رشوط كثرية، لكن متى رشع الرضب؟ قال عليه الصالة والسالم ُ 

ْأوالدكم ُ َ َْ ِبالصالة َ َ َّ ْوهم ِ ُ ُأبناء َ َ ْ ِسبع َ ْ َسنني َ ِ ْوارضبوهم ِ ُ ُ َِ َعليها ْ ْ َ ْوهم َ ُ ُأبناء َ َ ْ ٍعرش َ ْ ، فإذا )١٦١(»َ
 وشأهنا هذا الشأن العظيم، ال يرضب عليها ،ٍكانت الصالة التي مقامها يف اإلسالم عال

الطفل إال بعد بلوغ العارشة، فكيف بغريها؟ وهل هناك يشء أهم من الصالة؟ سنرى 
ًبعض اآلباء القساة الغالظ القلوب يرضبون األطفال رضبا مربحا عىل أتفه األش ياء، ً
أن : ًواليشء الغريب واخلطيئة املتكررة يف الرتبية أن كثريا من املربني ال يتفطن إىل حقيقة هي

طفلك ليس أنت، فال جيعل اإلنسان عقله بعقل الطفل، وإال فإنه إنام يرضب بعنف ألنه 
الرضب رشع برشوط كعالج، لكن إذا .. ًخرج الرضب عن كونه نوعا من أنواع العالج

 إىل داء ال دواء فال داعي له، ألنه له هدف تربوي؛ ولذلك ال جيوز لإلنسان أن كان سيتحول
يرضب وهو غضبان، والرشع الرشيف واآلداب الرشعية ال تبيح لك رضب الطفل وأنت 

 وتقرر الرضب وأنت هادئ؛ ،غضبان، بل عليك أن ترتيث حتى تذهب سورة غضبك
قويم والعالج، لكن يف حالة الغضب ألنك عند اهلدوء سيكون اهلدف من الرضب هو الت

سيكون اهلدف هو إفراغ شحنة الغضب يف رضب الطفل، ولن يتوقف الرضب حتى هتدأ 
النفس وخترج شحنة الغضب، فبالتايل ليس هذا هو الرضب املرشوع أو املقصود برتبية 

فقد خرج إىل كونه وسيلة عقاب وانتقام للنفس وإخراج شحنة الغضب، : ًإذا. الطفل
س هناك تكافؤ بني الطفل الصغري واإلنسان الضخم كبري العضالت والقوة، لذلك فإن ولي

الرضب البد أن يصدر من اإلنسان وهو يف غاية اهلدوء واالتزان، ثم يقرر أن الرضب يف 

                                     
 .سبق خترجيه )١٦١(
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ًمصلحة، وبالتايل سيكون رضبا رفيقا ال كرضب العبيد، كام حيصل من بعض اجلفاة فعىل . ً
 والعقاب ال مناص منها يف العملية الرتبوية؛ ألهنا وسيلة من كل األحوال قضية الثواب

وسائل الرتبية، لكن معنى العقاب أشمل من أن يكون بالرضب، ووسائل العقاب كثرية 
ًمتعددة، كام أن العقاب البد وأن يكون متناسبا مع حجم اخلطأ، فال يكون عقابا شديدا عىل  ً ً

 أن العقاب البدين إنام هو الوسيلة األخرية للعقاب، كام أنه البد أن يعرف املريب. خطأ تافه
ًوآخر مرحلة من مراحل العقاب؛ ألن الطفل إذا ما اعتاد أن األب دائام يستعمل ضده 
سالح الرضب فسوف يفقد هذا السالح تأثريه، ويفقد الطفل اإلحساس بالرضب، ويشعر 

اس املتهورين يرتبط أن كرامته قد أهدرت منذ زمن، ومن املؤكد أن الرضب عند الن
بالتحقري والشتم والسب ونحو هذه األلفاظ، والطفل إذا ما تأثر هبذه األشياء فلن يفيد 
ًحينها استعامل الرضب معه فيام بعد وسيفقد تأثريه معه، لكن كلام كان نادرا ومنضبطا كلام  ً

 . أتى بالتأثري

 
 محده، والصالة والسالم عىل حممد رسوله وعبده، وعىل آله وصحبه من احلمد هللا حق

بناؤهم يف ناحية : البناء العبادي، أي: فمن أنواع البناء الرتبوي لألطفال: ثم أما بعد. بعده
العبادة، وأهم العبادة بال شك هو ركن الصالة، فاألطفال يعتقدون أن كل ما يفعله الكبار 

ل الناس وأفضلهم، ولذلك حياكوهنم ويقتدون هبم، ففي السن صحيح، ويرون آباءهم أكم
املبكرة ال يكتفي األطفال بمجرد تلقني معلومات ال يكون هلا أثر مثلام يكون األثر عن 
طريق القدوة العملية؛ ألن الفرتات األوىل للطفل يتأثر فيها بالتفكري املادي أو احليس، فهو 

ًإذا حدثت طفال عمره ثالث سنني ال تستطيع : مثال. اًيتأثر باألمور املحسوسة ويعيها جيد
اجلامل والعدل والسامحة والكرم وهكذا؛ ألن هذه ال يدركها : أن تكلمه عن املعاين املجردة

ًالطفل ألهنا معان جمردة، لكنه يدرك األمور املحسوسة ويتأثر هبا جدا فموضوع القدوة يف . ٍ
ً وأشدها أثرا عىل اإلطالق؛ ففي السن املبكرة ال حياة الطفل يعترب من أخطر وسائل الرتبية

 إذا مل توجد أمامهم القدوة الصاحلة التي ترتجم - الكالم الشفوي-يتأثر األطفال بالتلقني 
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بصورة عملية املعاين املجربة، ولذلك فإن أفضل وأعمق طريقة تؤثر يف حفر قيمة الصالة يف 
 الصالة أمامهم باستمرار، أما األب فبصالة نفوس األبناء، هي أن يروا أبوهيم حيافظان عىل

ممن -النافلة يف البيت، وأما األم فالفريضة، وإذا صىل الوالد دون أن يأمر األطفال الصغار 
 فسوف جيد األب أن الطفلة تذهب بجوار الذي يصيل وتقوم -دون السابعة بالتحديد

يه وهو يسجد وتنظر كيف يصيل بتقليده، وتقلده يف احلركات بطريقة سائدة معروفة، تنظر إل
ًحتى تقلده يف احلركات، فهو مل يدعوها أصال للصالة لكن الطفل يتقمص فعل األب، 
والتقمص يعترب من أعىل مراتب التقليد، بل أعمق وأقوى صور التقليد واملحاكاة هي 

 قبل وكام تكلمنا من. التقمص، فهو يتوحد مع أبيه أو يتقمصه ويفعل ما يراه بطريقة عملية
تعالوا معنا اآلن إىل حصة تربية، : ًمرارا أن موضوع الرتبية ال يكون بأن يقول األب ألوالده

ألن الرتبية عملية مستمرة خالل األربع والعرشين ساعة يف كل ! ثم يعطيهم حمارضات
أيب : إذا اتصل أحد يريدين فقل: ًسلوك يفعله اآلباء بالذات، فعندما يقول األب مثال البنه

فهذه تربية عىل الكذب واستباحة له، وأن الكذب يعترب طريقة مقبولة .  موجودغري
أيب يقول : قل له أيب غري موجود، فيقول: للتخلص من احلرج، أو واحد يطرق الباب فتقول

لك إنه غري موجود، فالطفل هبذه الطريقة يترشب الكذب، وأنت هبذا تعلمه كيف يستطيع 
و إذا كان األب خيون األمانة، أو يكيد لزمالئه ثم حيكي التخلص من املواقف بالكذب، أ

كل هذه وسائل تربية ترتك بصامت عميقة األثر مدى احلياة .. ذلك يف البيت والطفل يسمعه
جمرد التلقني بالكالم والوعظ الشفهي بالنسبة لألطفال ال يؤثر فيهم : ًفإذا. يف ذلك الطفل

تفكري متحجر، ليس : ، أي)كونرتيك سنجل: (ما مل توجد أمامهم صورة عملية، يسموهنا
ًهو تفكري املعاين املجردة، وإنام هو التفكري احليس، والبد من وجود يشء حيس وليس شيئا 
ًمعنويا فقط مثل قيم اجلامل، والتسامح والعدالة والنزاهة، ألن الطفل يف غفلة عن مثل هذه 

. لصورة التي يتوحد معها هذا الطفلاملعاين، لكنه ال بد أن يوجه بيشء حيس، فإنه جيسد ا
حمافظة األب أو األم عىل الصالة تؤثر يف األطفال أعمق األثر، وحتفر الصالة يف : ًإذا

 .ًوجداهنم حفرا
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إذا قرص الولد يف الصالة بعد العارشة وجب عىل األب وعظه وتذكريه بالنصوص 

 يف هتاونه أغلظ له يف القول وعنفه، وال يكلمه وال خيالطه الرشعية يف الصالة، فإذا استمر
وال يامزحه، وحيرمه من بعض األشياء املحببة لديه؛ فإذا فشل العقاب النفيس يلجأ األب إىل 

ْوارضبوهم«: دالعقاب البدين برشوطه؛ لقول النبي  ُ ُ َِ َعليها ْ ْ َ ْوهم َ ُ ُأبناء َ َ ْ ٍعرش َ ْ فاملريب . »َ
واإلثابة والتشجيع، ويتجاهل تقصري الطفل يف بعض األوقات، مع يقدم أسلوب الرتغيب 

ًحسن اإلشارة والتلميح دون الترصيح، فإن أرص عاتبه رسا، ويعبس يف وجهه، فإن أرص 
ًعاتبه جهرا أمام أرسته أو رفاقه بدون شتم أو سب أو حتقري، وهذا يشء غري مسموح به عىل 

ًالترصف، لكن ال ختتم عىل الطفل بأنه فاشل مثال اإلطالق، فإذا انتقدت فانتقد املوقف أو 
وال أمل فيه، فهذا حتقري للذات، وحتطيم لقدرات الطفل، لكن تنتقد الترصف فقط ال أن 

فإن متادى رغم ذلك هيدده بالرضب . تنتقد ذاته هو، أو حتقرها وتوبخها بصورة عامة
جأ إىل الرضب لكن بالرشوط ًويعلق عصا صغرية بحيث يراها، فإن مل تنفع هذه الوسائل يل

أن يعلم املريب أن الرضب وسيلة : ًثانيا. ال يرضب بأي حال قبل سن العارشة: ًأوال: اآلتية
عالج وإصالح، وليست إلهانته وحتقريه وتشويه نفسيته، وليس الرضب وسيلة انتقامية 

ية ملصلحة يقصد هبا تفريغ شحنة غضب املريب وإراحة نفسه، ولكنه رضورة تربوية استثنائ
أن ال يكون : ًثالثا. الطفل، وعليه فال يقدم املريب عىل عقوبة الرضب وهو غضبان ثائر

ًالرضب شديدا مربحا، ويستعمل فيه عصا معتدلة احلجم والرطوبة، وال يزيد عىل ثالث  ً
رضبات، وللوالد أن يزيد إىل عرش كحد أقىص، وأن يتوقى رضب الوجه واملواضع 

ًوال يكرره يف املوضع الواحد بل يفرقه، ويرتك بني الرضبتني زمنا  ،احلساسة من البدن
كذلك يكون الرضب عىل تقصري حقيقي ال عىل شبهة أو سوء ظن، . يذهب فيه أمل األوىل

وأن يتناسب العقاب مع حجم اخلطأ ونوعه، وأن يتوقف عن الرضب إذا ذكر الغالم اهللا 
ً يافعا، ملا كان صغريا جدا يف بداية نطقه حصل ًأحد اإلخوة أراه اليوم شابا.  واستغاث بهآ ً ً

User
Underline

User
Underline

User
Underline

User
Underline

User
Underline

User
Highlight

User
Highlight

User
Highlight

User
Highlight

User
Highlight

User
Highlight



 

 

 

  
 

 
 

أن الطفل ال يرضب : أن رضبه والده، وكنت ذكرت يف حمارضة حرضها هذا األب مع ابنه
ًجزاك اهللا خريا يا شيخ، فسمع هذا األمر : إذا ذكر اهللا، فأتاين الوالد بعد املحارضة وقال يل

ًون جيدا، فكان كلام رضبه أبوه يذكر اهللا األوالد معه، وهو يظن أهنم ال يفهمون وهم يفهم
إذا : ّأثناء الرضب، فكان يستغل هذه األشياء، فجاء أبوه يشتكي إيل أنه من حني سمع قويل

وهنا البد أن . ذكر اهللا يوقف الرضب فيذكر اهللا ويستغيث باهللا أثناء الرضب لكي أتوقف
نه إذا ذكر اسم اهللا يتوقف األب ، فمن تعظيم اسم اهللا أنزرع يف الطفل تعظيم اسم اهللا 

عن الرضب؛ فريتبط ذكر اسم اهللا بالرمحة، والعفو وتوقف األذية؛ فهذا يشء سيحبب إليه 
كذلك ال يكرر العقاب؛ ألن العقاب الذي يتكرر سيفقد فاعليته كسالح، فال . ذكر اهللا 

:  الطفل، لكن القاعدةيكرر العقاب بقدر اإلمكان حتى ال تفقد العقوبة قيمتها فال يبايل هبا
وهذا يشء . ًأن اإلنسان متى استطاع أن ينجز ما يريد بالرفق فال يعدل عن الرفق متاما

مطلوب، فإن الطفل الراقي املحافظ عىل كرامته يكون الكالم أشد عليه من الرضب، فنرتكه 
إن حيافظ عىل كرامته وال هندرها، فالرضب يشء استثنائي، وبرشوط كثرية سنفصل فيها 

ًلنفرتض أيضا أن األب قرص يف أمره بالصالة يف سن السابعة وجتاوز . شاء اهللا فيام بعد
السابعة والثامنة والتاسعة وجاءت العارشة؛ فإذا بلغ عرش سنني ومل يكن قد أمره بالصالة 
هل يبدأ بالرضب؟ ال يبدأ بالرضب، فإذا كان قد قرص يف أمره بالصالة بعد السابعة، فال 

بل يتدرج معه .. عه العقاب البدين مبارشة بعد العارشة وقد قرص يف تعويدهيستعمل م
 .ويمرنه ويعوده عليها من جديد

 
البد من تعويد الطفل عىل صالة اجلامعة منذ الصغر لكي يتعلق قلبه باملساجد، وهناك 

هذا وإن احلرص عىل . إلصغاء يف جمالس العلمًيتعرف عىل العلامء ويامرس عمليا آداب ا
مشاركة الكبار يف أفعاهلم ميل طبيعي عند الطفل؛ فليستثمر يف هذا املوضع، لكن ينبغي أن 
ًيكون الطفل عارفا بآداب املسجد، وحيافظ عىل املسجد من التلويث أو النجاسة أو اللغو 
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ن األطفال كانوا يتواجدون يف نعم هناك أحاديث تدل عىل أ. والرتاب ونحو هذه األشياء
املسجد، لكن أطفال الصحابة ما أظن أهنم كانوا مثل أطفالنا، فالذي يعرف آداب املسجد 
هو الذي يأيت إال لرضورة استثنائية، لكن ال جيوز أن نحول املسجد إىل دار حضانة، نسمع 

ع من التعسف فيه الرصاخ والصياح وصور ال تنتهي من القذارة وتلويث املسجد، وهذا نو
. يف استعامل حق إدخال األطفال يف املساجد، فنكون هبذا قد بدأنا من حيث انتهى الرشع

أعني أن الرخصة تتوقف عند حد معني، ونحن نأيت عند احلد األقىص ونجعلها نقطة 
انطالق إىل اإلفراط يف استعامل هذا احلق، فاألطفال جيب أن يكونوا معروفني بعدم اللعب 

وع الذي يسبب ضوضاء وأذية للمصلني، أو يعبث يف أجهزة املسجد أو نحو أو من الن
كذلك . ًذلك، فال بد أن يلقن أوال آداب املسجد؛ فإن اطمأن إىل ذلك أحرضه إىل املسجد

قبل أن حيرضه إىل املسجد هييئه؛ ألن الطفل يظل عنده نوع من اخلوف االجتامعي، وخياف 
ملسجد، فربام حيصل له نوع من اخلوف ويبكي ويرصخ، أن يالقي الناس بمكان واسع مثل ا

فالبد أن حيصل نوع من التهيئة قبل أن نذهب به إىل املسجد، ويوصف له املسجد عىل أنه 
تصف له .. ، ومكان واسع ومجيل، ونظيف وله رائحة طيبة، وفيه كذا وكذابيت اهللا 

اشرت حلوى من : ًليه، مثالاملسجد، وتقرن لون املسجد بكل يشء مجيل، وبأشياء حمببة إ
وأنت متيش تقول : ًمثال. جنب املسجد، فأدخل كلمة املسجد واقرهنا باحلاجات التي حيبها

ًانظر إىل هذا املبنى اجلميل، هذا هو املسجد، وأنا قريبا سوف آخذك معي لتصيل فيه، : له
 قبل اصطحابه، كذلك يمكن هتيئة جو املسجد. هذا نوع من التدرج قبل أن يأيت إىل املسجد

ًفال مانع أبدا أن يتفق مع اإلمام واملؤذن وبعض املصلني من اجلريان لرتتيب الوضع؛ ألهنم 
أطفال اليوم ورجال الغد، ويبدأ الرتبية من هذه السن الباكرة؛ فهي أعمق أنواع الرتبية، فام 

هم املستقبل، دمنا حمتاجني إليهم فنتذلل إليهم ونتحايل عليهم ونحاول أن نكسبهم، ألهنم 
فصغار اليوم سيصبحون كبار الغد؛ ألن األمة حمتاجة إىل هؤالء األطفال، ألهنم هم 
املستقبل حقيقة، فبالتايل ما املانع أن حيصل هذا التواطؤ بني األب واإلمام واملؤذنني وبعض 

User
Underline

User
Underline



 

 

 

  
 

 
 

املصلني أنه إذا حرض معي هذا الطفل فإهنم حيتفون به، ويالطفوه، وكذا بعض الناس من 
ًبار السن نالحظ أن عندهم ذوقا، فدائام يكون معهم ك لألطفال، ) شكوالته أو حلويات(ً

فعندما يرى أحدهم الطفل يف املسجد يعطيه حلوى، فهذا نوع من التلطف املراد يف أهل 
املسجد، فيتواصوا أنه إذا حرض الطفل الطفوه ليحس باألنس فيطمئن إىل أهل املسجد 

يف أول مرة يدخل فيها املسجد سوف يوقع يف نفسه شأن تعظيم ورواده؛ ألن االهتامم به 
. كذلك إذا كان اإلمام ممن يطيل الصالة إطالة ختالف السنة ينبه عىل عدم اإلطالة. الصالة

كذلك يربط الطفل يف املسجد بحلق حتفيظ القرآن الكريم، وجتويده بالتعاون مع إمام 
 الذي حفظه اهللا من كل سوء، والذي يمكن املسجد؛ ألن املساجد اآلن هي احلصن األخري

أن نصحح فيه األخطاء الرتبوية يف السهام املوجهة لألطفال واألبناء يف املدارس واإلعالم 
كذلك هيتم برتسيخ ارتباطه باملسجد وأهله عن طريق ممارسة أنشطة . إىل آخره... واملجتمع

معة وحيدثه عن آداهبا، ًكذلك يعظم دائام أمامه صالة اجل. نافعة ومسلية لألطفال
وأحكامها، ورضورة احرتامها وتوقريها، لكن ال حيمله ما ال يطيق من أمر صالة اجلمعة؛ 
ألن صالة اجلمعة تطول فيها اخلطبة والصالة؛ فممكن مع الوقت أن يمل الطفل، وقد 

ولألسف الشديد يف هذا الزمان . يصعب عليه أن حيافظ عىل الطهارة فهو يريد أن يلعب
ًندر جدا أن نرى من يتمسك بالسنة، حتى الذين ينتمون إىل السنة والسلفية فالسنة ينبغي ي

احرتامها، ومن السنة تقصري اخلطبة وإطالة الصالة، والذي حيصل اآلن لألسف الشديد أن 
ًتتحول اخلطبة وكأهنا حمارضة طويلة فيها مشقة فعال عىل الناس، فخطبة اجلمعة البد أن 

اخلطيب بأنه يقرص اخلطبة ويطيل الصالة، فإذا فعل ذلك عرف الناس أن هذه يشتهر ويتميز 
 أبا هريرةروي أن . هي السنة، وليست السنة أن تطيل اخلطبة كام حيصل ويشق عىل املصلني

إنام : اذهب للعب، قال! يا غالم: ًرة املسجد يوم اجلمعة فوجد غالما، فقال له دخل مس
فتقعد حتى : إنام جئت إىل املسجد، قال: قال! يا غالم اذهب للعب: جئت إىل املسجد، قال

بدأ بالتخفيف لكيال يكلفه بصالة اجلمعة دون سن العارشة : نعم، يعني: خيرج اإلمام قال
ًإن أقبل عليها وإال تركه وشأنه مرفها حتى يبلغ العارشة أو ما قبلها بل يرغبه وال يرهبه، ف
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كذلك يتحرى األب اختيار اخلطيب؛ ألنه بخطبته ومسلكه عميق . بقليل فيبدأ معه باإللزام
التأثري يف أخالق األوالد خاصة إذا فهموا اخلطبة وعقلوها، وال بأس أن يسأهلم بعد اخلطبة 

خلصوه من الفوائد، وحيثهم قبل الدخول عىل حسن عن موضوع اخلطبة، وما است
اإلنصات، ويبني هلم أنه سوف يسأهلم عن مضمون اخلطبة بعد الصالة؛ الستدعاء تركيزهم 

هذا فيام يتعلق بتنبيهات بشأن تربية األبناء عىل املحافظة عىل الصالة؛ ألن : ًإذا. أثناء اخلطبة
 : يقول الشاعر.  يف هؤالء األبناء وأفالذ األكباداألطفال كام ذكرنا هم مستقبل األمة املتمثل

  ال بـــد مـــن صـــنع الرجـــال
 

ــــــسالح    ومثلــــــه صــــــنع ال
  وصـــناعة األطفـــال علــــم 

 
ـــصالح  ـــو ال ـــه أول ـــد تكفل   ق

  من مل يلقن أصـله مـن أهلـه 
 

ـــــــــــــــد النجـــــــــــــــاح    فق
ــــال إال يف  ــــصنع األطف   ال ي

 
  مـــــــــــساجدنا الفـــــــــــساح 

  يف روضــــــــــة القــــــــــرآن 
 

ــصحاح    يف ظــل األحاديــث ال
ــــــ  ــــــدةش ــــــري عقي   عب بغ

 
  ورق يذريــــــــــه الريــــــــــاح 

  من خـان حـي عـىل الـصالة 
 

  خيــــون حــــي عــــىل الكفــــاح 
وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم وبارك عىل عبده ورسوله  

 .حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني

 
 

 حالة خصام معها أكثر من عام، فامذا نقدم  شخص يعيش مع زوجته وهو يف:السؤال
 هلام من نصح، وهل هناك آثار ترتتب عىل هذا اخلصام؟ 

 ال شك أن هذا وضع ال يرضاه رشعنا الرشيف بحال من األحوال، وهذا :اجلواب
ًنوع من الطالق يسمى الطالق النفيس، وهذا ليس تعبريا رشعيا لكنه تعبري طبي، فالطالق  ً

الرشع . ًوجني حيصل أحيانا بأن تبقى املرأة عىل ذمته وبينهام هذا االنفصامالنفيس بني الز
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 M K J Iالرشيف ال يمكن أن يقر هذا احلال؛ ألن اهللا   H G 8 71 
2 3 4 5 6 87 9 : ; < = > ? @ A B C D E 
F G L]حيلف أنه ال : فهذه اآلية الكريمة يف حق من يويل أي] ٢٢٧ - ٢٢٦: البقرة

M 4 3 2 1: فالرشع الرشيف حكم يف مثل هذا. ً أبدا، وهيجرهايقرب امرأته
87 6 5L فليس يف الرشيعة ما خيول لك أن ترتك املرأة معلقة هبذه الطريقة، وإنام ،

َّينظر أربعة أشهر من حني حلفه، فإن رجع وفاء وكفر عن يمينه انتهى األمر، لكن إن أرص 
 J I H G 8 7M K 1 2 3 4: عىل التامدي ال يسمح له، ولكن

5 6 87 9 : ; < = > ? @ A B C D E GFL 
 لكن اإلنسان يف مثل هذه احلاالت ال يبادر بالكالم، ألنه ال جيوز .]٢٢٧ - ٢٢٦: البقرة[

إلنسان أن يعطي نصيحة يف خصومة بني طرفني دون أن يسمع حقيقة األمور؛ ألن البيوت 
ال يطلعون عىل أرسار البيت، فاإلنسان أرسار، فمهام بذل الناس فهم ال يعرفون الغيب، أو 

إذا تعجل وانتقد موقف أحد الطرفني دون أن يسمع التفاصيل؛ فربام يفاجأ بأشياء مل تكن يف 
احلسبان، فمثل هذه األحوال اخلاصة التي ختص األرس ينبغي أن تكتم أرسارها وتلعق 

ال يظلم هذا وال ذاك جراحها، فال يتكلم أحد بام ال يعنيه وال خيوض يف حقوق الناس، و
ًحتى يسمع كل احلقيقة، ثم يتحدث إن كان أهال لذلك أو إذا طلب منه أن حيكم، لكن 
خالف ذلك ال جيوز لإلنسان، ألنه خيوض فيام ال يعنيه، وحل هذه املسألة هو احلكم فيها 

 . أمام القايض الرشعي أو من يصلح بني الناس، واهللا أعلم

 
 ً سؤال عن محاية الزوجني من السحر؛ خصوصا يف أول ليلة زواج؟ :السؤال
ً اإلنسان عموما يواجه أمثال هذه األمور باألذكار واملعوذات واألدعية :اجلواب

ًوالرقى الرشعية املعروفة، وأذكار الصباح واملساء أيضا، وأيضا التصبح بأكل سبع مترات،  ً
واحلقيقة أن الكثري من احلاالت املشار إليها هي يف . ةويفضل أن تكون من عجو املدين



 

 

 

  
 

 
 

ًاحلقيقة ليست عن سحر، ونحن نستسهل جدا اهتام الناس بالسحر، وكل يشء نرجعه إىل 
املقصود من أي مشكلة تعرض أن . السحر، وهذا نوع من الغلو موجود يف كثري من اإلخوة

هو الوهم والشك، أو عوامل نفسية ًنتعامل معها باألسباب العادية؛ فأحيانا يكون الداء 
أخرى، فينبغي األخذ باألسباب الطبيعة يف جانب، وامليض يف الرقى الرشعية؛ ألنه ال سبيل 
إىل التعاون مع السحر فهو كفر وضالل مبني، فال يواجه السحر إال باألذكار واألدعية 

، والغالب أهنا حتل بأن يتوجه إىل الطبيب النفيس: الرشعية، وبجانب ذلك األخذ باألسباب
إن شاء اهللا تعاىل باألسباب العادية، والذي حيصل هو غلو وتنطع كبري يف اهتام الناس بأهنم 

هذا سحر : ومن ذلك أنه كلام خطبت فتاة تفشل اخلطبة، ثم يقال. ًصنعوا سحرا ونحو ذلك
يش يف لكي تفشل اخلطبة، فنسبوا املشكلة إىل فعل اآلخرين، وهذا جيعل اإلنسان ال يم

الطريق الصحيح للعالج، فالبد أن يفتش اإلنسان يف نفسه لينظر ما الذي جيعل اخلطبة 
تنفسخ، أو ربام هي تقوم بأفعال معينة كي ال يتم الزواج، وهناك قصص كثرية يف مثل هذا، 
فقد يكون هناك يشء من صنعها هي، أو ربام هي خترج يف كل شخص علة معينة، أو أهلها 

ت معينة فبالتايل ينفر عنهم الناس، وكلام أخطأنا يف التشخيص فإننا نميض يترصفون ترصفا
ًبعيدا جدا عن طريق العالج احلقيقي، لكن عندما نواجه املشاكل بطريقة موضوعية نستطيع  ً

وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب . أن نخترص الطريق، ونحل املشكلة بالفعل، واهللا تعاىل أعلم
 .سلم وبارك عىل عبده ورسوله حممد، وعىل آله وصحبه أمجعنيالعاملني، وصىل اهللا و

 
 هل ال بد من بلوغ سن معني للشاب والفتاة كي يتم الزواج، أم يكفي :السؤال

 بلوغهام؟ 
 ال يكفي البلوغ، وإنام البد معه من النضج؛ ألن يف الزواج حتمل مسئولية :اجلواب

ً، ويف نفس الوقت موضوع النضج االجتامعي يتفاوت أحيانا من كبرية بالنسبة للطرفني
جمتمع إىل جمتمع، من ثقافة إىل ثقافة، ومن رشط إىل رشط، فمن الناس من يتسم بنضج 
ًاجتامعي مبكر جدا فهذا ال بأس بزواجه، ويف بعض املجتمعات يربى األوالد من الطفولة 



 

 

 

  
 

 
 

ًزارع ونحو ذلك، ويكون منتجا من صغره الباكرة عىل حتمل املسئولية يف الصحارى وامل
بحيث إنه ال توجد عنده فرتة الطفولة االقتصادية املوجودة يف املدن حيث تطول فرتة 
. ًالتعليم يف الطفولة االقتصادية، ويظل عبئا من الناحية املادية، والبنت تؤخر الزواج

ن عىل أي األحوال ما قلته والثقافة هلا أثر عىل النضج واالستقاللية فهذه مسألة نسبية، لك
M K: ليس من عندي ولكن من القرآن الكريم  J I H G  8 7¶ ¸ 

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É ËÊ 
Ì Í Î ÐÏ Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø Ù Ú Û ÝÜ 
Þ ß à á L]فتأمل كلمة] ٦: النساء :¼  » والتي تعرب عن القدرة عىل 

¼اإلنجاب،   » º  ¹ثم قال  :À ¿  ¾ ½دل عىل أن ليس ، فهذا ي
كل من بلغ ونام جسده يكون قد تم عقله وشخصيته ونضجه االجتامعي؛ بحيث يتحمل 
مسئولية خطرية مثل مسألة الزواج، فالقدرة عىل اإلنجاب والنضج االنفعايل والعاطفي 

¿  :والعقيل والشخصية يشء آخر، إذ البد من التأكد منه كام قال اهللا   ¾ ½ 
 ÄÃ Â Á  Àًلغ النكاح ولكنه ما زال متأخرا يف النضج، وبالتايل ال  لكن قد يب

َمعرش َيا«:  قالدوالنبي . يزوج حتى ال يسفه إذا مكن من هذا املال َ ْ ِالشباب َ َ ْمن َّ َ 
َاستطاع َ َ ْمنكم ْ ُ ْ َالباءة ِ َ َ ْفليتزوج ْ َّ َ َ َ ْ من احتاج إىل الزواج فليتزوج؛ ألن كل الناس : ومل يقل )١٦٢(»َ

ْمن«:  قالحمتاجون إليه، لكنه َاستطاع َ َ َ ْمنكم ْ ُ ْ َالباءة ِ َ َ ْفليتزوج ْ َّ َ َ َ ْ ، فالزواج ال ينظر إليه عىل أنه »َ
ًالبد أن يكون قادرا ومستطيعا لكل أنواع االستطاعة، فهو داللة عىل : ًإذا. حل ملشكلة ً

ال تعطى ملن يرغب فيها؛ ألن كل ) الدكتوراه(مثل رسالة : االستطاعة كام قلت من قبل

                                     
 .س متفق عليه من حديث عبد اهللا بن مسعود )١٦٢(



 

 

 

  
 

 
 

ترغب فيها، لكن تعطى ملن يستحقها، فالزواج له ارتباط شديد بكل أنواع الناس 
 . االستطاعة

 
 شخص ملتزم ومتعبد ويفعل اخلري، لكنه يكره أبويه وحيب موهتام، وال يعرف :السؤال

هل يدعو عليهام أم ال، ويذكر بعض األخطاء الرتبوية التي ارتكبها األبوان يف الصغر من 
 إىل آخره، وأن أباه وأمه مل يربوهم كام ينبغي؟ ... يز إخوته عليهمتي

 هذا نوع من العقوق؛ ألن بر الوالدين واجب بالعقل، ثم جاءت الرشيعة :اجلواب
J I H G 8 7 بنصوص قاطعة يف وجوب بر الوالدين، وأجل ما يؤكد ذلك 

M KF G H I J K L M N O P Q R S 
T U V W L]ه تعاىلإىل قول] ١٤: لقمان : K  J I H G 8 7

MX Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c ed f g h ji 
k l m n po q r s t u v w x L]١٥: لقمان[. 

ji h g: فقوله تعاىل  f وارد مع هذين األبوين اللذين يدعوانه إىل 
ji h g: الرشك، بل جياهدانه عىل أن يرشك باهللا، ومع ذلك قال  f ،

، لكن مع ذلك أمر بمصاحبة أمثال هذين الوالدين فال طاعة ملخلوق يف معصية اهللا
باملعروف؛ فهل ما فعله أبواك يصل إىل حد أن جياهداك عىل الرشك، حتى تصل إىل هذه 

ًصحيح أنك تتحدث عىل النواحي الرتبوية كثريا : ًثانيا. ًالدرجة من العقوق؟ هذا أوال
 أسلوب تربية الطفل فإنه ال ألمهيتها وفائدهتا، فحتى لو كان قد أخطأ األب أو األم يف

يسقط حقه يف الرب؛ ألنه أحسن إليك اإلحسان الذي ال يمكن أن جتازيه عليه، وهو أنه 
. تسبب يف وجودك يف هذه احلياة، فهذه نعمة وإحسان ال تقدر عىل الوفاء به مع ما فعل

يض، وحيب حتويل ًاإلنسان ال يعيش تأثري املايض دائام، وهناك من حيرص نفسه يف املا: ًثالثا
دعنا يف احلارض ويف : مآيس املايض إىل حارض يؤرقه ليل هنار، وأنه ضحية املايض، فنقول له
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املكان الذي نحن فيه، ال ترجع إىل الوراء، وما مىض فات ومات، واندفن واندثر، فال 
أن تتفرج إىل املايض وأن أباك فعل كذا، وأمك فعلت كذا، وأنت ناقم عليهام، ففي الغالب 

ًاألب واألم اللذين يسيئان إىل طفلهام ال يقصدان أي نوع من أنواع اإلساءة فعال، وهو 
صادر عن جهل، ولعل جهلهام يشفع هلام، لذا ال تترسع باالنتقام ممن أحسن إليك أعظم 
ًاإلحسان وهو أنه كان سببا يف وجودك، فهذا شعور غري سوي، فاألب واألم ال يأخذ 

وهناك حدود للتعامل مع األبوين؛ إذ . أو يرفع قضية عىل أبيه ويقاضيهاإلنسان حقه منهام، 
ًينبغي مراعاهتام، وال داعي أن ينجر اإلنسان وراء املايض ويعيش أسريا ألخطاء املايض، 

ويبدوا أن هذا السائل خائف من شؤم . بحيث يعجز عن أن يواجه مسئوليات احلياة اآلن
وسأل أكثر من مرة . ًإنه يتمنى أن ال ينجب أطفاال: هعقوق الوالدين، فإنه يقول يف سؤال

ًعن حكم منع احلمل هنائيا، ملاذا؟ ألنك خائف أن هذا السلوك يتكرر منه بعد ذلك، إذا ً :
 . فأحسن إىل والديك جتد عاقبة ذلك يف ذريتك، واهللا تعاىل أعلم

 
  شخص يسأل عن موضوع أحالم اليقظة؟ :السؤال
ًحالم اليقظة ظاهرة وواضحة جدا يف سن املراهقة، وأحالم اليقظة يف حد  أ:اجلواب

ذاهتا ليست ضارة، لكن الغلو فيها هو الضار؛ ألنه يستهلك الوقت، وسن املراهقة من 
الثانية عرشة وحتى الثامنة عرشة أو العرشين، وذلك يشء طبيعي، ألن اإلنسان مقبل عىل 

ًو، وإمكانياته تنمو، ويتطلع دائام للمستقبل، فهو دائام احلياة ويف شبابه، وجسمه وعقله ينم ً
فكون اإلنسان . سوف أفعل كذا ثم بعد كذا أفعل كذا إىل آخره: خيطط للمستقبل، يقول

حيلم أحالم يقظة ويؤمل يف املستقبل يف أمور حسنة لكي يفعلها يف أمر دين أو دنيا، ال بأس 
 هذه اآلمال حتفزك عىل اإلنتاج، وتعطيك بذلك، وهذا يشء طبيعي، ويشء مستحسن لو أن
ًلكن إن كانت األحالم هروبا من حتمل . طاقة عىل أن تنجح وتتخرج وتدخل كلية كذا

املسئولية، والغرق يف األوهام، ففي هذه احلالة تكون القصة قريبة من قصة ذلك الرجل 
ع هذا العسل أبي: الذي أتى بجرة العسل وعلقها عىل احلائط وهو ممسك بالعصا ويقول



 

 

 

  
 

 
 

وأكسب منه كذا، ثم آيت باملال وأشرتي منه كذا وكذا إىل مرشوعات متسلسلة يلد بعضها 
ًثم أتزوج، ويرزقني اهللا ولدا، ثم هذا الولد آخذه باألدب وأكون حازما : ًبعضا، إىل أن قال ً

 يف تربيته، فإذا عصاين قلت له كذا، وأرضبه هبذه العصا، ورفع العصا فكرس جرة العسل
فاالستغراق يف أحالم اليقظة صفة غري محيدة أو وضع غري . وسال العسل عىل األرض

حسن؛ ألنه استهالك للوقت بصورة غري سوية، لكن إذا كان املستقبل حيفزك عىل العمل، 
فهذا هروب من . وباملعدل املعقول فال بأس، أما إضاعة ساعات أو ساعة يف أحالم يقظة

 . الواقع فلرياجع نفسه

 





  
  
  
  
  
  

  الشريط العاشر
 مشاكل األطفال النفسية



 

 

 

  
 

 

 
إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا، ومن سيئات 
أعاملنا، من هيده اهللا فهو املهتدي، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده 

ده ورسوله، اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد كام ًال رشيك له، وأشهد أن حممدا عب
اللهم بارك عىل حممد وعىل آل حممد كام باركت عىل . صليت عىل آل إبراهيم إنك محيد جميد

فإن أصدق احلديث كتاب اهللا، وأحسن اهلدي هدي : أما بعد. آل إبراهيم إنك محيد جميد
دعة ضاللة، وكل ضاللة يف ، ورش األمور حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدحممد 
فقد وردت عدة أسئلة من بعض اإلخوة، وفيها شكوى يف انتشار صورة من : أما بعد. النار

ظاهرة الرسقة عندهم، فرأينا أن نلقي : صور خيانة األمانة بالنسبة لبعض األطفال، وهي
ده الدرس حول هذه الظاهرة؛ ألن معرفتها مهمة للجميع يف احلقيقة، سواء من كان عن

 أو من عنده أطفال عوفوا من ذلك أو ملا يكربوا، -الرسقة-أطفال يعانون من هذا الوصف 
: فالرسقة بالنسبة لألطفال هي. حتى يفهم كيف يمكنه وقاية أطفاله من تلبسهم هبذه الصفة

ًامتالك الطفل شيئا ليس من حقه بعيدا عن عيون أصحاب هذا اليشء وبدون إذهنم، لكن  ً
أن الرسقة صفة مكتسبة، فليس : د أن نلتفت إليه يف هذا املوضوع منذ البدايةأهم يشء وال ب

ِّهناك طفل يولد مائال إىل الرسقة، لكن البيئة التي يرتبى فيها ويتفاعل معها هي التي ترسخ  ُ ً
فيه هذا النوع من اخليانة أو هذا النوع من تضييع األمانة عن طريق الرسقة، فال بد أن ننظر 

 . والدوافع التي تؤدي باألطفال إىل التلطخ بظاهرة الرسقةيف األسباب

 
 األسباب املبارشة للرسقة لدى األطفال 

ًهناك أحيانا أسباب مبارشة تدفع الطفل إىل الرسقة، فيمكن أن يكون الطفل فقريا،  ً
إىل يشء من هذه االحتياجات، حيتاج .. عطشان.. جائع.. وتنقصه االحتياجات األساسية

ًفهو يرسق ليأكل، بالذات إذا كان هذا الطفل الفقري خيالط أطفاال من أبناء األثرياء، فيشعر 
باحلرمان إذا قرن حاله بحاهلم، وهو ال جيد األكل أو الرشاب أو األشياء األساسية، فريى 
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ًأن الرسقة يف هذه احلالة تشبع احتياجا أساسيا، إذا ً قد .  هنا لسبب مبارش كام ذكرناالرسقة: ً
يريد أن يلعب : ًيكون من دوافع الرسقة إشباع رغبة أو عاطفة أو هواية عند الطفل، فمثال

وليس عنده لعبة، أو عنده رغبة يف اللعبة التي يف يد الطفل الفالين فيرسقها ليشبع رغبة 
ًاللعب، أو يكون الدافع عاطفيا كأن يكون ارتكب خطا تافها فعاق به أحد الوالدين عقوبة ًً

شديدة ال تتناسب مع حجم هذا اخلطأ، فيبدأ يرسق كوسيلة من وسائل االنتقام من 
: ومن الدوافع. الوالدين، أو االنتقام من املدرس إن كان هو الذي عاقبه بأكثر مما يستحق

ب فقدان حب األرسة؛ ألن األرسة قد ختل يف إشباع هذا الطفل من الناحية العاطفية باحل
واحلنان ونحو ذلك، كأن تكون األرسة ال تتمنى وجود هذا الطفل يف احلياة لسبب أو 
آلخر، فإذا كان الطفل غري مرغوب فيه فهذا ينعكس عىل سلوكيات اآلباء نحو هذا الطفل 
بالذات، وبالتايل ال يبذلون له احلب أو احلنان أو العاطفة التي هي من حقه، فيشعر الطفل 

شعوره بأنه قادر عىل النيل من أعدائه، أو األوالد الذين : يكون من الدوافعقد . بأنه منبوذ
ِّيغيظونه أو يعادونه، فعندما يرسقهم يشعر باالنتصار؛ ألنه استطاع أن ينال منهم، ويدعم 

كذلك عندما يكون زمالؤه ال حيبونه . توكيد ذاته، وخاصة إذا كان غري حمبوب من زمالئه
نهم، فربام يرسق ليهدي إليهم اهلدايا، فيحصل عىل حبهم أو ويؤذونه وهو مستضعف بي

أن يرغب يف كسب زمالئه، فيرسق كي يعطيهم : عىل عطفهم، فيمكن أن يكون الدافع
ًويمكن أن يكون هذا الطفل فاشال من الناحية الدراسية، فيبدأ يرسق كنوع من . اهلدايا

وافق االجتامعي؛ ألن سلوك قد يكون هناك نوع من سوء الت. التعويض عن هذا الفشل
 . املحيطة به من أصدقائه منحرف، فيأخذ منهم هذه األخالق) الشلة(

 
هناك عوامل مساعدة عىل تفيش الرسقة إىل جانب هذه العوامل التي أرشنا إليها، 

ا يكون بسبب وجود تغري يف ًنقص شعور الطفل باألمن واالستقرار، وهذا طبع: ومنها
معاملة الوالدين أو تفكك الروابط األرسية، كأن يولد أخ أو أخت هلذا الطفل، فريى أن 
ًاالهتامم كله انتقل منه إىل هذا األخ اجلديد املولود حديثا؛ فيبدأ يغار منه بسبب ما يلحظه 
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تفكك : ًكذلك أيضا. رمن التغري يف معاملة الوالدين مما يؤثر يف شعوره باألمن واالستقرا
روابط األرسة التي جتعل الطفل يبدأ يشك يف حب الوالدين له، وبالتايل حتصل الرسقة كرد 
ًفعل هلذا احلرمان، أو يفعل ذلك حماوال استعادة الشعور باألمان الذي فقده يف هذه األم أو 

كأن يكون التدليل الزائد، : كذلك من العوامل املساعدة عىل سلوك الرسقة. هذا األب
الطفل األول أو يكون هو الطفل الوحيد فيتعود بسبب التدليل الزائد عىل أن كل طلباته 
جتاب، فيصبح الطفل الصغري هذا ملًكا غري متوج، فيبقى هو اآلمر الناهي، وكأن من 
عالمات احلب له أن تكون كل طلباته جمابة، والتدليل ال بد منه لكننا نتكلم عن الغلو فيه أو 

ًراط فيه، طبعا الطفل يف هذه احلالة يصل إىل مفهوم معني فيفهم أن كل يشء يطلبه يناله، اإلف
ففي هذه احلالة يفهم أن احلياة والتعامل مع الناس قائم عىل األخذ فقط، فإذا كرب يصطدم 

ونلفت النظر إىل . بأن احلياة هي يف احلقيقة أخذ وعطاء، وربام كان العطاء أكثر من األخذ
ًم جدا، بالذات حينام توجد املشاكل بني الزوجني، وتكون العالقات متوترة، يشء مه

والنزاعات مستمرة، وال يوجد تفاهم بني الزوجني، وبالذات عندما تظهر هذه األشياء أمام 
األطفال، ويدفع اجلميع الثمن، وأوهلم الطفل الذي هو ضحية النزاعات بني األبوين، أو 

:  تقول-لكي تعاند األب-اعمل كذا، واألم : وية، األب يقول لهالتضارب يف القيادة الرتب
ًإن هؤالء اآلباء أحيانا إذا : ال تعمل، فيحصل اخلالف ويشعر الطفل هبذه األوضاع، فنقول

: طلب من أحدهم أن يضحي بأي يشء مادي يف سبيل إسعاد هذا الطفل البائس فهو يقول
حتى ال يشقى ابنك ويصبح ضحية لن يكلفك : فنقول له! أنا مستعد أن أدفع أموال الدنيا

ًاألمر أموال الدنيا، ولن يكلفك أمواال عىل اإلطالق، وإنام يكلفك أن تتغلب عىل املشاكل 
ًالتي بينك وبني زوجتك ملصلحة هؤالء األوالد، قد يصل العناد أحيانا ببعض اآلباء إىل أنه 

ورة الثمن الفادح الذي سوف ًال يكون مستعدا لفعل مثل هذه اخلطوة، وال يدرك خط
إذا كان األبوان مستعدين للتضحية بأي يشء يف سبيل إسعاد االبن . يدفعه هؤالء األوالد

واالبنة، فاألوىل هلام أن يضحيا بعالج هذه املشاكل بسلوك مسلك سليم يف التعامل أمام 
والد، فهذا هو األوالد، وإصالح ما بينهام من التفكك حتى ال ينعكس عىل نفسية هؤالء األ
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لب العالج، بالذات يف األرسة التي توجد فيها مشاكل بني األبوين، وبالتايل يكون األوالد 
 ! هم الضحية

 
عند الكالم عن الرسقة من املهم أن نتكلم عن أنواعها؛ ألن الرسقة هلا أنواع كثرية، 

تكون : ، لكن الرسقة الغبيةفهناك رسقة ذكية، وهناك رسقة غبية، فالذكية يصعب كشفها
ًنتيجة عن كون الطفل مبتدئا يف هذا املوضوع وصغريا، فيبدأ الرسق بطريقة غبية بحيث  ً

كذلك جيب أن نفرق بني الرسقة العارضة والرسقة املعتادة، . تكتشف الرسقة بسهولة
 هذا تنشأ نتيجة التحريض عىل الرسقة أو قليل من اإلغراء، فيقدم عىل: فالرسقة العارضة

أن تصبح الرسقة : السلوك ثم يرجع عنه؛ ألن هذا نتيجة يشء عارض، لكن الرسقة املعتادة
نحتاج إىل أن نعرف نوع الرسقة، هل يرسق الطفل : ًفإذا. لديه عادة متكررة ال يرجع عنها

ًإلشباع حاجة أساسية كأن يكون جائعا وليس معه مال ليأيت بطعامه، فيدخل حمال   -ًمثال- ً
ًشيئا يأكله؟ فهل الرسقة للحاجة أم أهنا للمباهاة؟ فعندما نعرف السبب فإن ذلك ويرسق 

ًيساعدنا عىل عالج هذه الظاهرة، فإذا كانت الرسقة نتيجة أنه ال يعطى املرصوف مثال أو ال 
ًيأخذ طعاما فالبد إذا أن توفر له االحتياجات األساسية؛ حتى ال يسلك هذا املسلك، فهناك  ً

أنه يريد أن يفتخر أمام أصدقائه فقط، فهذا نوع : ، وهناك رسقة للمباهاة، أيرسقة للحاجة
. من حب الظهور عند الطفل يف أن يظهر عند زمالئه أنه استطاع أن يفعل هذه الرسقة

أن : أن يشرتك جمموعة يف الرسقة، والفردية: وهناك رسقة فردية ورسقة مجاعية، فاجلامعية
امعية هي جزء من عصابة من األطفال الرساق، فهذا معه يرسق بمفرده، لكن الرسقة اجل

هناك فرق بني السارق : ًأيضا. عصابة وعمل مجاعي، وكل واحد له دور حمدد يؤديه
املحرتف والسارق املاهر، فالسارق املاهر يتميز بالذكاء واملهارة واللباقة ورسعة البدهية، أما 

ًجدا يف الناحية العقلية واجلسمية واحلركية، السارق املحرتف فهو يكون عنده مهارات مميزة 
كذلك يكون عنده هدوء أعصاب، . إىل آخره... كخفة اليد واألصابع ورسعة حركتها



 

 

 

  
 

 

ًوهذه احلالة تكشف أنه حمرتف ومتمكن جدا يف الرسقة، بل ربام يتظاهر باألدب والتأنق 
 !.خواملودة واالحتشام ومساعدة الغري؛ حتى يسهل وقوع الفريسة يف الف

 
الرسقة كسلوك منحرف تبدأ يف سنوات الطفولة املبكرة، لكن ذروهتا تكون يف سن 
مخس إىل ثامن سنوات، ففي اخلمس السنوات األوىل من اخلطأ الشديد أن تعامل الطفل 

 أن تدعو الطفل ًبعقليتك أنت؛ ألنه يف البداية ال يدرك أهنا رسقة، وأيضا من اخلطر الشديد
فإن إخوانه سيعريونه ! يا لص! يا حرامي: حرامي، لص، وتناديه: بلقب أو تعلق له شارة

 .به، وهذا األمر له أرضار يف غاية الشدة

 
: أن طفلك ليس مثلك، عقلك ليس كعقله، أي: ًوننبه هنا عىل نقطة مهمة جدا، وهي

أن املفاهيم التي عندك ليست نفس املفاهيم التي عنده، ففي اخلمس السنوات األوىل من 
عمر الطفل تسمى الرسقة رسقة بريئة فهو يستحوذ عىل األشياء التي ال ختصه بصورة 
تلقائية، يرى اللعبة يف يد واحد آخر، أو يعجبه يشء فرييد أن يكون بحوزته، وهذا نوع من 

ًف، هو ليس قاصدا الرسقة، وال يعرف أن هذه رسقة وال يشء من ذلك التلقائية يف الترص
ًفهو يستحوذ عىل ما ال خيصه تلقائيا؛ بسبب أنه مل حيقق النضج العقيل واالجتامعي الذي 
وصله إىل عملية التمييز بني ملكيته اخلاصة وبني ملكية غريه، ففي اخلمس السنوات األوىل 

ًمعرفة حدود امللكية، وأن هناك شيئا خيصني وشيئا :  وهوًأصال مل يقف عىل هذا املفهوم، ً
ًخيص غريي، وعيل أن أحرتم ملكيته بحيث ال آخذه قرسا، وإن كان البد أن آخذه فأستأذن  ّ

ًاملشكلة تكمن فيام لو بدأ بالرسقة بعد سن مخس سنوات؛ ألن هذا يعد سلوكا . صاحبه
 سنوات حتى امتدت إىل سن العارشة إذا استمرت بعد مخس. ًمرضيا وال بد من مواجهته

 . ًفغالبا يكون هناك اضطراب انفعايل، وال بد أن يعالج هذا الطفل



 

 

 

  
 

 
 

 
هو جهل الطفل بمعنى امللكية اخلاصة، وبالتايل أنه ما دام ليس : من أسباب الرسقة

 . ما يملكه وبني ما ال يملكهعنده مفهوم امللكية اخلاصة، فإنه لن يستطيع أن يميز بني 

 
كذلك ال يكون عنده نضج بحيث . كذلك هو ال يدرك أن هذا أمر سوف حياسب عليه

ال هيتم بنظرة املجتمع لسلوكه، وهذا السبب حينام نفهمه نستطيع أن نعاجله بطريقة 
اسب عىل الرسقة، وأنه آثم، واألمانة فضيلتها كذا وكذا، صحيحة؛ ألننا ننمي فيه أنه سيح

فنبدأ بالعالج فنغرس فيه خلق األمانة، والرتغيب فيها، والرتهيب من اخليانة والرسقة، 
كذلك نغرس فيه العناية بنظرة املجتمع . وإيقاظ الشعور بأن اإلنسان حماسب عىل ترصفاته

ًضع يف اعتباره أيضا رد فعل الناس من هذا ًإليه؛ حتى ينمو اجتامعيا بطريقة سليمة، وي
ًأحيانا تكون الرسقة . السلوك، بحيث ال يتبجح باخلروج عىل املعايري الصحيحة يف املجتمع

ًعملية رمزية يعوض فيها عن حرمانه من احلب أو احلنان األبوي؛ ألنه ال حيس أن أحدا 
 . هيتم به أو حيرتمه أو يوده

 
قد يكون أحد األسباب التي تدفع الطفل إىل عملية تعويض احلرمان غياب أحد 

ُاألبوين؛ كأن يسافر مثال فرتة طويلة أو يسجن، أو يتوىف أحد الوالدين أو نحو ذلك : ًأيضا. ً
الة الدافع قد يكون السبب احلاجة أو الفقر أو احلرمان، فيرسق ليسد رمقه، ويف هذه احل

ًيكون قويا بحيث ال يدعه يفكر يف عاقبة الرسقة، فهو يريد أن يأكل فقط؛ ألنه جائع وليس 
ًأحيانا تكون الرسقة عالمة تكشف عن وجود توتر داخيل يف . ًمستعدا ألن يفكر يف العاقبة

ًهذا الطفل، غالبا يكون اكتئابا من يشء معني، كأن يكون ناجتا عن كثرة الرصاع بني ً ً 
ّاألبوين، واستمرار املشاكل بينهام، واطالع الطفل عىل هذه األشياء، وهو لو مل يطلع فإنه 

 . ُحيس هبا عىل األقل



 

 

 

  
 

 

 
اجلو األرسي املتقلب واملضطرب؛ ألن جو األرسة حني : ًأيضا من هذه األسباب

ًيكون متقلبا ومضطربا نتيجة العالقة السيئة بني ال والدين؛ فمن املتوقع أن الرقابة األرسية ً
تنعدم، وحيصل فيه تساهل من النواحي الرتبوية، وبالتايل فال يستطيع الطفل يف ظل هذه 

 . البيئة املريضة أن يتعلم التحكم يف رغباته، وبالتايل يفقد األمن واحلنان

 
 هناك إقرار من الوالدين أو أحدمها عىل سلوك الرسقة، كأن تعرف األم ًأحيانا يكون

ًعلام بأن سلوك الرسقة عند الطفل يبدأ من داخل البيت، قبل -ًأن الولد رسق شيئا فال تبايل 
ما دام أنه يرسق يف البيت فليست مشكلة، املهم أال يفضحنا :  وتقول-أن خيرج للمجتمع

. األرسة، فعدم املباالة هذه تدعم فيه هذا السلوك املنحرفأمام الناس، وال يشوه سمعة 
ًأحيانا يأيت الطفل وقد رسق شيئا من زميله كقلم، أو مسطرة، أو كراسة، فيقابل يف البيت : ً

ًبنوع من الدعابة واملزاح واالستحسان أحيانا، فهذا الفعل سيدعم فيه هذا السلوك، فهو يف 
 . ِّينتهي بأنه يصبح عادة متأصلة يف هذا الطفلأول األمر يؤخذ بصورة الدعابة ثم 

 
البيئة املتصدعة، فبعض األرس يكون فيها نوع من التصدع واهتزاز : من هذه األسباب

ا القيم، فاألب مدمن منحرف السلوك، أو حمرتف للرسقة، فهذه البيئة يترشب منه
 . استحسان هذا الفعل، وأنه إذا نجح يف الرسقة سيشعر بلذة القوة ونشوة االنتصار

 
وكلمة الوالد تطلق عىل األب وعىل األم عىل -سلوك الوالدين : ًمن األسباب أيضا

 االحتياطات األمنية حلفظ األشياء سواء كانت غالية أو  فإذا بالغ الوالد يف-حد سواء
رخيصة، فإن ذلك سيثري عند الطفل حب االستطالع واحلرص عىل اكتشاف الرس، فالتكتم 
ًالشديد أو االحتياط الشديد حتى يف األشياء التافهة يعطي الطفل دافعا عىل أنه استطاع أن 

ًه، وجيد يف ذلك نوعا من اللذة الكبرية، ًيصل إىل اليشء املخبأ سواء كان طعاما أو غري



 

 

 

  
 

 
 

الرسقة بدون قصد، ألنه إذا حرص عىل حب االستطالع ) أيدلوجية(وبالتايل تزرع فيه نواة 
وإذا استطاع أن يرسق هذا اليشء سيعاقب، .. واالستكشاف واالجتهاد يف كشف هذا الرس

ِّ والتشفي، ولسان حاله فإذا عوقب يعود من جديد للرسقة، لكن هذه املرة بدافع االنتقام
 . سأثبت لكم أين أستطيع أن أرسق مرة ثانية: يقول

 
كذلك القدوة السيئة كاألب أو األصدقاء أو اإلخوة كأنموذج مستحسن، ويكون 

ذ منه ًأحدهم سارقا، ثم جييء فيحكي أمام األوالد كيف أنه خدع صاحبه، أو كيف أنه أخ
ًشيئا من غري أن حيس، ففي هذه احلالة سيقدم أنموذجا حيتذى به، كذلك رد فعل األرسة  ِّ ً
ًحينام يرسق الطفل شيئا من أحد زمالئه يف املدرسة فمن املفرتض أن يقوم الوالدان 
بالتحري عن هذا األمر، واغتنام تلك الفرصة لتفهيمه حدود ملكيته وملكية غريه، 

ًقد يكون أحيانا من أسباب الرسقة االبتزاز، .  هذا اليشء إىل صاحبهوحتريضه عىل إعادة
خاصة إذا كان للطفل قدرات عقلية فوق املتوسط، فبعض الناس قد يبتزونه حتى يقوم 

 . بالرسقة ويؤدي إليهم ما يرسقه

 
لنظر إىل الدوافع التي دفعت هذا الطفل إىل كذلك إرساف املريب يف العقوبة دون ا

هذا سارق فإذا .. هذا لص.. هذا حرامي: الرسقة، وفضيحته أمام الناس وأمام اآلخرين
الرسقة أو خيانة : ًإذا. ًكان هذا الطفل عنيدا سيستمر يف التحدي، ويتامدى يف هذا السلوك

هذه !  أن يظهر بدون سببًاألمانة هي يف احلقيقة سلوك اجتامعي مكتسب ال يمكن أبدا
ًفطرة سليمة، صعب جدا أن يصدر منها يشء تلقائي مثل هذا، لكن هي ستكتسب من اجلو 

 . املحيط هبذا الطفل والذي ينشأ فيه



 

 

 

  
 

 

 
 ترسيخ مفهوم امللكية اخلاصة والعامة يف حميط الطفل 

ين اجتاه إجيايب واجتاه سلبي، اجتاه إجيايب من تكو: من أهم العالجات يف هذه احلالة
ًناحية األمانة، فنرسخ فيه مفهوم األمانة وندعمه، ويف نفس الوقت ننشئ عنده اجتاها سلبيا  ً
من ناحية الرسقة، وذلك يكون باحرتام حقوق الطفل فيام يملكه من لعب ومن أدوات 

: ع يف البيت، فال نقول للطفلومن اخلطأ الرتبوي أن تكون األشياء مشاعة للجمي. خاصة
العب أنت وإخوانك، وهذه اللعبة لكم كلكم، بل جيب أن نخصه بلعبة حتى ننمي فيه 
احرتام امللكية اخلاصة وملكية اآلخرين، وباملقابل يمكن أن تكون هناك أشياء مشرتكة ال 

نان لن يقدر األرجوحة التي يلعب فيها اث: ًيستطيع أن يلعبها إال بمشاركة اآلخرين، فمثال
أن يلعب هبا إذا كانت بمشاركة آخرين، وهذه اللعبة تعترب تربوية؛ ألهنا تنمي الروح 

أن نحرتم حقوقه فيام يملكه، سواء كانت : ًفمن األمور املهمة جدا. اجلامعية عند الطفل
كذلك عندما يأيت األب ويفتح . ًلعبا أو أدوات خاصة، أو فرشاة أسنان أو مالبس خاصة به

الة ابنه، ويأخذ منها املال بدون إذنه، وبدون أن يردها إليه، ففي هذه احلالة هذا الطفل ّحص
أتوقع أنه سيكره األمانة، ويمكن أن يفهم أن الرسقة يشء مرشوع إذا كان أبوه أخذ منه 
ًماله، ففي هذه احلالة إن كان وال بد فعىل الوالد أن يستأذن الولد أوال كنوع من التدريب، 

أنه سوف يرد إليه هذا املال، ثم يرده بالفعل؛ حتى يشعره أن هذه ملكيته اخلاصة، ويعده 
ْوأنه ليس هناك من سيعتدي عليه َ . 

 
كام أرشنا إىل أن الوالدين مها قدوة حسنة وأسوة حيتذي هبا الطفل، فهو يمتص من 

، إذ ليس هناك يشء اسمه حصة الرتبية، ولن حيرض الوالد يف وقت معني الوالدين مواقفهام
تعال لكي أربيك، فهو يف الليل والنهار يرتبى بسلوكيات األب وسلوكيات : ويقول لولده

األصدقاء، وسلوكيات اإلخوة، واإلعالم فهذه كلها تصنع الطفل، فالرتبية ليست وظيفة 
لسلوكيات هو يرتبى؛ لذلك ينبغي لألب واملريب أن هلا وقت دون وقت آخر، وإنام يف كل ا



 

 

 

  
 

 
 

ِيكون يف غاية احلذر من ترصفاته أمام األطفال؛ ألهنم يتلقنون منه سلوكياته شاء أم أبى،  ِ
إنه ليس هنا، : قل له: فعندما يأيت شخص يتصل باهلاتف يسأل عن األب فيقول الوالد البنه

إن الطفل يمتص من خالل !!  السلوكًإنه ليس هنا، فنكون حذرين جدا من هذا: فيقول
السلوكيات التي يراها أمامه أسوة، فريى موقف األب واألم من احرتام حقوق اآلخرين 
ًويقلد ذلك السلوك، فلو سمع مثال أن أباه استوىل عىل أموال إخوانه الصغار بعدما مات 

ًذا يعترب درسا، ًجده مثال، وأنه متكن من هنب هذه األموال، وحيكيها كذكاء أو مكسب، فه
 . والوالد هنا قدوة، فال يعاتبه بعد ذلك إذا فعل نفس اليشء

 
كذلك إىل جانب تنمية الشعور بامللكية اخلاصة ال بد أن ينمى يف الطفل روح التعاون، 

.. نت، هذه لعبكهذه األشياء ملكك أ: واألخذ والعطاء مع اآلخرين، صحيح أن تقول له
ًعندما حيتاج أخوك منك شيئا : هذه أدواتك، لكن يف نفس الوقت تقول له.. هذه مالبسك

ًحني جتد صاحبك حمتاجا إىل يشء كطعام مثال أو : ويستأذنك عليك أن تعطيه، أو تقول له ً
كل هذا الفعل حتى ننمي فيه روح التعاون مع اآلخرين، بحيث . أدوات فعليك أن تعطيه

طور موضوع امللكية اخلاصة إىل درجة من درجات األنانية، فالبد أن يتدرب عىل ال يت
التمييز بني اليشء الذي يملكه، واليشء الذي يملكه غريه، ونحن نعرف أن هناك غريزة 
حب التملك، وهي غريزة من غرائز البرش، فهذه الغريزة قوية يف كثري من األطفال، بل 

هذا يل، بالرغم من أنه ليس ملكه، لكن :  يشء حيبونه، يقوللدهيم ميل إىل ادعاء ملكية أي
ليس كل ما : ألنه أحبه فهو يريد أن يستحوذ عليه، لكن جيب أن نضع له احلدود ونقول له

حتبه يكون ملكك، بل ال بد أن تنظر هو ملك من؟ وكيف يمكنك امتالك هذا اليشء؟ 
إذا أراد الطفل أن يلعب بلعب أخيه، : ًوهذا مثال يف إشاعة روح التعاون بدال من األنانية

ًاستأذن أخاك أوال؛ ألهنا ملكه هو، فإن أذن لك العب معه، وباملقابل شجع أخاه : نقول
إىل آخره، فهو لن يتنازل عن ملكيته ... أعطه اللعبة؛ ألنكم إخوة وأنت كذا: وقل له

نني، لكن لو أن كل ًاخلاصة قهرا، وإنام سيتعود عىل األخذ والعطاء بالرتايض بني االث



 

 

 

  
 

 

األشياء ملكيتها مشاعة بني األوالد كلهم فسيحصل اختالط األدنى واألقىص، وسيختلط 
أنه ليس هناك يشء اسمه ملكية : َّعليه األصل، وبالتايل السلوك الذي تعلمه داخل البيت

يكن ًخاصة، سينقله إىل خارج املنزل يف املجتمع، فيكون كلام أراد شيئا يأخذه، حتى لو مل 
 . ملًكا له؛ ألنه مل يتعود يف البيت عىل احرتام احلدود بني ما يملكه هو وما يملكه اآلخرون

 
األمر املهم أال نتعجل يف وصم طفل بالرسقة، وال ينفع أن تعلق عليه وتصفه بالكذب، 

فأنت هبذا حتطمه، فكل طفل خيطئ، أنت عندما ! اذهب يا كذابتعال يا كذاب، : وتقول
كنت يف نفس سنه أكيد أنك كنت ترتكب نفس األخطاء، فكوننا نصم الطفل بالرسقة وهو 
يف مرحلة التكوين هذا فيه نوع من الظلم، وزيادة املشكلة وليس حلها، فالرسقة عندما 

ملعنى املفهوم عندنا، فإذا حصل عندنا حتصل من األطفال قبل سن اخلامسة ال تكون رسقة با
أن حيصل نوع من املراقبة لسلوكه لبضعة أيام؛ : ًشك يف أن هذا الطفل يرسق فال بد أوال

حتى نحدد متى يرسق؟ وماذا يرسق؟ وهل يأخذ اليشء معه عندما يرسق أم يرتكه؟ هل 
؟ هل يضع اليشء حيتفظ به أم جيلس بجانبه؟ عندما يرسق هل ينظر إن كان أحد يراه أم ال

املرسوق يف جيبه أم يمسكه يف يده؟ هل خيفي اليشء املرسوق يف مكان معني؟ هل يعرتف 
إنام : هذا ملكي خيصني، أم أنه يقول: بالرسقة عندما يستجوب أم أنه ينزعج؟ هل يقول

ًأخذته بالصدفة؟ وهل عندما يأخذ شيئا يعيده إىل صاحبه أم أنه يرفض؟ وهل يرسق أشياء 
 تدخل يف اجليب أم أشياء كبرية، أم يرسق أجزاء من أشياء كبرية؟ هل يرسق صغرية

ًممتلكات زمالئه أم أدواهتم املدرسية أم يرسق طعاما أم نقودا؟ وكام أرشنا ال بد أن نعرف ! ً
هل الرسقة عارضة أم أهنا متكررة؟ ألهنا لو كانت متكررة فستكون بداية احرتاف، ويكون 

ًهل هو يف سلوك الرسقة يقلد أشخاصا آخرين أم ال يقلد؟ . ستقبلهذا مرشوع جمرم يف امل
 هل الرسقة تؤدي وظيفة نفسية معينة أم تسد بعض احتياجاته التي أرشنا إليها من قبل؟ 



 

 

 

  
 

 
 

 
باء ًبعض الناس جيعل املال متاحا للطفل ليسهل عليه الوصول إليه، حتى إن بعض اآل

. أنا أرمي املال حتت قدميه؛ كي يتحصن من الرسقة وال يفكر فيها:  يقول- ًجهال منهم-
فاملال املتاح يكون فيه نوع ) املال السائب يعلم الرسقة: (ًطبعا هذا خطأ، واملثل العامي يقول

ه، ًمن اإلغراء، والطفل ليس عنده النضج الكايف ليقاوم إغراء املال خاصة إذا كان حمتاجا إلي
ًوهذا ال يتعارض مع ما قررناه سابقا من خطأ . ففي هذه احلالة املال يوضع يف مكان حمفوظ

بعض اآلباء عندما يبالغون يف حفظ كل يشء حتى األشياء التافهة؛ ألن ذلك يغرس فيه 
ًحب االستطالع ليستكشف هذا اليشء، لكن كالمنا هنا عىل أن املال يكون متاحا بصورة 

أنا أرمي املال حتت رجليه؛ حتى يتحصن من الرسقة، فهذا سوف : ي يقولًسهلة جدا، والذ
يؤدي إىل انعدام الدافعية لتحصيل املال عندما يكرب؛ ألن املال حتت رجليه طوال العمر، فإذا 
ًكرب سينعدم الدافع لكي جيتهد يف حتصيل املال، ويؤدي أيضا إىل أنه يستهني برصف املال يف 

فل إذا رأى املال أمامه طوال الوقت فإنه يف هذه احلالة ستدخل عليه األوجه املفيدة، والط
يف بعض األحيان حيصل نوع من التدعيم . الوسوسة ليقدم عىل الرسقة بطريقة تدرجيية

يعود الطفل عىل الغش يف حياته اليومية، كام حصل من بعض : ًللسلوكيات املنحرفة، فمثال
االمتحان، ويتناقلون األوراق مع بعضهم البعض، حيث قام األوالد يغشون يف : املدرسني

ًفنحن كنا نعمل مثلكم، فطبعا هذا تدعيم للسلوك ! ال بأس! ال بأس: واملراقب يقول هلم
كان هناك غش يف اللجنة، فيستحسن الوالدان : املنحرف، فالولد يرجع إىل البيت ويقول

هذا حتطيم للطفل، بل ذلك باعتبار أنه فك األزمة التي هو فيها عن طريق الغش، ف
إذا سقطت يف االمتحان أهون عندي من أن تغش؛ ألنك : جيب أن تقول له! بالعكس

فمن وسائل تدعيم سلوك التعود عىل الغش يف احلياة !! ستحرتم نفسك وأنت كذا وكذا
فتكوين . اليومية أن يقوم األب بمدح ابنه ملهارته يف الغش يف االمتحان أو ما شابه ذلك

ًانة يتم يف السنوات األوىل من حياة الطفل، فنستغل دائام أي فرصة يعتدي فيها صفة األم
هذه ليست : الطفل عىل ملكيات اآلخرين ونوجهه إىل ما جيب عمله يف مثل هذه املناسبات



 

 

 

  
 

 

ملكك، هذا ملكه هو، وال بد أن تذهب إىل زميلك وترجع إليه املسطرة أو ترجع إليه 
 . إىل آخره... القلم

 
ًبالنسبة لعالج الرسقة إذا كان السبب واضحا فعالجه يكون سهال جدا، كأن تكون  ً ً
الرسقة ناشئة عن وجود خالف بني األبوين، فيحصل عند الطفل اكتئاب، وكثري من اآلباء 

 الطفل يدرك وجود خالف بني ًيظنون أن هذا الطفل ال يفهم شيئا، بل بالعكس فإن
الوالدين، وكذلك فإن وجود اخلالف بني الوالدين وبني الطفل وسوء معاملته يعد من 

ًطبعا إذا . األسباب، فإذا حددنا السبب سهل العالج عن طريق عالج السبب نفسه
استمرت الرسقة بعد سن العارشة فهذه مصيبة كبرية؛ ألن هذا سلوك مريض منحرف، 

 سن العارشة املفروض أنه يبدأ عنده نمو الوازع اخللقي، أما قبل ذلك فإن فالطفل بعد
ًموضوع الوازع ال يكون قويا عنده، ويف نفس الوقت الطفل يبدأ باالبتعاد عن أن يتمركز 
حول نفسه، ويبدأ يمتنع عن اإلشباع الفوري للدوافع إذا وصل إىل مرحلة النضج، 

د سن العارشة أو تنعدم، لكن إذا استمرت الرسقة مع فيفرتض أن تقل الرسقة بع: وبالتايل
نمو الوازع يف نفسه ومع القدرة عىل االمتناع عن اإلشباع الفوري للدوافع، وعدم التمركز 

ًفمن األمور املهمة جدا غرس . ًحول الذات، فهذا مؤرش يف غاية اخلطورة كام ذكرنا سابقا
 . ل واحلرام وتنمية هذا الوازعالقيم اإلسالمية واخللقية والتفريق بني احلال

 
 :.نلخص باختصار شديد العالجات املفروضة ملن الحظ موضوع الرسقة يف الطفل

 
طفل؛ كاألكل والرشب معاجلة احلرمان املادي بتوفري الرضوريات الالزمة هلذا ال

إشباع ميله : ًأيضا. واملالبس، وغريها من االحتياجات األساسية التي البد من توفريها له
وهي فطرة يف اإلنسان، ) غريزة حب التملك: (إىل التملك واالستحواذ، وهذه يسموهنا

فيجب أن تشبع عنده غريزة حب التملك، بأن تبني له أن هذا اليشء ملكه، وأنه ليس 



 

 

 

  
 

 
 

ًعا بينه وبني إخوانه، فكام أنه يوجد أشياء مشاعة فأيضا البد أن يكون له أشياء خاصة مشا ً
به، فال بد من عالج احلرمان املادي بتوفري الرضوريات الالزمة للطفل وإشباع ميله إىل 

احرتام ملكية الطفل، وتعليمه احرتام ملكية الغري، فإذا ظهرت : ًأيضا. التملك واالستحواذ
ًقة ال بد من التعامل احلازم واملبارش والرسيع معها، فإذا أحرض شيئا من صاحبه ظاهرة الرس

ًليس ملكه، أو أحرض معه شيئا من املحل رغم أنه ليس معه مال، فال بد من تنبيهه إىل اخلطأ 
ًهذا خطأ، وال بد أن تعيد هذا اليشء إىل صاحبه، وإن أخذ شيئا من : الذي عمله، فنقول له

يمكن أن : ًأيضا. ًمثال، فال بد أن يأخذ املال بنفسه ويعطيه لصاحب املحلاملحل وأكله 
 ونعطيها لطفل -ًلعبة مثال-ًنعلمه االحرتام مللكية اآلخرين بأن نأخذ شيئا من خصوصياته 

إنك غضبت ألننا أعطينا غريك ما هو : ًآخر، طبعا هو سيثور، فعندها نفهمه ذلك قائلني
إذا أخذت من أحد من الناس أو : نفس اليشء بالنسبة لكملكك من غري أن نستأذنك، ف

ًمن أحد أصحابك أو من أحد إخوانك شيئا يملكه هو فتكون بذلك أخذت ما ال متلكه، 
إما أن يعمل اإلنسان عندما يكرب وحيصل عىل : لكن هناك طريقة للحصول عىل األشياء

يف نفس . ليشء يف استعاملهاملال، ويبدأ يشرتي الذي يريده، أو أنه يستأذن صاحب هذا ا
أنت عملت اليشء الفالين، أنا : ًالوقت يمكن أن تكافئه إذا أنجز عمال ما، كأن تقول

.. وأخذ.. ًأكافئك بأن أشرتي لك هذه اللعبة؛ حتى حتسسه أن هناك مقابال، ليس جمرد أخذ
دتك ساعد وال: وأخذ، بل هناك أخذ وعطاء، فيمكن أن تطلب منه فعل يشء كأن تقول له

يف اليشء الفالين، أو اقض األعامل الفالنية، وتذكر له مهمة بسيطة ملجرد أن تفهمه أن هناك 
اإلنسان عندما حيب أن حيصل عىل يشء فليس بمجرد أنه يتمناه حيصل عليه، : ًمقابال، يعني

ال بد من ممارسته للملكية الفردية : ًأيضا. أو يستويل عليه، البد أن يتعب للحصول عليه
ًملكك، لكن إذا وجدت صديقك جائعا، ) السندويتش: (نقول له: ًلعطاء ألقربائه، فمثالوا

هذه ألجل أن تعطي : ًأو يريد أن يأكل معك أعطه منها، أو أعطه شيئا من احللوى، وتقول
صديقك، وهذا الفعل من الوالد يعود الطفل عىل العطاء، فال بد من أن يامرس الطفل 

البس، واللعب، لكن ال تصل اخلصوصية إىل حد األنانية اخلصوصية يف األكل، وامل



 

 

 

  
 

 

ًكذلك نعوده أنه إذا أراد شيئا من خصوصيات اآلخرين أنه يستأذن صاحبه، . واجلشع
ال بد : ًفهناك طفل أحيانا تكون األنانية متمكنة منه بحيث إنه يأخذ أشياء اآلخرين، فتقول

: ل، وإنام ترص عىل موقفك وتقولأن ترجعها لصاحبها، فيغضب وينفعل ويبكي فال تبا
ًهذه ملكه هو، وليست ملكك، وأنت أخذهتا، كنت معتديا وظاملا يف هذا، فاملفروض أن  ً
تستأذنه، فيذهب يستأذنه، وهو عندما يستأذن فإنام يريد من صاحب اليشء أن يوافق، وإذا 

: صاحب احلقمل يوافق يعمل نفس املشكلة، فنفهمه أن االستئذان ليس من رشطه أن يقول 
: نعم، أو يقول: ًال، وكذلك هو أيضا إذا استؤذن إن شاء يمكن أن يقول: نعم، أو أن يقول

 . ال

 
احلب واحلزم، البد يف هذه القضية أن : ًعموما التعامل مع الطفل ال بد فيه من أمرين

عندما تكلم الطفل البد أن : ًأيضا. اتصاف باحلزم املمزوج بالعاطفة والتفهميكون هناك 
ًتكون هادئا، ويكون كالمك واضحا جدا، وال يكون فيه نوع من الغموض، ودون عنف  ً ً
وإثارة، ودون تردد وضعف أمام بكائه أو دموعه؛ ألنه سيفهم أنه لو رصخ ورمى بنفسه 

من املهم تنمية سلوك : ًأيضا.  عىل ما يطلبهعىل األرض فستكون هذه وسيلة للحصول
أو ترشح ) ال دين ملن ال أمانة له: (األمانة عند الطفل، فيمكن أن تعلق له يف حجرته حديث

ًله حديثا يف األمانة، كذلك متارس أنت األمانة أمامه قوال وفعال، أو حتكي له حكايات عن  ً ً
دهم أمانات فردوها طواعية، ومل أناس أنت ال تكذب عليه، هذه قصص أناس كانوا عن

، فال بد من ممارسة خيضعوا إلغراء األشياء التي وجدوها، وال رقيب عليهم إال اهللا 
ًاألمانة أمام الطفل قوال وفعال، وكلام كان كالمنا غري مبارش كان أفضل، وله تأثريه يف  ً

كي قصة واحد أمني عىل ًالطفل، فمثال يف اجللسة العائلية العادية ينتهز األب أي فرصة وحي
فقد حصل ! انظر مراقبة اهللا ! انظر كيف االلتزام! ما أمجل هذا: سبيل االستحسان

 . وكذا، فالطريقة غري املبارشة تكون أوقع مع األطفال.. وكذا.. كذا



 

 

 

  
 

 
 

 
 يدل عىل األمانة تثيبه عليه، وإذا ًكذلك ممارسة مبدأ الثواب والعقاب، فإذا عمل عمال

ًارتكب خيانة يعاقبه عليها، وال بد أن يكون الثواب والعقاب فوريا، فإذا رأت األم من 
ًطفلها عمال جيدا فال تقول وإنام البد أن . حني يأيت والدك بالليل سأجعله يشرتي لك كذا: ً

يد، وأخذه للمقابل اجليد، تكون املكافأة فورية؛ حتى يربط الطفل بني إتيانه السلوك اجل
ًلكن عندما تؤجلها تفقد معناها، فيجب أن يكون الربط مبارشا بني العمل وبني الثواب أو 

الكالم عن الرسقة، وبيان أنه ال يليق باملسلم أن يرسق، وأرضار الرسقة عىل . العقاب
ف وكي! املجتمع، ولو أبيح لكل الناس أخذ ممتلكات اآلخرين فكيف يعيش الناس؟

فنبني له أن هذا السلوك مرفوض من الناحية الدينية اإلسالمية ! تستقيم أمورهم؟
 . واألخالقية واالجتامعية، ونفهمه أن املجتمع يرفض هذا السلوك، وهذا يشء مهم

 
اء، وذلك بأن تشعر الطفل الدفء العاطفي بني اآلباء واألبن: كذلك من العالجات

ًبأنك حتبه، إذ البد أن يشعر باألمن والطمأنينة واالحرتام؛ ألن الطفل إذا أحب شخصا فإنه 
البد أن نزرع الثقة يف نفس الطفل وال . ًغالبا ال يرسق منه، خاصة إذا فهم أن هذه رسقة

كالم بعد فعلتك التي أجترؤ عىل ال! يا حرامي: نشعره بالنقص، ال نقول له يف حلظة االنفعال
هذا أسلوب حيطم الطفل، فالوالد يتصور أنه هبذا يؤدبه، لكن يف احلقيقة هذا ! فعلت؟

يفقده الثقة بالنفس ويشعره بالنقص والدونية، وأنه غري قادر عىل التامسك، وأنه غري أهل 
 عىل أبنائه ًعدم التمييز بني اإلخوة، بحيث يميز ابنا: ًأيضا. لالحرتام أو احلب أو نحو ذلك

: ًأيضا. اآلخرين؛ فيحس اآلخر أنه حمروم؛ ألن هذا يمكن أن يشجع عىل سلوك االنحراف
يفضل أن يندمج الطفل يف مجاعات سوية من األطفال املهذبني األمناء؛ ليتعلم من خالل 

 عدم الضعف أمام رغباته األنانية، بأال جياب إىل: ًمن األمور املهمة جدا. اجلامعة نفس القيم
 . كل ما يطلبه، فنزيل األنانية بعدم االستجابة لكل طلباته



 

 

 

  
 

 

 
إذا حصل شك يف أن الطفل يرسق ال بد أن نتجنب اإلحلاح عليه؛ كي يعرتف بالرسقة، 
ألنك إذا أحلحت عليه فإنك ستفتح له باب الكذب، فإذا كذب ونجا من العقاب فإنه 

ّأنه نجح يف تضليلك، ونجى نفسه من العقاب، وبالتايل فسيتمرن عىل الرسقة سيظن 
لو أن االعرتاف استخدم معه العنف : ًكذلك أيضا. ًوالكذب معا، فكلام رسق سيكذب

فهذا سيؤدي به إىل التامدي يف الرسقة، باإلضافة إىل أنه كل مرة خربته ستزيد، وسيبدأ يأخذ 
عف التي كشفتها يف املرة التي فاتت، وسيحكم اخلطة كي خربات، ويعرف ما هي نقاط الض

عدم تأنيبه عىل الرسقة أمام اآلخرين، : كذلك من األمور املهمة. ال يكتشف يف املرة التالية
فال ينبغي أن تفضح الطفل وتصفه بأنه حرامي ولص أمام اآلخرين، وإال سيشعره ذلك 

البيئة االجتامعية، وليس هذا فحسب، بالنقص، وشعوره بالنقص سيؤدي إىل االنزواء من 
ما دام أن اجلميع يصفني بأين حرامي ولص : بل قد يتعود عىل هذا اللقب، ولسان حاله

فليكن ذلك، وربام أنه يرى هذا اللقب رمز لالنتصار عىل اآلخرين، وعىل الكبار خاصة، 
ة، وإذا مل بحزم فيه نوع من املرون: لكن الصحيح أن نعامله بحب وصداقة مع حزم، أي

ًنعامل هذه املشكلة هبدوء واتزان فنحن نصنع منه فعال لصا حقيقيا ً نجتنب : ًأيضا. ً
َّلوثت سمعة األرسة أو .. أنت أحلقت بنا العار: العبارات التي ترض بالطفل، كأن نقول له

إن كان وال بد فارسق من البيت، وليس من بيوت اآلخرين، فمثل هذه العبارات .. العائلة
: ًأيضا. توافر القدوة احلسنة أمامه يف سلوك الراشدين نحو األمانة: ًأيضا! بالطفلترض 

نختار له ما يقرؤه وما يشاهده، واإلعالم الذي يمكن أن يتعرض له، والكتب التي يمكن 
 . أن يقرأها بحيث تغذي فيه هذه املفاهيم

 
ًولو أنه يأخذ مرصوفا فإنه يف هذه احلالة ال بد أن يكون هناك نوع من املراقبة عىل 
املرصوف، والبد أن يتناسب مع سنه، والوسط االجتامعي الذي يعيش فيه، ومع البيئة 

تكون املراقبة دون التسلط عليه، ودون أن : املدرسية، وتكون هذه املراقبة عفوية، يعني



 

 

 

  
 

 
 

والبد أن تعالج هذه الظاهرة يف سن مبكرة قبل أن تتفاقم؛ ألن حمرتيف اإلجرام . يشعر
والتزييف والنشل وكل هذه األشياء غالبهم بدأ يف هذا ) البلطجة(والرسقة باإلكراه و

ًالسلوك منذ طفولته، فال جيوز أبدا جتاهل املشكلة، ال بد من التشديد من الناحية الرتبوية، 
الذي يرسق : ات حاسمة لعالج هذه الظاهرة؛ ألن القاعدة تقولبحيث تكون هناك خطو

البيضة سيرسق بعد ذلك اجلمل، ومن رسق مال أخيه بعد ذلك سوف يرسق مال الناس 
أما التساهل يف هذا املوضوع فإنه يؤدي إىل التشجيع عىل امتداد الرسقة إىل خارج . أمجعني

أن يفهم : إذا حصلت، وأول خطوة هياألرسة، ال بد من إجراءات فورية لعالج الرسقة 
األبوان هذا السلوك، وأن يواجهاه مواجهة صحيحة، ال بد من إشباع احتياجات الطفل 

 . املتعددة عن طريق مرصوف منتظم يعطى له مع اإلرشاف املبارش عليه دون تسلط

 
ا دور كبري يف توجيه سلوك الطفل، فيجب حجبه عن الوسائل وسائل اإلعالم هل

اإلعالمية التي تفيض يف وصف حوادث الرسقة والنصب واالحتيال، وقد قرأت يف بعض 
ًأن رجال أعطى الطفل زجاجة رشاب ليحافظ عليها، : الكتب أن التلفاز أتى بإعالن مفاده

تبخرت، بينام يف : ؟ قال الطفلأين الرشاب: فالتفت الرجل فرأى الزجاجة فارغة، فقال
ًاحلقيقة أنه قد رشهبا، فهذا اإلعالن يلقن مبدا هداما، وهو أن الرسقة حل، والكذب حل  ً
ًسهل جدا، وحل ظريف، ومقابل هذا كان املتفرجون يشاهدون هذا املشهد ويضحكون، 

ندما جيد وكأهنم يستحسنون هذا السلوك، وجاء هذا الترصف بعفوية وتلقائية من قبلهم، فع
ًالطفل أن ذلك الولد ظريف، والناس يستحسنون سلوكه، فإن ذلك يمثل بالنسبة له نوعا 

فلنحذر من وسائل اإلعالم التي تفيض يف وصف الرسقة سواء من خالل !! من القدوة
إىل آخر هذه األشياء التي قد تربز البطل يف .. املجالت والكتب واألفالم والتلفزيونات

إن هذه أشياء ال تستنكر . إىل آخر هذه األشياء.. تال وتاجر خمدراتَّصورة نصاب وحم
ًملاذا هو ال يرسق؟ الذي ينصب عىل الناس ويرسق ويكون جمرما هو : ًاجتامعيا، فبالتايل

 . إىل آخر هذه األشياء.. ًالذي يصبح غنيا وحيقق أغراضه



 

 

 

  
 

 

 
 وتنمية الوازع الديني يف ،ً أن نربط الطفل دائام بالقصص التي فيها تعظيم لألمانةعلينا

قلبه، والرتهيب من الرسقة من جهة أخرى، بأن نبني له عقوبة السارق يف القرآن الكريم، 
I :  يبغض هذا اخللق وأهله؛ ولذلك قال يف القرآن الكريموأن اهللا   H G  8  7
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< = L]ونقص عليه قصة املرأة املخزومية التي قطعت يدها، ونفهمه أن ] ٣٨: المائدة

الناس كلهم أمام اهللا سواء، وكلهم هلم حرمة يف أمواهلم وممتلكاهتم فال نعتدي عليها، وأن 
الناس لو مل يلتزموا هبذا األمر ومل تقم حدود اهللا عىل السارق فهذا سيؤدي إىل اخليانة يف 

ً من الوسائل الرائعة جدا يف -كام أرشنا من قبل-فالكالم عن األمانة . كات اآلخرينممتل
التأثري عىل األطفال؛ ألن الطفل يف مرحلة معينة مفهومه مادي، تلقيه للمفاهيم يكون من 
َّالناحية املادية، فلو جئت إىل طفل عمره أربع سنني وكلمته عن النزاهة والعدالة واألمانة 

الصالة ركن الدين : غري ذلك من املعاين املجردة فإنه لن يستوعبها، فلو قلت لهوالتسامح و
ِّوكذا وكذا، فلن يستوعب، لكن صل أمامه فإنه عندئذ سيستوعب ذلك؛ ألنه إنام يستوعب 

ً وهي تؤثر فيه جدا، إذا رآك تصيل يقلدك -املشاهدة والسامع-األمور التي يدركها باحلواس 
و ال يعرف ما هي الصالة، لكن هو يمتص منك السلوكيات عن طريق ًمتاما يف الصالة، ه

فهذه هي الوسيلة البدائية األوىل عن طريق املحاكاة احلسية والتفكري املادي، فإذا . املحاكاة
ًرأى منك سلوكا فيه أمانة، أو حكيت أمامه قصصا عن األمانة فال شك أنه سوف يتقمص  ً

 . هذه األشياء، ويمتص هذه املسائل
 القدوة من أهم وأخطر وسائل الرتبية وتنمية الطفل، وكذلك التخويف من ؛ًفإذا

كذلك رسد القصص التي جتسد مبدأ األمانة، .  وأنه مطلع علينا يف كل مكانمراقبة اهللا 
ًكقصة الرجل الذي استدان من رجل دينا، ووضع املال يف لوح خشب، واستودعه اهللا؛ ألنه 

 قصة موجودة يف القصص النبوي، فهذه من أفضل الوسائل؛ مل يستطع أن يسافر، وهي
ًألنك تعطيه أنموذجا حيا أمامه وعامة الناس واحلمد هللا يستطيعون أن يدركوا بعض . ً

 . ًالسلوكيات التي بتفادهيا يكتسب األطفال نوعا من الوقاية من الوقوع يف الرسقة



 

 

 

  
 

 
 

 
 

عبد اهللا بن ناصح تربية األوالد، للدكتور : هل تنصحنا باقتناء كتاب: السؤال
7 8 : ولبعض اإلخوة قدح فيه وخاصة يف باب العقيدة، فأق: ؟ اجلوابظ علوان

M K J I H GK L NM O P Q R S T U V W 
YXL ]أي كتاب غري الوحي الرشيف البد أن يكون عليه مؤاخذات، ] ٨٢: النساء

هو ) تربية األوالد يف اإلسالم: (، لكن أريد أن أنبه إىل أن كتابدفال عصمة إال للرسول 
ً من األفاضل، وله إسهامات كبرية جدا يف عبد اهللا بن ناصح علوانيف جملدين، والدكتور 

ًالدعوة، وال نجحد أبدا أن هذا الرجل له دور ريادي يف هذا املجال، فهو تقريبا من أوائل  ً
ًريادته يف هذا املجال ال جيوز أبدا الكتب املنهجية التي صدرت يف موضوع تربية األوالد، ف

أن نجحدها؛ ألن هذا الكتاب يف وقته كان هو اليشء املتاح، فال نأيت اآلن وقد أنعم اهللا 
ًعلينا بكتب أحسن منه وأكثر ختصصا وأكثر تنقيحا ونقول إن هذا كتاب سيئ ويشطب : ً

 وقت من  الذي كان يف-لألسف الشديد-) فقه السنة(عليه، مثل ما حصل مع كتاب 
ًاألوقات أفضل كتاب يدرس يف فنه، إذ مل يكن هناك غريه، وأثر يف أجيال كثرية جدا، ثم إذا 
بنا ملا تعاملنا مع الكتاب بطريقة فيها نوع من اجلور واجلحود لفضل هذه الريادة بدأنا نقارن 

د جيب أن نتعامل بإنصاف، بحيث نعرتف أن اجله: فالشاهد. بينه وبني غريه من الكتب
البرشي ال بد فيه من القصور ثم ننتفع بام فيه من اخلري، وإذا كان عند بعض الناس انتقادات 
فعليهم طرحها بطريقة مهذبة، مع التحذير من اخلطأ بأدب وبإنصاف مع االعرتاف 

 هو أول من كتب دراسة ظ عبد اهللا بن ناصح علوانلصاحبه بموضوع الريادة،فالشيخ 
املنهج : (علمية حول موضوع تربية األطفال فيام نعلم، ثم بعد ذلك جاءت كتب أخرى مثل

ً، وهذا الكتاب أيضا أشبع نقدا، وكان الناقد حمقا؛ محمد نور سويدلـ) النبوي لرتبية الطفل ً ً
ألن الكتاب حافل باألحاديث الضعيفة واملوضوعة، ثم بعد ذلك استفاد املؤلف من هذا 



 

 

 

  
 

 

ال ينبغي انتقاص : النقد وصدرت طبعة يف جملدين أفضل من السابقة، فالذي أريد أن أقوله
رد وجود بعض األخطاء يف كتاب له، هذا من الغلو يف التعامل مع العلامء، واخلطأ العامل ملج

ًفأهال وسهال، أما إن مل يوجد % ١٠٠ينبه عليه، وينصح باجتنابه، وإن وجد بديل صاف  ً
 . بديل فال ينبغي أن هندم ونحطم بدون أن نوجد البديل فهذا ليس من اإلنصاف

 
  كيف يمكن منع الطفل من إدمان عادة مص األصابع؟ :سؤالال

 املشكلة يف احلقيقة تكثر عند بعض األرس يف بعض أطفاهلم، فنلقي الضوء :اجلواب
بالنسبة لعادة مص األصابع عند األطفال تكون يف فرتة معينة : أوال. عليها يف دقائق معدودة

ًسلوكا عاديا ينبغي تقبله، لكن هذه العادة تنت ً شهرا يف الوضع الطبيعي ٢٤-١٨هي ما بني ً
وإذا . ًإىل سنة ونصف أو إىل سنتني، وقد ال ختتفي متاما إال عند ثالث سنوات: العادي، أي

استمر الطفل يف مص إصبعه بعد السنة الرابعة ولكن عند اقرتاب وقت النوم فهذه ليست 
أن موضوع مص األصابع مما ينبغي أن ندركه . مشكلة وال تستدعي القلق عىل اإلطالق

بالنسبة لألطفال عالجه ينبني عىل معرفة السبب؛ ألن بعض األطفال يمص أصابعه بطريقة 
تنتهي بتشويه اإلصبع، فالعالج أساسه هو معرفة سبب هذه العادة، وبالتايل إذا عرفنا 

أحد األسباب لوجود هذه الظاهرة عند الطفل هو . السبب نزيله دون اضطراب أو قلق
 الوالدين، وظروف البيئة املحيطة بالطفل، وسلوك الوالدين يشمل سلوكهام مع سلوك

أشقائه، وسلوكهام مع الطفل نفسه، كأن حيصل متييز بني األوالد والبنات، بحيث يفضل 
الولد عىل البنت، فتبدأ البنت تبالغ يف مص اإلصبع نتيجة التوتر الذي تعانيه، فسلوك 

لكن ال بد أن نفهم أن مص الطفل .  هي السبب يف هذا األمراألبوين أو ظروف البيئة تكون
ألصابعه هي وسيلة لتخفيف حالة توتر يعيشه، فقد يكون عنده نوع من التوتر والقلق، 

ًوجلوءه ملص األصابع هو وسيلة ليخفف حالة التوتر التي يعيشها إما مؤقتا أو دائام ويوجد . ً
الناس إذا تضايق فزع إىل السجائر حتى يشء يشبهه عند الكبار وهو السجائر، فبعض 

هذا الطفل يشعر أنه ال : يذهب التوتر الذي عنده، أو يكون لتخفيف حالة إحباط، يعني



 

 

 

  
 

 
 

يستطيع أن حيقق ما يريده، فيمكن أن حيصل له إحباط، فيبدأ يفزع إىل هذه العادة، أو يكون 
الهتامم، ويصري الطفل بسبب الغرية؛ كأن يكون له أخ جديد أو أخت جديدة فينرصف عنه ا

املولود اجلديد هو بؤرة االهتامم، فيبدأ يفزع إىل هذه العادة، أو يمكن أن يكون بسبب التعب 
كيف نتعامل مع هذه احلالة؟ أهم يشء أن . أو شعور الطفل بالوحدة فيلجئه إىل هذا اليشء

 يتجنب توبيخه التوبيخ، فيجب أن: نتجنب مسالك معينة يسلكها اآلباء أو املربون، أوهلا
ًبكثرة عىل هذه العادة؛ ألن ذلك غري جمد، بل يزيد احلالة سوءا كذلك من اخلطأ أننا كلام . ٍ

رأيناه يضع إصبعه يف فمه نشد يده، ونبعد إصبعه عن فمه، هذا عالج غري صحيح، أو 
ًبعض الناس يلفون يدي الطفل بشاش، أو يلبسونه قفازا، أو يربطون يديه، ولألسف هناك 

وكيات أخرى وحشية، فبعض الناس يضعون عىل إصبعه مادة مقززة كالفلفل أو الشطة سل
ًأو الصرب املر جدا، وهذا سلوك غري صحيح، فعملية التوبيخ أو إبعاد اإلصبع عن الفم أو  ِ َّ
ربطها أو وضع قفاز أو مادة منفرة عليها؛ كل هذه األشياء تدفعه إىل االستمرار، وتزيد 

َّأن يوفر هلذا : ذلك من الوسائل التي ينبغي سلوكها يف هذه احلالةك. شعوره باإلحباط
اشغله بنشاط حر هو حيبه، كنوع معني من األلعاب : الطفل نشاط حر حمبب إىل نفسه، يعني

أو الرتفيه؛ ألن هذا النشاط احلر سوف يمتص طاقته، أو متكنه من خمالطة أطفال آخرين 
ال يظهر املريب القلق الشديد أمام الطفل بسبب هذا كذلك ينبغي أ. مثله حتى تنمو شخصيته

املوضوع، وكلام حرض عنده ضيف حكى قصته، فيقوم هذا الضيف بالتعليق، فالطفل يشعر 
عندها بأنه ينظر إليه نظرة توبيخية، فاإلنسان ال يظهر القلق الشديد بسبب هذا املوضوع 

! يد من هذه العادة ولن يتوقفأمام الطفل؛ ألنك إذا أشعرته بالقلق والتوتر فسوف يز
ومن . والطفل عامة كلام زادت ثقته بنفسه وشعر باالطمئنان قل عدد مرات مص األصابع

سواء أكان هذا الغري أصدقاءه أو زمالءه أو إخوانه كأن : السلوكيات اخلاطئة مقارنته بغريه
قط متص كل إخوانك جيدون، وال أحد منهم يعمل هذا العمل، ملاذا أنت ف: يقال له

ًإىل آخره، فهذه املقارنة سلوك غري صحيح؛ ألهنا تسبب إحباطا، بينام أنت ! أصابعك؟
ًإخوانك جيدون فكن جيدا مثلهم، لكن هذا يسبب له : قصدك اخلري عندما تقول له



 

 

 

  
 

 

كل واحد خيتصه : ًإحباطا، فالصحيح أن يربز للطفل اجلوانب املرشقة يف شخصيته، يعني
ففالن اختصه اهللا بكذا، فتأيت للصفة اجليدة، وتدعم هذا الطفل اهللا بيشء دون اآلخر، 

وبالذات إذا اقرتن -كذلك النقد املستمر واملتواصل . وتشيد هبا؛ حتى تدعم ثقته بنفسه
أنت عندما تتعامل مع الطفل فإنك ال تتعامل :  هذا سلوك خطري، يعني-بعبارات التحقري

ًمع ند لك، وذكرت من قبل أن رجال ألف  ًكتابا مفيدا جدا اسمهٍّ ً ، مع )طفلك ليس أنت: (ً
ًالعلم أن هذا الرجل ليس مسلام، فمشكلة كثري من اآلباء أنه عندما يتعامل مع الطفل 
يتصور أنه عنده نفس العقل والتجارب واخلربات واملقاييس، فعندما يأيت يرضبه يرضبه 

التفصيل عنه قبل هذا، بعنف شديد، وكأنه أمام شخص مكافئ له، وحتى الرضب تكلمنا ب
أال ترضب الطفل وأنت تريد أن تتشفى منه؛ ألن هذا : وبينا أنه ال يكون إال برشوط منها

ًمن الظلم، أن تأيت إىل طفل صغري فترضبه هذا الرضب الوحيش، كام حيصل أحيانا من 
بعض الناس، فهذا الفعل يدل عىل وجود خلل يف تفكري هذا الرجل الذي يتشفى، فهو 

ِّ شحنة الغضب عن طريق الرضب، وال هيدأ حتى يشفي صدره متاما من غله من هذا خيرج ً
ال : الشاهد.  وليس من اإلسالم- يف احلقيقة-ًالطفل، طبعا هذا السلوك من اجلاهلية 

ًتتعامل معه كأنه مثلك متاما، بل انظر إليه كام كان ينظر إليك أبوك أو أمك وأنت يف تلك 
ال بد من جتنب النقد : ًإذا.  مل تكن تفهم أن هذا اليشء غلطالسن، فأنت يف تلك السن

: املستمر والتحقري، وكل العبارات العامة التي فيها حكم باإلعدام للشخصية، كأن تقول
إىل آخر هذه العبارات، أو كام ... ًستظل طوال عمرك غبيا.. ال أمل فيك.. ًأنت لست نافعا

ين ليس هلم مكان يف الرتبية عىل اإلطالق، نسمع أشياء عجيبة عن بعض املدرسني الذ
. إىل آخر هذه العبارات الفظيعة) ملا تفلح تعال قابلني: (فيقول بعضهم لبعض تالميذه

ًفكونك تصدر حكام عاما عىل الطفل هذه إساءة شديدة له، وتوجد عنده شعورا باملرارة  ً ًُ
أقرانه اآلخرين، بحيث وكذلك ينبغي أن حتمي الطفل من سخرية . والعجز وعدم الكفاءة

. ِّال هيزءون به بسبب هذه العادة، ألن هذه السخرية سوف تعمق العادة عنده أكثر فأكثر
يمكن كذلك أن تطلب من الطفل أن يساعدك يف عمل يشء معني، ويكون هذا اليشء 



 

 

 

  
 

 
 

ًحمتاجا إىل أن يستعمل يديه كلتيهام، فتحاول أن تلهيه عن عادة املص بأن تشغل يديه، أو 
كذلك يفضل أن هيمل هذا املوضوع، وال يتكلم . ًرض له ألعابا معينة ال تعمل إال باليدينحت

بصورة عرضية - فيه أمامه، وال ينبه إىل يشء يذكره بإصعبه، ومع ذلك فيمكن لإلنسان 
ُأنه سوف يكرب، ويقلع عن هذه العادة، وال يلفت نظره إليها ليزيد :  أن يذكره بلطف-عابرة

من أهم األسباب التي تلجئ الطفل إىل مص األصابع بعد السن . حوهامن انتباهه ن
 شعوره باحلرمان العاطفي، فيحتاج عندها -التي تصل إىل مخس أو ست سنوات- املذكورة 

ًإىل جرعة زائدة من حب وحنان األبوين، والطفل بطبيعته يكتشف إذا كان حمبوبا أم ال، أو 
ه ومن يتظاهر أنه حيبه، فال بد أن يؤمن شعور الطفل ًكان مرغوبا فيه أم ال، ويعرف من حيب

إذا فعلت اليشء : ًباحلب واألمان، وقد ذكرنا من قبل أنه ليس من احلكمة أبدا أن تقول له
لن أعطيك املرصوف، هذا عقاب لكن ال هتدده باحلب، وال : الفالين أنا لن أحبك، لكن قل

 أحبك، لكن ال أحب الترصفات أنا: جتعل احلب موضوع هتديد، بل ال بد أن تقول
الفالنية، أو لو عمل اليشء الفالين فال هتدده بأنك لن حتبه إذا فعل كذا، ال بد أن يؤمن له 

املصعد (الشعور باحلب والشعور باألمان، بعض الناس طفله ال يريد أن يصعد يف 
يفقده هل ستأيت أم أذهب وأقفل عليك الباب؟ هذا خطر، فهذا : فيقول له) الكهربائي

الشعور باألمان، أو إذا أخذه معه إىل السوق أو إىل حمل معني فقام الطفل بترصف غري 
إذا مل تسمع كالمي سأتركك هنا وأذهب، وهذا خطأ كبري؛ ألنك هكذا : مرغوب، فيقول

: لو تركني وحدي ماذا أفعل؟ لكن ممكن تقول له: ستهدد شعوره باألمان، فهو سيتسائل
لوك سنلغي هذه الفسحة ونعود إىل البيت، فهكذا مل هتدد شعوره إذا مل ترتك هذا الس

ًأحيانا يقوم األب أو األم . باألمان، ويف نفس الوقت تزجره عن التامدي يف هذا السلوك
باحلديث عن األزمة املادية والفقر والديون واهلموم أمام الطفل، بينام ينبغي أن يعزل الطفل 

ًستطاع؛ ألن هذا يمثل عبئا عليه، وكذلك معايشة املشاكل ًعن الشعور باهلم مبكرا بقدر امل
إىل آخر هذه األشياء، إذا شهد ... والرصاعات بني األبوين والتي هتدد بقاءه يف األرسة

ًالطفل مثل هذه الرصاعات فإن ذلك هيدد شعوره باألمان، وهذه طبعا هلا عواقبها الوخيمة 
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ب ومرغوب فيه، وأن الذين حوله حيبونه، هذا أمر فال بد أن يشعر الطفل أنه حمبو. فيام بعد
إن الرضاعة ليس املقصود منها أن يغذى بدن الطفل : ًمهم جدا، وسبق أن قلت من قبل

 اقتضت أن الرضاعة الطبيعية تتم بطريقة فيها جرعة من احلنان فقط، لكن حكمة اهللا 
 واملفروض عىل األم أن بجانب جرعة الطعام الذي ينشأ عليه، فنفسه حتتاج إىل احلنان،

تضمه إليها عند الرضاعة، وال تأيت إليه وهو يبكي وتعطيه ثدهيا فقط؛ ألنه حينها سيشعر 
بأنه قد أخطأ عندما بكى، وهذا نوع من احلرمان من وجبة احلنان التي كان يأخذها كل فرتة 

بونه، فال تأيت الطفل ال بد أن يشعر أن الذين حوله يرغبون فيه وحي. أو كل مرة يرضع فيها
حاولت بكل الطرق والوسائل :  وتقول-كام حيصل من بعض األمهات اجلاهالت- األم 

ًإجهاض هذا الطفل والتخلص منه، لكن جاء غصبا عني، فامذا يكون شعور الطفل إذا علم 
هل يكون عنده إدراك ويعرف أن هؤالء األبناء رزق من عند اهللا، ! أنه غري مرغوب فيه؟

ً خلقهم؟ لن يفهم ذلك، بل سيفهم أنه فرض عليهم فرضا، وأهنم غري راغبني وأنه هو الذي
ًفيه، حتى لو جدال وجد هذا الشعور السيئ فال ينبغي إظهاره أبدا، بل بالعكس جيب أن  ً
ًيؤمن الطفل، فإذا وفرت جرعة احلنان الكافية طبعا هذا سيؤثر يف استقراره فيام بعد، ويف 

 . ً والسلوكية، ويوفر كثريا من العناءعافيته من اآلفات النفسية

 
ما هي أسباب حصول نوبات من الغضب عند الطفل؟ وكيف يتم التعامل : السؤال

ما يسمى بنوبات الغضب، وبالذات يف : املوضوع الذي نتكلم عنه، وهو: معها؟ اجلواب
ًنة إىل سنة ونصف تقريبا، هذه النوبات تكون ناجتة عن أن الطفل يريد السن التي هي بني س

ًشيئا معينا، فإذا مل حيقق له هذا اليشء يرصخ ويرمي بنفسه عىل األرض، ويغضب وتستمر  ً
ما بني سنة إىل سنة -هذه النوبة مدة معينة، فمن املظاهر الشائعة عند األطفال يف هذه السن 

ًت الغضب، وهذه النوبات ليس رشطا أن الطفل الصغري  نوبا-ونصف أو ما بعد ذلك
أنا حينام أظل أبكي وأرصخ، أريد ! يا أمي: ًيستطيع أن يتحكم هبا، حتى إن طفال يقول ألمه

أن أوقف بكائي لكن ال أستطيع، فهذه النوبات يشء طبيعي وعام عند مجيع األطفال يف 



 

 

 

  
 

 
 

: عنيفة متكررة بشكل زائد، يعنيهذه السن، وال تعترب ذات صفة مرضية إال إذا كانت 
ًمعدهلا كبري وشديد، ومتتد فرتة طويلة نسبيا، يف هذه احلالة فقط تعترب غري طبيعية، لكن يف 
ًفرتة السنة والسنة ونصف يمكن أن تكون نوبات الغضب شيئا طبيعيا يف بداية هذه  ً

األبوين من املرحلة؛ بسبب ظروف تتعلق بشخصية الطفل من ناحية، وتتعلق بعالقته ب
ًناحية أخرى، فأما ما يتعلق بالطفل فإن هناك ظروفا تدفعه إىل هذا السلوك الذي نعده يف 

بدائية ألنه مل : ًاألصل طبيعيا، حيث تدفع الطفل يف هذه املرحلة دوافع بدائية قوية، وأقول
باع يتعلم بعد كيف يتحكم هبذه الدوافع، وبالتايل تزداد حساسيته ألي يشء يعوقه عن إش

حاجاته ورغباته التي يرغب فيها، فنجد أبسط املواقف يمكن أن تثري لدى الطفل نوبات 
ً الذي يعجز عن الوصول إىل رف مرتفع قليال، والذي - ًمثال- الغضب، فطفل السنتني 

يوجد عليه احللوى أو األشياء التي حيبها، ويف نفس الوقت ال يستطيع أن يعرب عن 
ًمه ال تدرك بالضبط ماذا يريد، فمثل هذا الطفل يواجه موقفا ال احتياجاته يف كلامت، أو أ

َقبل له بتحمله، فهو كل يشء يريده البد أن يتحقق، وهو ال يستطيع أن يعرب عن حاجته  َ ِ
َّبالكالم، أو الذين حوله ال يفهمون ماذا يريد، لكن أحس بالعجز عن إشباع إحدى هذه 

ا عىل ضبط انفعاالته، فلذلك جتد االستجابة ًفمثل هذا الطفل ال يكون قادر. احلاجات
املبارشة ملثل هذا املوقف هي نوبة من الغضب الشديد، واألمثلة كثرية ومتكررة بني 
ًاألطفال يف هذه السن، وقد يكون هذا اليشء تافها بالنسبة للكبري وعقليته ونضجه، لكن 

ه هو يريد أن يكون أول واحد األكل الذي يقدم ل: ًالطفل ال ينظر له عىل أنه تافه، فمثال
يوضع له األكل، فالبد أن يكون هو أول واحد يأكل هذا الطعام، فإذا وضع الطعام 

يريد هو أن : ًإىل آخره، أو مثال.. لشخص آخر يرمي بنفسه عىل األرض ويرصخ ويبكي
ان إذا يتناول الطعام بنفسه وال يريد أن يساعده أحد، أو يريد أن يفتح الباب بنفسه، فالوالد

يساعدان يف : مل يتفهام حقيقة مشاعر الطفل يف هذه املواقف فقد يزيدان الطني بلة، يعني
ويف احلقيقة . تدعيم هذه املشكلة إذا مل يتفهام األسباب التي تدفع الطفل إىل هذه األفعال

مهام حاول األبوان أن يتفهام الظروف التي تعرض الطفل للضيق، ومهام حاوال أن يساعداه 



 

 

 

  
 

 

ىل االستقالل، أو القيام بأعامل جديدة، ومهام ساعداه عىل أن يعرب عن رغباته، لكن يف ع
الواقع يصعب عليهام أن يتقبال منه الغضب والعدوانية، حينئذ يواجهان بواجب تربوي 
ًهام، وهو كيف يمكن حتويل هذه املشاعر العدوانية من الطفل إىل قنوات أكثر تقبال؟ 

أن : أوهلا: ط نفسه؟ هنا أمور ال بد من االنتباه الشديد إليهاوكيف يساعدانه عىل ضب
العقاب قد يؤدي إىل عكس املطلوب، وبالذات العقاب البدين يف مثل هذه احلالة قد يزيد 
املشكلة، وال حيلها، فمحاوالت إسكات الطفل يف أثناء النوبة ال جدوى منها؛ ألهنا عبارة 

ذه الثورة إىل أن تأخذ وقتها، فالبد لك أهيا الوالد أن عن نوبة مثل نوبة املصدوع، فتستمر ه
تستسلم له، فالشدة والعنف ال يفيدان عىل اإلطالق يف مثل هذه احلالة، بل يؤديان إىل 
عكس املطلوب، والشدة معه يف أثناء النوبة جتعل مدهتا تطول أكثر؛ ألن الطفل أثناء هذه 

يس عنده استعداد لالستامع لوجهة نظر أو النوبة ليس عنده أي استعداد لالقتناع، بل ل
ًأيضا إذا !! نصيحة أو هتديد، فال يمكن أن يفيد العقاب أو التهديد أو العنف يف أثناء النوبة

رصخت يف وجه الطفل أو رضبته إلسكاته، فإن العنف والرضب يزيد من سوء احلالة، 
ًال نقدا وال أي يشء، وستطول مدة النوبة، ويكون الطفل غري مستعد ألن يسمع نصائح و

بعض الناس قد يرصخ يف الطفل، أو يشتد عليه لغرض أن . هو دخل فيها فالبد أن يكملها
يسكت، وهذا ليس فقط ال يفيد، لكنه يأيت برضر إضايف، حيث إنه جيعل من الوالدين قدوة 
سيئة سيتعلم منهام الطفل عكس املطلوب، فالشدة والعنف مع الطفل تأيت بعكس 

طريقة .. ليس هناك حصة اسمها الرتبية، فالطفل يتعلم الذي يراه: ؛ ألننا قلنااملطلوب
طريقة .. طريقة الرد عىل اهلاتف.. طريقة التعامل مع اآلخرين.. طريقة األكل.. الكالم

التفاعل مع األحداث، فهو ينظر إىل فعلك ويفعل مثلك، حتى الصالة يتعلمها بالتقليد 
وأذكر ! ا أسوة وقدوة، وأي خلل يف سلوكهام ينغرس يف الطفلواملحاكاة، فاألب واألم مه

ًرأيت أسدا ضخام جدا مثل الذي رأيته يف : ًطفال كان يف أثناء النوم يرصخ ويبكي ويقول ًً
: فقال له والده!! حديقة احليوانات، واألسد هذا فتح فمه وأسنانه ظاهرة ويريد أن يأكلني

ألن صوته مثل صوتك يا بابا ملا : يقي؟ قالكيف عرفت أن صوته مثل صوت األسد احلق
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ترصخ، فانظر كيف ترجم عملية االنفعال أمامه، فأنت تعطيه القدوة يف كيفية الترصف إذا 
. غضب، فهو يعلم أن احلل أنه يرصخ ويشتد ويغلط؛ ألنه يتعلم نفس السلوك من القدوة

لتهديد هذا لن يأيت مواجهة نوبة الغضب بنفس األسلوب من العنف والشتيمة وا: ًفإذا
بفائدة تذكر، فالطفل يكون غري مستعد ألن يسمع أي يشء حيجزه عن هذا السلوك، ويف 

ال جيب فرض : كذلك. ًنفس الوقت يعطيه نموذجا للقدوة السيئة التي يتطبع هبا ويتقمصها
ًأعطه شيئا من احلرية : القيود الكثرية عىل حركة الطفل وترصفاته وانفعاالته، يعني

وجود : كذلك. ًنطالق، بعيدا عن الكبت والتقييد والتعليامت املشددة يف كل يشءواال
التنافس بني اإلخوة، وتفضيل بعض األوالد عىل بعض، فهذه الظروف املنزلية تتسبب يف 
أن يعاق الطفل عن إشباع احتياجاته األساسية، وعدم إشباع هذه األساسيات يؤدي إىل 

كيف يكون : ًإذا. ي إىل وقوع نوبات الغضب التي حتدثنا عنهاحالة توتر، وحالة التوتر تؤد
الترصف دون رضب وال شتم وال كذا وكذا؟ يف هذه احلالة الكبار ال بد أن يواجهوا نوبات 
ًالغضب، بأن يظلوا هادئني بقدر اإلمكان، ال تغضب أنت أيضا وتزيد املشكلة، األب البد 

ًأن يكون هادئا جدا بقدر ما يستطيع، وي قرتب من الطفل ويتحدث إليه بصوت رقيق هادئ ً
 ثم حيمل الطفل بحزم -ألن هذا الصوت يمكن أن يكون له أثر يف هتدئة هذا الطفل-ًجدا 

ًوحنان معا حتى لو كان يقاوم ويرفس بيديه ورجليه، فيمكن أن حيمل بحزم، بحيث تقيد 
فيها، يبقى هناك حركة يديه، ويف نفس الوقت يمكن أن ينقل إىل حجرة أخرى ويوضع 

حتى تنتهي نوبة الغضب؛ ألنه قد تكون نظرات من هم السبب يف أن يتامدى؛ ألنه يريد أن 
يثبت االحتجاج، لكن لو أهنم تظاهروا بأهنم مل يالحظوا أنه وقع فإنه سيسكت، أما إذا 

يمكن أن ينقل إىل حجرة أخرى ويبقى فيها حتى . الحظ اهتاممهم فإنه يتامدى يف البكاء
سأحبسك يف : ًنتهي هذه النوبة، لكن ال بد أن يفهم أن هذا اإلجراء ليس عقابا، ال تقل لهت

ولو .  إىل غرفة أخرى، لكن ليس عىل سبيل العقاب-بعدما تكلمه هبدوء-الغرفة، بل خذه 
ألنه ال يوجد يشء آخر : ملاذا جيب عيل أن أتبع معه هذا اإلجراء؟ فأجيبك ببساطة: تساءلت

له، وال يوجد حل آخر غري أنك تأخذه إىل حجرة أخرى يبقى فيها حتى تنتهي تقدر عىل فع
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: ًأيضا. نوبات الغضب ال يصح أن تواجه بغضب مماثل وال تواجه بعقاب: ًفإذا. هذه النوبة
ًأنه ال يسمح للطفل أبدا بأن حيصل عىل أي مطلب عن طريق : ًهناك أمر مهم جدا، وهو

: ًهذه النوبات ال تكون إنجازا، وليست ميزة له، يعنينوبات الغضب، البد أن يفهم أن 
حني بكى وعمل ضجة، وحصل عىل ما يريد، فإن ذلك سيجعله يتامدى يف هذه األشياء، 
ًفالبد أن نحسسه أن هذا الفعل ال يؤدي إىل حصوله عىل ما يريد، وأنه لو أراد شيئا فإن عليه 

ًذلك اليشء، فرضوري جدا أال حيصل أن يطلبه هبدوء وأدب، وعندها يمكن أن حيصل عىل 
عىل أي مطالب عن طريق نوبات الغضب، فالنوبات التي تكون قابلة للعالج برسعة هي 

فاملهم أن يطيل اآلباء صربهم، وإن شاء . ًالنوبات التي متر دون مكافأة إىل أن تزول تدرجييا
واحلمد هللا رب . ر بسالمهذه فرتة وستم: اهللا يصلون يف النهاية إىل نتيجة حمققة وكام قلنا

 . العاملني، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحابته أمجعني



  
  
  
  
  

  الشريط احلادي عشر
  الطفل العنيد



 

 

 

   

 اخللق عىل أمور عدة هم متفقون فيها، ومن تلك الفطر العناد، وهي آفطر اهللا 
ة عن حب االستطالع مرحلة يمر هبا كل األطفال يف مراحل عمرهم األوىل، وهي ناشئ

واملعرفة وأمور أخرى، ومع كوهنا فطرة إال أهنا إذا رشدت ووجهت أثمرت، والعكس 
 .بالعكس

 
إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات 

له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده أعاملنا، من هيده اهللا فهو املهتدي، ومن يضلل فال هادي 
ِّال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد كام  ً
صليت عىل آل إبراهيم إنك محيد جميد، اللهم بارك عىل حممد وعىل آل حممد كام باركت عىل 

ألفاضل سواء اآلباء فشكوى ذكرت من بعض إخواننا ا: أما بعد. آل إبراهيم إنك محيد جميد
أو األمهات تتعلق بمشكلة من مشاكل األطفال، وهي العناد، وسوف نتكلم يف يشء من 
هذا، وأرجو من اهللا تعاىل أن يكون يف احلديث عنها فائدة سواء ملن كان يعاين من هذه 

فالشكوى هي من الطفل العنيد، وكيف . املشكلة، أو ملن يمكن أن تكون عنده فيام بعد
 مع الطفل العنيد؟ اإلنسان إذا مل يفهم ملاذا يعاند الطفل فسوف يؤدي به ذلك إىل نترصف

أن يسلك مسالك تزيد من هذا العناد، وتشوه صحة الطفل النفسية، فالطفل الذي ال يسمع 
الكالم، أو الذي ال يطيع، أو العنيد إذا مل يتحقق له طلبه فإنه يرمي بنفسه عىل األرض 

احلائط، ويفعل مثل هذه األشياء املعروفة عنه؛ حتى إنه قد يرفض ويرصخ ويرضب رأسه ب
الدخول لالمتحان، وإن دخل فإنه يرتك الورقة فارغة مع أنه مذاكر ويعلم احلل الصحيح، 

إن عدم : فام تفسري هذا السلوك؟ وكيف نتعامل مع الطفل العنيد؟ نقول! ًوكل ذلك عنادا
ً يعترب سلوكا - قبل سن اخلامسة-ت األوىل من العمر الطاعة من الطفل، أو العناد يف السنوا

ًطبيعيا؛ ألن الطفل يف هذه املرحلة مدفوعا بغريزة أو فطرة حب االستطالع واكتشاف البيئة  ً
من حوله، فقد ال يستمع ألوامرك أو نواهيك ويتامدى فيام يريد هو أن يفعله، فهنا ال ينبغي 

كام يكون من الكبري؛ ألن الطفل يف هذه املرحلة أن نفرس هذا عىل أنه عناد بمعنى العناد 



 

 

 

  
 

 
 

ًيكون مدفوعا دائام يف ترصفاته بحب االستطالع، وهذه من فطرة اهللا  ً فالطفل مغروس ،
فيه حب االستطالع، وهي فرتة حساب املعلومات، وفهم البيئة من حوله، واكتشاف نفسه 

اج العناد من الطفل؛ ألن وربام كان األبوان مها السبب يف استخر. واآلخرين من حوله
فالبد أن حيصل اعتدال من األبوين ) إذا أردت أن تطاع فأمر بام يستطاع: (القاعدة تقول

حينام يأمران الطفل بأمر معني؛ ألهنام ربام يضطرانه إىل التمرد والعصيان إذا كانت أوامرمها 
ن يكون هناك حزم كذلك البد أن يتسم سلوك األبوين باحلزم املرن، البد أ. غري معقولة

 .لكنه حزم فيه نوع من املرونة، ومقرتن باحلب واحلنان

 
ًحرية الطفل أمر مهم جدا، فالبد أن ترتك مساحة حرية للطفل، وبعض الناس يكون 
عنده نوع من اهلوس يف الرتبية بطريقة جاهلة؛ فنجد األم بحجة أهنا تريد أن تريب الطفل أو 

ٌّها هم غري إحصاء األخطاء، والتعليق عىل كل صغرية وكبرية تصدر من الطفلة ليس عند ّ
الطفل، ومتابعته يف كل ترصف، فينشأ بعد ذلك اضطرابات يف هذا الطفل؛ ألنه يشء فوق 
ًطاقته، وألهنا أم غري خبرية بالرتبية، فتحمل الطفل عبئا شديدا، وتزن عقلها بعقل الولد ً .

ًشاكل يف الرتبية، ونحن ننسى القاعدة املهمة جدا يف عملية الرتبية ًولذا دائام أكرر بأن هناك م
من يرضب الطفل : طفلك ليس أنت، أي: التي أرساها بعض املؤلفني يف كتاب بعنوان

الرضب املربح وال يتوقف عن الرضب حتى يشفي غليله فإن هذا ال يربيه، كام أن الرشع ال 
 .ًوز برشوط كثرية جداجييز مثل هذا السلوك؛ ألن الرضب إنام جي

 
ًرضب األوالد الذي أجازه الرشع يكون دواء؛ لكن إذا كان الرضب نفسه داء ورضرا  ً
ومشكلة، فال، فبعض الناس كأنه يشعر باإلثم إذا مل يرضب ولده، وكذلك بعض الناس 

اقبة حسنة، ومل حاله هكذا مع النساء، كال، الرضب إنام أبيح لرضورة تربوية، إذا أتت بع
ثم متى يكون الرضب؟ بعد عرش سنني، يقول . توجد وسيلة لتقويم هذا الطفل إال هي

ْوارضبوهم«: دالنبي  ُ ُ َِ َعليها ْ ْ َ ْوهم َ ُ ُأبناء َ َ ْ ٍعرش َ ْ فنجد بعض الذين يتمسكون بالسنة من . »َ



 

 

 

   

ه مخس أو اآلباء واألمهات يرتكون االهتداء هبدي الرشع يف الرتبية، فيرضبون من كان عمر
ًكام أننا نجد غلوا يف بعض اآلباء عندما يرضب الطفل بعد ! أربع سنني أو سبع أو ثامن سنني

البلوغ، فاملكلف ال يرضب، وإال فام معنى التكليف؟ أنت تنمي فيه شعور املسئولية، فقل 
 عن املالئكة تكتب عليك اآلن كل ترصفاتك، فبالتايل أنت مسئول أمام اهللا : له

 فعليك أن تنصحه وتوجهه وجتتهد يف نصحه، لكن الرضب مع شخص طويل ترصفاتك
: إن الذي قادنا هلذا الكالم هو! ًعريض ربام ال جيدي، وكيف ترضب من أصبح رجال؟

موضوع مساحة احلرية التي تعطى للطفل، فموضوع الغلو يف االهتامم بالرتبية قد يوصل إىل 
مهه طوال النهار هذا الطفل؛ بحجة أنه يريد مستوى الوسوسة من بعض اآلباء، وجيعل كل 

أن حيسن تربيته، وإذا تكلم فإنه يعلق عليه ويوبخه، وإذا ترصف كان وراءه مثل الظل، فهذا 
ًفالشاهد أنه البد من وجود مساحة حرية للطفل، وأحيانا كثريا ! كيف يتحمله ولده؟ ً

يشء؛ ألنك هبذا تفقده الثقة نتغاىض عن األخطاء، بدون التعليق عىل كل خطأ والنقد لكل 
فالكبت والقهر . بنفسه، فالبد من مساحة حرية للطفل تتيح لشخصيته أن تتبلور وتتكون

 : الدائم له آثاره كام قال الشاعر
  ًوإذا ملكـــت نفوســـا فـــابتغي رضـــاها

 
ــورة وفيهــا مــضاء    فلهــا ث

ــن األرس  ــوب م ــوحش يف الوث ــسكن ال   ي
 

ــق العقــالء    فكيــف اخلالئ
ط رضب األوالد أن اإلنسان ال يرضب ولده وهو غضبان، وال جيوز و من رشو 

ويكون اهلدف من الرضب التأديب، ال كام حيصل من . ًللمريب أن يرضب وهو غضبان أبدا
الذين يدعون أهنم يتبعون السنة يف الرضب، وعندما يرضب وهو غضبان يفرغ شحنة 

يظه وشدة غضبه وانفعاله من االنفعال التي أوجدها ترصف الطفل يف قلبه، فهو من غ
ترصف الطفل يلجأ للرضب، فعليه أن يعالج نفسه ال الطفل، فهو يدمر الطفل؛ ألنه إذا 

وهذا انحراف يف اهلدف الرتبوي؛ فال ! ابتدأ بالرضب ال يرفع يديه حتى تنتهي الشحنة كلها
رضبه؛ من آداب الرضب أن الطفل إذا ذكر اهللا تتوقف عن . يرضب اإلنسان وهو غضبان



 

 

 

  
 

 
 

أذكر مرة أين كنت يف أحد الدروس، .  وتعظمهحتى تغرس فيه أنك ختضع السم اهللا 
وكنت أحتدث عن موضوع الرضب وضوابطه، وملا انتهيت من احلديث أتاين طفل صغري 

! شايف الشيخ بيقول إيه؟: ثم قال ألبيه بلغته! ًجزاك اهللا خريا يا شيخ: وصافحني، وقال يل
لسنة واالقتداء هبدي الرشع الرشيف ال يتجزأ، ال نأخذ البعض وهنمل أن اتباع ا: فالشاهد

البعض، ونخالف ونتعلل بالسنة، فالرضب يشء له قواعده عند الرضورة، وبعد سن 
كيف ترضبه ألنه كرس ! معينة، وإذا كان ال يرضب عىل الصالة، فهل هناك أهم من الصالة؟

صل ملستوى ترك الصالة، وإذا كانت ًكوبا، أو سكب اللبن، أو رضب أخاه؟ هذه ال ت
بعض ! الصالة ال يرضب عليها قبل العارشة، فكيف يرضب عىل ما سواها قبل العارشة؟

الناس برتبيته السيئة فتح الباب لبعض العلامنيني واملالحدة من أعداء اإلسالم فشنعوا عىل 
، وكل اخلطورة البد أن تعلم أن طفلك ليس أنت: الشاهد. املسلمني عملية رضب األطفال

أنك تقيس ترصفاته بعقلك أنت، فأنت وأنت صغري كنت ترتكب نفس األخطاء، وهنا 
ًوهي أن االبن الذي يرضب البد أن يرضب أوالده حتى لو كان ساخطا عىل : قاعدة مهمة ُ

سلوك أبيه، وحيصل هناك نوع من التقمص والتوحد مع املعتدي، فيسلك نفس السلوك فيام 
ً مضطرد باالستقراء، فغالبا يصدر منه نفس اليشء، وجيني عىل أوالده بعد ألن هذا يشء
 .بنفس هذا السلوك

 
إن سلوك الوالدين مع الطفل العنيد البد أن يتسم باحلزم املرن املغلف باحلنان واحلب 

. صيته وينمو كام هي سنة احلياةوالعاطفة، مع ترك مساحة حرية للطفل حتى تتكون شخ
ضابط آخر عند غضب الوالدين من سلوك معني من الطفل كالعناد أو التحدي أو نحو 

ال ينفع أن تظهر غضبك للطفل دون أن ترشح له األسباب التي أدت إىل غضبك، أو : ذلك
هكذا : ماذا عملت؟ فتقول له: تشيح عنه بوجهك، وتعرض عنه، أو تعاقبه وهو يقول لك

ِال، الصواب أنك عندما تغضب من فعل أنك تعلمه بسبب هذا الغضب؛ ألنه ال ! فقط ْ
يستطيع أن يقرأ أفكارك، ومل يصل بعد ملرحلة من النضج تؤهله ألن يفهم ما اخلطأ الذي 



 

 

 

   

. صدر منه؛ ففي هذه احلالة جيب أن يتفهم الطفل األسباب التي أدت إىل غضب الوالدين
لغضب أو العناد يف السنوات األوىل من سنتني إىل مخس سنوات أن ا: هناك نقطة مهمة وهي

ًمثال يعترب سلوكا عاديا؛ ألن الطفل كلام وقع يف مشكلة حاول أن حيلها أو يتفاعل معها  ً ً
بطريقة بدائية تتناسب مع عقله وإمكاناته، وما هذه الطريقة البدائية؟ إهنا البكاء والرصاخ، 

عرب هبا؛ ألنه توجد لغات معقدة ولغات بسيطة تعترب طريقة هذه هي اللغة التي يستطيع أن ي
لغة سهلة ) اللمبات(إشارات الكهرباء يف السيارات : ًللتواصل مع الذين حييطون بك، مثال

ًجدا، ولغة بسيطة، إذا كنت ستنحرف يمينا تعطي الضوء لليمني، أو شامال تعطي الضوء  ً ً
ًللشامل، أو سوف تنتظر تعطي ضوءا معينا،  أهنا لغة سهلة للتواصل، : الشاهد. وهكذاً

ًوالطفل عنده أيضا لغة بدائية هي البكاء، وهو إعالن عن العجز عن حل املشكلة؛ فيطالب 
تعالوا ساعدوين يف هذه املهمة التي أنا عاجز عن : باملعونة عن طريق البكاء، كأنه يقول

ً شيئا عاديا؛ ألن الطفل  يعترب-من سنتني إىل مخس سنوات- حلها، فالغضب يف هذا العمر  ً
حياول حل مشاكله بالبكاء ليعلن أنه غري قادر عىل حل مشكلته بنفسه فيطلب املعونة 

بعد اخلمس السنوات إذا وجد الغضب، والعناد، والتمرد، والتحدي من الطفل . بالبكاء
يل فإن إما أنه غري متكيف مع األرسة يف جو البيئة األرسية، وبالتا: فهو يعكس أحد أمرين

وإما أنه يعكس شعوره . هذا يعترب النواة حلصول اضطرابات نفسية بعد ذلك، واهللا أعلم
وبالنسبة لعدم التكيف مع األرسة والبيئة، فهناك نوعان . ًأحيانا بالقهر أو الظلم أو العدوان

: ًأما عدم التكيف فبسبب صدمة نفسية، مثال. عدم تكيف، وسوء تكيف: من التكيف
خر، ولد له أخ أو أخت فجأة، واالهتامم حتول للثاين، فهذه تعترب صدمة له، وجود طفل آ

فال يتكيف مع هذه احلالة، أو تكون هناك مؤرشات عىل أمور غري سليمة مر هبا يف األرسة 
أما سوء التكيف فينتج عن استمرار الرفض والغضب والعناد . أو املدرسة أو البيئة

البد أن نفهم أن . د أفعاله انفعالية، ويتفاعل مع األحداثًواملشاجرة، ويظهر دائام أن ردو
إما أن يستخدم املخزون : الصورة األوىل: غضب الطفل بعد سن اخلامسة يأخذ صورتني

ًاللفظي، ويعرب بالكالم عن الغضب أحيانا؛ ألنه يف اخلامسة من عمره أصبحت لديه 



 

 

 

  
 

 
 

ره أو احتياجاته، فيعرب عن مفردات لغوية كثرية يستطيع أن يعرب من خالهلا عن مشاع
يشتم، هيدد، يتوعد، خيرب، يتلف حاجات معينة، يكرس، والرتبيون : الغضب باأللفاظ

بالنسبة لسلوك آخر يف غاية اخلطورة، فالطفل : ينظرون إىل هذا عىل أنه أسلوب سليم، أي
 طاقة الذي يعرب عن مشاعره فهذه ظاهرة شبه صحية وسليمة، ملاذا؟ ألهنا دليل عىل وجود

فاعلية بداخل الطفل يفرغها من خالل السب أو الشتم أو االنفعال، واملراد بالشتم بغري 
ًاأللفاظ البذيئة غري املقبولة منه مع الكبار مثال، فاتركه يطلق طاقة الغضب، وحذره من 

ًفإذا كان الطفل يعرب عن غضبه بأن يكرس شيئا أو يتكلم بألفاظ . الشعور بالقهر أو الكبت
ًنة لكي يعرب هبا عن الغضب، فهذه تعترب فرصة جيدة كي يقيم املريب جسورا من التفاهم معي

والتواصل مع هذا الطفل، ويعلمه أن هذه ليست الطريقة السوية التي تعرب هبا عن غضبك، 
وتكون بعد : الصورة الثانية. وأن هناك طرق أخرى كالتفاهم والرشح ونحو هذه األمور

ت هذه الصفة بعد هذا السن فهذه مشكلة، وصار ال يعرب باأللفاظ عن العارشة، فإذا استمر
الغضب والتذمر، بل يقاوم مقاومة سلبية، وهذا يف غاية الرضر؛ ألن الطفل يغضب وينفعل 
ًلكن تظهر عليه الكآبة السلبية، واالنطواء، واالنعزالية، وهذا خطر جدا؛ ألنه بعد ذلك ملا 

ياة، ويصبح العناد وسيلة إلثبات الذات إذا مل يستطع إثباهتا يكرب يركز عىل ذاته ويرفض احل
خالف تعرف، وهؤالء معرضون : يف هذا السن، فيتخذ وسيلة حيقق هبا ذاته من باب

ًلألمراض العصبية، وهو سلوك يقوم عىل الكبت الذي مل خيرج ومل يتحرر، فيهرب دائام من 
بام هرب إىل أحالم اليقظة ويعيش يف احلقيقة، أو هيرب من مواجهة الواقع ويتقوقع، ور

فالبد . ًاخلياالت، ويبتعد دائام عن احلقيقة، وال يستطيع أن يواجهها ويتمحور حول نفسه
أن يعرب الطفل عن انفعاله بالغضب بوضوح أو بالكالم أو باألفعال، وهيذب هذا السلوك 

ون لك حاجة تتكلم عنها ويقوم، ونعدل له وسائله يف التعبري عام يف داخله، فأنت عندما تك
فالبد من . إىل آخره... برصاحة، ونحن ندرس املوضوع، وما نقدر أن نعمله لك نعمله

وجود نوع من التواصل مع الطفل بحيث يعرب عن انفعاالته وال يكبتها، وال حيس بالقهر 



 

 

 

   

هذه طريقة غري الئقة : والكبت والظلم، ويف نفس الوقت نعدل له طريقة التعبري، فنقول
 .وغري مهذبة للتعبري عن الغضب الذي يف داخلك

 
ًأحيانا حيدث التدليل الزائد للطفل، فاألم تريد أن تبني له أهنا حنونة وعطوفة، وهي 
كذلك حقيقة، لكن ليس عندها فقه الرتبية، فكل ما يطلبه ينفذ له مهام كان، وبغض النظر 

ًفالطفل الذي يدلل هذا التدليل الزائد يظهر عنده أيضا العناد والغضب ! عن أي اعتبار
ًونحو هذه األشياء، ملاذا؟ ألنه تعود عىل أن طلباته تلبى وال ترفض أبدا، ومل يوجد عنده 
شعور برضورة ضبط النزعات، وتعود أن كل ما يشتهيه يناله بسبب التدليل الزائد عن 

 من يشء معني، فإنه تظهر منه أفعال - حتى ملا يكرب-ن احلد، وبالتايل إذا حصل له حرما
بدائية طفلية؛ ألنه إذا ظل طوال ثامن سنوات يغرس فيه التدليل الزائد، وكل ما يشتهيه 
يشرتيه ويناله، وال يعرف الرفض عىل اإلطالق، فكيف يتعود عىل مقاومة رغباته حينام 

ناخ األرسي داخل البيت؛ ألنه توجد امل: ومن األمور املهمة يف حل هذه املشكلة! يكرب؟
ًأشياء كثريا ما تؤثر عىل الطفل وتصنعه، والرتبية العملية ال تتوقف، فهي حتدث ليال وهنارا،  ً ً
وكل سلوك من األب أو األم وتعامل من قبل األب أو األم مع األوالد يف طريقة األكل 

دم األبوان قدوة حسنة والنوم وغري ذلك من الترصفات فهي تربية، ولذلك البد أن يق
لألطفال؛ ألن هذه هي الرتبية احلقيقية الفعالة املعايشة؛ فيترشبان القيم واملعايري 

هو عالقة األب : وأخطر يشء ينعكس عىل نفسية األطفال. والسلوكيات من األبوين
ًواألم، وهذا أمر مهم جدا، إذ البد من حصول توافق بني األب واألم، البد أن يوجد 

ام املتبادل، فال يرى أباه يرضب أمه أو يشتمها أو هيينها، وإذا ما وجد هذا النموذج االحرت
ًفإنه ينعكس انعكاسا سيئا جدا عىل سلوك الطفل، وعىل طريقته يف التفكري، وعىل عالقته  ً ً
بزوجته بعد ذلك يف احلياة، والبد أن يصنع نفس ما رأى من والده، فبالتايل البد من 

أهيا -نحن نشتكي من ترصفات الصغار، وأنتم .  سلوك الكبارحصول االنضباط يف
 هال قدرتم عىل ضبط سلوككم أمامهم عىل األقل، وإن كان والبد من املشاكل -الكبار



 

 

 

  
 

 
 

والشجار فيكون يف غرفة مغلقة بصوت خفيف ال يسمعه األطفال، أو يف مكان خارج 
 واالحتقار ونحو ذلك؛ فإن هذا البيت، لكن إذا عاين األطفال القالقل واملشاكل واإلهانة

ًبال شك سوف ينعكس انعكاسا سلبيا عىل سلوكهم وتفكريهم الطفل يشعر باألمان بني . ً
ًأب وأم متوافقني، بينهام احرتام ودفء عاطفي، وال شك أن هذا هييئ مناخا يساعد عىل 

 كون أحد ًأحيانا حيدث نتيجة لعدم توحيد السياسة الرتبوية، من. الصحة النفسية للطفل
ًاألبوين حيب هذا االبن أو يميل إليه أكثر من إخوته اآلخرين مثال، فنجد طفال رغم أنه  ً
صغري لكنه ماكر، فيعمل عملية استفزاز، أو سوء استغالل هلذا امليل، فلو كان األب هو 
الذي يدللـه، وحيقق له كل رغباته، ويبالغ يف إظهار املحبة له، فالطفل قد يستعمل سالح 

ًإذا طلب من األب شيئا فرفض، فرمى بنفسه يف األرض، : ًمثال. يه ضد أمه أو إخوتهأب
! يا حبيبي: ًإىل آخره، فجاءت األم ملا رأته غضبانا وقالت... ورصخ ورضب رأسه باحلائط

تعال، وحتقق له طلبه، فهذا السلوك والتناقض يف املوقف الواحد يوصل رسالة للطفل 
 هي الطريقة السليمة لتلبية رغبايت، فيغضب ويعاند ويرمي إن هذه الطريقة: مضموهنا

بنفسه يف األرض، فاألم ختضع بعاطفة األمومة، رغم أن أباه قد رفض أن يعطيه ما يريد، 
الطفل مكار ولئيم، وقد يستعمل : قلت لكم. فهو يستغل عدم توحيد السياسة الرتبوية

من أثبتت جتاربه السابقة نجاحها سالح الغضب والعناد والتحدي والرصاخ والبكاء مع 
معه، وبعضهم فهم أنه ال أمل، ورأى أن أباه حازم وصارم وال فائدة منه، إال أنه يستعملها 
مع أمه؛ ألنه يعلم النتيجة، فهذا يدل عىل أنه يفهم الطفل عن طريق التجارب، وينبغي 

اخ والعناد والتكسري لألبوين أن يوحدا السياسة الرتبوية، ويعلام الطفل أن البكاء والرص
ليست طريقة يمكنه من خالهلا احلصول عىل رغباته، وأنه البد أن يتعلم الطفل التحكم يف 

أنا : رغباته، ويتعود أهنا قد ال حتقق، ومن فرتة ألخرى يوجد إحباط صغري حمدود، فتقول له
يب له عىل اآلن ال أقدر أن أشرتهيا لك، لكن يف أول الشهر سأشرتهيا لك، وهذا فيه تدر

ًضبط نزعاته، حتى لو كان درسا مؤقتا لكنه مفيد ًوأحيانا حترمه هنائيا، وتأيت له بسبب . ً ً
. معقول، وتدربه عىل أن حيد من مطالبه، ويقف من املطالبة إال إذا حصلت القدرة عىل ذلك



 

 

 

   

أن التضارب يف املوقف الرتبوي الواحد بني األب واألم خطأ؛ فاألب : خالصة احلديث
ال، األم قد تظن أهنا سوف تكسب ابنها : نعم، واألم تقول: ح، واألم حترم، األب يقوليبي

ًعندما تدللـه تدليال زائدا، وال تعلم أهنا خترسه وتفسده، وتوجد قاعدة يف سلوكياته أنه : ً
ًيلجأ إىل الطرف اآلخر من أجل محايته واستجابته حتت هتديد سالح الغضب والعناد، طبقا 

وليست هذه هي املشكلة، إنام . ئم ومع الشخص املناسب؛ خلربته السابقةللوقت املال
املشكلة أنه عندما خيرج إىل املجتمع اخلارجي سيعمم نفس سلوكياته، واملجتمع الواسع يف 
املدرسة أو البيئة لن يرمحه بالطريقة التي كانت أمه تدللـه هبا، فيأيت ليحقق رغباته فيصدم 

عىل أي .  له إحباط، وينزوي يف نفسه، وحتصل له مشاكلبحقيقة املجتمع؛ فيحصل
 .الغلو واجلفاء، أو اإلفراط والتفريط: ًاألحوال احلق دائام وسط بني طرفني

 
ًاإلفراط يف التدليل خطر، واإلفراط يف القسوة واحلرمان أيضا خطري عىل الطفل، 

ً الطفل طاغية صغريا، فالتعود عىل أن تشبع حاجاته حتى اإلفراط يف التدليل يصنع من
احلاجات الثانوية والتافهة خطأ، نعم هو طفل، وله احتياجاته األساسية والبد من يشء من 

األكل : التدليل واحلنان وحتقيق رغباته؛ لكن بقدر متوسط، فتشبع احتياجاته األساسية
ساسية دون تدليل، وإال فالطفل سوف إىل آخره، تشبع حاجاته األ... والرشب واملالبس

حتوله أنت إىل طاغية صغري، ويصبح ملًكا غري متوج، والتاج ليس عىل رأسه إنام عىل رأس 
هناك إفراط : يف اجلانب اآلخر. األب، لكن يف احلقيقة هو اآلمر الناهي املتحكم يف اآلخرين

د أن حيول البيت إىل ثكنة ًيف القسوة واحلرمان أيضا، وهذه يف غاية اخلطورة، األب يري
ال يوجد تراحم أو ! ٍعسكرية، أوامر ونواه، ضابط وجندي، وكأنه يف اجليش أو يف الرشطة

مرونة، فموضوع الثكنة العسكرية والرقابة املستمرة ال تنتهي، حيرص عىل التعليق عىل كل 
ذاته؛ ألن ترصف، والتوبيخ عىل كل سلوك، وهذا يؤدي إىل أنه حيرم من فرصته يف إثبات 

اإلنسان يف النظام العسكري ليس له إرادة، والبد أن تسلب منه اإلرادة حتى تسري األمور 
يف احلرب ويف غريها، واألمور اإلدارية والروتينية حتتم وجود ضابط وجندي، هذا يقرر 



 

 

 

  
 

 
 

والثاين ينفذ، لكن هذا الوضع يف البيت سيحرم الطفل من فرصته يف إثبات ذاته؛ ألنه يرى 
أن حتويل البيت إىل مناخ ضابط وجندي حيرم فيه : الشاهد.  خينق نفسه وال حيقق ذاتهأنه

ًالطفل من إثبات ذاته، وتسد الطرق السوية التي جيب أن يسلكها لكي ينمو نموا طبيعيا،  ً
فحينها ليس أمامه إال املقاومة عن طريق املقاومة السلبية بالعناد أو التحدي، فالبد من ترك 

 هتيئته، وإعطاؤه مساحة من احلرية ومرونة وتدريب عىل التعاون؛ ليوجد الطفل عىل
ًتواصل، وحيصل التعاون بني الطرفني، ونستجيب أيضا لطلباته املعقولة، ليس احلرمان 
. ألجل احلرمان ال، ال بد من الطلبات املعقولة التي جتاب حتى ال يشعر بالقهر والظلم

 باألمان والدفء العاطفي والتقدير واالحرتام، ونحذر إشعاره: ًومهم جدا يف التعامل معه
ًكثريا من عملية التحقري الذايت؛ فعندما تنتقد من تربيه سواء كان طفال أو شابا مراهقا  ً ً ً

أنت طفل مؤدب، ومثلك : فتجنب عملية التحقري الذايت؛ ألنك تنتقد السلوك فقط، فتقول
ًبيته عىل أنه ال يقول ألفاظا سيئة، لكن ال تقل ال يليق به أن يعمل هذا، أو ال يليق به، وبرت

ال فائدة : أنت سيئ األدب، سيئ اخللق، أنت ميئوس منك طول عمري وأنا أقول: له
ًإىل آخر هذه األلفاظ التي هي عبارة عن حتطيم له يف احلقيقة، هذا ليس بناء، بل هذا ... منك

اته، ويشعره بعدم الكفاءة وعدم هدم، ولن يعالج األخطاء بل بالعكس سيزيد احتقاره لذ
: ًمثال. القدرة عىل إنجاز أي يشء، وتنهدم الشخصية، فال بد من االحرتام بحسب الطفل

فاشل، ليست فيك : جاء طفلك بشهادة رسوبه، فال جتعله حمل سخرية وحتقري، فتقول له
أنا حزين : لهإىل آخر هذا الكالم، لكن تقول .. فائدة، واملال الذي نرصفه عليك ال تستحقه

من هذه النتيجة، لكن عندي أمل إن شاء اهللا أنك تعوضها يف املرة القادمة، وتكون النتيجة 
أحسن، فأنت أظهرت الغضب من هذه النتيجة وعدم املوافقة عليها، وفتحت له باب 

ًاألمل؛ ألن الطفل ال ينفع أبدا أننا نعلق عليه دائام أو أن نختم عىل جبهته فاشل، ميئوس : ً
عندما ينتقد املريب الطفل الذي يربيه ينتقد . إىل آخر هذه التعبريات املعروفة... منه

ًاألسلوب، وال يعطيه ختام خيتم به عىل شخصيته؛ ألنه ما زال ينمو، واملفروض أنه قابل 
ال بد أن يغرس فيه الشعور : ًأيضا. للتعديل، انتقد الفعل والسلوك وليس الشخصية نفسها
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ًائام يفهم الطفل أن كل حق مقابله واجب، وأن احلياة ليست فقط أخذ وأخذ باملسئولية، د
ًوأخذ، ال، احلياة أخذ وعطاء، تريد شيئا معينا، ساعد والدتك يف ترتيب غرفتك، البد أن  ً

انظر إىل : ًنفهمه دائام أن احلياة أخذ وعطاء، نشاوره مثال عىل رجل املرور يف الشارع، نقول
ًف يف احلر، والشتاء، ويتعب، لو مل يعمل ذلك مل يأخذ ماال يعيش به أو رجل املرور هذا، يق

ًيرصف به عىل أوالده، فتعطيه نامذج حية عىل أن كل يشء دائام مقابل يشء، وأن احلياة أخذ 
وعطاء، وليست فقط أخذ ثم أخذ ثم أخذ، فهناك واجبات جتاه نفسه وجتاه والديه، 

ًأيضا ال بد من ترسيخ . ل حق البد أن يقابله واجبإىل آخره، فك... وإخوته، واملجتمع
مبدأ الثواب والعقاب، فإذا اخطأ البد أن يعتذر وإذا أحسن البد أن يشجع، ويكافأ عىل 

 .اإلحسان

 
األب أو األم، إن الذي : إن سلوك األب ينعكس عىل األطفال، وكلمة األب أعني هبا

ل إنام هو تقمص لشخصية األب أو األم، والتقمص أعني به التوحد، حيصل من األطفا
وهي أعىل درجات التقليد واملحاكاة، هذا هو ما يسمى بالتقمص، فالطفل يرى أن أباه أو 

ًأمه أكمل الناس يف العامل؛ ألن هذه هي البيئة التي يراها حاليا، فدائام   -كام هو املفروض-ً
عمالنه صحيح، وطريقتهام هي الطريقة السوية يف التفاعل مع هم املثل األعىل له، وكل ما ي

لو أن أباه إذا تأخر األكل عن وقته، أقام عاصفة يف البيت هوجاء ال : ًمثال. البيئة من حوله
ًتتناسب مع اخلطأ أو التقصري، فهذا مؤثر ضعيف جدا وتافه لكن رد فعله مبالغ فيه جدا،  ً

ًطفل أنه يغضب أيضا ألتفه األسباب، ويعرب عن رصاخ وعراك ومشاكل؛ فسوف يتعلم ال
غضبه هبذا السلوك وأمثاله مقابل أتفه األسباب؛ فيتقمص نفس السلوك، وممكن أن يقلده 
: مع أفراد آخرين يف املدرسة أو إخوته أو أصحابه، فيفهم من سلوك األب العصبي أو األم

 -وكذلك األم-األب واتزانه أنه عندما ال حيقق طلبي أثور وأغضب وأنفعل، فنقطة هدوء 
وجود طفل آخر يعني : ًالطفل أحيانا يرسق سلوك األب، مثال. ًأمام الطفل أمر مهم جدا

ًبقاء العناد كوسيلة إلثبات الذات جلذب األنظار إليه، ويريد أن يبقى حمطا لالهتامم بني 



 

 

 

  
 

 
 

عندما يكون . بيئةاألرسة وإخوته أو أقاربه؛ فريى أن العناد وسيلة إلثبات الذات وحتدي ال
العناد وسيلة ألن يثبت الطفل وجوده وذاته، فهذا يعترب الوجه احلسن للعناد؛ ألن العناد له 

أما الوجه احلسن من العناد فإنه يعترب . وجه قبيح ووجه حسن، فالوجه القبيح تكلمنا عنه
شجع فيه داللة عىل أن الطفل هذا يكتشف نفسه، وأنه له كيان مستقل عن الكبار، وهذا ي

هأنذا، أنا : الفردية والشجاعة واالستقاللية، فهذا الوجه احلسن من عناده، ألنه يقول
موجود، أنا مشتكي إىل ريب، وهذا نمو طبيعي؛ فيبدأ يشعر بذاته وباستقالليته وبشخصيته، 
فهو يعرب بطريقة غري سليمة عن معنى صحيح وهو الذاتية، لكن طريقة التعبري بالتحدي 

البد أن نعدهلا، فإن العناد والتحدي والغضب ليست هي الطريقة السوية لتحقيق والعناد 
 ويرىض ،املطالب؛ ألن احلياة أخذ وعطاء، فاإلنسان إذا تعود األخذ والعطاء يرىض عن ذاته

قد ينشأ العناد أو . عنه اآلخرون املحيطون به، ويتعود عىل التعاون والتفاهم مع اآلخرين
بب الشعور بالنقص أو الغرية أو الشعور باالضطهاد سواء من أحد الشجار أو الغضب بس

إخوته الكبار أو من الولدين، فالعناد والشجار والغضب يف هذه احلالة هو تعبري عن عدم 
أن الطفل يواجه هذه املواقف بالعناد والتحدي والرصاخ وغري هذه األشياء، : النضج، أي

ًمتأخرا يف النضج االجتامعي، وما زلت بحاجة إىل أنا ما زلت : فيقول بطريقة غري مبارشة
التعلم واألخذ والعطاء والنمو االجتامعي؛ ألنه يتعامل بطريقة بدائية، وال يواجه املشكلة 

ًاألم العصبية؛ فهي قد تنتج طفال عنيدا، ربام : ًمن أسباب العناد أيضا. املواجهة السلمية ً
ً مع زوجها أو أرسهتا أو نحو ذلك، فتنتج طفال يكون يف حياهتا أي سبب من أسباب املعاناة

ًعنيدا؛ ألهنا خترج معاناهتا بمن صادفها، وأوهلم الطفل، بالرصاخ أو العويل أو الرضب؛ 
األم العصبية؛ ألن لدهيا معاناة من يشء آخر، لكنها : فتنتج معركة غري متكافئة بني طرفني

 يضطهده أو يؤذيه، فيفرغ غضبه يف تنفذ يف الطفل العقوبة كمن أغضبه مدير عمله، فهو
املوظف الذي حتت يديه، وجيعل هذا إزاحة للمعاناة التي يعانيها، لديه مشاكل تضيق نفسه 

فاألم العصبية جتد املتنفس مع هذا الولد املسكني، فتحصل . هبا فيجد يف هذا فرصة للتنفيس
 ستغلبه، ولو رصخت معركة غري متكافئة؛ ألن األم أقوى، وأسلحتها أقوى، فلو رضبته

User
Underline



 

 

 

   

إىل آخره، والثاين ضعيف، لكن الضعيف له أسلحة كام أن للقوي ... فصوهتا أعىل منه
أسلحة، وكل منهام يتعامل باألسلحة التي يقدر عليها، والطفل يف هذه احلالة سالحه خيتاره 
هو، فهو يضايقها يف اليشء الذي يستفزها، أو عن طريق العناد والتحدي والرصاخ 

إىل آخره، فيعاندها كي يضايقها، فعندما يضايقها يكون قد أخذ بثأره، وال هيمه ... اءوالبك
أن : اخلالصة. بعد ذلك انرضب أم مل ينرضب، وال هيمه ما سيحصل له، هذه تكون النتيجة

 .األم تنزع فتيل هذه املشكلة إذا ختلت عن العصبية

 
اهلدوء واالتزان ما : أول األمور التي ننصح هبا الوالدين يف التعامل مع الطفل العنيد

ًأمكن أثناء عناده أو غضبه، فمن اخلطأ الشديد جدا الغضب عىل الطفل حينام تأتيه نوبات 
الغضب، ويرمي بنفسه إىل األرض، ويرضب رأسه باحلائط، وهي نوبة البد أن تأخذ وقتها، 

ًأنا أريد أن أوقف البكاء لكن ال أستطيع، هي نوبة مثل نوبة الرصع متاما : قول لكوكأنه ي
ًتنتهي بمرور زمن معني، فعندما تأتيه نوبة الغضب هبذه الطريقة اتركه متاما، ويفضل أن 

فمواجهة الغضب بغضب . تعزله يف مكان بعيد أو غرفة بعيدة، وترتكه حتى تذهب النوبة
إىل آخره، ويف هذه احلالة ال حياول ... ًا فضال عن الرضب واإلهانةًيولد مشكلة كبرية جد

األب أن يتفاهم معه أثناء الغضب، والتكلم معه البد أن يكون بمنتهى اهلدوء واالتزان 
ًأيضا تفهمه أن هذا أسلوب غري سليم للتعبري عام يف داخله؛ ألنه مل . أثناء العناد والغضب

هذا ليس : ه، وهذا يكون بلغة مناسبة، كذلك عندما تقول لهيعدل طريقة التعبري عام يضايق
األسلوب الصحيح، وتطرح عليه األسلوب البديل، واإلرصار عليه أن هذه هي الطريقة 
الصحيحة، فتجعله يعرب بحرية عام بداخله، وتبني له أنه ليس هناك مكافئة له إال بعدما 

 الوالدان عن العصبية والقلق والعناد جيب أن يتخىل: ًأيضا. يظهر السلوك احلسن املطلوب
عالقة األب أو األم بالطفل : ًأمر آخر مهم جدا. عىل األقل أمام األوالد لئال يقلدومها

ًوتدخله يف حياته، البد من التدخل، لكن يكون تدخال مرنا املشاكل الزوجية أثرها : ًأيضا. ً
 أو الطالق مما هيدد إحساسه ًيسء عىل نفسية األطفال، خصوصا حني الكالم عىل االنفصال



 

 

 

  
 

 
 

ًالتدخل املبالغ فيه يف حياة الطفل خطأ شديد جدا، باألوامر : ًأيضا. باألمان واالستقرار
الصارمة، وبالنقد والتوبيخ املستمر، والتحقري، والتدخل كالكابوس يف كل ترصف للطفل، 

فاهم والتوجيه البد من التدخل املرن، واملرونة واحلوار والت. وانعدام مساحة للحرية
والنصح، أنت تريد منه طاعة عمياء، والطاعة العمياء خترج شخصية غري سوية، وخترج 
ًإنسانا ال شخصية له، حيتاج الطفل أن يربى عىل هذا املنهج حتى ينمو بطريقة سليمة، فحتى 
ًيكون طفال مؤدبا ال يلزم بطاعة عمياء؛ ألن هذا تكليف بام ال يطاق، ويلغي شخصيته  ً

ًأيضا من وقت آلخر نحقق رغباته املرشوعة بطريقة مناسبة، وتشجيعه . وها بعد ذلكويش
: عدم التشهري بالطفل أمام اآلخرين: نقطة مهمة أخرى. عىل االختالط بأقرانه املناسبني

ًأحيانا يظل الطفل حديث العائلة والتلفونات والزيارات، وإذا جاء الضيوف اشتكى 
ً مثل أنه يبلل الفراش أو شيئا من هذا القبيل، ويذكرا أشياء الوالدان من الطفل أمامهم،

ًجترحه جدا، وتقال عىل املأل، وتصبح حديثا مشاعا أمام الضيوف أو األقارب أو  ً ً
ًالبد أيضا من تدريبه عىل حل . األصدقاء، ويناقشا بعض أخطائه أمام هؤالء اآلخرين
توحيد السياسة . تسامح والتعاونمشاكله بنفسه، والبد أن يوجد يف البيت نوع من ال

الرتبوية للوالدين؛ فال يوجد تعارض منهم يف الناحية الرتبوية، بل املعاملة من األب واألم 
ًمعاملة ثابتة وفق معايري مقننة متفق عليها مسبقا، فال يأيت واحد يمنح والثاين يمنع، ال يثيب 

باك للطفل، فاختالف أسلوب األول والثاين يعاقب عىل نفس الفعل؛ ألنه يسبب االرت
الرتبية يلجئ الطفل إىل الغضب كوسيلة ليخضع هبا اآلخرين لنزواته، ثم إنه حيول بينه وبني 
االتزان النفيس؛ ألن الطفل البد أن يتعود عىل قبول املعايري االجتامعية، وقبول النظام، ليس 

كمنا يف سلوكياتنا، كل ما يريده يأخذه أو يغضب، فالزم أن يعلم أن هناك معايري حت
فالتدليل املستمر يعلمه فقط االستجابة الطفلية البدائية للرغبات، فيفهم أن احلياة أخذ 
ًوأخذ، فيعيش دائام معتمدا عىل اآلخرين؛ فهم الذي يقومون بكل يشء، وهم الذين  ً

و ًأيضا تعدد سلطات الضبط والتوجيه، كام ل. سمعنا وأطعنا: ينفذون له رغباته، ويقولون
إىل .. كان يعيش ضمن أرسة كبرية، فاألم متنع، واجلدة متنح، واألم تعاقب، واجلدة حتتضنه



 

 

 

   

آخره، فمثل هذه األشياء مع تعددها تسبب له االرتباك والغضب والعناد، األب يمنع واألم 
إىل آخره، فهذا يف الظاهر حسن، واحلقيقة أنه .. تعال يا حبيبي أنا أحرضه لك: تدللـه، تقول

باك يف السلطات الرتبوية املتعددة املتناقضة، فيحاول الطفل أن يسيطر عىل هذه البيئة عن ارت
والتدليل املستمر هو عبارة عن إجابة لكل طلباته املهمة أو . طريق نوبات الغضب والعناد

ىل ًغري املهمة، فينشأ أنانيا، ال يرى إال نفسه فقط، ثم يتوقع نفس املعاملة من البيئة ملا خيرج إ
. ًاملدرسة مثال أو نحو هذا، فإذا منع حتصل له صدمة قاسية ويزيد يف العناد والتوتر

أن التدليل املستمر واملبالغ فيه يعيق األطفال عن التأهل ملواجهة احلياة : اخلالصة
من وقت إىل آخر : ومصاعبها، وحيرمه من فرصة أن يتعلم كيف يكبح رغباته، من ثم نقول

املحدود، وليس اإلحباط اجلامد حتى ال نظلمه، فهذا يفيد أنك تتعمد ال بد من اإلحباط 
ًأنا حاليا مشغول، فإذا فرغت منه : تأجيل إشباع بعض رغباته إىل الوقت املناسب، فتقول

ًمثال أصحبك إىل املحل، أو أول الشهر سأحرض لك اللعبة، ملاذا؟ لكي تعوده التأجيل من 
ًاته نوع من الكبح، والرصامة تكون قوية، فيتكيف تكيفا تنفيذ رغباته؛ ألن التأجيل بحد ذ

ًسليام مع البيئة ملا جيد أن البيئة اخلارجية كلها ال حتقق طلباته؛ نتيجة املعايري االجتامعية، 
فإذا تكرر الفشل يف احلصول عىل كل هذه الرغبات . فعندها يستطيع أن يتحكم يف رغباته
وأنا يف . ًفسية، أو يكون سببا يف نجاحه وتكيفه مع ذاتهفإن هذا يقوي فيه جهاز املناعة الن

احلقيقة أحترج من الكالم يف احلاجات الطبية أو النفسية يف املسجد، وقد تعودنا أننا نتكلم 
ًعن اآليات واألحاديث، لكن يبدو أن القضايا احلياتية أحيانا نحتاجها، ونشعر من خالل 

ًتاجني إىل هذا، فأرجو من كان مقتنعا هبذا الكالم بعض األمثلة واملشاكل أن بعض الناس حم
أقول قويل . ً أن يوفقنا مجيعا إىل ما حيبه ويرضاهأن يساحمنا يف إهالك الوقت، ونسأل اهللا 

هذا، وأستغفر اهللا يل ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، 
 .نستغفرك ونتوب إليك



 

 

 

  
 

 
 

 
ًمشاكل األبناء أمام اآلباء، خصوصا يف مقتبل العمر، ورغم أن كثريا منها كثرية هي  ً

بسيطة إال أن كثرهتا جتعلها مقلقة، ومن تلك املشاكل تشاجر األشقاء من البنني والبنات، 
ولكل مشكلة أسباب وحلول وإجيابيات وسلبيات، وبحسب موقف الوالدين وسلوكهام 

املشاجرات تقل كلام تقدم األوالد يف العمر إىل سن ومما يالحظ أن هذه . ترتتب احللول
اخلامسة عرشة حتى تنتهي، إال أن األخذ بأسباب ختفيفها هو املطلوب، وأما القضاء عليها 

 .فهو من غري املمكن

 
، احلمد هللا، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا

من هيده اهللا فهو املهتد، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك 
صل عىل حممد النبي وأزواجه أمهات املؤمنني ! ًله، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، اللهم

فقد قالت فتاة يف : أما بعد. وذريته وأهل بيته كام صليت عىل آل إبراهيم إنك محيد جميد
فأجابت . من حسن حظي أين وحيدة ال إخوة يل وال أخوات: ة من عمرها جلدهتاالسادس
! ومل يا عزيزيت؟ أال تظنني أن من األمور احلسنة أن يكون لإلنسان إخوة وأخوات؟: اجلدة

ًقد يكون األمر حسنا، ولكن معنى وجود اإلخوة واألخوات هو . نعم: وكان اجلواب
إن الشجار بني اإلخوة هو أحد أشكال . لوقتتشاجرهم وعراكهم ومقاتلتهم طوال ا

ًاإلزعاج األكثر شيوعا يف األرسة، إال أن التشاحن يمثل يف الواقع مرحلة طبيعية من النمو، 
فأطفال السنتني يرضبون ويدفعون وخيطفون األشياء، بينام يستعمل األطفال الكبار أسلوب 

كغريه من -إن الولد . لغةاإلغاظة، فهم يسيئون لبعضهم من وقت آلخر عن طريق ال
 ال يستطيع أن حيتفظ بيديه ساكنتني إذا ما كانت أخته قريبة منه، وأخته بالرغم -األطفال

من تفوقه عليها يف احلزم والقوة لدهيا طرائقها اخلاصة لالنتقام منه، إن كل واحد منهام يبدو 
أشيائه اخلاصة، كأنه قدير بام يضايق اآلخر، ويرس باللجوء إليه، ويدرك حرصه عىل 

وحرصه عىل احتالل املكان املعني يف املائدة أو السيارة، فيعرف كيف يغيظ الطرف اآلخر 



 

 

 

   

واآلباء يضجون من مشاجرات األبناء ملا حيدثونه من ضوضاء وجلبة يف املنزل، . ويستفزه
وألهنم يشغلون اآلباء عن أداء ما يقومون به، أو يمنعوهنم عن الراحة أو االسرتخاء، 

يثورون عىل األبناء، وقد يلجئون إىل أسلوب عنيف يف وضع حد ملشاجرات األطفال، بل ف
ًقد يدمغون طفال منهم بأنه حقود أو أناين، وأنه سيفشل يف حياته ألنه ال يتعاون، بل قد 
يعريه اآلباء بسلوكه هذا يف غري أوقات الشجار حاسبني بذلك أن شجار األطفال أمر غري 

د يميلون عادة إىل الشجار أكثر من البنات، وأهنم يتشاجرون مع أقراهنم طبيعي، وأن األوال
ال تنزعج؛ إهنا مرحلة طبيعية، إن أي : نقول للمريب. مهام كانت أواصل الصداقة تربطهم

ًأرسة لدهيا طفالن أو ثالثة نجدهم دائام يف مناوشات وخالفات، يتأمل األب وتتأمل األم؛ ألن 
هل ظاهرة اختالف األطفال مع : والسؤال. وليست عالقاهتم طيبةاألبناء ليسوا أصدقاء 

أن يتعاونوا مع بعضهم : ُّأي األوضاع يعترب الوضع الطبيعي: بعضهم ظاهرة طبيعية، بمعنى
وأن ال خيتلفوا؟ أم أن الوضع الطبيعي هو أن يتشاجروا ولإلجابة عن هذا السؤال نجري 

ًبعة أوالد معا يف حجرة واسعة جمهزة بكل ألوان جتربة صغرية، وهي أننا نجمع ثالثة أو أر
اللعب والتسلية، ونغلقها لفرتة، ترى ماذا ستكون النتيجة؟ بكل تأكيد سيتشاجرون، سواء 

ًإذا املسألة ظاهرة طبيعية وعادية، وجيب أن ال يقلق اآلباء . أكانوا إخوة أم غري إخوة
 يف فرتة الطفولة فقط، إنام متتد واألمهات، وجيب أن تراعى برفق ووعي؛ ألهنا ال تكون

إن أول ما تنصح به األم أن تتخىل عن تصورها املثايل بأن يكون أطفاهلا . للصبا والشباب
ًعىل أتم وفاق وال يتخاصمون أبدا، إن األم إن واجهت احلقيقة الواقعية فإن قلقها 

إن الطفل ذا الست إىل عرش . بخصوص خصام األطفال وتشاجرهم سوف يتضاءل
ًسنوات الذي يرص عىل اخلصام مع إخوته وعىل عدم التحسن يف هذا الشأن ال يزال إنسانا 

 البد أن يتشاجروا، وتقل عادة هذه -السيام املتقاربني منهم يف العمر- ًعاديا، فكل اإلخوة 
 .املشاجرات كلام تقدم األطفال يف السن



 

 

 

  
 

 
 

 
مشاحنات البسيطة بني اإلخوة جوانب إجيابية، خاصة إذا قام الوالدان قد يكون لل

بدور التوجيه يف تعليمهم كيف يدافعون عن أنفسهم وعن حقوقهم، وكيف يعربون عن 
مشاعرهم وحيلون رصاعاهتم وحيرتمون حقوق الغري، ومعنى الصدق والكذب، وأمهية 

إن شجار . هم وعىل حقوق الغرياألخذ والعطاء بأسلوب حيقق هلم املحافظة عىل حقوق
األطفال إحدى الوسائل إلثبات الذات والسيطرة، وكلتامها من الصفات الالزمة لنجاح 
ًاإلنسان يف احلياة، بل الشجار فرصة يتعلم فيها الطفل كثريا من اخلربات، منها وجوب 

خذ احرتام حقوق الغري، والعدل واحلق والواجب، ومعنى الصدق والكذب، وأمهية األ
هذا إذا عمد اآلباء . والعطاء بأسلوب حيقق له املحافظة عىل حقوقه وحقوق اآلخرين

واملربون إىل انتهاز مناسبات شجار األطفال يف توجيههم الوجهة الرتبوية السليمة، 
ًوتعريفهم باحلق والواجب، والشجار يف الواقع دليل عىل أن الطفل مل ينضج اجتامعيا، ومل 

إن من اجلوانب اإلجيابية هلذه املشاحنات . األخذ والعطاء االجتامعيةيتعلم بعد أساليب 
ًواخلالفات أهنا تكون يف واقع األمر نوعا من التنفيس، وحتل دون أن ندري بالكثري منها، 

ًوأحيانا يكون الشجار نوعا من املنافسة ًإذا هل املنافسة بني اإلخوة ضارة، إن املنافسة . ً
ا أكثر من رضرها، وبني اإلخوة ينمو احلب ويتطور ويكرب معهم الرشيفة باستمرار فائدهت

إنه : (ًويظهر، وينضج حينام يتجاوزون سن الطفولة واملراهقة، وكثريا ما نسمع هذه العبارة
ًإذا املنافسة بني اإلخوة واخلالف ال يستمر، بل ينتهي ويتطور إىل ). أخي عىل كل حال

ام تزيد من الروابط والود، ومع ذلك فهناك عالقة حب تنضج حتت نار هادئة، واألي
ًحاالت يكون الشجار فيها خطرا إذا اقرتن هبا عنف أو أذية بدنية، أو أن تتطور لدى بعض 
األطفال مشاعر العداء أو الالمباالة نحو بعضهم بصورة تستمر طوال حياهتم، فالوضع 

ًاملعتاد هو أن يظهر اإلخوة ارتباطا وإخالصا لبعضهم عىل نح و ال تؤثر فيه املضايقات ً
ًوهكذا فإن التنافس يمكن أن يعترب عاديا إذا تبادل اإلخوة مشاعر مشرتكة بالرضا . اجلانبية

واإلحباط، وإذا مل يكونوا مشحونني بشحنات العنف، ومل ينخرطوا يف رصاعات هتدد احلياة 



 

 

 

   

وتظهر . ا مصيبةًضد بعضهم، وإذا مل حيملوا أحقادا ومل يستجيبوا لكل إساءة كام لو أهن
ًالدراسات أن األطفال أكثر تنافسا وتناحرا مع زيادة العمر، ولذا توقع أن أطفال ثامن  ً
ًسنوات أكثر تناحرا من أطفال أربع سنوات، ومن هم يف عمر اثنتي عرشة سنة أكثر تنافسا  ً

ًنا عندما ًممن هم يف عمر ثامن سنوات، والتنافس أكثر شيوعا يف العامل لدى اإلخوة األكرب س
يكونون متقاربني يف العمر بفارق سنة أو اثنتني، وعندما يكونون يف مرحلة الطفولة 
املتوسطة ما بني ثامن إىل اثنتي عرشة سنة، كام يزيد احتامل التنافس عندما يكون الطفالن من 

ل ًنفس اجلنس، فالطفل األكرب غالبا ما يشعر بأن الطفل األصغر قد حل حمله، وإذا كان الطف
ًاألكرب شخصا جديا هيتم بالعمل والتحصيل فمن املحتمل أن يبحث الطفل األصغر عن  ً

ًهوية متصلة بأن يصبح مرحا اجتامعيا غري تقليدي ً. 

 
ًفلننظر اآلن يف أسباب هذا التشاجر بني األشقاء، وأرشنا آنفا أن التقارب يف السن ربام 

ًرب كثريا ما حياول السيطرة عىل إخوته فيتشاجرون، يكون من هذه األسباب، والطفل األك
كام أن األطفال األوالد عادة ما حياولون السيطرة عىل البنات، والطفل الناجح يلجأ عادة إىل 
ًتعيري الطفل غري الناجح يف دراسته، فيتشاجروا، أو قد يعري األطفال بعضهم بعضا بلون 

ً يملكه قرين له، وكثريا ما يتحد بعض الشعر، أو شكل اجلسم، أو بام يملكه طفل وال
ًاإلخوة ويكونون عصبة ضد أخ آخر خصوصا لو كان مدلال مقربا من الوالدين لصغره، أو  ًً
. لوسامته، أو ملرضه، أو لشدة ذكائه، أو لرقته، إىل غري ذلك من األسباب، فيتشاجرون

ب أو األشياء يف املنزل، ًوكثريا ما يتشاجر األطفال لالمتالك أو لالستحواذ عىل بعض اللع
أو لو اعتدى طفل عىل ملكية اآلخر أو لعب بكتبه أو أدواته أو مالبسه أو غري ذلك، لكن 
نستطيع أن نجمل األسباب التي تؤدي إىل التشاجر، والتي تنبع عن الغرية وتنتج العدوان 

ًبداية يعتمد األطفال عىل والدهيم اعتامدا كبريا لل: نحو بعضهم فيام ييل حصول عىل املحبة ً
واالنتباه وإشباع احلاجات، بحيث ال حيبون أن يشاركهم يف ذلك أي برش، وقد يؤدي 
ًتفضيل أحد األبوين طفال عىل غريه إىل إيقاد شعلة الغرية لدى األطفال اآلخرين، ويذكر يف 



 

 

 

  
 

 
 

هذا املجال أن مقتل هابيل من قبل أخيه قابيل كان بسبب الغرية النامجة عن التفضيل 
صادر من األبوين، والغرية عبارة عن شعور غري ناضج يتعرض له الطفل، وينتج عادة من ال

خيبته يف احلصول عىل أمر حمبب له، ونجاح شخص آخر يف احلصول عليه، وهلذا نجد أن 
ًانفعال الغرية انفعال مركب من حب متلك وشعور بالغضب؛ ألن عائقا ما حال دون حتقيق 

الغرية وما يرتتب عليها من الشعور بالنقص أو بالقلق أو باضطهاد واحلقيقة أن . غاية هامة
الكبار كلها يتسبب فيها اآلباء، وتؤدي إىل نشوب املعارك بينهم، وحيصل استنفاذ الطاقات 

قد تأخذ أم لعبة طفلها األول وتعطيها . يف حماولة حل هذه املشاكل ليعود اهلدوء إىل البيت
كرب عن اللعب هبذه اللعبة، لكن الطفل األول ال ينظر إىل هذا لطفلها الثاين عىل أساس أنه 

الترصف عىل أنه أمر طبيعي، ولكنه ينظر إليه من زاوية أخرى، فلقد استولت أمه عىل يشء 
عزيز عىل نفسه لتعطيه ألخيه، فينتهز أقرب مناسبة الستثارة غضب هذا األخ، وتبدأ 

فعلت ذلك، وأعادت اللعبة إىل طفلها إحدى األمهات اكتشفت خطأها عندما . املعركة
لقد ! ابني العزيز عيل: األول مع رسالة تضمنت عبارات تعرتف من خالهلا بشعوره، قالت

أدركت عندما أخذت لعبتك وأعطيتها ألخيك أين قد أخطأت يف حقك؛ ألين مل أستأذنك 
احتضن . يك لعبتكيف ذلك، ومل أكن أعلم أهنا تعني الكثري بالنسبة لك، أنا آسفة، سأعيد إل

ًأحيانا حيصل . أشكرك يا أمي ألنك أعدت يل لعبتي: ًاالبن أمه يف اليوم الثاين قائال يف رسور
الشجار بني األشقاء عىل أنه حيلة دفاعية نفسية، وهي ما تسمى باإلزاحة، حيث يتم حتويل 

ة جتاه مشاعر العدوان نحو األبوين إىل اإلخوة الصغار، فالطفل يشعر بمشاعر عدواني
األبوين أو أحدمها، وال يستطيع أن خيرج ذلك بصورة رصحية يف مواجهة األبوين، فيزيح 

ًقد تتضمن ترصفات اإلخوة تعبريا عن نبذ . هذه املشاعر العدوانية إىل إخوته الصغار
األبوين غري الشعوري، أو عدم حمبتهام للطفل األصغر، وحينام يكون أحد اإلخوة متدين 

 أحد املجاالت بالنسبة ألخ آخر قريب منه يف العمر ومن نفس اجلنس فإن اإلمكانيات يف
الطفل األقل يف إمكانياته يميل إىل إظهار عدوان أكثر جتاه اآلخر من بني األشقاء؛ ألنه 
يعيش يف ظل إنجازات آخر موهوب، وعندها فإنه يشعر بأنه قد فقد فرضيته، وحيس بأن 



 

 

 

   

إن املطلوب منا أن ال نركز عىل . ل ومنجزات أخيهكل أعامله ومنجزاته تقارن مع أعام
انظر كيف أن : املنافسة بني اإلخوة بشكل ملح ودائم، وال داعي ألن نقول يف كل دقيقة

فهذا النصائح التي هي من هذا اللون . اعمل كأختك املهذبة: أو. أخاك جمتهد فعل كذا
واقع عىل االجتهاد أو األدب الذي ليست هي األمر املطلوب؛ ألن الرتكيز هنا ال يكون يف ال

يتحىل به األخ أو األخت، إنام يكون عىل التفوق، وهذا يبعث عىل عدم الرضا يف نفس 
الشخص الذي توجه إليه النصيحة، وعدم االرتياح جتاه أخيه، وجيعله ينسى موضوع 

ًيانا ًالنصيحة، ويمكن أيضا أن يظن أننا منحازون إىل األخ أو األخت فيزيد ضيقه، وأح
يتخيل أن كالمنا هو لون من املعايرة له بتخلفه يف الدارسة، أو الترصف غري الصحيح منه؛ 
ألن املقارنة يمكن أن تذكي نار املنافسة يف كل جمال؛ ألن كل مهنا ليس إجياد اثنني 

إن أختك مؤدبة ! وانظر. إن أخاك أقوى منك! انظر: متصارعني وأهيام يغلب اآلخر، فنقول
ليس اهلدف هو إجياد شخصني . أال تكون كأخيك الذي يفعل كذا وكذا. أكثر منك

وينبغي أن يراعى أن . متصارعني، وإنام إجياد أخوين جتمعهام األخوة بكل ما تعنيه الكلمة
التغريات العمرية هلا أثر يف حصول االنسجام، فقبل سن اخلامسة عرشة سنة ال حيصل 

 الذي يرغب فيه األهل، فينبغي االنتظار حتى بلوغ االنسجام بني اإلخوة واألشقاء بالقدر
هذا السن، وكام ذكرنا تنمو الروح األخوية واحلب املتبادل بينهام وتنضج عىل نار 

 .......هادئة

 
: ًما الذي ينبغي أن يفعله األبوان يف موقف التشاجر بني األشقاء؟ نقول أوال لكل أم

أعني -  األم، نحن نقدر أن ما هيمك كأم هو ما جيب أن تفعليه يف هذا الصدد ًعفوا أيتها
 فمعذرة إذا كان اجلواب هو أن ما تستطيعني فعله -صدد حل مشكلة الشجار بني األبناء

ًقليل جدا، إن اخلصام واجلدال والرصاع أمور قد تستمر إىل أن حتلها األيام وحدها، بجانب 
املختلف عن أوضاع غريها من األرس، مما جيعل من الصعب أن لكل أرسة وضعها اخلاص 

بعض اآلباء يف : ًأوال: إعطاء نصائح عامة، لكن يمكن تقديم بعض االقرتاحات القليلة



 

 

 

  
 

 
 

بيوتنا يقومون بدور احلكم بني أوالدهم كآباء، ويتحول البيت إىل حلبة مالكمة، والواقع أنه 
األبناء، وال بد أن يدرب اآلباء أنفسهم عىل البد أن يبقى هناك بعض الرصاع واخلالف بني 

إن قايض األوالد : ًأن يكونوا أحيانا متفرجني وأن ال يتدخلوا كحكام، واملثل العامي يقول
من غري املعقول أن يظل اآلباء باستمرار يف موقف املتفرج، البد يف حلظة : ًثانيا. شنق نفسه

ب بني أوالدهم، ومن الطبيعي أن ال معينة أن يتدخلوا حتى يوقفوا املعارك التي تنش
ًيستطيعون دائام الغوص إىل أعامق كل مشكلة وكل خالف، وأن حيلوا تلك اخلالفات 
بميزان العدالة الدقيق، إنام املسألة حتتاج من اآلباء إىل يشء كبري من التعقل يف مواجهة 

بداية جيب أن .  األبناءًاألمر، وحتتاج أيضا إىل أن يدركوا بعض األمور يف جمال اخلالفات بني
ال يكونوا مراقبني لكل صغرية وكبرية تصدر عن األبناء، ويكفي أن يكونوا مالحظني 
بشكل غري مبارش دون التعليق أو التدخل يف اللعب، إال إذا وجدوا األبناء قد خرجوا عن 

ًالقواعد، وحينئذ يمكن لآلباء أن يقرتحوا شيئا بناء بديال لليشء املختلف علي ً ه أو أكثر إثارة ً
منه، وأن ال يتعجل األب أو األم فيبادر باالنحياز لصف املعتدى عليه؛ ألنه حيتمل أن يكون 
ًهو البادئ يف احلقيقة، وعىل الرغم من أن هناك دائام سببا وراء أي عدوان مثل احلسد أو  ً

. ة السببعدم االطمئنان أو الضيق النفيس فال داعي ألن نبحث يف أثناء الرصاع عن حقيق
ًولكي حتل املشكلة فعلينا أوال أن نقيض عىل اخلالف، ثم نبعد األبناء بعضهم عن بعض 
ًدون أن نشعر أيا منهم بأنه خمطئ ومتهم، بعدها نستطيع أن نعمل حتقيقاتنا ونعمل كوكيل 
النيابة، والبد أن نتذكر أنه ليس أسهل عىل الطفل من أن يلصق بصديقه أو أخيه أشنع 

املهم أن ال تظل هذه األلفاظ عالقة . يتفوه بأبذأ األلفاظ ألي سبب وألي مناسبةالتهم، و
بأحد؛ ألهنا من املمكن أن تلصق به، ويصبح من الصعب التخلص منها، وربام لو تكررت 

يكذب ما دام باستمرار يتهم . أنت كاذب: - ًمثال-حاول صاحبها تأكيدها، فحينام يقال له 
ًومن املهم جدا أن ننبه الكبار .  فريى يف نفسه أنه ملاذا يصدقبالكذب سواء صدق أو كذب،

من األبناء أن ال يؤذي الصغار، وأن ننبه األبناء أن ال يضايقوا البنات، ويف نفس الوقت 
البد أن ننبه عىل عدم إثارة الصغار للكبار، وأن ال نجعل البنات يغضبن األوالد حتى يسود 



 

 

 

   

 يتوقع اآلباء أن يظل األبناء حريصني عىل اللعب مع بعضهم والبد أن. االحرتام بني اجلميع
عىل طول اخلط، وعىل قدر املساحة املتاحة هلم يف البيت، بل البد أن يبتعدوا عن بعضهم 
ًقليال، وأن نجعل األوالد سعداء ألهنم أوالد، والبنات فخورات ألهنن بنات، وكل له 

نا مقرتحات هلم لتستنفد طاقاهتم الزائدة، مميزاته، ويف نفس الوقت البد من أن يكون عند
ويشعر األوالد أهنم حمبوبون بنفس القدر، لكن بشكل خمتلف، هبذه الطريقة يسود التفاهم 

ًأيضا ينبغي أن حيرص . جو األرسة، وال يكون األبناء مصدر مشاكل مستمرة يف البيت
ًتي ال تتعدى كوهنا أمرا الوالدان عىل التدخل بأقل ما يمكن يف املشاجرات بني اإلخوة ال

 .ًطبيعيا إذا كانت مقرونة من ناحية أخرى بمظاهر الود والتعاون فيام بينهم

 
ًمما جيب أن يزيدنا حتفظا حيال التدخل يف هذه املشاجرات األخوية إىل حد ما ما 

ياز لطرف عىل الطرف اآلخر، وكأن يستخدمه األوالد الستدراج األب واألم إىل إبداء انح
ًالوالدين يوضعان عند ذاك عىل املحك لينكشف ما يضمرانه من تفضيل، فإذا نارصا واحدا 
ًعىل اآلخر اعترب الثاين نفسه مغبونا، مما يؤجج غريته ويدفعه إىل تكرار املشاجرة انتقاما مما  ً

 إعادة الكرة من جديد أما األول فهو منقاد من جهته إىل. حظي به خصمه من مساندة
وهلذا السبب . بمنارصة والديه، لذا فتكثر هذه املشاجرات بحضور األهل ويغذهيا تدخلهم

ًأيضا تالحظ هذه الظاهرة التي قد تبدوا غريبة ألول وهلة، أال وهي حترش األضعف 
 باألقوى، واستدراجه إىل العراك، وأن الغاية املنشودة ليست عند املتحرش االنتصار عىل

من هنا يقع ما جيده . خصمه، وإنام كسب مؤازرة األهل بحجة أن هذا الرصاع غري متكافئ
ًاألهل من صعوبة يف حسم هذه املشاجرات بعدل، أيا كانت رغبتهم يف ذلك صادقة، وهلذا 

، لذا فاألفضل أن نحد قدر اإلمكان من )إن قايض األوالد شنق نفسه: (يقول املثل الشعبي
رات األخوية مكتفني باحلرص عىل أن ال يلحق أحد املتخاصمني أذى تدخلنا يف املشاج

باآلخر، أو أن يتسلط عليه بشكل دائم، وكام أرشنا فإن هلذه املشاجرات حسناهتا عىل كل 
حال؛ إذ من شأهنا أن تدرب أوالدنا عىل الرصاع الذي البد من أن يواجهوه يف املجتمع، 



 

 

 

  
 

 
 

كد ذاته مع مراعاة وجود اآلخر ومصلحة اآلخر فيتعلم كل واحد منهم من خالهلا أن يؤ
ووجهة نظر اآلخر وواقع ميزان القوى، فيتخطى هكذا حتكم حمورية الذات به، وينمو يف 
النضج النفيس والقدرة عىل مواجهة الواقع والتكيف مع متطلبات احلياة االجتامعية، أما إذا 

لنا بحزم مقرون بالصفاء اضطررنا إىل التدخل لوضع حد للغلو يف العنف فليكن تدخ
والتفهم، فال يشعر املذنب بأننا ننبذه أو نحرمه من حبنا وتقديرنا، وحيتار اآلباء ويتضايقون 
عندما يتشاجر أبناؤهم، هل األفضل أن يتدخلوا بينهم ليحلوا مشاكلهم أم يدعوهم 

 وشأهنم حيلوهنا بأنفسهم؟ 
هذه املشاجرات، وإذا استدعى وينصح خرباء تربية الطفل اآلباء بعدم التدخل يف 

األمر تدخلهم فإن عليهم عدم إصدار األحكام عىل أبنائهم؛ ألن ذلك يشعل الشجار أكثر 
أو . عليك أن حتبها ألهنا أختك: بينهم، فاألم التي تلوم ابنها ألنه تشاجر مع أخته قائلة

لت من نفسها ًأختك الصغرية طيبة معك، ملاذا أنت رشس دائام معها فاألم جع: تقول له
ًحكام؛ ألهنا المت ابنها ووقفت إىل جانب ابنتها، وسامهت بذلك يف إشعال املشاجرة بني 

 . األخوين
وإليك املثال اآليت الذي نبني من خالله خطأ تدخل الوالدين يف مشاجرات األطفال 

يه ًركض أمحد البالغ من العمر تسع سنوات إىل أمه شاكيا اعتداء أخ: واالنحياز ألحدمها
ال أترككام دقيقتني وحدكام حتى : قالت األم. رضبني عبد الرمحن يف بطني! أمي: ًعليه قائال

. هو الذي جاء إىل غرفتي: من الذي بدأ الشجار هذه املرة؟ أجاب أمحد! تبدأا يف الشجار
ملاذا ال ترتك أخاك وشأنه حتى ال تسبب لنفسك املتاعب؟ قال عبد : قالت األم لعبد الرمحن

وتدخلت . أنت الذي بدأت: ًرد أمحد غاضبا. أنا أكرهك! ما أكثر ما تأيت: ن ألخيهالرمح
قال . ًابتعدا عن بعضكام إذا كنتام ال تستطيعان البقاء معا دونام شجار: األم مرة أخرى قائلة

أنا ! عبد الرمحن: أجابت األم. ًأنا مل أفعل أي يشء، أنت دائام تلومينني أنا: عبد الرمحن
ًيدا، أال تقوم بأي عمل مفيد تشغل به وقتك بدل أن تتشاجر مع أخيك، ال أعرفك ج

إذا عدنا إىل استعراض املوقف لوجدنا أن األم أخطأت . ًأريدكام أن تلمسا بعضا بعد اليوم



 

 

 

   

من بدأ هذه املرة؟ ألهنا عندما تسأل مثل هذا : خطأين، أخطأت عندما سألت طفليها قائلة
ال بد أن يكون أحدمها عىل خطأ : رفة الغالب واملغلوب؟ أيالسؤال كأهنا تتطلع إىل مع

والثاين عىل صواب، وعندما حتدد األم موقفها من شجار أطفاهلا هبذه الطريقة فإهنا تبدو 
ًوكأهنا تدعو أبناءها أيضا إىل االستمرار يف الشجار، ومن سيكون مغلوبا هذه املرة ومن  ً

أال : ًضا عندما هامجت ابنها عبد الرمحن قائلةأخطأت األم أي. سيغلب يف املرة القادمة
ألهنا أثارت غضبه أكثر بسبب . تستطيع أن تقوم بأي عمل مفيد بدل أن تتشاجر مع أخيك

ًلومها له وعدم لومها ألمحد، ثم أشعلت ثورته أيضا عىل أخيه ألنه اشتكى إىل أمهام، وهذا 
ً ذلك إذا كانت أمه ستلومه دائام ولن ًالشعور ال جيعله راغبا يف تطوير سلوكه، وملاذا يفعل

. تلوم أخاه، لذا كان عىل هذه األم أن ال تتدخل يف مشاجرة ولدهيا وال حتكم عىل سلوكهام
ولكي تتضح لنا مدى إجيابية ترصفات الوالدين عندما يبتعدان عن إصدار احلكم عىل 

كامل : عائلة، وأقبل ولداهاوقفت األم يف املطبخ تعد فطرية لل: سلوك أبنائهم نذكر هذا املثال
أنا : البالغ من العمر مخس سنوات، وحسام الذي ال يتجاوز الثالثة من عمره، قال كامل

ًحسنا : علقت األم قائلة. أنا األول. ال: قال حسام. ًالذي طلبت أوال أن أضع الدقيق
نا أريد أن أ. ال: رد كامل. أنا أريد أن أكرس البيض: قال حسام. سنقوم معا بعمل الفطرية

إن كنتام غري قادرين عىل تقرير من : وكانت األم ماهرة يف تعليقها عندما قالت. أكرس البيض
ًإذا دعونا ننظر إىل : احتج الطفالن عىل والدهتام، قالت األم. سيكرس البيض سأقوم أنا بذلك

قياس ما بقي لنا من الفطرية مل نقم به، سنحتاج لشخص يقيس املاء ويصبه، اختار كامل 
املاء، وأراد حسام أن يكرس البيض، وحل الطفالن املشكلة بينهام دون أن تتدخل األم 

إن أغلب الشجار بني األبناء سببه شد انتباه هؤالء األبناء آلبائهم ليدركوا من . كحكم بينهام
خالل تدخلهم أهيام أقرب إىل نفس والديه، فليحذر اآلباء من السقوط يف هذه املصيدة، 

وا تدخلهم يف حدود املعقول، وبدون إصدار أحكام مسبقة عىل أحد الطفلني حتى وليجعل
حينام يعرف األطفال أن عليهم أن حيلوا .  بالتايل ال يرغب يف تطوير سلوكه،ال يشعر بالظلم

ًمشكالهتم بأنفسهم فإهنم كثريا ما سيتوقفون عن الذهاب لوالدهيم بشكاواهم ضد 



 

 

 

  
 

 
 

طفال قادرين عىل إجياد حلول عملية ملشكالهتم إذا تركوا ًإخوهتم، فكثريا ما يكون األ
ًأم حتاول العزل دائام، ومع ذلك يتشاجر الولد والبنت دائام بحجة أهنا : مثال آخر. ألنفسهم ً

يمكن أن تتجاهل األم مطالبتهام بالعدل : الطريقة األوىل: احلل املحتمل. أعطته أكثر منها
أن تبذل جهدها يف حتري العدل : الطريقة الثانية. مناسبةوتؤدي األمر بالطريقة التي تراها 

ًواملساواة، وتفهم الطفل أن احلياة ليست دائام عادلة، وأن األشياء ال تكون متساوية دوما ً .
أن ترص األم عىل التدقيق الشديد يف العدل، وبصورة فيها سخرية منهام : الطريقة الثالثة

ً العدل، فإذا أتى بقطعة حلوى مثال فإهنا تقيسها هلم وبيان لسخافتهام يف التنطع يف مسألة
باملسطرة، أو تزهنا بامليزان، مع املبالغة يف ذلك، ومعظم األطفال إذا رأوا ذلك يكتشفون 

الطريقة . ًفورا موضع السخرية، ويتلقنون الدرس، ويعرفون أن العدل املطلق أمر صعب
 اليشء املختلف عليه، ثم تطلب من اآلخر أن تطلب األم من أحد الطفلني أن يقسم: الرابعة

كام -ًأن خيتار، وهذه أيضا طريقة ناجحة، لكن من أفضل طرق التعامل مع هذه املشاكل 
 أن نقوم بنقل املسئولية إىل األطفال، أو نجعل الكرة يف ملعبهم -نفهم مما تقدم من الكالم

 أو يتبع طريقة حتميل الطفل نفي كام يقولون، فاملريب إما أن يتبع أسلوب املسئولية الفردية
املسئولية، فإذا سلكنا أسلوب املسئولية الفردية حينام يقوم املريب بإسناد حل املشكلة إىل 

خيشى املريب أن تؤثر هذه املشاكل عىل حياة : االجتاه األول: االبن فيسلك أحد االجتاهني
هذا . ئمة حللها ومواجهتهاابنه، فيتدخل يف محايته فيحرمه التدريب عىل األساليب املال

 تكمن سلبياته يف أنه جيعل االبن يعتمد عىل -أن األب هو الذي حيل املشكلة-االجتاه 
والديه دون أن يتحمل املسئولية بنفسه يف سبيل إجياد حلول مناسبة، كام أنه حيرم من حتمل 

معاناة، وحيرم املسئولية والصعوبات التي تواجهه؛ ألنه تعود أن تصله احللول جاهزة دون 
أن حيرص الوالدان عىل حتميله : االجتاه الثاين. من النجاح واخلربة يف التجارب الواقعية

حينام يقرص هذا االبن يف التعامل مع إخوانه يف املنزل، : مثال. املسئولية ويراقبانه من بعيد
تعبري عن بال: ًويتعدى عليهم بالشتم أو اخلشونة والرضب نستعمل مهارات التواصل، أوال

 . املشاعر، ثم بنقل املسئولية، ثم بزرع الثقة



 

 

 

   

ًإن عالقتك بإخوانك سلبية، ودائام : ًلقد قلت مرارا: فنعرب عن املشاعر بأن تقول له
فأنت هنا عربت عن مشاعرك، ثم تنقل إليه . ًنحثك عىل معاملتهم جيدا لكنك ترضهبم

ثم تقوم بزرع الثقة . ر يف هذه اللحظةوأنظ. سأعترب أن هذا من مسئولياتك: املسئولية فتقول
عندي قناعة أن لديك قدرة عىل التعامل مع إخوتك باحرتام، ومعرفة السلوك : وتقول له

 .الصحيح يف هذا األمر

 
خري وقت للتدخل يف خصام األطفال هو قبل وقوع اخلصام، فعىل األم أن تكتشف 

عادية لقدرهتم يف بقاء بعضهم مع بعض يف سالم، ثم حتاول أن تفصل بينهم احلدود ال
وتبعدهم عن بعضهم قبل أن يصلوا إىل هذه احلدود، ولو أن األب كان معهم يف هذا، 

ً األم أعامال منفردة ينشغل هبا كل عىل حدة، بل ربام يصل األمر - ًأيضا- وختصص هلم 
ًل، أو عند أحد األقارب، أو ربام يصل األمر أحيانا ًأحيانا إىل أن يكون أحدهم خارج املنز

إىل الفصل بينهم يف مواعيد الطعام كنوع من التحكم يف زمان ومكان االجتامع، بأن 
ًنخصص لكل واحد منهام مكانا خاصا به ال يسمح لآلخرين بغزوه ًإذا هناك مبدءان . ً

استحضار أن اخلصام أمر : ثاينال. األول هو التفريق بني األطفال بقدر اإلمكان: متداخالن
فطري، وأننا ننتظر بصرب إىل أن يكربوا ويتجاوزوا هذه املرحلة؛ ألن اإلخوة يزيد تسامههم 

كنت فيام مىض أحاول إيقاف الشجار، ولكني أقلعت اآلن : تقول أم. كلام كربوا يف السن
إين أعتقد أن عن هذه املحاوالت، إن إيقاف خصامهام يشبه إيقاف تنافسهام، ومع ذلك ف

الزمان كفيل بتخفيف خصامهام والتوفيق بينهام، إهنام اآلن وقد بلغ أكربمها العارشة 
يتخاصامن بالكالم أكثر من خصامهام باأليدي، وإين أنتظر اليوم الذي سيكفان فيه عن 

 واألساليب التالية يمكن. ًإذا اخلصام خيف مع التقدم يف العمر ويتغري نوعه. ًاخلصام هنائيا
 اجعل كل طفل يشعر بأنه -: أن تساعد يف الوقاية من بعض أشكال التنافس بني اإلخوة

 عامل مجيع األطفال بعدالة، وجتنب االنسجام والتفضيل - . حمبوب وذو قيمة بذاته
 جيب إشباع احلاجات النفسية لألبناء، - . الواضح لبعض أطفالك عىل بعضهم اآلخر



 

 

 

  
 

 
 

ًر واملركز والثقة يف النفس، مع معاملة اإلخوة مجيعا عىل كاحلب واألمن والطمأنينة والتقدي
 - . أهنم متساوون بأسلوب عادل يتسم باحلزم املشبع باملحبة والعطف والدفء واملرونة

هيئ األطفال الستقبال املولود اجلديد، وذلك عن طريق إخبارهم يف وقت مبكر عن توقع 
 اجعل - . يع جماالت التعامل مع األطفال راع الفروق الفردية يف مج- . والدة أخ جديد هلم

ًلكل طفل وقتا خاصا تقضيه معه بحيث يكون مركز انتباهك  زود الطفل بأكرب قدر من - . ً
 اعمل عىل ترتيب - .  علم الطفل احرتام امللكية اخلاصة يف وقت مبكر-. اخلصوصية

. ت واأللعابنشاطات مجاعية متكررة يف األرسة ذات طبيعة مرحة، مثل النزهات واحلفال
ً ضع نظاما واضحا بحيث حتدد املسئوليات وتوزع األعامل البيتية بوضوح، من يفعل - ً

كذا، ومتى، ووزع املسئوليات بطريقة ال يصطدم األطفال معها ببعضهم، واعمل عىل 
توزيع املهامت بحيث ال يأخذ أحد األطفال األعامل اجليدة باستمرار ويأخذ غريه األعامل 

ً شكل جملسا لألرسة، وحدد أوقاتا معينة يلتقي خالهلا مجيع أفرادها -. ً دائامًالقذرة مثال ً
للمناقشة وتبادل اآلراء واالستامع للشكاوى والتخطيط، ويمكن لألطفال أن يعربوا عن 

 جتنب -. مشاعرهم يف هذه األوقات، وأن يكونوا عىل ثقة بأهنم سوف يعاملون بعدالة
ً ال جتعل أحد األطفال أبا بديال يقوم عىل رعاية -. غر يف األرسةاحلامية الزائدة للطفل األص

 أكد عىل أطفالك أن يكونوا متعاطفني مع بعضهم، وأن هيتم كل منهم بام يرتكه - . األصغر
إعادة كالم الطفل، فإعادة كالم الطفل وهو يتشاجر مع . سلوكه من أثر يف مشاعر اآلخرين

ء معاجلة املشاجرات التي تشب بني األبناء، وهاك املثال أخيه وسيلة أخرى يستطيع هبا اآلبا
فكر أب يف طريقة يعالج من خالهلا مشاجرة بني ولديه، فوجد أنه عندما أخذ يعيد : العميل

ًكالم ابنه اآلخر دون أن يصدر حكام عىل أحدمها جاء بنتيجة إجيابية، اشتكى حسام البالغ 
قال . عادل رضبني! أيب: ًكرب عادل له قائالمن العمر ثالث سنوات لوالده رضب أخيه األ

حسام يكذب، أنا مل . ال: عادل: قال. إنك رضبته: حسام يقول. تعال هنا! عادل: األب
هو الذي يكذب، . ال: رد حسام. إنه مل يرضبك: عادل يقول: قال األب حلسام! أرضبه

ًحسنا : ام هباأجاب األب بحزم وهو يضع قاعدة عىل أبنائه االلتز. أحلف أنه رضبني



 

 

 

   

الرضب أمر غري مسموح به يف هذا البيت، هل سمعتام؟ عاد حسام يشد لعبة عادل 
بل سأملسها وآخذها : ًأجاب حسام متحديا. ال تلمس لعبتي: ليأخذها، قال عادل ألخيه

! عادل: تدخل األب قائال. هذه اللعبة ملكي ولن تستطيع أن تأخذها: قال عادل. منك
إنك لن تستطيع أن تأخذ : عادل يقول! حسام: قال األب. لعبتكحسام يريد أن يمسك 

ًهل يمكنكام أن حتال مشكلتكام معا؟ واندهش األب عندما رأى أن ابنه حسام حياول . لعبته
هذه . ال: رد عادل. هل أستطيع أن آخذ لعبتك لدقيقة واحدة! عادل: ًأن حيل املشكلة قائال

ًيبدوا أن عادال غري مستعد إلعطائك ! حسام: ًكرر األب رد عادل قائال. اللعبة ملكي
نظر عادل إىل والده من رد فعله، وبعد حلظات قدم . اللعبة، إذا استعد سيعطيك إياها

ًإذا إعادة األب حلديث أبنائه جعله يقف موقفا حمايدا، وشجع األبناء عىل . اللعبة إىل حسام ً
 .اجرهتمأن حيلوا مشكلتهم دون أن يتطلعوا إىل أبيهم لفك مش

 
 مجلة من اإلرشادات واألساليب املفيدة لتقليل املجادالت واملشاجرات -ًأيضا-هذه 

 جتاهل منازعات األطفال البسيطة حتى يكون تدخلك فيام -: بني اإلخوة يف مجيع األعامل
 إصدار أحكام مسبقة عىل أحد  قم بدور احلكم غري املتحيز، ودون- . بعد أكثر فعالية

ً أصدر حكام عندما يكون لديك سبب لالعتقاد بوضوح أن أحد األطفال هو - . الطفلني
امللوم، أو أن األطفال غري قادرين عىل حل مشكلتهم بأنفسهم، فقد يكون عليك أن تقوم 

وف  كافئ األطفال كلام استمروا يف اللعب دون شجار، وأكد هلم بأنك س-. بدور القايض
 اعزل األطفال عن بعضهم كلام - . تستمر يف مكافأهتم كلام ابتعدوا عن الشجار فيام بينهم

ًتشاجروا، خاصة إذا كانوا يف حالة تشاحن دائام ومل تصلح معهم الطرق األخرى، وقم 
باستخدام عبارات - اجعل من الواضح ألطفالك -. باستبعاد ما تشاجروا عليه عنهم

ًم بإيذاء بعضهم بعضا جسميا بالرضب، أو بالكلامت كالسخرية  بأنك لن تسمح هل-مؤكدة
واأللقاب، وأنك لن تتسامح حتت أي ظرف جتاه استخدام العنف املادي بني أطفالك أو أي 

ً ابذل جهدا جادا لفهم األسباب الكامنة وراء اإلغاظة -. شكل من أشكال اإلغاظة اهلدامة ً



 

 

 

  
 

 
 

قعية التي جتعل أحد األطفال يشعر بالغرية من طفل اهلدامة، واعمل عىل إهناء األسباب الوا
 اغرس السلوك الديني وآدابه يف نفوس األطفال، وأشبع حاجاهتم النفسية من -. آخر

 حقق العدالة يف معاملة األطفال، -. مشاعر األمن والطمأنينة يف جو من احلب واالحرتام
واحلقد بني اإلخوة وتنشئة فالتفضيل يف املعاملة هو من أهم أسباب غرس بذور الغرية 

بعض األطفال عىل النقمة عىل الوالدين وبعض أفراد األرسة، والتي قد تنتقل إىل النقمة عىل 
 جتنب االهتامم بإبراز الفروق بني األطفال عن طريق عقد املقارنة؛ لكون -. ًاملجتمع عموما

ثى، أو من حيث السن ًالطفل يقارن نفسه عادة بغريه من إخوته من حيث اجلنس ذكرا أو أن
ًصغريا أو كبريا، أو من حيث القدرات العقلية والبدنية، أو من حيث اجلامل الطبيعي وغري  ً

ولذا فمن اخلطأ اهتامم اآلباء باملقارنة بإبراز هذه الفروق، وإن كان ال بد من وضع . ذلك
 .أفضلية للخلق والتدين واجلد يف الدراسة

 
ًديث بنصائح تربوية عامة لآلباء تفيد يف قضية تشاجر األشقاء وأيضا يف نختم هذا احل

غريها إنه من اخلطأ أن يتوقع اآلباء أن يترصف األبناء بعقلية اآلباء، فعقلية اآلباء هي 
خالصة خرباهتم وجتارهبم لسنوات طويلة، وإن نفسية األطفال ختتلف عن نفسية الكبار، 

 أن حتافظ األم عىل هدوئها بقدر اإلمكان أثناء ثورة -: ة ما ييلولذلك جيب عىل اآلباء مراعا
الغضب التي جيتازها ابنها، وأن تشعره بأهنا تعلم أنه غاضب، وأن من حقه أن يغضب، 
ولكن من اخلطأ أن يعرب عن الغضب هبذا األسلوب، وأنه جيب أن يعدل سلوكه ويصبح 

بالبكاء ويلجأ إىل الرفس والرضب، يغضب ولكن دون أن ينفعل وينفجر : كاآلخرين، أي
ًكام عليها أن تؤكد له دائام أن ما فعله لن يؤثر عىل عالقتها به، وأنه ال يزال ابنها املحبوب 

 أن يكون اآلباء قدوة حسنة لألطفال، فيقلعون عن عصبيتهم وثورهتم -. لتعلمه التسامح
 اإلمكان حتى ال يقلدهم ألتفه األمور أمام األبناء، ويعملون جهدهم لضبط النفس قدر

األطفال، بل ينبغي عليهم استعامل األساليب التي تلتزم جانب اهلدوء والصرب والفهم يف 
ًمواجهة األمور وحلها حال معقوال بالطرق السلمية، حتى يتعلم األطفال مواجهة احلياة  ً



 

 

 

   

تصار بتحقيق  عىل اآلباء أن ال يذيقوا الطفل حالوة االن-. بأسلوب مرن حكيم غري انفعايل
ًالرغبة التي انفجر الطفل باكيا من أجلها وغضب، ذلك ألن ذلك يشجعه عىل أن تصبح 

 جيب أن يكون اآلباء حذرين - . هذه طريقته، أو وسيلته املفضلة يف احلصول عىل ما يريد
ًللغاية من ربط بني مصلحة نفعية يكسب منها الطفل امتيازا عن طريق جلوئه إىل حدة الطبع 

ًب الرسيع، فال مكافأة إال عندما يظهر سلوكا وخلقا هادئا وطبعا رقيقاوالغض ً ً  عدم -. ً
التدخل املبالغ فيه يف حياة األبناء، وإن من الواجب اهتامم اآلباء هبم ورعايتهم الرعاية 
الالزمة، برشط عدم التدخل املبالغ فيه يف شئوهنم اخلاصة، فعىل اآلباء عدم التدخل املبالغ 

. ياة األبناء، كأن يرسموا هلم كيف ينفقون مرصوف اليد وينتقوا هلم لون مالبسهمفيه يف ح
ً إن تدخل اآلباء جيب أن يكون تدخال مرنا بأسلوب التوجيه وليس بأسلوب األمر الذي - ً

ًالبد أن يطاع، إن الطاعة العمياء بمجرد الطاعة ختلق من الطفل فردا ال شخصية له، وعىل 
 اآلباء اإلقالل كلام أمكن من التدخل يف أعامل األطفال وحركاهتم، هذا األساس جيب عىل

ًحتى ال يشعروا بكابوس الكبار، ويثوروا غضبا، أو يلجئوا إىل العناد، وحتى ال يلجئوا إىل 
استعامل نفس أساليب اآلباء مع إخوهتم وأقراهنم من األطفال فيتشاجرون، ولكن ليس 

 الغارب، خاصة فيام يتعلق بصحة الطفل أو املحافظة عىل ًمعنى ذلك أبدا أن نرتك احلبل عىل
ً أيضا مساعدة الطفل قدر اإلمكان يف حتقيق رغباته املرشوعة، والتنفيس عن -. حياته

مشاريعه املكبوته بمنجزات ابتكارية، وذلك بتحويل نشاط الطفل إىل بعض اهلوايات، أو 
لصلصال والنجارة وغريها، واللعب مع األشغال اليدوية، أو التلوين، أو اللعب بالطني وا

إن الطفل الغضوب هو يف الواقع طفل عذبه الشعور باإلحباط والكبت، . رفاق من سنه
ومثل هذه األنشطة جتعله ينفس عن هذا اإلحباط، وإن كان قليل من الشعور باإلحباط 

 أمكننا ًمفيدا لبناء الشخصية السوية، وكثري منه يؤدي إىل املرض النفيس، لذلك كلام
مساعدة الطفل عىل اكتساب اخلربات دون إحباطه كلام أمكنه مواجهة مشاكل احلياة 

ً وكذلك عدم التوبيخ، خصوصا أمام طفل آخر، أو أمام الضيوف، بل ال -. بأسلوب سوي
جتوز مناقشة الطفل أو مشاكله مع غريه عىل مسمع منه، كام ال جيوز استعامل النقد أو العنف 



 

 

 

  
 

 
 

ً أيضا ال جيوز أن نعبث بممتلكات الطفل أو -. لة إلرغام الطفل عىل طاعتناأو الشدة كوسي
نسمح لغريه من األطفال بذلك، كام ال جيوز أن نحرمه منها ملجرد غضبنا منه لسبب ما، 
ويف الوقت نفسه ال نظهر أمامه الضعف أو الرتاخي أو اإلمهال أو الشدة من أحد األبوين 

خر، فكلام كانت سياستنا مع األطفال ثابتة ومرنة وبدون قلق كلام والليونة أو التدليل من اآل
 جيب أن يسود األرسة روح -. منعنا نوبات الغضب والعناد والتشاجر عند األطفال

التعاون والود والتسامح، فكلام شعر الطفل باالستقرار واهلدوء النفيس، وكلام وجه نشاطه 
 تعلم أساليب األخذ والعطاء وجتعله ينمو وطاقته وحيويته وجهة اجتامعية تساعده عىل

ًنموا سويا، كلام كف عن أساليب الطفولة األوىل التي تتميز بالغضب والعناد والتشاجر  ً
 تركهم ليحلوا مشاكلهم -ما أمكن-ًأحيانا، وعند تشاجر األطفال من سن متقاربة حيسن 

 للتوجيه والصلح بأنفسهم، وإذا كانت هناك رضورة لتدخل من الكبار فيجب أن تكون
ً يف الواقع أن الدراسات العلمية أثبت أن كثريا من حاالت -. اهلادئ دون حتيز لطفل

الغضب والعناد وكثرة التشاجر عند األطفال مرجعها يف الغالب اآلباء أنفسهم، أي أن 
ًاآلباء كثريا ما يكونون مصدر هذه املشاكل بسلوكهم الذي يتسم باحلزم املبالغ فيه، 

طرة الكاملة عىل الطفل، ورغبتهم يف طاعة أوامرهم طاعة عمياء، وبثورة اآلباء والسي
مثل هؤالء اآلباء جيب أن يدركوا أنه من الواجب . وشجارهم يف املنزل ألتفه األسباب

إصالح أنفسهم حتى يمكن إصالح أبنائهم وعالجهم من مشاكلهم النفسية أو السلوكية 
ينبغي االهتامم برتبية اآلباء قبل االهتامم برتبية : ة أخرىكالغضب والعناد والتشاجر، بعبار

 . األبناء
 ربنـا وبحمـدك، أشـهد أن ال -اللهـم-أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم، سبحانك 

 .إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك
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إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا مـن رشور أنفـسنا ومـن سـيئات أعاملنـا مـن 

أشـهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال رشيـك لـه، وأشـهد أن هيده اهللا فهو املهتد ومن يضلل فـال هـادي لـه، و

ًحممدا عبده ورسوله اللهم صل عىل حممد النبي وأزواجه أمهات املؤمنني وذرياتـه وأهـل بيتـه كـام صـليت 

 عىل آل إبراهيم إنك محيد جميد،، 

 أما بعد 

 حمدثـة  ورش األمـور حمـدثاهتا وكـلجفإن أصدق احلديث كتاب اهللا وأحسن اهلدي هدي حممـد 

 .بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار

 ثم أما بعد،، 

نعـود ملدارسـة مفـصلة إن شـاء اهللا وتكـون هـذه املـرة مـستوعبة كـل جوانبهـا يمكـن كانـت أول 

حمارضة من حوايل اثنتي عرشة سنة؛ فلألسف الشديد ما أخذت حقهـا، وإن كـان أحـد اإلخـوة أرسـل يل 

ًسؤاال مرعب ه موضوع رضب األطفال هذا الذي تريد أن تتكلم فيـه؟ هنـاك حاجـات أهـم  يل فيه إييقول اً

 . بكثري

موضوع رضب األطفال ليس القضية األساسية بل هو موضوع من ضمن قضايا كثرية يف الرتبية 

 . بفظاعة وهول ما نحن فيه من عدم إدراك خطورة قضية الرتبيةلكن كان هذا الكالم يشري

سـرية عـىل ولـدها الـذي كـان قـد ضـل عنهـا فلـام وجدتـه ألـصقته هبـا حينام عثرت تلك املرأة األ

ِ أتـرون هـذه «: ج يف هذا املوقف بالـذات ويف تلـك اللحظـة قـال جوأخذت حتتضنه وتقبله فقال النبي  ِ َ َ ْ َ ُ َ

ــا ال وهــي تقــدر عــىل أن ال تطرحــه فقــال  ــار قلنَ َطارحــة ولــدها يف النَّ َ َ ْ ََ َ ْ ْ ْ ُ ً َُ َ َ َ ََ ُ ََ َ ََ َ َ ِ ِ ِ ِِ ْأرهللاُ َ ِحــم بعبــاده مــن هــذه َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َِ ُ

َبولدها ِ َ َ  . أرحم بعباده من هذه األم بولدهافبني هلم أن اهللا  )١(»ِ

                                     
 .سمتفق عليه من حديث عمر بن اخلطاب   )١(



 

 

   

ِ أترون هذه طارحة ولدها يف النَّار«:الشاهد هنا يف قوله ِِ َ ََ َُ َ َ ًْ َ َِ ِ َ ال يوجد أب يريـد أن يطـرح أبنـاءه  ؛ »َ

ر الدنيا، وإنـام يف نـار جهـنم بـأن يفـرط يف تـربيتهم يف النار لكن يف الواقع هناك من يلقي أوالده ليس يف نا

» ¬ ® ¯ ° ±  [ ´ ³ ²إلنقاذهم من النـار ويف ذلـك يقـول اهللا 

 µZ)٢(. 

عن مجيع أنواع الرتبية األخرى؛ فجميع تعريفات الرتبيـة يف  اًفهدف الرتبية اإلسالمية خيتلف متام

مـع  اً حتقيـق رغباتـه الدنيويـة أن يعـيش متكيفـعـىل اًاملفهوم الغريب تلتقي حول إعداد الطفل ليكـون قـادر

ُاملجتمع من حوله وأن حيقق ما يصبوا إليه ال تذكر فيها اآلخرة عـىل اإلطـالق الـسالم النفـيس االسـتقرار 

مـع اهلـدف اإلسـالمي مـن الرتبيـة؛  اًالتكيف إىل آخره لكن يف دائرة احلياة الدنيا، األمر الذي خيتلـف متامـ

 متحررين من عبودية غريه ألن هذا هـو الغايـة هللا  اًالرتبية أن يكون األبناء عبيدفاهلدف اإلسالمي من 

Q P O N M L K J I H G F E D C ] مـــــــــــــن اخللـــــــــــــق 

SRZ)٣(. 

ـــرآن الكـــريم  ـــر يف الق t s r q p o n m l ] وأول أم

 w v uZ)ـــــــــــــــــول اهللا  )٤  £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  : [ªويق

«¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ ̧ Z)٥(. 

                                     
  .٦: التحريم  )٢(
  . ٥٧ - ٥٦: الذاريات  )٣(
  . ٢١:  البقرة  )٤(
  . ١٦٣ - ١٦٢: األنعام  )٥(



 

 

   

 قضية هي أخطر القضايا عىل اإلطالق يف املنظور اإلسالمي هـي قـضية القـضايا إن قضية الرتبية

َأال« ججاء يف احلـديث قـول النبـي . جاز لنا التعبري ِجينـىَ ال َ ْ ٌوالـد َ ِ َعـىل َ ٍولـد َ َ كـام رواه الـدارقطني؛  )٦(»َ

َكفـى« جًفاإلرشاد إن األب ال جيني عىل ولده قوله مثال  ِبـاملرء َ ْ َْ ًإثـام ِ ْ َيـضيع ْنَأ ِ ِّ ْمـن َُ ُيعـول َ ْ ُ التـضييع  )٧(»َ

َكفـى«التـضييع أعـم و اًليس فقط بالقوت واألموال والتقصري يف هـذه الناحيـة لكـن أيـض ِبـاملرء َ ْ َْ ًإثـام ِ ْ ْأن ِ َ 

َيضيع ِّ ْمن َُ ُيعول َ ْ ُ  .ج كام قال النبي »َ

حلقيقـة هـم صورت آيات كثرية من القرآن الكريم خطورة موضوع الرتبية وإن األطفال هـم يف ا

z y x w v u } |  ]مستقبل األمة حينام يقول عباد الرمحن يف دعائهم 

 ¡ � ~ }Z)٨(. 

املسلمون اهتموا بذلك، فالرتاث اإلسـالمي حافـل بقـضايا تربويـة يف غايـة األمهيـة يكفـي أنـك 

ُحينام تدرس أي قضية من القضايا الرتبوية ثم تقف عىل آثار علامئنا من السلف واخللف ونص ْ وصهم فيهـا َ

ممـا يدنـدن حولـه البـاحثون العـرصيون سـواء مـن الغـربيني أو غـريهم ليـصلوا يف  اًجتدها أروع بكثري جد

لكنها يف غايـة القـوة؛ ألن الرتبيـة كانـت يشء ممـارس  ،اًالنهاية إىل ما خلصه العامل املسلم يف مجل يسرية جد

  .شبطريقة عملية بعد ما رباهم الكتاب والسنة والصحابة 
ًاألمر إىل أن بعض من املحسنني املسلمني كان يبذل أمواال وقف لوص عىل األطفال الذين تضيع  اً

 راحـوا يـشرتوا حاجـة أو العبيـد أو اخلـدم راح يـشرتي حاجـة ووقعـت منـه نًنقودهم مثال األطفال الـذي

                                     
 ).صححه األلباين (سبد اهللا املحاريب  رواه الدارقطني من حديث طارق بن ع)٦(
، وقال األلباين بعمر   السنن الكربى للنسائي، املستدرك عىل الصحيحني للحاكم وصححه من حديث عبد اهللا بن)٧(

 ). حسن لغريه(
  . ٧٤: الفرقان  )٨(



 

 

   

ذا الفلوس أو ضـاعت أو رسقـت حتـى جيـربوا كـرسه ومـصيبته ويؤمنـه مـن العقوبـة الـشديدة يف مثـل هـ

 .فأوقفوا األموال إن األطفال الذين يضيع منهم يشء فهذه األموال وقف عىل هؤالء األطفال

 اًاالهتامم بالرتبية اهتامم للجيل القادم وباألطفال يف اإلسالم ال نظري له عىل اإلطـالق يبـدأ مبكـر

 احلقيقيـة، يبـدأ حتـى عنـد هلؤالء األوالد هذه الداللة اًمن اختيار الزوجة التي ستكون أم اًيبدأ أساس اًجد

َالتقاء الزوجني باحتياط حتى ال يرض الشيطان هذا املولود أو هذا اجلنني إذا خلق ِّ ُ. 

ُيمنَع َما« جيقول النبي  ْأحدكم َْ ُ َ َ ْأن َ َيقول َ ُ َحني َ ُجيامع ِ ِ َ ُأهله ُ َ ْ ِبـسم: َ ْ َّاللهـم اهللاَِّ ِ ُ ْجنِّبنَـا َّ َالـشيطان َ َ ْ َّ 

ِوجنِّب َ َالشيطان َ َ ْ َرزقتنَا اَم َّ ْ َ َ«)٩(. 

ًفهذا إجراء تربوي، إجراء وقائي يبدأ مبكرا جدا  َّاللهم«ً ُ ْجنِّبنَا َّ َالـشيطان َ َ ْ ب َّ ِوجنـِّ َ َالـشيطان َ َ ْ  َمـا َّ

َرزقتنَا ْ َ َ«. 

ولقد تكلمنا من قبل ومنذ زمـن عـىل خريطـة األميـة الرتبويـة وذكرنـا أن النـاس يتـداعون وكـل 

ًوالكتابة، لكن أقل الناس هم الذين يعرتفون بوجود أمية تربوية فضال عـن مكان ملحو األمية أمية القراءة 

بـني أميـة القـراءة والكتابـة وبـني األميـة  اًأن يفكروا يف حمو هذه األمية الرتبوية، مع أن الفـارق خطـري جـد

واع طبقـات معينـة مـن النـاس أو أنـ-الرتبوية؛ فأمية القراءة والكتابة تتفشى يف طبقات خاصة من النـاس 

كـل فئـات املجتمـع؛ فتجـد األميـة الرتبويـة يف  اً، أما األمية الرتبوية فال يسلم منها تقريبـ-معينة من الناس

ِّجتد تفيش ظاهرة األمية الرتبوية اًساسة وأساتذة جامعة ومعلمني وآباء وأمهات فيه أشياء كثرية جد َ َ. 

احية وما يرتتب عليه من مشاكل نفسية ًولو ذهبنا نعدد أخطاء املعلمني مثال أو غريهم يف هذه الن

 .يف غاية اخلطورة؛ فإننا عندنا رصيد كبري يف مثل هذا األمر

                                     
ْمـن َما«ورواه البخاري ومسلم بلفظ .  رواه الدارمي هبذا اللفظ)٩( ٍأحـد ِ َ ْلـو َ ُأنـه َ َّ َرادَأ َ ْأن َ َيـأيت َ َِ َأهلـه ْ ْ َقـال َ كلهـم مـن » ......َ

 .بابن عباس حديث 



 

 

   

أمية القراءة والكتابة يشء ظاهر يسهل التعامل معه ولكـن األميـة الرتبويـة خمتفيـة؛ ألن املحـضن 

ًاألسايس للرتبية هو البيت وما أحد يتدخل يف البيت ممكن يكون رجال فقري ، وممكـن يكـون اًتربوي اًبسيط اً

ال يقرأ وال يكتب لكنه يتعامل مع أوالده بطريقة سوية خترجهم أصحاء نفسيني، لكن واحد ممكـن يكـون 

 .ًيف الرتبية فأيضا حيصل اخللل يف حياة أوالده اًأمي اًيف أعىل درجات التعليم ويكون أيض

هو تسليط  »حمو األمية الرتبوية«ن  لست أدعي أننا نمحو األمية الرتبوية لكن اهلدف من العنواأنا

حمـو األميـة «الضوء عـىل هـذه القـضية والتـداعي مـن أجـل حماربتهـا وحموهـا ومثـل هـذه القـضية قـضية 

ًطويال وجهود ا حمارضة وال اثنني وال مائة حتى تعاجلها لكنها حتتاج زمنًت قضية ليس»الرتبوية  .مكثفة اً

 ورضورة حمـو األميـة الرتبويـة حتـى تنتقـل القـضية إىل املقصود بمحو األمية الرتبوية بيـان أمهيـة

 .ُدائرة االهتامم فيسلط الضوء عليها وتعطى القدر الذي تستحقه

توجد عقبات يف تناول هذه القضية يف احلقيقة بالذات يف املساجد ألن املساجد تتواجد فيها مجيع 

 يتناسـب مـع تنـوع مـستويات احلـديث هـذا يـؤدي إىل أنـه ال اًاملراحل العمرية من الرجال والنـساء فطبعـ

ًوتعدد اآلراء إن فيه كالم يقال مـثال للمـراهقني فقـط وفيـه كـالم يقـال لآلبـاء وفيـه كـالم يقـال لألطفـال 

وهكذا كل فئة هلا ما يناسبها لكن هذه أحد العوائق نجتهد يف حماولـة التغلـب عليهـا وإن كـان العـامل اآلن 

 .ل يشء كام تعلمونّوكل أحد يطلع عىل ك اًأصبح مفتوح

واملحور األسايس املطلوب هنـا يف هـذه القـضية هـو أهـم رشحيتـني يف األمـة األطفـال والـشباب 

 ملاذا؟ 

 الطائفتـان القـابالن للتوجيـه؛ ألن األطفـال هـمألن األطفال بـصفة أساسـية ثـم يلـيهم الـشباب 

 واألمراض واالضـطرابات وهـذه أن نقيهام الكثري من األخطار اًجد اًعجينة فيمكن تشكيلها، ممكن مبكر

كلام يوفر املشاكل فيام بعد لكن الـشباب بعـد  اًاألشياء؛ فألنه عجينه كل ما يكون اإلنسان ينتبه إليهم مبكر

الست سـنوات  اً سنة ال نسميها تربية لكن نسميها عالج أو تكوين، لكن الرتبية تكون يف الفرتة أساس١٨



 

 

   

مـن العمليـة الرتبويـة مـن صـناعة هـذه العجينـة % ٩٥م فيها حـوايل األوىل عىل إحدى نظريات الرتبية ويت

وتشكيلها ست سنوات األوىل التي حتظى لدينا بأكرب قدر من اإلمهال؛ حيث ننظر للطفل بأنـه لعبـة نلهـو 

هبا نتسىل هبا ونغفل القضايا الرتبوية يف أخطـر املراحـل التـي يتـشكل فيهـا شخـصيته يف املـستقبل، وحيـنام 

مظاهر اخللل يف قضية الرتبية إساءة لألطفال أو إيذاؤهم فالثقافة الغربية احلديثة أو الدراسـات نتكلم عن 

سنضطر نستعمل بعض املصطلحات باللغة االنجليزية يف جمـال  اًأحيان اًالنفسية احلديثة أوجدت مصطلح

ه فيبحـث استعامل مصطلح هذا ما يف حرج فيه كاصطالح بجانب إن بعض الناس ممكـن يكـون عنـده مهـ

 child abused an neglectه يقولـه نـستعملًمثال يف النت أو غريه عن مزيد من االطالع مصطلح 

 :يف قضية اإلساءة لألطفال فيستعملوها بوجهني

وجه إجيايب ووجه سلبي يعتربوا اإلساءة لألطفال أو االعتداء عليهم يسموه حتت كلمـة اإلسـاءة 

 .أو االنتهاك

إلساءة هذا الوجه اإلجيايب سواء إيذاء بالـرضب بالعـدوان بـالتحرش إىل الوجه اآلخر من هذه ا

 .آخر هذه األشياء

 .مع اإلسالم بل هي أوضح يف اإلسالم اًوهناك إساءة بالوجه الثاين واملفاهيم هذه تلتقي طبع

هـذا نـوع مـن اإلســاءة بعـدم أداء بـام جيـب عليــك أن تؤديـه؛ سـواء اإلمهـال العــاطفي : اإلمهـال

ن العاطفي لألطفال من العواطف التي حيتاجوهنا اإلمهال يف التغذية اإلمهال يف الرتفيه، اإلمهـال يف احلرما

الــخ، كــل هــذه مظــاهر ... النفقـة أي يشء، اإلمهــال الــصحي، عــدم تعلــيمهم، عــدم إعطـاؤه التطعــيامت

هـذا مفهـوم جيـد  اًاإلساءة للطفل ليس بطريقة فعلية لكن بطريقة سلبية ال يفعل ما جيـب أن يؤديـه فطبعـ

 .وشامل ويوضح القضية اًجد

واحـد قـال يل (ًإن عدم العلم جهل، واخلطأ يف العلم جهل؛ إذا قلت مثال مـا هـذه  ًكام نقول دائام

فـإذن عـدم العلـم جهـل ملـا ) ًهذه دبابة مثال أو هذه طائرة فمعناها ال أنه فـاهم الـساعة وال فـاهم الطـائرة



 

 

   

اخلطـأ يف  اً عـارف هـذه وال عـارف هـذه فأيـضهويسميها باسم آخر فال يقول ال أدري هذا جهل لكن ملا 

 .العلم جهل

الــوعي الرتبــوي لــدى أغلبنــا : عزيــزة املــانع يف قــضية الــوعي الرتبــوي تقــول/ تقــول الــدكتورة

 .كعلم يكتسب ومهارة حتتاج إىل تدريب اًجاد اًحتى عند املثقفني الرتبية ال تؤخذ مأخذ ،اًمنخفض جد

 .عملية ليست سـهلة نريـد يف البدايـة نعـرتف أهنـا علـم وفـن؛ الفطـرة وحـدها ال تكفـيالرتبية ال

يف نفـس الوقـت  اوفنًـ ًلكن ال تكفي كل يشء اآلن يف هـذا العـامل أصـبح علـام اًالفطرة تقوم بدور مهم جد

حيتاج مهـارة وتـدريب واكتـساب خـربات الرتبيـة لـسنا نحـن فقـط الـذين نـريب أوالدنـا، سنكتـشف مـن 

اسات إن األوالد يربونا ألننا نستفيد منهم وهناك خربات ال تستطيع أن حتصل عليهـا إال مـن خـالل الدر

 .أن يكون عندك أوالد وتقوم برتبيتهم ومعايشتهم

 اًجاد اًحتى عند املثقفني الرتبية ال تؤخذ مأخذ اًالوعي الرتبوي لدى أغلبنا منخفض جد«: تقول

، وإنام ينظر إليها أغلب الناس عىل أهنـا يشء تلقـائي يدركـه الفـرد كعلم يكتسب ومهارة حتتاج إىل تدريب

عن طريق ما تعلمه من آبائـه؛  اًمن خرباته املكتسبة وراثي اًبإحساسه العفوي فإن أراد االجتهاد أضاف شيئ

والفتقاد اخلربة املطلوبـة والثقافـة الرتبويـة الـصحيحة فـإن األغلبيـة جيهلـون كيـف يتعـاملون باألسـلوب 

ليم مع أوالدهم يف هـذا العـرص الـذي اكـتظ باملتناقـضات وتزامحـت فيـه األضـداد وأصـبحت تتنـازع الس

اإلنسان جوانب عدة واجتاهات خمتلفة؛ فال جيد الفتى أو الفتاة سوى التخـبط أو الـضياع عنـدما ال يكـون 

 .»نزعاتهناك من هو كفء لقيادته إىل الطريق الصحيح عرب هذا اخلضم املتالطم من األفكار وال

مـن النـاس  اًجـد اًكثـري اًلو أردنا أن نرصد اخللل الذي ينشأ نتيجة إمهال قضية الرتبية نجد أنواع

بأي نوع من الواجبـات جتـاه أوالدهـم، مـن النـاس مـن  اًعند تناول هذه القضية ففيه ناس ال مباالة مطلق

 تـستغلق عـىل فهـم الـشخص بالدراسـات الرتبويـة لكـن دراسـاهتم كلهـا دراسـات أكاديميـة اًهيتموا جـد

 فتجـد كتـب كثـرية يف الرتبيـة ختاطـب فقـط -بالرتبيـة اجلامهـري العاديـة اًالناس املـستهدفة أساسـ-العادي 



 

 

   

املختصني؛ ألهنم جالسون يف برج عايل وهلذا يوجد يف قضية تناول هذه القضايا عىل مستوى املجتمـع فئـة 

قـضية وحـدها ممكـن بعـد ذلـك  وهـذه »التهمـيش«أن نحاول تسليط الـضوء عليهـا املهمـشون  اًمهم جد

 . نتناوهلا وحدها

كبار السن مهمشون، أطفال ذوي االحتياجات اخلاصة إىل حد ما وإن كان اآلن حيصل فيه : ًمثال

اعتربوه من الطوائف املهمشة، بعض األزواج ممكـن يكونـوا مهمـشني يف  اًهبم، لكن أيض اًاهتامم كبري جد

عـن صـلب  اًجات قد تكون مهمشة وهكذا فالناس املركونة عىل اهلامش بعيدبيوهتم، وكذلك بعض الزو

عـديم الرتبيـة «كام ذكرنا من قبل يعني ال يوجد واحـد عـديم الرتبيـة ممكـن نقـول  اًاحلياة مع أن هلم حقوق

 .ُلكن كل واحد يربى لكن إما أن يربى بطريقة صحيحة وإما أن يربى بطريقة ضارة تيسء إليه» احلسنة

ً من الناس من حيصل عنده افتتان نتيجة إنه أصال لـيس عنـده حـصانة إسـالمية وال خـربة كذلك

ثقافة إسالمية؛ فبالتايل ينبهر باملعطيـات الغربيـة أو املـنهج الرتبـوي الغـريب ويطبقونـه بطريقـة عـشوائية يف 

وسـمكة بـدأت بيئتنا وهذا بالضبط مثل املثل الذي رضبوه بتـاع القـرد حيـنام حـصل سـيل فامليـاه فاضـت 

عن جمرى النهر أو املياه فالقرد رآها وهي حتركهـا األمـواج فأخرجهـا مـن أجـل أن  اًاألمواج تتقاذفها بعيد

 .حيسن إليها وينقذها وفصلها عن بيئتها املائية فامتت

فـنفس الـيشء؛ اجلامعــة القـردة الـذين يقلــدون مـا عنــد الغـرب ويظنـون أن مــا يـصلح الغــربيني 

سـتختلف  اًفأكيد األساليب أيـض ؛اًدف األسايس يف الرتبية به اختالف بيننا وبينهم متاميصلحنا، مع أن اهل

هم هدفهم كله مثل ما تكلمه عن موضوع احلضارة، ما هي احلـضارة عنـدهم، كـل حاجـة . ألننا خمتلفون

 اآلخـرة وهـذا الكـالم عـىل اً، وهيمل متام وعىل الدنياعندهم الدنيا، كل الكالم يرتكز عىل املباين واألجهزة

يتفق مع املنحى العاملاين الذي ال يترصف عىل أساس وجود دار آخرة، املسألة كلها أنه ال يوجد غـري هـذه 

الفرصة الوحيدة للحياة ال جنة وال نار وال بعث وال نشور وال إله وال يشء من هذا؛ فهذه نظرة العاملانية 



 

 

   

ًبـوي اإلسـالمي يف أهدافـه أوال ثـم يف وسـائله للحياة فمن ثم ال شـك أن حيـدث تفـاوت بـني املـنهج الرت

 .فليس كل ما يصلح للغرب يصلح يف املجتمعات اإلسالمية

 أنـا: من مظاهر اخللل أن بعض الناس ينظرون للرتبيـة عـىل أهنـا تـوفري الطعـام واملالبـس، يقـول

بهـائم، العلـف أطعم أوالدي أحسن الطعام وألبسهم أحسن املالبس إىل آخره، فهذه تربيـة الـدواجن وال

ًفقط هذه تربية البهائم كأنك برتيب قط مثال، لكن تربية إنسان مكرم يكون عبـد  ال تقتـرص عـىل أن هللا  اً

 .توفر الطعام واملؤن والعلف؛ ألنه ليس دابة، هذا إنسان مكرم بل هو املستقبل بعينه

مـن أجـل أن يطلـع : لفيها نوع مـن العنـف واجلفـاء والـشدة يقـو: هناك الرتبية القاسية املتسلطة

 عىل هكذا إليه بعينيه ينظرهذا ولد مؤدب أبوه أن راجل إنه ينظر البنه بعينيه فالولد يرجتف فالناس حتسن 

 .يف األرض إىل آخرهوجهه طول يضع 

 
إفـساد  اًينبغي أن نلتفت إليه فيه عىل اجلهة األخرى التدليل املفـرط هـذا أيـض اًهذا يشء مهم جد

 .يتناقض مع اهلدف من املنهج الرتبوي اًلألوالد التدليل الزائد عن احلد احلامية الزائدة هذا أيض

 M   6  5  4  3  2  1  0  /   .  -L هنــاك مــن مظــاهر االعتــزاز 
يعترب جزء من هويتـه الـرتاث الـذي خلفـه آبائـه بـام أن أيب ربـاين بطريقـة ] ٢٣:الزخرف[  ٢٣: الزخرف

ال بد أن تكون هذه الطريقة هي الصحيحة، وإن هذه الطريقة يضفى عليها نـوع مـن القداسـة  ًفحتاممعينة 

 .وأهنا غري قابلة للنقاش مع أن احلقيقة خالف ذلك

واألميون ممكن أن يكونوا خادمـات معلـامت غـري . من اخللل املوجود يسلم زمام الرتبية لألميني

 .تربويات



 

 

   

مـستواك هـو  هذه لك أنت ما هيمنـي كأخالق«درسني قال لنا مرة أذكر وأنا الصغري كان أحد امل

مع هذا؛ فنفس  اًمتام اًمتناقض اًكالم اًتسمع مدرسني آخرين طبع »يف ماديت، إنام األخالق هذه ختصك أنت

 .املعلمني حيتاجون لتعليم وفاقد اليشء ال يعطيه ولذلك يقعون يف مشاكل وخيمة

 . تؤثر عىل موضوع أو مسار قضية الرتبيةاإلعالم يعترب من العوامل التي

ولـذلك نجـد فـرتة احلـضانة  ؛اًإنسانية الطفل حني يولد طفل هذا ككائن إنساين كان متميـز جـد

 الرضـاعة بخـالف أي كـائن هـيي ت ال-سنتني-بالنسبة للطفل البرشي هي أعىل فرتة حضانة يف الوجود 

نتهي يف اآلخر باالستقالل يعني الطائر حتى فـرتة آخر معظم الكائنات األخرى املوضوع ينتهي برسعة وي

ُلرزقتم كـام يـرزق « ثم يعلمه الطريان ثم يبقى -العصفور أو يشء كهذا-معينة يلقنه أبوه يف فمه بالطعام  َْ ْ َ ْ ُُ َ ُ ِ َ

ًالطري تغدو مخاصا وتروح بطانا َ ُ ََ َِّ ُ َ ًُ َْ ِ ْ  أكثـر ففـرتة احلـضانة البـرشية خلطـورة هـذا الكـائن حتتـاج هتيئـة ؛)١٠(»ُ

 .وعناية أكثر

ـــــد  ـــــنام يول  )١١(º ¹ ¸ ¶ µZ « ¼ ½ ] فاإلنـــــسان حي

االسـتعداد، الـذكاء، الـسمع، البـرص، التفكـري، . لكـن هـو مـزود باالسـتعدادات اًواإلنسان ال يعلـم شـيئ

 مقومـات اإلنـسانية ايولد ال يوجد لديه أكثر من استعدادات والرتبية هـي التـي متنحهـحينام وهكذا؛ فهو 

 .واللغة واملشاعر ومعايري اخلطأ والصوابمن الفكر 

ـــسان ـــصبح إن ـــرشي ال ي ـــد الب ـــه  اًوالول ـــسان مثل ـــاه إن © ª » ¬ ® ] إال إذا رب

 °¯Z)سنـضطر  اًإال إذا ربـاه إنـسان طبعـ اًفالوضع الطبيعي إن ابن اإلنسان ال يـصبح إنـسان )١٢

ملـا تربـى يف وسـط احليوانـات نه إ! أليس كذلك »طرزان«ًنستعمل مثال مشهور جدا يف عامل األطفال وهو 

                                     
 ).صححه األلباين(س سنن الرتمذي من حديث عمر بن اخلطاب   )١٠(
  .٧٨: النحل  )١١(
  . ٢٤: اإلرساء  )١٢(



 

 

   

 اًعنده االستعداد لكن صار يرصخ كاحليوانات جمرد تقريب للفكرة؛ فهو ال يكـون إنـسان اًهل خرج إنسان

 .إال إذا رباه إنسان

ُة يف شخـصية الطفـل ترسـم يف الـسنوات الـست األوىل مـن عمـره ضيـروكام قلنا إن اخلطوط الع

وال  اً والدة ثانية هلذا اإلنسان الفـرتة التـي نغفـل عنهـا متامـوهو يولد لكن أول ثالث سنوات هذه مرحلة

نعطيها أي قدر من االهتامم، ال شك أن مهمة األرسة الرتبوية يف ظروفنـا الراهنـة تقابلهـا حتـديات جـسام 

بالذات اآلن يف عرص العوملة؛ ألن العوملة أصبحت هتمش سلطان كثري مـن املؤسـسات الرتبويـة، مهـشت 

دائـرة اخليـارات  اًسة، املجتمع؛ ألن العوملة بتشجع عـىل التمـرد عـىل األعـراف وتوسـع جـداألرسة، املدر

َالشخصية ودائرة احلرية الفردية باعتبارها وليدة العامل الرأساميل الـذي يقـوم عـىل الفردانيـة املحـور الفـرد  ْ َ

 .نفسه أن يستويف احتياجاته واختياراته

 اًلعظمى التي متلكها األمة اإلسالمية ال تتمثل لألسف طبعـوإذا نظرنا لألمة اإلسالمية فالثروة ا

يف التقدم العلمي التقني وال يف الثروات املادية يف املقام األول، بل هي أعظم ثروة متلكها األمة اإلسـالمية 

 هي يف أمرين 

 . به املنهج الرباين الذي كرمها اهللا ً:أوال

مخس أو ربع  اً كموارد برشية يملكون أو يمثلون تقريب العنرص البرشي املتعاظم؛ فاملسلمون:ًثانيا

آخر من الثروة اإلسالمية التـي يعمـل هلـا أعـدائها ألـف حـساب،  اًسكان العامل كموارد برشية هذه جناح

ومع وجود هذه التحديات إال أن األرسة تعترب أهم مؤسسة تربوية عىل اإلطـالق رغـم املزامحـة واملنافـسة 

ملحضن األول التي حتضن الطفل يف املرحلة األوىل هي مرحلة الطفولة الباكرة التـي لكن ال تزال األرسة ا

 .هي أخطر سنوات عمره

األرسة هي احلصن األخري الذي ال يزال ألهله نوع من السيطرة عليه وإذا كانت البـرشية تتقـدم 

 .يف التقنية لكن تقدم األخالقيات والسلوكيات إما أنه بطيء وإما أنه معدوم



 

 

   

تقدم التقني املدهش خاصة يف جمال االتصاالت أصبحت بيئة مفتوحة لكنها بيئـة ملوثـة، هـذا فال

 .عىل البيئات الرتبوية التقليدية اًسلبي اًترك أثر

حينام نتناول قضية الرتبية بالنسبة للمنهج اإلسالمي هناك حمور يف غايـة األمهيـة يف قـضية الرتبيـة 

F E D C ] حتى إذا كان اهلدف من اخللق هو العبادة  اًجد ًعظيام اًواإلسالم يعطيه مقام

H G IZ)ُالــدعاء هــو العبــادة« يف قولــه ج، فهــذه العبــادة خلــصها النبــي )١٣ َُّ َ َِ ْ ُ ُ َ«)١٤( [ -

7 6 5 4 3 21 0 / . 9 8 

:;Z)؛ فأي هدف تريد أن حتققه فالدعاء حيتل أقوى أسلحة املؤمن)١٥. 

َأبخل النَّاس من ب« جيقول النبي  ْ َْ ِ َُ ِخل بالسالم وأعجز النَّاس مـن عجـز عـن الـدعاءَ َ ُّ ِ َ َ َ ُ َْ ْ َ ََ َِ َْ ْ َِ ََ ِ«)١٦( 
بل إن إلقاء السالم سـنة واإلجابـة  اًأبخل الناس من بخل بالسالم يعني إلقاء السالم فيه ثواب عظيم جد

 واجبة لكن هذه من االستثناءات التي يكون فيها ثواب السنة أعظم من ثـواب الواجـب أن تبـدأ بالـسالم

مع أنه سـينال بـه  اًفيكون لك الثواب العظيم ومع ذلك واحد يبخل بالسالم فهو أبخل ألنه ال يكلفه شيئ

ًثوابا عظيام ً. 

ًموافقـا كذلك أعجز الناس من عجز عن الدعاء، الدعاء عبادة من أسهل العبـادات قلـب يـدعو 

 سـبب مـن أهـم األسـباب و بإجابـة هـذا الـدعاء هـلاللسان بصدق وإخالص واهللا سبحانه وتعاىل تكفـب

االرتباط باهللا سبحانه وتعاىل واالتصال باهللا عن طريق الدعاء مـن أعظـم أسـباب حتقيـق اآلمـال ولـذلك 

ِّنجد أن األنبياء مع أن األنبياء محلوا املنهج الرتبوي وإنام رباهم اهللا سبحانه وتعاىل بالوحي وحسن التنشئة  ُ

                                     
  .٥٦: الذاريات  )١٣(
 ).صححه األلباين (بسنن أيب داود من حديث النعامن بن بشري   )١٤(
  . ٦٠: غافر  )١٥(
 ).صححه األلباين (سًرواه ابن حبان موقوفا عىل أيب هريرة   )١٦(



 

 

   

' ) ( * + ]  كـانوا يـستعينون بـسالح الـدعاء واإلنبات احلسن لكن مع ذلك نفـس األنبيـاء

 .- ,Z)١٧( [ KJ I H GZ)١٨(  [ { z y x w v  u

| Z)١٩(.  
هـذا ثنـاء عـىل الرتبيـة البـاكرة  )٢٠(È Ç ÆZ ] مـريم ملـا مـدحها اهللا، مـدحها بـامذا 

 القـرآن يف قضية الرتبية االسـتعانة بالـدعاء وبالـذات الـدعاء املـذكور يف اًاحلسنة فمن األسلحة املهمة جد

 املـسلمون فهـذا جمـال االكريم أو يف السنة النبوية؛ ألن هذا السالح مـن أقـوى األسـلحة التـي اخـتص هبـ

واسع إذا أردنا أن نستقيص أنواع األدعية يف القرآن والسنة املتعلقة بالذرية وصالح الذرية نجد مـن ذلـك 

 .كثرة كاثرة

رة كـام أنـه حيمـل خـصائص وراثيـة ذهنيـة هذا اإلنسان كائن متميز هو عبارة عن روح وإرادة حـ

 .ونفسية يرثها عن أبويه يعيش يف بيئة ذات معطيات حمددة تؤثر فيه ويمر بأحداث حياتية خاصة به

املقصود من هذا كلـه خـصائص اإلنـسان يف هـذه الـصورة نريـد أن نـصل إىل إن كـل واحـد مـن 

يف الرتبيـة إن كـل  اًا وهذه نقطة مهمة جـدالناشئة أشبه بحالة خاصة أو بمخطوطة فريدة متميزة عن غريه

إنسان له كيانه القائم به، صحيح هو مكون من روح من إرادة مكون من جينات حتمـل خـصائص وراثيـة 

يوجد يف بيئة تتفاعل تؤثر فيهـا وتـؤثر فيـه فيكتـسب مـن خـالل االحتكـاك  اًيرثها عن أسالفه إال أنه أيض

 فمـن ثـم مثـل مـا ؛تشكله اً التجارب الشخصية التي يمر هبا هو نفسياملعيشة فيها أشياء بجانبهبذه البيئة 

لـه  اًأيـض اًاإلنسان له بصمة يف اإلهبام وبصمة الصوت وبصمة العني التي متيزه عن غريه فكل إنسان نفسي

                                     
  . ٣٨: آل عمران  )١٧(
  .١٥: األحقاف  )١٨(
  .٧٤: الفرقان  )١٩(
  . ٣٧: آل عمران  )٢٠(



 

 

   

 مـستعد للموافقـة عـىل ذلـك والقاعـدة يف اآلبـاء أهنـم حيبـون أنـانوع من التفـرد بـصمة الشخـصية يقـول 

 .ضحون من أجلهمويأوالدهم 

 سـنقفإن شـاء اهللا وفيام بعد  ،لكنني أضيف ال يكفي أن نحب إنام ينبغي أن نتساءل كيف نحب

 الرتبية باحلب يقول ال يكفي أن نحب إنام ينبغي أن نتسائل كيف نحب ال يكفي أن نـضحي إنـام نوقفة ع

 ينبغي أن نتسائل كيف نضحي وملاذا يف النهاية نضحي؟ 

 .»يي وحب يميتُحب حي«أن نتسائل عن نوعية حبنا فهناك بعبارة أخرى جيب 

 هناك حـب حيـرر ، هناك حب حييي وهناك حب يميت يقتل»ومن احلب ما قتل« يقولمثل هناك 

فام هو نوع حبنا كلنا وال شك نـود أن نحـب أوالدنـا احلـب الـصحيح احلـب ، ويطلق وحب يكبل وخينق

علـم الـنفس احلـديث كـشف لنـا أن هنـاك دوافـع ال لكـن ، الـذي حييـيهم وينمـيهم وحيـررهم ويـسعدهم

مـا ختـتلط  اًيف رواسـب طفولتنـا وآثـار تربيتنـا كثـري اًشعورية إىل حد نابعة من كوامن أنفسنا متأصلة أحيان

 .باحلب الوالدي لتحوله لدرجات متفاوتة عن غايته األصيلة

ا ورواسـب الطفولـة اجلـذور هذه الرواسب الكامنة فينا تأثري الرتبيـة وغريهـأن يمهد هنا لقضية 

 ،حيول الطفل بـدل أن يكـون غايـة يـستعمله كوسـيلةًأحيانا الواحد التي جتعل التي تكون يف الطفولة هي 

خاصـة يف مرحلـة  اًجمموعـة متناقـضات حترينـا أحيانـأوالدنـا  إليـه يقـول نحـن نعلـم أن يمهـدهذا الـذي 

بعـض  اًلذي نشكو منه عند أوالدنا وقـد نعـي أحيانـ ولكننا من جهتنا ال نخلو من هذا التناقض ا،املراهقة

ًمظاهره فمن منا مل خيترب مثال أنه يود أحيان  .لو هيب أوالده حياته وأغىل ما لديه اً

احلالة الثانية ملا يغضب يضيق هبم ويتربم ألقل إزعاج يلحقه مـنهم أو أليـة هفـوة ارتكبوهـا تـارة 

داه ونفس األب يف مرحلة أخرى يف ظروف أخرى يمن يمنحهم بسخاء وهلفة وقته وجهوده وما ملكت ي

 ! أليس هناك تناقض؟ ،ّعليهم ما ضحى من أجلهم وما صنعه من أجلهم يف سياق املن



 

 

   

 اً نحـن يف هـذا التنـاقض تـارة يعتـربهم قـرة عينيـه وفـورقـعنفنفس التنـاقض يـشتكي مـنهم فيـه 

حياسـبهم بـال رمحـة  اً مشاغبة وطـيش وفـورعليه تارة يتلقى برحابة صدر ما يصدر عنهم من اًيعتربهم عبئ

 .عىل كل شارة وواردة

هذه كلها ليست سوى مظهر لتناقض أعمق كامن يف صميم حبنا لوالدينا تناقض ال نعيه يف كثري 

لكنه حيدد سلوكنا وترصفاتنا وإذا شئنا أن نحدده قلنا إنه تناقض بني موقفني أحدمها يعترب و ،من األحوال

 .خر يعتربهم غايةأوالدنا وسيلة واآل

 وقبل الـرشوع بـذلك أود أن أوضـح أن التنـاقض ،هذان املوقفان سوف أتوسع اآلن يف وصفهام

 ولــذا ؛ إال أن حدتــه ختتلــف بـاختالف األشــخاص واألحــوال،بيـنهام قــائم ال حمالــة يف كــل حـب والــدي

بقـدر مـا هـي متييـز للوالـدين  اًفالفئات التي سـوف أصـفها كـنامذج عـن املواقـف الوالديـة ليـست تـصنيف

 .للنزعات املختلفة املتضاربة التي تتنازع قلب كل والد وكل والدة

ًحينام ينتبه ألن فعـال فيـه تنـاقض يف أحد يفاجأ ال ال جدوى من االرتياع أمام هذا التناقض يعني 

 أول يشء كموقف والدي من األبناء املهـم هـو أن ننتبـه إىل قـدر اإلمكـان إىل وجـوده فينـا اًترصفاته أحيان

 إىل سيـساعدناهـذا فإن عندنا بصرية  ومن أين أتت، فعندما يكون يكون عندنا بصرية جذور هذه املواقف

 تلك التي تعترب الولد غايـة -أي النزعة السليمة-إجياد النزعة السليمة واملوقف الوالدي السليم أال وهي 

 .بحد ذاته عىل التغلب عىل النزعة املنحرفة التي تعتربه وسيلة

مـا نحـن جمربـون بـأن نعتـرب أوالدنـا  اًكثـري:  عىل أنه وسـيلةالذين يترصفونيبدأ يفصل يف الناس 

يعنـي يـسحق شخـصية - اًميم مقاصدنا وحتقيق ما نصبو إليه ذاتيـتبصورة ال شعورية إىل حد ما وسائل لت

  .- الذي يفرض عليه مواقفه واختياراتهوهوالولد 

لكـن علـم الـنفس ، حب رشيف متفـان اًاحلب الوالدي هو حتديدألن  اًهذا الكالم قد يبدو غريب

إليهـا  اًما تشوهبا نزعات أنانيـة قـد ال نفطـن متامـ اًاحلديث علمنا أن ندقق يف أصالة حبنا وتفانينا التي كثري



 

 

   

ينـسى أن لـه بـصمته وملكـه أنـه يتـصور ؛  ألنـه ول إىل جتريد الولـد مـن فرادتـه كـشخص إنـساينئلكنها ت

انه وأن وظيفة الرتبية أن تساعده عىل االستقالل عىل حد قول األب املريب الفاهم ملا يقـول كيوشخصيته و

 ، خطـوات رجـيل تقلـدينءوراال متـيش ورائـي و خليك راجـل »ًكن رجال وال تتبع خطوايت«البنه املراهق 

 .الرجولة وال تتبع خطوايتهي ًكن رجال هذه 

- ؛ول إىل جتريـد الولـد مـن فرادتـهئـإليهـا لكنهـا ت اًمـيقول هذه النزعات األنانية قد ال نفطـن متا

 .-يشء نملكه- كشخص إنساين وحتويله إىل يشء ندعي امتالكه ، وتفرده-فرادته أي التفرد

 اًمـن أوالدهـم شـيئ اًيتشه حينام كتب بيشء من التشاؤم إن الوالدين جيعلون ال إرادين ههذا ما قال

 . والدة تشك يف قرارة نفسها أن الولد الذي أنجبته هو ملك هلا فليس من؛عىل شاكلتهم ثم يسمونه تربية

 اًنفـسي اً لكنه ال يفطم فطامـ،فطم من الرضاعةُساعات األم تغذي فيه اجلوانب الطفولية بحيث ي

 .مل يفطم ألنه ؛ ملا يتزوج حتصل مشاكلثمهي تستمتع بارتباطه هبا ف

الـرسي النفـيس امتـد إىل العـرشينات  الـرسي احلـيس انقطـع بمجـرد مـا ولـد لكـن احلبـل لاحلب

 .هكذاوالثالثينيات ويمكن أكثر من 

ًالرجـل يبقـى طفـال إىل حـني «: عنوانـه موجـع يقـول اًأحد اإلسالميني مؤلف كتاب عجيب جد

 ٦٠ً هذا العنوان يقول اإلنسان يبقى طفال إىل أن متوت أمه يعني لو أمه ماتت وعنـده -كارثة- »متوت أمه

 فعمليـة التثبيـت سـاعات األم تـدعم الطفولـة ؛ً مثال حتى أقل من ذلكأربعنيأو ًأيضا  ً طفالزالوما سنة 

 هذا شعور أناين ومهمة الرتبية الصحيحة إنك خترج منه ، أنانيةا ألهن؛ً دائام ابنها حمتاج هلاا تريدمن أجل أهن

 عنـدنا االعتامديـة يف نحـنوشخـصية اعتامديـة عىل أن يواجه احليـاة بنفـسه، ال يكـون  اًقادر اًمتميز اًشخص

مـن أجـل أن  اً جـدتطـولن هذا ضد مفاهيم اإلسالم الطفولة االقتصادية عندنا ، مع أجمتمعنا سيئة للغاية

 .وبالتايل تؤثر يف النمو النفيس بال شكهذا، خيلص الكلية وممكن أكثر من 



 

 

   

ا وليس مـن والـد فليس من والدة تشك يف قرارة نفسها أن الولد الذي أنجبته هو ملك هل«يقول 

حيرم نفسه مـن حـق فـرض مفاهيمـه وأحكامـه املعياريـة عـىل ولـده حتـى إهنـم كـانوا فـيام مـىض يعتـربون 

 .»اًأن يتحكم اآلباء عىل هواهم بحياة أو موت الطفل املولود حديث اًمرشوع

 . حييرتكوهأوه عند القدماء األملان عندهم حق إهنم يقتلوا الولد هذا 

 .اًموجود كان يف اجلاهلية يف قضية الوأد أيض اًكية إىل أي مدى طبعشوف التحكم يف املل

 آالف احلاالت املرضية التـي يعاجلهـا األخـصائيون يف العـالج النفـيس عنـد األوالد توقد أثبت«

  »ما تأذوا من حب والدي اًاملراهقني أو الراشدين أن هؤالء كثري

فكثـري مـن « ؛ حييي وفيه حـب يميـت يقتـل احلب الذي يقتل كام قلنا فيه حبيقتلساعات الذي 

وأن التفـاين مل يكـن  ،اً كان عندهم مشاكل نفسية نشأت من أن حب الوالدين مل يكـن خالـصنالناس الذي

جـودهم  ألن هذا وذاك كانا يتخذان الولد وسيلة لقضاء حاجة عنـد الوالـدين وسـد فـراغ مـا يف و؛ًأصيال

 بـل اعتـرب جمـرد صـورة ،ة وأن ينطلـق كشخـصية مـستقلة وفـق طبيعـة خاصـبحيث مل يتح للولـد أن ينمـو

 كـل ذلـك دون أن يـشعر ،هلام فـرضبت بحاجاتـه ورغباتـه وخصائـصه عـرض احلـائط اًللوالدين وامتداد

 ألهنام كانا جيدان له أفضل املـربرات ويعتقـدان عـن حـسن نيـة ؛والداه بام يف موقفهام هذا من أنانية مسترتة

 .»دمها وخريه وبناءهأهنام إنام يعمالن لصالح ول

 .ثم يدلل عىل هذا احلب الذي يقتل أو يشل أو يقيد بمظاهر متنوعة

ًمثال قد نرى يف أوالدنا فرصة للشعور بأننا مهمون ورضوريون ألن هناك من هو بحاجة ماسـة «

نـى لـه عنـه  إنه منهام يـستمد مـا ال غبدوهنام ليس بوسعه أن حييا وينمو إذ ؛إلينا فام أحوج الطفل إىل والديه

ائم بنــاء عــمـن غــذاء ومحايــة ودفء عــاطفي وأســس املعرفــة وأســاليب العــيش ورشوط نــشوء العقــل ود

 .»الشخصية



 

 

   

تبعية الطفل هذه التي تدوم رغم تناقـصها التـدرجيي سـنني طـوال تـريض ال شـك يف الوالـدين «

إن الطفـل حمتـاج إىل -يعـي  هـذا أمـر طب. وبأن وجودمها له وزنه وتربيره،حاجتهام إىل الشعور بأهنام مهامن

ًعوضـا  فهذا أمر طبيعي ومرشوع رشط أال تتضخم هذه احلالة إىل حد اختاذ الطفل جمرد مـربر هلـا ؛-أبويه

 ؟ مهم يف حياة الطفلأن تكون أنت احلاجة املفروض هذه أن تسخر خلدمة نموه ف

لد لتأكيـد ذواهتـام عـىل ينزلق األهل إىل استغالل تبعية الوال أن  مسخر ألن تنميه  أنت لكن.نعم

التبعية تكون خالدة آلخـر يرغبون أن هذه حسابه بحيث يسعيان بصورة ال شعورية إىل ختليد هذه التبعية 

 .إىل ختليد هذه التبعية عوض أن يقوم بدورمها الطبيعي) التبعية(حلظة يف احلياة 

 
للتوصـل يف النهايـة إىل  اًهبـام واالحتيـاج إلـيهام تـدرجييمساعدة الولد عىل جتـاوز فـرتة االلتـصاق 

االستغناء عنهام يبقـى مهمـة األبـوين أن ينمـوه مـن أجـل أن يـصل يف النهايـة إىل االنفـصال أو تعبـري أدق 

 فمشكلة أنانية األبوين أو احلب الذي يقتل أنـه يـستغل هـذه احلاجـة يف ختليـد ا؛ً تابعال يصريواالستقالل 

 فقد يراود الوالدين شعور غـامض بـأن ولـدمها كلـام نـام وازداد طاقتـه ؛إىل األبد اًيريد منه تابعهو ، التبعية

عىل تدبري أمور نفسه وقوي شعوره باستقالله الشخيص إنام يفلت من أيدهيام وقد يعرتهيام من جراء ذلـك 

الدين يف قـرارة نفـسيهام ول ذلك إىل احليلولة دون قبول الوئ وقد ي،جزع نابع من إحساس بفقدان أمهيتهام

 .بنمو الولد

 كـذلك عقلـه ، توقـف نمـوهال تـستطيع مثـل مـا جـسمه م عنهاًينمو غصبس ملا يكرب وينموالولد 

 .ينمووشخصيته ونفسيته ونموه االجتامعي والنفيس كله 

 ؟ سينمو وال غصب عنه هكذايكبسه واحد يضغط عىل ابنه من أجل أن يوقف طوله يصلح فهل 



 

 

   

التبعيـة أن جيعـل  يريـد للنمو فاألب غري السوي صاحب احلب األناين القاتـل يتجهه  إنحيصلفام 

ًلـو يبقـى طفـال عـاجزا إىل األبـد  اًممكن يف قرارة نفسه من نمو الولد بحيث يتمنيان ال شعوري اًجيزع أحيان ً

 .ًليبقى يف كنفهام مشموال برعايتهام

 إذ تتجىل ؛يف أعامق نفس والديه اًطها ال شعوريوقد يستجيب الولد هلذه الرغبة العميقة التي يلتق

 .يف سلوكهام جتاهه من حيث ال يدريان

 أنه يتوقف عن النمو يف هذا املجال أو يف ذاك من عامله النفيس يبقى جسمه جسم رجل حيصلفام 

ًلكن نفسه نفس طفل ما زال يرضع من أمه رضاعا نفسي  . واملشاكل لو تزوجمل يفطم اً

ً حتى بعد بلوغـه املراهقـة طفـال بعاطفتـه تابعـًقد يبقى مثالف للوالـدين ال جيـرؤ عـىل القيـام بأيـة  اً

،  األهل بوضع كهذا ويتباهون بأن ولـدهم عاقـلَّرسُمبادرة وال جيرس عىل التطلع خارج دائرة العائلة قد ي

 ؛-ا ولد مؤدبهذا ولد مطيع هذ- معتربين تبعيته طاعة ، يعتقدون أهنم نجحوا يف تربيتهم له كل النجاح

يعطي فرصة إنه ينمو ككـائن متفـرد متميـز لـه خصائـصه فيعتـربون وال يف شخصيتهام  اًألنه مسحوق متام

 ألهنـم ؛غري مدركني أهنم بـالعكس فـشلوا يف مهمـتهم الرتبويـة ،اًوبالدته هدوء اًتبعيته طاعة وخجله تأدب

فجعلوا مـن ، إىل آخره اًواجتامعي اًوشخصي اًسيينمو نفمل يرتكوه جعلوا من ولدهم كائنًا مل تكتمل إنسانيته 

 .ولده كائنًا مل تكتمل إنسانيته غري قادر عىل شق طريقه يف عامل الراشدين وجماهبة صعاب احلياة

وقد يتأخر الولد اخلاضع ملثل هذا التأثري الوالدي يف دروسه ألن ذلك يعيق نموه ويريض بالتـايل 

 .رغبة والديه العميقة

 لكنـه يف ،أن يتخىل عن نموه كي ال يفقد عطـف الوالـدين اً يفضل الولد ال شعورييف تلك احلال

 ، إذ يـذهلام بعجـزه وتقـصريه؛الوقت نفسه ينتقم بصورة ال واعية من االسـتالم الالحـق بـه مـن جـرائمهام

 .ويقلقهام بتخلفه املدريس

 عائلتنـا يبقـى واحـد عنـده كل ذلك من شأنه أن ينبهنا إىل أن احلامية املفرطة للولد وهي شائعة يف

 ١٢ عليـه ال الـسيارات تـصدمه يعنـي خائف يديه الطريق إال الزم يمسكه يف يعرببوه أ ال يرتكه سنة و١٢

تـذهب ي تـ يف االمتحانـات األم الحيـصلأو الـذي ، ري بهجي ويديهمن يمسكه  زالي ال و ، سنة١٦سنة أو 



 

 

   

 النقل وتقف أمام باب املدرسة منتظرة حتى خيرج إىل  يف الثانوية العامة أو حتى يف امتحانمعهتقف تطلع 

 .آخره وجتد مجهرة من األمهات

ًحلامية الزائدة تريب فيه االعتامدية وتبقيه طفال احلامية املفرطة للولد وهي شـائعة يف اهذا هو اخللل 

ن المـتالك  إنـام تـريض عـادة رغبـة خفيـة عنـد الوالـدي،يف عائلتنا وإن كانت تتخذ لنفسها شـتى املـربرات

 إذ حتول دون انطالقهم يف خـط النمـو وحتكـم علـيهم باالتكاليـة ؛هبؤالء اًبالغ اًأوالدهم وقد تلحق رضر

 .وتنقلب يف النهاية عىل هدف الرتبية البعيد. وعدم الثقة بالنفس

 نفـس ، ينفصلخترج يبقى من أي جامعة يف اآلخر يتخرجمثل ما واحد  اًألن هدف الرتبية أساس

أنـه  بعد ذلـك ألن يـستقل يف حيـاة الراشـدين فاحلاميـة الزائـدة ئ سليمة ليهيةدف إنك تربيه تربياليشء اهل

 به باحلامية الزائدة والتدليل الزائـد عـن احلـد مـن أجـل أن يفـضل طفـل واألم واألب اًحمتفظأن يظل  يريد

ة وعـدم الثقـة بـالنفس حتول دون انطالقهم يف خـط النمـو وحتكـم علـيهم باالتكاليـ يستمتعوا هبذه امللكية

عــن مربيــه  اًى مــن االســتغناء تــدرجييَّربــُ أال وهــو متكــني امل،وتنقلــب يف النهايــة عــىل هــدف الرتبيــة البعيــد

 .والوقوف عىل رجليه يف معرتك احلياة ومواجهة مسئولياهتا

قـد يـرى الوالـدون  -وسـيلة-الولد وسيلة وليس غاية تعترب ي تصورة أخرى من هذه الصور ال

 »الضابط يقهر العسكري« نفسية اسمها ، حيلةولد واسطة ملامرسة سطوهتم عىل من هو أضعف منهميف ال

 .يقوم العسكري يروح البيت يعمل إيه مع زوجته يزحيها

 اً وطبعـ،يرى الوالدون يف الولد واسطة ملامرسـة سـطوهتم عـىل مـن هـو أضـعف مـنهم قد :يقول

 بـالنقص قـد يكـون ه بحيث يعوضـون عـن شـعور،كل يشء ألنه حمتاج للوالدين يف ؛ًالطفل فعال ضعيف

 .تأصل فيهم بفعل ظروف طفولتهم وتغذية أوضاعهم احلالية من مهنية واجتامعية وغريها

عن الـضيق الـذي يـشعر بـه مـن جـراء مـضايقة رب  اًقد يرى الوالد يف سطوته عىل أوالده تنفيس

وقد ترى الوالدة ، اناته من الظلم االجتامعيالعمل له يف عمله أو بسبب عجزه عن حتقيق طموحاته أو مع

األب يتـشبث بـرشاسة بتنفيـذ  اً فمـن ثـم أحيانـ؛عن التبعيـة التـي تعيـشها اًيف تسلطها عىل أوالدها تعويض

إرادته مهام كلف الثمن وكأن القضية ليست قضية توعية الولد إىل ما فيه خري وتوجيه إرادته إىل مـا يـالءم 



 

 

   

 إنسانيته إنام القضية حتطيم إرادة الولـد لتثبيـت إرادة الوالـدين ه عىل حتقيق ملءه احلقيقية ويساعدمصلحت

 ألن ؟ طيـب املوضـوع الفـالين ليـه،هكذا والزم تبقى هكذا قلت أنامثل حتطيم إرادة الولد  -اًيلغيه متام-

ج الوالدون  فالقضية أصبحت جمرد أنه يشبع حاجة يف نفسه كأهنا قضية رصاع ال بد أن خير؛هكذا قلت أنا

منه منترصين ولو مل يكونوا عىل حق مربرين سـلطويتهم بـشتى الـذرائع الرتبويـة معتـربين كـل األسـاليب 

وال  اًمرشوعة يف سبيل تثبيتها من الرضب املوجع إىل حتقري الولد وإذالله وحماولة إقناعه بأنه ال يفهـم شـيئ

 .اًينفع شيئ

 :  أحد احتاملنينتيجة موقف كهذا اخلطر الكبري بأن يقود إىل

 ،ختيفـه احليـاة غـري واثـق مـن نفـسه افإما أن تتحطم شخصية الولد وقد يصبح طيلـة العمـر كائنًـ

 واحـتالل مكانـه ، ال جيرؤ عىل تأكيد ذاته بشكل طبيعـي يف العالقـات البـرشية،تنقصه الشجاعة واإلقدام

يقوده إىل الفـشل يف كثـري ممـا حيـاول حتقيقـه  ألنه مل يتح له أن يؤكد ذاته جتاه والديه مما ؛املرشوع بني الناس

بركان يغـيل فيتـسرت وراء يصبح وإما أن حيدث تسلط الوالدين حيدث يف نفس الولد فعل ثأر عنيف الولد 

 .احرتام ظاهري لألهل ممكن ينفس عن طريق إنه ينفس يف أعامل قسوة إما مع أصدقائه أو مع احليوانات

 نإزاحة لألضعف منـه يـرضبو اً أيضيعمليرد عىل أبيه فأن  يقدر يقدر عليهم لكن لن هذا الذي

احليوانات ويعذبوهم يتلذذون بتعذيبهم أو يرضب أصدقاءه لكن من داخله شعور بالقهر فيتسرت الشعور 

بالثأر العنيف وراء احرتام ظاهري لألهل إىل أن ينفجر عند املراهقة نقمة عارمـة مـدمرة قـد تـشمل لـيس 

مز للسلطة أي رمز سلطة عليه يتذكر مكانه من أبيه سواء يف املدرسة يف شـغل يف  بل كل ر،األهل فحسب

 .أي يشء من هذا

 .ال يزال هناك بقيةاحلقيقة كنا نود أن نكمل هذا املوضوع بالذات لكن 

 قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكـم سـبحانك اللهـم ربنـا وبحمـدك أشـهد أن ال إلـه إال أنـت أقول

  .أستغفرك وأتوب إليك

* * * 



 
 




  



 

 

   

احلمد هللا وكفى وسالم عىل عباده الذين اصطفى السيام عبده املصطفى وآله املستكملني الرشف 

 أما بعد،، 

 ورش األمـور حمـدثاهتا وكـل حمدثـة جفإن أصدق احلديث كتاب اهللا وأحسن اهلدي هدي حممـد 

 يف النار ثم أما بعد، بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة 

فكام ذكرنا من قبل إن الرتبية علم وفن واملريب الناجح هو الذي يفقه هـذا العلـم ويـتقن مهاراتـه 

 .ويبدع يف فنونه

بعض الناس يعتقدون خطأ أن التعامل مع األطفال وتربيتهم من أسهل األمـور ويف احلقيقـة كـام 

فالعجـب مـن  اوفنًـ ًن يف عرص كل يشء أصبح علـامذكرنا هي علم له قواعد وله أصول وله فن ونحن اآل

وال خربة وال مهارة حينام تريد أن  ًأمة تأبى أن تضع قطعة من حديد وهي السيارة بيد من ال يملكون علام

تصلح السيارة فإنك تعمد إىل املختص يف اإلصالح يف حني أنك تتـساهل يف أن تـضع أبنائـك بيـد مـن ال 

 .اًيفقه يف الرتبية حرف

د رأينا يف الواقع العميل كيف أن بعض املدارس يف وقت من األوقـات كـان أهـم يشء ليكـون وق

ًاملدرسة مـثال أو املـدرس ملتزمـا بـاملعنى املفهـوم لـدينا وإن مل يكـن خبـري ً يف الرتبيـة فمجـرد أنـه جـامعي  اً

 هلؤالء األطفـال ممـا قـد بالنسبة اًفيصدرونه يف تربية األطفال وتعليمهم فبالتايل ينتج هذا مشاكل كبرية جد

سة متربجة تربوية ال ترض الطفل مثلام ترضه مدرسة ملتزمـة لكـن ال ِّدرُيف االلتزام ممكن م اًيبغضهم أحيان

 .تفقه الرتبية

 يف أي مشكلة إن نذهب ألهل االختـصاص وأن ال ننـازع األمـر أهلـه كـذلك يف نحرصمثل ما 

ية وأوهلـا وأمههـا عـىل اإلطـالق البيـت األرسة ثـم احلـضانة ثـم باملحاضن الرتبو اًالرتبية ال بد أن هنتم جد

 .املدرسة ألن هذا كله يشارك يف صناعة األبناء



 

 

   

ليتعلمـوا فنـون التعامـل مـع األجهـزة اإللكرتونيـة احلديثـة ومـع  اًكبري اًالناس اآلن يبذلون جهد

ع مـستقبل األمـة ال بـد أن تعطـى ذلك ال يتهم إال القليل النادر بتعلم فنون التعامل مع فلذات األكباد وم

 ألن هذا هو املستقبل بالفعـل لـيس كـالم موضـوعات اإلنـشاء ألن ؟ملاذا اًتربية األطفال أمهية شديدة جد

 اًأو إجيابـ اًاألطفال هم املستقبل هذه حقيقة كبار اليوم كانوا أطفاال باألمس وتـأثروا بـال شـك سـواء سـلب

 . أب أو أمبكلمة من مدرس بموقف تربوي من مرب أو

يف احلقيقة هي قضية تأيت  إثابتهم الكالم عىل قضية التأديب تأديب األطفال أو عقوبة األطفال أو

يف ترتيب معني ترتيب معـني لـيس هـو مـا ينبغـي أن نبـدأ بـه لكـن رأيـت أن مـن اإلنـصاف ومـن الرتقـي 

حتاجه يف التعامل مع األطفـال ًالطبيعي يف معاجلة هذا املوضوع أن نتفاهم أوال نفسية األطفال أهم يشء ن

 بالنسبة لألطفال؟  األساسية أن نفهم ما الذي حيتاجه األطفال ما هي احلاجات النفسية

ال شك أن اإلسالم اهتم ببناء اإلنسان بناء متكامل ومتوازن وجعل هذا البناء بأسلوب متكامـل 

هلـدف يف النهايـة هـو إخـراج ال يضغط فيه جانـب عـىل آخـر بـل فيـه نـوع مـن التكامـل واالنـسجام ألن ا

ُ وولد صالح يدعو له« جاإلنسان الصالح الذي جاء فيه قول النبي  َ ٌ َ َ ََ َُ ْ فاإلنسان الصالح هو اهلـدف  )٢١(»ٌِ

سليم العقل سـليم اجلـسم سـليم البنيـان سـليم  اًسوي اًالذي نصبوا إليه ولن يكون هكذا إال إذا كان إنسان

 .النفس

ــالنفس  8 9 : ; ] : يقــول اهللا تعــاىل اًجــد ًعظــيام اًاهتاممــوالقــرآن الكــريم اهــتم ب

 ? > = <Z)هنـا يقــسم هبــذه الــنفس التــي هـي آيــة مــن آيــات اهللا تبــارك وتعــاىل،  )٢٢

ــول ــوي يف  )٢٣(I H G F E D C B A @Z ]: آ ويق ــاملنهج الرتب ــذلك ف ل

                                     
 ).صححه األلباين(هذا حديث حسن صحيح، :  وقالسرواه الرتمذي من حديث أيب هريرة   )٢١(
  .٨ - ٧: الشمس  )٢٢(
  .١٠ - ٩: الشمس  )٢٣(



 

 

   

اممات سواء البدنية أو غريها بموازاة باقي االهت اًمتام اًبالشخصية السوية نفسي اًشديد اًاإلسالم هيتم اهتامم

 إلمهال جزء مـن أجزائهـا فالبنـاء النفـيس أحـد أهـم املقاومـات سبيلفهي كلها وحدة متكاملة مرتابطة ال 

 .الذاتية للشخصية السوية املنشودة

مرحلة التكوين والنمو وحتديد (اهتامم املريب بالرتبية النفسية للطفل املسلم خالل مرحلة طفولته 

أمــر ذو أمهيــة ال يمكــن إغفالــه باعتبــاره أحــد أهــم العوامــل يف نمــو شخــصية الطفــل ) ية معــامل الشخــص

 .وتقويتها

  .هاتعريفالصحة النفسية اختلفوا يف 

بعضهم يقول هي السالمة من األمراض وهذا تعبري غري إجيايب تعبري سـلبي إن اإلنـسان أي نعـم 

 ت ليـسالاب وال قلـق وال انفـصام وال وسوسـة، اكتئـأنه ال يعاين  اًليس معناها واحد سوي نفسي تعريف

 .هذه الصحة النفسية

 اًالصحة النفسية هلا جانب آخر بناء بحيث يعيش اإلنسان بصورة حتقق له السعادة ويعيش منتجـ

يعني له دور إجيايب يف احلياة يـؤدي دوره يف هـذه احليـاة يف حـدود إمكاناتـه البدنيـة دون أن يكـون مـصدر 

 .ا التعريف العادي املشهورإزعاج لآلخرين هذ

ال شك من أهم دالالت الصحة النفسية الصحة اإليامنية ألن اإليامن من أهم االحتياجات التـي 

معروف  اً عىل احلاجات البرشية هذه كلها اإلنسان له احتياجات معينة طبع ونركز اآلنحيتاجها كل إنسان

اجـات الفـسيولوجية وترتقـى االحتياجـات يف  االحتي:إن فيه هرم اسمه هـرم فاسـلون بتـاع االحتياجـات

 فقط اآلن عـىل االحتياجـات النفـسية مـا هـي االحتياجـات النفـسية نركزاهلرم بشكل معني معروف لكن 

 ؟اًوللطفل خصوص اًلإلنسان عموم



 

 

   

البناء هيتم باألساس الزم من األول قواعد البناء قبل أن يبني ال بـد أن  اًفاملريب إذا كان يبني فطبع

 هناك أسس والرتبية النفسية تقـوم عـىل مراعـاة االحتياجـات اإلنـسانية واعتبارهـا يف نفـس الوقـت يكون

 .نقطة انطالق نحو البناء األسلم فالبناء القوي ال بد أن يتم عىل أساس قوي ومتني

  :اًأما احتياجات اإلنسان عموم

 . احلاجة إىل األمان اإلحساس باألمان االطمئنان والطمأنينةً:أوال

 . احلاجة إىل احلب املتبادل بأن حيب وأن حيب حب متبادل:ًثانيا

 احلاجة إىل االنتامء احلاجة إىل احلياة االجتامعية واالختالط باآلخرين سـواء ذلـك يف احليـاة :ًثالثا

 .االجتامعية يف املجتمع أو عن طريق العرشة والروابط األرسية عن طريق الزواج ونحو ذلك

 . تقدير املحيط الذي حييطه احلاجة إىل التقدير احلاجة إىل:ًرابعا

  . احلاجة إىل احلرية:اًخامس

 . احلاجة إىل اعرتاف اآلخرين به:اًسادس

 . احلاجة إىل سلطة ضابطة حتدد له جمال االنطالق:اًسابع

 . احلاجة إىل النجاح:ًاثامن

 ســوية وينــدمج هــذه االحتياجــات رضورة إنــسانية مــن أجــل أن ينــشأ اإلنــسان نــشأة اجتامعيــة

باملجتمع ويتكيف بحيث حيقق أو حتقق فيه شخصية سوية غري مضطربة فـال بـد للمـريب أن  اًسوي اًاندماج

 .يعرف هذه االحتياجات يعرف الطفل حمتاج إىل إيه بالضبط

ً الطفل مثال مع أبيه أو أمه يف السوق يشرتوا يشء معني فالولد عمـل بعـض اإلزعـاج :مثال عابر

هنا واميش إيـه سأتركك تسكت لو مل ند أو عمل أي ترصف غري صحيح ممكن األم تقول له يف الطريق عا

 شـعوره باألمـان أو أال خيـدش أحـد حمتـاج أنـه فامهـة ت يبقى هنا ليـسأرأيكم يف الترصف هذا؟ أكيد خط

يف األسانسري لوحدك واميش وهكـذا فالطفـل مـن ضـمن احتياجـات أو الطفـل الـذي سأتركك يقول له 



 

 

   

 إحـساسه باألمـان هيـدديف نزاع األم تقول له طلقني والثـاين هيـدد بـالطالق معناهـا  ًامئب واألم دايرى األ

سلوكيات التــي هتــدد هــذه االحتياجــات الــال نــامرس فــ ؛تــاجإىل أي يشء حينــه أواالســتقرار فــإذا فهمنــا 

 الطفل حمتـاج إىل االطمئنـان ر إنِّهذا مثال أنك ليس مقد اًسوي اًنفسي اًاألساسية التي ال بد منها لينمو نمو

 .تفاصيل أكثر توضح هذه األشياء حمتاج الشعور باألمان وسيأيت من خالل

ًمثال من ضمن احتياجات الطفل كام ذكرنا احلاجة إىل سلطة ضابطة أي حيتـاج إىل سـلطة حتكمـه 

ضابطة التـي تـضبط ال بد من سلطة ضابطة فالـسلطة الـ اًنفسي اًسوي اًوتوجهه ألنه ال يستطيع أن ينمو نمو

من ضمن االحتياجات إذا حصل توازن بني كل هـذه االحتياجـات وإشـباع هلـا  اًسلوكه وتقومه هذا أيض

وفق ضوابط ومعايري حتقق التوافق والتكامل لدى الطفل فهذا يرتك جانب يبني يف اجلانب اإلجيايب بـدون 

 . أو احلاجة إىل األمان الشعور باألمنًأي أثر سلبي سنناقش أوال احلاجة إىل االطمئنان أو الطمأنينة

( * + , - . ]   بينهـا لنـا يف قولـه هـذه احلاجـة اهللا  اًوطبع

 5 4 3 2 1 0 /Z)٢٤(. 
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  .٤ - ٣: قريش  )٢٤(
  .٨١: األنعام  )٢٥(
  .١١٢: النحل  )٢٦(



 

 

   

 
بحاجـة إىل االطمئنـان واحلاجـة إىل  اًاملرتبطة بالتنمية السوية للطفل نفـسيفمن أهم االحتياجات 

 اًاالطمئنان تشكل العاطفة واالجتاهات التي تتحكم يف مواقفه واختياراته واألبـوان هلـام دور أسـايس جـد

 .يف تشكيل هذه العاطفة وحتقيق الطمأنينة لدى األبناء

 باعتبار أن الطمأنينة أو األمـان ؟اًالنسبة لألطفال نفسيما هي الوسائل التي يتحقق هبا الطمأنينة ب

 .أهم االحتياجات النفسية

 فالرفق والليونـة يف التعامـل مـع األبنـاء حيقـق لـدهيم ثقـة ، أوىل هذه الوسائل الرفق واللنيً:أوال

حمبـة  ألن اللـني والرفـق هـو التعبـري احلقيقـي واألمثـل عـىل ؛وعواطـف مـشرتكة اًمتبادلة واطمئنـان نفـسي

 والرفق عبارة عن رسالة ترسلها أنت إىل الطفل ليستوعب من خالهلا أنك حتبه وتريـد ،الوالدين ألبنائهام

ُّ ما كان الرفق يف يشء قـط «: جعىل اعتبار أن الرفق هو األصل يف العملية الرتبوية يقول النبي . به اخلري َ ْ ٍَ
ْ َ ُِ ِّ ََ

َّإال زانــه وال عــزل عــن يشء إال َ َ َِّ ٍِ
ْ َ ْ َ َُ ُ َِ ُ شــانهَ َ  فقــال جٌحيــنام قــدم رجــل مــن األعــراب عــىل رســول اهللا  )٢٧(»َ

ْتقبلون الصبيان فام نقبلهم« َُ ِّ َ ْ ِّ ُِّ َُ َ َ َ َُ ُّ فقال النَّبي »ُ ِ َ َ َأوأملك لك أن نزع اهللاَُّ من قلبك الرمحة« جَ َ َْ ْ ََّ َْ َ ُِ ْ َْ َ َِ َ َ َ َِ«)٢٨(  
يف نفـس الوقـت تعطيـه األمـان أنـك فهذا الرفق وهذا التودد رسالة تبلغ هبا الطفـل أنـك حتبـه و 

حتبه فأول يشء االلتزام بأسلوب الرفق واللني وأن هذا هو األصـل فاألصـل يف التعامـل هـو الرفـق  اًأيض

 .واللني

 اجتناب الشدة والقسوة وكثرة املحاسـبة فالطفـل مـا زال مل :وعىل اجلهة األخرى األسلوب الثاين

دة مع طفل مل يكتمـل قـد يـصيبه باضـطرابات سـلوكية اخلـوف فاستعامل القسوة والش اًيكتمل نموه نفسي

يف موضـوع التبـول  اًاخلجل فقدان الثقة بالنفس أو التقدير للـذات ممكـن يظهـر أيـض اًاخلوف املريض طبع

                                     
 ).صححه األلباين (لمسند أمحد من حديث عائشة   )٢٧(
 .لصحيح البخاري من حديث عائشة   )٢٨(



 

 

   

 عبـارة عـن إعـالن إفـالس تربـوي سوة أو البداءة بالشدة والقسوة هـيالالإرادي واحلقيقة أن الشدة والق

 عاجز فاشل ال يستطيع أن يوجه الكلمـة الطيبـة وبـاحلوار وبالرمحـة فبالتـايل يلجـأ إىل معناها أن هذا املريب

 وهو يتكلم عن إرهاق املـتعلم بالـشدة والقـسوة خأسلوب الشدة والقسوة يقول اإلمام ابن خلدون 

  ومـن كـان مربـاه بـالقهر مـن املتعلمـني قـىض بـه القهـر،خاصة آثار األوالد يقول إن هذا من سـوء امللكـة

 ومحلـه عـىل الكـذب واخلبـث وهـو ،وضيق عىل النفس يف انبـساطها وذهـب بنـشاطها ودعـاه إىل الكـسل

 وهـذا إن شـاء اهللا سنناقـشه بالتفـصيل ،من انبساط األيدي بالقهر عليهم اًالتظاهر بغري ما يف ضمريه خوف

 . غري املنضبط الرضبحينام نتكلم عن اآلثار الضارة يف نفسية الطفل من مسألة

مــن وســائل إشــباع احلاجــة إىل الطمأنينــة عنــد األطفــال االجتهــاد والبحــث عــن وســائل  :ًثــاثال

 . وهذه إما أن تكون مادية أو معنوية،إلدخال البهجة والرسور عىل الطفل

ًمعنوية مثال كالقبلة أو املداعبـة أو الـضم أو الـسالم أو االبتـسام يف وجهـه هـذه كلهـا ممـا يـدخل 

 .فلالبهجة والرسور عىل الط

هناك وسائل مادية كرشاء اهلدايا واللعب وما يـدخل الفرحـة عـىل األبنـاء ويـشتهونه دون  :ًرابعا

هـي صـورة مـن صـور التعبـري عـن احلـب  اً أيض،إرساف فهذه الوسائل التي تدخل عليه الفرحة والبهجة

دد الطفل بأنه إذا مل أنك هت اً ولذلك من اخلطأ الشديد تربوي،أن يشعر الطفل بأنه حمبوب اًاحلقيقي مهم جد

ألن موضــوع احلــب غــري قابــل للمــساومة أو اســتعامله كــسالح  ؛اًيفعــل كــذا فلــن حتبــه خطــر شــديد جــد

 وإن كـان ،الجتذاب الطفل فال بد أن الطفل يشعر أنك حتبه يف كل األحوال وأنك تتقبله يف كل األحـوال

عور الطفل بأنه مرغوب وحمبـوب عنـرص  فش؛هذا ال يعني أنك ال تنكر عليه سلوكه اليشء بصورة مناسبة

مهم يف اكتامل نموه السوي حتى تتشكل شخـصيته املـستقرة وتنمـو لديـه القـدرات اإلبداعيـة وتـشع منـه 

 .معاين التفاؤل والنجاح



 

 

   

 يصف عبد اهللا وعبيـد اهللا وكثـري مـن بنـي جكان رسول اهللا : قالش عن عبد اهللا بن احلارث 

َ من سـبق إيل فلـه كـذا وكـذا«ول  ثم يق-يوقفهم يف الصف-العباس  َ ََ َ ََ ُ َ َْ َّ َ َِ يف مـسابقة قبـل مـن يـصل  ()٢٩(»َ

وهـذا رواه  قال فيستبقون إليه فيقعون عىل ظهره وصـدره فيقـبلهم ويلتـزمهم ) اآلخر له مكافئة كذا وكذا

 .اإلمام أمحد يف مسنده

ودد إليهم هبذه  كيف يتواضع مع األطفال وكيف يتجفانظر إىل خري من وطئ احلىص رسول اهللا 

 صـالة جالطريق وروى مسلم عن جابر بن سمرة وكان من أطفال الصحابة قال صـليت مـع رسـول اهللا 

 يمـسح خـدي أحـدهم جفجعـل ) أطفال صغار(الظهر ثم خرج إىل أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان 

فأخـذ يمـسح خـدي يف الطفـل  اًالتالمس اجلسدي ألن هذا التالمس له أثر مهم جـد وهذه اًواحد اًواحد

 .اًواحد اًكل واحد من األطفال واحد

 مـن ،كـأنام أخـرجهم مـن جونـة عطـار اًورحي اً فمسح خدي فوجدت ليده بردأنا وأما :قال جابر

 فلذلك ملا مسح خده كأنه أخرجـه مـن جونـة عطـار أي فـيهام ؛بالتعطر اً ألنه كان هيتم جدجطيب عطره 

 .ةرائحة املسك أو الرائحة الطيبة النفاذ

 وإىل الطمأنينـة سـؤال ،من هذه الوسائل التي تشبع احتياجه إىل األمـان وإىل االطمئنـان :ًخامسا

 . ومشاركته أفراحه وأحزانه، ومتابعة أخباره، واالهتامم بشئونه،الطفل عن أحواله

بـني  اً وهـذا حيـدث تقاربـ،هذا كله يشكل قاعدة يعتمد عليها الطفل يف مواجهة صدامات احليـاة

 . ويدمي الثقة بني الولد وأبويه،بالقلو

                                     
 .سمسند أمحد من حديث عبد اهللا بن احلارث   )٢٩(

 ).من موقع الدرر السنية(إسناده حسن : احلكم



 

 

   

بعد يوم وبالتايل تعرف األحـوال  اًهذا االهتامم جيعل الوالدين عىل علم ودراية بأحوال ابنهام يوم

ينبــئ الوالــدين إىل تنميــة األمــور الــصاحلة ومعاجلــة مــا يمكــن أن يفــسد مــن أخــالق أو ســلوكيات قبــل 

 .لاسرتحاهلا هذا كله يفرض بصامته عىل شخصية الطف

 فاألطفـال ؛من وسائل بناء الطمأنينـة إزالـة اهلـواجس لـدى الطفـل جتـاه الوالـدين اًأيض :ًسادسا

ما ختـتلج ركـوهنم هـواجس تـضايقهم  اًأذكى مما نتصور ومما نعتقد وهم كثريو املالحظة واالستنتاج وكثري

 يعدالن وال يساويان وتزعزع استقرارهم النفيس أكثر األسباب املوجبة لذلك شعور الطفل بأن والديه ال

يف املعاملة بني أبنائهم تفضيل بعض األوالد عىل بعض والعدالة ليس املقـصود هبـا فقـط العـدل يف توزيـع 

العدالـة يف العواطـف وإظهـار املحبـة والتـودد  اًاألموال والنواحي املادية لكن ال شك أنه يدخل فيها أيض

بتكـون الـسبب  وهـذه نه يتولد لديه مشاعر القلق والتـوترفإذا شعر الطفل بعدم العدالة يف هذه الناحية فإ

املوضح للشخـصية ينطـوي وينـذوي وينحـرس  اًوراء بعض الظواهر مثل العناد املفرط أو االستسالم متام

يعامل بدونية ليس كبـاقي إخوتـه بجانـب إن عـدم وقـوع العدالـة ال شـك أن يكـون ودونية أن به مشاعر 

 . والعداوة والكراهية واحلقد واحلسدالسبب من أسباب وقوع الضغائن

ألطفـال ذوي ا«ـ من أسباب حتقيق أو إشباع احلاجة إىل الطمأنينـة العنايـة اخلاصـة لـ اًأيض :ًسابعا

 إذا كان هناك طفل من ذوي االحتياجات اخلاصة وهذا تعبري مهذب شائع إىل اآلن »االحتياجات اخلاصة

 .عاقة ذهنية أو عقلية أو إعاقة بدنية سواء إ»الطفل املعوق«بدل التعبري القديم 

شفى وغائبهم ُ قالت صغريهم حتى يكرب ومريضهم حتى ي؟ أي أبنائك أحب إليك؛ئلت امرأةُس

 .يدخل يف هذا الطفل اليتيم والطفل صاحب اإلعاقة الدائمة اًحتى يعود أيض

امل السطحي مـع من فنون التعامل مع الطفل فهم نفسيته ودوافع سلوكه وحالياته النفسية فالتع

حيــدث أو يكــون ســبب وراء بعــض  اًالطفــل دون أن تنفــد إىل أعامقــه ونعــرف مــاذا حيتاجــه بالــضبط طبعــ

املشاكل الـسلوكية سـواء يف الطفولـة أو فـيام بعـد فاإلنـسان كـان يـريب وهـو ال يعـرف احتياجـات الطفـل 



 

 

   

إشـباع االحتياجـات النفـسية  عـدم هـواألساسية النفسية بالذات فهذا يرتتب عليه واحد من أمرين الذي 

حسب طبيعة الطفل إما أن ينطـوي عـىل ذاتـه وهيـرب ويـنكمش ويـشعر باإلحبـاط فبالتـايل ينـشأ : للطفل

ضعيف الشخصية أو أنه يتعامل مع هـذه املـشاعر هـذا اإلمهـال أو هـذا االفتقـار لالحتياجـات األساسـية 

د فعـل هجوميـة عـىل املحـيط األرسي ليتعامل بعدوانية وبعنف حتى يلبـي هـذه االحتياجـات فيحـصل ر

انتقامية فإما إن الطفل الذي مل تشبع احتياجاته األساسية إما أنه يتعامـل بالطريقـة  اًوعىل اآلباء تتخذ صور

السلبية باالنطواء واالنكامش واإلحباط وإما بالعكس العدوانية وممارسة العنف بصور انتقامية التي منهـا 

فيعمله من أجل  اًيشتعل غضبجيعله الذي ما  األب أو األم يغيظالذي ما  يعرف هوًمثال التبول الالإرادي 

يكون هذا هو السبب وراء التبـول الـالإرادي أو األلفـاظ البذيئـة التـي  اًأن صورة من صور االنتقام أحيان

كـسالح ليواجـه بـه هـذا تغـضبها فممكن يستعملها ملـا عـرف إن هـذه حاجـة  اًتستعملها تشيط األم غضب

نوع من القهر العناد والعدوانية هـذه بتكـون صـورة مـن صـور التعامـل مـع احلرمـان مـن االحتياجـات ال

 .النفسية

أي إنـسان إمـا أهنـا احلاجـات املاديـة االحتياجـات  اًاالحتياجات النفسية بالنسبة لإلنسان عمومـ

 احلاجـة إىل األمـن حتـى الفسيولوجية التي حيتاجها اإلنـسان للبقـاء احلاجـة إىل الطعـام واملـأوى إىل آخـره

هـذا يشء  اًحيمي نفسه من املخاطر واملخاوف احلاجة االجتامعية االنتامء والشعور بأنه داخـل مجاعـة أيـض

ًمهم فاحرتام الذات أو تقدير الذات حيث يشعر اإلنسان أنه يؤدي عمال ذا قيمة أو ذا فائدة وأنه قادر عىل 

القة بالشعور باالستقالل والنمو احلاجة إىل حتقيق الذات حتقيق له ع اًحتمل املسئوليات وإنجاز املهام أيض

 .الذات أن حيقق طموحاته من خالل اإلنجاز واستغالل الطاقات والقدرات

هناك احتياجات كثرية لكـن ينبغـي أن يـأيت اإليـامن وهيـذب هـذه احلاجيـات ويوجههـا التوجيـه 

 .ق والقيمالسليم عن طريق احلراف واإلقناع والتزام مكارم األخال



 

 

   

ورغم إن سلوك الطفل يتأثر بالبيـت أو بـاملحيط الـذي حيتـضن نمـوه لكـن كثـري مـن سـلوكيات 

الطفل حتبب من داخله بسبب االحتياجات التي يف داخلـه هـو فهنـاك عوامـل داخليـة إلشـباع احلاجـات 

 .بجانب عوامل البيئية من حوله

 
ــد ــة الوال ــام زادت معرف ــكل ــه توجيه ــاحهام يف توجيه ــل زاد نج ــو الطف ــصائص نم ــليام اًين بخ  ًس

رضوري أن نعرف مراحل النمو بالنسبة للطفل وخصائص كل مرحلة فألن خصائص كل مرحلة جتعلنـا 

ا الطفـل فالطفـل يتواصـل مـع املحيطـني بـه لكـن سـاعات اللغـة بتكـون لفظيـة  هبـنفهم اللغة التي يتكلم

يس فقـط بـالكالم لكـن فيـه تواصـل غـري لفظـي غـري كالمـي بحركـات وساعات لغة باجلسد التواصل لـ

اجلسم ونحوه وذلك برشط اللغة التي يتواصل هبا اإلنسان مع من حوله تكون لغة راقية اللغـة الفـصحى 

وكذا وكذا ممكن تكون اللغة بدائية يعني اهلنود احلمر ملا كانوا يتفامهوا مع بعض من خالل اجلبال البعيـدة 

ه بالدخان ويولعوا نار ويكون يف انطالقات وانبعاثات مـن الـدخان يكـون هلـا داللـة ملـا عملـوا يعملوا إلي

ًالالسلكي مثال اإلشارات الكهربائية يف السيارة هذه لغة بتحصل عن طريق الضوء تتكلم مـع كـل الـذي 

تتواصل تـتكلم مـع  لغة بدائية ففهذه رايح يمني أو شامل أو هتعمل فرامل إىل آخره أنتيف الشارع بتعرفه 

لكن بلغة غري لفظة كذلك حتى البدن البكاء لغة ولغة يعرب هبـا الطفـل عـن كثـري مـن من حوله كل الذي 

االحتياجات أو النواقص لذلك األم أو املربية اخلبـرية تـدهش األمهـات حيـنام تقـوم بتـأثري البكـاء البكـاء 

وهكـذا يعنـي حيمله  حد يريد أو معهيت يأحد حمتاج ممكن يكون نتيجة مغص جوع استيحاش من الوحدة 

فمع اخلـربة يـستطيع اإلنـسان أن يتواصـل معـه مـن خـالل  اً تقريباً سبب٢٠البكاء يف الطفل ممكن يكون له 

 .هذه األشياء



 

 

   

 
إذا تكلمنا عن احلاجة إىل الطمأنينة نتكلم اآلن عن احلاجة إىل االعتبـار فمـن احتياجـات الطفـل 

عملية االعتبار وهـو جيتـاز مراحـل نمـوه النفـيس واجلـسمي أو هـي أول نتيجـة لنـزوع الطفـل نحـو  اًأيض

 اًاالستقاللية واالعتامد عىل نفسه والشعور بقدراته الذاتيـة فيلجـأ الطفـل سـلوكيات عديـدة تكـون أحيانـ

 اًونـه شخـصمزعجة لألرسة ولسان حالـه ودافعـه األسـاس أن يالحظـه املحيطـون بـه وأن يعرتفـوا بـه بك

ًمستقال له كيانه وقيمته اخلاصني به فالشعور بالقيمة تقدير للذات أو الثقة أمران أساسيان حتى تكتمل أو 

يكتمل النمو النفيس ال يمكن أن حيصل الشعور بالقيمة الذاتية إذا كان ينتابه شـعور بالقلـة قلـة القيمـة أو 

ركب الـنقص وانعـدام الثقـة بـالنفس قـد يـصيبان الطفـل م اًيذكر أو أيض اًالضآلة أو أنه نكرة ال ينجز شيئ

 حـد يريـدإذا مل جيد من يشبع حاجته إىل االعتبار ومن يقدره وحيبه ويعرتف بإنجازاتـه وقدرتـه فهـو  اًمبكر

نـساعد عـىل تنميـة هـذا اجلانـب فـال احلاجـات ال نفهـم هـذه يعرتف به ككيان مستقل إحنـا مـن أجـل أن 

 هو بنفسه يأكل هو الذي يريد يبقى فيه مرحلة معينة يوصل هلا الطفل يأيت يأكل ًاإلجيايب مثال الطفل الذي

أو احتياجه إىل االسـتقاللية هـذه ، الحتياج الطفلمتفهمة  ت األم اجلاهلة ألهنا ليستأيتالذي يلبس نفسه 

ون مـن أجـل أن مالبـسه تكـ اً يـستقل باألكـل فـاألم حريـصة جـدهو يريداملفروض عالمة صحية ملا يبدأ 

تتقذر وهكذا فيه ترص عىل أن تقمعه وهي التـي تطعمـه بطريـق أو أخـرى بـالعكس لـو سنظيفة واألرض 

 ويف ز ألن هذه عالمة نمو تنمي فيه االسـتقاللية وتنمـي فيـه النـزوع اإلنجـا؛األم هذه بتفهم االحتياجات

ه ككيان فبالتايل املفـروض نفس الوقت تنمي فيه إنه قادر عىل أن يثبت نفسه إن احنا نعتربه ككيان ونحرتم

 داعي ليس هناك ة مشاكل كثرييعملإن يكون الطفل وصل هلذه املرحلة تالحظ إن موضوع املالبس هذا 

 ت هنـاكليـسًهلا أصال النظافة والتأنق وحيافظ عىل نظافته أل إيه املشكلة إن يبهدل اهلدوم ويبهدل األرض 

 ليس ينمو حتى لو قذر مالبسه واألرض يرتكه تنميه فهكذاه  بنفسيأكلألن فيه إنجاز كبري ملا  اًمشكلة أبد

 .مشكلةهناك 



 

 

   

قـد يلجـأ إليهـا الطفـل لينتـزع االعـرتاف مـن الوالـدين حيـاول أن ينتـزع  اًهناك وسائل كثرية جد

 إنه يـسلك مـسالك حيصلاالعرتاف به ككيان وإنه إنسان جدير باالعتبار وبالتايل إذا مل تشبع هذه احلاجة 

 ال بد أن نفهم هذه السلوكيات ونعرف الدوافع النفسية من ورائها عايزين نتعامـل  أجل هذامنمزعجة ف

ًالـسبب العميـق وراء أصـول هـذه الـسلوكيات مـثال العنـاد هـو ننظر مـا هـو مع املرض ليس مع العرض 

ن فعمليـة عرتفـوا يب ككيـا بني آدم مستقل الزم حترتموين أو تعتربوين أو تأناك نحن هنا  ليقول هووسيلة 

لـه  اً قرصت يف توفري االحتيـاج لالعتبـار فالعنـاد طبعـأنت وسيلة من وسائل إثبات الذات ألن العناد هو

مـع رغبـات الوالـدين أو معارضـة  ًنوعان فيه عناد إجيايب وعناد سلبي فتجد الطفل حيـصل معارضـة دائـام

 . عملية التمرد الكالم أو يظهرال يسمع نيس أو هوًبصورة متخفية إنه مثال ظهر إن 

 
ال  إنه خيرب يف األشياء املحيطة به وهدفه إثارة االنتباه إليه يعني يةومن ضمن األساليب التخريب

هـذه به وال مهتم به فبالتايل هدفه إنه يرصف االنتباه عن طريق التخريب ألنـه يالحـظ أن يوجد من حيس 

اظوا تـغيهيتموا به ويلتفتوا إليه وال ينـشغلوا عنـه ممكـن ملـا يالقـي إن الوالـدين ي التي جتعلهم هاحلاجات 

 اًيبدأ يقلل األكل ويرتك الطعام ألنه يالقي إن هذا يثري اهتاممهام ويقلقهم فأيـضيمتنع عن األكل سملا  اًجد

ألن اهلـدف  اًكن الرصاخ والبكاء أيـض يرسق االهتامم بأن يفعل األشياء التي ينتزع هبا هذا االهتامم مميريد

يقول هلم اعتربوين كيان موجـود فـاهتموا يب أو يمكـن يـتم عـن طريـق إزعـاج الـضيوف أو مثل أن يكون 

الناس األجانب يف البيت ألنه يـرى هـذه أعظـم حاجـة تـزعج األرسة أن يلجـأ إىل أسـاليب مزعجـة أمـام 

حتى يشبع احلاجـة إىل االعـرتاف واالعـرتاف بـه ككيـان  اًالضيوف أو يف األماكن العامة أمام الناس أحيان

يبدأ يكذب لكن كذب خيايل فيدعي بأنـه حقـق أشـياء كثـرية ليحـصل عـىل هـذا االعتبـار أو التقـدير ممـن 

 .حوله



 

 

   

تكـون  اً جـدكثـريفهذه السلوكيات ينبغي أن نتعاون معها عىل ظاهرها ألن ممكن مـشاكل نفـسية 

ة يف الكالم تبول ال إرادي حاجات كثـري يعملهـا ألنـه يريـد االهـتامم يالقـي أن ألنه يلفت االنتباه إليه تأتأ

 أسـاليب يعمـليف االهـتامم بـه واعتبـاره فبالتـايل  اًهذه األشياء جتعله حمـط االهـتامم وهـم مقـرصين أساسـ

 دفاعية من أجل أن يرسق هذا االهـتامم وهـو حمـور االهـتامم حتـى ولـو باألشـياء املزعجـة للمـربني فهـذه

األشياء ال ينبغي أن تواجه بالتجاهل وال بالـرضب وال بالعقـاب ألن هبـذه األسـاليب تـستفحل وتتطـور 

أكثر لكن يف نفس الوقت االعتـدال مطلـوب يف كـل يشء صـحيح مطلـوب إن يكـون فيـه اهـتامم وال بـد 

تـى يـصبح الطفـل إشباع احلاجات إىل االعتبار التقدير واالحرتام به ككيان لكن اخلطأ أن نبالغ يف هـذا ح

حمور االهتامم داخل األرسة إذا زدنا يف عملية االعتبـار بطريقـة مبـالغ فيهـا فهـذا جيعلـه ينـشأ عـىل الـدالل 

 .يؤثر عىل اآلباء اًالزائد وينمي فيه األنانية وهذا أيض

بعض اآلباء من أجل إشباع الرغبة يف االعتبار التي حيتاجها الطفـل يطلبـون منـه أداء أدوار  اًأيض

فممكـن يكلفـوه بأشـياء أو  اًمن أجل أن يمدحوه وحيس إنه أنجز حاجة كبرية جد االذين هم أكرب منه سنً

ي تكـون فـوق تـهـذه األشـياء ال اًأو ألعاب ال تناسب قدرته فطبع اوظائف هي وظيفة من هو أكرب منه سنً

 نلـفحباط وقلة الثقة بالنفس ينجزها ألهنا فوق طاقته وبالتايل يصاب بخيبة األمل واإلأن يقدر فال طاقته 

 حتفظه كالم فوق قدراته العقلية يبقى جمرد ببغاء ال أنينجز أشياء فال بد أن تراعى قدراته العقلية أن يقدر 

 نلـولكـن  بالتفصيل يف حاجة أناتكلم أعليه وأنا عاقل و اً كالم كبري جدهوأو جهاز تسجيل يتكلم لكن 

 مـن أجـل أن تفهمـوين صـح ملـا جييبـوا هكـذا الفرصـة بعـد تـأيتد ملا تكلم فيها بصورة جزئية أكيأن أينفع 

 .تكليف له بام فوق طاقتههذا ساعة،  قال يفُالطفل وحيفظوه خطبة ت

نـه أأنـه عاقـل وأمـام الـذاهب واآليت  هوا يمـدحوظلويبعض اليشء ن متدح الطفل الرزين أخطأ 

هو عاقل هـل املهـم بالنـسبة لـسنه ، نه عاقلأبراجل وكذا بمعنى أنه حياولوا حيملوه فوق طاقته ويمدحوه 

 .فبالنسبة لسنه دعه يعش سنه طفولته ال تفرض عليه أسلوب الكبار



 

 

   

 ألنه نتيجة عـدم احـرتام حـدود الطفـل ؛أوالد الشيوخهم احلكاية هذه أكثر ناس تدفع الثمن يف 

 . طفولتهكطفل حيرم من

 اًعبء شديد جـد اًخ فالن وتلعب فطبع ابن الشيأنت ابن الشيخ فالن وتعمل كذا أنت :يقولون

 .هكذاوا يعمل ن رمحة عند اإلخوة الذيوال يوجد

 تـصيل تـأيتتريـد أن يف رمـضان كانـت تـرص  اً كانت ابنتي كانت عندها مخس سنوات تقريب:مثال

 أقرص الصالة وإما هي تتكلف فوق الصالة طويلة إما أين اًالقيام معانا قبل الفجر فكنت أشفق عليها طبع

بعد إحلاح شديد قلـت هلـا إين موافـق تـصيل يف املـسجد بـس بـرشط ملـا تتعبـي جتلـيس النهاية يف و ،طاقتها

 اً املسجد وما شاء اهللا أخـوات كبـار جـدذهبت إىلفاتفقنا هذا االتفاق إن أول ما تتعب جتلس يف الصالة ف

وهـي مـن بدايـة الـصالة بـركعتني حتـى يستفتحوا ومل األخوات من بداية الصالة جلسن من أول الصالة 

فجلـست يف الـصالة أبرمنـاه لالتفـاق الـذي  اًظلت قائمة فمرت الصالة فبدأت تتعـب فجلـست احرتامـ

 يف بنـت فـالن وجتلـسنيأنت كلهن  اً عليها األخوات تقريبتطفلة صغرية جمرد ما سلمت من الصالة ثار

  ؟الصالة

 بالطفل الذي تكلفه فوق طاقتـه الزم حواال تفر هذا مثال حي أن ما أقصده ما :هأقولفام أريد أن 

 حقه يف الطفولة ويعيشها كطفولة ألنك تقول له هذا عاقل هـذا عاقـل فرييـد أن يعـيش دور العاقـل يأخذ

 .ينموطفل بداخله  ما زالعاقل بليس وهو يف قرارة نفسه 

 مـع العقـل  أهنـا تتعـارضسـيقولونيفعلهـا ويـرى أهنـا  اًيقمع نفسه يف أشياء كثرية جدسفبالتايل 

مع طبيعته كطفل وبالتايل حيرم من حقه يف أن يعـيش طفولـة عاديـة  اًأو متناسق ً ليس متوائاماًسيتكلف دور

وتقنعـه وتقـول لـه نك تقعد تكتم نفسه أ ال تفرحلطفل أن يعيش فل وقيلعب ويمرح ويلهو هذه كلها حق

 .  عاقلعليهيقولون فال الطبيعي نه خيالف هذا األمر ويسلك سلوكه الطفويل أ عاقل عاقل فيخاف أنت



 

 

   

 ًمن الطفل يكـبس عليـه مـثال مثـل مـا قلـت اً جديفرحأنه الذي حصل حقيقة من بعض الشيوخ 

 لكـن بالنـسبة يشء مجيل ومسيل ومفرح، بالنسبة لنا ككبار هوألخ مسلم بن سعيد للكم اخلطبة املشهورة 

 .عليه اًهذا عبء شديد جدفله 

 
 .ًاملقارنة بني الطفل وغريه واملقارنة دائام اًيف هذا املجال أيض اًمن األخطاء الكبرية جد

حيـصل عـىل خـوك أخـوك هـذا أ مثـل مل أنـت لـست ئ هذا أخوك هـاد؟خوكأمثل مل أنت لست 

ًدرجات كذا يف االمتحان وهكذا فال متدح طفال آخر أمام ابنك حتى لو كان أخـاه بطريقـة فيهـا مبالغـة يف 

 يف نفـسية الطفـل إحـساس بعـدم يزرع أحقاد بني األطفال ويعملهذا  اًالثناء وتقعد تقارنه باآلخرين طبع

لكن الصحيح أن متتدح كل طفـل بالـصفة التـي ميـز هبـا عـىل  اًالكفاءة وأنه فاشل ال يستطيع أن ينجز شيئ

ًغريه فواحد من األوالد مثال يكون صوته يف القرآن مجيال ندي ً صوته والثاين متدحه بأنـه بـارع يف فتمدحه ل اً

 يميـز كـل إنـسان يف جانـب كذا والثالث متدحه بأنه بارع يف يشء آخر فكـل واحـد مـن املؤكـد أن اهللا 

بغريه حتى تشبع هذه احلاجـة النفـسية  ًدائام تقرره أنتمعني يتميز فيه فامدحه بام هو متميز فيه ليس الذي 

 اًيعنـي ختـصص وقتـ اًمعتـربه أول يشء ال بـد أن متـنح ابنـك وقتـ مقـدره وأنـتوهي الشعور باالعتبار إن 

 .للطفل حتى تشبع حاجته بال االعتبار

ًاالعتبار يتحقق إنـه ملـا يكلمـك مـثال تـصغي إليـه إصـغاء جيـد تعطيـه كـل اهتاممـك تنظـر إليـه  اً

ير التواصـل عـن طريـق النظــر عينيـك بـأن متـسك يــده تقـرتب منـه تـسمعه وهــو يـتكلم وتظهـر لـه التقــد

واالعتبار إذا كان يف يدك يشء ممكن تسيبه تسيب اليشء هذا وتقبل عىل الطفل فال بد من وجود نـوع مـن 

يف  اًالتواصل عن طريق جمالسته وسامعه والتحاور معه إذا تأملنا هذه القصة حد بعت لنا رسالة مهمة جـد

ه أو هتمله طفـل رأى مـرة أبـاه ويدرك إذا كانت أنت تقدر اًواعي جدلكن الطفل يبقى طفل  هذا األمر إن

بربيق السيارة فالطفل قـال ألبيـه يـا أبتـي ال بـد أن سـيارتك هـذه تـساوي الكثـري  اًيلمع سيارته وهيتم جد



 

 

   

 قال له بىل إهنا تساوي الكثري لكنها يا بني تساوي أكثر إذا اعتنينا هبـا فـإذا ًثمينة جداالسيارة أن هذه بد  ال

أعىل فأطرق الـصغري حلظـة ثـم  ااألوقات فإذا كنا نعتني هبا فسوف حترز ثمنًاحتجنا أن نبيعها يف وقت من 

شوف ترجم الطفل بذكائه الفطري تـرجم املوقـف بـامذا؟ شـايفه مهـتم  اًقال أيب أعتقد أين ال أساوي كثري

قوي بالسيارة يف حني هو مهمله فأب غري متاح أو غري موجود باخلدمة مع طفله لكـن مـع الـسيارة اجلـامد 

تـساوي سأكيـد بـس لـو اعتنينـا هبـا  اًلمعها بنفسه فقال له أكيد السيارة هذه غالية قوي عندك قال له طبعي

قال له أعتقد أنني ليس يل قيمـة ألنـك ال هتـتم يب عـىل اإلطـالق كـام  اًبليغ اًأكثر فشوف الطفل رد عليه رد

 .هتتم هبذا احلديد أو اجلامد

 الذي له قيمة فمجالسة الطفل واالهتامم به تعطي له إحياء  باليشءهتتم أنتإن  اًفهذه رسالة أيض

 وهـو خـري مـن وطـئ احلـىص خـري البـرش عـىل جموضـوع االعتبـار يعنـي الرسـول  اًأن له قيمة مهم جـد

هذه تعطيه اإلحساس باالعتبار  »كان إذا مر بالصبيان سلم عليهم« جاإلطالق سيد األنبياء واملرسلني 

ذين يسلم بعضهم عىل بعض فالسالم عىل األطفال أو عىل الـصبيان فيـه نـوع مـن إن له قيمة مثل الكبار ال

يـستعملوه بقيمته الذاتية ألن الذي  اًال بد املريب نفسه أن يكون شاعر اًاالحرتام له إشعاره بأن له قيمة أيض

 إال عـىل  عندنا إشـكال ألن كلمـة الثقـة هـي التوكـل وكـذا وهـذا ال يكـونونحنكلمة الثقة بالنفس ًدائام 

ي عملت مشكلة تقدير الـذات يعـربوا ت احلقيقة كواقع استعامل شائع يمكن ترمجته هي الهو لكن  اهللا

اإلنـسان يبقـى عـارف قـدر نفـسه يـدي نفـسه  اًوتقدير الـذات هـذا يشء مهـم جـد Self steemعنها 

لنـاس حتـسب إن حجمها بالضبط فينظر لنفسه ويتعامل مع اآلخرين بناء عـىل معرفتـه قـدر نفـسه بعـض ا

أن تعلم قدر نفسك لكن بدقة بغري إفـراط أو  اًهذه حاجة فيها غرور أو كرب ال هذه عادة صحية مهمة جد

س و عـىل الفـايض ألن الطـاو»التطـوس« يشء مـريض النرجـسية وتـضخم الـذات ويبقىتفريط اإلفراط 

قاعـات هوائيـة لـيس حقيقيـة نفسه املفتخر بريشه اللمعان األلوان اجلميلة يف ريش الطاووس ناشئة عـن ف

 عـايل يبقـىقوي فالشاهد إن تضخم الذات حالة مرضية من حـاالت الزهـو النـاس الـذي الـنجم بتاعهـا 



 

 

   

انحراف يف تقدير الذات الذي هـو الـنفخ فهذا حد أ ليس شايف نفسه يبقىخالص يف احلالة املرضية هذه 

 .الذايت

قـدير لكـن الثـاين الـسوي يقـدر نفـسه  املكتئـب بيجـي لـه ضـعف تيبقىيف اجلهة األخرى الذي 

 نجيب مثال اإلمام مالك ملا دخل عـىل  إننايف تعامله مع اآلخرين ال بد اًويضعها يف موضعها الالئق وأيض

فوقف عند باب املكان  اًاخلليفة شغل فأتى متأخربه بجانب اخلاص فمكانه  اًاخلليفة حرض املجلس متأخر

اخلليفـة قـال يـا أمـري املـؤمنني  اًيعرف قدر نفسه فرفع صوته خماطبـهل اإلمام مالك جلس عىل الباب فهو 

أين جيلس شيخك مالك؟ قال هنا يا أبا عبد اهللا وأفتح له وأجلـسه بجانبـه هنـا هـذه دخلـة تقـدير الـذات 

 .السوي تقدير الذات من طريقة سوية

نتقل بالعـدوى إىل عىل أي األحوال ال بد املريب نفسه يكون عنده شعور بتقدير ذاتـه ألن هـذا سـي

ابنه فاحرتام اإلنسان لنفسه وإشعار الطفل بقيمة األب أو املريب ينقل االعتبار ينقل نفس هـذا الـشعور إىل 

وسائل التي تبني وتغذي الشعور باالعتبار عند الطفل أن متنحـه احلريـة ألن هـذا يف الرتبيـة كـام الابنه ألن 

لك الـذي حكينـا عليهـا بالتفـصيل األسـبوع الـذي فـات وفيـه  اًذكرنا يف املرة السابقة إن الطفل ليس ملك

 اًعنيف اً ابنه رضبيرضب رأيته يشء عادي لو قلت لكم إن لو واحد يف الشارع هذاالكالم ومل تتحمل ناس 

 رمحة هبذا الطفل وقلت له حرام عليك ما تكون الرتبية هكذا وارفق هبذا الطفـل يف الثقافـة أنتوتدخلت 

َمالك ابني وأنا حر فيه أو سيكون الرد الطبيعي املرصينياخلاصة ب َ  عبـارة يـرتجم دعـوة ابنـي وانـا حـر فيـه َ

 اًلـك لـيس عبـد اًابنك ليس ملكـ اً أملكه وأنا حر فيه يف احلقيقة هذه النظرة خطرية جدأناملكي هذا يشء 

بيته تربيـة سـوية وهتيئـه أمانة ائتمنك اهللا عليها لتقوم برت االبن  أو سيارة لكناًتشرتيه بالفلوس ليس كرسي

وضـعها  فيه هذه أمانـة اً ابنك لكن ليس حرو ناضجة عملية ابني وأنا حر فيه؟ الألن يواجه احلياة بطريقة

ْكلكم«اهللا يف يدك  ُ ُّ ٍراع ُ ْوكلكم َ ُ ُّ ُ ٌمسئول َ ُ ْ  من أجل أن نفهم املوضوع صح نلخـصه يف هكذابالضبط  )٣٠(»َ

 : كلمتني

                                     
 .بعمر  متفق عليه من حديث عبد اهللا بن )٣٠(



 

 

   

مثل دور السهم مع القوس مهمة األب أن يمهد الطفل بأن القوس بالضبط  االبن دور األب مع

 فيه نوع من الثبات مثل القوس ثابت يف هكذااملستقبل الطويل األب يف الغالب عمره ينحرس من أجل أن 

 قدامـه هـاينطلق يف فـضاء احليـاة ما زالاحلياة تنحاز ليل قدامه مستقبل فالطفل أو الشاب  ًدائاماملكان لكن 

ألب إنه يعده أن يتحرر منه وهو الذي يعطي له الطاقة حتى يستطيع أن ينطلق بـأرسع مـا يكـون يف فدور ا

 النمـو الطبيعـي يف سـنن وهـذا عىل األب يشء يعتمد فيهخضم احلياة ويتحمل مسئوليتها بنضج ليس كل 

 .احلياة كل كائن لو درسنا نبضات احلياة نجد بيوصل ملرحلة الزم يستقل

دف من الرتبية أن تعينه عىل االستقالل إنـه ملـا يـستقل يـستطيع أن يواجـه احليـاة فنفس اليشء اهل

 هتيئه كي يستقل عنك ليس برتبيـه مـن أجـل أنتبدون اعتامدية عىل األبوين فهذا هو التطور الصحيح إن 

أن يفضل تابع لك ونـسخة مكـررة منـك تقيـده وتقهـره بـام هتـوى لكـن الزم تنميـة العمليـة االسـتقاللية 

احلبل عىل الغارب ألننـا قلنـا أن الطفـل مـن أن نرتكه ونرتك الطفل املبدع هو الطفل احلر ليس معنى حر ف

مـا  لكـن ا،ًضمن احتياجاته احلاجة إىل سلطة ضابطة احتياج أسايس ال بد فيه سلطة حتكمه وتوجهـه طبعـ

ابنك واحـد يـسأله اسـمك عن  اًمعنى إننا نريد الطفل احلر الطفل احلر يعني املعنى إنك ال تترصف عوض

 .عنه اً اسمي فالن ال تترصف عوضأنا يرد يقول هواتركه اسمه كذا ال تقول أنت  ؟إيه

ً ترحيه أو بحجة أنه ليس كفأ ألن يفعلها ما دام يستطيع يريدًال تقم باألعامل بدال عنه بحجة انك 

عـن لـسانه دعـه يـتكلم ويعـرب عـام أن يفعل األعامل التي ختصه كالطعام أو املالبس دعه يفعلهـا ال تـتكلم 

ًعنده يترصف يف أموره بكامل حريته لكن ضمن رقابة ورعاية والديه حينام تترصف بدال عن الطفل تقول 

له نحن مستعجلون البس مالبسك وهو بيلبس النعل اخلاص به فقد يتأخر يف ذلك فيذهب األب أو األم 

 هذا قدح فيه أو حرمان له من إشباع االعتبار أو الكيـان إليه وتقول له تعاىل ألنك ستأخرنا وهذا معناه أن

املستقل بالتايل كأنك تقول إنك قليل القدر قليل القـدرة ونحـن ال نـدع لقـدرتك أي اعتبـار فمعنـاه انـك 

فاشل ال تستطيع أن تفعل يشء رغم أنه ترصف بسيط وسازج لكن ورائه املعاين السابقة وأنك ال تستطيع 



 

 

   

يف يشء ال تقــدر أنــت أكــل أو تلــبس مالبــسك لكــن املفــروض متــى مــا نــزع إىل أن تعتمــد عــىل نفــسك 

االستقاللية جيب أن نعذي هذه االستقاللية حتى أن نحتمل بعض األرضار كاتـساخ املالبـس واألمهـات 

االهـتامم هبـذا األمـر خينـق األطفـال فاتركـه حـر يبهـدل هدومـه  اًيف موضوع املالبس وكثري جد اًتبالغ جد

 .حته وليس هناك داعي للخنق حتى يتأنق يف الظاهر وتكبته أنتيلعب برا

 
فرصة لالختيار ألنك حينام تعطيه فرصة االختيار تشعره بأنه مهـم وتـشبع احلاجـة إىل  ًه دائامأعط

ًكـل مـثال ًاالعتبار وإىل التقدير وحتسسه باملسئولية فمثال جمموعة مالبس خيتـار منهـا يشء معـني يلبـسه األ

يف مـشكلة معينـة  اًعليا كـان بيـتكلم معـي قريبـ اً ما يشتهي ال جتربه عىل طعام معني أخ عزيز جديأكلدعه 

ملاذا؟ ألنه كان هناك سـبب مفـرط بـه منـذ طفولتـه  اًختصه فاملهم يف وسط الكالم وجدته بيكره اللحم جد

وتني وعلشان كذا وكذا بالعافية كانوا يفرضوا لقوهلم اللحمة مهمة علشان الرب ً حلاميأكلاملبكرة بأنه الزم 

عليه أكل اللحم االختيار فنشأ يبغض اللحم فعملية احرتام االختيار كذلك األلعاب اتركه خيتار األلعاب 

 .التي حيتاج إليها

 
أن تنـصت الطفل يديل برأيه يف موضوع معني ويتدخل حتى ولو كـان رأيـه يف رضر ال بـد  اًأحيان

شـعره باألمهيـة اشـعره بأنـه أ ترفع له تعظيم سـالم ولكـن الإليه يعني باختصار شديد يعني حترتموه يعني 

كيان وإنك تعطيه هذا االهتامم ألنه حيتاج هذا األمر وهو فطري وسوى له فاشبع فيه هذا أال حيتاج يتكلم 

 رأيـه بحريـة ناقـشه أقنعـه ومهـام كـان نـوع حتى لو مل تأخذ رأيه استمع إليه يعني أعطيه فرصة أن يعرب عن

الكالم الذي يقوله ال تسفه الكالم وال حتقره وال تستهزء به وال تـسخر مـن آرائـه حتـى ال تـصيبه باخليبـة 

بـبعض املـسئوليات إذا كلفتـه  اًواإلحباط والطفل جيب أن تغذي فيه احلاجـة إىل االعتبـار أن تكلفـة أحيانـ

نت حمببة إليه وفيها مراعاة لقدرته يشعر بأمهيته ويـشعر أن األرسة حمتاجـة ببعض املسئوليات خاصة إذا كا



 

 

   

إليها أن يأيت ليلم األوراق ويضعها يف سلة املهمالت كلفه بمهام يف مقدوره ويف نفـس الوقـت حيـس فيهـا 

باإلنجاز وممكن بعد كده تشكره أو أمام األرسة تعرب أنك سعيد ملا فعله من عمل طيب وسـاعدين وعمـل 

امل طيبة فالطفل يكون سعيد إذا كلفته ولكن بام يالئم طاقته وهذه تغذي فيه أنـه إنـسان مهـم فأنـت يف عأ

 .هذه احلالة تشبع احلاجة إىل االعتبار والتقدير

وهـذا هـو هتـتم بـه، ونحـن نريـدك أن ول عنك أنـك ال تعـريه اهـتامم قيوانظر حينام هتمل واحد 

مة وأنك حترتمه وأنك تصغي إليه باهتامم وهتتم بـه فهـذا ينقـل لـه أنـه االعتبار أنك حتسسه أنه إنسان له قي

ُإنسان مهم أنه إنسان عنده قدرات وعنده إمكانـات وأنـه يـستطيع أن ينجـز أشـياء مهمـة يعجـب هبـا مـن 

  .حوله

 
إنجاز ألن هـذا يثبـت عنـده حـب اإلنجـاز  ممكن من أساليب االعتبار أنك متدحه كلام قام باًأيض

 .يغذي فيه اإلحساس باألمهية اًواخلري وأيض

بعض الناس تكذب يف املدح بيكون بال زمام وال خطاب لكن  اًالطفل قد يكون مكار جد اًوطبع

عليك أن متدح وأنت صادق ألنه بيكتشف أنك متى متدحه وأنـت كـذاب املجاذفـة املـدح املبـالغ فيـه هـو 

ألنه أذكى مما تتخيل ألنه يعرف متى متدحه بصدق ومتى متدحه بكذب وجمازفة وغلـو  اًهولة جدحيسها بس

فينبغي الصدق يف عملية املدح حتى يكون هلا تأثري وال يظن أنك جاهل مـن األشـياء اجلميلـة التـي تـشبع 

فتتحـدث عنـه فيه احلاجة إىل االعتبار أنك تفتخر بـه أمـام النـاس سـواء الـضيوف أو التجمـع مـن النـاس 

باالعتبـار فهـذه  اًقويـ اًأمامهم باخلري تعرفهم عليه وعىل إنجازاته فكلام شجعته أكثر هذا يثبت عنده شعور

عن االعتبار  اًبعض الوسائل التي تغذي إشباع احلاجة من احتياجات الطفل تكلمنا عن الطمأنينة ثم أيض

 فال معربنيش هذا هو املقصود باحلاجة إىل االعتبار وأنا خلصتها يف الكلمة التي نقوهلا بالعافية ماعربهتوش

مـن االحتياجـات التـي حيتاجهـا  اًجـد اًإنك تقدره وهتتم به هبذه الوسائل التي ذكرناها فيه يشء مهـم جـد



 

 

   

أن بـد   فقـط أنـت حتبـه اللـستعند املحبة املتبادلة يعني  اًالطفل احلاجة إىل املحبة فهذا شعور أسايس جد

ه هذه احلاجـة حاجـة نفـسية أساسـية حتقـق األمـن والطمأنينـة للطفـل وتـشبع غرائـزه من حول اًأيضحيب 

 . عليهاالذاتية التي فطره اهللا 

 
كـام حيتـاج إىل الطعـام والـرشاب  اًأن الطفل حمتـاج للمحبـة متامـ اًاألب املريب متامينبغي أن يدرك 

ء عالقات إنسانية توفر لـه هـذه احلاجـة كاحتيـاج طبيعـة ولذلك اإلنسان عرب مراحل عمره يبحث عن بنا

اإلنسان أن حيب وأن حيب فالشعور باالنتامء لدى الطفل منذ بداية إدراكه ال يتحقـق إال بإبـداء املحبـة لـه 

اإلحساس باألمن والطمأنينة داخل األرسة باعتبـار األرسة هـي أول خليـة إنـسانية تعطـي الطفـل  وتوفري

إىل االحتيـاج إىل  اًنتامء احلاجة إىل ا النـتامء فـإذا أظهـرت لـه احلـب فإنـك تغـذي أيـضوتشبع عنده حق اال

االنتامء إىل هذه األرسة ألنه جـزء مـن األرسة ألنـه ينتمـي إليهـا لـن نـسأل سـؤال هـل نحـن نحـب أبنائنـا 

 .اجلواب الطبيعي نعم

 عرب ألبنائك عن هذه املحبة أم ال؟ولكن السؤال األهم هو هل ت

 اآلباء عندهم عاطفة لكن بعضهم بيشعر أنه ضـعف منـه أن يظهـر العاطفـة جتـاه أوالده كثري من

غـصب  اً أن هذا ضعف وأنه من املفروض أن يكون مكرش وجد وال حياول يظهر هذا الضعف وطبعينظر

عنه بيظهر يف مواقف واألزمات كابن مريض أو حادثة أو كذا أو كذا بيظهر احلقيقـة لكـن يف احلقيقـة هـذا 

 .رصف حينام يتكرر غري سديدت

  :والسؤال الذي سألناه

  ؟هل حتب أبنائك أم ال -١

 ؟هل تعرب عن هذا احلب أم ال -٢

 ؟كيف تعرب عن هذا احلب -٣



 

 

   

 ؟هل ابنك يعلم أنك حتبه أم ال -٤

هذه هي األسئلة املهمة فالطفل يكتسب املحبة من خـالل العاطفـة والـدفء األرسي مـن حولـه 

 .كيف حيب وأنت تغذي نموه العاطفي السليم اًتعلمه أيضفأنت حينام حتبه 

 
 

حرمان الطفل من عاطفة املحبة منذ صغره يؤدي إىل انعكاسات خطرية عىل شخـصيته فتحـدث 

حيدث تقوقع وانطواء عىل الذات وقد تنتهي إىل موت هذا الطفل فلذلك نجـد الـرشيعة فيه انحرافات أو 

الرشيفة ملا نتأمل النصوص القرآنية التي هتتم بموضوع الرضاعة الطبيعية سواء مـن أم أو مرضـعة إنـسانة 

ن فاحلرص عىل موضوع الرضاعة الطبيعية من القصور أن ننظر إليه فقط من جانب أن هذا احلرص هو مـ

 املزايا التي يتمتع هبا لبن األم ألنه ليس له مثيل فينظرون فقط إىل اجلانـب املـادي يف عمليـة الرضـاعة ّلَجَأ

هناك جانب ال يقل أمهية عن الرضاعة أن الرضاع يقرتن بجرعة حمبة وعطف وحنان ال بد أن الرضاع يتم 

الطفـل مـن املنـاحي احلديثـة اآلن يف  حتى تغذي االحتيـاج إىل احلـب عنـد هـذا بطريقة معينة شاء اهللا 

عـىل األم يف املجـال احلـديث  اًموضوع الرضاع كانوا زمان الطفل أول ما يولد ينقلوه يف غرفة معينة حفاظ

 ألن الطفـل تعـود عـىل سـامع ؛ويمـس اجللـد اجللـد بطريقـة مبـارشة، ملجرد الوالدة ال بـد أن األم حتتـضنه

 اً وأيـض، مبارشة إىل صدرها لتقلل عند اإلحساس بالوحـشةصوت دقات القلب فهي تضمه بعد الوالدة

هـذه صـدمة كبـرية  اًإلعطاء جرعة احلب ألقىص حلظة حينام خيرج من عامل الرحم إىل العامل اخلـارجي طبعـ

 .بالنسبة للجنني فهذا هو املنحى العلمي األدق اًجد

لها األم إىل الطفل وتعـرب هبـا اآلن نفس اليشء يف عملية الرضاعة ال بد أن تقرتن بعاطفة قوية تنق

عن حمبة من خالل ضمه واحتضانه والرتيبط عليه لذلك األم اجلاهلة حينام يكون الطفل يبكي تنظر فقـط 

أنه يبكي من أجل احلاجة إىل الطعام فقط فبالتايل تأخذه بشدة وعنف وتقول له تعاىل بعنف وتبدأ تـسممه 



 

 

   

جبة بل حيتاج ملا يقرتن هبـا مـن جرعـة احلـب واحلنـان التـي بالرضاعة فهذا جهل ألنه ليس حمتاج فقط للو

ُتعطى للطفل من أجل ذلك الرضاع ال جيب أن ننظر إليه عىل أنه عملية ميكانيكية بحتة ألنه ال يرضع من 

جاموسة وبقرة بل يرضع من إنسان فيه عواطف ال بد أن ينقلها يف هذا احلال فكلام أشبع الـشعور باحلـب 

كيف حيب من حوله وتظل استجابته تتناقص مع نموه فقوة املريب ليست يف  اًتعلم هو أيضعند الطفل كلام 

 اًقساوته وإنام قوة املريب يف عواطفه نحو ابنه ليست القوة أو الرجولـة أو الـشجاعة يكـون قـايس أو صـارم

ن ال ًمن أجل أن خيرج رجـال لكـن بقـوة العاطفـة ألن بعـض اآلبـاء حتـى لـو عنـده عاطفـة حيـرص عـىل أ

لألبنـاء فيجـب أن يظهـر العاطفـة وال يكتبهـا وال يقمعهـا ألن الطفـل  اًيظهرها ويعمل مشاكل كثرية جـد

حمتاج إىل أن تظهر له أنك حتبه فأول خطوة إلشباع احلاجة إىل احلب عند األبناء أول خطوة أن تعرب البنك 

 .عن هذه املحبة

 
 وشعور وهذا اإلحساس حقيقة ينبع من القدرة عىل أن تنقلها ملن حتبـه هـذه هـي س إحسااملحبة

مـع  اً أحب أوالدي ويف نفس الوقت ال يعرب عن ذك يـرى أحيانـأناالرباعة لكن ال تريض ضمريك وتقول 

 أن األسف الشديد بعض اآلباء يرى أهنا ضعف تتناىف مع الرجولة مـع األب املـريب الـصارم فبالتـايل يـرى

املحبة ضعف والرتبية تطري بجناحني جناح احلب وجناح احلزم الزم االثنني مع بعـض ال يكفـي أن حيـب 

 .الوالد أبناءه

 .صح هلم عن هذه املحبةال بد أن يف -١

 .ينقلها هلم عملية من خالل الترصيح أن يرصح بذلك -٢

ي التعبـري الغـري مبـارش بـأن يكلم ابنه ونجده أنه حيبه أو مـن خـالل اللغـة الغـري اللفظيـة وهـ -٣

 اً عىل كتفه ويلمسه بحنان ويبتـسم ابتـسامة هادئـة وينظـر إليـه نظـرتيعانقه ويالعبه ويمسك يده وأن يرب

 .يف عينه اًمبارش



 

 

   

عملية االعتبار والتقـدير مـن أجـل ذلـك هنـاك بعـض الـشعوب  اًألنه يغذي أيض اًوهو مهم جد

عىل طول كده  اًامل مع الناس فيها ال أحد ينظر إليك يف عينيك أبدوع من اجلالفة ملا تأيت لتتعنالتي عندها 

 .بإعراض وأمهال ومن يتعامل معه

يعـاقبوا وحيـدثوا إرضاب مـن أجـل أن يطـالبوا أن املـوظفني حيـب بعض املحـالت يف أمريكـا ملـا 

ل خـسارات وا إرضاب عن االبتسام يف وجوه العمالء وحيققوا لصاحب املصنع أو املحيعملببعض املزايا 

وتنعكس عىل نفسية من تتعامـل  اًفادحة إرضاب عن االبتسام فاالبتسامة تنقل رسالة غري لفظية مهمة جد

حرم منها وهو صغري يظل يبحـث طـول إذا معه ويسموها اإلسرتوبس يعني الرتبيط عىل الكتف والطفل 

ملحبة قد حيصل جهـل مـن عمره عنها ألنه حرم منها وهو طفل فأشبع حاجة الطفل من الصغر وعرب عن ا

ًاآلباء ألنه قد يعرب عنها بالعكس مثال يقول له أنه مريض فريد عليه يعني ال نجد مكان ندفنك فيـه ومثـال 

هذه العبارات الغريبة املحبطة وممكن يفلسفوها أنه يريد أن يطلع كذا وكذا حتى لـو كـان الطفـل بيتظـاهر 

 أنـه مـريض ينظـره وراءه دافع هناك حرمـان حتـى املـتامرض باملرض ال بد أن ننظر إىل هذا السلوك عىل أن

  ؟وليس متامرض ألنه ما الذي جعله يسلك سلوك التحايل

املحبة تصل رسالة احلب إىل األبنـاء مـن خـالل قنـاة الـتلفظ وقنـاة ً إذا .ألن هناك احتياج مل يشبع

الهلا ترسل هـذه الرسـالة  من خسركاحلركة أو التواصل غري اللفظي ممكن تأخذ صورة عادات عادات ت

ًالعاطفية إىل األبناء مثال أن نقبله أول الصباح أو قبل أن ينام أو عند العودة من املدرسة فقبله ويمسح عىل 

بخالف الذي يدعو عىل األوالد وهـذه األشـياء  اًرأسه أو كتفه ويدعو له بالتوفيق والدعاء يشء مجيع أيض

لـذلك اإلسـالم حـرص عـىل .  أنـواع العـدوان عـىل األوالدوهذا نوع من أنـواع العـدوان بـل مـن أقـىص

 أن اإلنسان إذا أحب جموضوع التعبري عن هذه املحبة حتى يف العالقات بني الناس ولذلك علمنا النبي 

 .فالتعبري عن العواطف ينتج عواطف متبادلة؛ له يف اهللا فيخربه بذلك اًأخ



 

 

   

 :كالمه فال بدإىل اهتامم بتاممك به أن تصغي من أهم وسائل التعبري عن حب الطفل أن تبدي اه

 . أن تعطيه فرصة للكالمً:أوال

أن حتسن اإلصغاء إليه االستامع فن أن تسمع للـشخص الـذي يكلمـك هـذا فـن وبالنـسبة  :اًثاني

ٌلألطفال االستامع واإلنصات قناة تنقل شعور املحبة بني الوالد وبني ابنه وتعرب للطفل عن أن أباه مهتم به 

ٌمنتبه إليه كام أن اإلصغاء جيعلك قادر عىل أن تفهم طبيعة ابنك يف كل مرحلـة مـن مراحـل نمـوه وتـصل و ٌ

األمور إىل أقىص درجات األمهية واحلساسية عند سن املراهقة ولو الطفـل متعـود أنـك تعمـل معـه حـوار 

 هو سـن املراهقـة باستمرار وتصغي إليه فأحوج سن الذي تصغي إليه وتشعر بمشاعره وتشاركه يف حلها

 واجلـزاء مـن جـنس العمـل إذا أنـت ،وهي مرحلة من مراحل احلرجة وهي حالة طوارئ يف نمو اإلنسان

 . يستمع إليك يف سن الكربهاستمعت إىل األوالد وهم يف سن الصغر فإن

 مـن اهلـدايا واملـشرتيات التـي اًال بد أن ندرك أن الطفل حاجته إىل املحبة واحلنان أكثر بكثري جـد

 . فاملحبة تزرع الطمأنينة وتوطد العالقة وتزيل عنه هواجس الشعور بالكراهية؛يمكن أن هتدهيا إليه

 وتشبع احتياج الطفل هـي أن ختـصص لـه وقتـك ،املحبة هي أثمن وأعظم وأهم قيمة من اهلدايا

رشكه أن تـ اً أن تـشاركه اللعـب أحيانـ،هناك وقت خاص به هو أن تتحدث معـه أن ترافقـه خـارج البيـت

ًيف بعض القضايا األرسية ممكن أن تسأله مثال نريد أن نتنزه يف حديقة فتسأله أين نذهب غـد اًأحيان فهـذه  اً

 .تشعره باملحبة واالنتامء

 :وحاجة الطفل إىل أن حيب ال توجد هدية يمكن أن تعوضها

  وبعـــض اآلبـــاء خاصـــة يف حـــاالت االنفـــصال بـــني األبـــوين بيتعامـــل مـــثلام قلنـــا مـــن قبـــل 

money giver يعطي أموال فقط وهو حيس أنه عمل الذي عليه. 



 

 

   

وأنـه ال يوجـد أي احتياجـات نفـسية ال بـد أن ، ختيل أنه هيمل األطفال ويعتقد أنه يقـوم بواجبـه

  .ك لهبتكلام استشعر حقيقة حم،  وكلام زادت ثقتك يف ابنك ويف قدراته وأخالقه،تؤدى

جيتهد ليصل ملستوى هذه الثقة بالفعل وحيافظ عـىل ذلـك الطفل أنك تثق به وحترتمه حينام يشعر 

لكن األب الذي يتعامل بالشك مع األوالد وعدم الثقة هذا يغزي عنده إتقان احليل واخلداع حتـى يظهـر 

عنده بصورتني فيتظاهر أمام الوالد بالسلوك الذي يرضيه لكن هذا السلوك غري نـابع مـن داخلـه فعمليـة 

ً بني األب وأبيه روى اإلمام أمحد والنسائي عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجال أتـى الثقةفهي الثقة املحبة 

ُّ أحتبه فقال يا رسول اهللاَِّ أحبك اهللاَُّ كام أحبـه ففقـده النَّبـي « جٌ ومعه ابن له فقال له النبي جالنبي  َ ُ َِ ُ ُ ُّ َّ َ َ ُ َُّ َ َ َ َ َِ ُِ َ ََ َ َ َ  جُ
َفقال يل ما فعل ابن فالن قا َ ُ َ َ ٍَ ُ ْ ََ ََ ُّلوا يا رسول اهللاَِّ مات فقال النَّبي ِ َ ُ َِ َ َ َُ َ َ ْ ألبيه أمـا حتـب أن ال تـأيت بابـا مـن جَ ً َ َ ُِّ ِ ِ ِِ ْ ََ َ ْ َ َُ َ ِ

ْأبواب اجلنَّة إال وجدته ينْتظرك فقال الرجل يا رسول اهللاَِّ أله خاصة أم لكلنَا قال بل لكلكم ْ ُ َ َّ ُ َُ ُ ُِّ ْ َ ِّ َ َ ُ َ َّ ِْ ِ ِ َِ َّ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ َْ ً َ ََ َ ََ َ َ َ ْ ِ ِ«)٣١(. 

 
 :هناك عالمات معينة تدل عىل أنه اآلن حيبك

 .إذا كان يتخذك مثله األعىل هذا ألنه حيبك عالمة عىل احلب -١

 .إذا كان يعتربك صديقه احلميم -٢

 .إذا كان هيمه رأيك يف أعامله وسلوكه -٣

 .ا كان يفرح لقدومك ويتلهف لغيابكإذ -٤

 . اليشء الذي حيزنك حيزنه.إذا ساءه ما يسيئك -٥

 .اًحرصه عىل أن يكون بجانبك دوم -٦

 .األب واألم اًإذا وصلت له رسالة أنك أكثر شخص حيبه وهو طبع -٧

 .إذا كان يسعد باللعب معك ومداعبتك -٨

                                     
 ).صححه األلباين (سمسند أمحد من حديث معاوية بن قرة عن أبيه   )٣١(



 

 

   

كان يفرح يعانقك كـل هـذه عالمـات تـدل إذا كان حيرص عىل أن يكلمك ويعطيك رأيه إذا  -٩

 .عىل أنه حيبك وأنه يعرف أنك حتبه

 
يأيت بعـد ذلـك احلاجـة إىل الطمأنينـة واحلاجـة إىل الطمأنينـة هلـا ارتبـاط بموضـوع األمـان الـذي 

 .تكلمنا عن يف بداية الكالم

 فـإذا افتقـدها اإلنـسان ظهـرت ؛هناالطمأنينة حاجة نفسية أساسية ال تستقيم حيـاة اإلنـسان بـدو

 وظهرت سلبيته أكـرب ، وااللتصاق الشديد بأحد األبوين، املخاوف، الرسقة: مثل؛عليه العالمات السلبية

وحيـصل فيهـا حاجـة . من مواجهة الواقـع اً وهترب،ًوانطواءا عىل الذات اًكلام افتقد املألوف من حيائه ضعف

 .ك أن الطمأنينة حاجة من االحتياجات األساسية للطفلأسسها القلق االنفصامي ال بد أن ندر

 
 : ال بد أن نعرف ما هي أعداء الطمأنينة يف حياة الطفل فانعدام الطمأنينة له أسباب

 . وهو أول يشء هيدد الشعور باألمان والطمأنينة اخلالفات والنزاعات بني األب واألمً:أوال

ون باخلصام وكثرة النزاعات والتوتر الدائم حيـول بـني الطفـل وحتقيـق الطمأنينـة يف فاجلو املشح

حياته فأهم أسباب االنحراف لدى الكبار وهـو أنـه مل يكـن يـشعر بالطمأنينـة يف طفولتـه بـسبب اخلـصام 

كلـام  ف،عـىل الوئـام بـني األب واألم اً فالطفل حتـى حيقـق الطمأنينـة يعتمـد أساسـ؛الدائم بني األم واألب

 .أحس أهنام غري مطمأنني افتقد الثقة بنفسه وابتعد عن إشباع حاجات الطمأنينة

ُالنزاعات الزوجية جزء من طبيعة البرش وليس العيب فيها ُ إنام العيب أال يعرف الزوجان كيـف ،ٌ

أن  اً وأهم يشء حتى يكون صـحيح،يعني يتعاركان مع بعضهام بطريقة صحيحة اًصحيح اًخيتلفان اختالف

ً فضال عن استعامل األطفال كسالح يف هذا الرصاع بـني ، اخلالفات بقدر ما استطاعاهاألوالد يشعران هبذ

 وممكـن يف هـذه احلالـة يف فـن ، وهذا يدمر األطفال املقصود أن يتعلم الزوجان فن إدارة اخلالف،الطرفني



 

 

   

 وعلمية هذا سـوف يفيـدهم يف  حتى لو اطلع األطفال عىل هذا اخلالف ما دام بأصول فنية،إدارة اخلالف

 .التعامل ومواجهة النزاعات

 أن االنفصال يكون يف بعـض األحيـان أسـلم للطفـل مـن احليـاة بـني :ويقول بعض علامء النفس

 والطفـل حيـس بعـدم االسـتقرار وعـدم ،تطلـب الطـالق ً واألم التـي دائـام،والدين متنازعني ومتشاجرين

 .وكل املشاكل ما تكثر فهذا حيرم الطفل باألمان وحق الطمأنينة ، أو األب الذي هيدد بالطالق،األمان

 وعـدم وجـود ضـوابط وقواعـد وحـدود ،من أسباب عدم وجـود الطمأنينـة وقلـة احلـدود :ًثانيا

 ولــيس هنـاك حــدود بـني الــيشء الالئـق والغــري الالئــق يف ،فيحـصل التفــاهم بـني الوالــدين مـع أبناءمهــا

 . يعرف احلدود وال املعايري ويف ضياع ينتج عنه فقدان لألمن والطمأنينـةالسلوكيات جتد الطفل يف عامل ال

 .وكام قلنا من قبل من ضمن احتياجات الطفل أنه حمتاج إىل سلطة ضابطة تضبط سلوكه

 ،يـشبع عنـده الـشعور بالطمأنينـة اًوأرسي اًواجتامعي اًااللتزام بالقوانني والقواعد املتفق عليها ديني

 ألن احلـدود ؛هم الذين ترعرعوا يف بيوت ال تعـرف احلـدود وال الـضوابط والقواعـد اًوأكثر الشباب قلق

 ألهنا تعطي أنه هناك اهتامم من األب بأبنائه ألنه يضع هـذه ؛والضوابط كيف تعطي اإلحساس بالطمأنينة

ه من العمـل  مثلام يفعل املوظف الذي يقدم استقالت،االستقالة الوالدية اًاحلدود حلاميتهم ومصلحتهم أيض

نفس اليشء األب يستقيل من وظيفته الوالدية مثلام قلنا من قبل غري موجـود باخلدمـة غـري متـاح اسـتقالة 

يعطـي األبنـاء الـشعور بقلـة  اً فهـذا طبعـ؛استقال من العملية الرتبوية فينشغل عـن األبنـاء بظـروف احليـاة

 .األمن والطمأنينة

دمه استقالة ليستقيل لكنها تأخـذ صـورة مقنعـة ويـوهم مقنعة ألنه ال يق اًواالستقالة تأخذ صور

 يفـوض ، هـو عـن عمليـة الرتبيـةّ فلـام يقـوم بعمـل عمليـة التفـويض مـثلام ختـىل،نفسه أنه قـائم بالواجـب

 أو الكمبيـوتر ، أو إمـا يفـوض التليفزيـون أنـه يعلـم األوالد،املسئولية أي اخلادمة تقوم هي برعاية األبنـاء

 وكذلك الواجبات الرسيعة موجود حتى دور األم لكـي تقـوم باالعتنـاء ،كذا وكذالكي يلهيهم باللعب و



 

 

   

أمـا .  وتـوفري األمـوال فقـط،بالطعام وكذا وكـذا لـيس متـوفر كـأن دور اآلبـاء ينحـرس يف دفـع املـصاريف

 .االحتياجات األخرى فال تراعى

 االبـن يفوض يف الرتبيةممكن االستقالة تكون بطريقة خطرية أن األب يتنازل لألبن األكرب األب 

 فاالبن األكرب يتعامل معـاهم أنـه يـامرس دور األب وحتـدث مـشاكل ال تنتهـي بالـذات بعـد وفـاة ،األكرب

 .األب

 ، فالطفـل حيتـاج للـشعور بالطمأنينـة؛من أسباب انعدام الطمأنينة غياب املشاعر اإلنـسانية :ًثالثا

بـادل املـشاعر واملـشاركة الوجدانيـة يف الفـرح تو ، وشـحنات العاطفـة مـن األب واألم،والدفء األرسي

 فيحـصل برجمـة ،واحلزن من ضمن األشياء التي تؤثر يف إحـساس الطفـل بالطمأنينـة أو إشـباع الطمأنينـة

 ملا يـسمعوا ، ألن الشعور الداخيل عن اآلباء ينتقل إىل األبناء سبب االحتكار املستمر؛الطفل من الوالدين

 ، خائفني مـن الفقـر خـائفني مـن امليزانيـة ال تكفـي،أهنام خائفني من املستقبل ًاماألوالد من األب واألم دائ

 الكـالم الكثـري عـىل ،كثرة الكالم عن هذه األشياء حيـصل أه ينتقـل إلـيهم ويـؤثر يف شـعورهم بالطمأنينـة

لـزالزل  واخلوف عىل احلياة والكوارث وغريها وا، اخلوف عىل املستقبل، الكالم الكثري عىل اخلوف،الفقر

 .والفيضانات

يف زلزلـة الـشعور بالطمأنينـة وبالـذات ملـا األطفـال يـروا  اًاإلعالم يؤدي دور خطـري جـد اًوطبع

ويف ، خـائفني ًبعض البلدان ويف غزة ومـا حيـدث بالـذات لألطفـال فيظلـوا دائـامحدثت يف احلوادث التي 

 يكن يعرف ينام بالليل كان يعاين معاناة مل ًطفل يف مرة وهو ساكن قريب من البحر فيقول يف مرة ألنه دائام

 ليأيت اليهود بمركب ويرضبوا صواريخ من البحر وتـأيت عـىل الـرسير اخلـاص بـه خائفألنه  اًشديدة جد

ًمثال فالألسف يف بعض األحيان بنعرضهم ملساحة من اإلرهاب أو التخويف هو ال حيتملها وال يـستطيع 

 .اع احلاجة إىل الطمأنينةأن يتكيف معها فهذا يؤثر عىل عدم إشب



 

 

   

من األشياء التي تـؤثر عـىل اإلحـساس بالطمأنينـة التغيـري املـستمر يف األسـاليب الوالديـة  :ًرابعا

 فهم ال يستطيعون أن يعربوا سلوك األبناء كيف يكون فلـيس هنـاك سياسـة تربويـة بيـنهام ،والتعامل معها

وتعطـي األم نـصيحة تـذهب لتطبقهـا  اً واحـد فالولد عبارة عن فأر جتـارب كـل؛موحدة وصارمة وحمددة

 فيجعلوه فأر جتارب فيتعلم فيـه ؛معها بغض النظر هل النصيحة علمية أو غري علمية أو خرافة وغري ذلك

كل ما جيمعه أو يرصده من األساليب الرتبوية فأي أسلوب تربوي حتى يؤتى ثامره حيتاج إىل وقـت لـيس 

 . والتأثري عىل شعوره بالطمأنينة،ا يؤدي إلرباك الطفلبالقصري وكل فرتة األساليب تتغري هذ

 .ونختم الكالم بالوسائل التي حتقق الطمأنينة

 : الرفق والليونة-١

 .أول الوسائل التي تشبع الطمأنينة الرفق والليونة يف التعامل مع األبناء

  :اجتناب الشدة والقسوة وكثرة املحاسبة -٢

كل كلمة وال يريد أن يرتكه يف حاله ليس هناك أي حريـة الذي جيلس لريصد كل ترصف وينتقد 

يفقد مـن الطفـل الـشعور باحلريـة والطمأنينـة ألن كـل يشء متوقـع رد فعلـه عـىل الفـور  اًفبالتايل هذا أيض

 .وبعض اآلباء يظن أن هذه الوسوسة اهتامم وتربية وهذا خطأ فليس كل يشء تنتقده وتضغط عليه فيه

  :ائل إدخال البهجة والرسور عىل الطفلالبحث املستمر عن وس -٣

سواء كانـت وسـائل معنويـة كاملداعبـة واملالطفـة واالبتـسام والـسالم والـضم أو وسـائل ماديـة 

 .اًكاهلدايا واللعب وما يشتهونه دون إرساف هذا كله تعبري عن احلب أيض

  :ًاالهتامم املستمر بالطفل وتفقده دائام -٤

 .تامم بشئونه ومشاركة أفراحه وأحزانهعن طريق متابعة أخباره وااله



 

 

   

 :إزالة اهلواجس لدى الطفل جتاه الوالدين -٥

 اًعـىل آخـر طبعـ اًبالذات موضوع العـدل لـدى األوالد ألنـه يعمـل شـكوك أنـه يفـضلوا شخـص

 .املحبة والعطفيف املعاملة و اًالعدالة ليس فقط النواحي املادية لكن أيض

  :االحتياجات اخلاصةألطفال ذوي بالعناية اخلاصة  -٦

 .ملعاملة بسبب ظروفهم كالطفل اليتيم أو املعاق أو نحو ذلكمن انوع خاص إىل حيتاجون فهم 

 
 

  :ألن هذا

 سوف يبتسم طفلكام لكـام يربك املشاعر لدى الطفل وتنتقل املشاعر إىل الطفل يقول بعضهم -١

 .ثم للعامل من بعد إن كنتام ال تكفان عن االبتسام أحدكام لآلخر فهذا يشع يف كل حياته بعد ذلك

 كل أب بيحب أوالده لكن املهم أن يعـربوا عـن هـذه :ال بد أن يشعر الطفل بمحبة الوالدين -٢

 اًغـري لفظيـة ولـد صـغري اسـتقبل مـدحياملحبة وكيف يعرب عن هذه املحبة سواء بطريقة رصحيـة أو بطريقـة 

من املحيطني به ألنه احتمل اآلالم يف املستشفى بل شجاعة آالم املرض فرد الطفل عىل اإلعجـاب  اًشديد

به وشجاعته قال عندما تعرف أن أهلك حيبونك تستطيع أن تتحمل كل يشء فالسبب يف حتمله اآلالم أنـه 

 .شاعر باملشاركة واملحبة من والديه

 فلـيس فقـط عـىل مائـدة الطعـام األب مـن :ن هذه الوسائل من اللقاءات العائليـة املـستمرةم -٣

شغل خارج البيت يف العمـل واألم منـشغلة أمـام وسـال اإلعـالم أو بـالثرثرة اهلاتفيـة واألطفـال يرتكـون 

طفال يف سن للخدم أو لألجهزة الرتفيهية فال بد من وجود لقاءات عائلية جتمع اآلباء مع األبناء بعض األ

 روضة األطفال حضانة يسألوهم ملاذا تعترب أمك أعظم أم يف العامل؟ 

 .اًهذا هو الدليل ألهنا تلعب معي كثري اًبعضهم قال أمي تلعب معي كثري



 

 

   

 . أمي تغسل ثيايب وتقبلني مودعة عند ذهايب للمدرسة:والثاين قال

 . ألهنا تقبلني بذراعيها وتعانقني:والثالث قال

 . أهنا تقبلني وتعانقني وتعتني يب:الالرابع ق

 . أهنا أمهر طاهية وتعد لنا الشوربة:اخلامس قال

 . ألهنا تعطيني الدواء الذي أحتاج إليه وتعتني يب:السادس قال

 .اً ألنني أحبها وأيب حيبها كثري:السابع قال

 .ً ألهنا تنظف البيت وترتب األرسة وجتيل الصحون لنأكل دائام:الثامن قال

الطفل يكون فاهم أشياء كثرية انتهينـا إىل الكـالم عـن أسـاليب أخـرى عـن القواعـد  اًي عقلييعن

 .والضوابط والوضوح يف معامل الرتبية وثباهتا واالحتكاك واللمس



 







 

 

   

اقبـة للمتقـني وال عـدوان إال عـىل احلمد هللا رب العاملني الـرمحن الـرحيم مالـك يـوم الـدين والع

الظاملني اللهم صـيل عـىل حممـد النبـي وأزواجـه أمهـات املـؤمنني وذرياتـه وأهـل بيتـه كـام صـليت عـىل آل 

 .إبراهيم، إنك محيد جميد

أما بعد كنا رشعنا يف مدارسة الوالدية اإلجيابيـة أو الرتبيـة اإلجيابيـة مـن خـالل إشـباع احلاجـات 

عتبار واملحبة والطمأنينة واملدح والقبول والتأديـب واإليـامن كنـا انتهينـا إىل كـالم النفسية للطفل وهي اال

مصطفى أبـو سـعد بـدأ يـذكر / حول حاجة الطفل إىل الطمأنينة وطبعا هذا من كتاب الوالدية اإلجيابية د

 .إعداد الطمأنينة يف حياة الطفل

 :ومن أهم األسباب التي تسبب انعدام الطمأنينة

 .ات والنزاعات بني األب واألم اخلالف-١

 .قلة احلدود والقواعد والضوابط -٢

 لـيس رشط يكـون يشء ملفـوظ  أحيانا األب يقدم استقالة والديه،غياب واستقالة الوالدين -٣

 األب احلـارض الغائـب حـارض فقـط ، أنه غري متاح أو غري موجود باخلدمة كام ذكرنـا مـن قبـلهلكن واقع

كـذا ه أما األوالد فهو يظن أنه مادام يوفر هلم الطعام، و،ل الفندق أو املطعم فقطبجسده يأيت يف البيت مث

 هو أب مقاتل ومناضل يف حني أنه يقرص فيام هو أهـم مـن ذلـك مـن أعـداء هكذاواملالبس واملرصوفات 

 .الطمأنينة

 .إلنسانيةاغياب املشاعر  -٤

 األطفال ويذبح يف قـضية يعربلدين ًمنها أيضا خلق الوالدين ورشحنا ذلك من قبل قلق الوا -٥

الطمأنينة ألن الوالدين ملا يشتكيا باستمرار خايفني من الفقر من الغالء مـن األسـعار الكـوارث كـل هـذه 

 .األشياء تنتقل لألطفال وتؤثر يف الشعور بالطمأنينة



 

 

   

ألب الـذي ًهناك أشياء كثرية تعترب أعداء الطمأنينة مثل مثال اإلحساس باألمان االطمئنـان ا -٦

يطرد الطفل من البيت فهذه كارثة ألهنا تقدح يف احتياجي لالنتامء ألنـه يـصبح شـخص ال ينتمـي يف هـذه 

 .األرسة ال شك هذا يزعزع شعوره باألمان والطمأنينة

 ثبـات يف األسـاليب الرتبويـة كـل مـا حـد  هناكليسًمن ذلك أيضا تغيري أساليب الوالدية  و-٧

ا كلمة من هنا وكلمة من هناك ويقلد بطريقة عمياء وبالتايل يـصبح الطفـل كأنـه يقول هلم نصيحة أو ينقلو

ًفأر جتارب ويظهر أيضا ينزع منه الشعور بالطمأنينـة التنـاقض واالخـتالف وعـدم االسـتقرار يف أسـاليب 

 .الوالدين

 
 .أسلوب الرفق واللني :أوهلا

 .شدة والقسوة وكثرة املحاسبة اجتناب ال:ًثانيا

 . البحث عن وسائل إدخال البهجة والرسور عىل الطفل:ًثالثا

 . االهتامم املستمر بالطفل وتفقده الدائم:اًرابع

إزالة كل اهلواجس لـدى الطفـل جتـاه الوالـدين مثـل عـدم شـعور ان األب أو الوالـدين  :اًخامس

ًخ أيـضا العنايـة اخلاصـة لـذوي االحتياجـات وذكرنـا أنـه يسويان بني إخوته أو حيبان هذا أكثر من هذا الـ

سئلت امرأة أي أوالدك أحب إليك قالت صـغريهم حتـى يكـرب ومريـضهم حتـى يـشفى وغـائبهم حتـى 

 .ًيعود يدخل يف هذا أيضا إعالم الطفل اليتيم املعوق إعاقة دائمة

 :ثم ذكر بعد ذلك سبع خطوات لبناء الطمأنينة لدى الطفل

نينة السائدة بني األب واألم ال بد أن يكون هناك استقرار وطمأنينـة بـني األب واألم  الطمأ:أوهلا

فأكدت الدراسات الرتبوية والنفسية أن أكرب مصدر لربجمة املشاعر لدى الطفـل هـي األجـواء الـسائدة يف 

 ســادت العالقــة بــني األب واألم العالقــة هــي العالقــة الوالديــة وأن نفــس املــشاعر تنتقــل للطفــل فكلــام



 

 

   

الطمأنينة بني الزوجني كلام ترسخت ي نفوس أبناءمها يقول بعضهم سوف يبتسم طفلكام لكام ثـم للعـامل 

 .من بعد إن كنتام ال تكفان عن االبتسام أحدكام لآلخر

 واملهـم لـيس أن ، حمبة الوالدين البنهام فكلام شعر الطفل بمحبة والديه كلام زادت طمأنينته:ًثانيا

نك حتبه وال بد أن املهم أن تعرب عن هذا احلب ال بد من التعبري اللفظي وغري اللفظي عن لك. حتب أبنائك

 ولذلك تتحقق الطمأنينـة لـدى الطفـل حيـنام يـشعر أنـه مرغـوب فيـه وحـني حيمـل ؛أن تشعره بأنك حتبه

 .ويضم ويقال له أنه حمبوب

م يف املستـشفى بكــل  ألنــه احتمـل اآلال؛وذكرنـا قـصة الطفــل الـصغري الـذي تلقــى مـدحا كثـريا

 ولـذلك ؛ فكان جواب هذا الطفل عندما تعـرف أن أهلـك حيبونـك تـستطيع أن حتتمـل أي يشء،شجاعة

 .)تاريخ الطفولة(سية مرضية لألسباب جتي تدرس أي حالة نف

  ؟أهم سؤال نسأله هل كان هذا الطفل مرغوبا فيه أم غري مرغوبا فيه

ه حمبوب ومرغوب فيه هذا ينشأ نشأة سوية وإن كان شـعر ا مع الطفل عىل أنوألن لو اآلباء تعامل

البنت ينعكس يف تربيتـه ال هذه و مل يولد أالولد هذا  بالغلط وانه كانوا يتمنوا انه أتىإنه غري مرغوب فيه و

ولذلك أي حالة نفسية مرضية ندرسـها ؛ ن الرغبة فيه واحلرص عليه وحبه ختتلف عن عكس ذلكأشك 

مكـن ه مـن املنـأ بمعنـى ،ليس مرغوب فيهأم أنه كان مرغوب فيه إذا  الطفولة نسأل من اجلذور نستتبع يف

 امللتـزمني طبعـا يقولـوا عقيقـة .د عملـوا لـه سـبوع وال ألِلـُملا وأهنم  ولكن نسأل اً السؤال رصحيأال يكون

 .تهم تكلم الناس بلغأنتلكن 

 الرغبة فيه بيـنعكس وممكـن مـا فوجود االحتفال باملولود يعكس الرغبة فيه وحبه اإلمهال وعدم

ألرسة يف ذلك الوقت ألهنم ربـام لـو كـانوا فقـراء لالظروف االقتصادية وترى  هكذايعملوش حاجة مثل 

 جـاء وأصـبحأوالد تاين لكـن هـذا ُأن يريدوا أن يرزقوا بمكن فمن املوظروفهم ضيقة واملسكن كذا وكذا 

ًألوالين ممكن مثال شـخص رزق ببنـات كثـريات غصب عنهم فممكن يبقى غري مرغوب فيه ممكن النوع ا



 

 

   

ًوجت البنت هذه اخلامسة أو السادسة مـثال كـامن بنـت فبيقبـى يف يف األسـف يف الثقافـة اجلاهليـة التـي ال 

ًتزال عند بعض الناس عدم الرغبة فيام كان يودون أن يكون ولدا مثال  . فينعكس هذا يف تربية الطفل؛ً

رغوبا فيه مهمة جدا ألن لو رغبت فيه سرتحب به ستستبرش به ن الطفل يكون مأوهكذا فمسألة 

 عدم الرغبة يف الطفـل يف أسـوء صـورها ملـا ًون مهمال أو غري مرغوب فيه وجتيلستعامله معاملة غري ما يك

األم اجلاهلة حتكي أمام الناس اهنا حاولت إجهاض هذا الطفل وهو جنـني بكـل الوسـائل ولكنـه تـشبث 

  يف احلياة غلطأنه أتىلدنيا رغام عنها ختيل ملا إنسان يشعر باحلياة وأتى إىل ا

 وطبعا اإلسالم يف ،األم اجلاهلةالتي توصلها الرسالة هذه هي ن أقصد أولكن خطأ  ال أحد يأيت

 وليـست عبـأ كـام هذا املجال نظرته للذرية نظرة رمحة ونظرة عظيمة جدا عـىل أهنـا نعمـة مـن نعـم اهللا 

 يترصف بعض الناس 

 أسباب الطمأنينة اللقاءات العائلية جلسات عائلية جتمع األرسة بالتفاهم أو بمناقـشة بعـض من

ًاألمور وال يقترصون عىل االستامع فقط مثال ألجل يعني الطعام يف عرصنا انشغل اآلباء وأعامهلـم خـارج 

يـة واملحمـول يف يـد البيت وانشغلت األمهات بوسـائل اإلعـالم املختلفـة أو الثرثـرة عـرب املكاملـات اهلاتف

 موضوع التليفون رغبته ال تقـاوم عنـد النـساء اآلناجلميع فطبعا أصبح كامن ثرثرة التليفونات عند النساء 

مثل وقفة السلم مثل ما يكونوا بيودعوا بعض عىل السلم فتجد الكالم الكثري واملكاملات ويف قضايا ممكـن 

ل هذا يعني هو معمول من أجل أن احلاجة لكـن أصـبح تكون يف غاية التفاهة شائع جدا التليفون املحمو

ركوا للخدم أو للـصحبة الـسيئة بقـى ُبقى أيه إعالنه بالصورة املعروف فغابت االهتاممات باألبناء الذين ت

يف الشارع واأللعاب اإللكرتونية وغريها فاجللسات العائلية تشعر الطفـل باسـتمرار يف أنـه يف جـو متحـد 

نينــة واملحبـة والتـآلف ذكرنــا اسـتفتاء حـصل مــع معـرض األطفـال يف الروضــة أو ومـرتابط تغـشاه الطمأ

 .احلضانة وسألوا األطفال ملاذا تعترب أمك أعظم أم يف العامل فكانت اإلجابة كام ذكرنا األسبوع املايض

 .ً طفل قال أمي تلعب معي كثريا:األول



 

 

   

 . أمي تغسل ثيايب وتقبلني مودعة عند ذهايب للمدرسة:ثاينال

 . ألهنا تقبلني بذراعيها وتعانقني:الثالث

 . أهنا تقبلني وتعانقني وتعتني يب:رابعال

 . أهنا أمهر طاهية وتعد لنا الشوربة:خلامسا

 . ألهنا تعطيني الدواء الذي احتاج إليه وتعتني يب:السادس

 .ً ألين أحبها وأيب حيبها كثريا:السابع

 . ًصحون لنأكل دائام تنظف البيت وترتب األرسة وجتيل ال:الثامن

ًي توقفنا عليها يف آخر درس أيضا من خطوات بناء الطمأنينة لدى الطفل وجود ت النقطة الهذهو

ــع نظامــا وبرناجمــا يوميــا ومعــايري  ًقواعــد وضــوابط فوجــود ضــوابط وقواعــد داخــل األرسة متــنح اجلمي

باطل فكلام كان هنـاك نظـام سـائدا للسلوكيات وحتدد ما ينبغي فعله وما يلزم اجتنابه وما هو حق وما هو 

 . وضوابط حمددة كلام شعر الطفل بالطمأنينة أكثر

 
يبدأ نظام األرسة القائم عىل قواعد وضوابط وبرنامج حمدد من الرتبية اإلجيابيـة وتنتهـي بربنـامج 

 . الوقت احلر،لعة املطا، اجللسة العائلية، النوم، الرشاب،معتاد تكون يف أوقات الطعام

رع الطمأنينة الداخليـة لـدى زهذه تكون أوقات ثابتة حمددة هذا النظام يوطد عالقات األرسة وي

اجلميع وال يعني هذا أن نكون صارمني حرفيني يف تطبيق الربنامج اليومي بل املرونة مطلوبة هنـا يـرضب 

 .)واعدق(مثاال ليتأكد اإلنسان من أمهية وجود ضوابط وحدود للتعامالت 

يعنــي مثــل أي مؤســسة فيــه قواعــد وروابــط وســلوكيات للمــوظفني يف ســاعة احلــضور ســاعة 

 .قواعد حتكم السلوك يف أي مؤسسةوهناك الراحة متى ال تعرف االنرصاف 



 

 

   

فلو نشأ الطفل عىل احرتام هذه القواعـد هـذا بيـوفر الطمأنينـة ولـه أثـر كبـري بالـذات يف مرحلـة 

 يـسأله فيحتـاج أالً خيرج من اإليه يتمرد عىل النظام دائـام ليحقـق ذاتـه ًدائام يريد يبقىاملراهقة ألن املراهق 

متأخر ليه بالليل أو كذا فهذه أشياء متوقعة يف سـن املراهقـة لكـن ملا أتيت أو أين تذهب أو أحد أين كنت 

مـدير مـسئول ن هذا البيت مثل مؤسسة كـل مؤسـسة هلـا أنك تفهمه أ العالج يف هذه احلاالت ًدائاميكون 

 .. كذا املسئول عنأناعنها وأنا كأب 

ال يتأخر عن العارشة مساء خـارج البيـت وهكـذا يعنـي كـل  االبن ًفالنظام مثل أي مؤسسة مثال

الضوابط يف وقت الطعام وقت للنوم وقت لكذا فكل أما ريب عىل هذه الضوابط والقواعد كلام كان يشيع 

أفراد األرسة وبيتكلم هنـا عـن مثـل الـضوابط يعنـي ضـع سـمكا يف أشع هذا الطمأنينة يف داخل إيه يعني 

حوض زجاجي حوض زجاجي ضع فيه السمك بدون أرضـية وال رمـال يعنـي جمـرد زجـاج ومـاء فقـط 

ثـم ضـع حـدودا بالرمـال واحلجـارة والحـظ الحظ احلركة يف حركة الـسمك ك  ليقولا فًوأكسجني طبع

احلالـة الثانيـة ألن فيـه  يف أي احلـالتني؛ ؟واطمئنانـا وحركـةالفرق يف حركة السمك متى يكون أكثر حرية 

حدود فيه ضوابط جتد بيبدأ يتحرك ويكون نشيطا وكذا وكذا يف حالة الوضع السايب خالص هـذا حيـريه 

 لكن وجود احلواجز واألعشاب وهذه األشياء بيدي نوع من الرسعة أو الكثرة يف احلركة و االطمئنان، 

ح معـامل الرتبيـة وثباهتـا إمـا يطمـأن الطفـل وضـوح التوجيهـات الرتبويـة  وضو:اخلطوة اخلامسة

وثبات املعايري بمعنى أوضـح أن التذبـذب يف التوجيهـات والتناقـضات واالختالفـات اجلوهريـة بـني مـا 

يريده األب ومـا تريـده األم حيرمـان الطفـل الناشـئ املـتعلم مـن الطمأنينـة فـال بـد مـن الثبـات عـىل مبـدأ 

حتدي بني اثنني فال يبقى  مواطن االقتداء يف سلوك الوالدين واتفاق عام بني الوالد والوالدة واحلفاظ عىل

ً يعنـي الـثمن أيـضا ال بـد مـن االبتعـاد عـن األوامـر والنـواهي هـوتناقض يف وسائل الرتبية فالطفل يدفع 

التربيـر ألوامرنـا ونواهينـا الكيفية التي ال تربر وال تقنع الطفل مما يزيد الطفل اطمئنان أسـلوب اإلقنـاع و



 

 

   

 عنهـا مثـل أن األب ال حيبنـي أو حيـب ًحتى تصل رسائلنا واضحة للطفل وتبعد عنه وساوس هو يف غنـى

 :أخي األصغر أكثر الرتبية املعيارية املبنية عىل أسلوب اإلقناع

 .ن الطفلئ تطم-١

 .وتبني لديه املعايري الواضحة -٢

 .وتنمي مداركه وقدراته العقلية -٣

 .وتعلمه التفكري والربط والعلل وغريها من أنامط التفكري اإلنساين -٤

 :ًوهي مهارات ينبغي أن ينشأ الطفل عليها منذ نعومة أظفاره مثال

وهـذا ) دال(ً التفاحـة مـثال فتقـول لـه كـل التفاحـة ألهنـا حتتـوي عـىل فيتـامني يأكل تأمره أن -١

 .الفيتامني يقوي عظامك

 فيبقى فيه ؛ حتى ال حترتق، الكربيت وبس ولكن ال تلعب بعود الكربيتًمثال ال تلعب بعود -٢

ً التعليل أحيانا قليلة جدا بيكون املطلوب ان يكون اجلواب سـاعات أن إيـه ألن معهاألمر أو النهي ولكن 

 القاعـدة انـك هكـذا بأمرك تـسمع أنااسمع كالمي ألن ال يوجد  :حيانا قليلة لكن القاعدةأ .هذا قلت أنا

 .  جتيب له األمر أو النهي مرتبطا بالعلةًئامدا

 
 من أساليب غرس الطمأنينة لدى الطفل التالمس اجلسدي حيتـاج الطفـل ملـسه باليـد واملداعبـة 

 ألن هذا يعطيه شعورا بالطمأنينة ويستشعر من خالهلا دفء احلنان واملودة والروابط التي جتمعـه ؛والضم

 فالطفــل يف مراحــل طفولتــه األوىل تــشتد حاجتــه إىل اللمــس ؛ًلوالــدين وتكــون لديــه شــعورا بــالقبولبا

رتبيت عىل الكتف مسح رأسه ونحو ذلـك هـذا وكلهـا وسـائل واملالعبة واملداعبة فمهم جدا ال توالرتبي

 ووقف عـن ج ممكن نذكر حديث ابن عباس ملا صىل خلف النبي ،ممتعة جتسد األمن والطمأنينة يف النفس

يساره فحوله إىل يمني وأخذ وهو يف الصالة يلمـس أذنـه هـذا نـوع مـن التواصـل اجلـسدي الـذي يعطيـه 



 

 

   

ْإن«ًاطمئنانا وفيه نوع من التـودد هلـذا الطفـل ويف احلـديث أيـضا  َأردت ِ ْ َ َتليـني َ ِ ْ َقلبـك َ ِ ْ ْفـأطعم َ ِ ْ َاملـسكني ََ ِ ِْ ْ 

ْوامسح ََ َرأس ْ ْ ِاليتيم َ ِ َ ًيم هـذا أيـضا مـن التواصـل يعنـي اجلاذبيـة إن ميـزة الرضـاعة فمسح رأس اليت )٣٢(»ْ

الطبيعية ال تكمن فقط يف مميزات حليب األم ولكن األهم فيه مالمسة جسد األم لالبن والضم التـي تـتم 

 وتعلـم ،خالل عملية الرضاعة كام أن ملـس الطفـل أثنـاء احلـديث معـه يفـتح لتقبـل الكـالم والتوجيهـات

 الــذي جتعلــه أكثــر ، كــام أن ملــس الطفــل يقــوي لديــه اخلــصائص االجتامعيــة،دةالنطــق والكلــامت اجلديــ

 ويف الوقت نفسه إن حرمان الطفل من ملسات احلنان ، وقدرة عىل التعامل مع الناس يف املستقبل،اًانسجام

نـشأ ًتقبال ي وأقـل قـدرة عـىل التفاعـل مـع النـاس مـس،ًيف طفولته جيعله أكثر انطوائية وانعزاال عن املجتمع

 .منطويا منعزال خجوال

ع الطمأنينـة يف نفـس الطفـل عنـاق باإلجيابية أو التواصل اجلسدي التي تشاالحتكاك من مظاهر 

الطفل وضع اليد عىل كتفه أو الرتبيت عىل كتفه تقبيل الطفل ضم الطفل إىل جانبك األيمن وضع اليـد يف 

ن مبالغة ضم الطفل إىل صدرك تنويم الطفل بني يد الطفل أثناء السري أو احلديث محل الطفل وامليش به دو

 فهذه كله عبارة عن تواصل غري لفظي التواصل يتم ليس فقـط بـالكالم ؛الفينة واألخرى عىل صدر والده

فيه تواصل لفظي بالكالم وفيه تواصل جسدي أو تواصل غري لفظـي وهـذه يعنـي نـامذج لـبعض وسـائل 

 .شياءالتواصل فأنت ترسل له رسالة مثل هذه األ

 من الوسائل تربية الشعور بالطمأنينة عند الطفل تنمية االنتامء فاحلاجة إىل االنتامء حاجة إنسانية 

 وهو بحاجة إىل استشعار عضويته يف العائلة طبعا هذه بتكون أسـوء ،منذ السنوات األوىل من حياة الطفل

ً مـثال كاأليتـام أو اللقطـاء أو نحـو ،الجـئما تكون من احلرمان من االنتامء يف األطفال الذين يرتبون يف امل

ا هذه مؤسسة وموظفني معروف األشياء التي حتـصل معهـم ًذلك طبعا بيحرم من مسألة االنتامء هذه طبع

 .فعشان تقارن بني أمهية االنتامء

                                     
 .)حسنه األلباين (سمسند أمحد من حديث أيب هريرة ) ٣٢(



 

 

   

قارن بني طفل بينشأ يف أرسة ينتمي إليهـا وتنتمـي إليـه وبـني هـذا الـذي يرتبـى يف هـذه األمـاكن 

 ولـذلك خيـرج منـه أحيانـا شخـصيات معاديـة للمجتمـع وترتكـب جـرائم ؛رق بـني االثنـنيوتشوف الفـ

وإدمان وكذا وكذا نتيجة عدم وجود هذه الطمأنينـة التـي تنـشأ مـن الـشعور بـاالنتامء ألرسة أنـه منـتم إىل 

تبنـي  ذلك ابتعاد هؤالء األوالد أو إيوائهم إىل أرس بالوضع الـرشعي الـرصيح طبعـا لـيس بنظـام ال؛أرسة

املخالف للرشيعة هذا من أعظم األعامل الصاحلة إنقاذ نفس بعـض النـاس بـتفهم ان مـن أجـل أن التبنـي 

 األطفـال ويربيهـا أل ممكـن تتعمـل ضـوابط معينـة سالم يبقى أل حمدش جييب حـد مـن هـؤالءحرام يف اإل

ًميحصلش خمالفة رشعية كأن مثال زوجته ترضع مثال هذا الطفل فبالتايل تصبح هـي  أمـه والـزوج يـصبح ً

 . يف كرب السنهكذاأباه ويصبح أوالده أخوات يف الرضاعة وماحتصلش مشاكل بعد 

 فـصل عـن أوالده أحـسن ثـمً حتى لو رباه حلد ما خرج العارشة أو الثانية عرش مثال قبل البلـوغ 

مية  لكـن لألسـف الـشديد قـوانني التبنـي قـوانني معانـدة للقواعـد اإلسـال،من ما حـدش يرعـاه خـالص

الرشيفة وذلك يوقعون الناس يف حرج ألهنم جيربونه عىل تـسجيله بإسـمه فمـن ثـم هـذا املوضـوع حمتـاج 

إلعادة نظر لفتح باب الرمحة هلؤالء األطفال وضامن مستقبل أفـضل هلـم كلـام شـعر الطفـل بـاالنتامء كلـام 

 الوالء للقـيم التـي يتلقاهـا  الوالء من عقيدته الوالء لوطنه،زادت طمأنينته وتشكلت أواصل الوالء لديه

 كـل أرسة هلـا منظومـة قـيم فهـو بيتـرشهبا ،من العائلة من ضمن احتياجات الطفل انه يتلقى منظومة القيم

من وجوده من خالل وجوده يف هذه األرسة بالطريقة التلقائية تتولد مـشاعر انـتامء اإلنـسان لألشـياء مـن 

 ولـذلك كـان ؛وتتعـزز وتتـسع لنمـو مـدارك هـذا اإلنـسان كام تنمو هـذه املـشاعر ،حوله مع حلظة ميالده

 . الشعور باالنتامء راسخا يف التكوين اإلنساين

مرحلة االنتامء تعد نتاجا طبيعيا إلشباع يتلقاه الطفل من الوالدين فيتسع هذا االنـتامء بعـد ذلـك 

 فيشمل االنتامء ملجتمـع  ويتوسع أكثر،ليشمل األصدقاء وزمالء الدراسة أو اجلريان أو األندية ونحو هذا

 األطفال الذين ال يتلقون الرعايـة العائليـة الكافيـة ،ويبدأ احلس برضورة التعاطف والتعاون مع اآلخرين



 

 

   

 ،ً والعالقات التـي تنـرش بيـنهم وبـني غـريهم مـستقبال،واإلحساس باالنتامء تتزعزع عالقاهتم االجتامعية

 وإشباع هذه احلاجة من شأنه أن جيـذر عالقـات الطفـل ،ستكون مغلفة بالشك وعدم الثقة واحلذر الزائد

 مـرتبط ًدائـام يعد الوجود املستمر حلياة األبناء احـد أسـاليب بنـاء الطمأنينـة ومـستمر ،االجتامعية مستقبال

باألرسة عن طريق احلوار الودود املستمر بني كل أفراد األرسة عـن طريـق اجـتامع يـومي ملناقـشة أحـداث 

رسة ال يقترص عىل توفري املأوي وال عـىل نظافـة الطفـل وتـوفري احتياجاتـه املاديـة ولكـن  إن دور األ،اليوم

 وليس جمرد ظـروف جيـدة مناسـبة للمعيـشة كـام أن ،أنشأت األبناء حتتاج قبل كل يشء إىل احلب واالنتامء

 .عتبارقيمة الطفل وتقديره لذاته تنشأ بشكل كبري من خالل إشباع حاجته إىل االنتامء وشعوره باال

ما هي األشياء أو الوسائل التي تقوي الـشعور بـاالنتامء وتغـذي احلاجـة النفـسية إىل االنـتامء ممـا 

 ؟يساهم يف طمأنة الطفل ومتتني روابط األبوة واألمومة

 .احلوار الدائم -١

 .استشارة الطفل يف بعض القضايا األرسية -٢

 .فتح املجال لديه لالختيار -٣

 .وليات التي تراعي قدرتهتكليفه بعض املسئ -٤

 .اللعب اجلامعي واأللعاب العائلية -٥

 فالطفل مهام تـوفرت لديـه األمـور املاديـة قـد يكـون أكثـر ؛تشجيعه عىل االختالط باألطفال -٦

 .حرم األمان النفيس والطمأنينةًجوعا إذا 

 
ي احلاجة إىل املـدح طبعـا الكـالم لـيس ننتقل بعد ذلك إىل نوع آخر من االحتياجات النفسية وه

بيتم يف احتياجات الطفل كثرية يف احتياجات مادية كثرية جدا مثل احلاجة إىل الطعام والرشاب واملالبـس 

وكذا وكذا من األمـور املاديـة لكـن يف أغلـب النـاس ال يقـرصون يف النـواحي املاديـة لكـن اخلطـر هـو أن 



 

 

   

الحتياجات املادية ان حد ينظف له حد يأكلـه وهيـتم بـه لكـن كثـري اعتقادهم أن املطلوب فقط هو إشباع ا

 .من الناس يغفلون عن فهم ما الذي حيتاجه الطفل

تقول هذا ملا يكرب شوية نبقى هنتم بالرتبية وبالتـايل تفـوت أخطـر تظل ناس فقط هناك أ هذاليس 

األول وهـي أخطـر مرحلة يف وضع حجر األساس أو أساس بناء شخصية الطفل وهي اخلمـس سـنوات 

اخلمـسة يف %. ٩٥من تربية الطفـل أو صـناعة نمـوذج شخـصيته % ٩٥حاجة وبتتم فيها عىل بعض اآلراء 

 بس طبعا بيكـون صـعب التغيـري فيهـا فخـسارة أن نـضيع الفرصـة الذهبيـة ١٨املائة هذه تتعامل حلد سنة 

نا احنـا أكـرب فـرتة حتظـى بـأكرب بيتم يف اخلمس سـنني األوىل عنـد% ٩٥الفرتاض صحة هذه النظرية ان الـ 

قدر من اإلمهال هي هذه الفرتة انظر إليه إنه قطعة حلم أو لعبة نتلهى هبـا نتـسىل بيـه بـدون أن نفهـم كيـف 

يفكر أو ما الذي حيتاجه خاصة االحتياجات النفسية وهي ال تقل أمهيتها عن االحتياجات املاديـة التـي ال 

 .يقرص فيها غالبا أحد من اآلباء

ًك نوع آخر من االحتياج عند الطفل احلاجة إىل املدح هي قريبـة أيـضا إىل احلاجـة إىل التقـدير هنا

 .فاملدح يعترب داخل حتت عنوان كبري عملية التأديب تشمل مبدأ الثواب والعقاب الثواب

 :الثواب نوعان

ه لكـن الثنـاء عليـ) مـدح(ثواب معنوي أو نفيس فمن الثواب املعنوي مدح الطفل وثواب مادي 

بضوابط طبعا فاملدح طبعا هذا أسلوب إسالمي وثبت كثري من األدلة يف الرشيعة الرشيفة تدل عـىل أمهيـة 

 . املدح الذي يراد به التشجيع-حتى بالنسبة للكبار 

ُاعملـوا«:  عىل بعض الصحابة حيفرون بئر زمزم ويعملون فيـه قـالجملا مر  َ ْفـإنكم ْ ُ َّ ِ َعـىل َ ٍعمـل َ َ َ 

ٍصــالح ِ َهكــذا«: مناســبة أخــرى قــالو )٣٣(»َ َ ُفاصــنَعوا َ ْ ْاهجهــم«قــال حلــسان  »َ ُ ُ ْأو ْ ْهــاجهم َ ِ ِ ــل َ ُوجربي ِ ْ ِ َ 

                                     
 .بصحيح البخاري من حديث ابن عباس ) ٣٣(



 

 

   

َمعك َ ًفهذا كله تشجيع ففيه مدح غري مذموم فيه مدح تربـوي بـس فيـه ضـوابط ألن احنـا أيـضا إذا  )٣٤(»َ

 .متادينا يف املدح بدون ضوابط هنرتكب أخطاء مرضة

جيابيات وترسيخ للقيم املحمودة واملحبوبة ولذلك كان مدح فاملدح رفع للمعنويات وتثبيت لإل

الطفل وسيلة تربوية تشبع حاجة كاملة بداخل اإلنسان عموما والطفل خصوصا وهو منهج تربوي اتبعه 

 إطالق أفـضل األلقـاب ج صغارا كانوا أم كبارا ومن كامل مدحه لصحابته ش مع صحابته جالرسول 

ثمنـه أل األلقـاب يف لكن ال بلفظ باشا وغريه والكالم الـذي ال يعطـي الم عليهم يعني فيه ألقاب يف اإلس

اإلسالم حسب خدمة الدين األلقاب يف اإلسالم ليست عنرصية وال قبلية وإنـام هـي خدمـة الـدين فجـد 

 سيف اهللا املسلول قال إن خالدا سيف اهللا سـله اهللا عـىل سالرسول عليه الصالة والسالم سمى خالدا 

 أمـني األمـة الفـاروق عمـر س لقب خالـد بـسيف اهللا محـزة أسـد اهللا أو سـيد الـشهداء ساملرشكني 

 جعفـر الطيـار فهـذه ألقـاب يعنـي مـن أعـىل درجـات س أكثر أمتي حياء عثامن سالصديق أبو بكر 

 .املدح إنه بيلصق به لقبا فيه ثناء عىل إنجازاته أو خدمته لإلسالم

 
يراه الطفل بل كذلك فيام حيب أن يتصف بـه مـن صـفات وخلـق ومـدح املدح ال يكون فقط فيام 

الطفل بام يمكنه أن يفعل أو يكون هو دفع وتشجيع له نحو اخلري فاملدح له عالقة بقضية التقدير احنا هنـا 

 حتـى يف حـق الكبـار لكـن آلنوقتـه هـذا بنتكلم عن املدح الرتبوي ألن املدح له فقه مفـصل شـوية لـيس 

ع معني من املدح وهو املدح الرتبوي الذي يـشبع يف اإلنـسان احلاجـة املتجـزرة يف أعامقـه إىل نتكلم عىل نو

التقدير ورغبته يف إشباعها يعني من أسدى لكم معروفا فاكفئوا فإن مل تكافئوه فقولـوا لـه جـزاك اهللا خـريا 

° ± ] : عـاىل قـالفا هذا نوع من املدح واالعرتاف باجلميل ومقابلة اإلحـسان باإلحـسان ألن اهللا ت

                                     
 .سمتفق عليه من حديث الرباء بن عازب ) ٣٤(



 

 

   

 µ ´ ³ ²Z)٣٥(
رحمن[  ونس[ Z! " # $ %& ] ] ٦٠: ال ــــإذا  ]٢٦: ی ف

ْمـن«: اإلنسان حيتاج إىل التقدير بل وصل األمر إىل أن النبي عليه الصالة والسالم قال ُيـشكر َال َ ُ ْ اس َ  َالنـَّ

ُيشكر َال ُ ْ ه اإلنـسان إليـك هـذا مـن فجعل االعرتاف باجلميل أو الثناء عىل اإلحسان الذي حيسن )٣٦(»اهللاََّ َ

حق املسلم أن يسدي إليك معروفا أن تكافئه عىل األقل بالدعاء فإذن كل إنسان حيتاج إىل التقـدير وعنـده 

 .رغبة يف إشباع احلاجة إىل التقدير

 
 طبعـا طفلـة ً مثال مدرسة طفلة رسـمت هلـا شـجر وحاجـاتتأيتمما يشبع هذه الرغبة إىل التقدير 

 أبدا إن ال يصلح وهي تعبت يف اللوحة لذلك فتذهبترسم والرسم هذا يشء مهم جدا بالنسبة لألطفال 

يلـون لـك الـسام بلـون الـورق املدرس يعيب أبدا عىل الرسم أبدا ألنه نوع من التنفيس هو بيـسقطها عـىل 

فهـي صـورة مـن صـور التنفـيس  بينفـسها ويطلعهـا هـواسود ال تنتقضه هذه عبارة عن انطباعات داخلية 

 .والتعبري عام بداخله

 ،ً حصل يعني طفلة مثال جايه للمدرسة والبنت فعال برتسم كـويس جـداوهذاً املدرسة مثال تأيت

ا هذه فقالت هلا إيـه القـرف هـذا وراحـت هنويعملي لتاحلاجات اولكن املدرسة قاعدة شغالة يف الرتيكوا 

ب ما تنفعش تكون مربية إطالقا فالشاهد إن ال بد أن لكل حاجة لـني ًرمت هلا الكراسة مثال فا هذا أسلو

يف التعامل مع األطفال وإن نـشبع االحتيـاج إىل املـدح لكـن بـصدق لـيس مبالغـة فإنـك لـو قلـت البنـك 

 أحسنت هلذه التـرصف وهـذا اإلنجـاز طبيعـي ًأيضاأحسنت يتشجع وصار يبحث عن األحسن هايرتقى 

الثناء هذا تاين وأكثر فيبدأ بإنـه جيتهـد لفعـل األحـسن بله ي تأيت ت بقى احلاجة اليد جدا وعايزإنه يبقى سع

 .فيام بعد

                                     
  ).بكة اإلسالميةالش: املصدر (رجاله ثقات وإسناده متصلالبلد األربعون،   )٣٥(
 .ظوحسنه األلباين » حسن صحيح« وقال سسنن الرتمذي من حديث أيب هريرة ) ٣٦(



 

 

   

 
كثري من اآلباء واألمهات يبخلون عىل أبنائهم باملدح لكن يف حالة التوبيخ ما شاء اهللا يف التـوبيخ 

السخرية والتهكم والتحقري ال حد بيقرص يعني قـارن بـني كميـة املـدح وبـني واللوم والعتاب والتهزيء و

كمية التوبيخ والعتاب واإلهانة واالحتقار لألسف الشديد جتد الفـرق شاسـعا بيـنهم فتجـد الـسابقني إىل 

التوبيخ واللوم لو رأوا ما ال يرضيهم من أبنائهم وترى تركيزهم عىل أخطـاء األبنـاء وسـوء تـرصفاهتم مـا 

يشوفش غري األخطاء بس بدل الرتكيز عىل اإلجيابيات واألعامل احلسنة التي تصدر منهم وبالتـايل تكفـل ب

االنتقاضات وتغيب كلامت التشجيع من قـاموس كلـامت األبـوين، والعائلـة النقـادة هـذه تعمـل مـشاكل 

ي كـل حاجـة ينتقـضها تـنفسية من ضمنها فيام بعد ممكن برتشح الطفل وتعمل له انفصام العائلة النقادة ال

نقض يف كل يشء يف كل ترصف بينتقضه يقولوا وقد ال نكون مغالني لو أكدنا أن درمها من املـدح أفـضل 

 .من قنطار من الذم

 
 وخيل ،حيكي هنا ويقول اعتادت بنت صغرية أن تذهب إىل املدرسة كل صباح ويداها متسختان

 ومل تـرد املدرسـة اللطيفـة ان جتـرح شـعور البنـت وقـد ،قذارة هو هـو كـل يـومملدرستها أن نوع الوسخ ال

أحست أهنا يف بيتها ال حتظى يف بيتها بالعناية الالزمة فأبواهـا ال هيـتامن هبـا وهـذا مـا حاولـت املدرسـة أن 

هبت تتداركه ويومها قالت هلا مـا أمجـل يـديك ملـاذا ال تـذهبني وتغـسلينهام لكـي يـرى اجلميـع مجـاهلام فـذ

الصغرية مبتهجة وغسلت يدهيا وعادت مرشقة الوجه ثـم مـدت يـدهيا أمـام املدرسـة مفـاخرة بتفتخـر إن 

 تبني بقـى مـن أجـل أن تفتخـر هبـذا ضـمتها املعلمـة بـذراعيها وقالـت فينبغيألهنا قالت هلا إيديكي مجيلة 

 وبعـد ذلـك صـارت الفتـاة ،صحيح ما أمجلهام أرأيتي الفرق الذي نتج باستعامل قليل من املاء والـصابون

 .تأيت إىل املدرسة كل يوم أنظف مما قبله حتى أصبحت من أكثر التلميذات نظافة وترتيبا



 

 

   

ًأيضا يف هذه احلالة الذي عالج املشكلة عند البنت كلمة مدح ولباقة يف استعامل العبارة فتغـريت 

 .الفتاة تغيريا إجيابيا بكلمة مدح وحتسنت حالته

لذلك فاإلسالم يرفـع جـدا شـأن الكلمـة الطيبـة ًشيئا؛  تكلف نالدواء كلمة ليعني أحيانا ممكن 

 .وجيعلها عبادة الكلمة صدقة

 وبعـث يف نفـسه الفخـر واالعتـزاز ، لفـت انتباهـه هـذا املـديح،إن الطفل كلام سمع املدح والثناء

 واملـدح قـد ،خـرين والقوة لبذل مزيد يف كل ما حيقق له مـدحا ورضـا مـن اآل،والدافعية للعمل واإلنجاز

 كـأن متدحـه مبـارشة تـرصحيا أو متدحـه يف ،يتخـذ شـكل التلمـيح والتـرصيح بـشكل مبـارش وغـري مبـارش

معرض حديثك مع صديق سواء باهلاتف أو مبارشة وكلها واسئل ناجحة يف حتقيق السلوك اإلجيايب لديـه 

يا قد يستحق الطفل املدح لشخصه طب ماذا عن اخلطوات أو املعايري التي جتعلنا نمدح الطفل مدحا إجياب

 ، يف احلالتني هو حمتاج إىل إشباع هـذه احلالـة النفـسية،وبنوته وقد يستحقه إلنجازاته وحسن ما يصدر منه

 وإذا كـان الطفـل يف ، وترافقـه إىل مهـده، تبدأ مع اإلنسان منذ طفولتـه، وحاجة برشية،وهي فطرة إنسانية

 فألنه حمتاج إىل املدح لتعزيـز هـذه ؛واالنقياد بدافع إرضاء الوالدين ،أحيان كثرية يسعى للتفوق واإلنجاز

 . وبناء الثقة يف قدراته وسلوكياته،السلوكيات اإلجيابية لديه

وهذا الطريق لتقوية الصفات اإلجيابية لديه من شجاعة وكرم وحب للعمـل وطاعـة وللوالـدين 

 :كذلك وسيلة لبناء الصفات الذاتية اإلجيابية

 .حالطمو -١

 .الشجاعة -٢

 .التفاين يف العمل -٣

 .احلرص عىل النجاح بصفة عامة -٤



 

 

   

 
 :ثم يذكر ست خطوات عملية يف قضية املدح اإلجيايب املدح البناء أول هذه اخلطوات يقول

إنجازاته متدح  ركز أكثر عىل اإلنجاز ال عىل الشخص ذاته يعني ممكن هو نفسه يمدح وممكن -١

 أنـتتقـول لـه ال أن أول قاعدة للمدح اإلجيايب البناء إنك تركز عـىل اإلنجـاز نفـسه لـيس عـىل الـشخص 

املـدح هو أحسن طفل يف الدنيا وانتي أمجل بنت يف العامل يعني الكالم منصب عىل ذاته امدح السلوك هذا 

 عمله ال عىل الشخص لذاته فينبغـي هو اإلجيايب امتدح السلوك فركز أكثر عىل اإلنجاز يشء كويس الذي

احلرص أكثر عىل مدح كل ما يصدر عن الطفل من إنجازات مهام كانت ضئيلة يف نظرنـا فهـي فـيام يتعلـق 

 .بطفل كبرية قياسا مع قدراته الذاتية واإلنجاز هو كل سلوك يصدر عنه أو خلق يتصف به

 :أمثلة

ًمثال هذه أمثلة مثال ما أروعك ألنك ً: 

ً فهنا املدح جاء معلال بالسلوك فهو يعرف ان اهلدوء ملا يكـون مـثال يف ضـيافة نـاس أو  هادئ-١ ً

 .نحو ذلك يتحىل باهلدوء ما أروعك ألنك هادئ

ًمثال كم أحبك لكالمك الطيب فهنا أيضا مدح للسلوك -٢ ً. 

 .تستحق االمتياز ألنك جمد مدح للجدية كم -٣

 .مس يف أوقاهتا مدح لإلنجاز وليس للشخصابني رائع ألنه حيافظ عىل الصلوات اخل -٤

 :مالحظة

ينبغي االبتعاد قدر املستطاع عن التعميم ألن التعميم لن يقدم الطفل خطـوة نحـو اإلنجـاز الزم 

حتدد له حاجة حمددة مـن أجـل أن تلفـت نظـره ألمهيـة هـذه الـصفة أو ألمهيـة هـذا اخللـق أو ألمهيـة هـذا 

 أشطر طفـل يف العـامل انتـي أمجـل بنـت إىل آخـره كـالم عـام أو أنتمل  أمجل طفل يف العاأنتاإلنجاز لكن 



 

 

   

ليـك نـوعي تعمـيم امتـدح يشء خأتـرك ال يف السلوك لكن ن يفعل يشءأحسن طفل إىل آخره كالم عام ل

 .  هذا هو الذي يدفعه إىل األمام مدح يف اإلنجاز وليس يف الشخص ذاتهخصص املدح بصفة أو بخلق،

 
بعقليتك أنـت ال حتاسبه  »طفلك ليس أنت« قاعدة مهمة جدا ًدائاموطبعا احنا بنستحرض بنتكلم 

 بينضج وبينمـو فـإذا الزم وما زاللكن حاسبه بعقليتك حينام كنت طفال مثله ال خربة يف احلياة وال معرفة 

هذه املفاهيم فهنا ما دام بيحـاول امتـدح له  بث منه ون نحاول نقرتبكيفيفكر كيف الطفل نرى التعامل 

 .املحاوالت حتى ولو كانت املحاوالت ال تأيت بنتيجة مطلوبة

 
فالطفل يف بدايات نموه حيـاول فيـنجح أحيانـا وال ينجـز أحيانـا أخـرى وهـذه سـنة اهللا يف خلقـه 

 واإلنجاز والعكس الفشل يكون ،ل فشل خطوة نحو النجاحفينبغي أن نشجع كل املحاوالت وأن نعد ك

 . يف اآلخر أول خطوات النجاحهو

 فالفـشل هـو خطـوة يف ؛كام يقول بعضهم لقد فشلت وفشلت وفـشلت ولـذلك نجحـت أخـريا

 .طريق اإلنجاز

 يميش وهو حيبوا عىل األرض ثـم حيـاول أن يـستند ملقعـد ويمـيش خطـوتني أقولًمثال ختيلوا ملا ه

ــدي ــرهوبع ــىل األرض إىل آخ ــع ع ــل ؛ن يق ــشجع ك ــي أن ن ــام فينبغ ــدم إىل األم ــاوالت للتق ــا حم ــذه كله  فه

 ال ال ،املحاوالت وأن نعد كل فشل خطوة نحو النجاح واإلنجاز واللحظة من حتبيط الطفل أثناء حماولته

دة انـه ئـا فال يوجـدتبعت له رسالة انـه عـاجز وفاشـل وألنك  ال حتبه، أنت أعمل لك املوضوع فأناهات 

 .يقدر يعمل حاجة لكن سيبه حياول اليوم

 رأيت طفلة صغرية جالسة عىل مقعد والبسة سويرت وبعدين عايزة ختلع السويرت فقاعدة تـشد أنا

 قلـت هلـا فكـي السـستة فهيـه نزلـت أنـاالكم من هنا ومن هنا حتاول كل حمـاوالت اهنـا ختلعـه فمـن بعيـد 



 

 

   

يل باإليـد التانيـة حلـد مـا فكيتهـا خـالص وراحـت وخلعـت اإليـه السستة لقيتها ماشية امسكي بإيد واعم

 رحت قايل طب هات وانا اعمل لك املهمة هذه فلام حياول شجعه عىل املحاولة أنتبخالف ما لو جيت 

 بيأكل نفسه ال هاهبدل اهلدوم إيه حكاية اهلدوم إيـه هو، يأكل سيبه يأكلألن هذه عالمة عىل النمو حياول 

 كيف تعطل نموه سـيبه ينمـو هـذه حاجـه كويـسة انـه بيحـاول ينمو هوان األرض تتسخ مشكلة اهلدوم و

نـه أيستقل يعني معناه نمو نفيس وبدين كويس جدا احنا بنشجعه عىل هذا فاملحاوالت ال بد أن نمتـدحها 

يعني يشء كويس بيحاول يرسـم بيحـاول يمـيش بيحـاول يركـب دراجـة بيحـاول يعمـل أي يشء جديـد 

 . احنا نمتدح املحاولة حتى ينجح يف اإلنجازفاملفروض ان

 
فلنحذر من حتبيط الطفل أثناء حماوالته لكي ال يـصاب بخيبـة األمـل وتـضعف ثقاتـه يف قدراتـه 

صـحابه يف النـرص النبي عليه الصالة والسالم وهـو يف أحلـك الظـروف وهـو يف حـصار األحـزاب يعـد أ

والتمكني ويزرع إليهم الثقة يف نرص اهللا ثم يف قدرهتم عـىل الـصرب والثبـات والنجـاح وطبعـا عنـدنا أمثلـة 

 وهـو متوسـد بـردة لـه يف ظـل ج يقول أتينـا رسـول اهللا سكثرية جدا يف السنة يعني خباب ابن األرت 

لتعذيب واالضطهاد مـأل املـرشكني فقلـن يـا الكعبة وقد لقينا من املرشكني شدة املرحلة املكية حيث كان ا

ْقد« جرسول اهللا أال تدعوا لنا أال تستنرص لنا فقال الرسول  َكان َ ْمن َ ْقبلكم َ ُ َ ْ ُيؤخذ َ َ ْ ُالرجل ُ ُ ُفيحفر َّ َ َْ ُله ُ  ِيف َ

ِاألرض ْ َ ُفيجعل ْ َ ْ ُ َفيها َ ُفيجاء ِ َ ُ ِباملنْشار َ َ ِ ْ ُفيوضع ِ َُ َعىل َ ِرأسه َ ِ ْ ُفيجعل َ َ ْ ُ ِنصفني َ ْ َ ْ ُويمشط ِ َ ْ ُ ِبأمـشاط َ َ ْ َ ِاحلديـد ِ ِ َ  َمـا ْ

َدون ِحلمه ُ ِ ْ ِوعظمه َ ِ ْ َ َفام َ ُيصده َ ُ َذلك َُّ ِ ْعن َ ِدينه َ ِ َّليتمن َواهللاَِّ ِ ََّ ِ َهذا َ ُاألمر َ ْ َ َّحتى ْ َيسري َ
ِ ُالراكب َ ِ ْمن َّ َصـنْعاء ِ َ َإىل َ ِ 

َحرضموت ْْ ََ ُخيَاف َال َ َّإال َ َوالذئب اهللاََّ ِ َْ َعىل ِّ ِغنَمه َ ِ ففي أشد اللحظات اضـطهادا كـان يفـتح أمـامهم  )٣٧(»َ

 . ]٦: الشرح[ Z¬ ® ¯ ° ± ] هناك فرج  »باب األمل يف إن فيه فرج بعد هذا الكرب

                                     
ّصحيح البخاري من حديث خباب بن األرت ) ٣٧( َ  .سَ



 

 

   

 
 جايب نتيجة هكذا نزرع األمل حتى لو بيحاول بيفشل أل هيجي وقت ويكون أحسن من ًدائامف

 سـيكون واثـق املـرة اجلايـة أنـا فيقولـوا أل إن شـاء اهللا هكـذاثـل ًمثال االمتحانات كعك بقـى وحاجـات م

 فـإذن الفـشل خطـوة نحـو ينمـو هايتـصلح ألنـه ًدائام تفتح له أمل انه ًدائام يقعد يرضبه ويكتفه فأحسن ال

 .النجاح ومن الفشل يتعلم اإلنسان بيشوف أخطاؤه إيه ويبدأ يستدركها

 
 . ركز أكثر عىل اإلنجاز ال عىل الشخص ذاته:اخلطوة األوىل -١

 .  امتدح املحاوالت ولو مل تكن إنجازات:اخلطوة الثانية -٢

 فيـه فمـدحك البنـك يـزرع لديـه الـشعور بأنـه ، مدح ابنك يدل عـىل رغبتـك:اخلطوة الثالثة -٣

ة لديـه إنـه مـصدر فخـر هلـم وهـم مرغوب فيه ويومهه مـدح الوالـدين بالدرجـة األوىل لتحقيـق الطمأنينـ

 أو أنك ال تعـرتف ،فرحان به كام أن غياب مدحك ألبنائك يوحي إليهم أنك ال حتبهم أو ال هيمك أمرهم

 ومن هنا تنـشأ الشخـصيات الـضعيفة املنطويـة غـري القـادرة عـىل حتقيـق النجـاح ،بقدراهتم واستقالليتهم

 . ومواجهة الظروف االجتامعية والنفسية،والتفوق

 متـدح وتقـول ال أنـت مهمـة جـدا يعنـي هذهامدح وأنت مقتنع وال جتامل و :اخلطوة الرابعة -٤

ً فعـال فعـل إنجـاز يـستحق املـدح وال جتامـل ألن الطفـل بيكـون هون أ مقتنع أنتكالم رياء لكن امدح و

 ال هكـذا انه ممدوح بالكذب فعـشان يعرفعنده وعي كبري جدا فوق ما نتصور فالطفل لو مدح بالكذب 

 بإحساسه وذكائه متى تكون صادقا يف مدحك يعرف فعله فالطفل هونبالغ يف املدح ونمدح يشء حقيقي 

ومتى تكون مبالغا وجمامال لذلك إحرص عىل مدح كل ما تراه صاحلا فيه ولو صـغر وكـل حماولـة صـاحلة 

 يكتـشف بـسهولة جـدا هـولديه ولو مل تتم وابتعد عن أسلوب املدح للمدح أو التفاخر أو املبالغة املـرضة 



 

 

   

انت بتكذب عليه لو بتبالغ يف املدح فامدح فقط ما أنجزه أو ما حياول إنجازه وباملبالغة هايفقد الثقـة فيـك 

 . بتقول أي كالمأنتان 

اتبع أسلوب التشجيع يف مواقف التشجيع فمن حاول ومل يـنجح حيتـاج إىل  :اخلطوة اخلامسة -٥

 فرص بيتعلم فيها السقوط ن هذه فرص الفشل هذهأيتعلم الطفل م تشجيع وبناء طموح نحو النجاح الز

 فقط يـنهض مـن هكذاليس هناية املطاف وأن من يسقط إما أن يقوم ليتدارك وإما أن تدوسه األقدام يعني 

جديد وحياول ويستمر وإن مكث يف احلفرة واستوطنها ستطأه األقدام وأن حاالت العرس طبيعية وحتتـاج 

ي رضوري جدا اإلحباط مهم جدا الطفل يتعرض أحيانا إلحباط بس إحباط حمكوم يعني إىل مواجهة يعن

الطفل الزم بيستأذن عليك السالم عليكم أدخل تقول له أدخل ألنه بدء يطبق أحكـام االسـتئذان وآدابـه 

 مـرة تقـول لـه هكـذاك الـسالم علـيكم أدخـل الزم مـرة بعـد يقولـلكن الزم مرة بعد أربع مخس مـرات 

 يتـدرب ،ا حتى لو كان ممكن يدخل ألن املقصود هنا تعمل له إحباط من أجل أن يتحمل اإلحباطارجعو

 ليس أخذ فقط هذا أخذ وعطاء وإن ممن يفـشل أحيانـا هـذا يشء عـادي فلـام بتقـول لـه ًدائامعىل أن احلياة 

يعـرف ان كـل ارجعوا وهو بيحبط أول مرة بيتصدم جدا ال بد من إحباط حمكوم بني وقت آلخر ليتعود و

 سـيقدر يشء لـيس كـل هبسهولة وأحيانا ممكن يتدرب عىل مواجهـة اإلحبـاط ألنـال يناهلا حاجة يف احلياة 

 يف احلياة الدنيا ففي حاالت العرس التي تـأيت بـام ال تـشتهي الـسفن الزم يفهـم ان هـذا حيصل عليهعىل أن 

حـاول خـالص ًملـا يريـد مـستقبال  يوصـل يشء طبيعي ووارد يف احلياة انه أحيانا ممكن حياول وما يقدرش

 : يكفي رشف املحاولة كام يقولون

 وأبلغ نفس عذرها مثل أنجح

 : ويقول اآلخر

 .عيل أن أسعى وليس عيل إدراك النجاح



 

 

   

 قاعـدة مهمـة جـدا جـدا يف قاعـدة الثـواب هذهكن جاهزا للمدح وال تتأخر و: السادسةاخلطوة 

 بعد، إن الثواب والعقاب ال بد أن يـأتيهام رشكـا بعـد الفعـل الـذي والعقاب كام سنفصلها إن شاء اهللا فيام

يستحق يعني الولد عمل ترصف كويس بالنهار ماينفعش األم تقول له هذا ملا جيي والدك بالليـل هاخليـه 

  .جييب لك مكافئة أو لعبة أو حلوى بالليل

 يكون ًدائام يف الرتبية همونيف ن من الذيكثري الواحد جاهز ولذلك جتد ناس ًدائاميكون ينبغي  ال

يف جيبه شيكوالته يعني حاجات مـن احللويـات التـي حيبهـا األطفـال الزم تكـون جـاهز معـاك األسـلحة 

 .تكافأه يف احلالةجيد بتاعتك من أجل أن لو حصل ترصف 

من أجل أن حيصل ربط رشطي بني الفعل وبني الثواب أو العقاب عىل طول من أجل أن فينبغي 

الثنـاء أو خـاله هايمـسح رأس أو يثنـي بيل أتى اهلدية أو الذي أتى ي الذي هون السلوك هذا أ يربط يعرف

عليا أو يمدحني ألن املدح كام قلنا نوع من أنواع الثواب غري املادي علشان تغرس فيه ان الفعل هذا صح 

 معـني ويـستحق الذي عمله ال بد أن يكون الثواب مبارشة بعـد الفعـل كـذلك العقـاب إذا أخطـأ يف يشء

 .العقاب

فال بد أن يعاقب مبارشة بعد الفعل فاإلنجاز يتعزز لو أرسعت باملدح ساعة حتقيقه وهو أحـسن 

 .املدح وأكثره نجاعة وإجيابية

 وهي حلظـات مهمـة لـربط الطفـل ،كام أن حلظة اإلنجاز عادة ما ترافقها مشاعر السعادة والفرح

 أحد العلامء املحدثني الكبار كان إيه الذي ،جيابية عىل مر الزمانبكلامت إجيابية تصبح جزءا من دوافعه اإل

وجهه إىل احلديث وهو صغري واحد من األمة رأى خطك قال خطك يشبه خط املحدثني بس قال الكلمة 

ًشاف خطه قال خطك يشبه خط املحـدثني فوقـع يف قلبـه حـب علـم احلـديث وصـار إمامـا يف ورأى هذه 

 . وقته يفاءاحلديث ألن املدح ج



 

 

   

لو سمع ابنك منك ما شـاء اهللا مـا أروعـك يف حلظـة سـعادته بإنجـاز مـا ارتبطـت هـذه الكلـامت 

 .ًوترسخت يف ذهنه بكل املشاعر اإلجيابية وشكلت حافزا نحو العمل واإلنجاز

وســائل ربــط لتوجيهــه وتعليمــه إن املــسلمني ارتبطــت مــشاعر القــوة كويمكنــك اســتعامهلا 

 أصبح فيه ربط لكلمـة اهللا أكـرب وبـني مـشاعر القـوة واالطمئنـان وهـم ،ة اهللا أكربواالطمئنان لدهيم بعبار

 وبالتايل حتولت هذه الكلمة إىل ربط إجيايب يرفع املعنويات ويـزرع احلـامس ،يكرروهنا يف الصالة باستمرار

 .حن وهبا يتغلبون عىل مشاعر اخلوف وهم يرددوهنا يف اجلهاد ومواجهة الصعاب وامل،واجلرأة هبا

بالتكبري  ،يف آخر الزمان ستفتح بالتكبريوالقسطنطينية ا وًكرب هذه يف اجلهاد فتحت بالدطبعا اهللا أ

ًيف احلرائق أيضا تواجه احلريق بكلمـة اهللا أكـرب فهـي هلـا تـأثري عجيـب جـدا يف قلـوب الرسوخ، يعني هذا 

اهللا أكـرب إىل آخـره اهللا أكـرب فـوق : عىل نشيد يف طابور املدرسـة اسـمهتربينا  صغار احلقيقة ونحناملسلمني 

شعر كان راقي جدا اآلن أخذتـه ليبيـا عملتـه هـو ظـل النـشيد  ...دواهللا للمظلوم خري مؤي... املعتديكيد 

 . بقى عملنا حاجات تانيةونحنالوطني 

تربينا عليها من صـغرنا بمـشاعر العـزة والقـوة وحتـدي الباطـل والـصرب التي كلمة اهللا أكرب انظر 

ات خاصة يف اجلهاد، وهي يف الصالة ويف خارج الصالة كلمة مرتبطة حينام يقوهلا املسلم هلـا ارتبـاط والثب

 .عميق جدا هبذه املشاعر هذا بيتعلق باحلاجة إىل املديح والثناء

 :اخلطوات العملية التي تشبع هذه احلاجة وحتققها

 .ركز أكثر عىل اإلنجاز ال عىل الشخص لذاته -١

 .اوالت ولو مل تكن إنجازاامتدح املح -٢

 .مدح ابنك يدل عىل رغبتك فيه -٣

 .امدح وأنت مقتنع وال جتامل -٤

 .اتبع أسلوب التشجيع يف مواقف التشجيع -٥



 

 

   

 معاك حلويات يف جيبك لكن معاك لسانك ال يصريكن جاهزا للمدح وال تتأخر ألن ممكن  -٦

 . ًمعاك كلمة طيبة فهذه طبعا أيضا هذا تشجيع

 ينتقل إىل الكالم عىل احلاجة إىل القبول واحلاجة إىل القبول يقول أن يستشعر الطفل أنه بعد ذلك

 ،مقبول لدى والديه فتلك حالة نفسية توفر للطفل نموا متوازنا وتربية صاحلة لبناء الثقة بالنفس والقبـول

ه ألنه جـزء منـه أو بنتـه يصدر حقيقة يف صورة طبيعية من الوالدين السويني األب واألم السويني بيقبل ابن

ً لو كان مثال معوقا لو كان دميام لو كان كذا أو كـذا هـو األب الـسوي ،حتى لو كان فيه من العيوب ما فيه

 . فيه قبول ألن هذا ابنه وامتدادهيبقى

فمن ثم مهم جدا ان الطفل حيس ان من حوله يقبلونه وحيبونه ويفخـرون بـه هـذه حاجـة نفـسية 

وازنا وتربية صاحلة لبناء الثقة بالنفس ومتنحـه طمأنينـة وتدفعـه إىل األمـام لبنـاء معـامل توفر للطفل نموا مت

 والـسلوكيات لديـه بنديلـه مناعـة ، وتشكل يف الوقت نفسه حصانة ضد االضطرابات النفـسية،شخصيته

ينبغـي   االبـنمن االضطرابات النفسية بعد ذلك لو حس انه مرفوض فا طبعا بيؤثر عليه تأثريا سيئا قبول

أن يكون مرتبطا بإنجازات معينة ويف الوقت نفسه نظهر للولد عدم قبوله لو أخطـأ أو فـشل فـنحن نقبلـه 

 ً، سـواء ومن ثم ينبغي أن حيـرتم وتـصان كرامتـه بعيـد عـن أي ظـروف أخـرى.ألنه ابننا وألنه ولد صغري

 .أكانت إنجازات أم إخفاقات

 إذا أخطأ فإنا نشكل لديه حرية وتذبـذبا بـني احـرتام لو علمنا الولد أننا نقبله إذا أحسن ونرفضه

ــض ــول ورف ــار وقب ــتجابته ،واحتق ــة اس ــصياته ورسع ــات شخ ــعف يف مكون ــذب ض ــذا التذب ــة ه  ونتيج

 وينـتج عنـه ذلـك اهنيـار حاجـات الطفـل ،للمؤثرات اخلارجية وانقياده لآلخرين بال حدود وال مقـاييس

رفضه يعني كراهيته وبغضه وال يتعلم الفـصل بـني الـسلوك األخرى حلاجته إىل املحبة فريسخ يف ذهنه أن 

 والذي يفتقـد احـرتام ذاتـه ال ، إن اإلنسان الذي حيرتم نفسه هو الذي حيسن السلوك والترصف،والذات

 ولذلك كان من أهداف اإلسالم يف بداية انتشاله بدء معاين العـزة ،يمكن إال أن يفسد مع نفسه ومع غريه



 

 

   

افقون[ g f e dZ ]  العـزة اإليامنيـة يقــول تعـاىل والعلـو لـدى املــسلمني ] ٨: المن

 . ]١٣٩: آل عمران[ Z} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ] : ويقول تعاىل

 كيـف ،إن قبول الولد يعني هتيئته لالنخراط يف حياة إنسانية واجتامعية يتعلم منـذ نعومـة أظـافره

 الطفل سـلوكا وشـعورا ومفـاهيم يبنـى  والبيت مرآة حقيقية تنعكس عىل،يقبل هو نفسه التعامل مع غريه

 حني يسود االطمئنان والقبول ينترش االحـرتام والتقـدير والـسكن واملـودة واحلـب ،عليها معامل شخصيته

 وكل ما انعدم القبول بني أفـراد األرسة الواحـدة كلـام زاد التباعـد والتـوتر والـشحناء فـيام بيـنهم ،واملحبة

 .ذات مقابل سلوكيات التعاون واإلخاءوانترشت سلوكيات األنانية وحب ال

 :ولذلك كان لزاما عىل اآلباء واألمهات واملربني

 .احلرص عىل ما ييل االبتعاد عن السلوكيات األبوية التي تشعر الولد باالفتقار إىل القبول -١

 .احلرص عىل ما يشجع إشباع حاجة القبول لدهيم -٢

 لـيس ،لطفل عن ذاته وموقعه لدى اآلخرينسلوكيات الوالدين تعكس بشكل كبري تصور ا -٣

 ثــم يــذكر أربــع ،املهــم أن يكــون ابنــي مقبــوال يل ولكــن األهــم أن يــشعر ابنــي أنــه مقبــول غــري مرفــوض

 : سلوكيات تربوية غري صحيحة حترم الطفل من القبول حترمه الشعور بأنه مقبول

 
أول هـذه النـصائح ال تنتقـد الطفـل باسـتمرار اتنقـاد الطفـل  النقد املستمر لـذلك يـذكر يف ً:أوال

 والرتبص له أثناء كل حركة تصدر منه أو كلمة يتفوه هبا تولد لديه إحـساسا بأنـه ،ومستمرة بصورة دائمة

مرفوض وتصيبه باإلحباط وخيبة األمل وتنزع منه الثقـة بقدراتـه وإمكاناتـه وقـد ينـتج عـن هـذا الوضـع 

 بأي عمل أمام اآلخرين وقتل لروح املبادرة التلقائية ولذلك ليكن حوارنا إجيابيا مع خوف دائم من القيام

 ومتى وما رأينا ، وليكن يف حالة الرضورة، وليتخذ االنتقاد طابع التوجيه الطيب بالتي هي أحسن،األبناء

سية هـذا الطفـل تكرارا وإرصارا من الطفل النقد املستمر والرتبص يعني طبعا له تـأثري يسء جـدا عـىل نفـ



 

 

   

ها وحشة كل حاجة فيه سيئة هـذا يتنـاىف مـع حقـه يف إشـباع حاجاتـه يعملويشعره يف اآلخر ان كل حاجة 

 .للقبول

ال يـرتك  يعنـي فيـه آبـاء بقـى قاعـد بالواحـدة ، هذه النصيحة نقول ال تنتقد الطفـل باسـتمرارًإذا

ً يربيه لدرجة مثال ان الطفـل مـثاليريدالطفل يتنفس بحجة انه   جهـاز تـسجيل يف غايـة الدقـة يـسمع معـه ً

خ األم رصتـيقـول هلـا ًلفظة مثال من الشارع جهاز التـسجيل بيـسجلها يف الـذاكرة وجيـي يف البيـت يـروح 

 ل هايعمل إيـه ألن يشء عـابر لـو هـيين وترضبه طبعا الطف أ قلة أدب والولد جاب الكالم هذا منهذاو

ًة اجلامدة مع عبارة أو لفظة سيئة مثال سمعها من الشارع الوقفهذه الكلمة لكن سينتظر جتاهلت خالص 

 . قاعد يف البيتوهووهو مايش أو حتى الصوت جاله 

فاالنتباه الشديد هلا هاخيليه يسلط الضوء أكثـر وبالتـايل ممكـن نفـس الطفـل يـستخدمها كـسالح 

هنا بتضايقها فتتحفـر أيعرف ي ت الفيقول احلاجة ينتقم منها يريد يبقىاألم وساعات تغضب ن هذه أعرف 

ن أ اإلنسان يفوت يعني ليس كل حاجة يف اآلباء عندهم وسوسة يف الرتبية ويتصور فينبغييف ذاكرته أكثر 

 واضع الطفل أمام عىل طول يف موضع االهتام النقـد التـوبيخ حيـيص عليـه هوهذه إتقان لعملية الرتبية إن 

ن يفـوت قـدر املـستطاع لـيس كـل حاجـة إال الـيشء أنفاسه وحركاته وسكناته وكالمه وتـرصفاته اإلنـسا

 .الذي يتكرر ويستحق انك تنتقده بطريقة إجيابية بناءة ليست طريقة تبعث عىل اإلحباط

ًمن ضمن هذه النصائح أيـضا يقـول ال تلـزم الطفـل أكثـر ممـا يـستطيع فجميـل أن يكـون اآلبـاء 

 ،وات املؤدية لتحقيق مـا مل حيققـه اآلبـاء ويعملوا عىل بث الطموح لدى أبنائهم ويشجعوا اخلط،طموحني

 يعنـي متالزمـة أو جمموعـة you must please others send roomولكـن ال ينبغـي أن يـامرس 

ويسكتوا من حوله أعراض أو مرض يعني جيب عليك أن ترس اآلخرين فهو يعيش من أجل أن يكف رش 

أحـافظ عـىل هـدومي مـن هو جالس هادئ حمتاجة أكون هكذا ف الطفل املتكيف ووالديت هيسكتهم بيسمو

 اكون عامل له الواجـب هاعمـل الواجـب يعنـي هدفـه يريدالقذارة خالص احافظ عىل هدومي املدرس 



 

 

   

م ال والتـوبيخ ألهنـمن حوله من أجل أن يـسلم مـن النقـد إرضاء اآلخرين التكيف بيميش حاله بيسكت 

فيبقى كل مهه انه يريض هذا ويريض هـذا وينـسى سكتهم سأنا أ ف، إال إذا كنت أنجز هذه األشياء،يقبلونه

 .حياته كطفلحييا ن ال يستطيع أنفسه 

وبالتايل املطلوب ليس الطفل املتكيف أل الطفـل حتـى يكـون مبـدعا ال بـد أن يكـون طفـال حـرا 

كل حاجة وننتقده فيها ونوجهـه ونكـتم عـىل ال نمسك عليه  ،وحر معناه ان يكون له مساحة من األخطاء

بنـوع مـن احلريـة يقـرر مالبـسه اخلاصـة بـه نه يعيش املرحلة الـسنية أ هاحتياجاتفمن نربيه أننا جة نفسه بح

 .ويتشاكس أحيانا مع زمالئه األطفال

ينجـز فيحـبط عـىل أن  يقدرلن  بالتايل هالطفل أكثر مما يستطيع ألنبتلزم ًإذا ال يوجد مشكلة؛ فال 

هـذا غـري بقـى يف الدراسـة سـاعات يريـداه، ص الـذي لـيس هـذا الـشخألنه وتوبخه فيشعر بعدم القبول 

ًحفظـا جيـدا واحـد حيفـظ هنـاك الطفل بيكلفوا الطفل فوق طاقاته كل إنسان له معدل ذكاء ولـه قـدرات  ً

 .املواهب ختتلف واحد يعني وهناك

 سنفـصل الكـالم فيـه فـيام بعـد إن وهذا يكون تكلفة الطفل فوق طاقته يف موضوع التعليم ًدائامف

 فاملقارنـة بـني شخـصني علميـا ؛ًهللا تعاىل أيـضا مـن ضـمن هـذه التوجيهـات ال تقـارن الطفـل بغـريهشاء ا

ومنطقيا سلوك غري صحيح وغري صحيح وغري مقبول ألهنام عاملان خمتلفان ولذلك املقارنة تـتم عـادة بـني 

ر مـن اإلجيابيـات سلوكني وليس بني شخصني يف املجال الرتبوي املقارنة بني طفلني هلا من الـسلبيات أكثـ

إنـسان مرفـوض وهـذا يتنـاىف أنـه حيث تصيب املقارن الضعيف باإلحباط وتولد لديه شعورا باملرفوضية 

مع إشباع حاجته إىل القبول بالعكس بدل ما تقابل الطفل بغريه ممكن تقارن السلوك أو ممكـن متتدحـه بـام 

 متتدحـه تمتدحـه باملجـال الـذي انجـز فيـه ال له يشء يتميز به فيبقىاختصه اهللا به دون أخيه ألن كل طفل 

هذه الدرجات حصل عىل  ملاذا هو ؟ أو زميلكهكذاليه أخوك ما عملش يعني مل انت لست مثل أخوك؟ 

 . ؟يف االمتحان ونحو هذا



 

 

   

 
يتهـا وال باكتـساب احلامية الزائدة فإحاطة الطفل بحامية الزائـدة تـشل قدرتـه وال تـسمح لـه بتنم

ولذلك ال نبـالغ يف موافقتنـا عـىل أن اإلقـالل مـن محايـة الولـد أقـل خطـرا مـن ؛ مهارات جديدة يف احلياة

 يعني احلامية الزائدة أخطر من احلامية الناقصة فاإلقالل من احلاميـة أقـل خطـرا مـن اإلفـراط ؛اإلفراط فيها

 وعـىل حـب ، يف احلاميـة بتقـيض عـىل روح املبـادرة يعنـي فـاإلفراط؛فيها هايطلعـه اعـتامدي عـىل اآلخـرين

 . وقد تصيبه باالتكالية القصوى واالعتامد الدائم عىل الغري،املغامرة لدى الطفل

 .والطفل يفهم احلامية الزائدة بأهنا انعدام ثقة الوالدين يف إمكاناته وقدراته

 وذاته والتعبري عن نجاحه يف وباملقابل يرى أنه مرفوض من والدين يمنعانه من حتقيق استقالليته

 .مراحل نموه املتعددة

 
قبل أن نخترص الرتبية الناجحة نخترصها يف كلمتـني بـدون إفـراط وال تفـريط احلـب مـع احلـزم 

 ،كالطائر يطري بجناحية حب من جهة وحزم من جهة أخرى يقول كيف تنمي حاجـة القبـول لـدى ابنـك

 ويبعـده عـن الكثـري مـن ،نفسية لدى الطفل وإشباعها ينمـي الـصفات اإلجيابيـة لديـهيقول القبول حاجة 

 وإذا كانـت الوقايـة مـن ،السلوكيات السلبية التي يمكن أن تتولد من افتقار الطفـل مـن الـشعور بـالقبول

نـاء  فـإن ب،هذه السلوكيات السلبية تقتيض ابتعاد اآلباء واألمهات عن جمموعة من التـرصفات سـبق بياهنـا

 يبقـى األشـياء ،القبول لدى الطفل وإشباع هذه احلاجة بنفسه تتطلب من الوالدين مواقـف تربويـة معينـة

 : هيالتيي فاتت هي حاجات مطلوب عدم وجودها تال

 . النقض املستمر إلزامه بأكثر ما يستطيع مقارنة بغريه-١

 .اإلفراط يف احلامية -٢

 .ليلدالت -٣



 

 

   

مـاذا يفعـل كـي ينمـي عنـده الـشعور يعنـي عل األمـور اإلجيابيـة  يعني ال تفكبطيب هذه السوا

 : بالقبول

 
 

 امنح الطفل استقالليته فبعد جتاوز سنتني يبـدأ الطفـل بـالنمو نحـو االسـتقاللية واالعـتامد ً:أوال

 .عىل الذات ويسلك يف سبيل ذلك طرقا متعددة بيثبت ذاته

 :يشءًثال أشهر منها مو

ــاد -١ ــه يبقــى عنيــد فالعنــاد بكــل أشــكاله هــو :العن ــه رأي ًأيــضا ان ــه يثبــت ان ل  نمــو حيــاول ان

 .ًواستقاللية أيضا

 طبعـا أشـكال العنـاد اإلجيابيـة والـسلبية وكلـام شـعر الطفـل باسـتقالليته :اإلجيابية والـسلبية -٢

 . ورأى تشجيع حميطه كلام شعر بالقبول

ناقشتها يف أول حمارضة حينام نختار للطفل اسـام  وهذه ًطفل بوصفه فردا مستقال اعرتف بال:ًثانيا

فإننا نقوم بعملية التمييز ألن اختيار اسم يتضمن اعرتاف بأنه كيان مستقل واعطينـاه االسـم مـن أجـل أن 

طاءه رقم بإعيتميز عن غريه فاالسم يدل عىل التمييز واالعرتاف به كيانا مستقال وليس رقام داخل األرسة 

، اسم معناه مـن أجـل أن يبقـى كيـان مـستقل ومتميـز عـن غـريه ولـذلك ينبغـي حتديـد لكن بإعطاءه اسم

فلــيس هنالــك طفــالن متطابقــان أو ؛ املخاطــب دائــام بــني األطفــال والتمييــز بيــنهم اعرتافــا باســتقالليهم

 .متامثالن شخصية وكيانا

اطبتهم بالكالم نفسه وإخضاعهم للرتبيـة ومن اخلطأ معاملة األطفال مجيعا باألسلوب نفسه وخم

 أو هكـذاله شفرة به عنده أطفال بيشعر بالتميز كل واحد عنده الكود من نفسها فلكل كيانه اخلاص طبعا 

له تكوين فلكـل كيانـه اخلـاص ولكـل شـعوره وموقعـه الـذي خيتلـف عـن غـريه ولـذلك ينبغـي أن ينـشأ 



 

 

   

 لكل كيانه املستقل ولكل ظروفه وخصائصه املختلفـة فلـو األطفال عىل هذا الشعور وهذا النمط الرتبوي

 فهـل ينبغـي أن ؛أنجز أحد األبناء إنجازا هائال احتاج منا إىل تقدير واحتفال وختصيص هدية له عىل ذلك

 . ً طبعا ختص الذي أنجز إنجازا كبريا.. ال،هندي اجلميع ونقدر اجلميع وكأهنم كيان واحد

الطفـل مهــام صـغرت جتعلـه حيقـق إنجـازات تتناسـب وإمكاناتــه  امـدح إنجازاتـه قـدرات :ثالثـا

 وكلـام اعرتفنـا للطفـل .ا هـو يف عـرف الطفـل إنجـازً ومراحل نمـوه فـام نـراه نحـن الكبـار صـغري،الذاتية

 فـامنح ابنـك ،ً واستـشعر فعـال أنـه مقبـول، واكتسب ثقة يف قدراتـه،بإنجازاته كلام شعر بالرضا عن نفسه

 وهتئيـه ملواجهـة ، والتـدليل اإلنجـازات تقـوي الطفـل، بسياج مـن احلاميـة الزائـدة وال حتطه،فرصا لينجز

 .صعاب احلياة وحتديات املستقبل

 عرب له عن املحبـة لـيس املهـم أن نحـب أبنائنـا ولكـن املهـم أن نعـرب هلـم عـن هـذه املحبـة :ًرابعا

 .بالكلمة والسلوك وشعور الطفل بأنه حمبوب يشبع لديه احلاجة إىل القبول

 وبـرمج ، وتعامل مـع زينـة احليـاة الـدنيا فاجعلهـا متعـة، استمتع برتبية ابنك الرتبية متعة:اًخامس

 وكلـام ، وكلام استشعرت هذا الشعور كلام أبديت امتعاضـا منـه.نفسك عىل االستمتاع للتعامل مع أبنائك

 .عربت عن عبء الرتبية كلام شعر الطفل بعدم قبوله

ولد فاالبن حياول اإلدالء برأيه اختبارا لقدرته ودفاعا عـن اسـتقالليته  تقبل اقرتاحات ال:ًسادسا

 فإن اإلنصاف واالهتامم بام يقوله يشعره بقبولك ؛فاسمع رأيه واهتم باقرتاحاته مهام كانت يف نظرك تافهة

 . ويقوي اعتزازه بنفسه، وينمي لديه مهارات كثرية،له

 احلاجـة إىل االنـتامء ال هيوقرانه حاجة اجتامعية، أع  تقبل صداقات الولد بناء عالقات م:ًسابعا

 وافتح بيتـك ، وأبدي ارتياحك وقبولك بأصدقائه، فابحث له عن الصحبة الصاحلة؛يمكن االستغناء عنه

 .لزيارهتم



 

 

   

 ويف ، إن يف هذا السلوك األبوي تشجيعا للطفـل عـىل بنـاء عالقـات سـليمة حتـت متابعـة األرسة

 .عىل توطيد العالقات واكتساب مهارات التعامل مع اآلخرينالوقت نفسه تقوية لقدرته 

إن انتقاد الوالد أو الوالدة ألصدقاء الطفـل باسـتمرار دون مـربرات مقنعـة لديـه تـسبب للطفـل 

 . والتعبري عن تقدير أصدقائه يعزز لديه شعورا ذاتيا بالقبول،أذى نفسيا وإحباطا

 وهذه سنة اهللا يف خلقه، حني يسقط الطفل حيتاج ملن  شجعه وال حتبطه، الطفل يتعثر أحيانا:ًاثامن

 ال تظهر نفسك وكأنك ، ال ملن يعنفه وحيبطه بالتعليق السلبي والتعنيف والتنقيص،يساعده عىل النهوض

 أنـا بل قل لـه ، فال حتبطه بأنك ملا كنت يف سني كنت متفوقا، فإن كان الطفل جيد صعوبة يف مادة ما؛كامل

 أو كان ولدك خياف من حيوان أو من الظـالم ،لكنني تقاويت وجتاوزهتا باملثابرة واجلد ،ًأيضا أجد صعوبة

  مـنً وقد بددت اخلوف وتغلبت عىل املخاوف بـدال،ًفهدئ من روعه وأخربه أنك أنت أيضا كنت كذلك

 . وال تقدمه خطوة واحدة إىل األمام،أن تنعته بصفات سلبية حتبطه

 يقـول اإلصـغاء واإلنـصات للولـد تعبـري منـك عـىل قبولـك لـه  تعلم فن اإلصغاء للولـد:اًتاسع

 الذي يـتم عـرب احلـوار واإلنـصات حيقـق شـعورا لـدى الطفـل بقدرتـه عـىل إثـارة لاصوواهتاممك به والت

 ، ولذلك خصص وقتـا يوميـا لإلنـصات للطفـل ولـو لـبعض دقـائق؛انتباهك وشعوره بأنه مقبول لديك

 ،ثري من املهارات لديه وسوف يتعلم اآلباء الكثري كذلك مـن الطفـلالكثري ويبني الك االبن وسوف يتعلم

 .ويفهامنه أكثر ويكونان أقدر الناس عىل توجيهه وتعميم سلوكه

 كم يرتاح الكبـار لـو سـمعوا كلـامت الـشكر واالعتـذار ، عامل ولدك كام حتب أن تعامل:اًعارش

أمجـل أن يـتعلم اآلبـاء أن حيـاوروا امالت احلديث من مثل عفوا لـو سـمحت شـكرا لـو تكرمـت ومـا وجم

 وسوف ينـشئون بـإذن اهللا ،أبنائهم بمثل هذه العبارات الودية اجلميلة سوف جتعل منهم بحق آباء إجيابيني

 .أبناء أكثر إجيابية



 

 

   

 وهـي مـن أفـضل الطـرق ،إن األطفال أكثر حاجة من الكبـار إىل معاملـة الـود ولطـف اخلطـاب

 .ذلك كيف حيرتمون غريهم وتعني ك،للتعبري هلم عن القبول

 هـوخيتم احلقيقة هذا الفصل بوقفة عبـارة عـن رسـالة مـن طفـل إىل أبيـه احلـارض الغائـب الـذي 

إن «ا هي رسالة تربوية بتتـضمن تـوبيخ لنـا نحـن الكبـار يقـول فيهـا ًخارج نطاق اخلدمة أو غري متاح طبع

 وإغفالـك إلدراج اسـمي يف ،هتامماتـكالذي يعاتبك عليه يا أيب هو بعض نسيانك يل يف زمحة أشغالك وا

 لست أذكر كم من مرة رأيت أمي وقد أرخـى الليـل سـدوله وغـارت نزولـه وهـدئت ،مواعيد مذكراتك

 حاولـت أن تـروم ، وحرمتهـا أنثـى مواصـلتك،حركة الناس فيه رأيتها بعد أن رميتها يا أيب بـسهم غيابـك

 وكفكفـت دمعـا حـارا فلـم ،الزفرات فلم تقلـعفلم متلكه طاردت ؛  وبحثت عن السلو،الصرب فلم تدركه

 .يرجع أيب العزيز الغائب

 فـال أنـت ، ومكاتبتـك وأنـت معـي، قد تتعجب من مراسـلتي إيـاك وأنـت أيب،إين اشتقت إليك

 وال أنت بـاألب املقـيم ،باألب الغائب املهاجر إىل ديار الغربة بعيدا عن العني واألهل واألقارب واألحبة

 وطيـف حـارض ،ك بيننـا صـباح مـساءُّ فحـس، هينئـون بـصحبته ويـسعدون بوجـوده،اءهيف أرسته وبني أبن

 .املعنى متى نشاء

 انتظـرت طـويال رجوعـك إىل مـا ،ا نفتقـد أثـركن وكد، وطال غيابك،لكن يا أيب كثرت أشغالك

 . وطال انتظاري حتى فقدت األمل يف عودتك،عهدت فيه

الـسن إال وكـربت معهـا رقعـة بعـدك وغيابـك  وكلام كرب ،شملتني بعطفك ورعايتك وأنا صغري

 . إال واشتدت مشاغلك وختطفتك برامج أنشطتك، وكل ما اشتد عودي وأحسست باحلاجة إليك،عني

 ومـا أبـديت شـوقا ، تأسفت عىل ما عدمته من مرافقتك ومـصاحبتك،فلام عرفت السبب غيبتك

 وال أرىض بالقليــل منــك ،نــك فيمتعنــي فأنــا يــا أيب مل أحظــى بــالكثري م؛إال بعـد مــا أبــديت بعــدا وهجــرا



 

 

   

 ، وودي إليـك مـشتمل عـىل قلبـي، وشـغفي بـك غـامر لـصدري، فشوقي إليك غالـب لـصربي،فيقنعني

 .وإحسايس بك نابع من طفولتي

 وقـدويت وأنـت ،وكيف ال أكون كذلك وقد أريتني منك ما أقر عيني وطيب خاطري فأنت مـثيل

 فـال تعجـب يـا أيب إن كـان ؛عنـي وقـويت التـي تـنهض هبـا مهتـي ويدي املحاميـة ،نفيس التي حيوهيا جانبي

 . وصبابتي نحوك غالبة عىل نفيس، فصربي عن غيابك قاعد عن نرصيت؛شوقي إليك زائدا عىل قدريت

ألست أنت يا أيب من علمني كيف ارتبط نبي اهللا نوح عليه وعىل نبينا الصالة والسالم بابنه الذي 

 M Ó Ô       Õ Öفلــام أنــزل اهللا غــضبه نــادى نــوح ربــه فقــال هللا تعــاىل  ،امتنــع عــن االســتجابة بدعوتــه

×L)فتحركت عاطفته األبوية علها تكون شافعة البنه من العقاب ومنجية فلم ينـسى األب ابنـه  ؛)٣٨

 .واآلثامللبوار  ومل يغفل عنه رغم متسكه باملعصية وتعرضه ،يف أحلك األوقات رغم اختالف املعتقدات

أيب من علمني كيف تأثر نبي اهللا يعقـوب لغيـاب ابنـه نبـي اهللا يوسـف عليـه وعـىل ألست أنت يا 

 فلم تغن عنه كثـرة ؛نبينا الصالة والسالم وتأسف عىل ذلك كثريا حتى ابيضت عيناه من احلزن فهو كظيم

  فهـو الوحيـد جلـت قدرتـه العـامل، ويبـث حزنـه وشـكواه خلالقـه ومـواله،أبنائه عىل أن يتوىل عنهم مجيعا

 وإذا كـان هـذا حـال اآلبـاء مـع أبنـائهم يف العـصور ،بالفاجعة التي أملت به يف فقدانه قرة عينه ونور برصه

 فإن عرصنا هذا شاهد عىل حال األبناء مع آبائهم يف الشهور واأليام والليـايل ولقـد اعتـصمت يـا ؛اخلوايل

 . وجلأت إليه فلم ينفع،أيب بالصرب فلم يمنع

 فهـل أنـتم ملـا ، وحبـا خفيـا، وعهـدا وفيـا، حفيـاوهـذاا اآلباء يف صدورنا  أهيمغري أننا نحفظ لك

  ؟ وهل أنتم ملا نشعر به جتاهكم عارفون؟نحس به مدركون

 . إين أعاتبك! العزيز الغائبيبأ

                                     
  . ٤٥: هود  )٣٨(



 

 

   

  ؟يعاتب أباه االبن قد تتعجب مرة أخرى وتتسائل هل

ال وهـو أبـاه  االبـن  يعاتـب وكيـف ال، لك نعم إذا كان األب غري األب واالبن غـري اإلبـنأقول

 .ينظر إىل العالقة التي بينهام عىل أهنا عالقة دم وقرابة ونفقة وحالة مدنية فقط

 ومها ، فهام صديقان وحبيبان وأخوان ورفيقان؛بل ينظر إىل هذه العالقة نظرة أبعد من هذا بكثري

  والراسـخون يف معـرفتهام إين، اهللاأب وابن حاصل اجلمع بينهام اثنـان ال يعـرف نوعيـة العالقـة بيـنهام إال

 ،أعاتبك يا أيب ألنك يف نظري أب متميز فأنا أعلم أن غيابك عني يف كثري من األحيان أمـرا فـوق إرادتـك

 وهـذا لـن يقلـل أبـدا مـن شـأنك يف ،وأعلم أن خروجك من بيتك ال يكون إال يف معروف أمرك به دينك

بت بذلك أروع األمثلة لبعض اآلباء احليـارى التـائهني  ورض، بل زانك رفعة وسموا وقدرا وعلوا،نظري

 .مر به رب العاملنيأ وفرطوا فيام ،العاجزين الذين أخلدوا إىل األرض كساىل نائمني

 وإغفالـك ،بيد أن الذي يعاتبك عليه يا أيب هو بعـض نـسيانك يل يف زمحـة أشـغالك واهتامماتـك

ال حسن ظني بك وما لك يف نفيس مـن أثـر حـسن  ولو،إلدراك اسمي بإدراج اسمي يف مواعيد مذكرتك

 ملا عانيت فيك ما أعاين وملا قاسيت فيـك مـا أقـايس والقيـت يف الـصرب ،خفي وجيل ويل فيك من أمل ويف

ِّربِ وبخلــت عليــا بــ، ومنعتنــي أبوتــك وصــداقتك، فإنــك حرمتنــي عطفــك وحنانــك؛عليــك مــا أالقــي  َكِ

 لكـن ، وأظفـر بـصحبتك، بـكّ عينـيُّ فراش نومك حتى تقر كم من ليلة انتظرتك فيها يا أيب عىل،ووقتك

 حتـى إذا صـحوت مـن كـابوس مـزعج رأيـت ؛تأخرك يف احلضور حرمني من معانقتك والـسالم عليـك

للقيـاك وشـوقا لتقبيلـك فارتـد إيل بـرصي خائبـا ومل يكـن ًفرحا  فطرت ؛بصيصا من النور يف غرفة نومك

ة التي هتدهد أخي الصغري فلام أحست بمقـدمي رفعـت رأسـها إحسايس صائبا إذ مل أجد سوى أمي احلبيب

 . وتغالب ما أغالبه، وتكابد ما أكابده،ونظرت إيل مرة عرفت من خالهلا أهنا تعاين ما أعانيه

 فـإين قـرأت يف عينيهـا وتقاسـيم وجههـا حزنـا ،فاملسكينة وإن كانت تلجم لساهنا عـن الـشكوى

نها يا أيب ليس هلا فيه حيلة نافـذة وال غلبـة يـد نـارصة وال هلـا منـه منعـة  كأن أمر غيابك ع،اًا كبريًدفينا وأمل



 

 

   

 وغابت نجومه وهـدئت حركـة النـاس ، ولست أذكر كم من مرة رأيتها وقد أرخى الليل سدوله،عاصمة

 .فيه

ت مني يف املرتني السابقتني فقد جاء دوري ألعجـب  إننا يف انتظارك إذا كنت قد عجب!أيب العزيز

رصفات كثري من اآلباء أمثالك أعجب العجب انتباهكم إىل أن األمر الذي كنتم إليه وأبعدكم منك ومن ت

 فطاملا ؛ أتعجب من أمركم أهيا اآلباء، ليس أفضل مما قمتم عنه يف بيوتكم ومنازلكم،عن أرسكم وأبنائكم

 ويـروي ،سـكم ويـبهج نفو،دعوتم اهللا سبحانه أن هيب لكم من أزواجكـم وذريـاتكم مـا تقـر بـه أعيـنكم

 وتـركتم مهجـة ، فلام استجيبت دعوتكم حبستموها بعد حني من الـدهر يف بيوتـاتكم،بالفرحة صدوركم

 وآلداب رخيــصة يف شــوارعنا ، ولوسـائل اإلعــالم هتــدمها هـدما،أفئـدتكم لعــواج الـزمن تنخرهــا نخــرا

 . عصفا ولوسواس اجلنة والناس واألنفس تكيد هلا كيدا،وحاراتنا تعصف هبا

 جنيتم ثـامر غفلـتكم وغيـابكم مـرة ،إذا انقضت السنون واألعوام وألقت بكم األيام لأليامحتى 

 ومتنيــتم لــو أنكــم اســتقبلتم مــن أيــامكم وليــاليكم مــا ، وعــضتم أنــاملكم مــن األســف والنــدم،كــالعلقم

 . ولرعيتم حق الرعاية نعمته التي أسبغها عليكم،أنعم به عليكمعىل ما  ولشكرتم ربكم ،استدبرتم

 ومـرت عليـه اآلفـات ،لكن هيهات هيهات هل يعيد الندم واألسف ما عفى عنه الدهر والـزمن

 ، إننـي أحتاجـك اليـوم قبـل الغـد، لقد آن األوان يا أيب كي أعلن احلقيقة أمامك وأصـارحك هبـا،واملحن

 أحتـاج مـساعدتك ، أحتـاج حنانتـك وأبوتـك، أحتـاج عطفـك وبـرك،إنني أحتاجك قبـل فـوات األوان

 أحتـاج أكلـة ، أحتاج جدك ولعبـك، أحتاج ضحكتك وابتسامتك، أحتاج آرائك ونصائحك،ورتكومش

 ، أحتـاج أن أسـابقك وأالعبـك، أحتاج أن أتقاسم معك فراشـك ومكـان نومـك،خاصة من صنع يديك

 أحتـاج أن أتقاسـم ، أحتاج مثلك وسريتك وقـدوتك، أحتاج أمنك ومحايتك،أحتاج قصصك وحكايتك

 . أحتاج طيفك وخيالك،انكمعك أفراحك وأحز



 

 

   

أحتاج وأحتاج وسأظل أحتاج ما دمت أنت أيب وأنـا ابنـك وهـذا قـدري وقـدرك فهـال منحتنـي 

 وهـال ، وهال أولتنـي بعـض عطفـك يـا أيب، وهال وهبتني جزءا من اهتاممك يا أيب،بعضا من وقتك يا أيب

 ،حاسييس الطفولية جتاهك يا أيب وهال شعرت بأ، وهال أحسستني بك يا أيب،جعلتني من أولوياتك يا أيب

 وهـال عـدت بـاكرا ، وهال خففت مـن خروجـك وغيابـك يـا أيب،وهال تذكرت أن لك أرسة حتبك يا أيب

 عد إلينا قبـل ، اشتقنا إليك فعدنا إلينا كام كنت قبل أن تغيب عناناإ يا أيب العزيز ،حتى تقر عيني بك يا أيب

 : تظارك فعد يا أيب وصدق الشاعر إننا مجيعا يف ان؛أن تفتقدنا فال جتدنا

ــــيال   ليس اليتيم من انتهـى أبـواه مـن ــــاة وخلفــــاه دل   هــــم احلي
ـــا ـــه أم ـــى ل ـــن تلق ـــيم مل   ًختلــــــت أو أبـــــــا مـــــــشغوال   ًإن اليت

  قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أقول



  
 






 

 

   

احلمـد اهللا وكفـى وسـالم عـىل عبـاده الــذين اصـطفى ال سـيام عبـده املـصطفى وآلـه املــستكملني 

 الرشف أما بعد،،، 

 
فقد انتهينا يف الكالم حول احلاجات النفسية لألطفال إىل الكالم عىل احلاجة إىل التأديـب تناولنـا 

 كـي نـشبع هــذه ، والتـي ينبغـي أن نــدركها ونتفهمهـا،هـا الطفـلفـيام سـبق احلاجـات النفـسية التــي حيتاج

 وحيـنام تكلمنـا مـن قبـل حـول ،االحتياجات عند الطفل بالشكل السليم يضمن له تنشئة سـوية متكاملـة

 لكـن مـن اخلطـأ أن ، فاحلاجة إىل املحبة أيضا مـن االحتياجـات األساسـية لـدى الطفـل،احلاجة إىل املحبة

، إذا ما حبة أو تربية الطفل عن طريق احلب هو الطريق األوحد لتنشئة هؤالء األبناءنفهم أن كالمنا عن امل

وكـل التوجيهـات  ،ألن املحبة تدور يف فلك التعامل اهلـادئ اللـني مـع الطفـلأضيفت له باقي احلاجات، 

  . الرتبوية يمكن إمجاهلا يف كلمتني فقط كالطائر الذي يطري بجناحيه

 
 ال يـصلح واحـد مـنهام ال يـصلح احلـب ،احلب واحلزم احلب من جهة واحلـزم مـن جهـة أخـرى

 ووضع ،وحده والعاطفة وحدها والتبديل وال يصلح أيضا احلزم وحده بل ال بد من التوازن بني األمرين

ة هـو حمتـاج  فكام تكلمنا عىل أنـه حمتـاج إىل املحبـ،كل منهام يف موضع بصورة معتدلة بال إفراط وال تفريط

 والتأديـب حيـنام يـذكر ال ينبغـي أيـضا أن يقفـز إىل ،أيضا إىل احلـزم أو بـصورة أخـرى حمتـاج إىل التأديـب

أذهاننا أن التأديب هو بالرضب من أكثر االنحرافات الفكرية يف مفاهيم بعض الناس شيوعا انه إذا سمع 

 هـو مبـدأ ،بـدأ أوسـع مـن الـرضب بل هناك حقيقة م،التأديب فليس للتأديب عنده صورة سوى الرضب

 ولكل منهام ضوابط يف غاية الدقة سوف إن شاء ،الثواب والعقاب الرتبية بالثواب والرتبية أيضا بالعقاب

 .اهللا نتناوهلا فيام بعد بالتفصيل



 

 

   

 
ير وإىل املـدح والقبـول والطمأنينـة وهـذا الطفل بقدر ما هو حمتاج إىل املحبة وإىل االعتبار والتقد

 فهو أيضا بحاجة إىل من يؤدبه هذا احتياج ايضا ألنه ال يستطيع أن يستقل بنفسه يف ،كله ناقشناه فيام مىض

بد من وضع الضوابط والقواعد عـرب مراحـل  وال، التأديب ألن التأديب احتياج فال بد من،تقويم سلوكه

 كام أن ،و يامرس أبوته أن احلب وحده قادر عىل تنشئة األطفال خري تنشئة خيطأ من يظن وه،نموه العمرية

ًسياسة دع ابنك يفعل ما يشاء أو ال تقـل أبـدا كلمـة ال البنـك تنـشأ غالبـا أبنـاء ال ينـضبطون بـضابط وال  ً

له  ال يضبطهم ضابط ملاذا ألنه يرتك ، وال خلق وال عرف وال أي يشء، وال يلتزمون بدين،ًحيرتمون أحدا

 ويـصبح األب أو املـريب ،ً فيـصبح الطفـل سـلطانا متوجـا، ويتجنبـون أن يقولـوا لـه ال،احلبل عىل الغارب

 .  هذا كل دوره يف هذا النمط الناقص من الرتبية،عبارة عن منفذ لرغبات األطفال

 
 توجيهات الوالد قد ينشأ معتقـدا الطفل الذي ال يؤدب بالضوابط والقوانني والقواعد وحضور

 ألن اإلنـسان ال يمكـن أن يـنعم باحلريـة إال إذا عـرف حـدود ، وغري مقبـول لـدى أرستـه،أنه غري حمبوب

 خط أمحر ينبغي لكل إنسان يعرف حـدوده جتـاوز ، يعني الناس يف تعاملهم دائام هناك خطوط محر،حريته

 فاحلاجة إىل احلرية أو التمتـع باحلريـة ال يمكـن ،اًات تقريب هو الذي يأيت باملشاكل يف كل العالق،هذا اخلط

 وقـد قـال أحـد املختـصني الرتبـويني إن املـشكالت ،أن يتم إال إذا عرف اإلنسان أين تنتهي حدود حريتـه

 بل انعدامه صحيح أن التشدد له سلبيات ويسوء أحيانـا ،النفسية بني الناشئ ال يسببها التشدد يف التأديب

 يبقـى التـشدد يف التأديـب قـد يـأيت بـسلبيات لكـن ،ً لكن أعظم منه خطـرا انعـدام التأديـب،لنفسية الطف

 ولذلك قـال هـارون الرشـيد ملـؤدب ولـده األمـني وال متعـن يف ،انعدام التأديب يأيت بسلبيات أكثر وأشد

 فيـستحيل  وال متعـن يف مـساحمته،مساحمته ال تتامدى يف التسيب معه والتـسامح وتـرك احلبـل عـىل الغـارب

ً يقـول أيـضا ، فـإن أبامهـا فعليـك بالـشدة والغلظـة،ه ما استطعت يف القرب واملالينةَ ويألف وقوم،الفراغ



 

 

   

 ، إن ابنك إنـسان وأنـت تبتغـي سـعادته،مؤلف كتاب الرتبية اإلجيابية من خالل احلاجات النفسية للطفل

لـن تـأيت بـإطالق  االبـن  فـإن سـعادة وإىل هـذا،وسعادته لن تأيت بحصاره يف نمط معني من احلياة تفرضه

 إن ،العنان ليفعل كل ما يريد فالسعادة لن تأتيه ال باحلصار وال بالتسيب املطلق بحيث يفعل ما يريده كله

 وإنـك سـتؤدب ، كام حيتاج ابنـك لرعايتـك،إحساسك الداخيل يقول لك إنك أيضا حتتاج إىل رعاية ابنك

 ألنـك ، لن تعاقب نفـسك باإلحـساس بالـذنبك وإن،ن احلدودابنك التأديب الالزم عندما تراه خرج ع

  بجانب احلب بعض اآلباء ينهزم أمام الـدموع إذا عاقـب ابنـه وبـدأ،فعلت ذلك ال بد من التوازن واحلزم

 من هوً حيتضنه ويربط عليه ألنه اهنار أمام دموعا طبعا هذا األب ،يبكي فينهار ويعود لنفس املوقفاالبن 

ا بـنخلط هكـذ ألن الرتبية هذه للـصغار لكـن حمتـاج تقـويم ألنـه بيهـدم مـا بنـاه و، تربيةقولأ الحمتاج إىل 

 ملـا هـو ألن ا بأثيب وأعاقب يف نفس الوقت عىل نفس الفعـل ملـأنا إذا كان ،الطفل الصح فني والغلط فني

بعـض رمحـه ورأى بكائه أيقظ فيه اإلحساس بالذنب إنه أساء إىل هـذا الطفـل الـذي ينبغـي أنـه يعنـي أن ي

 ، األطفال حيصل نوع من االبتذاذ بطريقة فنية ويكون عنده خـربة يتالعـب بالكبـار هبـذه الطريقـةاألحيان

فتـذهب  تتقـرب إىل الطفـل حمتاجـةاألم أتى  بيكون األب حازم وبيأخذ موقف الشدة وتـبعض األحيانو

هيلخبط األمر عند الطفل وال يفيد ا التعارض هذا أيضا هكذ عليه فطإيه تعاىل يا حبيبي وحتضنه وتربإليه 

 ها يتلخبط إيه يف التـرصفني الـصح واحـد بيعـاقبني والتـاين هكذاإطالقا هيرضه من الناحية الرتبوية ألنه 

يثيبني فـإذا اإلنـسان يـؤدب ابنـه التأديـب الـالزم هنـا نـراه خـرج عـن احلـدود جتـاوز احلـدود والـضوابط 

اقـشها يف التفـصيل فـيام بعـد نه بصورة من صور العقاب التي سنوالقواعد يف نفس الوقت إذا أدبه أو عاقب

ًينبغي أن يكون حذرا من ضعفه وعليه أن يتجنـب اإلحـساس بالـذنب ألنـه فعـل ذلـك إذا أدبـت فـأدب 

وأنت مقتنع أن هذا ملصلحة الطفل والعقاب هنـا هـو الـذي يـصلحه ويربيـه وبالتـايل إذا ألغيـت العقـاب 

ال  أنت نفسك متناقض أنتوبكائه وندمت عىل ذلك وشعرت بالذنب معناه ان ا أمام دموع الطفل ًاهنزام

وعندما تنظر إىل غريك من اآلباء عليك أن تتعلم من جتارهبم إذا نظرت إىل أب يكثـر مـن تعرف ما تعمل، 



 

 

   

 يف وجه ابنه عند أدنى بادرة للخروج عن السلوك املفروض يعني أول جتاوز للحـدود أو األشـياء خالرصا

يكـرر  االبـن سـتجد أن هـذا االبـن لوبة فاألب يرصخ ويصيح ويثور ويفعل هذا فامذا سيكون موقفاملط

لطاعـة  االبن  هنا يمكنك أن تسأل نفسك ملاذا مل يتمثل؟للمرة املئة اخلروج عن ذاك السلوك املطلوب ملاذا

عله يـيسء الظـن بنفـسه هو أن كثرة التوبيخ وكثرة اإلهانة للطفل وكثرة الرصاخ يف وجهه جت: أبيه اجلواب

 وبقدراته ولذلك فإن الطفل يكرر اخلطأ قد تنتقل

 
رشيـط  ،ًيف منزله وهو يرى ابنه الصغري حياول أن يـضع الـرشيط يف اجلهـاز مـثاله رؤية آخر تزور

 تـشاهد هـذا الـرشيط وأنـت كاسيت بطريقة غري صحيحة فيقوم األب هبدوء البنـه ويقـول أنـت تريـد أن

 دعنـي أضـع لـك الـرشيط يف اجلهـاز ، لذلك فإنك تضعه بطريقة غري صـحيحة،تتعجل يف وضع الرشيط

 . هذا الرشيط من مكانه لتضعه أنتأنا له نمذجة أو نموذج حيتذيه وبعد ذلك أخرج يعمل ،وراقبني

 ، أو نحـو ذلـك هـذه يف الكمبيـوتر أو جهـاز تـسجيل ديهو ارتكـب خطـأ سـواء بيـدخل الـيس

 أنـت تريـد أن ،فممكن األب يصيح أو يعاقبه وممكـن بمنتهـى اهلـدوء أن يعـرض لـه األمـر هبـذه الطريقـة

 وذلـك بـسبب التعجـل تـضعه بطريقـة غـري ، الـرشيط وأنـت متعجـل يف وضـع هـذا الـرشيطاتشاهد هذ

 مـن مكانـه  هـذا الـرشيطأنـاأخـرج و ، دعني أضع لك الرشيط يف اجلهـاز وراقبنـي وبعـد ذلـك،صحيحة

يف هذه احلالة يراقب ما حيدث وهو يؤدي عملية إدخال الرشيط بشكل صـحيح يف  االبن لتضعه أنت، إن

ً إذا هنـا ، وهنا يثني األب عىل ابنـه،أباه يف كل حركة من احلركات الصحيحة االبن اجلهاز وبعد ذلك يقلد

ده خربة يف هـذا املوضـوع فهـو حصل عملية نقل للخربة عن طريق التفاهم والنمذجة حصل إن األب عن

 وقـد ، وهو يكرر هذه اخلربة أيضا بمنتهى التـشجيع،اًبمنتهى اهلدوء وراقب ابنه أيض االبن نقل اخلربة إىل

تنتقل إىل رؤيـة أب ثالـث يـأيت ابنـه ليـسأله عـن كيفيـة خلـق اهللا هلـذا العـامل يف احلقيقـة إن موضـوع أسـئلة 

 ألن هـذا علـم أصـبح علـم اإلجابـة عـىل أسـئلة ،ا موضـوع دسـماألطفال فكيف ينبغي اإلجابة عليها هذ



 

 

   

يف أسـئلة  يف حـوايل مـا يقـارب عـرش كتـب فقـط  علم مستقل فرع مستقل يف الرتبية إليك عندي،األطفال

 ألن هذا أصبح علام فاملوضوع بال بد ، وكيف جتيب عليها ولو فتشنا أكثر أكيد سنجد أكثر ملاذا؟،األطفال

 يقول هنا وهو يعـرض صـورة أب ،ويعيه لذلك إن شاء اهللا سناقشه بالتفصيل فيام بعد ،إن اإلنسان يفهمه

 ،ً يأيت ابنه ليسأله عن كيفية خلق اهللا هلذا العامل واألب مشغول بمشاهدة مثال برنـامج يف الكمبيـوتر،ثالث

د يتـرصف  وقـ،إن هذا األب قد يقول البنه بعصبية ليس هذا هو الوقت املناسـب للـرد عـىل هـذا الـسؤال

األب بلون آخر من السلوك يعني فيه واحد ال يبايل بسؤال الطفل مـع إن أسـئلة الطفـل هـذه عالمـة عـىل 

 ويفكـر مـن أيـن جـاء كـذا ومـن ، ويتفاعل معه،حدوث نمو يف عقليته وإدراكه ألنه بيبدأ يتفتح عىل العامل

دة مـن النمـو فـاملفروض ان  فهذه مرحلة جدي،أين ولد هو ومن أين جاءت السموات واألرض إىل آخره

 وسنناقش ذلك فيام بعد حينام يأيت ، ألن عنده قدرة مدهشة عىل االستيعاب،حيصل ترحاب بأسئلة الطفل

 فواحد يقول له هذا وقت غري مناسب ألنه منـشغل بـيشء آخـر هنـاك ،الوقت إن شاء اهللا تعاىل بالتفصيل

 أمـام اجلهـاز ويفـتح دائـرة معـارف مبـسطة أب يترصف أمام نفس املوقف بصورة أخرى حيـنام يقـوم مـن

 .آيات القرآن الكريم حول خلق هذا العامل بني تفاصيل العلم املبسطة وبني ًويبدأ يف اإلجابة رابطا بذكاء

ًننتقل بعد ذلك إىل نقطة مهمة جدا وهي أن مفهوم التأديب ال يناقض االحرتام بعض الناس قد 

ه نعم احنا خـدنا فيهـا كـالم كثـري ألن االحـرتام هنـا مقـصود بيـه تستغرب أن املفروض إن األب حيرتم ابن

االعتبار االعتبار تقرير واالهتامم به فاحرتام اآلباء لألبناء أمر أساس ومهم هذه هي احلقيقة النهائيـة التـي 

 . يمكن أن نستخرجها من كل القواعد والنظريات احلديثة يف الرتبية

 
أن نتعامل معـه بـاحرتام ولكـن االحـرتام ال جيـوز لـه أن يتحـول إىل سـتار نخفـي ورائـه بد أنه ال

ً ولـيس جـائزا لنـا أن نكبـت رهبنـا بـدعوى أننـا ، أو هنرب خلفه من ممارسة مسئوليتنا نحو األبناء،ضعفنا

 .  ويعيش األبناء يف حالة االستهتار،نخشى عىل األبناء من الكد فنعيش يف حالة غيظ



 

 

   

 
 إن هـذا ،ًكام أنه لـيس جـائزا لنـا أن نحـول غـضبنا إىل قـسوة مبـالغ فيهـا إلهـدار إنـسانية األبنـاء

 ويلقـيهم يف ، ويـزرع يف نفوسـهم التـشاؤم،اإلهدار جيعل األبناء يف حالـة مـن الرعـب املـستمر مـن احليـاة

 فـيمكن أن ،ى مثل ما قلنا إن التأديب ال يناقض االحرتام يبق،أحضان اإلحساس بفقدان القيمة واالعتبار

 نفس املبدأ ،ً تعارض كام سيأيت يف التفاصيل إن شاء اهللا أيضاال يوجدحترتم وتقدره ويف نفس الوقت تأدبه 

ا يشء مهـم هذ القسوة التي هتدر كرامته وهتدر إنسانيته و،ما دمنا نقول نعم للتأديب لكن أيضا ال للقسوة

هننــا وهـو موجـود يف املجتمـع لــيس نـادر األب أو األم الـذي يـرضب ابنــه رضب ذثـال يقفـز إىل  م،ًجـدا

 بـام فيـه أشـد يـرضب إن كـامن ،غرائب اإلبل وهبذا باحلذاء يعني إهانـة حتطـم إحـساسه بالكرامـة اآلدميـة

ًاإلهانة هلذا اإلنسان فهـذا يـؤثر تـأثريا سـيئا  ، بتحقـري الـذات ألن القواعـد العقـاب والتأديـب أال تـرتبط،ً

 .ال تعطية لكن ممكن ندين الترصف لكن ما ،فيجب أن نتجنب أي تعامل فيه احتقار للذات

 
 فمن القواعد إن ال يـصبح إطالقـا أن احنـا نعلـق ، كذابأنت حرامي أنت لص أنت فاشل أنت

 ، تـصدر عليـه حكـم هنـائيال يـصلحالتـايل  بيتكـون فبما زال ينمو ألنه ،الفته عىل الطفل ألن هذا ظلم له

 لكـن ، ألنه ممكن يكـون بيكـذب،ن تقول عليه كذابأً سنة تقريبا واضح مينفعش ١٨هيفضل ينمو لغاية 

 بيقعـد يتخيـل ، مفهومه للكذب ليس املفهوم الذي عندك أنـت سـاعات الطفـل خيالـه بيكـون واسـعهو

 ال يقـصد الكـذب يقـول إننـي ال أنـسى عـىل وهـ هـي كـذب لكـن ،أشياء ويتعامل معها عـىل إهنـا حقـائق

وبعـض ً كلـام أخفـق يف سـنته الدراسـية جيلـده جلـدا ،اإلطالق وجه ذاك الشاب الـذي كـان والـده جيلـده

ــاء املفرتيــني األحيــان  كــابالت كهربائيــة ويعقــدها يف بعــضها يــأتى يــستعملوا الكــابالت الكهربائيــة اآلب

عـىل  االبـن  إذ يرقـد،قة اجللد مستوردة من العصور الوسطىويرضب ابنه يرى أنه بذلك يؤدبه وكأن طري

 .ظهره ويمسك األب بساقي ابنه بني فخذيه ويبدأ الرضب العنيف عىل بطن القدمني



 

 

   

كان حيفظ الكتب الدراسية عن ظهر قلب ولكن ما إن يـدخل االمتحـان  االبن والغريب أن هذا

ال يوجـد  ،يعنـي ذاكـره ممـسوحة plane memoryًويمسك بورقة اإلجابة حتـى ينـسى كـل يشء متامـا 

 .ينسى كل يشءنه حافظ الكتب لكن أول ما يدخل اللجنة أ رغم ،ًيشء مطلقا

 ســأله أال تعلــم أن الــدين اإلســالمي ،وعنــدما صــحبه والــده مــرة الستــشارة أحــد األخــصائيني

ًيوجب عليك أن تالعب ابنـك سـبعا وتؤدبـه سـبعا وتـصاحبه سـبعا ً  الغـارب مـع  وتـرتك لـه احلبـل عـىل،ً

 لكن ممكن ، فيه حديثن هذا ليسنتجاوز عن نسبة هذا للدين اإلسالمي ألنحن سالتوجيه من بعد ذلك 

 وتسائل الرجل بدهـشة كيـف ،الدقةذه  لكن ليس هب،أجزاء من الكالم هذا تتوافق مع الرتبية الصحيحية

وأن يـتخىل عـن  االبـن ب وحاول رجـل أن يـصاح،نيس ذلك رغم أنه حياول أن يطبق كل فروضه الدينية

 .ًبالنجاح امتحاناته كلها حتى صار مدرسا االبن  وهنا اجتاز،عادة حتفيظ ابنه للكتب الدراسية

 أو يف قــسوة األبنــاء عــىل ،إن القــسوة الزائــدة عــن احلــدود تظهــر يف أشــكال التخلــف الــدرايس

 ينتقم من أبيـه لـيس قـادر يعاملـه نا عىل أً ليس قادرألنه إزاحة يعمل وإخوهتم أثناء اللعب ألنه ،زمالئهم

 الـذي عنـده عـىل األضـعف منـه أحيانـا مله لكن حياول يعمل إيه بقـى يـنفس األيرضبباملثل ألنه أقوى منه 

 عىل اللعب بيكرس اللعب وخيرهبا أي سلوك عـدواين يف البيـت العنـد أو ممكـن يـستعمل العنـف مـع يبقى

 .زمالئه وأقرانه يف املدرسة

 
هناك نوع آخر من السلوك األبوي البالغ القسوة وهـي أن حيـاول األب أن يرتصـد ابنـه يف أمـور 

 وهـذا معنـاه أن األب يرتـدي ،يف كـل حلظـة مـن حلظـات حياتـه االبن  وحياول أن يسيطر عىل،حياته كلها

 نـوع مـن الـسيطرة فهذا ،مميزً ويف هذا تفريض لالبن من شخصيته األمر الذي جيعله إنسانا غري ،جلد ابنه

 ويريـد أن يـسيطر عليـه سـيطرة كاملـة بحيـث ،الزائدة عن احلد األب أو املريب الذي حييص أنفـاس املربـى

 هـو يلبس جلـد ابنـه كـأن ه كأن،واقف له باملرصاد يف كل حلظة ويف كل حركة ويف كل سكنة ويف كل كلمة



 

 

   

 ،يعوق نمـوه عـىل االسـتقالليةوسوف ًإلغاء له متاما   االبننفس هذا الكيان فطبعا هذا فيه إلغاء لشخصية

ًوقلنا من قبل أن هدف الرتبية أن األب يريب ابنه كي يشب سويا ليعينه عىل االسـتقالل الكامـل ومواجهـة 

ً كـن رجـال ،ً كام قال أحد اآلباء البنه املراهق قـال لـه كـن رجـال وال تتبـع خطـوايت،احلياة بنفسه بعد ذلك

ً كأنك زيد تتبع أخك ولكن كن رجـال وال تتبـع ،ال يكن دورك معي جمرد التقليد والتبعيةًمستقال بنفسه و

أن  االبـن  فـدور األب مـع، وشبهنا من قبل عملية الرتبية وأهنا مثل الرامـي الـذي يرمـي الـسهم،خطوايت

 .يساعده عىل االستقالل وليس عىل التبعية

 ،هذه سنة النمو الطبيعي يف كل الكائنـاتألن فس الرتبية الناجحة أنه يستطيع أن يواجه احلياة بن

ا اهلدف لـيس هذ ف، أو ينفصل بصورة أو بأخرى،ً وبيتزوج مثال،بيبدأ بفرتة حضانة وكذا وكذا ثم ينفصل

 . ونستحوذ عليه ونعيق نموه واستقالليته، اهلدف إن احنا نتعامل عىل أهنم ملكية يشء بنملكه

 هـوف ،ي بريميه بشدة ملاذا؟ ليحرره من قبضته لكنه بيعطيه طاقةاهلدف يف الرتبية مثل السهم الرام

 اآلبـاء بيكونـوا كبـار يف الـسن بيكـون يف حياتـه نـوع مـن ًدائـام و،الذي يشجعه عىل االنطالق يف املـستقبل

 .ل الرامياالثبات كام هو ح

ق بحريـة  وهـو بيهيئـه لـصناعة هـذا املـستقبل النطـال،أما السهم فيكون فيه أمامه مـستقبل بعيـد

يكـون خاضـع  االبـن  كـون، لألب مع إن األب هو الذي يعطيـه القـوة والدفعـة كـي يـستقل،بدون تبعية

 ألنه كام قلنا أنه حمتاج إىل تأديـب وحمتـاج إىل ضـوابط وإىل ، ال جدال فيه،ًللسيطرة أيضا هذا أمر رضوري

 .قواعد حتكم سلوكه

 ألن ناقشت من قبـل ،خصيته اخلاصة بهلكن ليس رشط أن ترتك لالبن فرصة جيدة لتكون له ش

 وال ، فيـه نـوع مـن التفـرد والتميـز،يف أول حمارضة موضوع التميز ال بد أن تنظر لكل طفل عىل أنه متفرد

 له بعد حيصلعاين من سيطرة أبيه يف الغالب سيالذي  االبن  ألن،تطلب منه أن يكون نسخة كربونية منك

 ،يشتكي يشوف مثال واحد مراهق وبيرصخ من ترصفات أبيه معـه إنه نه ملا ما يبقى عنده أوالد مع أهكذا



 

 

   

قـد أخـذ إذا كـرب املفـروض يكـون  االبـن  وجتد نفس هـذا،وشدته عليه ورضبه وكذا وكذا ثم تدور األيام

يعني املعتدي هذا الولـد  identification with ،عربة ويعدل حيصل حاجة اسمها التوحد مع املعتدي

 نفـسه يعنـي قاعـدة يف الطـب إن بعـض املـصطلحات هـوو أو يتامهـى معـهيتوحـد بيتقمص شخصية أبيه 

 هكـذا أيسء إليه يف الصغر بعد يبقى يعني الذي the paused will be abuserنقوهلا باللغة الثانية س

 ، يف نفس الدور بيامرس نفـس الـدور الـذي مـورس عليـه مـن قبـل حتـى يف االعتـداءات اجلنـسيةيبقىملا 

 .ذي يتعرض هلذا بعد ذلك يتحول إىل معتدي عىل اآلخرينونحو ذلك ال

 توحـد مـع املعتـدي هـونفس اليشء العقاب اجلسدي أو الشدة والقـسوة بيـدور الـزمن ويكـون 

ً فالتسلط هينشئه أيضا متسلطا مع أبنائه هو فيام بعد،فيؤدي نفس دوره فيام بعد  يقول إن مساحة السيطرة ،ً

 فيه سيطرة ال بد إن هو حمتاج كـام قلنـا إىل التأديـب لكـن الـسيطرة ،تميزة وم،األبوية جيب أن تكون ضيقة

 ،تكون حدودها ضيقة ويف نفس الوقت نوعية متميزة حتى تتيح لألبناء فرصة تكوين الشخـصية اخلاصـة

 . وإبداع فعال،وذوق راق

لـدقيق فاملربون سواء من املسلمني أو من غريهم يتفقون عىل رضورة احلـسم احلـازم الواضـح وا

 احلـزم ، حـب وحـزم، يعني فيه حب لكن كامن فيه حزم من الناحية الثانية طائر يطري بجنـاحني،مع األبناء

 .ً هذا ينتج أطفاال أسوياء سعداء،يكون يف حسم موضوع ودقة مع األبناء

 هو األب الذي يعرف أن إحساسه يتجـه ،فاألب املحب احلازم احلاسم املتسامح من دون مبالغة

 ينـضج بالتفاعـل واللكـن ينـضج بـالقهر  ، االبن وهلذا فإن ينضج هذا،اج ابنه بالتفاعل ال بالقهرإىل إنض

 . ال بالقرص وباحلنان ال بعدم املباالة،وبالتفاهم

 ، ألن التأديـب علـم ومهـارة،موضوع تأديب الطفل متشعب ودقيق ينبغـي الوقـوف عـىل معاملـه

 وخيطئ من يظن أن التأديب يعني اللجوء إىل العقـاب ،حومن ال جيمع بينهام يفسد من حيث يريد اإلصال

ً يعني التأديب كلمة واسعة جدا تـشبه معنـى الـضيق الـذي ، الطفل أو إلزامه بأمر مالدىلتعديل السلوك 



 

 

   

 لكـن ،يتصور بعض الناس أن التأديب يساوي العقاب أو أن العقاب يساوي الرضب أل خطأ خطأ فـادح

ــب والرت ــشمل الرتغي ــب ي ــبالتأدي ــذيب، هي ــيم والته ــشمل التعل ــشجيع ، ي ــشمل الت ــدريب ي ــشمل الت ي

 . إىل آخره، والتربير،والتفسري

فالتأديب هو إدماج الطفل يف مواصـفات شخـصية تتـسم بالـسلوك احلـسن وتقـوم سـلوكه غـري 

ً أما العقاب فيعد جزءا هامشيا يف عملية التأديب،السوي ه  وال يلجـأ إليـ،ً وعابرا لـدى اآلبـاء واألمهـات،ً

ــادرة ــاالت الن ــة،إال يف احل ــد احلاج ــط، وعن ــددة فق ــن حم ــ، ويف س ــب ي ــرصين  التأدي ــمشمل عن ــة ه  الرتبي

 ومتابعـة نتـائج هـذه ، وفـق أسـس علميـة،املهمة الرئيسية للوالدين تربية أبنائهام تربية سليمةواإلصالح، 

 هـو يعنـي مثـل الـزرع ،بـه وإبعاد الـرش وعواق، ونوازعه، وتثبيت أصول اخلري،الرتبية بالرعاية واإلصالح

 هذا نفس اليشء كام يفعل الزارع مـع األرض ، هذا بيميش يف خطواته يف متابعة وإصالحيزرعليس الذي 

 .التي راعيها وال يتوقف عن رعايتها وهتذيبها وإصالحها

ورد يف كتــاب أدب الــدنيا والــدين للــاموردي يف التأديــب قــول حكــيم وشــامل ملفهــوم التأديــب 

 ال يــستغني ، وأخــالق مرســلة، اعلــم أن الــنفس جمبولــة عــىل شــيم مهملــة- ظ يقــول وماهيتــه حيــث

 يـسعدها ، مقابلـة، ألن ملحمودهـا أضـدادا، وال يكتفى باملريض منها عن التهـذيب،حممودها عن التأديب

ً فإن أغفل تأديبها تفويضا إىل العقل أو توكال عىل أن تنقاد إىل األحـسن بـالط،هوى مطاع وشهوة غالبة بع ً

ً، فـصار مـن األدب عـاطال، ويف صـورة  وأعقبـه التوكـل نـدم اخلـائبني، درك املجتهـدين،أعدمه التفويض

 وكـل ذلـك ال ، ولكـل قـوم مواضـعة، أو مستحسن بالعادة،ألن األدب مكتسب بالتجربةًاجلهل داخال، 

 واملعاطـاة ثـم بالدربـة  حتى يكتسب بالتجربة واملعاناة ويستفاد، وال باالنقياد بالطبع، بتوقيف العقلينال

 ، لكـان أنبيـاء اهللا تعـاىل عـن أدابـه مـستغنني،ًيكون العقل عليه قـيام ولـو كـان العقـل مـستغنيا عـن األدب



 

 

   

ُ ألُتْثـِعُ بَامَّنـِإ« أنه قـال ج وقد روي عن النبي ،وبعقوهلم مكتفيني ِّمتـِ  َمِارَكـَ م-أو- َِقالْخـَ األَِحالَ صـَمَ

 .)٣٩(»َِقالَْخاأل

 ،بن مريم عليـه وعـىل نبينـا الـصالة والـسالم مـن أدبـك قـال رأيـت جهـد اجلاهـلوقيل لعيسى 

 .هفجالبت

ً إن اهللا تعاىل جعل مكارم األخـالق وحماسـنها وصـال بينـه وبيـنكم سوقال عيل بن أيب طالب 

والتهذيب يلزم مـن وجهـني أحـدمها مـا لـزم التأديب  ،فحسب الرجل أن يقترص من اهللا تعاىل بخلق منها

 يعني فيه تأديب يتلقاه يف الصغر ، والثاين ما لزم اإلنسان يف نفسه عند نشأته وكربه،لولده يف صغرهالوالد 

 فأمـا التأديـب ، ثم بعد ذلك هو يؤدب نفسه إذا كـرب بـالتعلم والعبـادة واملجاهـدة ونحـو ذلـك،ممن يربيه

 ،هل عليـه قبوهلـا عنـد الكـرب ليأنس هبا وينشأ عليها فيـس،الالزم لألب فهو أن يأخذ ولده بمبادئ اآلداب

 ومـن أغفـل يف الـصغر كـان ،ً جتعله متطبعا به، ألن نشأة الصغري عىل اليشء،الستئناسه بمبادئها يف الصغر

 وقد روي يف بعض اآلثار ما نحل والد ولـده نحلـة أفـضل مـن أدب حـسن يفيـده ،ًتأديبه يف الكرب عسريا

 بعـض احلكـامء بـادروا بتأديــب األطفـال قبـل تــراكم  وقــال، ويمنعـه منـه، أو جهـل قبـيح يكفــه عنـه،إيـاه

 : وتفرق البال وقال بعض الشعراءشغال األ

ـــــــدلت  ــــــــــشب     إن الغـــــــصون إذا قومتهـــــــا اعت ــــــــــه اخل ــــــــــني إذا قومت   وال يل

ــــغر  ــــداث يف ص ــــع األدب األح ــــد ينف   ق

 

 ــــــشيبة األدب ــــــد ال ــــــع عن ــــــيس ينف   ول

 : آخروقال  

  إن األصول عليهـا ينبـت الـشجر   ينشأ الصغري عىل مـا كـان والـده
 التـدريب الرتغيـب ،ًإذا التأديب شامل لكل األساليب الرتبويـة التـي يفعلهـا ويامرسـها املربـون 

ب دمـن األ ولـيس ، كـل هـذا داخـل كلمـة التأديـب، تعليم الرتبيـة، تقويم، التشجيع، التحذير،الرتهيب

                                     
 .ظ وصححه األلباين سالسنن الكربى للبيهقي من حديث أيب هريرة ) ٣٩(



 

 

   

 والعقـاب هـو ، أو ان التأديـب هـو العقـاب فقـط، لـذهن النـاس إن التأديـب هـو الـرضبزوليس ما يقف

 .الرضب

 
ً يشء مهـم جـدا جـدا مـن أهـم األشـياء يف عمليـة التأديـب إيـه وهـذاماذا عن أهداف التأديب؟  ً

ً اجلواب عن هـذا الـسؤال حـارضا عنـد كـل  ال بد أن يكون، أمارس هذا النوع من التأديبأنااهلدف ملاذا 
؟ ألن حضور اهلدف الواضح لـدى املـربني يبعـدهم عـن الـدوافع االنتقاميـة ،مهتم بالتأديب والرتبية ملاذا

 . النفسية

 
طفل  وال،ً انتقاما من الطفل، أنه يؤدب خاصة عن طريق الرضبحيصل هوهو ليس حمدد هدف 

 أمـا إن ،؟ ألنـه طفـل وحمتـاج إىل التأديـب حمتـاج إىل الرتبيـة حمتـاج إىل التقـويم،ال يصلح أن تنتقم منه ملاذا

 سـنني ٧ ويستعرض عضالته أمـام طفـل عنـده ،واحد ضخم اجلثة ورجل كبري وقوي ومفتول العضالت

ؤ يعنـي يـستعرض  تكـافلـيس هنـاك ، مـروءةت هذه ليـست مـروءة أقـل يشء نقـول إهنـا ليـس، سنني٥أو 

 مايش لكن جاي أمام طفل وخيرج أقىص طاقته لالنتقـام ، أو مالكمة،عضالته مع واحد يف حلبة مصارعة

 ، هو يعالج نفسه هو بتعبـري أدق بيـنفس عـن شـحنة الغـضب التـي بداخلـه بحجة أنه يربيه ال،من الطفل

ًسنـشبع إن شـاء اهللا كالمـا وكلم  سـنت، وارضبوهم عليها لعرشجوكثري من الناس بتتسرت وراء قول النبي 

ه أهنم يستعملون األحاديث النبوية واملفـاهيم اإلسـالمية مثـل مـصبة أقول ما أريد أن ،بالتفصيل فيها لكن

 . بيحمي نفسه بس بيها بيستخبى وراها نوع من االستغالل اليسء للنصوص الرشعية،الريح

هــو أن هــذا الــسلوك فيــه مــصلحة ً أو التأديــب عمومــا اهلــدف ،ب املــرشوع يف اإلســالمرضفالــ

 أم ليس فيه فإذا كان فيه مصلحة فأنـا حتـى ملـا أسـتعمل أسـاليب شـديدة أو عقابيـة لـيس اهلـدف ،للطفل

 هـو غـري ، ألن الطفـل غـري مكلـف، اهلدف هو التقويم تربية تعليم إىل آخره ليس اهلدف االنتقام،االنتقام



 

 

   

 ألن الطفل ال ،عتربش ما يدخلش حتى يف التعذير الطفل ما يهكذامكلف حتى يعاقب حتى من أجل أن 

ً أمـا الطفـل فهـو يعـذر تأديبـا أو إذا ، عىل الظـروف التـي هـي دون احلـدود، يف الكباركلف فهذايعذر ال ي

 وال يمكن أن يقـول مـريب أو فقيـه يف الـرشيعة ، أسلوب معني من الشدة فهو هلدف إصالحهمعهاستعمل 

 .ماإلسالمية أن اهلدف هو االنتقا

 فـالنظر أساسـا ، لكن أنت بتستعمل األسلوب الذي يفيـد الطفـل،ًن الطفل ليس جماال لالنتقامإ

ً ولذلك من قواعد الرتبية أو العقاب أنه ال جيوز أبدا للمريب أن يعاقب ،هو يف مصلحة من مصلحة الطفل

 ، يف داخلـه ألنـه لـو عاقـب وهـو غـضبان فهـو يريـد أن يـشفي غـضب نفـسه االنفعـال،وهو غضبان ملـاذا

، كام ً ممكن يكون عمل له عاهة أو أذاه أذية شديدة جدا،ولذلك ال يتوقف عن الرضب إال بعد ما يسرتيح

 .سنبني إن شاء اهللا تعاىل

ا أسـلوب مثـل الـدواء ، وهذ والرتكيز عىل اهلدف هو مصلحة الطفل، حضور اهلدف الساميًإذا

 يعنـي واحـد مؤلـف ، ما تعطيه هو نفسه داء فام فيش داعي فإذا كان، ملا تعطيه إلنسان ملصلحتههكذا ،املر

 فـاهم  ال، إنسان مـؤثر يف اتبـاع الـسنةال يرضب  و كأن الذي ،كتاب بيدافع عن الرضب بطريقة مستميتة

 . وارضبوه عليها لعرش هذا لإلرشاد، احلديث هنا ليس عىل سبيل وجوبهو

 
ًإلينا أنه دواء طبعا برشوط دقيقة جدا يف غاية الدقةإذا ثبت  ً جيوز برشوط دقيقـة وتقريبـا معظـم ،ً

بـد أن يكـون   مثل املدرس الذي قتـل الطفـل فهـذا أهـم يشء ال، رضب غري تربويحيصلالرضب الذي 

نفس عـن اهلدف تربوي وليس هدف انتقاميا فأحيانا املـريب وراء الفتـة التأديـب ليفـرز تـوتره يف احليـاة ويـ

 ملـا وهـو ،يف الصغر ذاق هذا اليشء فحصل توحد مع املعتـدي وممكن أن يكون كامن ألنه ،مكبوت غضبه

 يف جتارب ذاتية يف املـايض ، مع اآلخرينمعهجاه عليه الدور وبقى أب أو مدرس بينفس عن الذي حصل 

 فاهلـدف ،اين منها األطفـال يع، هذه كلها دوافع سلبية،يامرس نفس السلوكفإنه  وبالتايل ،اضطهاد طفويل



 

 

   

من التأديب هو أن حيصل تفاعل بني األبناء مع توجيهات اآلباء ولـذلك طريقـة التوجيـه ال بـد أن تكـون 

 يذكر هنا ستة عرشة خطوة ملامرسة عمليـة التأديـب ، وحارضة كام سيأيت فيام ييل إن شاء اهللا تعاىل،واضحة

  .يقول

 
جيه اإلجيايب املرتبط بام تريده من الطفل أكثـر مـن اسـتعامل التحـذيرات الـسلبية استعمل التو

 يشء ، ما تقوهلوش ما تعملش كذا يكون الغالب عىل كالمك افعل كذا افعل كذا توجيـه إجيـايبًدائاميعني 

ايب حيـدث  فالفعـل اإلجيـ،وراه التزام يكون التوجيه اإلجيايب أكثر من التحذير السلبي إياك وكـذا ال تفعـل

ًأثرا إجيابيا أكثر من الفعل السلبي ً.  

ألن هـذه كلهـا أفـضل وسـائل ،أشبع حاجات الطفـل للمـدح والقبـول واملحبـة والطمأنينـة 

 وناقـشناه يف األسـبوع ، عن طريـق املـدحالتى هيالتأديب إن كلمة التأديب يشملها إشباع هذه احلاجات 

 .  وسائل التأديباملايض القبول املحبة الطمأنينة فهي أفضل

 ًهييء نفسك للتوقعات وكن مستعدا للتعامل مـع املـشاكل املحتملـة والـسلوكيات التـي قـد

 ألنك إذا هيئت نفسك ذلك حتاول أن حتيط ابنـك بـسياج وحـصانة ومحايـة مـن هـذه األشـياء قبـل ،تظهر

 . استفحاهلا

 ًكن مبتسام مشجعا مالحظا لإلجيابيات وابتعد عن االستياء ً والتذمر والنقض الـدائم الـنقض ً

  .الذي ال يتوقف

حاول التعمـق لفهمهـا ،ال تعطي تفسريات سطحية جاهزة للسلوكيات التي تراها عند ابنك 

 .من خالل فهم دوافعها وطبيعتها والرسالة اخلفية من ورائها

 ًكن حازما دون عنف ولطيفا دون تساهل ال ترصخ وال تسخر وال تـتهكم عـىل ابنـك يعنـي ً

 بيجـي يتعامـل حتـى مـع الوالـدين بـنفس هكـذا بعـد هـو يـشوف أبـوه بيـرصخ يف أمـه ًدائـامالطفل الذي 



 

 

   

 فكثرة الرصاخ ألنه ضعف الرصاخ ضعف ليس قـوة ال تـرصخ وال ، يتقمص نفس اإلسلوب،األسلوب

  . فتلك من أسوء األساليب الرتبوية املدمرة لشخصية الطفل،تسخر وال تتهكم عىل ابنك

تكـن آلـة إلصــدار األوامـر عـىل طــول أوامـر أوامـر أوامــر كأهنـا مكنـة بتنــتج أوامـر لكــن ال 

  .استعمل لغة اإلقناع وارشح ما تريده من ابنك توقع

 االستجابة الفعلية والطاعة البنك بعـد فـرتة ليـست بالقـصرية يعنـي االسـتجابة لـيس رشط

ً حتـى تـصبح سـلوكا ، حتتاج لوقت وبرجمة متكررةتكون فورية ممكن مع التكرار ألن االستجابة السلوكية

ً بـل متعـن وادرس وكـن هادئـا وأنـت ،وعادة لدى الطفل بخاصة واإلنسان عامة ال تتخذ قرارات رسيعة

  .تفكر يف احللول واألساليب الرتبوية

إذ الطفـل ، فلكـل طفـل خـصوصياته وظروفـه،ال متارس األسـاليب نفـسها مـع كـل األبنـاء 

 ولـذلك مراعـاة الفـروق الفرديـة ،عن األوسط وكالمها خيتلفان عن خـصوصيات األصـغراألول خيتلف 

 كل واحد له معاملة تناسـبه ، ألن األوالد بيكونوا يف أعامر خمتلفة،رضورة تربوية لتعامل أفضل مع األبناء

ًال ينبغي أن تتبع أسـلوبا واحـدا مـع اجلميـع مـن  لكـن تراعـي الفـروق الفرديـة وخـصوصيات كـل نـوع ،ً

 .األطفال

ًضــع قــوانني ونظامــا وحــدودا لكــل التــرصفات ــه ، أنــت أول املحــافظني عليهــا، وكــنً  تــذكر أن

 ، بالتـدخل اهلـادئ واحلـوار البنـاء،بإمكانك تعديل الكثري من السلوكيات املزعجة والتـرصفات الطائـشة

 . بدل العقاب واللجوء للعنف والقسوة واحلرمان،واملالحظات التذكريية املثمرة

 ال تـؤدب ، فإن اآلثار السلبية لـذلك عـىل شخـصية كثـرية، تؤدب أمام اجلامعة وأمام اآلخرينال

 .ًأبدا وأنت متوتر ويف حالة غضب وانفعال



 

 

   

ً فالتدخل العصبي والقرارات اآلنية أثناء التـوتر غالبـا مـا تعقبهـا حالـة ،تدخل فقط وأنت هادئ

 كإرغامه عـىل قـراءة القـرآن ،لد عىل فعل أشياء إجيابية ال تؤدب بإرغام الو،ندم وردود أفعال غري مرغوبة

ً فيتخذ منها موقفا سلبيا كذلك،ً لئال نربطه سلبيا باألشياء املحبوبة،أو حفظ األحاديث ً. 

 يقـول إذاعـة إحـدى ، وإنـام بالرتغيـب والتحبيـب والتـشجيع،يعني ال يكـون باإلرغـام وبـالقهر

 حـول مفهـوم الـصغار إذاء كثـري مـن موضـوعات احليـاة حمطات التلفـاز األمريكيـة منـذ سـنوات سلـسلة

 وما إىل ذلك مـن شـئون وكانـت ، وموقف الصغري من الطريقة التي يتبعها أبواه يف تأديبه،وعالئق األرسة

 ، القادرين عىل اإلفصاح عن آرائهم بوضـوح وقـوة،املحطة تستضيف كل أسبوع بعض األطفال األذكياء

 .وتوجه إليهم طائفة من األسئلة

 واستمعت إحدى األمهات إىل طفله عىل ،قد كان موضوع التأديب هو موضوع إحدى احللقات

 وجزعت األم أي ما جزع لـدى سـامعها أقـوال ، ويديل بأقواله،شاشة التلفاز وهو يبدي آرائه ومالحظاته

ً فلام عاد إىل املنزل بادرته قائلة هل قطعت يوما شيئا من مرصوفك اليومي عقابا ،ابنها ً  بقى بيـتهم هو ،لكً

فابتقول له هل قطعت ، فهي أول ما رجع،  هذه بتقطع عني املرصوف وبتعمل كذا وكذا وكذايقولبوأمه 

ًيوما شيئا من مرصوفك اليومي عقابا لك ً  ؟ًهل احتجزتك يف غفرتك يوما بطولـهكال، : ، وأجاب الصغريً

مـا سـبب ًإذا أجـاب الولـد كـال، ذا ألنـك طفـل رشيـر هل قلت لك مرة إنني سأحرمك من كذا وككال، 

 فكـان جـواب الـصغري كـان ال بـد يل أن ،ادعائك بأنني فعلت هذه األمور كلها معك عـىل شاشـة التلفـاز

 ثم يذكر بعـد ذلـك األسـس ، إنك كثرية الرصاخ يف وجهيأقول وإال كان عيل أن ، هذه األمور كلهاأقول

 .  لتصبح إجيابيةديب عىل أسس ثالثةالثالثة للتأديب تقوم عملية التأ

 
التنظيم  .التقليد أو القدوة  .الربجمة أو اإلحياء . 



 

 

   

ويــشعرون ،ً فاألطفــال حيبــون دومــا أن تكــون هلــم حــدود وضــوابط يف كــل يشء 

ً يقفز إىل ثانيا مثـال الـذي رضبنـاه ، واختفت الضوابط يف حياته،باملخافة والريبة والرتدد إذا غابت احلدود

 موضوع السمك لو وضعت السمك يف حوض ماء ليس فيه إال املاء فقط وتـشوف هو الذي ،يف آخر مرة

 تكـون ثـم ضـع الرمـال واحلـواجز واألعـشاب وهـذه األشـياء التـي توضـع يف األحـواض ،حركته كيـف

 .دفة والنشاط وكذا ستجد إنه احلركة زادت احلركة اهلا،الزجاجية وضع نفس السمك

والتنظـيم رضوري ، ألن وجود احلدود خيرج اإلنسان من الشعور باملخافة والرتدد والريبـة 

 وأوىل خطــوات التنظـيم حتديــد مفهومــه للطفـل بــشكل عمــيل ،يف حيـاة الطفــل ال سـيام يف ســنواته األوىل

 .ه بوضوح وبيان املطالب بالضبط ما الذي تريده من الطفل أن يلتزم ب،تطبيقي

 واالحـرتام هـو الطريـق ،فالطفل حيرتم ويقدر والديه اللذين يرسامن احلدود ويصيغان الضوابط

 يرتكـه دون مـنً كـام أن الطفـل نفـسيا يـرفض ويكـره وال حيـرتم ،للدعامة الثانية التي هي القدوة والتقليـد

ضـامها عـن سـلوك  وهو حيرتم كـذلك تأديـب والديـه وتـدخلهام وتعبريمهـا عـن عـدم ر،حدود وضوابط

 . أكثر من احرتامه التوبيخ والرصاخ والتهديد،معني

 وتضبط ترصفاته من خالل تـوازن ، توجه سلوكه،فالتنظيم يشبع حاجة الطفل إىل سلطة ضابطة

 سمحت لنـا أن نفعـل أي ، أحد أطفال بيتكلم عن أمهية احلدود فقال جاءتنا اليوم معلمة مناوبة،ووسطية

 . بيحتاج احلدود الضوابطهو خيل بالك ما فيش حدود ، فلم نحبها،يشء نريده

 فـالتنظيم يعنـي حتديـد ، حينام يـسمح هلـم أن يفعلـوا مـا يعرفـون أنـه خطـأ،إن األطفال يرتبكون

ً وهـو يفـرتض أيـضا تـدخال حازمـا وصـارما مـن خـالل بعـض الوسـائل التأديبيـة ،قوانني ينبغي اتباعهـا ً ً ً

 لكـن بـرشط أال يتحـول هـذا ،نظيم رضورة نفـسية تربويـة للطفـل فـالت،الرادعة من غـري عنـف أو إرضار

ً اخلنق وتسجنه وحتد من قدراته وجيعل منـه شخـصا ،التنظيم والقواعد والضوابط إىل عوامل ختنق الطفل



 

 

   

ًاتكاليا اعتامديا عىل الغري  وتكـشف ، واإلبـداع، نريد ضوابط تعني عىل االنطالق وتنمـي جوانـب الـذكاء،ً

 .ىل تنميتهااملواهب وتعمل ع

 وبعد تعديل حرارته لتناسب السمك ، وملئه ماء،يقول اشرتى أحد املعلمني حوض سمك كبري

ً فإذا هبا تترصف ترصفا غريبـا، وضع فيه بعض األسامك،البيتي  ، ثـم تتجمـع يف وسـط احلـوض الـشفاف،ً

امك تعـود إىل  وإذا األسـ،ً وبعـد بـضعة أيـام وضـع أحجـارا ملونـة يف قعـر احلـوض،وهي ال تكاد تتحـرك

 وجـود أحجـار بيـشوف األحجـار أو ، فاألحجـار يف قعـر احلـوض أوضـحت عمـق املـاء،التحرك بحرية

 يف حركته فوجود احلدود بيعطـي نـوع ، وبالتايل عرف السمك حده فاسرتاح،الرملة فبيقدر يعرف األبعاد

 .رتبية ليس هبا حدودن الأالناس كام يتصور بعض  ليس ، وخيرج اإلنسان من االرتباك،من االستقرار

 فالتقليـد طبعـا خاصـية مـن خـصائص الطفولـة كـام هـو معلـوم ً

 سنني تقعد تقول له النزاهة ٥ أو ٤ طفل عنده ال يصلح ،ًالتقليد أساسا هو الطفل ال يدرك املعاين املجردة

 ،ملجردة هو ال يستطيع أنه يتصورها بصورة كاملةواجلامل والقيم والزهد والعدالة والتسامح هذه املعاين ا

 . يستطيع أن يتصور فقط احلاجة احلسية يشء برياههو إن concret ، ألن تفكريه متحجر،أو صعب عليه

 هـو نفـسه ،لكن نفس هذا الطفل الذي ما يقدرش يفهـم العدالـة والنزاهـة والزهـد وكـذا وكـذا

 مـن أجـل هكـذا ويبص له من حتت ،ره ويفضل يركع ويسجدتالقيه بجانبه أبيه وهو يصيل من غري ما يأم

ألن هنـا يـتعلم ألنـه يـستطيع أن ،  حتى حركة التشهد ونحـو ذلـك ليـه، إيه ويقلده بإتقانيعملأن يشوفه 

 يقـدر يـستوعبها لكـن هكـذاهذا بعد ،  ليس يف السن، أما املعاين املجردة فليس بعد،يدرك األشياء احلسية

 .ً متجسدا يف صورة حسية واقعية، يراه أو بام يسمعه أو بام يراه أمامهالصغري يتأثر أكثر بام

 ، حيـث إن الطفـل يأخـذ الكثـري مـن الـسلوكيات،فالتقليد هو أحد خصائص الطفولة األساسية

 فالطفل مثل اإلسفنج يمتص مـا حولـه ويتفاعـل مـع ،من خالل حماولة تقليده لآلخرين، والقيم واملبادئ



 

 

   

% ٧٠ فالطفـل يـربمج سـلوكه ويبنـي اجتاهاتـه بنـسبة ، وحركـاهتم، تقليـد سـلوكهماملحيطني به من خالل

 . فهو يمتص من املحنكني املحيطني به،عندما يصل إىل السنة السابعة من عمره

ُّكل« جوهذا ما أشار إليه حديث الرسول  ٍمولود ُ ُ ْ ُيولد َ َ َعىل ُ ِالفطرة َ َِ ْ ُفأبواه ْ َ َ َ ِهيودانه َ ِ َ ِّ َ ْأو ُ َينَـرص َ ِّ ِانهُ ِ 

ْأو ِيمجسانه َ ِ َ َِّ ُ«)٤٠(. 

 يقلـد إال مـن حيبـه ن اإلنـسان الأً لكـن الزم نفهـم أيـضا ،فإذا كان الطفل من خصائـصه التقليـد

 أو كذا أو كذا من املـشاهري مـن ، نحن نراه حتى يف الكبار يف الشباب يقلد العبي الكرة، ويقدره،وحيرتمه

 فلـذلك ، أو حيبـه،يقلد وال يقتدي إال بمن يعجـب بـه فنفس اليشء الطفل ال ، واإلعجاب به،شدة احلب

 خاصـة يف ، حتى يكون األب مصدر قـدوة البنـه،ينبغي أن هيتم اآلباء بتحسني سلوكهم أمام أعني األبناء

 .املراحل العمرية املتقدمة بعد سن اخلامسة فام فوق

لط ال ينقل ألبنائه  إن األب القايس املتس،فاإلنسان جبل عىل تقليد من حيب ومن يكسب إعجابه

ً لـيس إال ولـذلك كـان لزامـا ،ً وإن قلده األبناء الحقا فمن باب إفراز االضطهاد الطفويل،غري االضطهاد

 وال شـك أن كـل ، لينالوا فيام بعد إعجاب أبنـائهم، وحمبتهم،عىل اآلباء واألمهات أن يكتسبوا ثقة أبنائهم

تبعه ويقتدي به ألنه حيبه ويقدره وجيد حالوة يف اتباعـه  ويجمسلم يعد قدوته العظيمة وأسوته رسول اهللا 

ٌثالث«: جوحمبته كام قال  َ ْمـن َ َّكـن َ ِفيـه ُ َوجـد ِ َ َحـالوة َ َ ِاإليـامن ََ َ ِ ْأن ْ َيكـون َ ُ ُورسـوله اهللاَُّ َ َُ ُ َّأحـب َ َ ِإليـه َ ْ َ َّممـا ِ ِ 

َسوامها ُ َ ِ«)٤١(. 

الطفل بوالديه طيبة كلـام نـزع لالقتـداء ً أيضا كلام كانت عالقة ،فاملحبة مرتبطة باالتباع واالقتداء

كلام فسدت العالقة بني الطفل والوالدين كلام نـزع ملعانـدة قليد سلوكهام وعد ذلك عني الصواب، هبام وت

 كـذلك ، وبالتايل يبدأ حيصل عنده انحراف وحرية، وهو يرى أن ذلك عني الصواب،سلوكهام ومعارضته

                                     
 .سمتفق عليه من حديث أيب هريرة ) ٤٠(
 .سه من حديث أنس بن مالك متفق علي) ٤١(



 

 

   

 فـدرهم ،األولوية أو يعطي القدوة بـاألعامل قبـل أن يعطيهـا بـاألقوالمما ينبغي أن هيتم به املريب أن يعطي 

 .أفعال أفضل من قنطار أقوال

 ، ومـا يـصدر عـنهام مـن سـلوكيات،إن القدوة تنصب بالدرجة األوىل حـول مـا يفعلـه الوالـدان

بية ما  إن الرتهكذا مثل ما قلنا قبل ، حال فرحهم وحال غضبهم،ويراقب األطفال سلوك اآلباء باستمرار

 الرتبية هذه عملية ،ً إطالقا،فيش حصة اسمها حصة تربية تعالوا يوم اجلمعة بعد العرص نعمل حصة تربية

 . يف كل موقف بيرتيب ليس يشء إحنا بنفتعله،مستمرة ليل هنار

 أو كيـف ، بـريد عـىل التليفـونكيـف بيـشوف ، بيشوف كيف يتعامل األب مع الزوجةهوأل هذا 

 فهو ،ً حني يسمعه يقرأ القرآن كثريا، أو كيف خيشع يف الصالة أو،ماذا يقول إذا عطس أو ،يستقبل ضيوفه

 ، األطفـال يأخـذون سـلوك اآلبـاء يف كـل األحـوالًدائام فـ،يتعلم كام قلنا بالقـدوة أهـم مـن أي يشء آخـر

ه إيـه ، وبيـسجل الكـالم هـذا ويتطبـع بـ كيف تتـرصف عنـد الغـضب، عند الفرحكيفبيشوفك بترصف 

 ، ماذا حيدث عندما ختتلف األم مع األب السلوك بتاعه أدى إىل االخـتالف رصاخ بقـى وكـذا وكـذارأيك

 . يفعل نفس اليشءه نفسهوهيبدأ 

 ، فرب حلظة غضب هتدم كل ما بناه اإلنسان،ًلذلك كان مهام احلرص عىل السلوك احلسن الدائم

 تـسوق ت حـصل أي يشء مـع النـاس الـذي بقـى لـو،ايقوهلي د السيارة إيه األلفاظ التهايشوف وهو بيقو

 . األلفاظ التي خيرجها بعض الناس واالنفعال والعراك وكذا،االختالفات مع السائقني

 الزم هـو لكـن ،لـه تعـاىل اتربـىل  تقـوال أنـتفكل هذا تعليم كل هذه دروس يف الرتبيـة يعنـي 

ول ألفـاظ سـوقية أو بذيئـة أو كـذا  إيه تنتقل ألفاظ أن تقـ،ي بتقوهلالفاظك التهايلتقط منك كل السلوك أ

 كثـري مـن األطفـال الـذين ، فالرتبيـة عمليـة مـستمرة يف كـل الـسلوك يـسلكه املربـون،فيفعل نفس الـيشء

 ،ٍ من خالل سـلوك واحـد غـري مـدروس مـن طـرف مـرب،يصابون باالنتكاسات اخللقية يف حلظة واحدة

 .ًممكن تكون أذية شديدة جدا من مدرس أو أب أو من أم



 

 

   

ً وهو يتخذ القدوة أساسا من أحد والديه أو من ، طفل حيتاج لينمو ويتعلم حيتاج إىل القدوةفكل

 ولـذلك ، فلألطفال حالة نفسية أن يتشبهوا بشخصيات من حيبوهنم ومن يتقمصوا هذه الشخصية،كليهام

كيد مع الوقـت  أج فتقول ج أنه حني أراد يذكر النبي ،جًكان رضوريا أن نحبب ألبنائنا سرية رسول اهللا 

 كـذلك سـرية ج وبـني الـصالة والـسالم عليـه ج  يبدأ يقتدي بك يف ذلك ويقرن ذكر اسمه الـرشيفهو

ً وقصص األنبياء والنامذج الناجحة يف التاريخ اإلسالمي فهذا كله ممـا يـرتك أثـره أيـضا يف شالصحابة 

 وأسوة صاحلة يتأسـى األبنـاء ،ىً حرص علامء الرتبية املسلمون عىل أن يكون املعلم مثال حيتذ،شخصيتهم

 :  مما ذكر األصمعي من أبيات أيب األسود الدؤيل يف هذا الصدد قال،هبا

  َغـــريهواملعلـــم ويـــا أهيـــا الرجـــل 

 

 ــيمذا ك كــان ِهــال بنفــس   ُالتعل

ــصح   لـسقام والـضنا  لـذي اَتصف الـدواء   ــيال ي ــقيَك ــت س   م يل وأن

  نـــــاَ بالرشـــــاد عقولُوأراك تـــــصلح

 

 ُد عـديماًأبدا وأنت مـن الرشـ  

  هــــا ِك فاهنهـــا عـــن غيِابـــدأ بنفـــس 

 

 ُفإذا انتهت عنـه فأنـت حكـيم  

احليـاة  واإلحيـاء هـو كـل مـا يـدور يف ، يـأيت الربجمـة واإلحيـاء،بعد التنظـيم ثـم التقييـد أو القـدوة 

 األرس الـسعيدة تـضفي سـعادهتا عـىل ،ً ومشاعر نفسية تنتقل تلقائيا للطفـل،األرسية من عمليات سلوكية

 املشاعر بالعدوى ألن النفوس فيـه منهـا اتـصال اإلنـسان يتـأثر يمكـن تبـان أوي يف األطبـاء ، تنتقلاألبناء

 هوالذي ) الزهو( هوالذي ) اهلوس(نده  أحد األساتذة الكبار يقول إن الواحد ملا جييله واحد ع،النفسيني

 واحـد مـن النـوع التـاين  يبقـى منتظـركثـري عكس ملا جييله مكتئبني ،ً عايل جدا مفرفش خالصيبقىمزاجه 

اإلنسان ملا تقعد مع واحد كئيب بيصيبك ب اخلاصة شوية فايصلح األمور شوية فاحلالة النفسية فرحيكون 

رح بتشعر بتجد تشعر نفس اليشء تنتقل لك هذه العـدوى لـو بعدوى الكآبة لو واحد سعيد وبشوش وم

 أسـالك بتوصـل بيـنكم لكـن فيـه نفـوس بتـؤثر يف ليس هناك كامن تتفائل أنتواحد عنده تفاؤل تالقيك 



 

 

   

ًنفوس مثل ما تؤثر النفس يف النفس باحلسد مثال كذلك أيضا تؤثر النفس بالشخص ا ي جتالسه وما هو لذً

 .عليه

 األب اإلجيايب هو من يدفن الرسائل اإلحيائية غـري ،نعكس السعادة عىل أبنائهافاألرسة السعيدة ت

نمـو مـع  رسائل إحياية لكن بطريقـة غـري مبـارشة والتـي تتأصـل يف شخـصية الطفـل وتأعطى له ،املبارشة

 وحريــة ، وحــب النجــاح والقــوة يف اختــاذ القــرار،اإلحيــاء يعنــي زرع الطمــوحالرتبيــة واإلحيــاء املــستمر،  

 ويعنـي اإلحيـاء كـذلك إقنـاع الطفـل وبـث ، والدفاع عن النفس وعن القناعات الذاتية،الختيار املنضبطا

 . والصفات اإلجيابية من خالل فن ممارسة اإلحياء الذكي،املعاين اجلميلة

ب ومـريب ِّ شـمس الـدين وهـو مـؤدق شـمس الـدين الـشيخ أقيعني القـصة التـي رويـت عـن أ

 بيغـزو وهـو صـبي صـغري عنـد الـساحل عنـد البـسفور ًدائـام فكـان خفـاتح السلطان العـثامين حممـد ال

ويشاور له عىل ان الطرف اآلخر بتظهر مدينة القسطنطينية فيقول له أترى هـذه األسـوار التـي هنـاك هـذه 

 .مدينة القسطنطينية

َلتفـت«: ج وكان يعتقد صحة هذا احلـديث احلـديث قـال فيهـا جوهذه املدينة قد أخرب النبي  ُْ َّحنَ َ 

ُالقسطنْطينية َ َُّ ِ ِ ْ َفلنعم ْ ْ ِ َ ُاألمري َ
ِ َ َأمريها ْ ُ

ِ َولنعم َ ْ َِ ُاجليش َ ْ َ َذلك ْ ِ ُاجليش َ ْ َ مـا بس إحياء بطريقة غري مبارشة ما  )٤٢(»ْ

 أل هو ظل يفعل بعد ذلك حتى نشأ عند الطفل األمل والطموح أن يكون هو الشخص الذي أنت قال له

 .يفتح القسطنطينية

الطفل مثال يريد منك أدوات التلـوين كـي يلـون أو يرسـم ً، 

 أو ، يـا ذكـي فهنـا فيـه إحيـاء بتـشجعه عـىل مدحـه بالـذكاء، يقول له تفضل يا ذكـي،أو حيل مسألة حساب

 ًمثال جايـب  اللص، طبعا شاطر هذه عامية ألن الشاطر يف اللغة العربية هو قاطع طريق،أحسنت يا شاطر

 ليس رشط يكون الولد ،ي يفهمها بتكلمه باللغة الت، تقول له ما شاء اهللا يا مبدع، عاملةهولك أي حاجة 

                                     
 .ظ ، وضعفه األلباينسمسند أمحد من حديث برش اخلثعمي ) ٤٢(



 

 

   

ً مــثال أنــت متميــز يف دراســتك يــتكلم أمــام ،ً مــثال مــا أروعــك ومــا أروع هــدوئك،فــصيح للدرجــة هــذه

 ،يع لربه ولد صـالح ابني مط، ابني يسمع نصائح والدي باستمرار،الضيوف يقول ابني بيفهم بشكل ممتاز

 . ابني يترصف ترصف املتميزين،ابني نظيف ومرتب

 ملا رأه خطه أحـد ، كام قلنا أحد العلامء الكبار أعتقد اإلمام الذهبيهكذاصل إحياء قبل حيوهكذا 

 فهذه رشارة أوقدت يف نفسه مهة النبـوغ يف علـم احلـديث كلمـة ،األئمة قال له خطك يشبه خط املحدثني

ً هـذا إحيـاء إجيـايب أيـضا اإلحيـاء يـتم مـن خـالل لغـة اجلـسم لـدى ،كـن تغـري مـسار إنـسان لكـن مم،عابرة

 التواصـل اللفظـي يف سـاعات التواصـل غـري اللفظـي ، ألن التواصل ال يتم فقـط عـرب األلفـاظ،الوالدين

 . لغة اجلسم نفسه يعني،بتعبريات الوجه بحالة اجلسم

 ، يف صـعوبة الكـالمال يستطيع أن يـتكلم عنده ظروف  و،ً يل أستاذ كبري جدا يف الطب النفيسأنا

 أو مع املتكلم بالتواصل غري اللفظي التواصـل ،لكنه عنده قدرة بارعة عىل الغاية يف التواصل مع احلضور

ً ألنه طبعا بـارع جـدا مـن ، نظرات عينيه كل جزء يف وجهه يعطيك تعبري كأنه يتكلم بأفصح لغة،اجلسدي ً

 . مرصرواد العالج النفيس يف

 بتـدي لغـة يعنـي الواحـد أنـت بعـض األحيـان ،ملاذا؟ ألنه عنده قدرة عىل التواصل غري اللفظي

 إيـه لآلخـرين يقـول قافـل نفـسه فـا هكذا، قاعد منكمش وواضع رأسه يف األرض وسط الناس ومقفول

متجـاوب  غري القاعد بانفتاح مبتسم بشوش ، هلم بس من غري ما يتكلميقولبيدي لغة ما حدش يكلمني 

 . فاللغة ال تتم فقط عن طريق الكالم، فا بيعطي انطباع عىل العكس،مع الناس

 فايقول هنا اإلحيـاء ،ًلكن هناك وسائل أخرى للتفاهم والتواصل غري اللفظ وأحيانا بتكون أوقع

أنينـة ً فاالبتسامة الدائمة تضفي إحياءا قويا باهلـدوء والطم،يتم كذلك من خالل لغة اجلسم لدى الوالدين

 .وحتقق لديه الطمأنينة وسعادة ذاتية ، االبنلدى



 

 

   

ً يعنـي مثـل مـثال الطفـل ، أو لغـة اجلـسم،ًاإلحياء قد يكون سلبيا سواء مـن خـالل اللغـة اللفظيـة

ً ما اتكلمـش بـس رسـالة مـدمرة فـضال عـن املـدرس الـذي هوأو حاجة وواحد راح، جايب رسم رسمه 

ً مثال ، قد يكون اإلحياء بالكالم أو بلغة اجلسم،ه فهذه كلها إحياءات يروح راميها ل؟يقول له إيه الكذا هذا

 ألن ، أو يـسري يعنـي عنيـدً فهوه هايعيش بقـى بتوجهـه أنـه يـصبح غبيـا، أنت عنيد،انت غبي: ًاللفظ مثال

 . أو نحو ذلك، غبي خالصهو وإن ، إنه يعيش بقى دور الغباء،بتديله إحياء

ً أبدا ما تعلقش عليه يافطة أبدا،تدي ختم للطفلًخطأ كبري جدا إنك مثل ما قلت   خطـأ تربـوي ،ً

 لكن ، ال أحب منك هذا الترصفأنا هذا خطأ ،ح لكن تذم السلوك هذا الترصف ال يعجبني الترصفدفا

 ألن هـذا ظلـم يف ، إىل آخـر هـذا الكـالم، مـا فـيش فيـك أمـلأنـت ، فاشـلأنت ، غبيأنتما تقوللهوش 

ً تصدر عليه حكام هنائيا أبداصلحال ي فاينمواحلقيقة ألنه  ً  فتكرار اإلحياء يف حياة الطفل يربجمه ألنه بيقتنـع ،ً

 بقى ويـتامدى ممكـن يكـون هـذا ، سارق أو حرامي وتتكرر خالص حراميأنتًإنه غبي يف اآلخر أو مثال 

 .أحد األسباب التي تشجعه عىل التامدي يف الرسقة

ــوحي ــل ت ــه الطف ــرصاخ يف وج ــوبيخ وال ــرة الت ــطرابكث ــه باالض ــة ، ل ــه الطمأنين ــسحب من  وت

% ٧٠ ويف الـسنوات اخلمـس األوىل تـتم برجمـة ، الربجمة هي إعداد الطفل للمـستقبل، النفيس،واالستقرار

من الكود أو الشفرة بتاعة شخـصية الطفـل كلهـا بتتكـون يف مخـس % ٩٥ يقولمن سلوك الطفل بعضهم 

وا من املستحيل أو صعب يقول ١٨ بعد ،الباقية% ٥لـ  ا١٨ مخس سنني أو ست سنني حلد ،سنني األوىل من

 لـذلك كانـت ،ًجدا إحداث تغيري يف معامل الشخصية فبناء األساس بيـتم يف اخلمـس سـنوات يعنـي األوىل

 .مرحلة الطفولة األوىل من أهم املراحل العمرية التي ينبغي االهتامم هبا

ل تـساهم يف برجمـة نفـسية وعقـل وشخـصية  كام قلنا اللغة فاللغة التـي تـستعمكيف تتم الربجمة؟

ً أيضا برجمـة تـتم مـن ، باستمرار ما تكونش لغة هدامة أو سلبية، ولذلك ينبغي استعامل لغة إجيابية،الطفل

 يثبـت الـيشء لديـه ، والتـشجيع، وبالـسلوك وبالتـدريب،خالل تكرار املراد بالكالم املبارش وغري املبـارش



 

 

   

ا بيتكرر موقف العطاس كلام عطس أبوه أو أمه أو أحد من املوجـودين  طبيعي ملهو ،ويربجمه بشكل أقوى

 ،يقـول احلمـد هللا يــرد يـرمحكم اهللا احلــوار الـسني األذكــار الثابتـة يف العطــاس مـع الوقــت أكيـد بيحفظهــا

ً مثال ملا تعودوا إنـه لـو واحـد عطـس وقـال احلمـد هللا بيقـى يقـول لـه يـرمحكم اهللا ،فالتكرار يثبتها يف ذهنه

 .ول له هذا يستحقويق

 فـا ملـا نقـول تـستحق ،لكن ملا واحد يعطس وما يقولش احلمد هللا فا يعلمه يقول له ما تـستحقش

 فنعلمـه ممكـن األب يعنـي أمامـه ،ن الـذي يعطـس يقـول احلمـد هللاأوما تستحقش فها هايربطها ببساطة ب

 مـن أجـل ، له إيه ماتـستحقش أن يرد عليه يقولهكذا ويكون بيدربه قبل ،يتعاطس وما يقولش احلمد هللا

 . ليه ما يستحقش ألنك ما قلتش احلمد هللا وهكذا،أن يبقى املوقف موجود قدامه ويتعلم منه

ً طبيعـي جـدا هـا يكـون يشء عـادي ، متارس بطريقة عملية داخل البيـتهيآداب االستئذان لو 

لغـرف حتـى يف البيـت  الـسالم علـيكم وأدخـل يف داخـل ا،متاما يستأذن قبـل مـا يفـتح أي مكـان مقفـول

 . كذلك الربجمة تتم من خالل احلس والعاطفة،الواحد

فتكثيف الناحية العاطفية لدى الطفل تساهم بشكل كبري يف حتقيق الربجمة بمعنـى حتبيـب الـيشء 

 ،ً وبنـاء نـوع مـن الـرفض النفـيس لألشـياء الـسلبية، أيـضا مـن ذلـك املامرسـة والتـدريب،اإلجيايب للطفل

 تتـيح لـه أن يـتعلم الكثـري مـن ،إتاحة الفرصـة وهتيئـة األجـواء لـيامرس حياتـه الطفوليـةفتدريب الطفل و

حتـى نـربمج الطفـل عـىل  ،)الـصالة( وجدت هنا نموذج من نامذج الرتبية اإلجيابية ،السلوكيات اإلجيابية

 يف الـصالة  وحتبيـب الطفـل، احلديث عن الصالة وتكراره،الصالة ينبغي أن نبدأ باللغة املحببة يف الصالة

 .وتدريبه وممارسته هلا وتشجيعه

 لـو شـاف هـو يعنـي ،هذه العملية قد تستغرق ما بني ثالث إىل أربع سنوات لتـتم عمليـة الربجمـة

 ويسارع إىل الوضوء أو ترديد اآلذان ويتوضأ يديهاألب أو األم بمجرد ما بيسمع اآلذان يرتك أي يشء يف 



 

 

   

 بدون أي تعليم مبارش بيفهم مع الوقـت إن النـساء يـصلون يف ويذهب األب إىل املسجد جتد طفل طبيعي

 .ًالبيوت وإن الرجال يصلون يف املساجد يشء تلقائي جدا

 ، برياقـب مـع التكـرار املـستمر بـريبط اآلذان بالـصالةهـوكـدروس لكـن تعطيـة ًليس رشطا أن 

 .فعملية الربجمة ممكن تاخذ من ثالثة إىل أربع سنوات حتى تتم

 حيـنام يـويص بتعلـيم األطفـال الـصالة جلمه من مريب البرشية كلها وهو رسول اهللا وهذا ما نتع

 . ويبرشهم ليبني الكثافة العاطفية،لسبع سنني

ً أوال نــستدل احلقيقــة بحــديث رواه ج مـن خــالل بنــاء احلـب والعاطفــة نــرى أن الرسـول ً:أوال

َأيام«ًالطرباين ال أظنه صحيحا  ُّ ٍناشئ َ ِ َنشأ َ َ َعىل َ َعب َ ِادةِ َّحتـى اهللاَِّ َ َيمـوت َ ُ ُأعطـاه َ َ ْ َأجـر اهللاَُّ َ ْ ٍتـسعة َ َِ َوتـسعني ْ ِ ِْ َ 

ًصديقا ِّ ٌّوشـاب«لكن يغني عن ذلـك  )٤٣(»ِ َنـشأ ََ َ ِعبـادة ِيف َ َِ فمـام يـسهل عـىل الـشاب إذا كلـف  )٤٤(»اهللاَِّ َ

 اللغـة ج الرسـول ً أيـضا اللغـة اسـتعمل،العبادة أن يكون قد حبب إليه العبادة وبرمج عليها منذ الطفولة

ُمروا«حينام قال  ْأوالدكم ُ ُ َ َْ ِبالصالة َ َ َّ ْوهم ِ ُ ُأبنَاء َ ْ ِسبع َ ْ َسنني َ ِ ْوارضبوهم ِ ُ ُ َِ َعليها ْ ْ َ ْوهم َ ُ ُأبنَاء َ ْ ٍعرش َ ْ َ«)٤٥(. 

ًفيدخل يف اللغة تعليم الطفل وتلقينه ما خيص الصالة من آذان وأدعية وقرآن أيضا التكرار يقول 
 ولذلك هناك نوع مـن ، فإن اخلري عادة،ىل أبنائكم يف الصالة وعودوهم اخلريحافظوا عس  ابن مسعود 

 مستمر بطريقـة تلقائيـة املحافظـة عـىل ،ً بحيث يبقى يشء عادي جدا يف حياته،الرتبية اسمه الرتبية بالعادة

ة بـأن ً أيـضا التـدريب واملامرسـ، وهذا يسهل عليه العبـادة،الصالة بطريقة كأهنا صارت عادة راسخة لديه

 . وبالتايل يربمج عىل عملية الصالة،األب يصطحب ابنه إىل املسجد لريى كيفية الصالة

فالربجمة اإلجيابية للطفل حتتاج لوقت ال يقل عن ثالث سنوات من التعليم والتدريب والتشجيع 

تـاج لوقـت  حـديث الـصالة الرتبيـة حتهـو يعني هذا درس رائع يبني أن الرتبيـة الـذي ،واملامرسة واملتابعة

 لكن بيجي يسبو حلد عرش سنني ،ومتابعة دقيقة وبرجمة مدروسة حتى يأيت وقت حساب الطفل بعد ذلك

                                     
 .)ضعفه األلباين (ساملعجم الكبري للطرباين من حديث أبا أمامة ) ٤٣(
 .سمتفق عليه من حديث أيب هريرة ) ٤٤(
 . ظ، صححه األلباينسسنن أيب داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) ٤٥(



 

 

   

 ، يرضبه عـىل الـصالة فهـذا قفـز عـىل التـدربيريدال يأمره بالصالة وال أي نوع من االهتامم ثم بعد ذلك 

 .ًألنه ال حيتاج إىل الرضب إطالقا إذا راعى هذا التوجيه
 

 
 كام ذكرنـا بـدون ،اخلط الوسط يف الرتبية التوسط يعني التوسط يف الرتبية بني احلب واحلزم 

وة واإلرغام مـن جهـة ً االختيار السلوك الوالدي بعيدا عن الرصامة والقسًدائام فيكون ،إفراط وال تفريط

ً الرصامة يف الرتبية تنشأ أطفـاال يعـانون مـن املعوقـات ،ًبعيدا عن التساهل والتسامح املفرط من جهة ثانية

 والرهــاب االجتامعــي جيــد ورائــه كــل ترســبات ،النفــسية واالضــطرابات الــسلوكية كــاالنطواء واخلجــل

ك ابنك يفعل ما يشاء يؤدي إىل جترد الطفـل مـن  والتساهل املفرط أتر،االضطهاد الطفويل للعيادة النفسية

 .ًكل الضوابط واحلدود والقيم وينشأ عاجزا عن وضع آلية للتكيف مع املجتمع

فالدوافع التي تبني الـسلوك لـدى الطفـل ، إرشاك الطفل يف حل املشكالت وإبداء الرأي 

 مـن ،قيمـة الذاتيـة التـي ننـشأها بداخلـه وال، واملساحة اإلجيابيـة املخصـصة لـه،حتركها طرق التعامل معه

 وضع اهلدف عىل مكمن اإلحساس بقيمته إرشاكه يف املناقـشات وإرشاكـه يف كيفيـة ،أفضل طرق التأديب

 ، ألن جمرد إنـك تعطيـه فرصـة أن يعـرب عـن رأيـه ويـساهم يف حـل املـشكلة أو املوقـف،حل مشكلة معينة

 مـن خـالل هـذه املـشاركة ، رأيـه هـو أن الكبـار يثقـون بـه له قيمة ويؤخـذهويشعره بالقيمة بقدر ذاته إن 

 ، ويواجــه األحــداث، وحيــل مــشاكله،الطفــل بحاجــة إىل أن يــتعلم كيــف يتخــذ قراراتــه الشخــصية

 .ً دون أن يكون معتمدا كلية عىل الكرب،ً مهتديا بام تعلمه من توجيهات نصائح الوالدين،واملستجدات

رصف فالتهذيب هو تدريب الطفـل عـىل الـسلوك احلـسن  التهذيب تدريب عىل حسن الت

  . وعىل الدوافع السلبية،والسيطرة عىل النفس

 ألن الكالم الكثري الطويل واملتشعب حيدث عند الطفل ، قلل من الكالم وأكثر من العمل 

 ، الكـالمتقوله فـال يظـيل ويتهـرب مـن سـامعس أنت حافظ كل الذي ، يبدأ يتهرب منكثم ،نوع من امللل

 ختيـل نفـسك ،ً لذلك ينبغي استبدال الكـالم أحيانـا بمواقـف عمليـة،ويشعر بامللل من أحاديث الوالدين

أخذت ابنك إىل حديقة ألعاب ورأيت إرصار ابنك عىل عمل غري مقبول قـم بتنبيهـه مـرتني فـإن مل ينـصع 



 

 

   

دم الطفل وأبدى اسـتعداده وندبـه  فإذا ن،ًلك أنه الزيارة واترك احلديقة تعبريا منك عن عدم قبول سلوكه

 وهذا هو فن تأديب الطفل بالعمل ال ،ً وخذ منه وعدا بذلك، امنحه فرصة للتغيري،عىل السلوك املرفوض

 .بالرصاخ والقسوة

وإذا ، األصل إن الطفـل حيـرتم والديـههوً فطبعا ، تنمية االحرتام والتقدير اجتاه الوالدين 

 .جاب ثم إىل اإلقتداءحصل احرتام يؤدي إىل اإلع

يقول أحد علامء النفس إذا أردت لولدك أن يقبل قيمك عندما يبلغ سن املراهقـة كـان عليـك أن 

 عنـده ينمـو ،حتظى باحرتامه لك وهو يف سـن أصـغر إن سـن املراهقـة هـو الفيـصل ألنـه مـا بيبقـاش تـابع

 مـن ،ا أسأت يف التمهيـد والربجمـة إذ، وممكن تفاجئ بقى ثورات ثورة ومترد عىل كل ما مىض،االستقاللية

 لكن متى دخل يف ،ً إيه ظل مقهورا أمامك بحكم صغرهأنت هوقبل ألنه لن يبقى ذلك الطفل بقى الذي 

 فإذا افتقد الوالدان احـرتام األبنـاء فكـل املبـادئ والقـيم ،منعقب بيبان بقى الثمرة احلقيقية للجهد السابق

 . ما ينصاعون هلا،ناء تصبح غري أمهيةواملفاهيم التي يريده اآلباء من األب

وأم متـارس ، فاألطفال بحاجـة إىل والـد يـامرس أبوتـه، هي السيطرة اإلجيابية عىل األبناء 

 .أمومتها

ً ولكن أيضا من خـالل إظهـار فـرض ،ليس فقط من خالل العاطفة واملحبة وتوفري االحتياجات
 ومعايري املحبوب واملكـروه احلـق والباطـل اخلطـأ ،م واحلياةقواعد النظا االبن نوع من السيطرة التي تعلم

 مثـل أي مؤسـسة إداريـة ال بـد فيهـا مـن لـوائح ، وهي سيطرة قيادة ونظام هـذه سـيطرة نظـام،والصواب

 وإنـام سـيطرة نظـام هـذه الـسيطرة متـنح الطفـل ، فليـست سـيطرة هيمنـة وتـسلط وقـسوة،ونظام وقواعد

ً ملامرسـة حياتـه بكـل اطمئنـان فمهـم جـدا أن تكــون ،احلـدود والقواعـد وتـضع لـه ، والطمأنينـة،التـوازن

 . ورصاخ، وعنف،السيطرة دون قسوة

ألن ، غــري متطرفــة، يعنــي إن الــسيطرة تكــون إجيابيــة، ال للتطــرف يف الــسيطرة أو املحبــة 

 ،يبه برهـاب ويـص، وكبـت قدراتـه،التطرف واملبالغة يف الـسيطرة يكـرث إذالل الطفـل وحتطـيم معنوياتـه

 واألساسـية ، والقـرارات املهمـة،ً وجيعله عاجزا عـن اختـاذ املبـادرة،وخوف دائم ويقتل عنده روح املبادرة

ً فينشأ مرتددا ومنطويا عىل ذاته،يف حياته  هذه املبالغة يف ،ً مستسلام للغة القوة والسيطرة،ً خاضعا غري قائد،ً



 

 

   

 ، يف اجلهة املقابلة املبالغة يف املحبة والتـساهل املفـرط،السيطرة متارس عىل شكل استبداد يضعف األطفال

 ويفقـده توازنـه وأصـول اآلداب ،وترك الطفل يفعل ما يريد دون رقيب وال حماسبة يفـسد سـلوك الطفـل

 .واملعاملة مع الناس

فيعتقد بعض اآلباء أن إغراق األطفال بالوسائل املادية من ، حتايش اإلغراق املادي املفرط 

 وينسون أن إغراق الطفل باملاديـات ، يساعد عىل تنشئة الطفل عىل أحسن وجه،دايا وألعاب وغري ذلكه

 ويعوض الطفل عـىل ،يبعده عن تذوق حالوة العالقات اإلنسانية التي يمكن أن تنشأ بني الولد واألبوين

 واإلبـداع والتفكـري  مثـل االعـتامد عـىل الـنفس، وحترم الطفل من تعلـم أمـور كثـرية،حياة الرتف والرخو

 . فإغراق الطفل باملاديات حيرمه من تذوق الكثري من النعم األخرى،السليم

فال يكفي أن الكبار يقتنعـون بالـسلوك احلـسن والتـرصف ، تعليل التوجيهات والنصائح 

اع بـام  ومعرفـة احلـسن واجلـامل واالقتنـ،ً لكن الصغار هم أيضا بحاجة إىل فهـم احلـسن واجلميـل،اجلميل

 وتربجمهم باحلوار عىل ، فمن حسن التأديب أن تبني له هذا اليشء صالح ملاذا وهذا طالح ملاذا،نريده منهم

ْمن« ج يقول النبي ،ما ينفع واالبتعاد عام يرض َكان َ ُله َ ٌشعر َ ْ ُفليكرمـه َ ُْ ِ ْ ْ ! " # ] فيقـول تعـاىل  )٤٦(»َ
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  بناء املعايري والقيم، فالطفل قد يستجيب لطلبـات الكبـار مـن خـالل توجيهـات جـاهزة 

 وهـذا ، أوامر مطلوب منه يسمع وخيضع للكبري وحسبهي يعني ،ًوأوامر كيفية ال متنحه معيارا وال قيمة

ل بطريقـة إجيابيـة أن نمـنح أبنائنـا معـايري ذاتيـة نابعـة مـن  لكـن التأديـب البـدي،جيعله شخصية مستـسلمة

 .قناعاهتم تكون دافعة للسلوك مهام كان

                                     
 . ظ، صححه األلباينسسنن أيب داود من حديث أيب هريرة ) ٤٦(
 .٣٢ - ٣١: األعراف)  ٤٧(



 

 

   

يقول لكل إنسان خريطتـه الذهنيـة التـي ، قاعدة واضحة بدل التوقيعات الغامضة 

عاند الطفل ويرفض ً وغالبا ما ي،ً الطفل خيتلف يف فهم الكالم كثريا عن الكبار،من خالهلا يفرس ما يسمعه

 أو ألنه بدأ تنفيذ ما فهمـه مـن خـالل التوجيهـات بأسـلوبه هـو ال بأسـلوب ، ألنه مل يفهم معناها،األوامر

 .صاحب التوجيهات

 
  يبدأ بالوضوح    الرتكيز البؤري      التحديد 

 غـامض رتـب غرفتـك الرشح مع الطفل حني تطلب من طفل أن يرتـب غرفتـه هـذا أم مبهـر 

ال  فـ، الزم توصل للبؤرة حدد له بالضبط إيه املطلوب بوضوحهكذا تقول له كالم عام ال يصلح ،الطفل

 توقيع غامض رتب غرفتك يقول حني تطلب من طفل أن يرتب غرفته فقد تعني أن يضع كل يشء يصلح

طفـل أن عليـه أن يـضع كـل  قـد يفهـم ال، يتـصوره الطفـل،مكانه بالرتتيب الذي تتصوره أنت ولـيس كـام

 إن التوجيه الواضح واملحدد هـو الـذي حيـدث التواصـل ،األلعاب واألغراض حتت الرسير أو يف اخلزانة

بدل رتب غرفتك تقول له ،  فبدل التوجيهات العامة الفضفافضة تستعمل التوجيهات املحددة،مع الطفل

ال ..  إىل آخـره،ع مالبـسك يف الـدوالب وضـ، وضع أقالمك فوق املكتب، يف املكان الفالين،ضع ألعاب

 . أمر عام وجممل غامض ال بد من شدة التحديديصلح

 توجيهات حمددة بدل توجيهات عامة يذكر أمثلـة التوجيهـات الغامـضة كـن 

 .ً لكن توجيه حمدد اجلس يف مكانك هبدوء أكثر حتديدا،ً يعني إيه كن هادئا،ًهادئا هذا توجيه غامض

ً مثال حـان وقـت اخلـروج ممكـن ، واضحة لكن ملا تقول له اجلس يف مكانك هبدوءتاألوىل ليس

ً مـثال ، توجـه للـسيارة، صـفف شـعرك، حتدده أكثر تقول له إيه البس حذائكيريد لو ،هذه توجيه غامض

فتقـول لـه  ،ً مـثال اسـتعد للـصالة،ً تقول له أكثر حتديدا راجع درسـك اليـومي،ًبدل ما تقول له كن جمتهدا

 لكن ممكن يكـون حمـدد تعـال يـا بنـي إىل ،ً مثال عبد اهللا توجيه غامض،ًمثال توضأ والبس واستعد للصالة



 

 

   

 أنـتيفهـم عبـد اهللا ينـاديني ليـه لن  يناديه باسمه من أجل أن جييله لكن األمر غامض يريد و عبد اهللا ،هنا

ً مـثال أمحـد غـامض ، يكون الكـالم واضـح وحمـدد تقول له جيي فتقول له إيه تعاىل يا بني إىل هنا الزميريد

 .ً قلت إيه أل ممكن تقول له قل من فضلك مثال كذا أو كذاأنتوهكذا ،  أمك تريدكًمثاللكن 

فالتأديـب الـسلبي يرسـخ يف أذهـان ، هي أال جتعل العقاب هنايـة املطـاف 

 وهـذا خطـأ عـام ال يتامشـى مـع مـا نريـده مـن أبنـاء ،األطفال أن السلوك السييء هنايتـه عقـاب الوالـدين

 ، فالطفل الذي يلعب بعود الكربيت ال ينبغي أن حيس بأن ابتالع أحد الوالدين عليه يعني عقابه،إجيابيني

 أكثـر حاجـة خيـاف منهـا إنـه لـو شـافوين هو ألن يريد هويلعب بالكربيت مثل ما ال يرونه طول ما والديه 

 لكن الرسالة الصحيحة إنك تقنعه أن اللعب بالكربيت قد يعني احرتاق ،أعاقب سوف هكذاوأنا باعمل 

 أل آخر هنايـة املطـاف هـي حـصول ، يعني ما نخليش اهلدف إن آخر ما عندنا هو العقاب،جسمه وتشوهيه

 ومن ينشأ عىل اعتبار العقاب هنايـة املطـاف إذا هتـور وهـو يقـود سـيارة والـده ،أذية له هبذا السلوك اليسء

 يف داخله إيـه وهـو بيـسوق بـرسعة هاجـسه سيكون اهلاجس الذي هوًبرسعة بيسوق بتهور واندفاع طبعا 

 يبقـى كـل تركيـزه أن ، هذا مكمـن اخلطـأ،ًسيكون مرتكزا عىل اطالع والده ومعاينته وهو مرسع بالسيارة

رسـخه التأديـب  لكـن الـذي ينبغـي أن ي،هذه السواقة بيسوق وهوأقىص حاجة خياف منها إن أبوه يشوفه 

 وتعريض حياته وحيـاة ، بأن التهور يف القيادة يعني وضع حياة اإلنسان يف خطر، ويقتنع،اإلجيايب أن يفهم

ً أيضا فإذ،الناس للخطر  كـام يف ،ا ليس مسألة إن العقاب هو هناية املطاف ينظر إىل ما هو أبعد من العقـابً

 .األمثلة التي ذكرناها نكتفي هبذا القدر

 هذا وأستغفر اهللا يل ولكـم سـبحانك اللهـم ربنـا وبحمـدك أشـهد أن ال إلـه إال أنـت  قويلأقول

 .أستغفرك وأتوب إليك



 

  






 

 

   

احلمــد اهللا نحمــده عــىل نعــامه ونــصيل عــىل عبــده ورســوله حممــد الــذي اختــاره واجتنبــاه وأحبــه 

 سواه صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد،،، وارتضاه وعظمه وكرمه ورفعه عىل من 

ً أن طفـال كـان أسـعد مـن ،فلم حيدثنا التـاريخ احلـضاري لإلنـسانية عـرب أدواره وحقبـه املتعاقبـة

الطفل املسلم يف ظل احلضارة اإلسالمية تلك احلضارة التي جعلت مـن أوىل أولوياهتـا رعايـة اإلنـسان يف 

ً وبشكل خاص يف طفولته إدراكـا منهـا خلطـورة هـذه املرحلـة يف تـشكيل مـستقبل ،فةمراحل عمره املختل

األمة؛ فاالزدهار ورسم معامل الغد املرشق يبدأ من تربية ورعاية الطفولة وتنمية قـدراهتا واسـتثامر طاقاهتـا 

بـاط والـضغوط ً بعيـدا عـن الكبـت واإلح،وفق خطة حمددة املعامل لتوفري بيئة مناسبة يرتعرع فيها األطفال

 .النفسية واملامرسات غري السوية

 
لقد أرشقت احلضارة اإلسالمية بأنوارها بعد ليل طويل حالك الظلمة كـان األطفـال فيـه سـلعة 

 ، ظاملـة مـسلوبة احلقـوق يف ظـل قـيم وعـادات وأعـراف وتـرشيعات وقـوانني،رخيصة مهـدورة الكرامـة

 أو تقـديمهم ،منحت األب أو األخ الكبـري حـق التـرصف بأطفـال األرسة يف البيـع أو اهلبـة ألحـد املعابـد

ً أو دفـنهم أحيـاء خوفـا مـن العـال أو ،كرهائن لألعداء كام كان احلال عند اآلشوريني والبابليني والرومان

 وإنـام ،قبائـل العربيـة كانـت متـارس الـوأد طبعا ليس كل ال،الفقر كام كان احلال عند بعض القبائل العربية

 .  أو تقديمهم قرابني لآلهلة عند البعض اآلخر،بعض القبائل العربية

 
K J ] : ًطبعا القرآن الكريم أشار إىل ظاهرة الوأد هذه يف أكثر من موضع حيـث قـال تعـاىل
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ــال  ــت  )٤٩(D C B A Z = < ? @] : آوق ــة كان ــل العربي ــبعض القبائ ف

 والـبعض اآلخـر ممكـن أن تقـدم ،متارس الوأد أو دفـن األوالد البنـات أحيـاء خـوف مـن العالـة أو الفقـر

ً قربانـا جاألطفال قرابني لآلهلة كام يف القصة املشهورة يف نذر عبد املطلب تقديم ولده عبد اهللا والد النبـي 

 بـاألوالد لآلهلـة كانـت شـائعة عنـد املنـاذرة وملـوك احلـرية وغـريهم مـن األمـم ً أيضا عادة التقـرب،هلبل

 أو قــذفهم يف األهنــار مــن أجــل إرضــاء الــرب ليجــود علــيهم النهــر بفيــضانه ليتمكنــوا مــن ري ،القديمــة

 .زروعهم

 
ا لآلهلة املزعومة حتى ًوهذه العادة كانت معروفة عند القدماء املرصيني تقديم عروس النيل قربان

بعـد الفـتح س حيصل فيضان وهذه العادة اجلاهلية عند الفراعنة أبطلها أمري املؤمنني عمر بـن اخلطـاب 

 مـن خـالل اسـتعباد ،أوس من خالل الرسالة املشهورة وجههـا إىل واليـه عـىل مـرص عمـر بـن العـاص 

ًفـضال عـن عـادة الـتخلص مـن األطفـال  ،األطفال وتـشغيلهم يف األعـامل الـشاقة لتـوفري الراحـة للـسادة

 أمـا يف ،الضعفاء واملرىض عن طريق إلقائهم من فوق رؤوس اجلبـال كـام كـان احلـال يف اسـربطة القديمـة

مرص القديمة فقد حفل تارخيها بالعديد من القرارات الظاملة ضد األطفال والتي من أشهرها وأوثقها مـن 

موسى بقتل كل مولود يولـد يف مـرص وذلـك حتـت تـأثري حيث الثبوت ذلك القرار الذي أصدره فرعون 

نبوءات الكهان الذين أخربوه بأن حياته سوف تنتهي عىل يد مولود سيولد من بني إرسائيل وهذا ما أشار 

! " # $ % & ' ) ( * ] : إليــــه اهللا ســــبحانه تعــــاىل بقولــــه

 4 3 2 1 0 / . -, +Z)ــدهش يف  )٥٠ ــان م ــالم بني ــا إن اإلس ــام ذكرن ك

ً سـتجد دلـيال عـىل أنـه ال يمكـن أن يكـون إال مـن عنـد اهللا ، وعظمته وإذا نظرت إليه من أي زاويةروعته

                                     
 .٩ - ٨:  التكوير )٤٩(
 .٤٩: البقرة)  ٥٠(



 

 

   

تبارك وتعاىل من أي زاوية الذي يدخل اإلسالم ينظر من جهة العقيـدة التوحيـد ونظافـة القلـب وتزكيتـه 

 مـن ،و نحـو ذلـكبالتوحيد الذي يدخل يف الرشيعة سواء بقى الرشيعة عبادات معامالت قوانني دوليـة أ

 أخالقيـات ،الرشائع اإلسالمية جتدها تنطق وتشهد بأن هذا ال يمكن أن يكون إال ديـن اهللا تبـارك وتعـاىل

 كل زاوية ،اإلسالم نظافة اإلسالم عبد اإلسالم تكريم اإلسالم لإلنسان وضعية املرأة يف اإلسالم وهكذا

 .ند اهللا تبارك وتعاىل وال يمكن يكون غري ذلكيف زاويا اإلسالم هي دليل مرشق عىل أن هذا الدين من ع

يكفي أننا يف هذا العرص وتتكالب قـوى الكفـر يف كـل العـامل مـن الـداخل واخلـارج عـىل تـشويه 

 ورغم الضعف الذي عليه املسلمون لكن مع ذلك يبقى اإلسـالم ،اإلسالم والصد عن سبيله بكل وسيلة

 كـل هـذه التـرصفات ، ولـو مل يكـن يـشوه،لك لـو مل يكـن حيـاربًأرسع األديان انتشارا يف العامل كله فام با

 ، كل شوية خـرب عـن احلجـاب البلـد الفالنيـة منعـت النقـاب،العصبية أو التعصبية التي حتصل يف الغرب

ال يعرفـون مـا يف صـدورهم هـم جيـري  إيه الرس يف هذا الغليان الـذي ،البلد الفالنية تدرس منع احلجاب

 .اق نور اإلسالم لكل آفاق الدنيا وكل بلد يف العامل يغزوها اإلسالم ظاهرة اخرت،عليهم فعله

ًرغم كل هذه احلرب فعىل أي يشء كل هذا فهذا دليل واضح جدا عىل أنه دين احلق من عنـد اهللا 

 حتى يف هذه الزاوية التي نحـن نتدارسـها يف هـذا الـدرس وهـو زاويـة وضـعية األطفـال يف ،تبارك وتعاىل

وق األطفال يف اإلسالم يعتاد الناس من وقت وآخر أن يفخروا بام توصـلت إليـه هيئـات  أو حق،اإلسالم

 . وامليثاق العاملي حلقوق الطفل الكالم،األمم املتحدة

ًتكشفوه يف العرش سنوات األخـرية أو العـرشين مـثال فـام بالـك بـرشيعة زاد عمرهـا عـىل ما هذا 

عرش اهلجري إذا اعتاد النـاس أن يقولـوا حقـوق لإلنـسان  ونحن اآلن يف القرن اخلامس ،ًأربعة عرش قرنا

ً وبيحاول الغرب أن جيمل صورته القبيحة اإلجرامية الظاملة متعصبا للمـسلمني بإنـه حيـط ،حقوق للطفل

ن بيكون فيه شـوية ديكـور  ما تبقاش حياة مادية وقهر للشعوب فحسب لكهكذا ،شوية مبادئ يعني بقى

وق اإلنسان وحقوق املرأة وحقوق الطفـل البيئـة أي كـالم فيـه مبـادئ كـأن  حق،ه وجههم القبيحجيملوا ب

 .حضارته فيها مبادئ تذكر



 

 

   

 عـن حقـوق اإلنـسان يف كـل حـنيلكن يف احلقيقة هذا الغرب اجلاهل الظامل املرشك الذي يتكلم 

اذبـة اوات يف بالدنـا هبـذه الـشعارات اجلوفـاء الك وحقوق املـرأة ويعجـب كثـري مـن الببغـوحقوق الطفل

 حيـنام سـأل جًيتناسون مجيعا أهم حق يف الوجـود حـق اهللا عـىل العبـاد كـام جـاءت يف حـديث رسـول اهللا 

أتدري ما حق اهللا عىل العبـاد وحـق العبـاد عـىل اهللا فحـق اهللا عـىل العبـاد أن يوحـدوه وال س  الصحايب 

 .ًيرشكوا به شيئا

 هـي ال ،ان الباطلـة أو األديـان املحرفـةمن يذكر حق اهللا عىل العباد إال أمـة اإلسـالم حتـى األديـ

 فالـدين الوحيـد الـذي يـذكر حـق اهللا ،تعبد اهللا يف احلقيقة وإنام هي تعبد أرباب من دون اهللا تبارك وتعاىل

 مع ذلك نجد إنكار وجتاهـل ، ألنه الذي خلقنا وهو الذي يرزقنا، وهو أقدس حق يف الوجود،عىل العباد

 حماربة لألمة التي تدعو إىل إقامة حق اهللا عىل العباد الذي هو أقدس احلقوق  بل،كامل حلق اهللا عىل العباد

 .وأوجبها عىل هذه البرشية التائهة

سالمة حممد اهلاريف البلوي أسـتاذ التـاريخ اإلسـالمي / ًاحلقيقة هنا دراسة خمترصة جدا للدكتور

تناول هذه الزاويـة كـأنموذج  »ميةالطفولة يف ظل احلضارة اإلسال«يف جامعة الشارقة رسالة جيدة اسمها 

 الرسـالة وجيـزة ، وحماسن الدين اإلسالمي حتى يف التعامـل مـع األطفـال،من حماسن الرشيعة اإلسالمية

ًلكن من أراد أن يتوسع سيجد فعال أهنا عبارة عن مفاتيح لبحـث أوسـع وأعمـق لتتبـع إحـسان الـرشيعة 

 هناك تـرشيعات وحقـوق ونحـو ذلـك يقـول يف ،أجنةاإلسالمية حتى لألطفال حتى قبل أن يولدوا وهم 

الوقت احلارض رغم اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وصدور ميثاق حقوق الطفل الـذي أعلنتـه اجلمعيـة 

ً باعتباره عاما ٧٦ كام صدر قرار هذه اجلمعية يف سنة ،١٩٥٩العامة لألمم املتحدة يف قرارها رقم كذا سنة 

 . ًدوليا للطفل



 

 

   

 
 نـوفمرب ٢٠ بتـاريخ ٦١ًفضال عن اعتامد اجلمعية العمومية لألمم املتحدة يف جلستها العامة رقـم 

 إىل جانـب جهـود العـرشات مـن املؤسـسات واملـنظامت يف ، االتفاقية الدولية حلقـوق الطفـل١٩٨٩سنة 

أننا رغم كل هذه اجلهود نجـد هنـاك مـا ال يقـل عـن  يقول رغم كل هذا إال ،حركة التنوير بحقوق الطفل

ً إىل جانـب أكثـر مـن مـائتني ومخـسني مليونـا ،ستامئة ومخسني مليون طفل يعيشون حتت خط الفقر العاملي

 ناهيـك عـن مئـات املاليـني مـن األطفـال الـذين يتعرضـون ، وظـروف صـعبة،يعملون يف أوضاع خطـرة

 .لالغتصاب

 كـشف تقريـر أعـد ،تعرض عرشين باملائة من األطفال هلـذا اإلنتهـاكففي اهلند عىل سبيل املثال ي

ًحــول جتــارة األطفــال أنــه تــم بيــع ألــف ســتامئة واثنــا عــرش طفــال رسيالنكيــا ســنة   بــاعهم هــؤالء ١٩٨٦ً

ًالرسيالنكيني إىل مشرتين أوروبيني يشري التقرير أيضا إىل أنـه يوجـد مخـسني مركـزا لبيـع األطفـال تعـرف  ً

 مـزارع أطفـال مـن أجـل أن يبيعـوا األطفـال هؤالء ينشئون ،ل سمعت عن مزارع األطفالبمزارع األطفا

ً ويف بعض املذابح أيضا التي حصلت يف بعـض بـالد ،ًويتاجروا فيه ثم يأتون تطاوال عىل الدين اإلسالمي

 البلـد  هيئات إنسانية وحصل هلم حماكامت يف فرنسا وغـريه هيرعـون إىلهماملسلمني يتسابقون يظهروا أن 

 بحجة إهنا هيئات إنسانية تدخل مـن أجـل أن ،التي حيصل فيها حروب وضحايا األطفال املرشدون وكذا

 . أو يرسقوا أعضائهم البرشية،وهم من أجل أن يتاجروا فيهمذخأاألطفال وهم يهؤالء خد أت

 وبيـسموها ،ًففي رسيالنكا موجـود مخـسون مركـزا لبيـع األطفـال الـذي عـايش يـشرتي أطفـال

 . ختيل ألي مدى حيصل هذا الظلم،زارع األطفالم

ًأما يف الصني وأمريكـا اجلنوبيـة والقـارة األفريقيـة فاملتـاجرة باألطفـال تـشهد ازدهـارا مـضطردا  ً

 ،ولعل املتابع لوسائل اإلعالم وتقارير املنظامت اإلنسانية يقدر حجم املأسـاة التـي يعيـشها أطفـال الثـورة

 . وثورة املعلومات،و الفضاء وغز، وحرب اللجوء،الصناعية



 

 

   

ً عندما شغلتهم يف املصانع طمعـا ،فقد استغلت الدول الصناعية املتقدمة األطفال أبشع استغالل

ًيف مضاعفة األرباح دون الشعور بوخز من ضمري وعرض اليونيسيف تقريرا مفـاده أن احلـروب أدت إىل 

 .مقتل أكثر من مليوين طفل يف العقد املايض

 إىل جانب وفاة عرشة باملئة من حـاالت ،ًس عرشة مليونا آخرين عىل هجر منازهلمكام أجربت مخ

الوالدة يف العراق نتيجة الفقر وصـعوبة الوصـول إىل ميـاه نقيـة وجـرائم الغـرب يف العـراق أيـام حمـارصة 

 أن ،هـمالعراق وهالك ماليني األطفال من اجلوع وانعدام الغذاء واألدوية إىل نحو ذلك مما شهد العامل كل

 إىل جانب القتل اليومني املنظم ألطفال فلسطني عىل يد اليهود الـصهاينة ،هؤالء مسلمون ال يأبه ملثل هذا

 حمـارصة هـؤالء ، القتل املنظم الـذي حيـصل بطريقـة إجيابيـة أو بالطريقـة الـسلبية وهـي احلـصار،املعتدين

 حتى احلـديثي ،يعاجلواأن يسفروا وال أن عىل  قادرين وااملساكني سمعتم عن خرب التوأم السيام الذي ليس

 نجـد الدسـتور ، يف ظـل هـذه األجـواء امللبـدة بغيـوم الظلـم واالسـتبداد،الوالدة يعانوا مـن هـذه املعانـاة

احلضاري اإلسالمي اخلالد القرآن الكريم والسنة املطهرة يقدم أسمى وأنبل املبادئ التـي حتفـظ لإلنـسان 

 وذلـك قبـل حـضارة النظـام العـاملي اجلديـد ،فة إىل أن يبلـغ أرذل العمـر منذ أن كان نط، وحقوقه،كرامته

 .ًوقبل صدور مواثيق حقوق اإلنسان والطفل بأربعة عرش قرنا

 ،احلقيقة إن هذا السياق شائع يف كثري من الكتابات املخلصني إن شاء اهللا من الكتاب اإلسالميني

األنظار إىل حقوق املرأة إىل حقـوق الطفـل إىل حقـوق ًإن اإلسالم قبل كذا وكذا من أربعة عرش قرنا لفت 

 ، لكن يف احلقيقة ال ينبغي أن يمر علينا هذا األسلوب بدون نوع من التعليـق والـتحفظ،اإلنسان إىل آخره

 كأن الرشائع الوضعية ، احنا نقول إن رشيعة اإلسالم سبقت الرشائع الوضعيةناًألنه أصال مبدأ املقارنة إن

ي يفعلوهنا لكـن روح احلـضارة ت أكيد فيه أشياء هلا قيمة يف هذه اإلجراءات ال،ء له قيمةًفعال وصلت ليش

 .الغربية تفتقر أهم يشء وهو التعبد بأداء هذه احلقوق



 

 

   

 ، إليهـا أهنـا عبـادةينظـرً سنرى أشياء عجيبـة جـدا ، جهد إنساين حمض ليس تعبد يف اإلسالماهذ

ة ال ينبغي لألم أن تنظر إليها حتى جمرد دافع فطري لرتبية املولود يعني رضاعة األم للطفل سنبني أهنا عباد

 . بمعنى كلمة عبادة يعني حتتسب فيها األجر وغري ذلك،هذه عبادة

 مقارنة ال ينبغي إن احنا نبتلع هذا النوع مـن الـسياق ،فشتان بني رشيعة اخلالق ورشيعة املخلوق

ً كأهنم وصلوا خلري عظيم جدا بس اإلسـالم سـبقهم إليـه ،الذي فيه اإلشارة إن اإلسالم سبق يف كذا وكذا

 : ال ينبغي التساهل مع هذه املقارنات عىل حد قول الشاعر

  أمل تــر أن الــسيف يــنقص قــدره 

 

 إذا قيل إن السيف أمـىض مـن العـىص  

ة اإللـه مـع رشيعـة هل هذه مقارنة تنفع يوضع رشيعة اخلالق تقارن مع رشيعـة املخلـوقني رشيعـ 

ً بجانب أن ما العورات واملآخذ التي تؤخذ عىل هذه اإلجـراءات وكيـف أهنـا تتخـذ سـبيال لفـرض ،عباده

 .ثقافة خمالفة عىل األمة اإلسالمية وهذا ليس موضوع حديثنا حتى ال نخرج عن املوضوع األسايس

:  وجـه األرض يقـول تعـاىلان هو أكرم خملوق عـىلـم ليعلن أن اإلنسـيـور العظـذا الدستـاء هـج

 [ n m l k j i h g f e d c b a ` _ ^

 p oZ)فعال أي إنسان عاقل وجهاز االستقبال يف قلبه يعني يستقبل املـوج بطريقـة صـحيحة  )٥١

ً تقريبا عن الـروح هكذا يمكن تكلمنا قبل ،ًفعال إذا قرأ هذا السياق ال يمكن يتصور أن يتكلم هبذا خملوق

^ _ ] ر ـشــبـالم الـن كــذا مـكون هـًدا أن يــ يعني ال يمكن أب،ثة داخل القرآن الكريمالربانية املبثو

 n m l k j i h g f e d c b a `

o pZ  ومـا تلـك النظريـات التـي  يف هذا الوقت بـم تفـرح؟كرمنا بني آدم يعني احلضارة الغربية

 . تفرح هبا؟

                                     
 .٧٠:  اإلرساء )٥١(



 

 

   

 
ًوبانية عليها فلسفتها كلها إهانة لإلنسان أبلغ إهانة نيجي مثال عىل نظرية داروين التي يـروج هلـا 

وتدرس للشباب يف أحرج سن سن املراهقة أثناء الثانوية العامة حيفظوها مثل أسـاميهم ويدرسـوا أدالت 

لتـي أثبـت أهنـا خرافـة  ا، يف ضوء العقيدة أو حتى يف ضوء حقائق العلـم، بدون تعرض لنقدها،بدون نقد

 كام ناقـشت مـن قبـل يف التـاريخ الـدموي ، ومع ذلك استغلت يف نرش اإلحلاد والظلم،ًونظرية فاشلة متاما

 ، آدمهـو وإن أصل اإلنـسان املفـروض إن ، فنظرية داروين بتتعامل مع اإلنسان عىل إنه حيوان،للشيوعية

الـصور بقـى املزعومـة لرتقـي اإلنـسان التطـور الــ  وجييبوا لـك ،إن آدم هذا كان أقرب ما يكون من القرد

Evolution أشـبه ًأيـضا ، اجلمجمة تتغري حلد ما وصل إلنـسان- وبعدين بيبدأ يرتفع قامته شوية - قرد 

 .ما يكون بالكائن املتوحش

 وبني ،ًفنظرية داروين إهانة عظيمة جدا للبرشية قارن بني هذه النظرية اإلجرامية الكاذبة عىل اهللا

 ولكنه رشف بامذا رشف ، صحيح آدم خلق من الطني من الرتاب واملاء الطني،ريم اإلسالم هلذا اآلدميتك

 القامـة يقـف مـايش عـىل قـدمني  فاإلنسان كرمـه اهللا ،هبذه النفخة اإلهلية ثم سواه ونفخ فيه من روحه

 أل ،ن سائر احليوانـات وميزه به ع، كرمه بأعظم نعمة وهي العقل الذي هو مناط التكليف،ليس عىل أربع

 يعني يف حوار من مدة بعيـدة كنـت أتنـاقش مـع ، بيعتربوها شتيمةال وهذه وا لإلنسان إنه حيوانينظر هم

 فـاهوه ، بقـى مثـل احليوانـاتهكـذاه هـذا أقولـأحد الناس الكفرة دول الغربيني بيـتكلم بطريقـة معينـة فب

 .بيعتربها يشء ال ينكر ما احنا حيوانات فهوه ،ًايستغرب جدا كالمكي بقول طب ما احنا حيوانات

 وهي نظرية فرويد وكثر من ،مدمرة ومتثل أبلغ إهانة وجهت للجنس البرشيأخرى لنظرية نأيت 

ً لكـن فرويـد ينكـر األديـان متامـا ينكـر ، فرويد ملحد من أصل هيوديهوالناس بتتصور إن فرويد هيودي 

 مثـل اهللوسـة والزهـال ، اضـطراب نفـيس،َّمل بالبـرشيةمجيع األديان ويقول إن الدين مرض نفيس عـاملي أ

 أي أدلـة علميـة  هنـاكلـيس فهذه نظرته لألديان كلها والنظرية مبنية عىل اخلرافـات هكذاواحلاجات مثل 



 

 

   

 لكـن كـان حيتكـره ،ولذلك علم النفس زمـان كـان حيتكـره الفالسـفة مكـانش علـم مـستقل مثـل الـوقتي

 نفـصل ًأيـضا ومش وقته ، من هذه النظريات مؤسسة عىل نظرية فرويداً كثريهكذا من أجل أن ،الفالسفة

 .ي أثارت هذه الشجونت ال كلمة كرمنا بني آدم هيهيها بس في

فع التـي حتركـه ففرويد يضع اإلنسان يف مرتبة أحط من احليوان ألن احليوان االهتاممـات أو الـدوا

 :ي حتركهالطاقة احليوان الذ

 .ع الوالدية احلنان عىل املولودين الصغارأعىل نسبة بتكون الداف) ١(

 .الطعام) ٢(

 .الشهوة) ٣(

 يقول إن الـدافع الوحيـد الـذي يـدفع اإلنـسان ،أما هو فيضع اإلنسان يف مرتبة أحط من احليوان

وكـل النظريـات مبنيـة عليهـا طيـب وعقـدة أوديـب وعقـدة أوليكـرتا  »شـهوة النكـاح« ،هو دافع الشهوة

 . كله كالم تشمئز منه النفوس، منني هذه أساطري يونانية يعني خرافاتوالكالم هذا كله جايبه

شوف فقط  هكذاليس  داخل املسجد من بشاعته وشناعته، اإلنسان يستصعب حتى أن يذكره يف

 يدرج يف ضمن الناس الذين يامرسون التمييز ضد ،ًفرويد واحتقاره للمرأة من أشد الناس احتقارا للمرأة

قـدر أفـصل أ نً وأيـضا لـ،نه يف حق اإلسالم أن نظرته للمرأة يف غاية االحتقار والدونيةاملرأة الذي يزعمو

روح احلياة الغربيـة النظـرة لإلنـسان عـىل  وهذه ، لإلنسان إنه أحط من احليوانينظر يعني ،الكالم دلوقتي

 .إنه حيوان

 ، خالقهـاحتى علم النفس بتاعهم هذا مـن أكـرب دالئـل فـشله أنـه فـصل بـني هـذه الـنفس وبـني

 كيف يكـون ،ًمشكلة فيه اسمه علم النفس وهو ال يفقه شيئا عىل اإلطالق عن حقيقة علم النفس البرشية

 ، الـروح ينكـر كـل مـا وراء احلـس، ينكـر اخللـق ينكـر،علم النفس هذا عىل صواب وهـو ينكـر الغيبيـات

 أو مـا ، ينبغـي أن ننكـره وما غاب عن احلـس، وكأن حقائق الوجود تنحرص فيام هو حمسوس فقط،واملادة



 

 

   

ب يعنـي خرافـة امليتافيزيقـا وبيقعـدوا جييبـوا خرافـة امليتافيزيقـا، الغيـ: ود إيـهكام يـسميه زكـي نجيـب حممـ

ــياملــصطلحات املكعبلــة  ــوالت ــاس هبــن يرهب ــي  ،ا الن ــاس املثقفــني، أمــا يعن ــوع العلــم والن ــاس بت هــم الن

 نـوع افهـذ ،هر واملرأة ومش عـارف إيـه إىل آخـرهاإلسالميني فدول بتوع الظالم والرجعية والتخلف والق

 فـالتكريم ،ً فريموهنا دائام بام هم أوىل هبا من غريهم،متارس بالذات مع اإلسالمالتي فكرية البلطجة المن 

عنـــــدنا يف اإلســــــالم    b a ` _^Z  ]احلقيقي مل جيده اإلنسان إال يف ظل رشيعة اإلسالم 

ْمن «ل احلج ً عمل صالح مثال مثيعملاإلنسان ملا  َّحج َ ُفلم يرفث ومل يفسق رجع كام ولدته أمهَ ُ َ َ َ َ َ َُّ َ َ ُ ْ ُْ ْ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ُ َْ«)٥٢(. 

 يعيـده مـن ذنوبـه كيـوم ولدتـه أمـه هـذه  هكـذاملا واحد بيحب بقى أعرف أمنية يعرف ربنـا 

ن  فمن ثواب بعض األعامل الصاحلة إن مـ، ال يوجد فيها أي بقعة سوداء،أعظم حاجة صفحة بيضاء نقية

 ،مــــويـن تقـىل أحسـلق عـ ملاذا ألن النقاء والطهارة والصفاء واخل،ن ذنوبه كيوم ولدته أمهـع مـفعلها رج

© ª » ¬ ® ¯° ± ² ³ ]  وأحــسن فطــرة هــي فطــرة اإلســـالم ،أحــسن صــورة

µ´Z)٥٣( . 

 
 ألن يف زعم هـؤالء أنـه ،د فيهاإلنسان هو اليوم الذي ولًنرجع للنرصانية مثال أسود يوم يف حياة 

 فهـذه ،غ والعياذ باهللا يزعمون أهنـا خطيئـة آدم التى هى Original senًيولد وارثا اخلطيئة األصلية 

 بيحتاج االعتقاد والعياذ باهللا يف هكذابتتورث وكل ذرية آدم بتولد ملطخة بخطيئة آدم يف زعمهم وعشان 

 إن هـذا الفـداء الـذي قـدم حتـى يطهـر البـرش مـن خطيئـة آدم صلب املسيح باعتبار املزعوم طبعـا باعتبـار

                                     
 .سصحيح مسلم من حديث أيب هريرة   )٥٢(
 .٣:  الروم )٥٣(



 

 

   

ــــا  ــــة هــــذا ربن Â Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ] : يقــــولاملوروث

ÒÓZ)٥٤(. 

 َّ هذه نزلـت فـني يف صـحف موسـى وإبـراهيم الـذي وىف Ó Ò Ñ Ð Ï Îيعني كلمة 

م لكن هم الـذين حرفـوا خصيصة اإلسالفقط هذه بالضبط موجودة يف كتب األنبياء السابقني يعني ليس 

 [ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â

 ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú ÙZ)القاخلـًكالم فعال ال يقوله إال إلـه  )٥٥، 

 وطبعـا فيـه ، يمـسح هـذه اخلطيئـة مـن أجـل أن التعميـد، بيحتاج للتغطيس والتعميـدًأيضا هكذاوعشان 

 وحمتاج تعميد مـن أجـل ًأيضا ملوث ما زالطيئة عن البرش ومنني تناقض منني بتقولوا إن الصلب كفر اخل

 .أن ينفع يدخل اجلنة يكون عىل دينهم

 ولذلك الناس يف كل الـدنيا اآلن بتنفـر مـن هـذا الـدين نتيجـة ،يعني فالشاهد هذا ينايف التكريم

 ،ة مزعومـة كيف يكون الطفـل املـسكني يولـد وهـو حممـل بـأوزار وخطيئـ،يشء الفت وال عقل وال علم

 قبل أن هيبط إىل األرض طهره اهللا مـن هـذه املخالفـة ثـم تـاب غ خطيئة أصلية ألن آدم تليسًوأصال 

 . تاب عىل آدم وعلمه كيف يتوبعليه فاهللا 

ً لكن نزوله إىل األرض كان قدرا مقـدورا ،ًفآدم نزل إىل األرض وهو مطهر متاما من هذه اخلطيئة ً

 يقـول جـاء هـذا ،ًيضا من مظاهر التكريم فمن الذي يكرم ومن الـذي هيـني فالشاهد هذا أ،كام هو معلوم

^ _ ` a ] الدستور العظيم ليعلن أن اإلنسان هو أكرم خملـوق عـىل وجـه األرض يقـول تعـاىل 

 p o n m l k j i h g f e d c bZ)٥٦( 

                                     
 .٣٨ - ٣٦:  النجم )٥٤(
 .٤١ - ٣٦:  النجم )٥٥(
 .٧٠:  اإلرساء )٥٦(



 

 

   

ًطبعا األطفال داخلني يف بني آدم املكرمني فضال عن اعتبار األطفال أغىل وأثمن  هديـة هيبهـا اهللا لإلنـسان ً

إن املتأمــل للتوجيهــات الــواردة يف  )٥٧(º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²Z « ] يقــول تعــاىل 

هذا الدستور الرباين املعجز املتعلقة بالطفولة جيدها تتصف بالشمولية املمتزجة بمراعـاة احلاجـات املاديـة 

 .رتبطة هباوالروحية للطفل مع التحديد الواضح للمسئوليات الدينية والدنيوية امل

كام أن إعادة النظر مرتني يف تلك النصوص والتوجيهات تكشف لنا عمـق اهـتامم هـذا الدسـتور 

ًبالطفل سواء كان سويا أم معاقا يعيش يف أحضان أرسته أو كان يتيام أو لطـيام فقـد حنـان األبـوين معـا أو  ًً ً ً

ًكان لقيطا ال نعرف له أبا وال أما وإذا زدنـا مـن عمليـات التحليـل  ، املنهجـي لبنـود هـذا الدسـتور اخلالـدً

سوف نالحظ أن ضامنات حقوق هذا الطفل تنوعت بتنوع حالته وبحسب تدرج نموه اجلـسمي والعقـيل 

 ال بل تعدى األمر أبعد من ذلك حني جاءت بعض بنود هذا الدستور ذات صـبغة ،واالجتامعي والنفيس

راء الوقـائي حتـى قبـل حـدوث احلمـل أو أثنـاء وقائية يعني فيـه تـرشيعات يف اإلسـالم تاخـد كـامن اإلجـ

 فاإلسالم تعامل مع األطفال بطريقة فيهـا حـصانة وفيهـا إجـراءات وقائيـة حتـى قبـل مـا ،حدوث احلمل

 .ًحيصل محل أو أثناء احلمل فضال عام حقوق اجلنني أو الطفل بعد امليالد

حـدة نظـام الطفولـة يف اإلسـالم ًانتبهوا هنا يقول لذلك فليس مـستغربا أن تعتـرب هيئـة األمـم املت

ًنظاما مثاليا لرعاية الطفولة  نفس األمم املتحدة اعرتفت يف بعض إصداراهتا أن نظام الطفولة يف اإلسـالم ،ً

 . الطفولة املحرومة،نظام مثايل لرعاية الطفولة خاصة املحرومة منها

 ، يف الـرشيعة اإلسـالميةوأفردت البند العرشين من بنودها الذي أكد أمهية تطبيـق نظـام الكفالـة

 كفار أو هيئة عاملية وأصدرت هذا البيان واحلقيقة إن اإلسالم بيفـرض نفـسه همًطبعا لو هنفصل بقى إن 

 يعني يف مكتبة الكنوجرس يف سـقف املكتبـة عـاملني ،ًبيفرض نفسه بطريقة عجيبة جدا عىل كل األصعدة

 ،روافـد مـن سـبع حـضارات احلـضارة الـصينيةسبع موارد للحضارة البرشية احلضارة البرشية اسـتمدت 

                                     
 .٤٩:  الشورى )٥٧(



 

 

   

ً لكن جم عند اإلسالم عملوا يشء غريب جدا ما قالوش ، إىل آخره، احلضارة الرومانية،القدماء املرصيني

 احلـضارة ، فكاتبني احلضارة الصينية، هذا يف سقف مكتبة الكونجرس،احلضارة اإلسالمية قالوا اإلسالم

 . كذا، القديمة حضارة،الفرعونية

 بمعنى إنـه كـدين متميـز ،لكن عند األمة اإلسالمية ما قالوش احلضارة اإلسالمية قالوا اإلسالم

 ولو حاولنا إن احنـا نـربز مفـاخر احلـضارة اإلسـالمية يف ،وطبع آثاره اإلهلية عىل حضارة البرش واإلنسان

سن الـشيباين مـن شـدة  يعني ملا نالقي يف أملانيا معهد خمصوص ملحمد بن ح،ًكل جمال احلديث يطول جدا

ًإعجاب علامء األملان هبذا األمر أقاموا معهد خمصوص باسم حممد بـن حـسن الـشيباين اعرتافـا بريادتـه يف 

 وحيتفلون به وفيه معهـد باسـمه ،مناقشة قضايا القانون الدويل هو مؤسس القانون الدويل يف نظر الغربيني

 .دائنا بيكونوا عارفينانفسنا مثل ما أعأننا لسنا نعرف يف أملانيا فنجد 

يف احلقيقة أذكـر يف يـوم مـن األيـام رجيـن وأيـام مـا كـان رئـيس أمريكـا قـال واعـرتف ختـرج مـن 

 قـال إن أمريكـا مدينـة لإلسـالم يف إحـداث إصـالح ، ألن هذا واقـع مـا يقـدرش ينكـره،أسناهنم بالعافية

 .اجتامعي يف املجتمع األمريكي

وجهوا توجيه معـني لنـرش بالطبع  ن هماألمريكان السود الذي يشري للمسلمني األفارقة هوًطبعا 

 بحيث أصبحوا فئات ضد املجتمع يف كثري من األحـوال ،املخدرات واجلهل فيهم وتصعيد التعليم عليهم

 فالحظوا سواء داخل السجون األمريكية أو يف املجتمع ،نسبة اإلجرام عالية والقتل واملخدرات إىل آخره

 وأنـه الواحـد املجـرم الـذي ،يد الذي يعالج هؤالء اإلجراميني هـو اعتنـاق اإلسـالمككل إن اليشء الوح

ً بمجرد ما يدخل يف اإلسالم بيتحول لشخص خمتلف متاما يف كـل العدوانىشخصية مضادة للمجتمع أو 

 . وهذه األشياء، وتنخفض اجلريمة،لآلخرين اًصفاته وسلوكياته ويصبح نافع

يعترب اعرتاف له قيمة حقيقة إن  اًرتف مثل هذا فالشاهد إن هذا أيضًا رئيس أمريكا رسميا اعهذف

 ، جياملونـا الهـم ، أي دين تاينمل يأتواأن نظام الطفولة يف اإلسالم  اًهيئة األمم املتحدة نفسها بتعترب رسمي



 

 

   

 لكن أن هذا واقـع ضـاغط وفـارض نفـسه ، جياملونا أو يظهرونا يف صورة حسنةهم أبعد الناس إن مألهن

 .لرعاية الطفولة خاصة املحرومة منها اًمثالي اًهيئة األمة تعترب نظام طفولة اإلسالم نظام

 ،الذي أكد أمهية تطبيق نظام الكفالة يف الـرشيعة اإلسـالميةووأفردت البند العرشين من بنودها 

تـي صـنفت يف  لكم الكتـب النظرنافمن أبرز مفاخر احلضارة اإلسالمية يف حقل العناية بالطفل لو بصينا 

لـو هانقعـد نـتكلم  اًالتاريخ اإلسالمي للعناية بالدراسات الرتبوية والطبية التي خصـصت لألطفـال طبعـ

 ،ًفعال مئات من الكتب والبحوث يف كل العصور اإلسالمية تتكلم عن حقوق الطفل تربية الطفـل تأديبـه

خلـق «كاتـب القرطبـي لـه كتـاب غريب بـن سـعيد ال ،»تدبري الصبيان«ًونحو ذلك مثال الرازي له كتاب 

أمحـد بـن حممـد  »سياسـة الـصبيان وتـدبريهم« ،ابن اجلزار القريواين له » وتدبري احلامىل واملولودين،اجلنني

 تدبري احلباىل واألطفال والصبيان وحفـظ صـحتهم ومـداواة األمـراض العارضـة هلـم«األلبلدي له كتاب 

لفتـة «اإلمام ابن اجلوزي لـه كتـاب  »فة املودود بأحكام املولودحت«اإلمام ابن قيم اجلوزيه له كتابه املشهور 

جـامع « هــ لـه كتـاب ٦٥٢حممد بن حممود ابن احلسني األسرتوشـني متـويف سـنة  الكبد يف نصيحة الولد،

ً نالحـظ أيـضا علـامء أصـول ،حتدث فيه عن مجيع األحكام املتعلقـة بأفعـال غـري املكلفـني، أحكام الصغار

ضوع األهلية وأقسامها ويبينون فيه أحكام اجلنني والطفولـة والبلـوغ والرشـد وأحكـام الفقه يناقشون مو

 .الصغري

يف كتب األشـباه والنظـائر ألحكـام الـصبيان املختلفـة  اًخاص اًكام أن الفقهاء يف العادة يفردون باب

تيبـة الـدينواري لـه ابن ق ،الدراري يف ذكر الذراي« هـ له كتاب ٦٦٠ ابن العزيز احللبي تويف سنة ،وغريها

 اًفالقائمة تطول جد  لألبناءمن العلامء هلم وصايا ألن اً اإلمام السبكي كثري جد،وصية البنه خمطوطة اًأيض

 هنـاك مئـات مـن الكتـب واألبـواب تنـاقش حقـوق ،وسنخرج عن سياق إذا استطردنا هذا يشء معروف

 .األطفال



 

 

   

 يعني هو وراء هـذا البحـث يعنـي املختـرص ،ليقول هنا إن األمر خطورة مسألة االهتامم باألطفا

 التـي أخـذت ، ومثلها السامية،لرييد أن يبني كيف متكنت احلضارة اإلسالمية عن طريق براجمها الناضجة

ــة أرجــاء املعمــورة ــل اخلــري إىل كاف ــوا قنادي ــدما تكامــل نمــوهم وثقلــت ،بأيــدي األطفــال الــذين محل  عن

 يقـول إن هـذه الدراسـة ال تتبـع ، حاجـات اجلـسد والـروح يف ظل رعاية شمولية وازنت بني،شخصيتهم

 لكنها تنصب عىل تتبع اللمسات احلانية التـي قـدمتها احلـضارة اإلسـالمية ،مجيع اجلوانب املتعلقة بالطفل

 عىل مستوى القول واملامرسة مع الرتكيز عىل حقوق الطفـل وثـامر اللمـسات احلانيـة عـىل عطـاء ،للطفولة

 .وإبداع األطفال

 ما يساعدنا عىل هنضتنا ا هذه،لنا نستطيع أن نصل من قطع من هذا الرتاث اخلالد ونبتغي سبيللع

مــن خــالل االرتكــاز عــىل أن أصــالة هــذا الــرتاث مــع االســتفادة مــن كــل مــا جيــد ال يتــصادم مــع ثوابتنــا 

مــري  العبـارة تـروى عـن أ،صـدر الفـصل األول هـو حقـوق الطفــل يف احلـضارة اإلسـالمية يف ،احلـضارية

 ويعلمـه ، وحيسن اسـمه،يقول فيها من حقوق الولد عىل أبيه أن ينتقي أمهس  املؤمنني عمر بن اخلطاب 

 . يذكر أن أول حق من حقوق الطفل يف اإلسالم هو اختيار األم الصاحلة،الكتاب

 واحد بيخطـب يريـد أن يتـزوج ما زال هذا ،ً طفل أصالليسألن  اًإجراء وقائي عجيب جدهذا 

 اًمما تنفـرد بـه متامـ اً وهذا طبع، ومع ذلك بيفكر يف أوالده منذ هذه اللحظة،مرشوع زواج فقطوهاخيطب 

 .الرشيعة اإلسالمية

 فاإلسـالم يؤكـد عـىل أن األم هـي ،أحد هيتم هبذه القـضية كـام هيـتم هبـا اإلسـالم اًمل يوجد إطالق

 فاألم الـصاحلة املؤمنـة تعنـي طفولـة ، برعاية الطفولة،حجر الزاوية الذي ترتكز عليه كل الربامج اخلاصة

 لـذا جـاءت التوجيهـات النبويـة ، واألم الفاسقة املتمردة تعني طفولة مشوشة ومـضطربة، وسوية،راشدة

 ،اخلالدة لتؤكد عىل رضورة التحري والرتوي عند اختيار الزوجة هنا يـستدل بـبعض األحاديـث مل تـصح

ي هي ختـريوا لـنطفكم فـانكحوا األكفـاء وأنكحـوا مية التقبولة حتى من الناحية العللكن يف اجلملة هي م



 

 

   

 صـححه يف سلـسلة األحاديـث الـصحيحة خ أشـار إىل الـشيخ األلبـاين هـو لكن هذا احلـديث ،إليهم

ُختريوا« َّ َ ْلنُطفكم َ ُ ِ ُوانكحوا َِ َِ َاألكفاء ْ َ ْ َ ُوأنكحوا ْ َِ ْ ْإليهم َ ِ ْ َ فهذا حديث صحيح يؤكـد هـذا املعنـى يـروى  )٥٨(»ِ

ْريوا لنُطفكم فإن العرق دساسََخت« اًأيض َ َّْ ْ ْ ََّ َّ َ َِ ِ ِِ ُ ُ«)٥٩(. 

 إن الوراثة تتدخل يف صفات املخلوق سـواء كانـت الـصفات ،إشارة إىل أثر الناحية اجلينيةوهذه 

 يف أكثر مناسبة من النظر إىل الشكل دون اجلـوهر ملـا ج كام حذر نبي الرمحة ،اجلسدية أو الصفات النفسية

 فإذا كانت املرأة يف منبت يسء فيـنعكس ذلـك ، ألن اإلنسان ابن البيئة، سيئة عىل الرتبيةنتائجيف ذلك من 

 ُاءَْرضَخـَ وْمُاكَّيـِإ« ويـستدل هنـا باحلـديث الـضعيف املـشهور ، وأسـلوب تربيتهـا ألبنائهـا،عىل أخالقهـا

ْ يفُاءنَْسَاحلـ«:  قيل يا رسول اهللا وما خرضاء الدمن؟ قـال»ْنَمِّالد احلـديث ضـعيف  )٦٠(»ِءْوُّ الـسِتَبـنَْ املِ

 .لكن يندرج حتت املعاين العامة التي أرشنا إليها

 وهذا الـذي أشـار إليـه ،بخلق قويم اً وكان حكامء العرب خيشون اجلامل الفائق إذا مل يكن مصون

 مـا وصـفهن بـاجلامل إال وقـرن بـصفة القرآن من طرف خفي حينام حتـدث عـن احلـور العـني فـإن اهللا 

عات األعني وهي إشارة اسحور و )٦١(4Z 5 6 7 8 ] ا يدل عىل العفاف العفة اجلامل م

 يعنـي أن نظـرهن مقـصور عـىل أزواجهـن وهـذه إشـارة إىل  8 7 6 5إىل اجلامل ثم قـال 

صيفي أحد حكامء العرب املشهورين قال لولده يا بني ال حيملنكم مجـال النـساء ابن  م روي إىل أكث،العفة

 .يعني ال تقدموا البحث عن اجلامل يف مقابلة عىل حساب النسب ،عىل رصاحة النسب

                                     
 . ظ، صححه األلباينلسنن ابن ماجه من حديث عائشة ) ٥٨(
ُ ويف الزوائد يف إسنَاده احلارث بن عمران املديني قال فيه أبـو حـاتم لـيس بـالقوي واحلـديث الـذي رواه ال أصـل لـه  )٥٩( ْ ُ َ َ ِّ َ ْ َ ُ ْ َ ََ َ َّ ْ َ ََ ََ َ ّ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ ِْ ِِ ِ ِ َِّ

ِيعني هذا احلديث  َِ ْ َ َ ْ وك واهللاَّ أعلمَ ْ َعن الثقات وقال الدارقطني مرت َْ ََ َ ْ ُ َ َ َِّ َ ُْ َ ُّ َِ َّ. 
 .ًنقال عن منتدى أهل احلديث عىل شبكة اإلنرتنت

 ).ًضعيف جدا (ظرواه الشهاب القضاعي يف مسنده، وقال األلباين  ) ٦٠(
 .٧٢:  الرمحن )٦١(



 

 

   

 وترجيحهـا عـىل املـرأة ، يـشجع عـىل اختيـار املـرأة املتدينـة الـصاحلةجيف مناسبات أخرى نجده 

ُتـنْكح« جاحلسناء إذا كانت تفتقد ميـزة الـصالح والتـدين يقـول  َ ُاملـرأة ُ َ ْ ٍألربـع َْ َ ْ َ َملاهلـا ِ ِ ِ َوحلـسبها َ َِ َ َ َومجا ِ َ َهلـاَ ِ 

َولدينها َِ ِ ْفاظفر ِ َ ْ ِبذات َ َ ِالدين ِ ْتربت ِّ َ ِ َيداك َ َ َّإن« ج خري متاع الدنيا فقال جاعتربها النبي  اًأيض )٦٢(»َ َالدنيا ِ ْ ُّ 

َكلها َّ ٌمتاع ُ َ ُوخري َ ْ َ ِمتاع َ َ َالدنيا َ ْ ُاملرأة ُّ َ ْ ُالصاحلة َْ َ ِ َّ«)٦٣(. 

كـاألرض املـرأة  اً فهي إذ، األبويكيف وال وهي الوعاء الذي ينضم بني جوانبه حصيلة العطف

 فيها البذور فاملرأة مثل األرض ولذلك قال  أرض ستوضع ، تابعة جلودة الرتبة،مثل األرض جودة الناتج

 .)٦٤(º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²Z ] : تعاىل

فشبه الزواج بأنه بتزرع يف أرض أو ترعى فيها البذور فهل خيتلف اثنان يف أن نوع الرتبة لـه تـأثري 

اخـرت  اًأكيد الذين يفهمون يف الزراعة يفقهون هذا املعنـى جيـد اً طبع، احلصاد أو الثامر التي خترجيف نوعية

فـاملرأة كـاألرض  اًرديئـ اً أو تنـتج لـك يعنـي زرعـ،األرض التي تبذر فيها حتى ال ختيب أملـك بعـد ذلـك

ق الولـد عـىل أبيـه عـن حـس  وقد سئل فاروق األمة عمر بـن اخلطـاب ،جودة الناتج تابعة جلودة الرتبة

ال أن ينتقي أمه إشارة لنفس هـذا املعنـى اختيـار األم « » ويعلمه القرآن، وحيسن اسمه،أن ينتقي أمه«فقال 

 أمجل من االهتامم بالطفل قبل أن يولد من ساعة اختيـار األم سيكونً إجرائي وقائي إطالقا يف العامل يوجد

 .ًالتي تكون حرثا هلذا الزرع

 يف كتابـه نـصيحة امللـوك ٤٥٠ املتـويف سـنة خ الفقيـه الـشافعي املـاوردي يؤكد هـذه احلقـوق

فمن أول حق الولد أن ينتقي أمه ويتخري منهن الرشيفة الدينة العفيفة العاقلة ألمورها املرضـية يف «: يقول

 وجاء يف الوصية عـثامن بـن ايب العـاص الثقفـي أحـد صـلحاء عـرصه ،أخالقها املواتية لزوجها يف أحواهلا

ُ«ألوالده   فلينظر امرئ حيـث يـضع غرسـه والعـرق الـسوء قلـام ث يعني موضع غرسيا بني النكاح مغرت

 .»ينجب فتخريوا ولو بعد حني

                                     
 .س متفق عليه من حديث أيب هريرة) ٦٢(
 ).صححه األلباين(، ب  من حديث عبد اهللا بن عمروسنن النسائي، مسند أمحد) ٦٣(
 .٢٢٣:  البقرة )٦٤(



 

 

   

لقـد « مويروى أن أبـا األسـود الـدؤيل امـتن عـىل بنيـه باختيـاره أمهـم ذات خلـق وعفـة فقـال هلـ

 إلينا قبل أن نولد قال أخـذت لكـم فقالوا وكيف أحسنت »وقبل أن تولدوا اًوكبار اًأحسنت إليكم صغار

 .من األمهات من ال تسبون هبا

يفـاخر األبنـاء أنـه  اًأيـض »ٍفأول إحساين إليكم ختييل ملاجدة األعراف بـاد عفافهـا «يقول الريايش 

 لـذا قيـل إن األمـة ، فـأول إحـسان إلـيكم ختـييل ملاجـدة األعـراف بـاد عفافهـا،ال يعريون هبا اًاختار هلم أم

 وأنه بصالحها تصلح األمة كام قال شاعر النيـل ،التي هتز رسير وليدها بيمينها هتز العامل بيسارهاالصاحلة 

 : حافظ إبراهيم

  طيـب األعـراق اًأعددت شـعب   األم مدرســــــــــة إذا أعــــــــــددهتا 
ــالري  ــا ب ــده احلي   يــــــراقأورق أيـــــام إيـــــراق إ   األم روض إذا تعه
ــــــــاتذة األوىل ــــــــتاذ األس   شــغلت مــآثرهم مــدى اآلفــاق   األم أس

 أحـد اآلبـاء عـىل تفـصيله يف اختيـار الزوجـة املناسـبة يروى عنه أنه أنبس  هذا الفاروق عمر 

الولـد وأنبـه عـىل عقوقـه ألبيـه فقـال س  ًفتفصيل ذلك أن رجال جاء يشكو حقوق ولده فأحـرض عمـر 

 يا أمري املؤمنني أليس للولد حقوق عىل أبيه قال عمر بىل أن ينتقي أمه وحيسن اسمه ويعلمه الكتـاب الولد

 زنجيـة كانـت ملجـويس وقـد سـامين امن ذلـك أمـا أمـي فإهنـ اًقال الولد يا أمري املؤمنني إن أيب مل يفعل شيئ

إىل الرجـل وقـال لـه س   فالتفـت عمـر اًواحـد اًجعال جعل وهو اخلنفساء ومل يعلمني من الكتاب حرفـ

 .جئت إيل تشكوا عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك وأسئت أليه قبل أن يسيئ إليك

 مل يسنده يف احلقيقة هي قصة مشهورة لكـن احنـا عـايزين ننمـى هوالقصة مشهورة أن هذه رغم 

 رأي يف القـصة احلاسة النقدية ليس كل يشء حتى لو عجبنا أو خيدم موضوع نتكلم فيه نـسلم لـه يف لكـوا

 هذه؟ 

ة الرتبويـة اإلخـوة يـعـىل كلمـة األمبعض اليشء نسمي السلسلة ألين معرتض أننا  خاطر جاء ىل

 ألن فيها نوع مـن »رضورة حمو األمية الرتبوية«حرفوها وخلوها حمو األمية الرتبوية وأنا مسميها يف األول 

 ،صحيحبـكـالم لـيس هذا  اً طبع،بية بتاعة الناساالستعالء إحنا بقى املتعلمني وهانمحو األمية بتاعة الرت



 

 

   

 أو »بر األبنـاء«لكن هذا كانت فقط يف مقدمة البحث من زمان قوي لكن فكرت إن احنا نسمي السلسلة 

 .»بر األوالد«

 هكـذا املوضـوع عـىل بعـضه هكـذالكن يف احلقيقـة احنـا ملـا نـروح للـرشيعة اإلسـالمية نالحـظ 

 وإنـام جـاء ، تأيت نصوص رصحية وقوية وحمررة عـىل أن يـرب اآلبـاء األبنـاءنالحظ إن الرشيعة اإلسالمية مل

العكس يعني يمكن من أجل أن نستدل عىل مسألة بر اآلباء لألبناء هنتعب شوية من أجل أن نجيب دليل 

هـنالحظ هنـا اآليــة  )٦٥(µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «Z ] يعنـي مثـل إيـه 

 والزوجـان إىل آخـره لكـن بـالعكس رصيـح وصـارخ يف برضوا عامة يعني شاملة شـاملة الـنفس واآلبـاء

يــأيت عقــب األمــر بالتوحيــد  ً إنــه دائــام،النــصوص اإلســالمية القــرآن الكــريم الكــالم عــىل بــر الوالــدين

[ o n ml k j i h gfZ)إىل نحو ذلك )٦٦. 

يعة وهي من امليزات الرائعة يف الرش اًفنالحظ إن مكانة بر الوالدين يف اإلسالم مكانة عظيمة جد

 يعني ليه الـرشيعة مـا ، فإذا تأملنا ما وراء هذا املسلك، فلم تكفل الوصية باألبناء يف النصوص،اإلسالمية

؟ إحنا فـاكرين ملـا كنـا بنـتكلم أو يمكـن هـانتكلم إن شـاء اهللا بكـرة يف الكـالم عـىل هذه املسألةسوتش يف 

يعنـي  اً جتـد الـرشيعة مل تتعـرض هلـا كثـريااألطعمة أحكام األطعمة هتجد إن فيه أشياء ألن الفطـرة بتأباهـ

ً رشيعة مثال عفوليس  ، ألن الوازع الفطري يف اإلنـسان يتـأفف، الغائط والنجاساتيأكلتنهي إنسان أن  اً

فـاكتفي  اً بـالعكس تبـشعه جـد،من هذا اإلنسان السوي يتأفف من هذا هل اإلنسان ممكن أن يتصور هلذا

© ª » ]  رشعي فالزاجر النفور اإلنسان اكتفي به يف مثل هـذا بالدافع الطبعي ومل حيتج إىل زاجر

 °¯ ® ¬Z)حتى بني الوحوش هي فطرة الرمحة واإلحسان إىل هذه املخلوقات الضعيفة )٦٧. 

 اهللا  ليس معناه إنه أمهل معاذ اهللا توصية اآلباء عىل األبناء أل ألن اهللا الـذي خلـق اآلبـاء 

 فيـه يبقـى لكـن األب الـسوي واألم الـسوية ،باء األسوياء كل قاعدة هلا اسـتثناءاآل اًخلق فيهم الرمحة طبع

                                     
 .٦:  التحريم )٦٥(
 .٣٦:  النساء )٦٦(
 .٣٠:  الروم )٦٧(



 

 

   

 كثـرياألمومة حمـصلش تركيـز ع الفطري دافع أو غريزة األبوة و نتيجة هذا الداف،رمحة جتاه هؤالء األطفال

ثـرية، التي حترض عىل ذلك كالنصوص  اًبالدافع الفطري بجانب الدافع اإليامين طبع اًيف النصوص اكتفاء

 ، وحـق النـسب، وحق النفقـة، تفتش بقى يف الرشيعة تالقي حق احلضانةتأيتملا الىل جه مثل ما احنا شفنا 

 ، لكـن جمـتش بالوصـاية، وهي ثابتة يف الرشيعة الطفل له حقوق ما ينكر ذلك أحـد،وحق كذا فيه حقوق

 .الذي يقرص هو األب ًدائام وه االبن ًدائاموصاية اآلباء باألبناء بنفس النمط الذي جه بالعكس ألن 

يبقى مايش يف اجتاه واحد اجتاه العطاء ال ينتظر مقابل كام جاء يف بعض  اًال يقرص األب غالب اًغالب

بنشوفها احلقيقة الفرق بني الرعاية بتاعـة األب  وهذه باه أو أمه عند الكربأاآلثار إن الفرق بني الذي خيدم 

ني ما حياول يـرد اجلميـل وهـم كبـار يـرد إىل أرذل العمـر قـال كانـت أو األم والطفل وهو صغري والفرق ب

 ملـا بتيجـي تكـرب تقـول إمتـا بقـى ربنـا يكرمهـا لألسـف أنـتختدمك وتتمنى بقائك تتمنى لك احليـاة أمـا 

 ونامذج مؤملة ،لألسف الشديدنراه  هذا الذي ،الشديد بنسمع الكلمة هذه يكرمها يعني يرحينا بقى ومتوت

 فمع إن خالص يعنـي أنت أما ، أمامك العمر الطويل ومستعدة للتحمل ألقىص مدى فهي،بتحصل اًجد

ًطال عليك عمرها وهو قصري مهام طال هايطول قد إيـه وبتنتهـي يف اآلخـر ففعـال حتـى الواقـع يؤكـد إن 

اء حكمة الرشيعة اإلسالمية إهنا ما ركزتش بالطريقة الرصحية يف موضوع إن األبناء هلـم حقـوق عـىل اآلبـ

 .كام سنفصلها إن شاء اهللا لكن ليس بنفس قوة أمر اآلباء برب الوالدين اً حقوق موجودة وثابتة رشعهي

 ،هناك معنى آخر واهللا تعاىل أعلم وهو أن دين األبوين عىل اإلنسان دين غري قابـل للـسداد اًأيض

 تسده عملت أي يشء فلنو  الدين الذي أسداه إليك أبواك غري قابل للسداد ل،تقدر توفيهلن مهام عملت 

 ثـم يف ، فـرتات احلمـل، سواء تعب األم يف احلمل واملعاناة التي تعانيها،ال فلوس هتقدر تسده مهام فعلت

منـه مل ولـن ينتظـروا  ، والرتبية وكذا وكـذا كلـه عطـاء يف اجتـاه واحـد، والتنظيف، ثم يف الرضاعة،الوالدة

 يكفـي أن أبـاك وأمـك أسـديا ، يف تنـشئة هـؤالء األبنـاء يعنـي،كذلك األب كل يقوم بدوره املناسبيشء 

 . وهي نعمة احلياة،إليك أعظم نعمة



 

 

   

ُمن صنَع إليكم معروفا فكافئوه«احلديث  يف جأمل يقل الرسول  ْ ْ َ َ ُْ ِ َ َُ ً ُ َ ْ ََ  هـذه ت ليـسهكذاليس  )٦٨(»ِ

اس فقـد كفـر«من اإلسالم واإلسالم قال  َمـن مل يـشكر النـَّ ََ َ ََ ْْ َ َ ِْ ُ ْ  اإلحـسان الـذي حيـسن إليـه الـذي جيحـد »َ

أبـوك أسـدى إليـك  »اجلزاء من جنس العمـل« )٦٩(µ ´ ³ ² ± °Z ]: ويقـول

،  وهو أنه سبب يف وجودك سبب يف نعمة احلياة التي أكرمـك اهللا هبـا، ال يمكن تستطيع أن تردهأنتيشء 

 لكـن ، اهللا ونحن مع أنه جمرد سبب واخلالق احلقيقي هـو، الذي حيييك لكن سببهوهو كان سبب ليس 

أو  اًور األخرى من اإلحسان التي حيسن فيها اإلنسان إىل آخر فيقول له جزاء اهللا خريصكام هو الشأن يف ال

 .يعرتف بفضله وال جيحده

 ولـذلك ، فكيـف سـرتد هـذا اجلميـل،فنفس اليشء أبوك أو أمك هو السبب يف وجودك للحيـاة

 األبـوان بالـذات فحتـى يف ، يعنـي شـبه مقدسـةهكـذاسنالحظ يف الرشيعة اإلسالمية األبوان هلـم مكانـه 

 ممكـن مـع شـخص آخـر تقـول يـا ،األمر باملعروف والنهي عن املنكر مع األبوين مينفعش استعامل الزجر

 . تفعل كذا وكذا، يا عدو نفيس، يا عدو اهللا،يفاسق

 ،وة تكلمـه بـالعنف أو بالقـسال يصلح فسق هو نفس اليشء الذي يعمللكن مع األب حتى لو 

 عـن التغيـري ،ًوإنام فقط نامرس معه مرتبة التعريف والوعظ والنصح بالكالم اللطيف دون خشونة فـضال

 تعبـري عـن  التـي هـي zجمـردة كلمـة  )٧٠(z y x wZ ] باليد عن طريق الرضب ونحـو ذلـك 

z y x w } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ] الضجر والتـأفف 

 ¨Z)لذل هنا النابع نابع من الشعور بالرمحـة جتـاه والديـه فهـذا  لكن ا،واهللا يكره للمسلم الذل )٧١

¬ ® كر كلمـة تذف  ¯ ® ¬ « ª ©°حيبه اهللا التذلل للوالدين رمحة به من الرمحة 

¯ °. 
                                     

 ).صححه األلباين (بسنن أيب داود من حديث عبد اهللا بن عمر   )٦٨(
 .٦٠:  الرمحن )٦٩(
 .٢٣:  اإلرساء )٧٠(
 .٢٤ - ٢٣: اإلسراء  )٧١(



 

 

   

 ال ، ألنـك يف عـامل آخـر،إنت كنت ضعيف وال ينتظرون منك أي يشء يعني حتـى كلمـة الـشكر

مية جتد األب لـه اسـتثناءات واألم هلـم أوضـاع اسـتثنائية  لذلك يف الرشيعة اإلسال،حتس بام يدور حولك

 فحتى لو وقع من األب ظلـم أو تقـصري ، ومينفعش مع أبيك إنك تاخد حقك،ألن األب ال يعامل باملثل

 هـو وهو الـشخص الـذي ،حتى ولو كان األب خملوق موجود عىل ظهر األرض اً أبدباملثلال يسقط حقه 

 ومش بس داعية إىل الكفر هذا بيجاهـد لـدعوة ابنـه إىل الكفـر ، إىل الكفرالكافر ليس بس كافر هذا داعية

 [ ji h g f ed c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y XZ)٧٢(. 

 مع مني مـع واحـد مـرشك وداعيـة  ji h g fتأمل إيه معنى اآلية الكريمة 

فال تطعهام : ال اهللا بيجاهد إىل الكفر ليدخل ابنه يف هذا الكفر قال يدعو فقط بل إنه  وكامن ،إىل الكفر

 يف يـدخلون ناإلخـوة الـذي اً الحظـت كثـري جـد،يف الكفر ومع ذلك يبقى حقهام حتـى ولـو كانـا كـافرين

من اآلباء واألمهات بيبالغ من الدخول يف  اً عند كثري جدحيصلفا  اًطبع كثرياإلسالم بالذات اعرف ناس 

 وملجـرد ،يف غايـة الـسوء اً شخـصية خطـرية جـددين اإلسالم ألنه هذا األخ الذي أسلم هذا قبل إسـالمه

 . أو أوالد األب،اإلسالم بيتحول ألحسن واحد يف أوالدها

 بـس ،عـىل مكانـة األبـوين اً الـذي غـريه والغـربيني بيحـسدوننا جـدهووبالتايل بيعرفوا اإلسالم 

ة مـن الـبالد  يعني واحـد مـرة أمريكـي كـان حمبـوس يف املستـشفى وأحـد األخـو،الغربيني الكبار يف السن

 هــمم بيفعلــه مـع أبويـه يف حالــة املـرض، العربيـة كـان جــاي بـيامرس الــدور العـادي الـذي أي ابــن مـسل

حيكي  األخ الذي هوال أتذكر ولكن موجودين يظهر يف عنرب واحد كان سان استيفانوا أو لوس انجلوس 

عمرهم ما شـافوها  اً حاجة طبع، هذاحيصلالذي ما  اًبنفسه املهم األمريكان بقوا قاعدين مبهورين جديل 

أشـياء كـأهنم بيـشوفوا  اً طبعـ، والتلطـف معهـا، واإلحـسان إليهـا،عىل بر أمـه ورعايتهـا االبن كيف يسهر

 .الناس يف رشق آسيا تدخل يف اإلسالم بدون أن تراق قطرة دمالتي جعلت  وهذه ،حاجات

 هؤالء ،خالق التجار املسلمنيفتحت بأ اًأكرب دولة إسالمية هي أندونيسيا ما حصل جهاد إطالق

 لكــن يف احلقيقــة كــانوا دعــاة بــسلوكهم ،التجــار الــذين كــانوا دعــاة يف مثــل جتــار املتنكــرين يف مثــل جتــار

                                     
 .١٥:  لقامن )٧٢(



 

 

   

 هـو  وهـذ، ملا بيتطلعوا عىل وبالـذات اآلبـاء الـذين يعـانوا عقـوق األبنـاءحيصل فنفس اليشء ،وأخالقهم

 يعمل هلـا ،حتاجوا يعملوا يوم يف السنة يفتكروا فيه األم اهكذا من أجل أن ،األصل يف التعامل يف الغرب

يف هـذا  هـم الكبـار ن العقوق هناك هو األصل ألن نفس اجليل ده الذي،كارت يدهيا واحد مكاملة يف السنة

 . عقوا ألهنم حمرومون من نعمة اإلسالم التي هتذب العالقة بني اآلباء واألبناءهكذاقبل الوقت 

ه بتجيـب لـه أقولـيـشتكون مـن تقـصري اآلبـاء فب اًية ملا بيجـييل إخـوة أحيانـففي الرشيعة اإلسالم

Z Y X ] \ [ ^ _ ` ed c b a ] الــــصورة املــــذكورة يف القــــرآن الكــــريم 

 ji h g fZوالـدك سـيكون اً قـول لـه قـارن والـدك بـني هـذا األب أو هـذه األم قطعـ 

اء الرديئـة لكـن مـع ذلـك فهـو أوىل بـأن أو كـذا أو كـذا مـن األشـي اًأحسن ألنه مسلم حتى لو كان عاصـي

 إن األب تعامله باملثل مثل ما بتعامل واحد صاحبك أو بتعامل واحـد ال يصلح ،اًتصاحبه يف الدنيا معروف

ــك ــرشيعة ، أل،غريــب ظلم ــساسية يف ال ــة احل ــة يف غاي ــوين عالق ــة مــع األب ــتثناءات والعالق ــه اس  األب ل

 فمينفعش إن أباك تأخذ منه حقك تقول بقى ،يعة اإلسالمية وهذه من أعظم حماسن هذه الرش،اإلسالمية

الرتبيـة احلديثـة لألسـف بتـنفخ  اً وال بتخـضع وتـذل ألن اهللا أمـرك بالـذل وطبعـ،القصاص السن بالسن

 بحيـث إنـه بيتعامـل مـع اآلبـاء بعـدم رمحـة وبنـوع مـن النديـة وسـوء األدب وهـذا ،األوالد نفخ شـيطاين

 .ت تتأثر بالثقافة الغربيةالناس بدأ اًلألسف كثري جد

مل سببها إيه بالضبط مل أتفرغ للبحث عن سندها لكن ال نعرف ممكن لو احنا ال أعرف قصة عمر 

 جديد؟أيت بتلن 

تـب ويف الـسنة وسـرية ألن كل احلقوق هـذه وأضـعاف أضـعاف مثبتـة مـن نـصوص القـرآن الك

 الرشيعة يف األمـر بـرب الوالـدين وبـني متاثل بني رصامةلكن ليس هناك الطفل له حقوق السلف الصالح، 

 ففيه بر ، لكن فيه أمور كثرية تفرس هذا النوع من الرب،آداء حقوق األبناء عىل اآلباء ما فيش أب بيرب األبناء

 اً الرشيعة يف أبواب الفقـه وغريهـا تـضمن أيـض:ًثانيا .هبذه العملية اً الفطرة تتكفل غالبً:أواللألبناء لكن 

 احلضانة والنفقـة وكـذا كـذا كـل هكذاليس أ. باحلقوقرشيعة الرشيعة تلزم األب املقرص هذه احلقوق وال

 ، لكن أن ينتقي أمه وحيسن اسمه ويعلمـه املـراد يبقـى صـعب احلقيقـة،هذه األشياء بتلزمه فهو فيه حقوق



 

 

   

قـك جئت إيل تـشكوا عقـوق ابنـك وقـد عققتـه قبـل أن يع« شاعر كلمة عمر يقول له أنا وال أعرفأختيل 

 فيـه سـند نحـاول نتقبلهـا ،ًيف النفس منها يشء ألن أصال معندناش سند »وأسأت إليه قبل أن يسيئ إليك

 املفـروض ملـا بتيجـي تـوبخ األب مـا ، هذه كناحية تربوية ما بيحـصلشًأيضا هذه حتصل أمام األب ً،أوال

ا دام املوضـوع مـن حيـث  لكن عايزين ننمي النزعـة النقديـة مـ،فتجرئه عىل العقوق االبن تكلموش قدام

 .السند مل يثبت

يقول وقد أثبت علم الوراثة بأن الطفل يكتسب صـفات أبويـه اخللقيـة واجلـسمية والعقليـة منـذ 

َّختريوا لنُطفكم فإن النِّساء يلدن أشباه إخواهنن وأخـواهتن«الوالدة لذلك روي يف احلديث  َ َ َّ َ َ َ َ ُْ َ َ َ ْ ََّ َ َْ َُ ُِ ِْ ََ َّ َ َْ ِ ُ ِ ِ ويف  )٧٣(»َ

ُاطلبوا مواضـع األكفـاء لـنُطفكم فـإن الرجـل ربـام أشـبه أخوالـه«: رواية َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َُ َ ُْ َ َْ َْ ُ َّ ْ ََّ َ َ َ ِْ ُ ِ ِ ِ َ هـذا سـبب حـديث  اًطبعـ »ِ

 يبـدأ يف حـضانة اإلسـالم مـن ،صحيح وذكرناه من قبل هكذا كان هـذا اإلجـراء الوقـائي حلقـوق الطفـل

مل إال يف عـصوره املتـأخرة هـذا أول حـق مـن حقـوق اختيار األم وهي الفتة حضارية سامية مل ينتبه هلا العا

 .األبناء اختيار األم الصاحلة

 حق احلياة لقد كانت الترشيعات والقوانني يف العامل القديم كام تقدم تعطي لـألب أو األخ 

ألن األكرب احلق املطلق يف منح أو منع حق احلياة لألبناء فجاء اإلسالم ونـزع حـق تـرصف اآلبـاء ألوالده 

 أل الطفـل يشء ، للطفل عىل إنه يشء أنت متلك كام متلك الكريس والسيارة والدابة وكـذاينظر الاإلسالم 

 ، ليستقل منـك ويواجـه احليـاة بـصورة سـويةهكذا كي ينشأ بعد ، وجتتهد يف تربيته، مؤمتن عىل تربيتهأنت

 .فجاء اإلسالم ونزع حق ترصف اآلباء بأوالدهم

 ي سبب من األسباب من اجلرائم الكربى والذنوب العظيمـة يقـول اهللا واعترب قتل األبناء أل

 [ Y X W V U T SR Q P ON M L K JZ)ــــــصت  )٧٤ ــــــام ن ك

 اًالرشك باهللا ثم ذكر فيهـا أيـض[: األحاديث النبوية الرشيفة عىل أن من السبع املوبقات املهلكات ذكر فيها

 وأنـه يتمتـع بحـق ، عىل أن حق احلياة مكفـول للطفـل، نص الفقهاء]وقتل النفس التي حرم اهللا إال باحلق

                                     
 .موضوع: ه ابن عدي وقال األلباين روا)٧٣(
 .٣١:  اإلرساء )٧٤(



 

 

   

 حتـى ، وأن االعتداء عليه يشكل جناية عىل خملوق مل يرى نـور احليـاة،احلامية اجلنائية منذ حلظة اإلخصاب

لو جاء هذا الطفل أو اجلنني من طريق غري مرشوع حتى لـو كـان ختلـق أو وجـود هـذا اجلنـني ناشـئ عـن 

 أو وجـد ملقـى ،ياة فله حرمة ويعترب جناية وحياسب عليهـا وحيـاكم إسـالميةفاحشة ما دامت دبت فيه احل

 .يكون له حرمة اًعىل قارعة الطريق أيض

 فاألمــة مكلفـة برعايتــه ، أو مــن املـوت،إنقـاذه مــن الـضياع اًكفائيــ اًوجيـب عـىل املــسلمني وجوبـ

 أال تـزر ، هـو ذنـب الطفـل فـإذا زنـى األبـوان فـام، بنفـسه، ويكسب قوته،واإلنفاق عليه حتى يبلغ رشده

 لـو )إمامـة ابـن الزنـا( » الـسبيلمناالفقه رشح « وناقشنا هذا من قبل بالتفصيل يف باب ،وازرة وزر أخرى

ً إذا كـان أهـال لإلمامـة ،فاكرين اتكلمنا أحكام اإلمامة زمان بالتفصيل فتكلمنا عىل حكم إمامـة ابـن الزنـا

 كام نصوا عىل أنه ال جيوز إقامة احلد عىل احلبىل حتى ،ام فعل أبواه ألنه ال ذنب له وال يد له في،يصح إمامته

 ج فقـد جـاءت الغامديـة وهـي حـبىل مـن الزنـا إىل نبـي الرمحـة ،حلق احلياة ملا يف بطنها اًطبع محلها إحرتام
ج  بإقامة حد الرجم عليها ألهنا كانت متزوجـة فقـال هلـا ،تطلب منه أن يطهرها من اجلريمة التي اقرتفتها

 ثم جاءت مرة أخرى بعـد أن ،إذهبي حتى تلدي فإن كان لنا سبيل عليك فليس لنا سبيل عىل ما يف بطنك

 ثم جاءت بعد أن فطمته وبيده كرسة خبز ، فالولد بحاجة إىل لبن أمه،ولدت فقال هلا اذهبي حتى تفطميه

 .ها ودفعه إىل إحدى نساء املسلمني للعناية به وأقام احلد عليجفأخذه الرسول 

: قـالس  فعـن أيب هريـرة ،رتب الشارع عقوبـات بدنيـة وماليـة تلـزم مـن يعتـدي عـىل اجلنـني

ً ومـا يف بطنهـا كانـت حـامال فقـىض ،اختلفت امرأتان من هذيل فرمت إحـدامها األخـرى بحجـر فقتلتهـا

 . بعرش الدية وتقدر دية اجلنني، وقىض بدية املرأة عىل عاقلتها، أن دية جنينها غره عبد أو أمةجرسول اهللا 

 فقد رشع اإلسالم للمرأة ، قدم الفقهاء احلرص عىل حياة اجلنني يف بطن أمه عىل بعض العبادات

 وهـو ركـن مـن أركـان اإلسـالم اخلمـس ، يف الـصيام فريـضةوهـذااحلامل أن تفطر إذا خافت عىل محلهـا 

تصوم رشع اإلسالم للمرأة  لكن إذا كان الصيام يرض الطفل فليس هلا أن ،فريضة الصيام يف شهر رمضان

 جاحلامل أن تفطر إذا خافت عىل محلها بل جيب عليها ذلك إذا تأكدت أن اجلنني سيترضر بالصيام يقـول 
إن اهللا وضع عن املسافر الصوم وشطر الـصالة وعـن احلـبىل واملرضـع الـصيام اتفـق الفقهـاء كـذلك عـىل 



 

 

   

 حيـث ،يف بطـن أمـه عنـد الوصـية اًوجـوده حيـوقـد حتقـق  ،اًثبوت احلق للجنني يف الوصية متى خرج حي

 .حيث يقول وليه بحفظه حتى بلوغ الطفل سن الرشد اًحيفظ له املال املوىص به إىل حني والدته حي

، عـىل عقـب فحلـت الرمحـة مكـان القـسوة اًلقد قلبت الرشيعة اإلسالمية املفاهيم اجلاهلية رأسـ

 اهيل فجعلتـه يبـرص طريقـه بكـل جـالء فـرتة اجلـ حمـل الظلـم ونفـضت الغبـار الـذي تـراكم عـىلوالعداله

ووضوح فحلت الرابطة الروحية بني اآلباء واألبناء حمـل الرابطـة النفعيـة املاديـة التـي كانـت سـائدة عنـد 

 والتي عرب عنها أحد األعراب اجلاهليني أبلغ تعبري عندما زفت إليه البرشى مليالد بنت لـه ،األمم القديمة

 . وبرها رسقة،لد نرصها بكاءفقال ما هي بنعمة الو

 هذه من خصائص أهل اجلاهلية فكان ملا برش ،وهذا من خصائص اجلاهلية بغض والدتة البنات

 قال ما هي بنعمى الولد نرصها بكاء يعني إذا أرادت أن تنرصين فإهنا ال تستطيع محل السالح وإنام ،بأنثى

ن ترب أباها وتصله باملـال فإهنـا تـرسق مـن مـال  وتنتحب وبرها رسقة يعني إذا أرادت أ،سالحها أن تبكي

P O N M L K J I H G F E D C B A ] : زوجها يقول اهللا تعاىل

 ` _ ^ ] \ [Z Y X W V U T SR QZ)٧٥(. 

 مـع حـدة يف الطبـع ،بل إن العريب يف اجلاهلية كان يرى من كامل رجولته إطالـة العبـوس تكـشري

ٌى أن تقبيل األوالد مؤرش عىل ضعفه خاصـة إذا كـان حيتـل مكانـة  حتى أنه كان ير،عند تعامله مع أوالده
 .قيادية بني قومه

 وشـهد فـتح مكـة وحنـني جفهذا أحد زعامء قبيلة متيم األقرع بن حـابس الـذي وفـد عـىل النبـي 

 ج فـاألقرع بـن حـابس دخـل عـىل نبـي الرمحـة ،والطائف وهو من املؤلفة قلوهبم لكن قد حسن إسـالمه
ألنـه كـان يـرى أن هـذا التـرصف ال يليـق بعظمـة بقائـد  مقبيله حفيده احلسن بـن عـيل فاستنكر عليه ت

من الولد ما قبلـت  أتقبلون صبيانكم إن يل عرشة:  قالجاملصطفى  اً فقال األقرع خماطب،الدولة اإلسالمية

ُوأملـكَأ«ج  كأنه نوع من الكربياء وال يليق بقائد وزعيم أن يفعل هذا فقال لـه النبـي ،منهم اًواحد ِ ْ َ َلـك َ َ 

                                     
 .٥٩ - ٥٨:  النحل )٧٥(



 

 

   

ْأن َنزع َ َ ْمن اهللاَُّ َ َقلبك ِ ِ ْ َالرمحة َ َ ْ نجح اإلسـالم يف تغيـري هـذه الـصورة وحـصل تغيـري يف املـشاعر ويف .)٧٦(»َّ

 .األحاسيس من ناحية اآلباء جتاه األطفال يف املجتمع املسلم

شواهد التـي إن املتأمل لكتب الرتاث اإلسالمي املنثور منهـا واملنظـوم جيـدها تـذخر بعـرشات الـ

 وكيف حوهلا من نفسية تؤمن بجفاء الطبع ،ترصد التغيري اجلذري الذي أحدثها اإلسالم يف نفسية العريب

 إىل نفسية شفافة مرهفة احلس تتدفق باحلنان والشفقة والعطـف والرمحـة عـىل كـل مـن ،والتباهي بالقسوة

 هـذا اإلمـام حممـد ،ف عند اآلبـاء وبشكل خاص األبناء التي غدت سعادهتم من أسمى األهدا،يتصل هبا

عن حبه لـه أكبادنـا متـيش عـىل األرض  اًله يميش بني يديه فيقول معرب ا يرى ابنًخبن الشهاب الزهري 

 : أكد هذا املعنى أحد الشعراء بقوله

  وإنـــــــام أوالدنـــــــا بيننـــــــا
 

 ـــىل األرض ـــيش ع ـــا مت   أكبادن

  لو هبت الـريح عـىل بعـضهم  
 

 المتنعت عينـي مـن الغمـض  
 ، دون تفريق بني ذكر وأنثـى، وزينة يف احلياة الدنيا، لقد اعترب اإلسالم األطفال هبة ثمينة من اهللا 

مـن معـامل  ً ومعلـام،وجعل حمبتهم والعطف علـيهم وإدخـال الـرسور إىل قلـوهبم عبـادة يتقـرب هبـا إىل اهللا

 ألن هـذه الـسجايا ،الطباع اجلافية أبعد ما تكون عـن روح الـرشيعة اإلسـالميةاإليامن فالقلوب القاسية و

: للبـرشية يقـول تعـاىل اًوهاديـ اًواألخالق تتعارض مع مقاصد هذا الدين التي جعلت مـن الرمحـة نرباسـ

[ e d c b a `Z)٧٧(. 
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احلمد اهللا رب العاملني الرمحن الـرحيم مالـك يـوم الـدين والعاقبـة للمتقـني وال عـدوان إال عـىل 

عبده ورسول اللهم صيل عـىل حممـد  اًالظاملني وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له وأشهد أن حممد

 نبي وأزواجه أمهات املؤمنني وذرياته وأهل بيته كام صليت عىل آل إبراهيم إنك محيد جميد أما بعد،،، ال

 ألن يالحـظ كثـري مـن اإلخـوة ،فال خيفى ما لوجود نوعية معينة من اإلخوة هنا من داللة صحية

 مؤرش صـحي  ومع ذلك حريصون عىل احلضور وهذا،ًاحلضور ملا يتزوجوا فضال عن أن يكون هلم أوالد

 بحيث إن شاء اهللا حينام يكون هلم أوالد يكونون عـىل وعـي ،إن فيه إدراك ألمهية موضوع التوعية الوقائية

 حتى اآلن تناولنا قضية حقوق الطفل يف األسـبوع ،بالقضية التي نتناوهلا فشكر اهللا لآلباء ولغري املتزوجني

 إن هـذا حـق ،حـق الطفـل يف احليـاة:  وثانيهـا،حلةاملايض وناقشنا أن أول حقوق الطفل اختيـار األم الـصا

 .حمرتم، ومقدس، والتعدي عليه جناية وجريمة تستوجب عواقبها

؛ فحـق النـسب يف الـرشيعة اإلسـالمية مـن احلقـوق فهـو حـق النـسب واالسـم

تـب عليـه ثبـوت  ألن يف وجـود نـسب الطفـل إىل أبيـه يرت، التي ترتتب عىل عقد الزواج،األساسية للطفل

يف  اً لذلك منـع اإلسـالم مـا كـان سـائد، وحق اإلرث، ويرتتب عليه حق اإلنفاق،الوالية عىل هذا الطفل

 يف أي وقت يستطيع أن ينفي األب نسب ، له ذلكَّاجلاهلية من أن األب له حق نفي نسب الطفل متى عن

دق وهو حق نفي نسب أو نسبة ولـده لـه  فاإلسالم نزع من األب هذا احلق أو هذا الباطل بتعبري أ،الطفل

 .يف املجتمعات اجلاهلية اً وهذا كان سائد،متى شاء

 فقـد روي عـن عبـد اهللا بـن ،ًأصـيال ال يمكـن التـرصف بـه اًلكن اإلسالم جعل حق النسب حق

ْمن« جقال رسـول اهللا : قال م عمر َانتفى َ َ ْمن ْ ِولده ِ ِ َ ُليفضحه َ َ ََ ْ َالدنيا ِيف ِ ْ ُفضحه ُّ َ َ َيوم اهللاَُّ َ ْ ِالقيامـة َ َِ َ َعـىل ْ َ 

ِرءوس ُ ِاألشهاد ُ َ ْ َ ٌقصاص ْ َ ٍبقصاص ِ َ ِ مـن مبـدأ احلفـاظ  اًاحلضارة اإلسالمية الرائعـة الراقيـة انطالقـ )٧٨(»ِ

عىل األنساب جعلت من مهام املحتسب واحلسبة يف الدولة اإلسالمية ووظيفـة أو وزارة األمـر بـاملعروف 

                                     
 .، وصححه األلباينب مسند أمحد من حديث ابن عمر )٧٨(



 

 

   

اس ملامرسة هذا املوضوع بفقه وبكل املجندين فيها حـق ممارسـة اإلنكـار  هيئة تؤهل الن،والنهي عن املنكر

 .بمراتبه املختلفة حسبام يقتضيه احلال

فاحلــسبة هيئــة إســالمية ال بــد مــن وجودهــا يف الدولــة اإلســالمية وزارة احلــسبة أو هيئــة األمــر 

بة أوالدهـم هلـم بعـد  فجعلت مـن مهـام املحتـسب معاقبـة اآلبـاء الـذين ينكـرون نـس،باملعروف إىل آخره

قـد ثبـت فـراش أمـه وحلـوق نـسبه أخـذه املحتـسب  اً أنه مـن نفـى ولـدخ ذكر اإلمام املاوردي ،ثبوهتا

مارس ذلك احلق الذي كان من شأن اجلاهلية إن بعد ما يثبت نسب  اً لو أن أب،وعزره ،اًبأحكام اآلباء جرب

ن يعاقب األب أو األم أو يتنصل من التزامات الطفل هلذا األب حيدث أي نوع من املشاكل أو كذا فرييد أ

 فإذا وقع أب يف هذه اجلريمة وهـي نفـي نـسب ، وينفي نسبه،التي تلزمه هبا الرشيعة فيقول هذا ليس ابني

الولد الذي ثبت فراش أمه وثبت حلوق نسبه به فاملحتسب من ضمن وظائفه أن له حق أن يأخذه بأحكام 

 لـيس هـذا ،أحكـام اآلبـاء واحلقـوق التـي ترتتـب عـىل ثبـوت هـذا النـسبجيربه عـىل تطبيـق  اً جرب،اآلباء

 . يعاقب بالتعذير الرتكاب هذا اجلرم اجلاهيلجيرب ثم إنهفحسب 

 
 

 ًالدستور احلضاري اإلسالمي نص عىل أن من حقوق الطفل عىل والديه أو وليه أن خيتار له اسـام

 وهـو ،ذا كـان ممـا تـسرتيح لـه الـنفسته ويف عالقاته باآلخرين االسم ، إم له أمهية يف حياألن االس اًمناسب

 . وحسن تقديره لذاته،هلذا الطفل عىل التكيف االجتامعي اًفإنه يكون عامال ًمساعد ،اًمقبول اجتامعي

نـا  هـذا الـشاعر لألسـف الـشديد يف جمتمعات،أما االسم الذي يعرضه للنفور وسخرية الناس منه

 فيـسموه اسـم منفـر حتـى ال حيـسد ،نتيجة قيم تنايف اإلسالم، بعض الناس مـن أجـل أن الطفـل ال حيـسد

 الطفـل هو يرجى أن يكون األمر حتسن وبعدين ،يمكن بالذات يف اجليل املايض اًوتسمع أسامء غريبة جد



 

 

   

مع أصدقائه مع أقاربه مـع  لكن بيقابل يف حياته كام واحد يف اليوم الواحد بريوح املدرسة بيتعامل ،واحد

 .الناس يف الشارع

 عـىل ، واحد فقط لكـن بيـسمع النقـد مـن كـام شـخصهو ،يسمع اسم بيعلق عليهسفكل الذي 

 أذيـة مـن األذايـا الـشديدة فهـذه ،طول كل الذي يسمع يبدي اسـتغراب أو يـسخر منـه أو يـضحك عليـه

 ألن مثل ما قلنا االسم لو ما كـانش ، اسمهولذلك من حق األوالد يف الرشيعة اإلسالمية أن حتسن اختيار

 فـالن ، مثل مـا والد امللـوك يقـول لـك فـالن اخلـامس،االسم له أمهية كان ممكن األوالد يتعرفوا باألرقام

 ، وحممـد الثـاين، عنـده كـذا واحـد اسـمه حممـد فهـو حممـد األولهذا ، ما اعرفش جايبينها منني،السادس

 .ه إن قضية االسم لوال أمهيتهاأقول لكن الذي ،ذه القضية هت دعك من هذا ليس،وحممد الثالث

 لكـن اختيـار اسـم هـو ، واحد اثنني ثالثـة إىل آخـره،سهل إن األوالد يتعرفوا باألرقاممن الكان 

 بيكون اعـرتاف هو لكن ،طلوب يكون نسخة من آخرينمن املكيان متفرد ليس أنه يثبت له اهلوية املتميزة 

 بيتقمص مـا يرمـز إليـه هومن اسمه حسب ما بتسمي الطفل  اًك أن لكل إنسان حظ وال ش،بكيانه املتميز

 ألن كل إنسان بقدر ،فأكيد هذا هاحيبب إليه صفة الكرم ،ً االسم حينام لو واحد سامه ابنه اسمه كريام،هذا

 .من اسمه ينعكس عىل سلوكه وعىل حياته اًاهللا يكون له نصيب

 اً صحيح هو ال يملـك أن يعـرتض واالسـم غالبـ،ق الطفلفقضية االختيار االسم هذه من حقو

 حيـنام يـدرك خطـورة هـذا االسـم وآثـاره ،تغيريه بعد ذلك اً ويكون صعب جد،املشكلة وهذه بيلصق بيه

 ألن االسـم هـذا جمـرد ، يعني املختصني بالعلوم النفسية يعرفوا أمهية االسم أكثر من غـريهم،السلبية عليه

يعني لو واحد دخـل وقلنـا لـه اسـمك إيـه قـال  ،اً جدكثريسمه يبقى هلا دالالت ان الواحد بيدخل يقول ا

اسبتني قال كل  عنده يف منهو لو دخل واحد وقال اسمني ،معرفش يبقى هنا نقول هذا فاقد الذاكرة ممكن

 ولد واسـمه هو اسمه ،ازدواجية الشخصية مرض آخر من أمراض الشقاقية وهكذامرة اسم ممكن يكون 



 

 

   

 ،لطفـلاعـىل هـذا  اًلـه أثـر أيـض اً طبعـ، أو اسم حمايد ليس حمدد للهوية بتاعتـه التـي ينتمـي إليهـااسم بنت

 . هذا ساعات االسم بيعكس البيئة الذي الواد تربى فيها،فاسمه ال بد أن يدل عىل عقيدته

ألن النـاس  ،اً سـني ملتـزم جـدال بـل هل ممكن يكـون شـيعي ،ًملا جييلك ولد واسمه معاوية مثال

 هـذا الـذي سـامه قاصـد إنـه يـسميه معاويـة مـن أجـل أن يفتخـر بخـال ،لعادية ال تلتفت ملثل هذا االسما

س  معاويـة ، وأمري املؤمنني وأفضل ملوك اإلسالم عىل اإلطـالقجاملؤمنني وكاتب الوحي لرسول اهللا 
 هذا موقف يعني اسـم ، عليهنألنه من الصحابة وبريد عىل من يطعنون يف أمري املؤمنني معاوية أو يتطاولو

 وهكـذا قـضية االسـم احلقيقـة ،ساعات بينبني موقف ليس جمرد اسـم عـادي فـدا اسـم يـدل عـىل موقـف

 . لكن ال نريد أن نطيل فيها لكن يكفي مثل هذه اإلشارة،من الكالم اًتستحق كثري

 ألن ،شاز تغيـري األسـامء النـ، يف إعادة بناء املجتمـع اإلسـالمي األولجفكان من أولويات النبي 

 فالبيئــة ،هنــاك إشــاعة يف اجلاهليــة اســمها نــشاز تعــرب عــن قــسوة وغالظــة وفظاظــة هــذه البيئــة اجلاهليــة

 ، ولذلك كان العريب يتنـاغم وينـسجم مـع هـذه البيئـة، وكادت تنعكس عىل أهلها،الصحراوية بيئة قاسية

 ، هذه البيئة القاسية الصحراوية فكانت القسوة تتجىل يف مظاهر شتى بتأثري،ويتبادل معها القسوة واجلفاء

 تـارة باشـتعال ،جتلـت يف تقـديم األطفـال أو فلـذات كبـدهم قـرابني لآلهلـة، ًفتجلت يف وأد البنـات مـثال 

احلروب ألتفه األسباب مما جتىل فيه قسوة هذه البيئة وتأثري البيئة القاسـية الفظـة الغليظـة عـىل أهلهـا أهنـم 

 كانوا يعتقدون األسامء احلسنة ال تليق إال باخلـدم ،ألبناء باألسامء احلسنةكانوا يرون أن من العيب تسمية ا

والعبيد أما الفرسان وأبناء البيوتات واألرشاف فيجب أن خيتار هلم أسامء تثـري اهللـع والفـزع والرعـب يف 

 .قلب من يسمعها

دنـا ألعـدائنا يعنـي  واألسـامء اللطيفـة لعبيـدنا أسـامء أوال،فكانوا يقولون أسامء أوالدنا ألعـدائنا

وهكـذا ) مـرة) (صـخر) (حـرب(خيتاروا االسم من أجل أن ملا الولـد يواجـه عـدوه اسـمه يلقـي الرعـب 



 

 

   

ي كـانوا خيتاروهـا مـن أجـل أن تـؤثر ونحو ذلك من هذه األسامء التـ) عاصية) (غراب) (جعل) (حنش(

 .عىل العدو

ليـه  اًن تالقـي أسـامء غريبـة جـدبالـذات يف األريـاف عمليـة إ اًوسـائد اًموجـودكان  اليشء نفس

 فينبغـي كام ولد وكانوا بيموتوا وتقـول دول بيتحـسدوا هكذابيكونوا سموه من أجل أن األم جابت قبل 

تسمي اسم يؤثر يف من يراه بحيث ال يقع يف احلسد أو هتمـل الطفـل وختليـه قـذر ومـشوش إىل آخـره مـن 

 وهـذه القـيم ،ية اإلسـالمية هـدم هـذه األعـراف فكان مـن اللمـسات احلـضار،أجل أن ال حيسد إىل آخره

ً فصار التقيد باختيار اسم حسن شكال من أشـكال العبـادات والطاعـات ، بنفسهجوتصدى لذلك النبي 

 .التي يتقرب هبا إىل اهللا تبارك وتعاىل

ْإنكـم« :قـال ج أن النبـيس   روي عن أيب الـدرداء ُ َّ َتـدعون ِ ْ َ ْ َيـوم ُ ْ ِالقيامـة َ َِ َ ِبأسـامئ ْ َ ْ َ ْكمِ ِوأسـامء ُ َ ْ َ َ 

ْآبائكم ُ ِ ِفأحسنُوا َ ْ َ ْأسامءكم َ َ َ ُْ لكنـه أتبعهـا بالـسنة  بالسنة القولية يف هذا األمـر، جمل يكتف رسول اهللا  )٧٩(»َ

 يف خ حتـى إن اإلمـام البخـاري ،الفعلية من خالل تغيـريه لعـرشات األسـامء القبيحـة إىل أسـامء مجيلـة

 اسـم العـاص جيل االسم إىل اسم أحسن منـه غـري النبـي جامعه الصحيح عنون بأحد األبواب بباب حتو

 . فيه فرق بني العاص وبني عبد اهللا اسم أمجل بكثري،ابن عمر بن اخلطاب إىل عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب

ومن أحب األسامء إىل اهللا عبد اهللا وعبد الرمحن فغري اسم العاص ابن عمر بـن اخلطـاب إىل عبـد 

 إن فيـه واحـد كـان اسـمه حممـد وسـمى نفـسه يقـول قليلة فقط من شـخص اهللا العجيب سمعت من أيام

 اهللا .. إنـام اسـمه األصـيل حممـد فـراح مغـري اسـمه لعـايصهكـذا مغني أو حاجة مثل هون أ يظهر ،عايص

شـيطان بـن ) املنبعـث(املضجع سامه ) ًسلام(شخص اسمه حرب سامه ) اًبشري(ًاملستعان، فمثال زحم سامه 

تعرفـون مـن ضـمن  اًطبعـ) ًمـسلام( جشخص اسمه غـراب فـسامه النبـي )  بن قرضعبد اهللا(قرض سامه 

                                     
 ).ضعفه األلباين(، س سنن أيب داود من حديث أيب الدرداء )٧٩(



 

 

   

امن ألن ملـا ًيعني مينفعش مثال تـسمي ابنـك إسـالم أو إيـ اًأحكام األسامء يكره اختيار اسم يوهم نفيه نقص

 . إسالم ألم إيامن يقول له أل عندكجيي واحد يقول عندكم

مثـل مـا تقـول  اً لكـن يـوهم نقـص،ألعامل بالنياتفالنفي يوحي بإن ما عندناش إسالم صحيح ا

ًمثال فنفس اليشء فـاملفروض ما تالقيش،  فتقول عندكم حياء أل ،ًمثال واحد سمى املولود أو الطفل حياء

فاملـسلمون مـا سـموا لـو تالحـظ بأسـامي األجيـال  ،اًإن اختيار االسم ينتقـى بحيـث ال يـوهم نفيـه نقـص

يف كتـب الرجـال  اً ما تالقيش إسالم أبد،حد يسمي إسالمأ ال والفهم وكذا  واليل كان فيها العلم،املاضية

 ، فينبغي االلتفات هلذا،لكن مسلم من أجل أن إذا وقع ذم يقع الذم عىل الشخص ليس عىل دين اإلسالم

 لكن قول مسلم كذلك غري عاصية ابنة عمـر بـن ، بعض الناس بحسن نية بيسموا إسالم كنوع من الفخر

حرب ابن عيل بن أيب طالب ) جويرية(ألن فيها تزكية من الرب سامها ) برة) (مجيلة(وسامها  ساخلطاب 

  .سغري اسمه إىل احلسن بن عيل بن أيب طالب 
 مل تــستيقظ ومل يــستيقظ كــل البــرش ألمهيــة أو ،مــا يــسمى هبيئــة األمــم املتحــدة خيــال املآتــة اًطبعــ

حيـث قـرر هـذا احلـق يف  اًكثـر مـن أربعـة عـرش قرنـ إال بعد مـيض أ، وحق االسم،االعرتاف بحق النسب

ضمنوا حق ميثاق أو ميثـاق حقـوق الطفـل إنـه مـن حقـوق ضـامن هـذا احلـق  اًالرشيعة اإلسالمية فمؤخر

 إن األسـامء قوالـب املعـاين ودالـة عليهـا وهلـا خ واالسم يقول اإلمام ابن القيم ، حق النسبهوالذي 

ىل أسـامئهن يف احلـسن والقـبح واخلفـة والثقـل واللطافـة والكثافـة تأثري يف املسميات وللمسميات تأثري عـ

ْحــسنُوا أســامئكم فــإن صــاحب االســم احلــسن قــد «:  بتحــسني األســامء فقــالجوهلــذا أمــر الرســول  َ َّ َِ َ َ َ ْ ْ َ ْ ِّْ ِ َِ َ ْ َِ ُ َ َ

ْيستحيى من اسمه وقد حيمله اسمه عىل فعل ما ينَاسبه وعىل تر َ ُ ْ ْ ْ َْ ْ ََ ََ َ ََ ُ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُك ما يضادهَ َّ َُ َ ًمثال سمي شجاع »ِ ًمثال  اً

 . اسمه شجاع أو كريم كيف يكون بخيل وهكذاهوكيف  اًفيستحي أن يكون جبان



 

 

   

 
 ملـا ،يف نظـر الـرشيعة اإلسـالمية الـسمحاء اًمقدسـ اًحق الرضاعة، فالرضـاعة مـن األم تعـد حقـ

 ،واألمـن إىل جانـب مـا يقدمـه مـن مناعـة صـحيةحلليب األم املمزوج بدفق العواطف والـشفقة والرمحـة 

عىل أمهيـة الرضـاعة يف  اًوحديث ً لقد أكد العلامء قديام،ًفضال عن أثاره يف حتديد معامل شخصيته يف املستقبل

جيب أن يرضع ما أمكن من لبن أمه فإن يف إلقامه ثدي أمه عظيم النفع يف « يقول ابن سينا إنه ،حياة الطفل

 ،الذات أول ما يفرز فور الوالدة يشء يسمى اللبا هو سـائل خمتلـف يف شـكله عـن اللـبنوب ،دفع ما يؤذيه

 جهل فـاحش ألن هـذا هـو أول مـا ينالـه الطفـل مـن األم وهذا ،وبعض األمهات اجلاهالت تتخلص منه

 وأجـسام ،يعنـي أجـسام مناعيـة يف غايـة الكثافـة مـضادات حيويـة ،اًوبيكون حمتوي عىل أشياء عجيبة جد

 الطفـل نـازل ومتعـرض لبيئـة مـا زال ليـه ألن ،وحمتـوي عـىل أشـياء مدهـشة ،اً وبروتني عـايل جـد،يةمناع

جديدة فمحتاج لنوع من املناعة فشوف ابن سينا يقول له فإن يف إلقامه ذلك عظيم النفع يف دفع مـا يؤذيـه 

 .إشارة إىل هذه املناعة

األخلـق بلـبن األم أن «: قـال »ل والـصبيانتدبري احلبـاىل واألطفـا«الطبيب البلدي يف كتابه  اًأيض

كـشفت الدراسـات  ،»يكون أوفق األلبان كلها لسائر األطفال إن مل يكـن هلـا علـة أو لـسبب يفـسد اللـبن

احلديثة عن أمهية الرضاعة يف بلورة ذهن الطفل التأثري مناغاة األم الطفل وابتسامتها يف وجهـه يف ترسـيخ 

 وتقـوي الرابطـة احلنـانلة الطفولة املبكرة ألن هـذه الرضـاعة تنمـي أسس الصحة العقلية للطفل يف مرح

 .العاطفية بني األم ووليدها لتتطور وتؤثر يف نموه النفيس

هــذه دراســات مؤكــدة أن نــسبة حــدوث مــشاكل واضــطرابات نفــسية أقــل بــني  اًويالحـظ طبعــ

ن مل يكتشف عـىل اإلطـالق أي وحتى اآل ،اًباملقارنة بمن يرضعون صناعي اًاألطفال الذين يرضعون طبيعي

 هلـذا ، مهـام حـاولوا مل يـستطيعوا أن يـصلوا إىل مـضاهاته، حقيقة علمية مؤكدةهذهيشء يضاهي لبن األم 

 ولذلك كان هـذا مـن ،جتد الرشيعة اإلسالمية نصت عىل أن حق الطفل يف الرضاعة يثبت بمجرد والدته



 

 

   

ام هبا من غري عذر مرشوع خاصة إذا مل يقبل الطفـل  بحيث إهنا تأثم برتك القي،أوجب الواجبات عىل األم

صــيغة يرضــعن هنــا تــدل عــىل  )٨٠(z yZ } | { ~� ] غــري أمــه يقــول تعــاىل 

صحيح ]  ٢٣٣: البقرة[ z yZ } | ] الوجوب، إحدى صيغ الوجوب هذه الصيغة 

z y } | { ~� ¡ ]  واخدة صورة اخلرب لكن يـراد هبـا األمـر والتكليـف هي
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 ألن ،كلام كانـت العنايـة بـه أوجـب اًتالحظون يف الرشيعة اإلسالمية أنه كلام كان اإلنسان ضعيف

 اً فتجد الـرشيعة هتـتم جـد،وال أن يطالب بههذا الطفل ال يستطيع أن يعرب عن احتياجاته وال عن حقوقه 

 يف عـامل آخـر هـو ال هو ألن ،والوحي الرشيف ميلء بالنصوص يف ضامن هذه احلقوق التي نتناوهلا للطفل

يدري بام يدور حوله فكيف وال يستطيع أن يطالب، فالـرشيعة توجـب وتلـزم اآلبـاء واألمهـات بمراعـاة 

 اًديثـة أثبتـت أن فـرتة عـامني فـرتة رضوريـة لنمـو الطفـل نمـوهذه احلقوق هذه الدراسات والبحـوث احل

 عىل هذه األمة اإلسالمية مل تنتظر هذه األمـة حتـى من الناحية الصحية والنفسية لكن نعمة اهللا  ،ًسليام

 إن فيـه جانـب مـن العلـوم ،تتعلم من جتارب البرشية عىل حساب مصلحة الطفل طوال هذا األمد البعيـد

عىل اخلربة البرشية املرتاكمة تستطيع أن تكتشف هذه األشـياء يف كـل  اً يتعرض هلا اعتامدالبرشية الوحي مل

 باألمـة اإلسـالمية لـن تنتظـر  بالذات فتعطيه خربة تراكميـة لكـن عنايـة اهللا ،جماالت احلياة أو العلمية

 .حتى ترتاكم اخلربة البرشية وتصل إىل ما وصلنا إليه

                                     
 . ٢٣٣: قرة الب )٨٠(
 . ٢٣٣:  البقرة )٨١(



 

 

   

عة أو حـق الطفـل يف الرضـاعة أو كـذا أو كـذا بـل نـصت عـىل هـذه مثال ًمن ناحية أمهيـة الرضـا

 أو حـق ،احلقوق حتى ال تنتظر األمة إىل أن تصحى األمم املتحدة من النوم وتقول حق الطفـل يف النـسب

 عـىل هـذه احلقـوق وأمـر هبـا ويقـول  اهللانص  ف، أو الوصاية بحليب األم إىل آخره،الطفل يف الرضاعة

 تعاىل عىل األمة اإلسالمية مل تنتظر هبم حتى يعلموا من جتارهبم عـىل حـساب مـصلحة هنا ولكن نعمة اهللا

 فاهللا رحيم بعباده وخاصـة هـؤالء الـصغار املحتـاجني للعطـف والرعايـة، ،الطفل طوال هذا األمد البعيد

 .فلبن األم هو منحة السامء لزائر جديد أطل عىل وجه األرض

 علق عىل هذه العناية الكبرية هبـذا الطفـل إىل اهللا تبـارك اًمعروف اًالرازي املفرس الشهري وكان طبيب

هـذا قبـل  اً طبعـ،كانت العناية به أوجـب اً قال إن هذه العناية تدل عىل أن اإلنسان كلام كان ضعيف،وتعاىل

 الطفـل  واملنظامت الدولية ما تنتبه هلذه األشياء فمبدأ الصحة العاملية فيام يتعلق بتغذيـة،منظمة اليونيسيف

 وهـي ، نص يف املادة السابعة عىل أن الرضاعة من ثدي األم جزء ال يتجزأ من عملية اإلنجـاب،بالرضاعة

 هـم حتـى ، الوسيلة الطبيعية واملثىل إلطعام الرضيع واألساس البيولوجي والعاطفي الوحيد لنمو الطفل

 .للرضاعة الطبيعية اًعاملي اًخصصوا يوم

 ويمكن كلمـة الكلمـة ،تي تبني سبق اإلسالم يف الرمحة هبؤالء األطفالفننظر هلذه أحد املظاهر ال

 ذخـأ نفـنحن ال ، هـذه كلمـة فيهـا قـصور،اإلسالم صالح لكـل زمـان ومكـان ًدائاموها يقولي الشائعة الت

 نظـر املـسلمون ،»إن الزمان واملكان ال يصلحان إال باإلسالم« صالح لكن نقول هم من أجل أناإلسال

 .هللا قلوهبم بنور اإليامن إىل الرضاعةبعد أن نور ا

 فاملسلمون مل ينظروا هلذا األمـر عـىل أنـه جمـرد ، يشء عجيب مما تتفرد به الرشيعة اإلسالميةوهذا

 فيها من األجر والثواب ، بل تسامى هبذا األمر حتى اعتربها اإلسالم خدمة روحية،التوفري للغذاء للطفل

 .ما ال يعلمه إال اهللا



 

 

   

هلـا التـسامي يف الرضـاعة ألهنـا عبـادة  اكانـت ترضـع ابنًـورو بن عبـد اهللا المرأتـه لذلك قال عم

أي  اًا يشء ال يمكـن أن تقـرتب منـه أبـد، وهـذحتتسب فيها النية ويرجـى منهـا الثـواب مـن اهللا يف اآلخـرة

 فيقـول عمـرو بـن عبـد اهللا ،خصيـصة اإلسـالم وهـذه ،مهام ادعوا اًرشيعة أخرى عىل وجه األرض إطالق

رضـاعك لولـدك كرضـاع البهيمـة ولـدها قـد عطفـت اهلا قال هلا ال يكون  االمرأته حينام كانت ترضع ابنً

 وأن حييا برضاعك خلق عـسى أن يوحـد ،عليه من الرمحة بالرحم ولكن أرضعيه فتوخني ابتغاء ثواب اهللا

 . ويعبده،اهللا

 مـسلم لـيسقـول إهنـا عبـادة  إن هـذا تعبـد عبـادة وملـا ن،النظر للمستقبل واالحتـسابفانظر إىل 

 ، ألننا متعودين إن اإلسالم نظام حيكـم اإلنـسان يف كـل حياتـه، يناقش يف هذا أو يستغربهويستطيع إن 

 لكـن هـو نظـام حيـاة ولـذلك حيظـى اإلسـالم بقـدر عنيـف مـن العـدوان مـن ،ليس داخل املـسجد فقـط

 متميـز الوحيـد يف هـوملـذاهب األخـرى ألن  وا، وهؤالء القوم واألديان واألخرى،العلامنيني والليرباليني

 .هذه األشياء نظام حياة متكامل

 والـيل بيحـاول أن يطـوع ،ليس هذا فحسب بل هو نظام حياة يستعيص عىل التحريف والتطويـع

 نفـسه انحـرف هـو أي واحد حتى لو ممن ائتمن عىل حراسة هـذه الـرشيعة لـو ،هو الذي يسقط يف النهاية

 ويبقى اإلسـالم حجـة اهللا عـىل ، وينسى، ويمحى،ه األقدامئلدين فهو الذي تطوحاد عن وظيفة حراسة ا

 .العاملني

 نفعلهـاي تـ عـىل الدعايـة اهلائلـة ال، املصورجملة اًهذا الرس احلقيقة يف احلرب الغريبة وبنشكر طبع

هـذه  بيالحظـوا إن هـم اً ألن طبعـ،تـشرتوهاأن انـصحكم أ الللـدعوة الـسلفية أخ جـاب يل امبـارح جملـة 

 وكلهـا كـذب ، فبتنتعش فأمهلوا فا عاملني ملفـات توصـل حـوايل عـرشين صـفحة،احلمالت تنشط بيعها

 أل ألن وهللا ،هكـذا لكن األمر اختلف اآلن هل التشنيع اآلن هيبقى مثل ما كان قبـل ،كذب عىل السلفيني

أهنـم  فيعرفـون ،مبـارشة والنـاس بتحتـك بالـشيوخ الـسلفيني ،احلمد فيه اآلن منافذ للدفاع أو لبيان احلـق



 

 

   

 أباحه الصحابه والرسول يعنـي حتـى لـيس متـأدب يف ئ متخلفني هبذه الصورة يقول له ثالثامئة شيواليس

 ، أباحـه الـصحابة والرسـول حيرمهـا الـسلفيون، ثالثامئـة شـئجالرتتيب حاطط الـصحابة قبـل الرسـول 

فـرتاء عليـه ألجـل هـذه اخلـصائص حيـارب عـىل اهللا وا اًدها ثالثامئة حاجة السلفيون حيرمون كذا كـذباعد

 .اإلسالم ليتعيص عىل التحريف سيبقى حجة عىل خلق اهللا إىل أن يأيت أمر اهللا تبارك وتعاىل

فهذه من خصائص الـرشيعة اإلسـالمية الـسامية أشـياء لـيس ممكـن النـاس متخيلهـا عبـادة مثـل 

رة من احلضارات لكـن يف اإلسـالم عبـادة  فيه حد يتخيل إهنا عبادة ال يوجد يف أي حضا،الرياضة البدنية

 ولذلك لو تتذكرون الكالم الذي تلوناه منذ زمن عن ابن القيم وهو يتكلم عن ،من أرقى أنواع العبادات

 وهـو يقوهلـا ، أو غريهـا إيـه اآلداب، تعلم الرمايـة،آداب املرتاض الشخص الذي يامرس الرياضة البدنية

إيه اآلداب يف داخل املكان ملا يدخلوا يقول إيه وكيـف يتعامـل مـع  و، ورايح يتدرب،رايح خارج من بيته

عبادة بيتكلم عىل النية بيتكلم عـىل األذكـار  ،اً يف هذا النشاط بيتكلم عنها عبادة قطع،من يدربه مع زمالئه

 . نوع من أنواع العبادةفهذهالتي يقوهلا 

منفـصال ًعـن  اً يمكن أن يعيش أبـد ألن دين حياة ال،نعم هي يف اإلسالم عبادة هذا هو اإلسالم

 سـالح غـري الكـذب حتـى الغـربيني ال جيـدوا هـم ، أتى ليقـود اإلسـالم ال يمكـن أن ينقـاد لـذلك،احلياة

 هـمفمـش عـارفني يعملـوا أي مقاومـة غـري إن  ،اًمدهـش اً وينترش انتشار،اإلسالم يغزوهم يف عقر دارهم

كـل شـوية ،  فشوية يتكلمـوا عـن احلجـاب، واحلقد كامن دخلوا يف أسلوب التشنيع والتعصبهميشنعوا 

وا هـ قـادرين يواجوا ليـسكيـف يتـرصفوا ال يعرفـون هم هذا له داللة ،دولة تقول لك إجراء بمنع النقاب

 فيهـا إنـصاف يـستحيل سـواء ، مواجهة منصفة ألن اإلسالم يستحيل أن هيزم يف مواجهة علميـة،اإلسالم

 يف الـداخل أو يف اخلـارج كلهـم ال ، أو يف الغـرب،أو غـريهم يف الـرشق ،بقى مع الليرباليني أو العلامنيـني

 أن يتناقش مناقشة حرة لكن ممكـن يـستغل منـرب إسـالمي مـشهور ومنفـتح ،يستطيعون لكن ال جيرؤ أحد

 .عىل العامل إنه يكذب ويكذب يمكن الناس تصدق مع اإلحلاح يف الكذب



 

 

   

شمس يـستحيل إن واحـد يقـول سـأحجب نـور نـور اإلسـالم مثـل الـ اًلكن يبقـى نـور اهللا مـرار

 ، هل يمكن واحد يقعـد يـنفخ مـن أجـل أن يطفـئ الـشمسيديه يف هكذاالشمس عن الناس بإنه يمسكه 

ـــــــى  ـــــــو املعن ـــــــذا ه ! " # $ % & ' ) ( * + , - . ] وه
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ليس يشء جديد فامذا تفعـل الكراهيـة  اً التي أخربنا اهللا هبا مسبق،فالذي نراه هو مظاهر الكراهية

ش  لكـن يف نقـا، أو القهـر، الكـذبهـو يعني ناس سـالحهم ، وهذا الكذب، وهذا التحامل،وهذا احلقد

 وإنـام هـو جمـرد التـشنيع والتـشهري ،يـستطيعون وال يـسمحون بـذلك قضية من القـضايا، ال علمي يف أي

 .والصد عن سبيل اهللا تبارك وتعاىل

 للرضاعة ليس بقـى حـق والكـالم الـذي ينظرإن اإلسالم  اً احلقيقة من الوقفات املهمة جدفهذه

 يف ذلك فيام هـو ، ولدها حتتسب النيةيعني األم وهي ترضع اًيشء أرقى بكثري جد، يقال هذا أل هذه عبادة

 كام يف احلديث الرشيف ويف بضع أحدكم صدقة حتى أن الرجـل إذا أتـى أهلـه ،أكثر من ذلك هو أعجب

 .جفهذه عبادة يثاب عليها كام رشح ذلك النبي 

فهذا عمر بن عبد اهللا عرب عن هذا املعنى أعظم تعبري حني قال المرأته وهي ترضع ابنه ال يكونن 

اعك لولدك كرضاع البهيمة ولدها يمكن اتكلمنا األسبوع املايض يف موضوع فرويد عليه مـن اهللا مـا رض

                                     
 . ٣٢:  التوبة )٨٢(
 . ٣٣ - ٣٢:  التوبة )٨٣(



 

 

   

 وراء كـل حيـاة البـرش ،هـي املحـرك األسـايس والوحيـد ،»شهوة النكـاح«يستحق حينام جعل إن الشهوة 

 .كلها

 فرويـد ، مثل أي حيوان لكن ترقى يف سـلم التطـور املزعـوم،يمكن داروين خىل اإلنسان حيوان

ًلكن أوال أول دافع  ،)٣( الدوافع التي حتركه يعترب دافع الشهوة رقم ،جعله أحط من احليوان ألن احليوان

) ٣( رقـم ، األمومة غريزة األمومة واألبوة والعواطف ناحية أوالدها لكنهووأقوى دافع عند احليوانات 

هـو هـذه :  حيث جعل الـدافع األول،وان خىل اإلنسان أحط من احليهو ،هي هذا اجلانب أو هذه الغريزة

 .الشهوة فقط

 هنـا يقـول ،أنه يرفع شأنه إىل هذا احلد الذي ذكرناه اًفيعني من تكريم اإلسالم هلذا اإلنسان أيض

 طبيعـي أن اإلنـسان أرقـى مـن احليـوان واإلنـسان ،هلا ال يكونن رضاعك لولدك كرضاع البهيمـة ولـدها

 بنـتكلم عـن موضـوع القبـول هكـذا يتعبـد مـن أجـل أن ال يـصلحوان  احليـ،ميزته إنه يستطيع أن حيتسب

 . عارف إيهمش الناس تقول لك القبول تقبل ابنك تقبل ،والرضا

 الرضا عن اهللا الرضا بقـضاء ،عندنا مصطلح أقوى بكثري تقبل نعرب عنه يف اإلسالم بالرضانحن 

 ، حادثة يبقى تتقبل األمر الواقـع إىل آخـر لكن القبول إذا حصلت،اهللا ألن الزم معاها حسبة فتبقى عباده

 . هذا الكالم الذي يقولون

 بالـضبط هـو مـن هـذا فالتقبـل ،التقبل هذا مـثال إنـسان حـصل عنـده كارثـة مـصيبة مـوت يشء

 . يعني الدابة إذا رضبتها بالسياط بتقدر تعرتض تصرب أم ال تصرب،يساوي سلو البهائم

 ، احلـسبة، لكـن الفـرق بـني صـرب املـؤمن وبـني البهيمـة،طيب اإلنسان إذا حصل له ابتالء يصرب

 ;   >    =  <  ?       @  M A اإلنسان عنده قلب وعنده عقل حيتسب لوجـه اهللا 
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 ،سان وبـني اإلنـ، وبـني احليـوان،فاحتساب األجر عند اهللا عىل هذا الصرب هذا الفرق بني البهيمة

 الناس به هـذا إحنـا بنعـرب عنـه بكلمـة أرقـى بكثـري  هم ينادونن الذي،احليوان ما يعرفش يتحسب فالتقبل

 فهنـا نقـول ال ، واحتساب األجر فـيام تـصرب عليـه الرضا بقضاء اهللا ..»الرضا«ي هي كلمة إيه تال اًجد

 التـي ،ن هـذه جـزء مـن الرمحـة يعني أهنا ترمحه بالفطرة أل،يكونن رضاعك لولدك كرضاع البهيمة ولدها

جعلها اهللا بني خلقه حتى إن الوحش أو احليوان يرفع رجلـه عـن الطفـل بتاعـه الـصغري إيـه مـن أجـل أن 

 املسلمة ال تستوي مع البهيمة يف عملية اإلرضاع الدافع فقـط ،يرمحه نوع من مظاهر الرمحة عند الوحوش

عملية اإلرضاع هذه إىل حد كوهنا عبـادة حيتـسب فيهـا  أل فيه ما هو أعظم وأرقى وهو التسامي ب،الفطري

 ال يكونن رضاعك لولدك كرضاع البهيمة ولدها قد عطفت عليه من الرمحة ،الثواب واألجر من اهللا 

 . ولكن أرضعيه تتوخني ابتغاء ثواب اهللا وأن حييا برضاعك خلق عسى أن يوحد اهللا ويعبده،بالرحم

ىل جتسيد هذه التوجيهات القرآنيـة والنبويـة بـشأن الطفولـة من منطلق حرص األمة اإلسالمية ع

 ومساعدة أمهاهتم من خـالل تـوفري ،تسابق األفراد واجلامعات واحلكام عىل توفري حق الرضاعة لألطفال

 كثــرة العطايــا ، فكثــر يف املجتمعــات اإلســالمية إبــان ازدهــار احلــضارة اإلســالمية،التغذيــة املناســبة هلــن

 من أوائل اإلشارات التي أوردهتا مـصادرنا عـن ،ة هبذا الشأن منذ فرتة مبكرة من تارخيناواألوقاف املتعلق

 . بمناسبة،عناية الدولة اإلسالمية باملواليد عند والدهتم تعود بنا إىل العرص الراشدي

 يتجـرأوا أوي يف هذا الوقـت سفهاء من أعداء هذا الدين كثري ، العودة إىل العرص الراشديًأيضا

ال يـستطيع أن يـذكر كلمـة  اً قـد يكـون جبانـ،تعرفه يف حلن القـول اًوا يتكلموا وبعضهم يكون منافقويبدأ

 ا لكن خيتبئ وراء بعض العبـارات يعنـي بعـضهم بيجهـر بـال اسـتحياء ويقـول عـايزين حيكمونـ،اإلسالم

 يشء  هـذا كفـر رصاح كفـر بـواح وصـف الـرشيعة اإلسـالمية بأهنـا،بقوانني نزلت مـن أربعـة عـرش قـرن

ي نزلـت مـن أربعـة عـرش  إيه الرشيعة التـ، يقصد يف ذلك رشيعة اإلسالم،متخلف يلمز ويلحن يف القول

عـن ماضـيه  إن غرينـا إذا ختـىل عـن عقيدتـه و،مـن خـصائص هـذه األمـة اًقرن فنحن عندنا خصيصة أيض



 

 

   

 الـدين عـن ا الذي حصل مع اليابان مع الغـرب يعنـي الغـرب ملـا ختـىل عـن النـرصانية وفـصليرتقى وهذ

 . ترقى ألن عقيدته كانت تشله وجتذبه للقهقرة،احلياة

فاليابان هنضت ملا ودعت عبادة اإلمرباطور إىل آخره الغرب كله اقرتن النهضة الـصناعية الثـورة 

 معاملـة خاصـة معاملـة  لكن املسلمني يعاملون مـن اهللا ،الصناعية بالفصل بني الدين واحلياة العلامنية

 ،، فيه رفعتكم)٨٤(º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ±Z « ]  قال ذا ألن اهللا استثنائية ملا

 نعمـة فهذه ج  ما دامت األمة امتن اهللا عليها بالقرآن الكريم وبسنة سيد املرسلني، وعلو شأنكم،وجمدكم

هي أعظم نعمة عىل اإلطالق فإذا كفرت هبذه النعمة وأعرضت عنها فال بد أن تعاقب بأن تكـون يف ذيـل 

 .األمم

 حينام نتخىل عنه ونكفر هبـذه ،ا املوضوع بالعكس إذا نتمسك بديننا نكون أعىل أرقى األممفعندن

النعمة ونجحدها نرجع إىل الوضع الطبيعي الوضع الذي كان فيه العرب كانوا يف مـؤخرة األمـم يف ذيـل 

فمهـام  ذا الـدين كنا أذل قـوم فأعزنـا اهللا هبـأنا«حينام قال س  وهذا ما رصح به أمري املؤمنني عمر ،األمم

 .» فمهام نبتغي العزة بغري ما أعزنا اهللا به أذلنا اهللا،ومهام صيغة رشط وهي صيغة عموم

 ،اآلن غثاء كغثاء السيل اً والواقع يلمس ذلك الواقع احنا عددنا كبري جد، قانوناهذا الواقع هذ

 ونخرجـه مـن أيـدي هـؤالء ، نحرر املـسجد األقـىص لسنا قادرين عىل أنلكن مع ذلك اًمليار وربع تقريب

 يف جحر الضب عن خمرج هلذا الـذل الـذي ما زال ألننا ختلينا عن اإلسالم ونبحث ،األنجاس اليهود ملاذا

 ألننا ختلينا عـن ديننـا ،ملاذا اًنحن فيه فالقانون والقاعدة ما زالت تعمل ألن هذا قانون سنن ال تتخلف أبد

 وجربنـا ، جربنـا االشـرتاكية، والفـشل،وال نبوء إال باخليبة اًتكرارو اًوبحثنا يف غري اإلسالم وحاولنا مرار

e d ]  » كنـا أذل قـوم فأعزنـا اهللا هبـذا الـدينأنـا« ، وال جـدوى، وجربنا كل هذه األشـياء،القومية

                                     
 . ١٠:  األنبياء )٨٤(



 

 

   

g fZ)ومــا تبقــى لنــا مــن  ،اًفــال يمكــن أن تكــون لنــا عــزة إال يف اإلســالم إطالقــ )٨٥

 دون املــستويات ، هــذا الــذي جعــل لألمــة كيــان ووزن اآلن فقــطوهــاإلســالم عــىل املــستويات الفرديــة 

 ويرتعد من املسلمني رغم ، مع ضعف هذا الوضع لكن مع ذلك هو الذي جيعل العامل كله خياف،األخرى

 .مً فكيف لو فعال متسكوا بدينه،اهلوان الذي هم فيه

ا عنهـا يرجعـون إىل حيـث املسلمون ملا يتخلـولكن  ،م األخرى ترتقي ملا تتخىل عن عقيدهتمماأل

 .بالرجوع إىل عقيدهتم تأثري البيئة البيئة العربية اجلهل التخلف التقهقر فلم خيرجوا من ذلك إال ،كانوا

ا بالنــسبة لكثــري مــن النــاس يتجــرأون ممــن يــسمون أنفــسهم هــذ ف، داللــة الواقــع التــارخييههــذ

 ،ي هـي احلريـة منورة الليربالية ليرباليزم التذاهك فامهة يعني إيه بيحسبوا كلمة تبالليرباليني والناس ليس

 .وبالذات قيد الدين، التحرر بس حترر من نوع خاص التحرر من مجيع القيود

 هـم ، هـذا معنـى الليرباليـة،الليربالية تعني التحرر مـن القيـود وخاصـة يف مقدمـة القيـود الـدين

 تفليس ورشك ووثنية وصكوك غفـران ،سدةمعذورين يف الغرب ملا طلعوا الليربالية من أجل أن عقيدة فا

 رفـضوا الـدين هـم فبالتايل صحيح إن ، ومعاندة للعلم،وختلف ورفض للعلم، وكرايس اعرتاف إىل آخره

 رفـض الـدين الباطـل فكـان املفـروض يبحـث عـن ، هذه قصة الغـرب، ومل يبحثوا عن دين احلق،الباطل

 .بام فيه دين اإلسالم عمموا أحكامهم عىل كل األديان هم أل ،الدين احلق

ا أشد الظلم الذي وقع ألهنم لو درسوا اإلسالم وعرفوا اإلسالم ما كـان واهللا أعلـم حيـصل هذو

 الـدين ، فصل الدين عن احلياة ألن الدين يعادي العلـم، فا بيحاولوا يفرضوا نفس النظم عندنا،ما حصل

آخـره فالببغـاوات عنـدنا يكـرروا نفـس  إىل ، الـدين يفـرق النـاس، الـدين يـؤخر،يصادم احلقائق العلميـة

 وال عالقـة إطالقـة بكلمـة ، ويتصور إن علامين معناها علم، علامينأنا ، ليربايلأنا ويفخروا يقولوا ،الكالم

أي عالقة بينهم لكن ألن الكلمة كلمة مـستوردة أمـا ترمجوهـا حـصل هناك  ليس ،اًالعلامنية بالعلم إطالق

                                     
 . ٨:  املنافقون )٨٥(



 

 

   

 بمعنـى وأدق إن ،يعنـي العاملانيـة secularismأن يقـول الالدينيـة  أدق كلمـة هـي فبعـضهم ،خلط كبري

 بغـض النظـر عـن ،احنا نقول العاملانية أفضل نسبة إىل العامل العاملانيـة يعنـي نـسبة إىل هـذا العـامل الـدنيوي

 .اآلخرة والغيبيات كل هذا ما لناش دعوة به

فالـدين هـذا يبقـى مثـل الـذي حيـب  ،فالعاملانية يعني النظام الذي يسود احليـاة مـع فـصل الـدين

 فــا هـذا ينفــع مــع ، األزواق اخلاصــة فالـدين هــذا يشء شخـيص، هــذا مـا بيحــبش الثانيـة األلــوان،فاكهـة

 ،أن يعـد اإلسـالم قـضية شخـصية بـني العبـد وربـه اً لكن يف اإلسالم ال يمكن أبد، مع البوذية،النرصانية

 أخـوض كثـري يف يريـد ال ،وضوع فصل الدين عن احلياةفالليرباليني الببغاوات يكررون نفس الكالم يف م

املوضوع لكن احلقيقة الكالم له شجونه وبتحـصل اسـتفزاز كثـرية يف اإلعـالم مثـل مـا واحـد يقـول لـك 

  هذا إنسان هكذاهذه خيبة إن يقول  اًعايزين يرجعونا حيكمونا بقوانني من أربعة عرش قرن

  واملـاء فـوق ظهورهـا حممـول   كالعيس يف البيـداء يقتلهـا الظـام
يعني ربنا أكرمك باإلسالم وبالقرآن وتكفر هبذه النعمة وتطعن يف رشيعة اهللا وتطعـن يف رشيعـة 

 بـالعكس ، رجعيـةتا بمناسبة إن احنا ملا نرجع للعصور األوىل إحنا رجوعنـا للعـصور إهنـا ليـس، فهذاهللا

 ارتقـاء وارتفـاع وسـمو إىل هـيليس رجوع للـوراء نحن  هذا ،لام تساميناكلام اقرتبنا من العصور التالية ك

 .اخلرييةمنزلة السلف الصالح والصحابة والتابعني وتابعيهم من القرون 

 للوراء فهام عندهم أي حاجـة يأخـذها مـن الرجـوع للـوراء هـذا ممكـن اًا ارتقاء ليس رجوعفهذ

 مع رشيعة إهلية فامدمـت تعتقـد أهنـا رشيعـة اهللا هكذال  الناس بترتقى لكن تقو،لكن يف الرشائع الوضعية

 هـذا التعبـري ، وهـو الـسائد يف الـساحة الثقافيـة هـو البلطجـة،كيف تصفها بالتخلف أو اجلمود إىل آخـره

 واحد بيحتكر أجهزة اإلعالم أو الصحافة أو كـذا وعنـده قـدرة جـيش جمنـد حيصلالالئق بالوضع الذي 

 .الفرصةللكذب واالفرتاء فام يضيع 



 

 

   

يقـول  ًدائـام وبيحـاولوا ،لكن يستحيل هؤالء الناس يتعاملوا بإنصاف مصفحني ضـد اإلنـصاف

 نبـات غريـب طـالع يف حـني أن هكـذا ، طالعـةهكـذالك السلفية الوهابيني السلفية دول يظهر أن حاجـة 

أللقـاب والالفتـات التمـسك باسـم الـسلفية لـسنا كغرينـا تتعبـدنا ا اً ال هيمنا االسم ال هيمنـا أبـد،السلفية

ال نريـد  لكن اجلوهر املضمون إيه هل الـسلفية تفـرق األمـة لـو بتفـرق يبقـى ،ن باألسامءأ لنا أي شتليس

 دائـرة اإلسـالم الـدائرة الكبـرية يف داخـل هـذه هـي بس إيه اجلوهر اجلوهر للدائرة العظمى ،كلمة سلفية

ُالنَّــاس ختتلــف «الــدائرة الواقــع يقــول ومــن قبــل ذلــك  ِ َ ْ َ ــار إال ُ َّإىل َثــالث وســبعون فرقــة كلهــا يف النَّ ُِّ ِِ ْ ْ َِ َ ْ ُ ْ َُ ٍَ َِ َ ٍَ

ٍواحدة َِ َ«)٨٦(. 

 هذا مـا ، بتفرق األمةأنت هكذا بتفرق املرصيني أنت لك أقول مرصي وسكندري أنافكام تقول 

 فكانـت كلمـة ، لكن الصفة األعم هـي اإلسـالم،ً فعال سكندري هذه الصفة اخلاصةأنافيش تناقض ألن 

 فمـسلم ، كفاية أوي أوي يف القرون األوىل أو يف القرن األول يف عهـد الـصحابة قبـل ظهـور الفـرقمسلم

 .)٨٧(Z§ ¨ © ] خالص كفاية 

 ، وجربية، وحصل تفرق يف أصول الدين شيعةجلكن بعد ما وجد الفرق التي أخرب هبا الرسول 

 لكـن ،لداللة عىل املـنهج بتـاع اإلسـالموقدرية وجهمية إىل آخره فهنا مل تعد كلمة إسالم كواقع كافية يف ا

بـد فهـي تفرقـة ،  وإن كـان ال تفرقةليس اً تعارض إطالقليس هناك ،بنقول مسلم من أهل السنة واجلامعة

 فلـام يبقـى هـو مـسلم ومتبـع ،فرق بني الناس جاي يفرق بني الناس عىل أساس احلـق اً ألن حممد،مطلوبة

تفرق هـذا مـن أجـل أن يميـز إن كـان ال يبقى ، ميقة الصحابة  عىل طرهوملنهج أهل السنة واجلامعة لو 

 من أجـل جمن الفرق الضالة أو من الفرقة الناجية التي هي أهل السنة واجلامعة بنص حديث رسول اهللا 

                                     
 ).صححه األلباين (سرواه ابن ماجه من حديث أنس   )٨٦(
 .٧٨:  احلج )٨٧(



 

 

   

 هـذا هو ليه ألن ، توجه هلم سؤال متى نشأت هذه الفرقة مستحيلال يصلح أهل السنة واجلامعة هكذاأن 

 .وفيه روافد، ي يكون فيه هنر كبرياملجرى الرئييس الذ

فاملجرى الرئييس هو اإلسالم وأهل السنة واجلامعة كام يقول شيخ اإلسالم ابن تيميـة هـم نقـاوة 

 تعارض بني كلمة ليس فلذلك ،ًوعمال إىل آخره ً فهم مسلمون بل هم يف قمة املسلمني علام،إلسالماأهل 

 إنـه عـىل طريقـة الـصحابة والتـابعني يف فهـم ،ملحتـوىسلفي أو سميها ما شئت لـيس مهـم االسـم املهـم ا

 معنى السلفية سـميها بقـى سـلفية أهـل الـسن واجلامعـة أهـل احلـديث فهذه ،الكتاب والسنة والعمل هبم

 ولذلك الفـرق الـضالة ال جتـرؤ عـىل املناقـشة املنـصفة ،سمي ما شئت ليس مشكلة األسامء املهم املحتوى

 له نسب لـه سـند كـل عقائـد أهـل الـسنة ،والعظمى للسلفية هي منهج له نسبليه ألن امليزة األوىل  اًأيض

 فلــذلك بنتحــدى هبــذه ،واجلامعــة مدونــة يف كتــب األحاديــث والكتــب التــي صــنفت يف مــسائل العقائــد

 .األسانيد أي فرقة ضلت وانحرفت عن منهج أهل السنة واجلامعة

ــارصين  ــامء املع ــد العل ــا أح ــخمل ــة الفق ــن أئم ــل م ــام جلي ــ إم ــرص طبع ــد  اًه يف م ــشيخ حمم ال

 يف هـو فيـه مالحظـات شـديدة عليـه لكـن ،يف حـق الـسلفية اً تكلم كالم يعني كان شديدخ زهرة أبو

 يقـول ، ملا تكلم عن الـسلفينيوالسياسيةاجلزء الثاين املذاهب العقائدية  »تاريخ املذاهب اإلسالمية«كتابه 

 أدلة الكتـاب والـسنة إىل فهـم الـسلف الـصالح وأن نـرتك يريد هؤالء السلفيني أن يعودوا بنا يف فهم«إيه 

 ما فـيش شـهادة يف تزكيـة هـذا املـنهج أعظـم مـن هـذه الـشهادة مـع فهذه ،»الخ...علم الكالم والفلسفة 

إن شـاء اهللا نحـسبه كـذلك يف الـدفاع  اًخملـص اً كان إنسانهواحرتامي للشيخ وبندعوه إن ربنا يغفر له ألن 

 لكن مع ذلـك خ وإمام من أئمة الفقه واألصول إمام كبري الشيخ أبو زهرة ،ثريعن اإلسالم وبذل الك

 : ا مدح ليس ذمهذهو خمطئ يف هذا ف

ــدميم    فربائــه احلــسناء قلنــا لوجههــا  ــه ل ــذبا وزورا إن   ك



 

 

   

 ،عىل فكرة نحن عىل ما عليـه الـسلف ألن معانـا األسـانيدأحد، يناقشنا  ال بالدعاوى لكنفليس 

 يعنـي ، جديـدةتليسفدعوتنا  ، هبذه األفكار الوافدة، للدين حينام تأثروا فالسفة اليونان أضافواهملكن 

 التــانيني يقولـوا ال الزم ننفــتح عــىل ، متمـسكني بالكتــاب والــسنة بفهـم الــسلفالـسلفيني يقولــون نحــن

ن مـنهج عـ اًالثقافات األخرى ووصل هبم األمر كام تعرفون عنـد الـصوفية إىل اخـرتاع أصـول غريبـة متامـ

 هذا بقى غري الشيعة والضالل املبني الـذي وقعـوا فيـه يقولـوا لعـل مـن أوائـل اإلشـارات التـي ،اإلسالم

أوردهتــا مــصادرنا عــن عنايــة الدولــة اإلســالمية باملواليــد عنــد والدهتــم تعــود بنــا إىل العــرص الراشــدي 

 ،يفـرض لكـل طفـل فطـيمالـذي كـان  ،سوبالتحديد إىل عهد اخلليفة الراشد الثاين عمر بـن اخلطـاب 

 كل سنة ألي طفل بيولد بـس يكـون طفـل الـذي يولـد ويفطـم بـدأت ،يفرض العطاء يعني مرتب مرتب

 ففـرض لـه مـن بيـت املـال مرتـب ،بكدا األول يعني الطفل أول ما ينفطم حيتاج أكل ونفقة وكدا إنـه كـرب

 . فرض لكل طفل فطيم،سنوي

ألطفـال مـن جـراء تعجيـل األمهـات لفطـام أطفـاهلن لكنه عندما تبني له أن هذا اإلجراء أرض با

 يعني عرف إن األمهـات بـدأت تفطـم الطفـل بـدري مـن أجـل أن تلحـق تاخـد ،يف تعجيل العطاء اًطمع

املرتب هذا فلام علم ذلك أن هذا اإلجراء الذي أراد به اإلحـسان إىل األطفـال حتـول إىل إرضار باألطفـال 

عـن قـراره وأخـذ يفـرض العطـاء س  هنا عدل أمري املـؤمنني ،اعةألنه حيرم األطفال من حقهم يف الرض

 .لكل مولود يولد يف اإلسالم

يا فرحـة األرسة ألن  اًموجود اآلن يف البالد األوروبية أعرف إنه يف أملانيا الطفل بيتولد طبع اًطبع

ليات  مــسئوال يريــدون هـم حيبـوا أوالد اآلخــرين لكــن ،الدولـة الــشعب عــاد ينقـرض يكرهــون الــزواج

عـىل كثـرة  اً فالدولـة بتـشجعه تـشجيع غريـب جـد، وبالتايل ففيه انقراض للجنس اآلري األملـاين،خالص

 دخل عجيب مرة ، الطفل بيرصفوا عليه ملا كانت يف أملانيا كنت أسمع من األخوة عن هذه األشياء،النسل

 كـان ال يعـرف إذا ،اًكثـري جـداألخ هـذا عنـده أوالد ) زل(قابلت أخ مسلم لبناين عايش يف املدينة اسـمها 



 

 

   

 هـو ألن ،ليـه اً وعايش يف رغد من العيش مستوى مادي عايل جدهكذا ابن أو حاجة مثل ٣٠واصل مثل 

 ألن الـدخل ،فاملـسلمني أكثـر مـا يـستفيدون يف هـذا.. يظهر كان واخد اجلنسية فبالتايل كل ما جييب طفـل

 فالشاهد إن هذا كان موجود يف الدولة ،وفري هلم مصدر رزق هو يستهلك لكن الألن الطفل  اًبريتفع جد

نرتقى ملـا بنرجـع هلـم وال ملـا بنرجـع لـوراء رجعيـني مثـل مـا كـان عبـد فنحن  القديماإلسالمية يف العرص 

 الرجعية يعني اإلسالم أيامها هذا لـيس رجـوع هـذا أو التقهقـر هـذا ،النارص كان بيسمي اإلسالم رجعية

 .خ دفاع عن مستوى السلف الصالح

 أنه يف ذات ليلة هو كان عمـر بـن ،تفصيل خلفيات هذا القرار الذي ترويه لنا املراجع اإلسالمية

 ،قدموا املدينة النبويـة اًكانا حيرسان جتارس  برفقة الصحايب اجلليل عبد الرمحن بن عوف س  اخلطاب 

 ثـم عـاد إىل ،كبكاء صبي فتوجه نحو الصبي فقـال ألمـه اتقـي اهللا وأحـسني إىل صـبيس  فاستمع عمر 

 فعاد إىل أمه ثالث مرات ومنها علم أن سبب البكـاء هـو تعجيـل ،مكانه لكن الطفل مل يتوقف عن البكاء

 عجلـت هـي هكـذا عطاء ملا الطفل ينفطم مـن أجـل أن يعمل قالت له إن عمر ،األم فطامه لتأخذ العطاء

ثـم أمـر  »ل مـن وزر وهـو ال يعلـميا ويل عمر كم مح« ،عىل قراره السابق اًمتأسفس  بالفطام فقال عمر 

 ، وكتـب إىل اآلفـاق بـذلك،مناديه فنادى ال تعجلوا أوالدكم بالفطام فإنا نفرض لكل مولود يف اإلسـالم

ال تتـوفر إحـصائيات أو معـايري  اًللمواليد اجلدد طبعس أما عن مقدار العطاء الذي فرضه أمري املؤمنني 

 كـان عطـاء الطفـل يف ، الغـالء والـرخص يف األقـاليم املختلفـةمع اًيتناسب طردي اًلكن كان العطاء عموم

القفيـز :  يف كل شهر عبارة عن مكيال قدر أربعة أقفزة مجع قفيز والقفيـز،ًالعراق مثال مائة درهم وجريبان

 كيلو هذا اجلريب الواحد فكان بيعطي ٦٤:  فيبقى اجلريب الواحد يساوي، كيلو جرام١٦يف مرص يعادل 

 . كيلو جرام للطفل هذا يف العراق١٢٨رهم وجريبني يعني الطفل مائة د

 وقـال خالـد تـركتهم يـسألون ،خالد بن عرفطة العذري عام ورائه يف العراقس  ل الفاروق أس

ما وطئ أحد القادسـية إال وعطـاؤه س اهللا أن يزيد يف عمرك من أعامرهم من شدة حبهم ألمري املؤمنني 



 

 

   

كـان أو أنثـى إال أحلـق يف مئـة وجـريبني يف كـل شـهر مائـة  اًولود ذكـر وما من م،الفاين أو مخس عرشة مئة

 .درهم وجريبان

إذ أخـذ هـذا س  الثالث عثامن بن عفان  يف عهد اخلليفة الراشد،حصل تطور يف عطاء األطفال

  . الذي فضل لعمر كان كل سنة أو كل شهر بالصورة هذه ثابت،العطاء ينمو مع نمو الطفل يعني العطاء

 الطفل زاد هذا العطاء فعند والدته يكون له عطاء حتى إذا بلغ سنة ىامن بن عفان كلام نمعثكان 

فافتقـدها ذات يـوم فـسئل أهلـه س  فريوى أن امرأة كانت ترتدد عىل منزل عـثامن ،تضاعف هذا العطاء

ا هـذا عطـاء ابنـك وقـال هلـ ،اًفضفاض اًوثوب اًفأرسل إليها مخسني درمه اًعنها فأجابوه بأهنا ولد الليلة غالم

 .وهذه كسوتك فإذا مرت به سنة رفعناه إىل مئة

 ،اًيفرض للمولود بمجرد مـيالده مئـة درهـم أو عـرشة دنـانري أيـضس  وكان أمري املؤمنني عيل 

 لـيس ،كان يطلب من رؤساء وأرشاف القبائل بأن يبلغوه باملواليد ليفـرض هلـمس أمري املؤمنني معاوية 

 يميش يف الشوارع ينادي هل فيه ولد يف هـذا ،هل من مولود ليفرض له اًاديهذا فحسب بل كان يرسل من

 .الشارع أو احلي مولود حتى يفرض له العطاء

 مل يتوقـف ،وقال أدهم ابن حمرز إين أول مولود يف اإلسـالم بحمـص وأول مولـود فـرض لـه هبـا

فل قبـل أن يولـد يعنـي وهـو األمر عند هذا احلد بل ضمن الدستور احلضاري اإلسالمي اإلنفاق عىل الط

 ،موجودة يف القرآن الكريم إن األم احلامل يكون هلا حق يف النفقة وهذه ،جنني من خالل اإلنفاق عىل أمه

 إحنـا ، ولكنهـا حامـل تـسقط نفقتهـا،ولذلك الذي يوضح لنا املسألة لو أم ناشـز هـي ناشـز عـىل زوجهـا

 لكـن جيـب أن ينفـق ، ال تسقط النفقة مع أهنا ناشـزً لكن لو كانت حامال ال،معروف النشوز يسقط النفقة

 .عليها زوجها ألهنا حامل

من واجب الرجل الذي طلق زوجته احلامل اإلنفاق عليها أثناء احلمل وتـستمر عمليـة اإلنفـاق 

, - . / ] : وقـال تعـاىل )٨٨(ª © ¨ §Z » ¬® ] : ما مل تتـزوج يقـول تعـاىل

                                     
 . ٢٣٣:  البقرة )٨٨(



 

 

   

 54 3 2 1 0Z)فالنفقة واجبة عىل األب فإن كان ،نني والطفلحلياة اجل اًوذلك ضامن )٨٩ 

لـن يعنـي لـو الطفـل أبـوه مـات  )٩٠(ÃÂ Á À ¿Z ] فعىل الورثة األقـرب فـاألقرب  اًاألب ميت

 مثل ما أقاربه يرثـون منـه إذا مـات كـذلك يقومـون مقامـه إذا وجبـت عليـه حقـوق ملغربا ميضيع أل الغن

 .)٩١(ÃÂ Á À ¿Z ]لذلك قال تعاىل فلذلك الورثة يقومون مقام األب عند افتقاده و

فعىل الورثة األقرب  اً، فالنفقة واجبة عىل األب فإذا كان ميتمالغرم ب هيضيع الطفل تنقل بالغننل

البنـك  اً جيب انتقاؤها بعناية جيب إن تنتقي األم الثانية لولدك ألهنا أم الثانية زوجها سـيكون أبـ،فاألقرب

 فمـن ثـم اهتمـت الـرشيعة ، أحكـام يف غايـة الدقـة كـام تعلمـون،ذا وهك،من الرضاعة اًالذي سرتضعه أب

 ،يف الطبـاع اً التي هي أم مـن الرضـاعة ألن للـبن تـأثرية األم الثاني.بانتقاء األم التي ترضع اًاإلسالمية جد

 كأنـه يتـسبب يف انتقـال صـفات يعربجاءت يف بعض اآلثار ال تسرتضعوا احلمقاء وال العمشاء فإن اللبن 

 هلـذا يـرى الطـويس املـشهري تفـضيل املرضـع احلـرة واملـسلمة ذات العفـة والعقـل ، إىل هذا الطفـلإرثيه

اد بعض األطباء املسلمني صفات أخـرى غـري الـدين واألخـالق مثـل صـغر الـسن سـالمة ، وزوالوضاءة

 وأن يكون للمرضع مـا ال يقـل عـن ولـدين هـذا فـيام يتعلـق هبـذا احلـق وهـو حـق ،الصحة احلليب اجليد

 .الرضاعة

 
 فجـاء اإلسـالم يرجـع األمـر إىل ،كانت األعراف اجلاهلية تعطـي لـألب وعـصبته حـق احلـضانة

 اًأصله ويرجع احلضانة من حق األم ألهنا منبع احلنان والعواطف يعني يف الرشيعة اإلسالمية نالحظ أيض

 .االنحياز العجيب ملصلحة الطفل

 يقـع أو العقوبـة ،قضية الرتبية بالذات عملية التأديبفهمون الذين ال ي الناس هكذامن أجل أن 

 يقـول لـك ،يعني هو بيتصور إنه مطلق احلرية يف الترصف كام يـشاء ال حياسـبه أحـد ،اًمنهم فساد كبري جد

                                     
 .٦:  الطالق )٨٩(
 . ٢٣٣:  البقرة )٩٠(
 . ٢٣٣:  البقرة )٩١(



 

 

   

سـلطة أعـىل منـه سـلطة أن هنـاك  ال يفهـم ليـه ألنـه ،ابنه وأنا حر فيه يرضبه يعذبه يعمل له عاهة إىل آخره

 .من الطفل اًذب سلوكه وجتعل العقوبة ليست انتقامالرشيعة هت

لكن املوضوع كله بيدور حول أين تكون مصلحة الطفل ففي حالة معينة قد يكون هناك طفل ال 

مـا  فاحنا كـل املوضـوع ،برشوط ليس اهلدف االنتقام الطفل غري مكلف اً طبع،يصلحه إال نوع من الشدة

 فكل القاعدة تدور حول مصلحته فالرشيعة منحـازة ،لطفلالذي حيسب القرارات أن يصب يف مصلحة ا

 . وال يطالب بحق،ألنه ال يضمن التعبري عن نفسه اً منحازة ملصلحة الطفل متام،إىل مصلحة الطفل اًمتام

 فالرشيعة عطلـت مـا كـان عليـه اجلاهليـة مـن أن حـق احلـضانة ،ولذلك جائت هذه اإلجراءات

 فجاء اإلسالم فعدل هـذا األمـر وأصـلحه وجعـل احلـضانة ،ة األبيرجع للعصبة أو األب والعصبة بتاع

 . فينظر أين املصلحة،من حق األم يف غاية الواقعية

 فيبقـى انتهـاء ،ي فيها الرضاع والعناية بنظافته وكذا وكـذا بتكـون األمتفاألصل يف فرتة الصغر ال

 ،اًحلـضانة إىل األب يشء منطقـي جـد فإذا كـرب واحتـاج إىل عنايـة األب بـه فتنتقـل ا،سن احلضانة مع األم

 .يقول وجعلها من حق األم ألهنا منبع احلنان والعواطف فقرابتها والتصاقها باإلبن أكثر من األب

 جدتـه ألمـه أوىل ،ًبل جعل اإلسالم األولية باحلـضانة بعـد األم ملـن لـه صـلة أقـرب لـألم فمـثال

ُاخلالـة«:  قـالجلرسول  وخالته أوىل من عمته ألن ا،باحلضانة من جدته ألبيه َ ِبمنْزلـة َْ َ ِ َ ِّاألم ِ ُ  عـربت )٩٢(»ْ

إحدى الصحابيات أمجل تعبري عـن حقهـا يف احلـضانة بعـدما طلقهـا زوجهـا وأراد أن ينـزع وليـدها منهـا 

َرسول َيا«فقالت  ُ َّإن اهللاَِّ َ ِابني ِ َهذا ْ َكان َ ِبطني َ ْ ُله َ ًوعاء َ َ ِوثديي ِ ْ َ ُلـه َ ًسـقاء َ َ ِوحجـري ِ ْ ُلـه َِ ًحـواء َ َ َّوإن ِ ِ ُأبـاه َ َ َ 

ِطلقني َ َوأراد ََّ ََ ْأن َ ُينْتزعـه َ ََ ِ ي َ َفقـال ِمنـِّ َ َهلـا َ ُرسـول َ ُ ِأنـت ج اهللاَِّ َ ْ ُّأحـق َ َ ِبـه َ ْمل َمـا ِ ِتنْكحـي َ ِ يعنـي مـا مل  )٩٣(»َ

 . ألن األم يف هذه احلالة ستنشغل بواجبات الزوج فيكون عىل حساب الطفل،تتزوجي

                                     
 .سح البخاري من حديث الرباء بن عازب  صحي)٩٢(
 ).حسنه األلباين (ب سنن أيب داود من حديث عبد اهللا بن عمر )٩٣(



 

 

   

 فأثبـت هلـا حـق احلـضانة ،ت حتـبس نفـسها عـىل رعايـة هـذا الطفـلكأن الرشيعة تكافئها ما دامـ

 لكن إذا نازع حـق الطفـل حـق آخـر تلتقـي احلـضانة إىل مـن يتفـرغ ،وأثبت هلا كذا وكذا من هذه احلقوق

 .الطفلب للعناية

 يـرى يف ،يسري يف املدينة بقامتـه املديـدة وهيبتـه الظـاهرةس  هذا أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

الذي أنجبه من امرأة أنصارية كان قد طلقها رآه يسري مع جدته ألمه فانتزعه  ًن الطريق ابنه عاصامناحية م

 وكان مع جدته ألمه لكن العجوز التي كانت تدرك أهنا تعـيش يف ،منها بقوة بدنه وقوة شخصيته هذا ابنه

 الولـد وخاصـمته بـني لن ترتكه بل أخذت تنازعـه، س وأن احلق أكرب من عمر ،دولة ال يظلم فيها أحد

 وقـال لـه عبارتـه ،فانتزع الصديق الطفل من يـده بقـوة احلـق، سيدي خليفة املسلمني أيب بكر الصديق 

 انتزعـه ،املشهورة اخلالدة املعربة عن روح احلضارة اإلسالمية ورسالة اإلسالم التي جاءت رمحـة للعـاملني

 »مسها ومسحها وريقها خري له من الـشهد عنـدكرحيها و«الصديق من عمر وأعاده إىل جدته أمه وقال له 

 ،العواطف اإلنسانية التـي يـضمها قلـب األم الـرؤومس  هبذه العبارات العاطفية الكاشفة بني الصديق 

 فهـي بنظراهتـا وبـشاشتها وحناهنـا ،فإذا كانت األم تغدي وليدها بام يدره جسدها من غذاء صـالح لنمـوه

يتعـاون مـع الغـذاء املـادي  اًعاطفي اً تقدم له غذاء، ومناغاهتا له،يف احلجر وابتسامتها له ،وهزها له يف املهد

 .فهو أفضل من الشهد عند أبيه يف غياب أمه اً وإن كان هذا الغذاء املادي بسيط،يف تنميته وقوته

كفلـت الـرشيعة اإلسـالمية حـق الطفـل يف كـف األذى عنـه ومتثـل ذلـك يف اخلتـام وحلـق  اًأيض

 .من مظاهر االهتامم بنظافته إىل جانب حقه يف الرتبية والتعليم والتأديبالرأس وغري ذلك ف

 
 

*  *  *  











 

 

 
 

 
  

وال عـدوان إال  ..والعاقبـة للمتقـني ..مالك يوم الدين ..الرمحن الرحيم .. هللا رب العاملنياحلمد

اللهم بارك .. اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل آل إبراهيم إنك محيد جميد ..عىل الظاملني

 ..عىل حممد وعىل آل حممد كام باركت عىل آل إبراهيم إنك محيد جميد

 .ن أصدق احلديث كتاب اهللا، وأحسن اهلدي هدي حممد صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمفإ..أما بعد

 ..ورش األمور حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

 ..ثم أما بعد

 .فنعود إىل السلسلة الرتبوية، واملفرتض أن نرشع يف مدارسة مبدأ التأديب

 
لكن التأديب يطري  .يقفز إىل أذهاهنم إذا ذكرت كلمة التأديب، التأديب بالرضبكثري من الناس 

  . جناح الثواب وجناح العقاب؛بجناحني

نعـود إىل مبـدأ إسـالمي أصـيل ال واب والعقـاب يف العمليـة الرتبويـة قبل أن نناقش ضـوابط الثـ

 سـبحانه وتعـاىل يف كتابـه الكـريم، خيتص فقط باألطفال أو تربية األطفال، ولكنه مبدأ إسالمي أرسـاه اهللا

وهـذا أسـلوب تعليمـي وتربـوي مـن أنجـح   يف سنته، أال وهو مبدأ الرتغيب والرتهيـبفورسول اهللا 

األساليب ويراد به تصحيح سلوك اإلنسان، فهذا املبدأ أكد عليه العلامء واملربون املسلمون نتيجة ملا يرمي 

 .حية التعليمية أو الناحية الرتبويةإليه من النتائج اإلجيابية سواء عىل النا

الثواب والعقاب مبدأ تربوي أصيل أكد عليه اإلسالم يف حيـاة اإلنـسان، ألن الثـواب والعقـاب 

 .معناه اثبات املسئولية الفردية

 .أن اإلنسان مسئول وحماسب وأنه سيجازى عىل عمله وأن اجلزاء من جنس العمل

 .يب، إنه جمرد ختويف ألن بعض الناس تتخيل الرتغيب والرته-



 

 

   

جمرد ختويف فقط وال حقيقة وراءه، وهذا انطباع موجـود عنـد بعـض النـاس حيـنام يـذكر بمبـدأ 

الرتغيب والرتهيب، ال، فالرتغيب والرتهيب مبدأ مؤسس يف حيـاة كـل إنـسان، وهـو أنـه يتحمـل نتـائج 

 .وتبعات سلوكه اخلرية منها والرشيرة

M  o  n : ، ويقــول تعــاىل)٩٤(M     × Ü Û           Ú Ù Ø   L : يقــول اهللا تبــارك وتعــاىل

 | { z  y x  w v u ts r q pL)وقال عز وجـل )٩٥  : M X W

 ] \  [ Z YL)٩٦(. 

ا املقصود من هذا املبدأ اإلسالمي األصيل تصحيح السلوك اإلنـساين والرجـوع بـه إىل احلـق ًفإذ

 .والصواب، والبعد به عن السيئات وعن ما يغضب اهللا تعاىل

 ..قسى يل الزجر: أيضا العقاب يف اإلسالم مبني عىل الشفقة والرمحة باإلنسان، يقول الشاعر

 .لكن طبعا هذا يف حق املربني من البرش، ولكن مثل هذا اللفظ ال يقال يف حق اهللا تبارك وتعاىل

 ا فليقسو أحيانا عىل من يرحم  قسى يل الزجر ومن يكن راحم

قصود به إيذاء اإلنسان يف نفسه، وإنام املقصود الشفقة والرمحـة هبـذا فالعقاب يف اإلسالم ليس امل

 .اإلنسان

ِمثيل«:  ما معناهفيقول النبي  َ ْومثلكم َ َُ ُ َ ِكمثل َ َ َ ٍرجل َ ُ َأوقد َ َ ْ ًنارا َ َفجعـل َ َ َ ُاجلنَـادب َ ِ َ ُوالفـراش ْ َ َ ْ َيقعـن َ ْ ََ 

َفيها َوهو ِ َّيذهبن َُ َُ ُّ َعنْها ُ َوأنا َ َ ٌآخذ َ ْبحجزكم ِ ُ ِ َ ُ ْعن ِ ْوأنتم ِالنَّار َ ُ ْ َ َتفلتون َ َُ ْمن ََّ ِيدي ِ َ«)٩٧(. 

 .الفراش ينجذب لضوء النار وال يعقل أن فيه هالكه، فهكذا اإلنسان حينام جتذبه الشهوات

                                     
 .٣٨: املدثر  )٩٤(
 .١٣: اإلرساء  )٩٥(
 .٧: الزلزلة  )٩٦(
 .بصحيح مسلم من حديث جابر بن عبد اهللا   )٩٧(



 

 

 
 

 
  

ِ مثيل« َ ْومثلكم َ َُ ُ َ ِكمثل َ َ َ ٍرجل َ ُ َأوقد َ َ ْ ًنارا َ َفجعل َ َ َ ُاجلنَادب َ ِ َ ُوالفراش ْ َ َ ْ َيقعن َ ْ َفيها ََ َوهو ِ ُيـذهب َُ ُّ ُ َعنْهـا َّنَ َوأنـا َ َ َ 

ٌآخذ ْبحجزكم ِ ُ ِ َ ُ ْعن ِ ْوأنتم ِالنَّار َ ُ ْ َ َتفلتون َ َُ ْمن ََّ ِيدي ِ َ« )٩٨( 

 . الذي أرسله اهللا رمحة للعاملنيففهذه هي رمحة رسول اهللا 

  )٩٩(MÃ  Â                Á  ÀÄL    .فاإلنسان معرض ألن يرتكب اخلطأ من جراء جهله ونسيانه

ويقـول )١٠٠(M ¾½ ¼ »   º ¹ ¸ ¶ L: اء املـؤمننييقول اهللا تبارك وتعاىل يف دعـ

َّ إن«: صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم َجتاوز اهللاََّ ِ َ َ ْعن َ ِأمتي َ َّ َاخلطأ ُ َ َوالنِّسيان َْ َ َوما َْ ُاستكرهوا َ ِ ْ ُ ِعليه ْ ْ َ َ« )١٠١(. 

ل احلياة اإلنسانية يف خمتلف صورها حتتاج إىل أن حتاط بسياج من الضبط كي تـستقيم، فمـثال أنـز

 .اهللا سبحانه وتعاىل القصاص

القصاص املقصود منه أساسا هو محاية الروح اإلنسانية، فاملقصود من القصاص هو رمحة البـرش 

 .وحفظ حياهتم

 .M © ¨  § ¦ ¥ ¤L: يقول اهللا تبارك وتعاىل

 M ¦ ¥ ¤L  املعاملة باملثل، من قتل يقتلM  § L. 

 
  M ¬ « ªL ة ألن اهللا سبحانه وتعاىل ذكر تعليل ذلك احلكم بنعم القتل فيه حيا

 تتقون ماذا؟

 .القتل-

                                     
 .بصحيح مسلم من حديث جابر بن عبد اهللا   )٩٨(
 .٧٢: األحزاب  )٩٩(
 .٢٨٦: البقرة  )١٠٠(
 ).صحيح: (، قال األلباينتسنن ابن ماجه من حديث أيب ذر الغفاري   )١٠١(



 

 

   

 M ¬ « ª © ¨  § ¦ ¥ ¤L)ي القتل، ألنه إذا علـم أ )١٠٢

 .أنه سوف جيازى بالقتل قصاصا فإنه سوف يمتنع من االعتداء عىل أرواح الناس

الـدنيوي كوسـيلة مـن تتعدد آيـات القـرآن الكـريم التـي تـضمن التـرشيع بالقـصاص والعقـاب 

 .وسائل الضبط العقائدي واالجتامعي يف صالح الفرد واملجتمع

أيضا جتد الشارع اخلبري بطبائع النفوس، يسد الطريق أمام كل االسـتثارات الدافعـة إىل العـدوان 

 .أو إىل التقصري

فال ريب أن األسلوب اإلسالمي الذي هو أسـلوب الرتغيـب والرتهيـب أو الثـواب والعقـاب، 

 .بني عىل الفطرة التي فطر اهللا الناس عليها

ألن الكائن احلي سواء أكان إنسانا أو حيوانا يميل بفطرته إىل اللذة والنعيم وحب البقاء، وهياب 

 .كل ما يؤمله ويكون سببا يف شقائه

حتى احليوانات، تتحرى أن جتلب ما ينفعها وتدفع ما يـرضها، يعنـي أي حيـوان، إذا أردت أن -

لة أو رصصورا أو نحو ذلك فإنه يقاوم ويسلك أساليب معينة ليحمـي نفـسه ويـدفع عنهـا الـرض تقتل نم

 .وجيلب هلا النفع

 .فاإلنسان يميل إىل حب اللذة والنعيم والبقاء، وهياب كل ما يؤمله ويكون سببا يف شقائه

 مـا حيقـق هلـا فالنفس البرشية أوىل باالبتعاد عام يؤذهيا وامليـل إىل مـا لـذ وطـاب مـن العـيش وإىل

 .استمرار احلياة

أي رضورة وجود أناس يعيشون مع بعض يف اجتامعات ألن اإلنـسان –كام أن رضورة االجتامع 

 تقتــيض أن يثــاب املحــسن عــىل إحــسانه وأن يعاقــب املــيسء عــىل مــا اقــرتف مــن املعــايص -مــدين بطبعــه

 .والذنوب

                                     
 .١٧٩: البقرة  )١٠٢(



 

 

 
 

 
  

 M d  c b a ` _ ^ ] \  [ Z Y X WL)١٠٣( 
ن كــان خــريا فخــري، وإن كــان رشا فــرش، وهــذا نتيجــة طبيعيــة ليــست متكلفــة وال لكــل عمــل جــزاؤه إ

 .مصطنعة، ولوالها لعم الظلم وساد االضطراب بني الناس

واإلنسان يف مراحل عمره املختلفة عرضة للوقوع يف الذنب قل ذلك أو كثر وعرضـة لالنـزالق 

 .فالكامل هللا وحده .يف اخلطأ

وقف والـذنب املقـرتف، حتـى ال يقـع اإلنـسان يف الـذنب يـأيت فهنا البد من العقاب حسب امل-

 اإلنـسان واالسـتمرار عليهـا حتـى ال تـصبح عـادة فيهـاالرتغيب والرتهيب كنوع من الردع حتى ال يقـع 

 .وصفة الزمة من صفاته

 .وما احلياة إال رصاع مستمر بني عنرصي اخلري والرش والعاقل من أحسن االختيار

والرتهيب له أمهية بالغة يف الرتبية اإلسـالمية ويف تربيـة الـنشء وتعويـدهم إذا أسلوب الرتغيب 

 .فعل اخلري منذ نعومة أظفارهم

 .فالرتغيب أسلوب البد أن يلجأ إليه املريب مقابل أسلوب الرتهيب

فمرة هيدد املرتيب بعدم رضا اهللا إذا فعل منكرا أو ارتكب حمرما، مبينا له مقابـل ذلـك مـا أعـد اهللا 

 .النعيم املقيم ملن أطاع أوامره واجتنب نواهيهمن 

فالناشئ وال ريب حياول جاهدا االبتعاد عن اتباع اهلوى، فالرتبية كام قلنا من قبل كالطائر الـذي 

 .يطري بجناحني ومها احلب واحلزم

 .احلب وما يتطلبه من الرفق واإلثابة والرتغيب واللني

 .االنضباطواحلزم وما يتطلبه من الرتهيب والعقاب و

 .فأسلوب التوجيه اللفظي والوعظ و اإلرشاد جيدي مع بعض الناس

                                     
 .٨ - ٧: الزلزلة  )١٠٣(



 

 

   

 ال جيـدي معهـا -والناس طبـائع، والشخـصيات خمتلفـة يف طبائعهـا-لكن توجد جمموعة أخرى 

هذا األسلوب، فمن ثم هناك فروق فردية بني البرش، ليس كل الناس جيـدي معهـم الـوعظ وال الرتغيـب 

 .ن ال يقومه إال العقوبة والتهديد والرتهيبوال اللني، ولكن هناك م

مل يــسلك أســلوبا مــن أســاليب الرتبيــة إال طرقــه للنفــاذ إىل نفــس اإلنــسان والتــأثري عليهــا، فهــو 

 .يستخدم املوعظة والرتغيب والرتهيب والعقوبة

 
! M : لقرآن الكـريميقول اهللا سبحانه وتعاىل خموفا عباده بعقاب اآلخرة، وهذا كثري جدا يف ا
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 A @     ? > = < ;   : 9 8L)١٠٤(. 

فاملريب ال يستطيع أن يسلك الطريق الطويل يف حقل الرتبية، ما مل يعرف الطفل واإلنسان عموما 

 .عمل، سواء عند اهللا أم عند الناسأن هناك مكافأة وعقوبة إزاء عمله وسلوكه فاجلزاء من جنس ال

واإلنسان منذ نعومة أظفاره عىل فعل اخلـريات، فلـن خيتـار غريهـا إذا شـب وصـلب عـوده، لـذا 

البد من االهتامم بدراسة ضوابط مبدأ الرتغيـب والرتهيـب إذا أردنـا أن نعـرس مبـدأ خلقيـا أو تربويـا يف 

تربية العواطف الربانية، تربيـة عاطفـة اخلـوف مـن اهللا نفس املريب، ألن هذا مبني عىل إثارة االنفعاالت، و

الرتغيـب (، فبهـذا األسـلوب األسـايس فسبحانه وتعاىل والرهبة، وحـب اهللا عـز وجـل وحـب النبـي 

نستطيع أن نغرس القيم ونعني األطفال عـىل االلتـزام بالعبـادات والتـدرب عليهـا كـام هـو يف ) والرتهيب

 .هللا تعاىل فيام بعد بالتفصيلحالة الصالة، كام سيأيت إن شاء ا

                                     
 .٧٠ - ٦٨: الفرقان  )١٠٤(



 

 

 
 

 
  

اآلن نأيت إىل نامذج مبارشة من القرآن والسنة يف بيان مالمح هذا املنهج العام الذي أرساه القـرآن 

الكريم والسنة النبوية الرشيفة، من حيث استعامل اسلوبني متضادين خيتلف إحدامها عن اآلخـر أال ومهـا 

 .أسلوب الرتغيب والرتهيب

 
فهو وعد يصاحبه حتبيب اإلنسان وإغراؤه بإنجاز عمل ما جيني من ورائه مـصلحة : أما الرتغيب

أعاملـه وهـذا مؤكـد وحاصـل لكـن الغالـب يف اخلطـاب بـني املـؤمنني  يف ميزان كبرية أو خريا كثريا يصب

M O N M L K J I Q P : الوعد األخوي، لو تأملتم يف قصة ذي القرنني ملا قال هلؤالء القـوم

 e  d c b  a ` _^  ] \ [ Z Y X W V U T S   RL)١٠٥(. 

تالحظ أنه مع املؤمنني قدم الثواب األهم بالنسبة للمؤمن وهو ثواب اآلخرة، ألن املـؤمن عنـده 

يقني بديمومـة وخلـود هـذا الثـواب وأيـضا بقـدره بالنـسبة لثـواب الـدنيا الفانيـة، ولـذلك ملـا تكلـم عـن 

ـــال ـــافرين ق ـــدنيا، يف M L K JL : الك ـــه، M N M L ال ـــم أنف M T S   R Q P O  رغ

UL. 

 M [ Z Y X WLانظر ماذا قدم؟  
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 .ألن هذا هو املقصد األسايس للمؤمن طلب الثواب هناك يف اآلخرة

 M \ [ Z Y X WL ،هناك  M  d c b  a ` _^  ]L. 

 .هذا يف الدنيا

                                     
 .٨٨ - ٨٧: الكهف  )١٠٥(
 ٨٨: الكهف  )١٠٦(



 

 

   

 .لعمل ابتغاء مرضاة اهللا تبارك وتعاىلفلذلك ينبغي أن يربى املسلم عىل ا

ألمهية هذا األسلوب الرفيع الذي يمثل دافعـا لإلنـسان نحـو األعـامل الـصاحلة التـي تـريض اهللا 

 .تبارك وتعاىل شاع جدا يف القرآن الكريم ويف سنة النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم

 ¬ ®  ¯ °  ± M¼ » º  ¹    ¸ ¶ µ ´ ³² : مثال قال اهللا تعـاىل

É È Ç Æ ÅÄ Ã Â  Á À ¿ ¾    ½L)١٠٧(. 

¢ £ ¤  ¥ ¦   § ¨ ©      M  ¬ « ª : ويقــــول تعــــاىل

     Å Ä Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ »  º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯®

                Ú Ù Ø × Ö Õ Ô  ÓÒ Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É È    Ç Æ

ÜÛL)١٠٨(. 

M y x   w v  ut s r   q p o n m l k : ويقــــول اهللا تعــــاىل

| { z © ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ �  ~} L)١٠٩(. 

!  " # $ % & ' ) (   * + M : ويقـــول اهللا عـــز وجـــل

 <; : 9     8 7 6 5 4 3          2 1   0 / . - ,
  K J   I H G F E D C B   A @ ? > =L)١١٠(  

                                     
 .١٥: آل عمران  )١٠٧(
 .٤٣ - ٤٢: األعراف  )١٠٨(
 .١٨ - ١٧: الزمر  )١٠٩(
 .٣٢ - ٣٠: فصلت  )١١٠(
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استعمل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم أسلوب الرتغيب يف تربية أصـحابه ريض اهللا تعـاىل 

ل عن طريق الرتغيب والرتهيب كام ورد يف فضل مثال صـالة الـضحى أو عنهم فحثهم عىل فضائل األعام

 .صالة الليل أو صيام التطوع وغري ذلك من هذه األعامل الصاحلة

 حتبيب عبـاد اهللا يف طاعـة اهللا تبـارك وتعـاىل، كـان يـشجعهم عـىل ففكان من هدي رسول اهللا 

 .إنجازها

ُاعملـوا«: ملا رأى قوما يعملـون يف بئـر زمـزم وحيفـرون، قـال- َ ْفـإنكم ْ ُ َّ ِ َعـىل َ ٍعمـل َ َ ٍصـالح َ ِ َ«)١١٣( 

ْ اهجهـم«: وحسان بن ثابت ملا كان هيجوا املرشكني، كان يقـول ُ ُ ْأو ْ ْهـاجهم َ ِ ِ ُوجربيـل َ ِ ْ ِ َمعـك َ َ  وعـن )١١٤( »َ

ُ املسلم«:  قالف أن النبي بعبد اهللا بن عمر  ِْ ُأخو ُْ ِاملسلم َ ِ ْ ُيظلمـه َال ُْ َُ ِ َوال ْ ُيـسلمه َ ُُ ْومـن ِْ َكـان ََ ِحاجـة ِيف َ َ َ 

                                     
 .٥٧ - ٥١: الدخان  )١١١(
 .١٢ - ١٠: نوح  )١١٢(
 .بصحيح البخاري من حديث جابر   )١١٣(
 .تمتفق عليه من حديث الرباء بن عازب   )١١٤(



 

 

   

ِأخيه ِ َكان َ ِحاجته ِيف اهللاَُّ َ ِ َ ْومن َ َفرج ََ َّ ْعن َ ٍمسلم َ ِ ْ ًكربة ُ َ ْ َفـرج ُ َّ ُعنْـه اهللاَُّ َ ًكربـة َ َ ْ ْمـن ُ ِكربـات ِ َ ُ ِيـوم ُ ْ ِالقيامـة َ َِ َ ْومـن ْ ََ َ َسـرت َ 

ًمسلام ْ ه ُِ َ ُسرت َ َيوم اهللاَُّ َ ْ ِالقيامة َ َِ َ ْ« )١١٥( .  

 .س العملفهذا هو مبدأ اجلزاء من جن-

ْ من«: وقال صىل اهللا عليه وآله وسلم َقرأ َ َ ًحرفا َ ْ ْمن َ ِكتاب ِ َ ُفله اهللاَِّ ِ َ ِبه َ ٌحسنَة ِ َ ُواحلـسنَة َ َْ َ ِبعـرش َ ِْ َأمثاهلـا َ ِ َ ْ َ 

ُأقول َال ُ ٌحرف امل َ ْ ْولكن َ َِ ٌألف َ ِ ٌحرف َ ْ ٌوالم َ َ ٌحرف َ ْ ٌوميم َ ِ ٌحرف َ ْ َ« )١١٦(. 

 : قسمنيوأسلوب الرتغيب أو التشجيع ينقسم إىل

 
 مثال إذا طلبت من الطفل أن حيفظ سورة من القرآن الكـريم فأنجزهـا، فهنـا :أما التشجيع املادي

 .يمكن أن متنحه جائزة أو هدية مكافأة له عىل حفظه

 .قد تكون هدية مادية

 تعـاىل فـيام بعـد طبعا موضوع الثواب والعقـاب لـه ضـوابط يف غايـة الدقـة سنناقـشها بـإذن اهللا-

بالتفصيل، ولكننا هنا نركز عىل مبدأ الرتغيب والرتهيب كمبدأ تربوي عـام حتـى يف حـق الكبـار، ولـيس 

 .فقط يف حق األطفال

 :والقسم الثاين من صور الرتغيب، وه

 
شـادة تعطـي مثل جمرد أن تشكر للطفل أو متدحه وتثني عليه وتشيد بإنجازه أمام الناس، هذه اإل

 .الطفل الثقة بالنفس وتشجعه عىل فعل املزيد من األعامل اجليدة األخرى

 .وسبق أن أرشنا من قبل إىل مبدأ املدح الرتبوي-

                                     
 .بُمتفق عليه من حديث ابن عمر   )١١٥(
 ).صحيح(، قال األلباين تسنن الرتمذي من حديث عبد اهللا بن مسعود   )١١٦(



 

 

 
 

 
  

فهـذا املـدح املعنـوي يـشبع  تربوي، له أمهية يف حث اإلنسان عىل مزيد مـن اإلنجـازمقصد هناك 

 .حاجة عند كل إنسان

 .قديرحاجة نفسية، وهي احلاجة إىل الت

 
َّ من مل يشكر النَّاس مل يـشكر اهللاََّ عـز وجـل«: فوهذا مبدأ إسالمي أصيل، يقول النبي  َ َ َ َ َ َّْ َ ْ ْ َُ ْ ُ ْْ َْ َ«)١١٧( 

َومن مل يشكر النَّاس فقد كفر« ْ ََ َ َ ََ ُ ْْ َ َ ْ ، يعني كفـر نعمـة إنعـام وإحـسان هـؤالء النـاس عليـه، فمـن شـكر اهللا أن »َْ

يك معروفا، فهـذا إشـباع للحاجـة النفـسية عنـد أي إنـسان وهـي احلاجـة إىل التقـدير، تشكر من أسدى إل

فإنسان أدى إليك معروفا أو خدمة، فينبغي أال تكون ناكرا للجميل وأن تعرب عن شكره بالثناء أو بالدعاء 

 .أو غري ذلك

ي حيـدد هـذا فالتشجيع من املمكن أن يكون ماديا ومن املمكن أن يكون معنويـا واملـريب هـو الـذ

 .حسب املوقف الذي يعيشه الطفل

واألساليب الرتبوية ليست قوالب جامدة تتطبق بطريقة عمياء عىل كل الناس، فالبد من مراعـاة 

الفروق الفردية فام يصلح هذا قد يفـسد ذاك، فخـربة املـريب هـي التـي جتعلـه حيـدد األسـلوب املناسـب يف 

 .الرتغيب أو يف الرتهيب

  تنويع األساليب الرتبوية يف الرتبيةلكن املطلوب دائام

 .ممكن جيمع أحيانا بني األسلوب املادي أو التشجيع املعنوي

فاملربون ينادون باستخدام أساليب التـشجيع املـادي مـع األطفـال يف بدايـة األمـر إىل أن يكـسب 

 .الطفل إدراك املعنى، فيصبح للمديح والشكر أثر يفوق اهلدايا واجلوائز

                                     
 .صحيح: ، قال األلباينس ورواه الرتمذي من حديث أيب سعيد اخلدري سة رواه اإلمام أمحد عن أيب هرير  )١١٧(



 

 

   

لبداية يكون كام قلنا، ماديا متحجرا، يعنـي ال يتـأثر إال باألشـياء املحـسوسة، تعطيـه الطفل يف ا-

 ..حلوى، تعطيه ماال، تعطيه كذا

فهذه األشياء املحسوسة أو الثواب املحسوس يدركه أكثر، فإذا نضج أكثر وفهـم املعـاين املجـردة 

 .نده من اجلائزة املاديةفحينئذ سيدرك أنه ربام يكون املديح والثناء وكلمة الشكر أعظم ع

 .مفيد ومطلوب) التشجيع املادي واملعنوي(عىل أي األحوال اجلمع بني األسلوبني 

ومن ثم ينبغي عىل املـريب أو األب إذا وعـد الطفـل بجـائزة معينـة أو بوعـد معـني فالبـد أن يفـي 

 .مبوعده، ألنه إذا أخل بوعده فإن االبن يفقد الثقة يف هذا الوالد أو هذا املعل

 .ما دام الطفل أكمل العمل الذي طلبته منه عىل وجه صحيح، فالبد أن تفي

 .إذا مل تف فهذا يشوه الصورة احلسنة التي يرسمها كل طفل عن أبيه

ِ دعتنـي«: عن عبد اهللا بن عامر قـال ْ َ ِّأمـي َ ًيومـا ُ ْ ُورسـول َ ُ َ ٌقاعـد ف اهللاَِّ َ ِ ِبيتنَـا ِيف َ ْ ْفقالـت َ َ َ َتعـال َهـا َ َ َ 

َأعطيك ِ ْ َفقال ُ َ َهلا َ ُرسول َ ُ َوما ف اهللاَِّ َ ِأردت َ ْ َ ْأن َ ِتعطيه َ ِ ْ ْقالت ُ َ ِأعطيه َ ِ ْ ًمترا ُ ْ َفقال َ َ َهلا َ ُرسول َ ُ َأما ف اهللاَِّ َ ِإنك َ َّ ْلـو ِ َ 

ْمل ِتعطه َ ِ ْ ًشيئا ُ ْ ْكتبت َ َ ِ ِعليك ُ ْ َ ٌكذبة َ َْ ِ«)١١٨(. 

 .هذا فيام يتعلق بأسلوب الرتغيب أو أسلوب التشجيع بقسميه

 فهو وعـد يـصاحبه هتديـد اإلنـسان بالعقوبـة، وحتـذيره مـن األعـامل التـي :لوب الرتهيبأما أس

 .تؤدي إىل الوقوع يف املعايص التي تغضب اهللا تبارك وتعاىل

 .فأسلوب الرتهيب أيضا أسلوب تربوي جيد ال يمكن االستغناء عنه خاصة يف جمال الرتبية

 .آن ويف السنة النبويةوألمهيته ورد ذكره يف كثري من املواضع يف القر

 .هذا هو اإلنذار، هذا هو الرتهيب M : 9 8 7L : يقول اهللا تعاىل

                                     
 .حسن لغريه: ، قال األلباينتسنن أيب داود من حديث عبد اهللا بن عامر   )١١٨(



 

 

 
 

 
  

 M @ ?  >  =   < ; : 9 8 7L)فاإلنــذار هنــا كــام تالحظــون )١١٩ 

 .هو إنذار يف القرآن الكريم

ألن هناك فكرة مضطر إىل أن أصفها بالفكرة الشيطانية، فكرة شيطانية تترسب إىل بعض الـدعاة 

إن هؤالء القرآن ال يؤمنون بالقرآن فكيـف حتـتج بـه، فأنـت :  الشديد، وهي إن الشيطان يقول لهلألسف

اهجر آيات القرآن وأحاديث الرسول عليه الصالة والسالم ألهنم ال يؤمنون بالقرآن وال بالرسـول عليـه 

هم إىل آخـر ص من كتـبالصالة والسالم، فأنت تقنعهم باألدلة العقلية واملناقشات اجلدلية وتأيت هلم بنصو

هي أساليب، لكن األسلوب األسايس، واإلنذار األسايس للبرشية إنام يتم بالقرآن هذه األساليب الغريبة 

 .الكريم، فهذا تعطيل أقوى سالح من أسلحة املؤمنني يف دعوهتم الكفار إىل الدخول يف اإلسالم

 
كرنا مـن قبـل، القـرآن الكـريم يتميـز باإلعجـاز الكافر، ألنه كام ذمع سالح حتى القرآن الكريم 

التأثريي، فالقرآن له تأثري حتى عىل قلب من ال يؤمن به، وهذه هي سنة األنبياء والرسل، هذه سنة رسول 

ـــذار ويف )١٢٠(M  ´³ ² ± ° ¯ L: فاهللا  ـــضا يف اإلن ـــن أي ـــذكري، ولك هـــذا يف الت

   =  <   M8 7< ; : 9 الوعيــــــد، كــــــام نــــــرى يف هــــــذه اآليــــــة الكريمــــــة، 

?@L)فالرسول عليه الصالة والسالم كام أنه هو البشري هو أيضا النذير)١٢١ . 

 M Ô: فالبـــشارة والنـــذارة إنـــام حتـــصل بتبليـــغ آيـــات اهللا، فـــالقرآن نـــزل مـــن أجـــل هـــذا

ÖÕL)فكيف تعطل أقوى سالح يف دعوة الناس إىل القرآن الكريم)١٢٢ . 

 .فانتبه إىل هذا

                                     
 .١٣: فصلت  )١١٩(
 .٤٥: ق  )١٢٠(
 .١٣: فصلت  )١٢١(
 .٢٤: فاطر  )١٢٢(
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أيضا ألمهية أسلوب الرتهيب اسـتعمله رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم يف املواقـف التـي 

 .رك وتعاىلحتتاج إىل بيان الوعيد أو التهديد بالعقوبة ملن يرتكب خمالفة ألوامر اهللا تبا

ٌثالثة«: ففمن ذلك مثال قول النبي  َ َ َأنا َ ْخصمهم َ ُُ ْ َيوم َ ْ ِالقيامة َ َِ َ ٌرجل ْ ُ َأعطى َ ْ َّثم ِيب َ َغدر ُ َ َ«. 

                                     
 .٧٢ - ٧١: مريم  )١٢٣(
 .١٦ - ١٥: الزمر  )١٢٤(
 .٦: التحريم  )١٢٥(
 .٢٠ - ١٨: األحقاف  )١٢٦(
 .١٢٧ - ١٢٤: طه  )١٢٧(



 

 

 
 

 
  

 .يعني عاهد باهللا، وباسم اهللا ثم غدر

ٌثالثة« َ َ َأنا َ ْخصمهم َ ُُ ْ َيوم َ ْ ِالقيامة َ َِ َ ٌرجل ْ ُ َأعطى َ ْ َّثم ِيب َ َغدر ُ َ ٌورجل َ ُ َباع ََ َفأكل ُحرا َ َ َ ُثمنَه َ َ ٌورجل َ ُ َاستأجر ََ َْ ْ َ 

ًأجريا ِ َفاستوىف َ ْ َ ْ ُمنْه َ ْومل ِ َ ِيعط َ ْ ُأجره ُ َْ َ«)١٢٨( 

ْوإياكم«: فوقال  ُ َّ َوالكذب َِ َِ َ َّفـإن ْ َالكـذب َِ ِ َ ِهيـدي ْ
ْ َإىل َ ِالفجـور ِ ُ ُ َّوإن ْ ِ َالفجـور َ ُ ُ ِهيـدي ْ

ْ َإىل َ َومـا ِالنَّـار ِ َ 

ُيزال َ ُالرجل َ ُ ُيكذب َّ َِ َويتح ْ َ َالكذب َّرىََ ِ َ َّحتى ْ َيكتب َ َُ َعنْد ْ ًكذابا اهللاَِّ ِ َّ : ، وقال صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم)١٢٩(»َ

ٌأربع« َ ْ ْمن َ َّكن َ ِفيه ُ َكان ِ ًمنَافقا َ ِ ًخالصا ُ ِ ْومن َ ْكانت ََ َ ِفيه َ ٌخصلة ِ َ ْ َّمنْهن َ ُ ْكانت ِ َ ِفيه َ ٌخصلة ِ َ ْ ْمن َ ِالنِّفاق ِ َّحتـى َ َيـدعها َ ََ َ 

َإذا َاؤمتن ِ ِ ُ َخان ْ َوإذا َ ِ َحدث َ َّ َكذب َ َ َوإذا َ ِ َعاهد َ َ َغدر َ َ َوإذا َ ِ َخاصم َ َ َفجر َ َ َ«)١٣٠( . 

ُاتقوا«: فوقال  َّثم َالنَّار َّ َأعرض ُ َْ َوأشاح َ ََ َّثم َ َقال ُ ُاتقوا َ َّثم َالنَّار َّ َأعرض ُ َْ َوأشـاح َ ََ ًثالثـا َ َ َّحتـى َ  َظنَنَّـا َ

ُأنه َّ ُينْظر َ ُ َإليها َ ْ َ َّثم ِ َقال ُ ْولو َالنَّار ُقواَّات َ ِّبشق ََ ِ ٍمترة ِ َ ْ ْفمن َ َ ْمل َ ْجيد َ ِ ٍفبكلمة َ َ ِ َ ِ ٍطيبة َ َ ِّ َ«)١٣١(. 

 .فالرتبية كالعملة هلا وجهان وجه الرتغيب أو الثواب، ووجه الرتهيب أو العقاب

فيتحتم عىل املريب استخدام أسلوب الرتهيـب يف بعـض املواقـف لكـن ينبغـي أال يبقـى هـذا هـو 

 .و األكثر استخداما يف الرتبيةاألسلوب الوحيد أ

ألن كثرة الرتهيب أو العقاب هلا تأثريات سلبية يف نفسية ويف شخصية الطفل، كام سـنناقش إن -

 ..شاء اهللا تبارك وتعاىل ذلك

                                     
 .ترواه البخاري من حديث أيب هريرة   )١٢٨(
 .تمتفق عليه من حديث عبد اهللا بن مسعود   )١٢٩(
 .بمتفق عليه من حديث عبد اهللا بن عمرو   )١٣٠(
 .تَمتفق عليه من حديث عدي بن حاتم   )١٣١(



 

 

   

ــاىل ــارك وتع ــول اهللا تب ــب، فمــثال يق ــب والرتهي ــلويب الرتغي ــروق بــني أس ــصائص وف ــاك خ : هن

M ¼ » º  ¹    ¸ ¶ µ ´ ³² ±  ° ¯  ®¬ À ¿ ¾    ½

  É È Ç Æ ÅÄ Ã Â  ÁL)ـــدا )١٣٢ ـــة وع ـــا أن يف اآلي ـــتالحظ هن  ف

يصاحبه حتبيب وترغيب بمصلحة أو متعة آجلة تعود عىل صاحبها بخريات مقابل االبتعاد عن لذة ضارة 

 .أو عمل يسء ابتغاء مرضاة اهللا تعاىل وإطاعة أوامره واجتناب نواهيه

 ألنـه وعيـد وهتديـد بعقوبـة إزاء ارتكـاب املـرء -كـام ذكرنـا–أما الرتهيب فهو عكـس الرتغيـب 

 .معصية منهي عنها

فدائام يأيت الرتهيب هتديدا من اهللا سبحانه وتعاىل مصحوبا بإظهار صفة العزة واجلربوت اإلهلـي 

 .ليكون املرء دائام عىل حذر مما تقرتف يداه من ارتكاب اهلفوات واملعايص

 M  ; : 98  7 6        5 4 3 2  1 0 / 

= <L)١٣٣(  
 انظر ختام اآلية

 M =  <   ; :L ولذلك ملا أخطأ أحدهم يف قراءهتا فقال :M± ° ¯ L  أحد

ال، البد أنك أخطأت يف اآلية، ألنه لو رحم وغفر ملا قطع، فلام قطع فـذلك ألنـه : املستمعني العرب، قال

 .٣٨: املائدة M =  <   ; :L عز وحكم 

 . وال يرتك منفذا يف النفس ال يصل إليهفاإلسالم يتبع مجيع وسائل الرتبية

                                     
 .١٥: آل عمران  )١٣٢(
 .٣٨: املائدة  )١٣٣(



 

 

 
 

 
  

الرتبية ال تقترص عىل مبدأ الرتغيب والرتهيب، وإنام هنـاك أنـواع كثـرية جـدا مـن مـسالك تربيـة 

وهتذيب هذه النفس البرشية، هناك أسلوب القدوة، وهناك أسلوب املوعظـة، وهنـاك أسـلوب الرتغيـب 

 .والرتهيب كام ذكرنا

مرة هيـدد بعـدم : جميع درجاته ابتداء من التهديد إىل التنفري، مثالوالرتهيب والتهديد يستخدم ب

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §     ¨  © M ¬ « ª : رضاء اهللا تبارك وتعاىل، يقول اهللا تعـاىل

  ¿ ¾ ½  ¼ »º ¹   ¸ ¶ µ  ´  ³ ² ±    ° ¯ ®L)١٣٤(. 

د مـن الدرجـة مرة هيدد بغضب اهللا تبارك وتعاىل رصاحة كام حدث يف حادثـة اإلفـك، فهـذه أشـ

M w v u t    s r  q p o : التي جاءت يف اآلية يف سورة احلديد يقول اهللا تعـاىل

 ® ¬ « ª © ¨    § ¦ ¥    ¤  £ ¢ ¡ � ~ } |  { z    y  x
  » º              ¹      ¸ ¶     µ ´ ³ ² ± °  ¯L)مرة أخرى هيـدد بحـرب مـن اهللا .)١٣٥

 Mx w v u £ ¢            ¡  � ~ } | { z  y : ورسوله، يقـول اهللا عـز وجـل

 §  ¦ ¥ ¤L)١٣٦(  

 . إعالن حرب-

 M µ ´  ³ ²  ± ° ¯ ® ¬« ª © ¨ §

¸¶L)١٣٧(. 

                                     
 .١٦: احلديد  )١٣٤(
 .١٧-١٥: النور  )١٣٥(
 .٢٧٩-٢٧٨: البقرة  )١٣٦(
 .٢٧٩: البقرة  )١٣٧(



 

 

   

! "  # $ % &  ' )     ( *    M : ومــرة أخــرى هيــدد بالعقــاب يف اآلخــرة
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 A @L)١٣٨(. 

ــا ــا بالعق ــدد أحيان ــضا هي ــدنياأي M  i h g f e d c : ب يف ال

 jL)ــــول)١٣٩ ــــول )١٤٠(M ? > = < ; : 9      8 7 6L : ، ويق :  ويق

M  Q P O` _ ^ ]   \ [ Z Y XW V U T S R aL)١٤١(. 

 .ثم أيضا يوقع العقاب، وهذه درجة أخرى أبعد من جمرد التهديد

 M 32   1 0   /      . - , +L)و)١٤٢  M 2  1 0 /

        5 4 3L)١٤٣(. 

ا التنوع سواء من حيث أساليب الرتبويـة، ثـم مـن حيـث أسـاليب الرتغيـب وتنـوع أسـاليب هذ

الرتهيب أيضا وتفاوت درجاهتا، يفيد أن هذه عقوبات أو ترغيب أو ترهيب ألنواع خمتلفـة ومتفاوتـة مـن 

 الناس، ماذا يقول الشاعر؟

 واحلر تكفيه اإلشارة  العبد يقرع بالعصا 

 .اإلشارة البعيدة فريجتف قلبه وهيتز وجدانه من الناس من تكفيه :يعني

 .ويعدل عام هو مقدم عليه من انحراف، ومنهم من ال يردعه إال الغضب الرصيح

                                     
 .٦٩ - ٦٨: الفرقان  )١٣٨(
 .٣٩: التوبة  )١٣٩(
 .١٦: الفتح  )١٤٠(
 .٧٤: التوبة  )١٤١(
 .٢: النور  )١٤٢(
 .٣٨: املائدة  )١٤٣(



 

 

 
 

 
  

ومنهم من يكفيه التهديد بعذاب مؤجل التنفيذ، ومـنهم مـن البـد مـن تقريـب العـصا منـه حتـى 

 .عىل جسمه كي يستقيميراها عىل مقربة منه، ومنهم بعد ذلك فريق البد أن حيس لذع العقوبة 

 ..فأساليب الرتبية اإلسالمية كام أرشنا متنوعة جدا كام سنفصل بعد ذلك إن شاء اهللا تعاىل-

هناك الرتبية بالقدوة، وهناك الرتبية بالعادة، وهناك الرتبية باملوعظـة، وهنـاك الرتبيـة باملالحظـة، 

 .وهناك الرتبية أيضا بالعقوبة وباإلفادة كام ذكرنا

ة بالقدوة ميزهتا أهنا تكسب الولد أفضل الصفات وأكمل األخالق ويرتقى نحو الفضائل فالرتبي

 .واملكرمات وبدون القدوة ال ينفع مع الولد تأديب وال يؤثر فيه موعظة

وهناك الرتبية بالعادة، وهذه تصل باإلنسان أيضا أو بالطفـل إىل أفـضل وأطيـب الثمـرات ألهنـا 

 . الطفلتغرس األعامل الصاحلة يف هذا

بـدون ذلـك وبدون الرتبية بالعادة وهي االستمرار، االسـتمرار يف الـيشء حتـى يـصبح عـادة، -

 .يكون املريب مثل الذي يكتب عىل صفحة ماء أو يرصخ يف واد أو ينفخ يف رماد بال فائدة وال جدوى

ود أن يعني لو طبقناها يف الصالة، فيكون الطفل تعود حتـى قبـل أن يـصل إىل الـسابعة هـو تعـ-

يرى أمه تصيل وأباه يصيل، فبسبب وجود هذه القدوة احلـسية أمامـه فيحـاول حتـى وهـو ابـن الـثالث أو 

 .األربع سنوات يقلد أو يقتدي بأبيه يف مسألة الصالة

 يشء طبيعي بدون أن يكلمه أحد، ملاذا؟

ا يامرسـه ألنه عنده أن هذا األب أو األم أفضل وأحسن ناس يف الدنيا كلها، ومن ثـم يـتقمص مـ

 .األبوان أمامه من أساليب

 .فإذا جاءت السابعة وحان وقت تدريبه عىل الصالة، تبدأ بأمره بالصالة

هو ال يؤمر بالصالة قبل السابعة وهذا رعاية ملراحل نموه املختلفة، ولكن جمرد أن يـرى القـدوة 

 .فهذا يغرس يف نفسه أن هذا يشء حسن وينبغي االقتداء به



 

 

   

 .لصالة، فاألمر بالصالة إعانة له عىل التعود عىل املحافظة عىل الصالةبعد ذلك يؤمر با

إذا اإلنسان تدرج وراعى هذا التدرج، الرتبية بالقدوة والرتبية بالعادة ونحو ذلـك، هـل يتـصور 

هلذا الطفل إذا بلغ العارشة، يقرتب من النضج ويكون أكمل من املرحلة السابقة، هل مثل هذا حيتاج ألن 

  الصالة؟يرضب عىل

يف الغالب، لكن ال جيئ أحدهم ويتجاوز كل املراحل السابقة ويظل مقرصا حتى يـصبح ابنـه يف 

سن العارشة ويبدأ معه بالرضب، فأنت الذي قرصت يف املراحل السابقة، أو يرضب بعد التكليف، وبعد 

املبكـرة وإعطـاء كـل التكليف خالص هو أصبح مسئوال ومكلفا، فإذا البد من االنتباه من هـذه املراحـل 

 .مرحلة حقها

ولكن الرتبية باملوعظة الكلمة اهلادئة والنصيحة الراشـدة، والرتبيـة باملوعظـة مـن أنواعهـا أيـضا 

الرتبية بالعربة، ألن العظة تصل بطريقة غري مبارشة عن طريـق القـصص أو احلـوار أو األسـلوب الرشـيد 

 احلكيم والتوجيه املؤثر

 .وهناك الرتبية بالعقوبة كام ذكرنا حتى ال يسرتسل يف املخالفاتهناك الرتبية باملالحظة،

يقول األستاذ حممد قطب يف كتابه عن الرتبية، حيـنام ال تفلـح القـدوة وال تفلـح املوعظـة، فالبـد 

أيضا من عالج حاسم يضع األمور يف وضعها الصحيح، والعالج احلاسم هو العقوبة، وبعـض اجتاهـات 

من العقوبة وتكره ذكرها عىل اللسان، ولكن اجليل الذي أريد له أن يرتبى بـال عقوبـة الرتبية احلديثة تنفر 

يف أمريكا جيل منحل متميع مفكك الكيان، إن العقوبة ليست رضورة لكل شخص فقد يستغني شخص 

بالقدوة وباملوعظة، فال حيتاج يف حياته كلها إىل عقاب، ولكن الناس ليسوا كلهم كذلك بال ريب، ففـيهم 

 .من حيتاج إىل الشدة مرة أو مرات



 

 

 
 

 
  

طبعا العقوبة أيـضا حيـنام نـذكر هـذا يف العقوبـة، حـذار أن يقفـز إىل أذهاننـا إن العقوبـة تـساوي 

الرضب، بالعكس العقوبة مراحل متعـددة آخرهـا مـا هـو آخـر الـدواء، آخـر الـدواء الكـي، فهـي عقوبـة 

 .اضطرارية يف النهاية، آخر مرتبة يستعملها املريب

 وليست العقوبة أول خاطر خيطر عـىل قلـب املـريب وال أقـرب سـبيل، :ل األستاذ حممد قطبيقو

 .فاملوعظة هي املقدمة، والدعوة إىل عمل اخلري والصرب الطويل عىل انحراف النفوس لعلها تستجيب

M Z Y X W    V   U T S R Q  P O N M L  :يقول اهللا تعاىل
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 هذا ليس فقط مع الكافر، وإنام مع  )١٤٥(M | {  z y x  w vL : وقال تعاىل

 .أي أحد تدعوة بام يف ذلك األوالد

 .)١٤٦(M ` _ ^  ]L  :يقول تعاىل

واملوعظة وسـائل خمتلفـة ال وسـيلة واحـدة، والقـرآن مـيلء باللمـسات الدقيقـة اللطيفـة املوحيـة 

 .ز الوجدان وتؤثر فيه بكل وسائل التأثرياملؤثرة التي هت

ولكن الواقع املشهود يؤكد أن هناك أناس ال يصلح معهم ذلك كله أو يزدادون انحرافا كلام زيد 

هلم يف الوعظ واإلرشاد وليس مـن احلكمـة أن نتجاهـل وجـود هـؤالء أو نتـصنع الرقـة الزائـدة فنـستنكر 

العيـادات الـسيكولوجية قـد تـصلحهم، وال أحـد يمنـع ومنحرفـون، و. الشدة عليهم، إهنم مـرىض، نعـم

 .عنهم العالج النفيس أو أي نوع من أنواع العالج

                                     
 .٣٤ - ٣٣: فصلت  )١٤٤(
 .١٢٥: النحل  )١٤٥(
 .١٠: املزمل  )١٤٦(



 

 

   

ولكن فلنحذر أن نجعل وسيلتنا يف تربية النفوس أن نجارهيا يف انحرافاهتا ونتلمس هلـا األعـذار 

 .فإن ذلك يبعث عىل االنحراف ويزيد عدد املنحرفني

 .انية كثريا ما تفلح يف تربية األطفال عىل استقامة ونظافة واستواءإن الرتبية الرقيقة اللطيفة احل

 تـرض -التـي هبـا محايـة زائـدة وتـدليل زائـد–ولكن الرتبية التي تزيد من الرقة واللطـف واحلنـو 

 .رضرا بالغا ألهنا تنشئ كيانا ليس له قوام

 التعب، وال مـشقة والنفس يف ذلك كاجلسم إذا رفقت بنفسك رفقا زائدا فلم حتمله جهدا خشية

 خشية اإلهناك فالنتيجة أنه ال يقوى أبدا وال يستقيم له عود

 .يعني الشخص الذي يتجنب محل أشياء ثقيلة أو عمل مهام فيها مشقة خشية أن يرهق-

 ما الذي حيصل؟

، )use it or loose it(حيصل ما يسمونه يف الطب الضمور الناتج عن اإلمهال أو عـدم االسـتعامل 

 .ستعمل احلاسة وإال سوف تفقدها وحيصل هلا ضموريعني ا

 فالشخص الذي يريد أن يبني العضلة ماذا يعمل؟

البد أن حيمل أثقاال متدرجة يف االزدياد حتى يعود ذلك عليه بالقوة والنامء، ولكن الـذي هيمـل 

 ذلك ويعطل عضالته، فام الذي حيصل؟

 .الرخاوة والليونة والضعف

 جلسم إذا رفقت بنفسك رفقا زائدافالنفس يف ذلك كا: يقول

 .هو مطلوب الرفق بالنفس لكن يف حدود

فالشخص الذي يرفق بنفسه رفقا زائدا فلم حتمله جهدا خشية التعب، وال مشقة خـشية اإلهنـاك 

 فالنتيجة أنه ال يقوى أبدا وال يستقيم له عود



 

 

 
 

 
  

ة أهنـا تتميـع، وتنحـرف وال وإذا رفقت بنفسك رفقا زائدا فلم حتملها أبدا عىل ما تكـره، فالنتيجـ

 .تستقيم

 .فالنفس أيضا البد فيها من مكابدة جهد ومشقة حتى تستقيم-

ــدد  ــشط الغ ــة تن ــة املراهق ــثال يف مرحل ــسان م ــاىل، أن اإلن ــبحانه وتع ــة اهللا س ــن حكم ــذلك م ول

واهلرمونات وكذا، بحيث أنه يكون عنده رغبة وشهوة شديدة مثال، وإن مل يكن حتـى نـضج مـن الناحيـة 

 .العقلية أو مل تنضج شخصيته بعد

 يعني عدم تيرس الزواج يف هذا السن املبكر مع وجود هذا الدافع يقويه أم يضعفه؟

 ألنه يربيـه عـىل تأجيـل الرغبـات، تأجيلهـا وعـدم اسـتيفائها كلـام سـنحت لـه، وإنـام هـذا ؛يقويه

 تدريب يقويه وليس يضعفه، يقويه عىل ماذا؟

 يف احلال، فهـذا يدربـه عـىل كـبح مجـاح هـذه الـنفس والتـدرب عـىل عىل أنه ليس كلام اشتهى نال

 .تأجيلها حتى يفرغ من تعليمه أو يشتغل أو يأيت بكذا أو كذا من متطلبات الزواج

 فمثل هذا لوضع فيه جهد ومشقة للنفس ولكنه يضعفه أم يقويه؟

وسـعة، وإنـام تأجيـل يقويه، ألن مثل هذه املصلحة ال يمكن أن تتحقق لو أن األمور فيها رخاوة 

 .استيفاء الشهوات يقويه ويعينه عىل كبحها إىل أن يأيت الوقت املناسب

 والنفس يف ذلك كاجلسم إذ رفقت بجسمك رفقا زائدا فلـم حتملـه جهـدا خـشية التعـب، :يقول

 .وال مشقة خشية اإلهناك فالنتيجة أنه ال يقوى أبدا وال يستقيم له عود

 فلم حتملها أبدا عـىل مـا تكـره، فالنتيجـة أهنـا تتميـع وتنحـرف وال وإذا رفقت بنفسك رفقا زائدا

 .تستقيم



 

 

   

 M '&         %  $ # " !L)وأنت مطالب بفعل ما فيه كره ومـشقة ألن هـذا  )١٤٧

 .هو الذي يريب هذه النفس

ــستقيم– وفــضال عــن ذلــك :يقــول ــع وتنحــرف وال ت ــنفس إذ تركــت تتمي ــي نتيجــة أن ال  -ُيعن

هنا تشقي صاحبها، ألهنا ال تدع لـه فرصـة يتعـود فيهـا عـىل ضـبط مـشاعره وشـهواته باإلضافة إىل ذلك فإ

 .فيصطدم بالواقع األريض الذي ال يعطي الناس قط كل ما يشتهون

 .ومن هنا كان البد من يشء من احلزم يف تربية األطفال

اج إن تربيـه ومن أجل ذلك يف تربية األطفال، نحتاج أحيانا أن نعمل هلم نوع من اإلحباط، حتت-

عىل حتمل اإلحباط، وليس كل شيئا يريده البد أن ينفذ فيصبح سلطانا بال تـاج، يـأمر وينهـى ويـتحكم يف 

 كل من يف البيت، واآلباء يعترب أن اإلحسان للطفل أن يلبي له كل ما يطلب

 مـا لكن الطفل أحيانا حيتاج أن حتبطه ويتعود عىل حتمل اإلحبـاط ويتعـود أن يف احليـاة لـيس كـل

يشتهيه يـشرتيه ولـيس كـل مـا يطلبـه ينالـه، وإنـام الواقـع يف واقـع احليـاة أنـه سـيعجز عـن حتـصيل بعـض 

 .األهداف أحيانا

 .فإذا أردت أن تعود ابنك مثال عىل االستئذان، وأن ال يدخل بابا مغلقا إال بعد أن يستأذن

ادخـل، وقـد يقـول : ل لـكفبداية تفهمه طبعا تفاصيل االستئذان، وأن من بداخل الغرفة قد يقو

 .ارجعوا، أو ارجع: لك

 رة الثانية والثالثة تبدأ تقول له ماذا؟املف

 .ادخل

 لكن البد من مرة تعمل تصدمه وتسبب له احباط

 .ارجعوا: لكن احباط حمكوم، تعمل له صدمة باإلحباط، بإنك تقول له

                                     
 .٢١٦: البقرة  )١٤٧(



 

 

 
 

 
  

، مع أنه من املمكـن أن وليس هناك داع ألن يرجع، ولكن من أجل أن تدربه عىل حتمل اإلحباط

يدخل ال مـشكلة، ولكـن تتعمـد إنـك أحيانـا حتبطـه احباطـا خفيفـا، ألنـه يف أول مـرة سيـصطدم صـدمة 

 ارجعوا: كيف أيب يقول يل: شديدة

 .يعني صدمة وإحباط فقد تعود عىل أن يلبى طلبه

تعـود عليـه، لكنها مفيدة له، ألنه يف أول مرة سيصدم وحيبط، لكن بعد ذلك مع تكرر االحباط ي

إن مـن حـق مـن يف داخـل البيـت أن يقـول نعـم أو ال، : ويكون متوقعا حني يستأذن عليك أو عـىل غـريك

 .ادخل أو ارجع، هذا حقه

بدون ما حتصل مشكلة فالبد من يشء من احلزم يف تربية األطفـال وتربيـة الكبـار لـصاحلهم هـم 

 .قبل صالح اآلخرين

 .و العقوبة أو التهديد باستخدامها يف بعض األحيانفمن مالمح هذا احلزم استخدام احلد أ

,  - . / M  0 : ًفإذا أسلوب الرتبية بالرتغيب والرتهيب هو أسلوب مبني عىل قوله تعاىل

 3    2 1L)١٤٨(. 

ولذلك بسبب علم اهللا بطبائع خلقه، سواء خلق اإلنسان الرجل أو املرأة، والطفـل أو الكبـري أو 

 .هللالشيطان، ألنه ممن خلقه ا

 M / . -  ,L  فاهللا يعلم سبحانه وتعاىل هذه النفوس وطبائعهـا، وهـو الـذي فطرهـا عـىل

هذه الفطرة، ولذلك جاء األسلوب الرتبوي اإلسالمي موافقا ومبنيا عـىل مـا فطـر اهللا عليـه اإلنـسان مـن 

 والـشقاء وسـوء الرغبة يف اللذة والنعيم والرفاهية وغريزة حب البقاء، ويف نفس الوقـت الرهبـة مـن األمل

 .املصري

                                     
 .١٤: امللك  )١٤٨(



 

 

   

وكام ذكرنا من قبل إن مجيع الكائنات احلية تقريبا تبتعد عام يؤذهيا حال شعورها به وتقبل عىل مـا 

 .يلذها وحيقق هلا استمرار احلياة أو جنسها

 فهـذه أوىل )١٤٩(M é è  ç æ å  ä  ã â áL : وهذا هـو املقـصود بقولـه تعـاىل

 :مراتب اهلداية األربع

هلداية، اهلداية العامة جلميع املخلوقات، هداية إىل ما يـصلحها، والقـصص يف ذلـك أول مراتب ا

فيها من األعاجيب اليشء الكثري جدا، أعاجيب احلرشات واحليوانات والوحوش وكـل مـا خلـق اهللا مـن 

الكائنات حتى غري عاقلة، مثال بعض احلرشات التي تغري لون جلدها بحيـث يتوافـق مـع البيئـة، ويـسهل 

 .ختباء عليهااال

لو درستم سلوك الوحوش واحليوانات والطيور والنحـل والنمـل وكـل هـذه األشـياء، أنـت لـو 

 حاولت تطارد رصصور هيرب أم يستسلم، ألن ليس عنده عقل؟

ال هو ليس عنده عقل لكن اهللا سبحانه و تعاىل فطره عىل حب البقاء وحب التناسل، وبقـاء هـذا 

ة جدا ورائعة ترشح هذه اآلية الكريمـة، لكـن لـيس هـذا هـو أوان الكـالم النسل، وفعال هناك أشياء مجيل

 .فيها

فاهللا سبحانه وتعاىل ميز اإلنسان عن احليوانات بقدرتـه عـىل الـتعلم واالعتبـار والتفكـري ملـا بعـد 

 .هذه احلياة

 .هذا من خواص اإلنسان

دار وخيتـار بيـنهام سـواء يف وأيضا ميز اإلنسان بأنه يعمل وحيرض للمستقبل ويميز بني النـافع والـ

 .العاجل او اآلجل

                                     
 .٥٠: طه  )١٤٩(



 

 

 
 

 
  

من أوضح األمثلة عىل ذلك أن الفتى تستيقظ عنده الرغبة اجلاحمة يف الـزواج منـذ بلوغـه احللـم، 

لكنه يؤجل ذلك إذ جيد نفـسه عـاجزا عـن نفقـات احليـاة الزوجيـة فيفـضل لـذة ومتعـة مؤجلـة ولـو كـان 

حسب ما يبدو له، عىل لذة عاجلة ينغصها احلرمان والنكـد أو التأجيل مديدا، ولكنها مكفولة االستقرار ب

 الخ.. ت او سوء السمعة أو نقمة املجتمعخراب البيو

هكذا يرغبه جمتمعه بزواج هانئ مستقر إن هو صرب ونال الشهادات أو اخلربات أو القدرات عىل 

 مـن -و األصدقاء أو األقاربجمتمع األبوين أ–الكسب وإعالة الزوجة وتأمني املسكن كام يرهبه املجتمع 

 .النتائج الوخيمة إن هو اقرتف لذة غري مرشوعة أو ترسع يف زواج غري مناسب وال مالئم

 
 إذا ما هي ميزات الرتغيب والرتهيب القرآين والرتغيب و الرتهيب النبوي؟

ات التي يمتاز هبا الرتغيب والرتهيب اإلسالمي عن األسلوب الغريب يف وهذه امليزة، ما هي امليز

 الرتبية؟

ال شك بام أن املنهج اإلسالمي طبيعته أنه منهج رباين موات وموافق ونسجم مع فطرة اإلنسان، 

 .فمن ثم البد أن يمتاز عن املناهج الغربية يف أشياء كثرية

اع والربهان، فليس مـن آيـة فيهـا ترغيـب أو ترهيـب الرتغيب والرتهيب القرآين يعتمد عىل اإلقن

بأمر من أمور اآلخرة إال وهلا عالقة أو فيها إشارة من قريـب أو بعيـد إىل اإليـامن بـاهللا واليـوم اآلخـر عـىل 

 .الغالب

 )١٥٠(MHG F E D  C B A @L : أو فيها توجيه اخلطاب إىل املـؤمنني

 .فالكذب صفة من صفات الذين جيحدون اآلخرة

 اآليات التي فيها ترغيب وترهيب، إما أهنا دائام أو يف الغالب تـشري مـن قريـب أو بعيـد إىل فنجد

 .اإليامن باهللا واليوم اآلخر، أو فيها خطاب للمؤمنني، ختصيص املؤمنني باخلطاب

                                     
 .١٠٥: النحل  )١٥٠(



 

 

   

M P  O N ربط املسألة باإليامن، يعني حتى احلجاب ملا ربنا أمـر بـه أو غـض البـرص 

R QL)١٥١(. 

 ؟M PL  ما إعراب :فضيلة الشيخ

وعالمـة جزمـه ... إن تقـل هلـم غـضوا: فعل مـضارع جمـزوم بـرشط مقـدر، تقـديره :طالب علم

 )يغضون: (حذف النون؛ ألن أصله

 .قل للمؤمنني غضوا أبصاركم يغضوا: أحسنت، أصل الكالم..  نعم :فضيلة الشيخ

 .ف يغضون هذا األمرفهنا إشارة إىل أن املؤمنني البد أن يمتثلوا هذا األمر وبالفعل سو

 M  UT S R Q P  O NL)١٥٢(  M c b   a `
 f e dL)١٥٣(   

ــة أيــضا يف ســورة األحــزاب ــا )١٥٤(M s r q p o n mL : اآلي  فهن

 .اخلطاب خاص بمن؟ باملؤمنات

فهنا كثري من األحكام تأت مرتبة عىل توجيه اخلطاب عىل املؤمنني واملؤمنـات، وال شـك أن هلـذا 

بداية الصحيحة يف الرتبية، هي البداءة بغرس اإليامن والعقيدة الصحيحة يف نفوس معنى تربويا وهو أن ال

 .الناشئني، ألنه إذا آمن فسيتسنى لنا بعد ذلك أن نرغبهم يف ثواب اجلنة، أو نرهبهم من عذاب اهللا

 .ويكون للرتغيب والرتهيب ثمرة عملية سلوكية

 من القـصة القرآنيـة ثـم يعقبهـا التهديـد أو أيضا يكون الرتغيب أو االقناع عن طريق أخذ العربة

 .الرتغيب

                                     
 .٣٠: النور  )١٥١(
 .٣٠: النور  )١٥٢(
 .٣١: النور  )١٥٣(
 .٥٩: األحزاب  )١٥٤(



 

 

 
 

 
  

م اجلنة أيضا من مميزات الرتغيب أو الرتهيب اإلسالمي أنه يأت مصحوبا بتصوير فني رائع لنعي

بأسلوب واضح يفهمه مجيع الناس، لذلك جيب عىل املريب أن يـستخدم الـصور واملعـاين أو لعذاب جهنم 

كتصوير مواقف القيامة بالصور القرآنية مدعومة بالتفاصـيل اهللا وثوابه نبوية يف عرضه لعقاب القرآنية وال

النبوية، كقصة الشفاعة مثال التي يطلبها الناس يف موقف احلرش من مجيع األنبيـاء لـشدة اهلـول فيعتـذرون 

 .إال رسول اهللا حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم

الـذي خيـرب عـن مواقـف يـوم وقصة آخر رجل يدخل اجلنة، ونحـو ذلـك مـن القـصص النبـوي 

 .القيامة

ــارة  ــوي يعتمــد عــىل إث ــب والرتهيــب القــرآين والنب ــزات أن أســلوب الرتغي أيــضا مــن هــذه املي

 .االنفعاالت وتربية العواطف الربانية

M 7 : فهذه تتضمن تربيـة وجدانيـة كعاطفـة اخلـوف مـن اهللا سـبحانه وتعـاىل، فيقـول اهللا تعـاىل

 <       ; : 9 8L)بــاده الــذين خيافونــه ووعــدهم الثــواب العظــيم، وقــال ومــدح ع)١٥٥ :

M D C B A @ ?L)بـل أمرنــا أن نــدعوه خوفــا وطمعــا)١٥٦  : M |{  z y x

 ¢ ¡ � ~        }L)١٥٧(. 

 M ² ± °  ¯ ® ¬« ª ©   ¨ § ¦  ¥ ¤ £
 ´ ³L)عىل أساس من هذه العاطفة اجلياشة والرتبيـة الوجدانيـة العاطفيـة بنيـت بعـض )١٥٨ 

 .)١٥٩(M  8   7 6  5 4L :  تعاىلالعبادات، قال

                                     
 .١٧٥: آل عمران  )١٥٥(
 .٤٦: الرمحن  )١٥٦(
 .٥٥: األعراف  )١٥٧(
 .٥٦: األعراف  )١٥٨(
 .٨: البينة  )١٥٩(



 

 

   

ــاىل ــبحانه وتع ــال س M    { z y      x w v u t s r q p : وق

© ¨ § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡� ~ } |L)نفس هذه العاطفة، وهي اخلـوف مـن اهللا )١٦٠ 

M D : سبحانه وتعاىل بنيت علها معامالت إسالمية كثرية كالنصح يف البيع والرشاء ورعايـة اليتـيم

 L  K J I H G  F E  S R Q P O N ML)١٦١( 
كحسن معاملـة الزوجـة والعـدل بـني األوالد فكـل مـن خـاف ربـه كـان انـسانا فاضـال عـادال يف سـلوكه 

 .ومعامالته، ومن مل يستح من ربه يفعل ما يشاء بال ضابط وال وازع له قلب كاحلجارة أو أشد قسوة

قياد والعبودية هللا سبحانه من ذلك أيضا عاطفة اخلشوع ومعناه التذلل واخلضوع، والشعور باالن

 .وتعاىل، واخلشوع هو ثمرة اخلوف من اهللا

فنحن نرى يف الـدنيا أن النـاس إذا خـافوا مـن بعـض الطواغيـت الباطـشني فـإهنم يـسارعون إىل 

االنقيـاد إىل أوامــرهم واخلــضوع هلــا ولــو ظاهريــا ولكــن اخلــشوع هللا يمتــاز عــن اخلــضوع الظــاهري بأنــه 

تبعية هللا تعاىل وبطاعتـه واإلذعـان لعظمتـه إذعانـا ناجتـا عـن األعجـاب بآثـار مصحوب بشعور حقيقي بال

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ M : إبداعه وتدبريه يف هذا الكون ويف أنفسنا، يقول اهللا سبحانه وتعاىل

 ¬ « ª ©  ¨     §L)إىل آخر اآلية..)١٦٢. 

M : 9 8: بل هذا اخلشوع له عالمات جسدية تظهر عىل بدن هذا اإلنسان، يقـول تعـاىل

 J I  H G F E D C B A    @ ? > =       < ;
LKL)١٦٣(. 

                                     
 .٩٤: املائدة  )١٦٠(
 .٩: النساء  )١٦١(
 .١٦: احلديد  )١٦٢(
 .٢٣: الزمر  )١٦٣(



 

 

 
 

 
  

مما ينبغي أن يراعى أيضا عنـد الرتبيـة بالرتغيـب والرتهيـب أن يكـون املـريب صـادقا يف انفعاالتـه 

بنصوص الرتغيب والرتهيب، ألنه إذا كان صادقا يف مشاعره فإن هذه املشاعر تنتقل بالعدوى تتعـدى إىل 

 .يث ينقادون له وحيبونه ويقلدونههؤالء املربني ح

وإذا كان صادقا أيضا ستتخذ مالمح وجهه وهلجة كالمه اهليئة التـي تثـري هـذه االنفعـاالت كلـام 

اقتىض األمر، كذلك ينبغي االعتامد عىل االقناع والتكـرار لرتبيـة العواطـف الربانيـة، فتكـرار االنفعـاالت 

اسـبات خمتلفـة كالقـصة والوصـف واحلـوار واالسـتفهام املتشاهبة مرة بعد مرة حول موضـوع معـني وبمن

واستجواب الطالب، فهذا يريب يف النفس االستعداد الدائم لثورة انفعالية وجدانيـة، كلـام وجـد اإلنـسان 

 .نفسه يف موقف مشابه

 ;  >   = M: فالعواطف دافع مهم من دوافـع الـسلوك، حتـرض اإلنـسان عـىل الـصرب

   E D    C B A @      ? > H    G      FL)ــــشاعر والعواطــــف واألمــــور )١٦٤  فهــــذه امل

الوجدانية حترض اإلنسان عىل الصرب وتغذي طاقتـه وهـي ال تقـل أمهيـة عـن الـدوافع الغريزيـة بـل هـذه 

 .هتيمن عليها وتوجهها وتنظمها وتسمو هبا،  وهبا يمتاز اإلنسان عىل احليوان

هيـب كـاخلوف واخلـشوع،كذلك يف الـنفس فكام أن بالنفس عواطـف سـلبية توافـق الرتبيـة بالرت

َعواطف إجيابية توافق الرتبية بالرتغيب كاملحبة، كل إنسان منذ الطفولة يميل إىل أنه حيب وحيب ِ. 

هو تعلق املحب باملحبوب وتتبـع آثـاره ودوام ذكـره وحـضور القلـب معـه، وعمـل مـا : واحلب

 .يرضيه وحيقق رسوره

M S R Q P O N  M [ Z Y  XW      V U T  :يقول اهللا تعاىل

 ^] \L)يعني من أهل األنداد يف حمبتهم أصنامهم أو أندادهم)١٦٥. 

 وحلبهم هللا ومتام معرفتهم به وتوقريهم وتوحيدهم لـه ال يـرشكون :يقول ابن كثري رمحه اهللا تعاىل

 .به شيئا، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجئون إليه يف مجيع أمورهم

                                     
 .١٥٦ - ١٥٥: لبقرةا  )١٦٤(
 .١٦٥: البقرة  )١٦٥(



 

 

   

تأيت عن طريق الرتغيب والرتهيب هي من أركان وركائز الرتبية اإلسـالمية فهذه العواطف التي 

< ? @            M F E  D C  B A : يقـول اهللا تعـاىل. والتزكية اإلسالمية للنفـوس البـرشية

 M  L K J IH   GL)١٦٦(. 

 . الذي يبلغ أوامر اهللا من رشوط حمبته تبارك وتعاىلففجعل اتباع رسول اهللا 

ــــــــول  ــــــــضا يق ــــــــاىلأي M   x w v u t s r q p o n m  l : اهللا تع

yL)كام يف اآلية الكريمة)١٦٧ . 

عىل أي األحوال ينبغي التـوازن بـني مـسألة الرتغيـب والرتهيـب ال نـتامدى يف الرتغيـب بحيـث 

يصل بالناس إىل االغرتار باهللا تبارك وتعاىل، وال نتامدى يف الرتهيـب بحيـث يـصلون إىل القنـوط واليـأس 

 .اهللا تبارك وتعاىل، فكل ذلك مذموممن رمحة 

ــــــاىل ــــــارك وتع ــــــول اهللا تب M v        u t s r q p o n m  :يق

w  ©  ¨ § ¦  ¥ ¤£ ¢ ¡ � ~  } | { z y x
 ´ ³ ²    ± ° ¯ ® ¬ « ªL)فالفرح بزوال الشدة قد ينيس )١٦٨ 

 .ىل املعايصاإلنسان عقاب اهللا وقدرته وجيعله فخور بنفسه معتدا بحوله وقوته وبالتايل يعود إ

 
 .فيجب أن جيمع اإلنسان بني اخلوف والرجاء

اخلـوف مــن عقــاب اهللا واخلـوف مــن عظمــة اهللا ومقامـه تبــارك وتعــاىل، فـال يطغــى وال يتملكــه 

 .الغرور، والرجاء يف رمحة اهللا فال ييأس من عفوه

                                     
 .٣١: آل عمران  )١٦٦(
 .٥٤: املائدة  )١٦٧(
 .١١ - ٩: هود  )١٦٨(



 

 

 
 

 
  

ــاىل ــول اهللا تع ــول )١٦٩(M S R Q   P O   N   M LL  :يق ــضا  ويق - . M أي

 6     5 4    3 2 1 0 /L)١٧٠(. 

فنحن يف جمال الرتغيب والرتهيب البد أن نستجمع يف قلوبنا وأذهاننا صفات الكامل اإلهلي مـع 

ما يقابلها أيضامن تلك الصفات، فاستشعار غضب اهللا جيب أال ينسينا رمحته، وإرادته املطلقة ال ينبغي أن 

 .)١٧١(M k j i  h gf e d c L: تنسينا حكمته، يقول اهللا تعاىل

ْلو«: صويقول النبي  ُيعلم َ َ ْ ُاملؤمن َ ِ ْ َعنْد َما ُْ ْمن اهللاَِّ ِ ِالعقوبة ِ َ ُُ َطمع َما ْ ِ ِبجنَّته َ ِ َ ٌأحد ِ َ ْولو َ ُيعلـم ََ َ ْ ُالكـافر َ ِ َ ْ 

َعنْد َما ْمن اهللاَِّ ِ ِالرمحة ِ َ ْ َقنَط َما َّ ْمن َ ِجنَّته ِ ِ ٌأحد َ َ ُاجلنَّة«: ف، ويقول )١٧٢(»َ ُأقرب َْ َ ْ َإىل َ ْأحـدكم ِ ُ ِ َ ْمـن َ ِرشاك ِ ِ
ِنعلـه َ ِ ْ َ 

ُوالنَّار ُمثل َ ْ َذلك ِ ِ َ«)١٧٣( 

إذ ينبغــي أن تربــى العواطــف اإليامنيــة عنــد الناشــئني باعتــدال واتــزان فــال يــتامدون يف املعــايص 

 .مغرتين برمحة اهللا ومغفرته مسوفني ومؤجلني توبتهم إىل اهللا

 أن النـاس كلهـم منغمـسون يف املعـايص منحرفـون عـن وال ييأسوا من نرص اهللا ورمحتـه بـدعوى

 .)١٧٤(M  z y x w v ut s r q  pL : اإلسالم، يقول اهللا تعاىل

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن  ..نكتفي هبذا القدر أقول قويل هذا واستغفر اهللا يل ولكم

 ..ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك

                                     
 .٩٩: األعراف  )١٦٩(
 .٨٧: يوسف  )١٧٠(
 .١٦٧: األعراف  )١٧١(
 .تصحيح مسلم من حديث أيب هريرة   )١٧٢(
 .تصحيح البخاري من حديث عبد اهللا بن مسعود   )١٧٣(
 .٦٩: العنكبوت  )١٧٤(



 

 

 

 

 






 

 

 
 

  

والشكر له عىل ما أنعم من نعم سابغة  ..احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه كام حيب ربنا ويرىض

وأشـهد أن ال  ..وأتوب إليه جل شأنه وهـو التـواب الرشـيد ..أمحده سبحانه وهو الويل احلميد ..وأسدى

ه، وندخرها عدة لنا يوم ال ينفع إله إال اهللا وحده ال رشيك له، شهادة نستجلب هبا نعمه ونستدفع هبا نقم

 عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صىل اًوأشهد أن حممد .مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم

 ..اهللا عليه وعىل آله نجوم املهتدين ورجوم املعتدين

ر وريض اهللا عن صحابته األبرار الذين قاموا بحق صـحبته وحفـظ رشيعتـه وتبليـغ دينـه إىل سـائ

 .أمته، فكانوا خري أمة أخرجت للناس

 ..أما بعد

فقد رشعنا يف األسبوع املايض يف مدارسة قضية من القضايا الرتبوية املهمة، بل هي من أهم هذه 

 .القضايا، وتناولنا األسبوع املايض مبدأ الرتغيب والرتهيب كأسلوب تربوي إسالمي متميز

شة أو يف مدارسـة فقـه الرتغيـب، أو فقـه مكافـأة وإثابـة فنرشع هذه الليلة بـإذن اهللا تعـاىل يف مناقـ

 .األطفال

 
ملـاذا نبـدأ بفقـه الرتغيـب واإلثابـة دون فقـه التأديـب بالعقوبـة : والسؤال الذي يقفـز إىل أذهاننـا

 بأنواعها؟

 . ألن الرفق هو األصل الذي حثنا عليه النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم:واجلواب

 . أن يكون معلام أساسا وال يكون معنفافعىل املريب

ــوا «:يف احلــديث ُعلم ِّ ــرسوا َ ُوي ِّ َ َوال َ ُتعــرسوا َ ِّ َ َوإذا ُ ِ ــضب َ َغ ِ ــدكم َ ْأح ُ ُ َ ــسكت َ ْفلي ُ ْ َ ْ  وأيــضا يف )١٧٥(»َ

َإنام«: احلديث َّ َأنا ِ ْلكم َ ُ ُمثل َ ْ ِالوالد ِ ِ َ ِلولده ْ ِ َِ َ«)١٧٦(. 

                                     
 .بمحد من حديث عبد اهللا بن عباس مسند أ  )١٧٥(



 

 

   

 يف الــشفقة عليــه -أي املعلــم– ولــده  ينبغــي أن حينــو عليــه وجيريــه جمــرى:يقــول اإلمــام النــووي

واالهتامم بمصاحله والصرب عىل جفائه وسوء أدبه ويعـذره عـىل جفـوة وسـوء أدب تعـرض منـه يف بعـض 

 .األحيان، فإن اإلنسان معرض للنقائص

 . ألنه هو األصل:أوالفإذا نبدأ بفقه املكافأة أو فقه اإلثابة بالنسبة لألطفال، 

َكان َما« ُالرفق َ ْ ٍيشء ِيف ِّ
ْ ُّقط َ َّإال َ ُزانه ِ َ َوال َ َعزل َ ِ ْعن ُ ٍيشء َ

ْ َّإال َ ُشانه ِ َ َ«)١٧٧( 

 .واألحاديث معروف يف احلث عىل الرفق وناقشناها من قبل يف حمارضة بالتفصيل

 . أمر مالئم لفطرة اإلنسان يف اكتساب السلوك والثبات عليه:واإلثابة

يـدفعها إىل الفعـل احلـسن واالبتعـاد عـن فالنفس مهيأة بالرتغيب، إذا رغبت فإن هذا يشجعها و

 .الفعل اليسء

ولوال قيمة الرتغيب ملا رغبنـا اهللا سـبحانه وتعـاىل يف اجلنـة، وحثنـا عـىل التـسابق عليهـا، وجعـل 

 .التسابق يف اكتساب اخلريات هو طريق الوصول إىل اجلنة

 تلـك الغايـة ليس هذا فحسب، بل حثنا عـىل التـضحية حتـى بـالروح والـنفس واملـال، يف سـبيل

 .العظمى واملثوبة اجلزيلة أال وهي اجلنة

واملكافأة ال يتوقف أثرها فقـط يف اكتـساب الـسلوك احلـسن وزيادتـه بالنـسبة لألطفـال، ولكنهـا 

 .ايضا هلا دورها املؤثر يف تقليل السلوك اليسء، وهي أيضا تزيد من احرتام الطفل لنفسه

ال يربيـه وال هيـتم بـه إال إذا كـان يتـصيد لـه األخطـاء بعض املربني يعترب أنه ال يلتفت للطفل و-

 .فقط

                                                                                                         
 .حسن صحيح: ، قال األلباينتسنن ابن ماجه من حديث أيب هريرة   )١٧٦(
 .صحيح: ، قال األلباينلمسند أمحد من حديث عائشة   )١٧٧(



 

 

 
 

  

ــــذا ــــىل ه ــــب ع ــــاء ويعاق ــــداد األخط ــــاس وتع ــــصاء األنف ــــا إلح ــــا ومتفرغ ــــده بارع   فتج

 . يف حني أنه هيمل اجلانب اآلخر أال وهو النظر إىل السلوكيات احلسنة وتدعيمها واإلثابة عليها

لك األم تعزز هذه الصورة، بأن أباك ملا فيصبح األب مثل رجل البوليس اليسء فقط يعاقب، كذ

 .جييء ليال من العمل أنا سأقول له ماذا فعلت، وسرتى كيف سيترصف معك؟ مثال

فمعناها أن األب دائام يرتبط بصورة سيئة وهي صورة الرشطي اليسء الذي جييء فقط ليـرضب 

 .أو ليؤذي أو نحو ذلك

 .فهذا أيضا مما ينبغي أن نلتفت إليه

وأن نثيبه عليهـا ألن .. ها بالتفصيل إن شاء اهللا تعاىل، البد أن نلتفت أيضا إىل األفعالكام سنناقش

هذا أهم من العقاب ألن هذا طريـق خمتـرص وال رضر فيـه، وهـو الرتبيـة بـالثواب واملكافـأة، ألن الثـواب 

عليم عـىل دور واملكافأة يعمل عىل تثبيت السلوك السوي وكثري من نظريات علم النفس أكدت يف جمال الت

 .اإلثابة والتشجيع يف تعزيز السلوك اإلجيايب، فمكافأة األبناء عىل ترصفاهتم اجليدة تثبت يف نفوسهم الثقة

 .هذا يزيد من احرتامه لنفسه، وهذا املبدأ مهم جدا، عمليه احرتام الذات والثقة يف الذات

عىل النفس طبعـا معـاذ اهللا، وإنـام والثقة يف الذات اصطالح نتجاوز عنه، فإننا النقصد به التوكل 

 .هو حسن تقدير الذات،فهذا املكافأة تشجعهم عىل املداومة والتعود عىل السلوك احلسن

 يستخدم املكافأة والثواب يف إثارة نشاط األطفال لكي يدعم ممارسـتهم هلـذا فوقد كان النبي 

َمن سبق فله كذا«: النشاط، وكان يقول مثال ََ ُ َ َْ َ َ َ«)١٧٨(. 

 .يعني من يأتيني أوال يف اجلري له كذا:قمن سب

 . ويقعون عىل صدره فيقبلهم ويفي هلم بام وعدهمففكانوا يتسابقون إليه 

                                     
إسـناد ضـعيف فيـه يزيـد بـن أيب زيـاد اهلاشـمي وهـو ضـعيف ، تمسند أمحد من حـديث عبـد اهللا بـن احلـارث   )١٧٨(

 ). الشبكة اإلسالمية:املصدر (احلديث



 

 

   

 .أوال هذه التنبيهات فيام يتعلق بفقه اإلثابة، فقه إثابة األطفال ومكافأهتم

ثابـة، وممكـن وكلمة إثابة أدق، ألن املكافأة ممكن تكون كافئه بأن تعامله يف مقابل فعل حسن باإل

 .املكافأة بالعقوبة أيضا

 .فاملكافأة باملثل يعني

 .فاإلثابة أدق

 
 :فاإلثابة نوعان

 .هناك إثابة اجيابية، فعل إجيايب تعطيه شيئا أو تبذل له شيئا أو إثابة سلبية

 كيف تكون اإلثابة سلبية؟

 .مثال

 .طيب يعني اإلثابة السلبية هل تكون مذمومة أم حسن

 حسن

 طاملا حتت عنوان اإلثابة فتكون حسنة، وهذا سوف نرشحه إن شاء اهللا تعاىل

 
 :فاإلثابة اإلجيابية أنواع

 يعني الثواب أيضا عندنا يف ثقافتنا يف الغالب أن الثواب تعطيه فلوس أو تأت له بلعبة أو هكذا

 من ضمن أنواع اإلثابة واملكافأة املكافأة املادية باملـال فاإلثابة ال تنحرص يف املكافآت املادية، لكن

 .أو احللوى أو الطعام أو اهداءه لعبة معينة أو حتكي هل قصة أو تزيد مرصوفه اليومي ونحو ذلك

يوجد إثابة هبا نوع معني من النشاط، بأن تثيبه عن طريق نزهة ستصطحبه إىل حديقـة احليوانـات 

 .أو إىل حديقة ما



 

 

 
 

  

 .دة الكمبيوتر مثال يف األمور النافعة يعني، ممكن التنزه يف اللعب ونحو ذلكممكن مشاه

 .هناك إثابة اجتامعية، وهذا من أهم أنواع اإلثابة وهي اإلثابة االجتامعية

 .إظهار االهتامم بالطفل واالنتباه إىل ما يفعله من أمور حسنة: منها مثال

صل بالعني هذه لغة مهمة جدا، أنك تنظر عليـه عـىل فاإلثابة ممكن بنظرة، التواصل بالعني، التوا

 .سبيل التقدير وتظهر بمالمح وجهك الرسور بام فعله من سلوك حسن

 ..فهذا نوع من التواصل

ممكـن بـاإليامءة  وهو تواصل مؤثر أن تظهر له اإلعجاب باليشء الذي فعلـه، فقـط بعينـك حتـى

 بأي مظهر من مظاهر أنك حتبه بسبب هذا الفعل بالرأس أنك تستحسن هذا الفعل، ممكن بالتبسم، ممكن

 .كالعناق أو الرتبيت عىل كتفله أو تقبيله أو املسح عىل رأسه

ْإن«: فيقول النبي  َأردت ِ ْ َ َتليني َ ِ ْ َقلبك َ ِ ْ ْفأطعم َ ِ ْ َاملسكني ََ ِ ِْ ْوامـسح ْ ََ َرأس ْ ْ ِاليتـيم َ ِ َ  فهـذا أيـضا )١٧٩(»ْ

 .تواصل جسدي باملسح عىل رأس الطفل

 . من اإلثابة أن تربت عىل كتفهوهذا نوع

 .كل هذا يعترب من اإلثابات االجتامعية

جزاك اهللا خريا، تعلـق : من أنواع اإلثابة االجتامعية أي يشء يعرب عن االستحسان، كأن تقول له

لوحة الرشف ويوضع اسمه فيها سواء يف البيت أو يف املدرس أن حتييه مع من حوله ولكن ختصه هو بنوع 

 كيف حالك يا فالن؟: لتحية بعد أن تلقي له التحية تقول لهمعني من ا

ممكن مع املدرس أن يتصل بالتلميذ هاتفيا، يعني هذا نوع من التقدير واالهـتامم أيـضا أن يتـصل 

 .به، لو كان لديه موبايل مثال ويكلمه تكون حاجة عظيمة جدا، فهذا أيضا نوع من التشجيع االجتامعي

 .لعملة غري العملة املعدنية او الورقية نستطيع هبا أن نثيب الطفلفعندنا أنواع أخرى من ا

                                     
 .حسن: ، قال األلباينتمسند أمحد من حديث أيب هريرة   )١٧٩(



 

 

   

 .جزاك اهللا خريا، وبارك اهللا فيك، أحسنت: الكلامت املشجعة مثل

 ..ونحو ذلك

 .هذا فيام يتعلق بأنواع خمترصة لإلثابة اإلجيابية

 
ايب وإنـام عـن طريـق أن ترفـع هناك إثابة سلبية، يعني تكافئه ولكن ليس عن طريق فعل يشء إجيـ

 .عنه عقابا مستحقا

إنني قد عفـوت عنـك بـسبب :كان مستحقا للعقاب عىل يشء معينا، ثم فعل شيئا جيدا، فتقول-

 .مثال إنك حصلت عىل درجات عالية يف املادة الفالنية، أو بسبب أنك حفظت السورة الفالنية

إلثابة، فهذا هو املقصود باملكافـأة الـسلبية، فهنا هو مستحق للعقوبة، لكن رفع العقوبة نوع من ا

 .فتعفو عنه عندما خيطئ وتبني له أن هذا العفو نتيجة أنك فعلت شيئا حسنا

هذا الـذي : مثال لو طفل أمهل يف مالبسه حتى اتسخت أو مزقها أو نحو ذلك، تقول له أمه مثال

ُاملدرسة وألن املدرسـة مـرسورة فعلته خطأ لكن سأعفو عنك ألنك حصلت مثال عىل درجات مرتفعة يف 

 .منك لكن ال هتمل يف مالبسك مرة أخرى

أحيانا أقرأ يف بعض كتب الرتبية فأقع عىل أخطاء مـن الـذين يكتبـون يف الرتبيـة أحيانـا، يعنـي يف 

 .إنني سأعفو عنك ألنك حصلت عىل درجات عالية: قل للطفل: مثل هذا املوضع أحدهم كتب يقول

ة مثال، ألن درجات عالية هذه، عذاب الـدرجات هـذا يف املـستقبل قلـيال، والولد يف أوىل حضان

لكن مسألة طحن األطفال املساكني الذي حيرم من أمه يف سـن مبكـر أربـع سـنوات أو يشء، ويـذهب إىل 

احلضانة وأيضا يعطونـه واجبـات، واملدرسـني غـري الرتبـويني يتـصورون أن مهمـتهم أن الولـد يرجـع إىل 

 .ق احلروف ويكتب بعض كلامت وينطق وكذا وكذااألب واألم ينط



 

 

 
 

  

هذا عبء كبري ولذلك احلضانة الرتبوية ال تعطي اهتامما كبريا بموضوع املبادرة بتعليمه حـروف 

 .الكتابة

ولكن اتركه يعيش الطفولة ال زال هم املذاكرة واالمتحانات والدرجات مبكرا عليـه، وإنـام مـن 

 .أجل أن يسكتوا اآلباء

قافة اآلباء لألسف يف جمتمعنا إن الولد ملـا يرجـع ينطـق حـروف وبـدأ يكتـب وأخـذ يعرفون أن ث

 .األرقام وكذا إن هذا تقدم

 .ال، هذا يشء مبكر عن وقته

ولذلك احلضانة الرتبوية نجده بالعكس األساس هـو الرتفيـه، أو بتعبـري أدق الرتبيـة عـن طريـق 

ح اللعب اآلن يف املناهج الرتبوية احلديثة ال ينظر اللعب، ألن اللعب بالنسبة للطفل يشء مهم جدا، وأصب

إليه كام كان يف املايض، وإنام اللعب كمنهج تربوي يف غاية الدقة، ولكل سن ما يناسـبه وهـدف حمـدد مـن 

 .وراء األلعاب سواء ألعاب مجاعية أو فردية

ن يف مرحلـة فاحلضانة الرتبويـة ال هتـتم كثـريا بموضـوع احلـروف والكتابـة وهـذه األشـياء، ممكـ

متأخرة، مثال ثانية حضانة وهكذا، لكن حديث االلتحاق هبا املفروض أساسا إن يكـون الرتبيـة والتعلـيم 

  .عن طريق الرتفيه

 .نعم

أيضا مما ينبغي أن يراعى يف قضية املكافأة أن املكافأة تتنـوع بحـسب حـال الطفـل والفعـل الـذي 

ن املرونـة يف اختيـار املكافـأة نوعـا وكيفـا وكـام حـسب فعله يعني ليست قوالب جامدة وإنام هنـاك نـوع مـ

 .مراعاة الفروق الفردية بني األطفال

 .فكل طفل له احتياجاته اخلاصة وله مدخل خاصا به خيتلف عن غريه

 .أيضا اجلائزة التي تعطى يف العمل الفالين ال تصلح أن تعطى يف عمل آخر



 

 

   

حت عادة مستمرة، فيصبح شيئا معتادا، بل يفقد ونراعي مبدأ إن املكافأة لن تظل مكافأة لو أصب

 .قيمته، ولكن جيب أن تكون املكافأة يشء حيصل بني وقت وآخر

وحيصل فيها نوع من التنويع إلثارة التـشويق عنـد الطفـل ألن هـذا سيـساعده وحيثـه عـىل إنجـاز 

 .السلوكيات احلسنة

 . الرتبوي املقصودتكرار نفس املكافأة جيعلها شيئا عاديا، وبالتايل يقل أثرها

من ضمن االختيارات التي يراعيها املريب أحيانا أيضا، أن متنح الطفل حق اختيار املكافأة، ممكـن 

يف بعض األوقات إذا كان ذلك مناسبا ممكن طفل حيب أشياء كثرية وليس شيئا واحـدا، لعبـة معينـة لكنـه 

 .يار اهلديةعنده اختيارات كثرية، فممكن يف هذه احلالة أن متنحه حق اخت

 ..لو فعلت كذا، بام أكافئك؟ ختتار كذا أو كذا أو كذا

هذا طبعا يعطيه ثقة بنفسه أكثر ويعزز السلوك اإلجيـايب لديـه إذا تـم الوفـاء هبـذه اجلـائزة أو هـذه 

 .املكافأة

 .قبل أن نستطرد هبذا

ثابـة االجتامعيـة نسأل سؤاال يتعلق باملكافأة املادية احلسية رغم أن االحـصاءات تـدل عـىل أن اإل

 .تأيت يف املرتبة األوىل يف تعزيز السلوك املرغوب

 .اإلثابة االجتامعية أكثر من الناحية املادية

فمن حيث قوة التأثري الثواب االجتامعي وسنذكر بعضه بالتفصيل يأيت مقدما عىل املكافأة املاديـة 

 .من حيث القدرة عىل إحداث التغيري إىل األحسن يف سلوك الطفل

 .لكن ال شك أن هناك أطفاال يفضلون املكافأة املادية

 أنـواع املكافـأة املاديـة أن تعطيـه بعـض قطـع احللويـات، مـع يشء مـن الفقـه يف الـصحة :كام قلنا

 .الغذائية



 

 

 
 

  

إن هذه احللويات مع كثرهتا واإلرساف فيها ممكن تؤدي إىل السمنة وإىل تسويس األسنان ونحـو 

 .ذلك

و الكاكاو وهذه األشياء فيها مادة الكافني، فكثرة الشوكوالتة مع الطفـل وبالذات الشوكوالتة أ

حتــدث لــه إدمــان، فيكــون مــدمن كــافني وهــي املــادة املنبهــة املوجــودة يف الكوكــاكوال والــشاي والقهــوة 

 .والكاكاو، فالكوكا عموما حتدث إدمان هلذه املنبهات

يؤدي لـبعض األرضار، لكـن املهـم هـو فيكون هناك نوع من الثقافة الصحية يف اإلرساف الذي 

إعطاؤه شيئا حيبه من طعام معني أن تشرتي له لعبة أو تعطيه نقودا، أو األم تكافئ البنت مـثال بـأن جتعلهـا 

 .تشرتك معها يف صنع طعام معني أو حلويات معينة

حديقـة اللعب مع الطفل بالكرة مثال أو اصطحابه يف رحلة ترفيهية، سواء مدينة ألعاب طبعـا أو 

 .حيوانات أو نحو ذلك

 .هذه من ضمن املكافآت املادية

 .ويراعى هذا يعني ممكن تلميذ يف املدرسة هتدى له علبة ألوان أقالم

ممكن أيضا من بعض املكافآت االجتامعية، يعني باملرة أيضا أن نقدر نوصل مفهوم جيد للطفـل، 

ة، تكافئه مثال، لو عمـل الـيشء الفـالين، أو مل إنك أنت مثال لو طفل السابعة الذي بدأ يتدرب عىل الصال

يفعل السلوك اليسء الفالين، سآخذك معي يف صالة اجلامعة، فالبد أن نعطيه إحساسا بأن صـالة اجلامعـة 

هيا بالعافية تعاىل لتصيل اجلامعـة، وإنـام : هذا يشء جيد وليس عقاب واجب وإلزام حمتم عليه، فال تقل له

 .هنا واجب وإلزام وإال سيحصل كذا وكذاألهذه نزهة، فنجعلها مكافأة، وليس نفهمه إن صالة اجلامعة 

سأكافئك بأن تأيت معـي صـالة اجلامعـة، فهـذا مـع الوقـت نكـون فعـال : ولكن ممكن أن تقول له

 .نكافئه بأن خيرج ويف نفس الوقت نحثه عىل السلوك احلسن



 

 

   

 ينفذ عاجال بدون تردد وال تأخري، ألننا طبعا يف قضية املكافأة عموما أي نوع من اإلثابة جيب أن

 .هنا نستعمل أسلوب التعليم الرشطي

الطفل يرتبط يف داخله إن العمل احلسن الذي فعله السلوك احلسن أو االنضباط الـذي انـضبطه 

ارتبط مبارشة باإلثابة فالبد أن يكون الثواب فورا عقب العمل فالبد أن تكون األم جاهزة باحللويـات أو 

ملا يـأت أبـوك لـيال سـأجعله حيـرض : س أو اليشء الذي ستكافئه به، ويكون فورا ال ينفع أن تقول لهالفلو

 .لك كذا

 .أو يكافئك كذا، ال ينفع

ولكن جيب أن يكون فور العمل احلسن الذي فعله الطفل حتى حيصل الربط بني السلوك احلسن 

 .وبني اإلثابة واملكافأة

 السلوك اإلنساين، وطبعا هي تفرق يف املعاملة بـني الكبـار عـن التعجيل باملكافأة مطلب شائع يف

 .الصغار

فاملكافأة بالنسبة للكبري ألن عنده إيامن ونضج، فبالنسبة للمؤمن يكون دائام األفضل له أن يكافـأ 

 يف اآلخرة، يتوقع اجلزاء أين؟

 .يف اآلخرة

 املكافـأة احلـسية، الزال مبكـرا أن أما بالنسبة للطفل فهو يف الغالب يتـأثر أكثـر بـاألمور احلـسية،

 .ينتظر الثواب يف اآلخرة، الزال مفاهيمه مل تصل ألن يفعل ابتغاء الثواب يف اآلخرة

M Q P O N M L K J I : وذكرت لكـم يف األسـبوع املـايض قـصة ذي القـرنني قـال

 e  d c b  a ` _^  ] \ [ Z Y X W V U T S   RL)١٨٠(  

                                     
 .٨٨ - ٨٧: الكهف  )١٨٠(



 

 

 
 

  

 M N M L K JL –يف الدنيا-  M   R Q P OL –رغام عنه-  M V U T S

 _^  ] \ [ Z Y X WL –يف اآلخرة يف اجلنة، حقيقـة ألن عنـده يقـني باجلنـة-  M `

aL –يف الدنيا-  M  d c bL. 

فبالنسبة للصغار ألن تفكريه متحجر تفكري مادي يتأثر أكثر باحلاجة احلسية التي يراها أو يأكلهـا 

 .الخ... أو يلمسها 

 .مور املهمة جدا االمتناع عن اعطاء املكافأة لسلوك مرشوط من قبل الطفلأيضا من األ

 ما معنى ذلك؟

يعني إن الطفل قبل أن ينفذ السلوك هو الذي يشرتط يعمل صفقة معك، يعني لو عملـت كـذا، 

 ..تأيت يل كذا

 .هو الذي يشرتط، يعني املكافأة تكون بعد العمل وليست مرشوطة من الطفل قبله

 .كون املكافأة بعد تنفيذ السلوك املطلوب وليس قبلهفيجب أن ت

 .بأن الطفل هو الذي يشرتط، هات يل أوال كذا وسأفعل كذا: يعني قبله

 .هذا ال ينفع

 .إذا فعلت كذا سأكافئك بكذا: وإنام تقول له

 .لكن أن يشرتط أوال فهو يتسلم أوال، يتسلم املكافأة أوال ثم يفعل

 .فأة يكون بعد الفعل املرغوب مبارشةال املفروض إن إعطاء املكا

 .هناك أحيانا أنواع من املكافأة عىل السلوك اليسء، تأيت أحيانا بصورة غري مبارشة

 حتى لو بصورة عارضة ممكن حيصل تدعيم وتعزيز وتكرر هلذا الـسلوك ئفأي سلوك يسء يكاف

 .من الطفل

 .اآلن حان موعد النوم: مثال أم تساهلت مع الطفل يف إرجاء موعد نومه، فقالت له



 

 

   

خـالص ألننـي : فالطفل مثال ال يرغب يف النوم وبكى بشدة، بكى بصورة شديدة، فـاألم قالـت

 .غري مستحملة هذه الضوضاء، فالطفل سهران أمام الكمبيوتر أو غريه

 .فهي تركته ملا بكى بشدة عىل أساس أهنا تركته لعدم حتملها البكاء

 .لسلوك غري مرغوبفهنا حصلت مكافأة، حصلت مكافأة 

ما هي املكافأة، أهنا تنازلت عن موعد النـوم بـسبب أنـه اسـتعمل سـالح البكـاء، فهنـا هـذه هـي 

 .املكافأة فكان املفروض أن يلتزم البكاء

طبعا يف احلالة التي كهذه يكون لو الطفل يلعب، يفضل لو أنه سينام موعـد نومـه الـساعة عـرشة 

بقـي : ربع ساعة وتنهي اللعب حتى تدخل تنام، وبعد قليل تقول لهبقي لك : مثال ويلعب فأنت تقول له

 .عرشة دقائق، ثم مخس دقائق

فال تقطعه من اللعب فورا وتنقله إىل يشء آخر، ولكـن تعطـه خـربا حتـى يتهيـأ فـإذا أتـى املوعـد 

 .يلتزم بالنظام

هـذا الـسالح وهـو فطبعا يف املوقف الذي ذكرنا يتعلم الطفل أنه يف املستقبل يمكنـه أن يـستعمل 

 .سالح البكاء أو الرصاخ إلجبار األم أو األب عىل الرضوخ لطلباته

 بـالنقود مـثال أو نحـو ذلـك خوفـا مـن أن األبنـاء ةيف موضوع املكافأة املاديـ بعضالكنت أناقش 

يصريون بعد ذلك نفعيني أو ماديني، هذا اخلطأ هو أن الطفـل يـشرتط أن يأخـذ اجلـائزة مقـدما ثـم يعمـل 

 .مل، ممكن هذه تدعم مسألة النفعية واملادية، و بصورة مستمرة، فهذه هي اخلطأالع

أو املكافأة املاديـة ال يـشرتط أهنـا تـؤدي إىل إنـسان نفـي أو مـادي ألننـا ال نواظـب عليهـا .. لكن

باستمرار، وال نقبلها يف حالـة أن يـشرتط الطفـل أن حيـصل عليهـا قبـل الـسلوك، ال، بـل جيـب أن تكـون 

 أة أيا كان نوعها بعد السلوكاملكاف



 

 

 
 

  

 
 .من املبادئ املهمة جدا يف موضوع املكافأة أن ال تعد إال عىل ما تقدر عىل الوفاء به*

 ..فال تعد الطفل باملكافأة إال إذا كنت تستطيع أن 

 ..ألن هذا يؤدي إىل أنه يفقد الثقة فيك

عىل الكـذب ألنـك وعـدت وأخلفـت فهـو أيـضا يكـذب، وأيـضا ويف نفس الوقت هذا يشجعه 

ممكن أن حيبطه وجيعله يبخل بأن يبذل مزيـدا مـن اجلهـد يف حتـسني سـلوكه، فـإذا وعدتـه بـيشء يف مقابـل 

 .سلوك حسن، جيب أن تكون مستعدا للوفاء هبذا الوعد مهام كلفك ذلك

 .بهيعني ال تتورط بالوعد إال إذا كنت قادرا فعال عىل الوفاء 

 .ألن هذا درس لألطفال يف أن يتعلم الثقة، إنك إذا وعدت بيشء البد أن توفيه

وكلمة وعد ممكن نزرعها يف األطفال أيضا بطريقة حسنة جدا، عندما جيـيء ليطلـب منـك يشء، 

 .هذا وعد: فتقول له

فمهام كانت الظروف، حتى تربط كلمة الوعد بأنـه يشء حمـتم التنفيـذ، لكـن ممكـن يطلـب منـك 

 .هذا ليس وعدا: يشء وتتعمد أن تقول له

 .يعني ممكن تنفذه وممكن ال تنفذه

 .وعد أم ليس وعد: فممكن يفهم مع تكرر هذا األمر، فتجده يسألك

لـيس وعـدا، وأنـا ال : ألن وعد معناه أنك حتام ستفي به وأنت عودته عىل ذلك، لكن ملا تقول له

احلالة أنت تدربه عىل أنه ليس وعدا، وأنت بينـت لـه أن أدري ظرويف سيكون معي نقود أما ال، ففي هذه 

 هذا ليس وعدا، فهذا هييئه أن تتقبل ويف نفس الوقت تعظم 

فإذا مل حيصل الطفل عىل املكافأة التـي وعـد هبـا، فإنـك ختيـب ظنـه وبالتـايل ممكـن أن تتكـرر منـه 

 .السلوكيات غري املرغوبة



 

 

   

يكون لدهيم حافزا حقيقي يشجعهم عىل القيام بـام فاملكافأة البد أن تكون واضحة ومتاحة حتى 

 .ترغب فيه

وتعرفون كيف أن الرشيعة حرضت حتريضا أكيدا عىل موضوع الوفاء بالوعد، إذا وعدت بـيشء 

 .البد أن تويف به

 .واألدبيات اإلسالمية وبالذات الشعر حافل بذم إخالف الوعد أو املامطلة فيه

ذكرنا ونحن قلنا أن أنسب موعد للمكافأة هو فور العم احلـسن فالوعد تنفذه يف موعده متاما كام 

 .الذي يفعله الطفل

 :يقول الشاعر

  تنرش عنـه أطيـب الـذكر   تعجيل وعـد املـرء أكرومـة
ــو ــل معــه فه   وال يليـــق املطـــل بـــاحلر   واحلــر ال يمط

 :وقال آخر

  ال خـــري يف وعـــد بغـــري متـــام    واعـدولقد وعدت وأنـت أكـرم
  فاملطل يـذهب هبجـة اإلنعـام   أنعـــم عـــيل بـــام وعـــدت تكرمـــا

 : ويقول آخر

  فال تـزد الكـريم عـىل الـسالم   وميعاد الكـريم عليـه ديـن
ــه ــا علي ــالمك م ــذكره س   ويغنيك الـسالم عـن الكـالم   ي

 :ويقول اآلخر

  فإن نعم دين عـىل احلـر واجـب   نعـــم، فأمتـــه: إذا قلـــت يف يشء
  ألال يقــول النــاس إنــك كــاذب   ال تـسرتح وتـرح هبـا: وإال فقل

 



 

 

 
 

  

 : ويقول آخر

ـــــد   ال كلف اهللا نفـسا فـوق طاقتهـا ـــــام جت ـــــد إال ب ـــــود ي   وال جت
  واحذر خالف مقـال للـذي تعـد   فــال تعــد عــدة إال وفيــت هبــا

 :ويقول اآلخر

ـــــاءه ـــــوت وف ـــــن بل ـــــديك بم   إن الوفاء مـن الرجـال عزيـز   اشـــــدد ي
الم عىل أو باحلث عىل قـضية اإليفـاء بـالوعود عىل أي األحوال األدبيات اإلسالمية حفلت بالك

 M  9 8       7     6L)يف حق إسامعيل عليه وعىل نبينا الصالة والسالم)١٨١ . 

 
 .هناك معايري للثواب أو للجائزة، فالبد أوال أن تكون شيئا حمبوبا*

طفل حتى يبذل جهـدا مـن أجـل الوصـول البد أن تكون املكافأة شيئا حمبوبا ومرغوبا فيها من ال

 .إليها، ألن هذا هو معنى الرتغيب، الرتغيب يف حصول يشء حمبوب إذا فعل هذا اليشء

أيضا البد من مراعاة طبيعة الطفل وما يالئمه هل هو يفضل أكثـر اإلثابـة االجتامعيـة أم املكافـأة 

 .املادية ونحو ذلك

 .ابة فهي ال تنحرص يف يشء معنيهناك نامذج احلقيقة تستخدم يف عملية اإلث

نقودا، ال هي النقود يشء من األشياء وكام ارشنـا البـد أن يكـون هنـاك نـوع .. هناك أناس تعتقد

 .من التنويع

فالحظنا إن بعض املدرسني يلصقون لألوالد نجوم، وحتى لو املدرسة ترسـم للطفـل نجمـة يف 

نه أخـذ نجمـة أو نجمتـني أو كتبـت لـه كـذا، فهـذه الكراسة أو يشء يرجع البيت وهو يف منتهى السعادة أ

                                     
 .٥٤: مريم  )١٨١(



 

 

   

األشياء ال تكلف ونحن بأنفسنا نلمس مـدى الـسعادة التـي يكـون عليهـا حـني يميـز عـىل أقرانـه إذا متـري 

 .عليهم بيشء معني مما يفيد يف ذلك

ممكن تعمل بعض القواعد األرسيـة بالـذات مـع األطفـال الـذين يعرفـون القـراءة جيـدا، تعمـل 

 .سلوك الذي حتتاج أن يتغري أو السلوك احلسن املفروض أن يكتسبهقواعد بال

: تعمل قائمة متعلقة مثال بالنظام أو النظافة أو نحو ذلك، وتكتب فيها مـثال وكأنـه يتعهـد، مـثال

 .سوف أنظف أسناين بالفرشاة بعد اإلفطار مثال

 .ة مبارشةسوف أتعامل مع أختي بشكل جيد، سوف أؤدي واجبي بعد الرجوع من املدرس

 سوف أتناول العشاء بدون جلبة وال ضوضاء

فكلام نجح تلصق هلا بجانبها نجمة، وملا تتفق معه بشكل مسبق أنه كلام حتصل عىل مخـس نجـوم 

 .مثال فلك مكافأة مثال كذا أو كذا أو نزهة أو تشاهد الكمبيوتر أو نحو ذلك

 .فكلام ازداد عدد النجوم تزداد املكافآت

نجوم هذه تنفع مع املشكالت قصرية األجل، فلام السلوك يـصبح عـادة فـارفع وطبعا موضوع ال

 .هذه املادة من الئحة القواعد، ارفعها ألهنا أصبحت عادة، هو اكتسبها بالعادة، والعادة

هناك تربية بالعـادة، فكلـام يأكـل يغـسل أسـنانه بالفرشـاة مـثال، فمتـى مـا اكتـسب العـادة وانـت 

 .بالنجوم وكذا.. شجعته 

 ..ففي هذه احلالة ترفعها وتضع شيئا جديدا حيتاجه الطفل، فالبد من 

فاالقتصار عىل اجلوائز املادية جيعله ينشأ نفعيا يطلب بمقابل لكل ما يفعله، لكن هنـاك مكافـآت 

 .معنوية كام ذكرنا كاملدح و الثناء أمام اآلخرين

 .فهذه هلا أثر كبري يف تشجيع الطفل وحتفيزه

 .كافأة املاديةتكلمنا عن امل



 

 

 
 

  

 
 .نفصل اآلن إن شاء اهللا تعاىل يف اإلثابة املعنوية

أي كلمة، يعني الثواب ممكن يكون عبارة عن كلمة حتفيز أو استحسان أو تشجيع، أن تشكره أن 

 .جزاك اهللا خريا: تقول له

 . الخ...أحسنت، بارك اهللا فيك

 كان ينادي السيدة عائشة فه، االسم الذي حيبه، النبي من ذلك أنت تناديه بأحب األسامء إليو

ريض اهللا تعاىل عنها ومل يكن قد تعدت سنها اثنتي عـرشة سـنة فكـان يـرخم اسـمها كنـوع مـن التـدليل أو 

يـا عـائش أو يـا عيـيش، فرتخـيم االسـم جيلـب نـوع مـن املـودة واأللفـة مـع الطفـل، : التلطف فيقـول هلـا

عني بعض الناس كتب أمثلة، خليها خلـرباتكم يعنـي يمكـن لـن يناسـب أن فاختصار االسم أو تصغريه، ي

 ..نقوهلا، أو نقوهلا ال أدري

  يا أبو محيد ألمحد:يقول لك

  خلالد:يا خلود

  لعمرو:يا عمورة

 .. لعبد اهللا:يا عبده

يعني هذه ترجع الجتهـادكم حـسب االسـم التـصغري عـىل سـبيل التملـيح، ألن التـصغري ممكـن 

ما للتلميح فهذه ترجع لألعراف املختلفة، ولكن ال يكون اسام يلتصق به ويكون لقبـا لـه وهـو للتحقري وإ

 .مثري للسخرية مثال

 .أيضا من املكافآت املعنوية أن تكافئه بأن حتكي له قصة

وهناك نوع خاص من الرتبية اسمه الرتبية بالقـصة، وهـذا مـنهج قـرآين متميـز، الرتبيـة بالقـصة، 

 .كم ربى املؤمنني عن طريق القصصوالقرآن الكريم 
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 .سأحكي لك قصة إن فعلت كذا: هناك مكافأة بأن تقول له

 .فإن فعل تكافئه بحكاية القصة، فالقصص واحلكايات تساعد يف تشجيع األطفال

 .كذلك احلرمان منها عقوبة رادعة

ك طفل يشذ عن هذه القاعدة وال حيـب القـصص واحلكايـات، الغالـب ال أعتقد أبدا أبدا أن هنا

 .يعني القاعدة العامة أن كل األطفال حيبون القصص

لكن جيب أن تكون القصة هادفة جتنى منها ثمرة خاصة ألن القصة تزرع القـيم واملعـاين بـصورة 

فعـل كـذا أطـع والـديك، وهـذه غري مبارشة يعني التوجيه املبارش ممكن الطفل يعاند فيـه، افعـل كـذا وال ت

 .األوامر املبارشة

لكن الكالم الذي جييء بطريق غري مبارش عن طريق العربة واملواقف املؤثرة، يكون أعمق تـأثريا 

 يف نفوس األطفال واملواقف الرتبوية املوجودة يف القصص

مــل عــىل طبعــا اآلن موجــودة متاحــة كثــري جــدا ســواء يف الكتــب أو املجــالت أو املــواد التــي تع

الكمبيوتر القصص تغرس فيه األمانة الصدق القوة حسن اخللق النظافة عدم األنانيـة وغـري ذلـك، ممكـن 

القصة تكون غري متسلسلة ممكن يف موقف معني ويكون هناك نوع من التشويق إن الطفل سـيكمل معـاين 

 .القصة بعد ذلك

 .ية بالقصة نذكرهاألستاذ حممد قطب حفظه اهللا تعاىل له كالم يف موضوع الرتب

 يف القصة سحر يـسحر النفـوس، أي سـحر هـو وكيـف يـؤثر عـىل النفـوس، ال :يقول حفظه اهللا

 يدري أحد عىل التحديد؟

                                     
 .٣: يوسف  )١٨٢(



 

 

 
 

  

أهو انبعاث اخليال يتابع مشاهد القصة ويتعقبها من موقف إىل موقف ومـن تـرصف إىل شـعور، 

 ..أهو املشاركة الوجدانية

لقـصة البـد أن يكـون تربويـا، اإلنـسان الـذي يـصوغ طبعا هناك حاجة مهمة جـدا أن واضـع ا-

 القصة يكون تربويا وطبعا حتري الصدق قدر املستطاع، حتري الصدق

رأيت من مدة كارتون ال أذكر ربام اسمه نارا، قصة طفلة من أيام البوسنة واهلرسك أو الشيـشان 

 .أو يشء كهذا، تعجبت جدا

 ..قامن عمل القصة ال يفهم إطالقا بالرتبية، إطال

ولألسف الشديد ملا تقـارن بـني األشـياء التـي توضـع باللغـة االنجليزيـة لألطفـال فـرق شاسـع 

 .للوصول إىل هدف تربوي راقي جدا لألسف

فالقصة كلها موت ودماء إن هذه الطفلة ترى أهلها يموتـون وجرياهنـا مـذبوحني والـدم جيـري، 

 .وكل القصة رعب يف رعب، وهتديد شعور األمان عند الطفل

 ..فالقصة تكون عقاب وليس ثواب

ثم حيصل البلل يف الرسير وهو نائم ليال، سيحـصل بلـل الفـراش ألن هـذا الرعـب سـيختزل يف 

 .داخله، يعني عدم الشعور باألمان، وخطر جدا أن هنز شعور الطفل باألمان

 أنا تعجبت كيف يعني؟

ن أكيـد مائـة يف املائـة، مـا دام نحن عندنا هكذا إذا كان أخ ملتـزم مـن فعـل الـيشء الفـالين فيكـو

 هاملدرس أخ فيكون يشء مائة يف املائة، وهو ربام ليس تربويا، فممكن واحد تربوي غري ملتزم يكون خطر

أقل من ملتزم وغري تربوي ألن سيشوه أشياء كثرية جدا ويعمل عاهـات نفـسية يف األطفـال، نتيجـة عـدم 

 .خربته يف الرتبية

 .. عرضها خالص للناس ألن هذه خطر عىل األطفالأنا قلت ألحد اإلخوة ال ت



 

 

   

جريمة من جرائم أعداء البرشية كلهـا اليهـود لعـنهم اهللا، قـصة أسـطول احلريـة، .. أخرىحادثة 

تعجبت جدا من التبجح الذي يظهر من هؤالء األرشار الشياطني اليهـود، واحـد مـسئول رسـمي يـتكلم 

 ، فامذا يقول؟ويدافع عن موقف اليهود وجريمتهم التي فعلوها

طبعا هم كتموا عـىل املوضـوع ومل يظهـروا بيانـات رسـمية فيهـا األعـداد، سـواء أعـداد القـتىل أو 

 ..اإلخوة من األتراك.. ماذا

أنـتم كتمـتم خـالص عـىل البيانـات : املهم لفت نظري جدا إن واحد هيودي خبيث يتكلم فيقـول

 .وال بيانات رسمية وال نرشتم صور الناس وال

 .ننا نلتزم باألخالق اليهودية التي ال تبيح نرش صور القتىلأل: فقال

فأنا تأملت يف احلقيقة ألننا يف اإلسالم أيضا عندنا هذا املفهوم ولكننا هنمله يف سـبيل الوصـول إىل 

½ ¾ ¿ M Á À : هدف إعالمي ننتهك حرمة املوتى أو املقتولني، لو تـأملتم يف القـرآن الكـريم

  Å         Ä Ã ÂL)ماذا؟ )١٨٣ 

 أخاه؟

 .)١٨٤(M ÈÇ Æ  ÅL ال، 

 .فجثة امليت سوءة

اإلنسان بمجرد أن يموت يصبح عورة، ولـذلك مـا ينبغـي يف التغـسيل وكـذا أن احلكايـة تكـون 

موضوع جماملة والناس تدخل عىل امليت وهو ميت ويغسل كنـوع مـن املجاملـة وهـاتوا فـالن وأحـرضوا 

 .فالن، ال

 . فقط،وهذا يكون يف أضيق احلدود، من يغسل ومن يساعدهحيرض فقط من حيتاج إليه يف الغسل

                                     
 .٣١: املائدة  )١٨٣(
 .٣١: املائدة  )١٨٤(



 

 

 
 

  

ولكن تصبح احلكاية دعوة عامة، مفتوحة وجيـاملون فـالن بـأن أدخلـوه سـاعة الغـسل، ال فهـذا 

 .انتهاك للميت

 ..فطبعا هيودي جمرم يدافع عن

طبعــا هــو حيــاول أن يعمــل نــوع مــن اســتثامر املوقــف أن يقــول إن هنــاك يشء اســمه األخــالق 

 ..ديةاليهو

األخالق اليهوديـة التـي نعرفهـا كلنـا، لكنـه يتـوارى وراء أن هـذه هـي األخـالق اليهوديـة أهنـم 

  .حيرتمون املوتى وال يصورون املوتى، هم يقتلون وحسب

لكنهم ال يصورون، طيب أنت قتلت، أنت الذي قتلت، يعني أنت الذي قتلت األطفال وقتلـت 

 .الشباب وقتلت األبرياء

نحن لدينا أخالق هيودية، ولدينا يف رشيعتنا أننا اليهود ال ننرش :ودية حتى يقولونفاألخالق اليه

 ..صور املوتى

 ..اهللا املستعان

إن ترك األطفال يطلعـون عـىل الوسـائل اإلعالميـة التـي هبـا احلـروب : الشاهد يعني من الكالم

 .والذبح واملجازر وهذه األشياء خطر شديد عىل األطفال، الشعور باألمان

يعني أن أعرف طفلة مع أن بيتها بعيد عن البحر، لكن يظهر البحر يف األفـق، كـان جييئهـا رعـب 

 .شديد جدا عندما تتابع أخبار اليهود واملذابح وما أكثرها

ممكن اليهود جييئون ويرضبوننا من البحر هبـذا : فال تستطيع أن تنام بالليل من الرعب ألهنا تقول

 املركب، ملاذا؟

 . تسمع أشياء هي فوق عقلها وفوق طاقتهامن كثرة ما



 

 

   

فموضـوع أن نتــساهل يف تعــريض األطفـال هلــذه املحــن، لــن يتفهموهـا وال يتحملوهــا مثــل مــا 

 .حيصل،بالعكس هتدد الشعور باألمان

فنفس اليشء ممكن أيـضا األشـياء الفظيعـة للقتـل مثـل نـارة هـذه، يشء غـري ممكـن، كيـف تقـدم 

بواها ماتوا واألطفال ماتوا واجلريان ماتوا، كـل حاجـة دمـاء دمـاء والبنـت ألطفال أبرياء، الكل يموت، أ

 .تبكي، كل املوضوع يدور حول هذا

فطبعا البد أن نراعي براءة الطفل وقدرته عىل االحتامل واخلطر املمكـن أن يرتتـب نتيجـة انتـزاع 

 ..الشعور باإليامن

ر النفـوس، أي سـحر وكيـف يـؤثر يف القصة سحر يـسح: يقول األستاذ حممد قطب حفظه اهللا..

 .عىل النفوس، ال يدري أحد عىل وجه التحديد

أهــو انبعــاث للخيــال يتــابع مــشاهد القــصة ويتعقبهــا مــن موقــف إىل موقــف، ومــن تــرصف إىل 

 شعور؟

أهو املشاركة الوجدانية ألشخاص القصة وما تثريه يف النفس من مـشاعر تتفجـر وتفـيض؟ أهـو 

ام يتخيل اإلنسان نفسه يف داخل احلوادث، ومع ذلك فهو ناج منها متفرج من انفعال النفس باملواقف حين

 بعيد؟

أيا كان األمر فسحر القصة قديم قدم البرشية وسيظل معهـا حياهتـا كلهـا عـىل األرض ال يـزول، 

وأيــا كــان األمــر فــال شــك أن قــارئ القــصة وســامعها ال يملــك أن يقــف موقفــا ســلبيا مــن شخوصــها 

 .وحوادثها

 وعي منه أو غري وعي يدس نفسه عىل مرسح احلوادث ويتخيل أنه كان يف هـذا املوقـف فهو عىل

 .أو ذاك، ويروح يوازن بني نفسه وبني أبطال القصة فيوافق أو يستنكر أو يملكه اإلعجاب



 

 

 
 

  

واإلسالم يـدرك هـذا امليـل الفطـري إىل القـصة، ويـدرك مـا هلـا مـن تـأثري سـاحر عـىل القلـوب، 

 .لة من وسائل الرتبية والتقويمفيستغلها لتكون وسي

ــة املقــصودة بأماكنهــا وأشخاصــها  ــة الواقعي ــواع القــصة، القــصة التارخيي وهــو يــستخدم كــل أن

وحوادثها والقصة الواقعية التي تعرض نموذجا حلالة برشية، فيستوي أن تكون بأشخاصها الـواقعيني أو 

 متثل واقعة بذاهتا ولكنها يمكن أن تقـع يف بأي شخص يتمثل فيه ذلك النموذج، والقصة التمثيلية التي ال

 .أية حلظة من اللحظات ويف أي عرص من العصور

 كـل قـصص األنبيـاء علـيهم وعـىل نبينـا الـصالة والـسالم، وقـصص املكـذبني :من النـوع األول

بالرساالت وما أصاهبم من جراء هذا التكذيب وهي قصص تذكر بأسامء أشخاصها وأماكنهـا وأحـداثها 

 :  التحديد واحلرصعىل وجه

موسى وفرعون، عيسى وبني إرسائيل، صالح وثمود، هود وعاد، شعيب ومدين، لوط وقريتـه، 

 .إىل آخره، إىل آخره.. نوح وقومه، إبراهيم وإسامعيل

 :ومن النوع الثاين
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 .فالقصص القرآين هو أفضل ما يقدم ألنه يبني عقيدة ويوصل مفاهيم مهمة جدا-

ت قـصص القصص القرآين ممكن إنـك تـذاكر القـصة مـن كتـب التفاسـري أو الكتـب التـي تناولـ

 .األنبياء ثم تلخصها بصياغة سهلة بالنسبة لألطفال

                                     
 .٣٠ - ٢٧: املائدة  )١٨٥(



 

 

   

 ..لن تقرأها مبارشة من الكتب، ولكن تبسطها

 ..واآلن توجد مطبوعات كثرية جدا تتناول هذه األشياء

 ..فقصص األنبياء ثم السرية أيضا

نـوم، إن ممكن السرية النبوية تعطيها هلم هكذا بالتـدريج، فيعـود الطفـل مـثال أو األطفـال قبـل ال

األب أو األم حتكي هلم موقف معني من السرية ولو بتدرج واحدة واحدة حتى يدرسـون الـسرية بـصورة 

 .مسلية

لكن لو خرجت بطريقة مبارشة بدون قراءة يف كتاب يكـون أفـضل وأوقـع، يكـون اإلنـسان قـد 

َّأحـب«هذا األمر، فــ حرضها وذاكرها، األب أو املريب، ويقوهلا للطفل قبل أن ينام ويستمر ويواظب عىل  َ َ 

ِاألعامل َ ْ َ َإىل ْ َأدومها اهللاَِّ ِ َ ُْ ْوإن َ ِ َّقل َ  وهيتم بإيصال العربة والدروس، ويف نفس الوقت هنـاك معلومـات )١٨٦(»َ

 .يستفيدها، ألن نستثمر حب األطفال وشغفهم بموضوع القصص

 ..وع القصص، يعني أحد اإلخوة أبلغني إن الرافضة قاتلهم اهللا، عملوا يشء معني يف موض

يف إهنا قصص أيضا يف قـصة يوسـف عليـه الـسالم، فـاألخ لفـت نظـري أنـه مـن خـالل القـصة، 

فربغم إن القصة خمرجة بطريقة متقنـة جـدا، لكـن طبعـا الرافـضة سـيعملون هـذه مـن أجـل مـاذا؟ إنـه يف 

 .الوسط البد أن يرسخ عقيدته، والبد أن يربطها باإلمامة والعقائد الفاسدة للرافضة

القصص أحيانا يستعمل لتمرير مفاهيم مدمرة وخمربة كام أكيد الرافضة سيكونون فعلوا هذا يف ف

 .قصة يوسف عليه السالم

 .الشاهد أن استعامل القصة، نحن أوىل يف استعامهلا لتمرير مفاهيم بناءة ومفيدة بالنسبة لألطفال

 ..نعود إىل صور املكافآت املعنوية، غري املادية

 .ور مدح الطفل والثناء عليه أمام اآلخرينمن هذه الص..

                                     
 .لمتفق عليه من حديث عائشة   )١٨٦(



 

 

 
 

  

هذه مكافأة هذه نوع من املكافأة، أمام زمالئه أما أصدقائه، أمـام األقـارب أمـام املدرسـني، أمـام 

 .الناس الذين حيبهم

 .الثناء عليه بموقف معني عمله، أو بإنجاز أنجزه، فهذا نوع من أنواع املثوبة

لرتبوي، املدح لـيس مـذموما يف كـل األحـوال وإنـام هنـاك ونحن أرشنا كثريا إىل موضوع املدح ا

 .وإكسابه مزيدا من السلوك احلسن.. مدح وهو املدح الرتبوي، فهذا مهم جدا يف إكساب 

 .وناقشنا من قبل بالتفصيل أيضا موضوع بحث التشجيع وأثره يف الرتبية

 ..التشجيع

لطفـل، فمـن ضـمن االحتياجـات وتكلمنا أيضا من قبل يف موضـوع إن االحتياجـات النفـسية ل

 النفسية للطفل أو ألي إنسان هي احلاجة إىل ماذا؟

 
 

 ..كام حتتاج إىل األكل والرشب واهلواء وكذا وكذا

 .من ضمن االحتياجات الفطرية يف أي إنسان احلاجة إىل التقدير

حساب أو بطريقة كاذبة، وإنام تقدير إنـك ليس التقدير اجلزايف وهي إن اإلنسان يمدح هكذا بال 

 .تعرتف له بإنجاز معني أنجزه

 ..فاحلاجة إىل التقدير ليست من املدح

 .أو إشباع هذه احلاجة يشء طبيعي جدا يف أي إنسان

 .. فهذا من آداب اإلسالم"جزاك اهللا خريا": حتى ولو أن تقول له



 

 

   

 
 

فقد علمنا ذلك النبي صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم حيـنام كـان يالعـب أم املـؤمنني عائـشة ريض 

اهللا تعاىل عنها مع أهنا كانت ال تتخطى االثنتي عرشة سنة من عمرها، فكان يسابقها فتسبقه، ثم بعد ذلـك 

 ر بعد كم سنة؟ملا كربت عائشة ريض اهللا تعاىل عنها، وكرر املسابقة، انظ

فهي غلبته يف املرة األوىل ملا كانت هي خفيفة وشـابة صـغرية، لكـن بعـد ذلـك بمـدة محلـت هـي 

 .هذه بتلك: الشحم فسابقها فسبقها فقال هلا

َهذه بتلك «  ..عليه الصالة والسالم تعادل ْ ِ ِ ِِ َ«)١٨٧(.. 

ذكريات احلـسنة أو يعني انظـر أيـضا هـو يـذكرها مـن أيامهـا، فهـذا نـوع مـن االهـتامم وإثـارة الـ

 ..اجلميلة

 .. كثريا ما يداعب ويالعب ويامزح احلسن واحلسني ويتصابى هلامفكذلك كان 

يعنـي – وهو يمـيش عـىل أربـع فدخلت عىل النبي : روى الطرباين عن جابر ريض اهللا عنه قال

َنعـم«:  وعــىل ظهـره احلــسن واحلــسني، وهــو يقــول-عـىل يديــه ورجليــه ْ ُاجلمــل ِ َ َ َمجلكــام ْ ُ ُ َ َونعــم ، َ ْ ِالعــدالن َِ ْ ِ ْ 

َأنتام ُ ْ َ«)١٨٨(. 

ْمن«: وأخرج اإلمام أمحد عن عبد اهللا بن احلارث ريض اهللا تعاىل عنه قال َسبق َ َ َّإيل َ َ ُفله ِ َ َكذا َ َوكذا َ َ َ« 

ْ مـن«..من جييئني أوال : يقفون يف صف واحد ويبعد عنهم ويقول َسـبق َ َ َّإيل َ َ ُفلـه ِ َ َكـذا َ َوكـذا َ َ َقـال َ َ 

َفيست ْ َ َبقونَ ُ ِإليه ِ ْ َ َفيقعون ِ َ َُ َعىل َ ِظهره َ ِ ْ ِوصدره َ ِ ْ َ ْفيقبلهم َ ُ ِّ ُُ َ ْويلزمهم َ ُُ َ ََ  .صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم. )١٨٩( »ْ

                                     
 .صحيح: األلباين، قال لرواه أيب داود من حديث عائشة   )١٨٧(
 .منكر: ، قال األلباينبمعجم الطرباين من حديث جابر بن عبد اهللا   )١٨٨(
 ضـعيف فيـه يزيـد بـن أيب زيـاد اهلاشـمي وهـو ضـعيف هإسـناد، تمسند أمحد من حديث عبد اهللا بـن احلـارث   )١٨٩(

 ).الشبكة اإلسالمية: املصدر (احلديث



 

 

 
 

  

 تعامل األطفال بعقلهم هم، لكن أن يكون الواحـد دائـام يف صـورة جـادة وصـارمة مـع فالبد أن

 األطفال؟

م وتالعـــبهم وال تتعـــاىل علـــيهم وال ال، فالبـــد مـــن التـــصايب كأنـــك صـــبي مـــثلهم، فتـــداعبه

 .تستصغرهم

 .فهذا ال ينايف الوقار واهليبة واإلجالل بل يزيد املودة بينك وبني هؤالء األطفال

َقبـل«: من املكافأة أيضا أن تقبله فقد روى البخاري أن أبا هريرة ريض اهللا تعاىل عنه قـال َّ ُرسـول َ ُ َ 

َاحلسن ف اهللاَِّ َ َ َبن ْ ٍّعيل ْ
ِ َوعنْد َ ِ ُاألقرع ُهَ َ ْ َ ُبن ْ ٍحابس ْ ِ ُّالتميمي َ ِ ِ ًجالسا َّ ِ َفقال َ َ ُاألقرع َ َ ْ َ ْ«. 

 .كيف يقبل احلسن حفيده: استغرب يعني-

َّإن« ًعرشة ِيل ِ َ َ ْمن َ ِالولد ِ َ ُقبلت َما َْ ْ َّ ْمنْهم َ ُ ًأحـدا ِ َ َفنَظـر َ َ ِإليـه َ ْ َ ُرسـول ِ ُ َّثـم ف اهللاَِّ َ َقـال ُ ْمـن َ ُيـرحم َال َ َْ  َال َ

ُيرحم َْ ُ«)١٩٠(. 

َجــاء«:  قالــتلعــن أم املــؤمنني عائــشة : وروى البخـاري قــال ٌّأعــرايب َ ِ َ ْ َإىل َ ِّالنَّبــي ِ َفقــال ف ِ َ َ 

َتقبلون َُ ِّ َالصبيان ُ َ ْ َفام ِّ ْنقبلهم َ ُ ُِّ َ َفقال ُ َ ُّالنَّبي َ ُأوأملك ف ِ ِ ْ َ َلك ََ ْأن َ َنزع َ َ ْمن اهللاَُّ َ َقلبك ِ ِ ْ َالرمحة َ َ ْ َّ«)١٩١(. 

 وهـي ممـا يزيـد احلـب والتـودد ويكـون سـببا يف تـشجيع الطفـل ف فهذه أيضا مـن سـنة النبـي

 .وحتفيزه عىل ما يطلب منه

فقبلة عىل جبني أوالدك عند مالعبتهم وعن الـذهاب إىل املدرسـة وحـني تعـود إىل املنـزل وعنـد 

 ..استقباهلم، 

 ال شك ترسل رسالة معينة أن هذا الطفل ماذا؟

 .حمبوب، أنك حتبه

                                     
 .تصحيح البخاري من حديث أيب هريرة   )١٩٠(
 .لصحيح البخاري من حديث أم املؤمنني عائشة   )١٩١(



 

 

   

بيله أو املسح عىل رأسه أو الرتبيت عىل كتفه، كل هـذا يمكـن أن يـستعمل فاحتضان الطفل أو تق

 .كنوع من املكافأة عقب السلوك احلسن مبارشة

 .تبني له أنك فخور به وأنك حتبه ألجل هذا العمل

وإن كان كام ذكرنا إن احلاجة إىل احلب حاجة أساسية جدا أيضا من احتياجات الطفـل، البـد أن 

 . حمبوبيغرس يف الطفل أنه

ألننا ناقشنا من قبل فكرة إن الطفل هل هو مطلوب ومرغوب أم غري مرغوب؟ لـو الطفـل غـري 

 .مرغوب واألهل مل يكونوا راغبني فيه فطبعا يسلكون معه مسالك توجد بعض العاهات النفسية فيه

 لذلك كانت إحدى اجلدات وكانت جدة حكيمة، ماذا كانت تفعل؟

 .تعاىل، فيأيت: تناديه تقول لهجمرد الطفل أن يمر أمامها ف

 .فيفاجأ الطفل أهنا فقط حتتضنه وتقبله ومتسح رأسه وتربت عليه وحسب، بدون أن تتكلم

 .هذه يف غاية الفقه يف الرتبية، غاية الفقه

 .ألهنا نادته ال من أجل يشء وإنام من أجل أن تبلغه رسالة أهنا حتبه

 ..تعاىل أريدك: فيكون ماشيا فتوقفه تقول له

فهي تريده من أجل ذلك، فهي رسالة يف غاية العمق والتأثري يف استقراره النفيس وإشباع حاجته 

 .إىل أن حيب

أيضا من املشاعر املهمة جدا كام أرشنا مرارا رمحة الطفل والرأفة به والعطـف عليـه والتعبـري عـن 

َليس«: فذلك وقد قال النبي  ْ ْمن ِمنَّا َ ْمل َ ْيرحم َ َْ َصغرينا َ َ
ِ َ«)١٩٢(. 

 ..ليس منا، ليس من املسلمني

 .طبعا هذه صيغة شديدة جدا يف الرتهيب

                                     
 .صحيح: ، قال األلباينتسنن الرتمذي من حديث أنس   )١٩٢(



 

 

 
 

  

 ..ليس منا

 .صيعني ليس عىل طريقتنا وال عىل هدينا الذي هو خري اهلدي، هدي حممد 

َليس«: فانتبهوا هلذه الصياغة خطرية جدا ْ  ..»ِمنَّا َ

َليس«: كأنه يتربأ منه ْ ْمن ِمنَّا َ ْمل َ ْيرحم َ َْ َصغرينا َ َ
ِ ْويوقر َ ِّ َ ُ َكبرينا َ َ ِ َ«. 

ْويوقر «: طبعا احلديث طويل ِّ َ ُ َكبرينا َ َ ِ ِ ويعرف حق عاملنَاَ َّ ُ ِ ْ َ«. 

َليس«: لكن تأمل هذا املعنى العظيم ْ ْمن ِمنَّا َ ْمل َ ْيرحم َ َْ َصغرينا َ َ
ِ َ«. 

 .فالتعامل برمحة هو األساس، حتى ملا تعاقبه أنت ترمحه

 .ا عىل من يرمحهقسى ليزدجر ومن يك رامحا فليقس أحيان

 .ألن يف هذا مصلحته وإصالحه

َّأتى النَّبي «: وعن أيب هريرة ريض اهللا تعاىل عنه قال ِ َ ِ رجل ومعه صبي ، فجعل يـضمه إليـه ، فَ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َُ َ ٌِ ُّ ٌّ َ َُ َ ِ

ُّفقال النَّبي  ِ َ َ َأترمحه ؟ قال  : فَ َ ُ ُ َ ْ َ َنعم ، قال : َ َ ْ َ ِفاهللاَُّ أرحم بك منْك به : َ ِِ َِ َ ُ َْ َ َ، وهو أرحم الرامحنيَ ِ ِ َّ ُ َْ َ ََ ُ«)١٩٣(. 

َجاءت امرأة إىل  عائشة  «: وعن أنس بن مالك ريض عنه َ ِ َِ َ ِ ٌ َ َ ْ َ ٍ ، فأعطتها عائشة ثالث مترات ، لَ َِ َ َ َ َ ُ َ ََ َ َْ ْ َ

ًفأعطت كل صبي هلا مترة  َ ْ ٍَّ َ ََ َ ِ ََ َّ ُ ْ ْ« 

 ..يعني هي معها ولدين وهي فيكونون ثالثة

 .راة األم أعطت كل صبي هلا مترة وأمسكت لنفسها مترةفعائشة أعطتها ثالث مترات، فامل

َفأكل الصبيان التمرتني ونظرا إىل أمهام ، فعمدت إىل التمرة فشقتها ، فأعطت كل صبي نصف  « ْ َ َ َ َ َ ْ ِِّ ٍِّ َ ْ َ َ ِّ َ ْ َ ِْ َ ََّ َُ َ َْ ْ َْ َ َّ َ َ َ ُ َْ َّ َ َ َ ََّ َِ ِِ ُ ِ

ُّمترة ، فجاء النَّبي  َ َ ِْ َ َ ُ فأخربته  عائشة  ،فٍَ ََ ِ َ ُ ْ َ َ ْ َ فقال َ َ َوما يعجبك من ذلك؟: َ َِ َِ ْ ُ ْ ُ َِ َ« 

 يعني ملاذا تتعجبني؟

َلقد  رمحها اهللاَُّ برمحتها صبييها « ْ َّ َ َ َِ ِِ َِ ْ ََ َ ْ َ  .ف أو كام قال النبي  )١٩٤(»َ

                                     
إسناده حسن رجاله ثقات عدا يزيد بن كيسان اليـشكري  سرواه اإلمام البخاري يف األدب املفرد عن أيب هريرة   )١٩٣(

 ).الشبكة اإلسالمية: املصدر (وهو صدوق حسن احلديث
 ).الشبكة اإلسالمية: املصدر(، وهو حديث موقوف ل اإلمام البخاري يف األدب املفرد عن عائشة رواه  )١٩٤(



 

 

   

 .فاإلسالم دين الرمحة

يعنـي كأنـه مـا أرسـل إال فقـط لـريحم  M        b a `L : يقول اهللا تعاىل، أسلوب حـرص

صـىل اهللا عليـه وعـىل آلـه  .)١٩٥(M e      d c        b a `L  .قـط البـرشالعاملني، ولـيس ف

 وسلم 

لو تتذكرون ملا كنا نتكلم يف تفسري سورة الرمحن، حتى اآليات التي فيها وصف جهنم، ووصف 

 .عذاب جهنم بالتفصيل

 كان يعقبها اهللا سبحانه وتعاىل بقوله ماذا؟

 M ~ } | { zL)١٩٦(.. 

 ..عمة ورمحة ألنه إنذارفكيف أن العذاب يكون ن

 .أن اهللا سبحانه وتعاىل

 .. بالبرشية كلهافهذا من مظاهر رمحة النبي 

 M ~ } | { zL)ــذاب )١٩٧ ــذار بالع ــة، ألن اإلن ــذاب رمح ــر الع ــى ذك ، فحت

ووصفه قبل يوم احلساب جيعل اإلنسان يرهب وخياف هذا العذاب فيأخـذ بأسـباب اتقـاء هـذا العـذاب، 

 . بالعاملنيفهر رمحة النبي فهذا مظهر أيضا من مظا

ِالرامحون يرمحهم الرمحن ارمحوا أهل األرض يرمحكم من يف السامء«: فوقال  َ َّ َ ْ ْ ْ ْ َّ ْ ْ َِّ ْ َ ُ ُ َُ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ ُِ َ ْ َ ْ َ َ ِ«)١٩٨(. 

 .فالرمحة هي أيضا صورة من صور الرفق بالذات مع األطفال

 تربية األطفال بطريقة ال ليس من الرمحة إطالقا ما حيصل من بعض اآلباء من القسوة الشديدة يف

 .يمكن أن جتيزها الرشيعة إطالقا

                                     
 .١٠٧: األنبياء  )١٩٥(
 .١٣: الرمحن  )١٩٦(
 .١٣: الرمحن  )١٩٧(
 .حديث صحيح: ، وقال األلباينبرواه أيب داود والرتمذي من حديث عبد اهللا بن عمرو   )١٩٨(



 

 

 
 

  

 .الناس فقط تيسء استعامل احلديث شامعة

َوارضبوهم عليها« ْ ُ ََ َ ْْ ُ ٍ لعرشِ ْ َ ِ«)١٩٩(. 

إن الرشع أجاز الرضب، لكن لـو جتـيء لتبحـث عـن الـسلوكيات التـي يـسلكوهنا ال عالقـة هلـا 

 .اهر كثرية كام سنفصل ال توافق الرشيعةبالرشع عىل اإلطالق، بل هي مضادة للرشيعة، ومظ

 .كالرضب، إن هدف الرضب يكون التشفي وليس اإلصالح

املــريب متــى مــا غــضب يــرضب، حتــى وصــل إىل أن مــدرس مــن ســنة تقريبــا ولألســف هنــا يف 

 .اسكندرية وكل نرشات األخبار يف العامل كانت تتكلم عن املدرس ملا رضب الطفل حتى مات

 .تعاىل هذا الكالم يف البحث بالتفصيل فيام بعدسنشبع إن شاء اهللا 

يعني هذا كله، استعامل املعلقـة املحـامة بالنـار أو شـك الطفـل بالـدبابيس، ونحـو ذلـك، هـذا ال 

 .يمكن أن يمت إىل الرشيعة بصلة، فكل هذا مما يتصادم مع الشعور برمحة الطفل

ز شيئا حسنا، فأول مايقابله يقابلـه حسن استقبال الطفل، ممكن يكون ملا األب سمع أنه مثال أنج

 .بنوع من احلفاوة والرتحيب واالبتسامة والتلطف ونحو ذلك مما يفيد جدا

 .أحيانا تكون املكافأة نظرة فيها تقدير أو االبتسامة كام ذكرنا

إظهار االهتامم به إن كان مثال مريضا أو به شيئا معينا، فإظهار االهتامم به هذا أيضا ممـا يكـون لـه 

 .تأثري حسن

 .اهلدايا، كام ذكرنا

ْهتادوا حتابوا«: فيقول  ُّ ْ َُ ََ  .. فهذا أيضا مما يدعم املحبة بني األب وأوالده)٢٠٠(»َ

 ..وممكن اهلدية أو املكافأة تكون كارت، أو بطاقة هتنئة مثال، بطاقة فقط ولن تكلفه كثريا

 لـه رسـالة فيهـا، شـكر مـثال أو وممكن البطاقة التي مع بعض األطفال التي فيها اهتامم به وتكتب

 .هتنئة أو نحو ذلك

                                     
 .صحيح: ~ن شعيب عن أبيه عن جدة، وقال األلباين رواه أيب داود من حديث عمرو ب  )١٩٩(
 .ًضعيف جدا: ~، وقال األلباين لرواه الطرباين يف املعجم األوسط من حديث عائشة   )٢٠٠(



 

 

   

 .ممكن تكون عند بعض األطفال أن جتيء له بدراجة أو أكثر

من أجل يعني أن نستحرض، قيمة موضوع املدح والثناء والتشجيع واملكافآت أيا كانت صورهتا، 

 ..تستحرض هكذا وأنت يف االبتدائي مثال أو يف احلضانة أو كذا

زمالئك أو أثنى عليك أو والدك فعل أي نوع من أنواع املكافـأة، كـم كـان مدرس شجعك أمام 

 !هذا دافعا لك عىل حتسني السلوك واالستمرار عليه والتحفيز عىل املزيد من اإلنجاز؟

 ..يعني هذه احلاجات حتفظ وال تنسى، فيهيأ يل أكيد كل واحد فينا لو رجع بالذاكرة إىل الوراء

ؤثر كثريا عىل الذاكرة البعيدة، فاملشكلة كلها يف األحداث القريبة جـدا، واطمئنوا فكرب السن ال ي

 ..الذاكرة احلديثة جدا، فالكبار يف السن جييئون بالقديم جيدا جدا

ويف املقابل أيضا كم واحد ممكن يكون تأثر بمدرس أساء إليه أو أهانه أو حقره، وترك فيه جرحا 

 .ال يكاد ينسى

الغري تربـوي ونعـرف أيـضا تـأثري اإلثابـة الرتبويـة امللتزمـة بمثـل هـذه حتى نعرف تأثري العقاب 

 .القواعد كيف أهنا تبقى مع اإلنسان طوال عمره

 .أيضا مما يدعم موضوع اإلثابة قبول آراء الطفل أو اقرتاحاته ومناقشته بموضوعية

م جـدا عـىل يعني يعترب هناك يف سؤال لو سئله الطفل وأجاب إجابة معينة، يكـون فمـؤرشا عظـي

 من أحب وأقرب أصدقائك إليك؟: نجاح األب تربويا، إذا سئل الطفل

 .هو أيب: لو أجاب فقال

 .فهذه أقوى مؤرش عىل نجاح األب يف العملية الرتبوية

 .هو أيب: إلن أول من قفز إىل ذهنه إذا سئل من أحب صديق إليك يقول

ل هـذا املنـصب الفخـم يف قلـب فهذا مؤرش نجاح قـوي جـدا بالنـسبة لـألب، إذا نجـح أن يـشغ

 .طفله

 
 :أرشنا أيضا إىل موضوع لوحة الرشف



 

 

 
 

  

ممكــن تعمــل ســواء يف املــدارس أو يف البيــت، ممكــن تعمــل لوحــة الــرشف تكــون مزينــة هكــذا، 

من الذي سيوضع اسمه هذا األسبوع يف لوحة الرشف، أنجز كذا وكذا فيكافأ بوضـع : ويوضع فيها اسم

 . وقت وآخراسمه، وتغري بني

يعني أحد املدرسني حيكي أنه كان عقاب التلميذ عندي يف الفصل، أن أهدده بحرمانه من وضع 

 .اسمه يف لوحة الرشف، فيبكي ويعاهدين عىل االستقامة

 .لو قرص يف يشء معني فيهدده بأنه سريفع اسمه من لوحة الرشف

 .فكان كأنه يعاقبه عقابا شديدا

 ملاذا؟

 . عىل نفسية التلميذألن يكون هلا تأثري

من ضمن األساليب املادية يف الثواب كام قلنا أن نكافئه بعالوة يف مرصوفه، وترفع له املـرصوف 

 .ملدة أسبوع مثال، ألن ممكن أنك ال تستطيع أن تتحمل أن ترفعه دائام

 .. ملدة أسبوع سأرفع لك املرصوف إىل كذا:ولكن تقول له

 .كام ذكرنا االتصال تليفونيا

ذه ممكن تكون مع األجداد ألن األب يعـيش معـه دائـام، أو إذا كـان هـو يف الـشغل، فممكـن وه

يتصل به يسأل عليه يف التليفون فيكون هلا يشء مؤثر جدا ومثمر معه يعني، فهذه نـوع مـن املكافـأة ممكـن 

 .حتصل

م التـايل  جربت موضوع االتصال تليفونيا بتلميذ له، فجـاء أحـدهم يف اليـو:يقول أحد املدرسني

 .يتباهى أمام زمالئه بذلك، ويرص عىل أخذ تليفوين كي يتصل يب

 .يتباهى أمام زمالئه أن املدرس اتصل به يشكره عىل إنجاز معني-

فهذه فيها نوع من التقدير، تشبع عنده احلاجـة إىل التقـدير وتـشجعه عـىل األعـامل اجليـدة يعنـي، 

 من بعض التكاليف فتكلف أحدهم ببعض األشياء فتجـيء إعفاءه: ممكن كام قلنا أن هناك مكافآت سلبية

 .فالن، مكافأتك ألنك فعلت كذا وكذا وتعبت كثري فأنت معفي من هذه املهمة: لتقول له



 

 

   

قرأت يف بعض الكتب واحد من الناس يقول كالما صعب قليال أن نقبله، جيـب أن يكـون لـدينا 

 .أحيانا يكتب أناس غري متخصصنينوع من الفلرتة للكالم وليس كل الكالم نقبله ألنه 

أن يكـون مراقبـا أثنـاء غيـاب بـاملـدرس موضـع فمن ضمن املكافـآت أن نـضع الطالـب مـثال يف 

املدرس، فاملدرس سيخرج من الفصل وال يريد ضوضـاء، فيوقـف عـىل التالميـذ أحـدهم ليكـون مراقبـا 

 .الين مثالفالن وفالن وفالن عملوا اخلطأ الف: عليهم، حتى إذا ما جاء يقول له

 اًمقـدم ويكون هذه ممكن تكون مقبولة باعتبار أنه يشء يف العلن واضحة جدا والتكليف واضح

 .كام أن األلف مقدمة عىل باقي احلروف

 
تذكرين بحاجة صعبة جدا أتذكر جيدا وأنا طالب يف املدرسة سواء ابتدائي اعدادي ثانوي، يشء 

 .ما بنفس الصورة النمطية وال أدري إن كان الزال يتكرر اآلن أم ال، وأرجو أال يكونكان يتكرر متا

 ما الذي حيصل؟

أثناء الفصل يكون أحد التالميـذ عمـل خطـأ معـني، أصـدر صـوتا،وهذه األشـياء تتكـرر كثـريا، 

 .من الذي عمل كذا: قولوا يل: فيجيء املدرس فيقول

 .فضون أن ينموا وخيربوا بزميلهمفاألوالد لو كان فيهم شهامة وهكذا، ير

 ما الذي كان حيصل؟

 .العقاب اجلامعي: سلوك اليهود

 .عقاب مجاعي كل الفصل يقوم ويتذنب أو يرضب بالعيص أو نحو ذلك

 ما رأيكم أوال يف املوقف؟

 هل هؤالء األوالد خمطئني أم غري خمطئني؟

 خمطئني ملاذا؟

 .املفروض أن يقولوا حتى ال تعمم العقوبة

  هناك أي قول آخر؟هل



 

 

 
 

  

 .حتى حياسب املخطئ

عىل أي األحوال أعتقد إن الترصف غري سليم، من املدرس أن يعمل عقـاب مجـاعي عـىل أهنـم مل 

 .ينموا

يف خطبة باللغة االنجليزية رأيتها عىل اليوتيوب كان هناك موقف بالضبط مثل هذا املوقف، كان 

هم يدافع عن طالـب ورفـض أن يـنم عـىل زمالئـه، وكـان موقفا مؤثرا جدا من الناحية الرتبوية وكان أحد

 .سيعاقب باحلرمان من املنحة الدراسية بصورة معينة، فوقف شخص يدافع عنه دفاعا رائعا برصاحة

هل تريدون أن ختربوا هؤالء األطفال ويصبحوا ناممني، فهذا نـوع مـن الرجولـة أن : وأخذ يقول

 .يرفض أن ينم

 .خطئفهو املفروض أن يبحث عن امل

 .لكن ال جيوز له أن يعاقب عقابا مجاعيا وال أن يعاقب من عرف فلم خيطئ

 .فهذا تدريب عىل النميمة

فليبحث عن وسيلة أخرى للبحث عن اجلاين، وأما أن يعمل عقاب مجاعي فهـذا ظلـم، وأمـا أن 

 .يشجع التالميذ إن مل تفتنوا عىل زمالئكم تعاقبوا مجيعا، فال ليس هذا أسلوبا تربويا

فبالعكس إذا كان هو شخص واحد كان املفروض أن خيرب ومل خيرب فهذا سـلوك جيـد أن يـرفض 

 ..أن ينم عىل زمالئه أو عىل 

 .احلقيقة هذه بعض املالحظات فيام يتعلق عىل موضوع فقه إثابة األطفال

 .كان تبقى لنا الكالم يف جزئية مهمة جدا وهي موضوع التشجيع الرتبوي

 .غيري مسار حياة الطفلقيمة التشجيع يف ت

 .التشجيع الرتبوي اإلجيايب

 .موضوع مهم جدا إن شاء اهللا تعاىل نحاول أن نتناوله بالتفصيل فيام بعد

 ..نكتفي هبذا القدر أقول قويل هذا واستغفر اهللا يل ولكم

 ..سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت استغفرك وأتوب إليك



 

 

 

 

 

 




 

 



 

 

 
 

  

 ..ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا ..نحمده ونستعينه ونستغفره ..إن احلمد هللا

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيـك لـه،  ..من هيده اهللا فهو املهتد، ومن يضلل فال هادي له

اجـه أمهـات املـؤمنني وذريتـه وأهـل بيتـه كـام اللهم صل عىل حممد النبـي وأزو ..وأن حممدا عبده ورسوله

 ..صليت عىل آل إبراهيم

 ..أما بعد

ورش األمـور حمـدثاهتا، وكـل  .فوأحسن اهلـدي هـدي حممـد  ..فإن أصدق احلديث كتاب اهللا

 ..ثم أما بعد ..حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

وبينا دور هذه اإلثابة يف حتفيز األطفال  .ومكافأهتمفقد تناولنا األسبوع املايض فقه إثابة األطفال 

ذكرنا أنواعا كثرية من اإلثابة وقواعد أو ضوابط هذه اإلثابة، وكـان مـن ضـمن مـا  .إىل حتسني سلوكياهتم

التشجيع الذي هو أقوى سالح يمكـن أن  ..أن اإلثابة املعنوية من أهم صورها املدح أو التشجيع: ذكرناه

 نوعية معينة من األطفال النوابغ واألذكيـاء أو الـذين يفعـل فـيهم التـشجيع مفعـول يستعمل، بالذات مع

 .السحر، بحيث إنه يغري مستقبل حياته كله

 
ال يتحملـون أن  والعكس طبعا، التثبيط الذي يصدر من أعداء النجـاح، ألن النجـاح لـه أعـداء،

نفسا ضـعيفة فـإن هـذا الـشخص ينهـار ويـوأد ينجح غريهم، ولذلك حيصل التثبيط، فإذا صادف التثبيط 

 .وخينق يف مهده، بحيث إنه ال يكمل مسرية النجاح

 .التفاعل الفطري مع قضية التثبيط، يف التشجيع يف الغالب ينجح جدا معه

 ..لكن التثبيط خيتلف بحسب نفسية هذا الطفل، ممكن تثبيط هناك طفل يأخذه بصورة فيها حتد

 .الكبار طبعا، حتى الكبارليس طفال طبعا ممكن حتى 



 

 

   

فإذا ثبط من أب أو مرب أو معلم أو صديق، فـإن هـذا التثبـيط هـو يتفاعـل معـه بطريقـة إجيابيـة 

جدا، ويبدأ يأخذه بنوع من التحدي بحيث إن هذا التثبيط يكـون سـببا يف إنجـازه العظـيم، وأن ال يكـون 

 .شيئا مهام بعد ذلك

 .التثبيط وحتط مهته وينسحب ويفشلوهناك من يتفاعل بطريقة سلبية جدا مع 

والنامذج كثرية وال شك أن كال منا يتذكر أو يقرأ أو يـسمع كثـريا مـن هـذه احلـوادث وإن ممكـن 

 .كلمة تشجيع تصنع يف اإلنسان صنع السحر

 .وكذلك كلمة التثبيط قد يتفاعل معها بطريقة سلبية وتكون هي السبب يف هنضته بنفسه

ة عـىل مبـدأ التـشجيع وأمهيتـه سـواء كـان بالنـسبة للـصغار أو بالنـسبة نسلط الضوء يف هذه الليل

 .للكبار

فموضــوع التــشجيع، موضــوع رفــع اإلســالم قــدره إىل حــد عظــيم جــدا، إىل حــد أن الــرشيعة 

 .اإلسالمية جعلت التشجيع يف بعض الظروف أخذ حكم الفريضة، فريضة التشجيع

 األشـخاص غـري القـادرين عـىل إقامـة جعل اإلسـالم التـشجيع يف بعـض األحـوال فريـضة عـىل

 .فروض الكفايات مثل األمر باملعروف والنهي عن املنكر، طلب العلم، الوالية واإلمامة

 .إهنا واجب عىل الكفاية: وعبارة الفقهاء يف مثل هذه الفروض، يقولون

 .فإن قام هبا البعض سقط عن اآلخرين، وإن مل يقم هبا أحد أثموا مجيعا

 .قادر ويأثم غري القادريعني يأثم ال

 .يأثم القادر ألنه قرص

 طيب ملاذا ياثم غري القادر؟

 هل يأثم ألنه عاجز، أم يأثم ملاذا؟

 .ألنه مل يشجع القادر



 

 

 
 

  

 .ألن الناس واحد من اثنني بالنسبة لفروض الكفايات

عة فهـو غـري إما قادر فيأثم إذا قرص، وإما غري قادر، فبام أنه غري قادر والواجبات منوطة باالستطا

 .آثم ألنه عاجز، لكنه يأثم ألنه مل يشجع القادر

 .فانظر إىل األمهية العظمى للتشجيع يف اإلسالم بحيث أنه يصل حلد أن يكون من الفروض

إن هذه الواجبات واجب عىل الكفاية، فـإن قـام هبـا الـبعض : يقول اإلمام الشاطبي يف االعتصام

هبا أحد أثموا مجيعا، القادر ألنه قرص، وغري القادر ألنه قرص فيام سقط الوجوب عن اآلخرين، وإن مل يقم 

 .يستطيعه، وهو التفتيش عن القادر وحثه عىل العمل

 .وحثه وتشجيعه وإعانته عىل القيام به، بل إجباره عىل ذلك

 .بل إجباره عىل ذلك

  هبذا التشجيع كام قال ماذا؟فواهللا سبحانه وتعاىل أمر النبي 

 M  §¦ ¥L. 

M   §¦ ¥L)الذي هو هذا التشجيع)٢٠١ ،. 

تسابق املسلمون يف شتى العصور عىل تشجيع املوهـوبني وكبـريي اهلمـة بكافـة صـور التـشجيع، 

 .فكانوا ينفقون األموال اجلزيلة لنفقة النابغني من طالب العلم

الذين حبسوا أنفسهم عىل طلبه كي يغنوهم عن سـؤال النـاس، أو االشـتغال عـن العلـم بطلـب 

 .عاشامل

مل أره قـط : هذا هو اإلمام أبو حيان حممد بن يوسف الغلامطي، رمحه اهللا تعاىل، قـال فيـه الـصفني

 .ومل أره عىل غري ذلك. إال يسمع أو يكتب أو ينظر يف كتاب

 .وكان له إقبال عىل أذكياء الطلبة يعظمهم وينوه بقدرهم

                                     
 .٨٤: النساء  )٢٠١(



 

 

   

ذكيـاء فـيعظمهم وينـوه بقـدرهم، فكان له خصيصة وهي أنه كان يفتش باستمرار عىل الطلبـة األ

يعني هذا نوع من التشجيع يفعل مفعوله يف نفسية هؤالء الطلبة، وبالتايل يشجعهم عىل التقدم واملزيد من 

 ..االنتاج يعني

 .فانظر إىل قوله هنا وكان له إقبال عىل أذكياء الطلبة

 التقدير، وكلمة الـشكر من ضمن االحتياجات النفسية ألي إنسان احلاجة إىل: كام ذكرنا من قبل

أو املديح هي تشبع هذه احلاجة الطبيعية، التي هي من حق كل إنـسان، بـل مـن احتياجاتـه األساسـية كـام 

حيتاج إىل الطعام والرشاب حيتاج إىل التقدير، أنه إذا أنجز شيئا فتبذل له كلمة طيبة، أو يدعى له بأن جيزيـه 

 .اهللا خريا ونحو ذلك

اجة النفسية وهذا التشجيع ال عالقة له باملديح املذموم كام سنتكلم إن شاء كل هذا يشبع هذه احل

 .اهللا تعاىل عن فقه املدح

وكان املعلمون يف الكتاتيب واملـساجد ويف األزهـر الـرشيف إذا ملـسوا يف طفـل النجابـة والـتعلم 

 .احتضنوه وساعدوه عىل طلب العلم، وزودوه باملال من ماهلم اخلاص أو من األوقاف

 .كذا يف طليعة املشجعني يف العصور اإلسالمية الزاهية اخللفاء واألمراء

ش 
أن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه كان يدخل عبـد اهللا «: روى البخاري يف صحيحه

 .».. وهو غالم حدث، كان يدخله مع أشياخ بدرببن عباس 

 .صحابة ريض اهللا تعاىل عنهم أمجعنيكبار أشياخ بدر من ال

ِفكأن بعضهم وجد يف نفسه«قال ابن عباس  ِ ْ َّ ََ َِ َ َ ُ ْ َْ َ َ َ«. 

 كل منا عنده أطفال فلامذا عمر بن اخلطاب حيرض هذا الغالم الصغري يف جملس الكبار؟



 

 

 
 

  

وليس أي أشياخ، إهنم أشياخ بدر، الذين حـرضوا بـدرا، ال شـك أن هـؤالء هلـم فـضيلة ومنقبـة 

 .حضورهم موقعة بدرعظمى ب

َمل تدخل هذا معنَا ولنَا أبنَاء مثله فقال «: قال بعضهم ُ َ َُ َ ْ َُ ْ َ َِ ٌِ ََ َ ْ ُ َ
ْإنه من قد علمتم: أمري املؤمننيِ ْ َُ ْ َِّ َ َ ْ ُ ِ«. 

 .، وابن عمهفيعني هذا ابن عباس من آل بيت النبي 

َدعاه ذات يوم فأدخله معهم فام رئيت أنه دع« ُ َ ََ ُ ُ َ ُ ْ ْ َ ُ ََّ َ ِ ُ َ ْ ََ َ ََ َ َ ْاين يومئذ إال لريهيمٍ َ ُ َُ ِ ِِ ٍ َِّ ْ َ ِ«. 

الناس املحيطون شعروا أن هذه املرة بالـذات عمـر ريض اهللا عنـه اسـتدعى عبـد اهللا بـن عبـاس، 

 .حتى يرهيم من هو عبد اهللا بن عباس الذي يستصغرونه لصغر سنه

ْ فام رئيت أنه دعاين يومئذ إال لريهيم": يقول َ ُ َ ُ َُ ِ ِِ ٍ ِ َِّ ْ َ َ ُِ َ َُّ َ َقال ، َ َما تقولون يف قول اهللاَِّ تعـاىل َ َ َْ َِ َ َ ُِ ُ َ M C B A

 F E DL)َفقال بعضهم أمرنا أن نحمـد اهللاََّ ونـستغفره إذا نـرصنا وفـتح علينَـا وسـكت ؟ )٢٠٢ َ َُ َ َ ْ َ ْ َْ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ْ ََ َِ ِ ِ ُِ َ ْ َ ََ ُ َ َ َ َ َْ ِ ْ َ ُ

ٍبعضهم فلم يقل شيئا فقال يل أكذاك تقول يا ابن عباس ََّ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ ً ُُ َ ْ َُ َ َ َ ُ ََ َ َ َِ ْ َ فقلت الْ ُْ ُ َ" 

َ فقلت ال": طبعا انظر هنا إىل الشجاعة األدبية ُْ ُ ال ليس هـذا هـو :  خيالف كل أشياخ بدر، يقول" َ

 .تفسري اآلية أو السورة

ِقلت ال قال فام تقول قلت هو أجل رسول اهللاَِّ « ُ َ َُ ْ ُ َ َ َْ ََ ُ ُ ُُ ُ َ َ ُ أعلمه له فَُ َُ ََ ْ  .يعني أن هذا نعي» َ

 . نفسهفهذه السورة الرشيفة ينعي إىل رسول اهللا اهللا سبحانه وتعاىل يف 

ِقال فام تقول قلت هو أجل رسول اهللاَِّ « ُ َ َُ ْ ُ ََ ََ ُ ُ ُ ُ َ ُ أعلمه له فََ َُ ََ ْ َ«. 

 .يعني خيربه أنه قد حان أجلك

أديت األمانة وبلغـت » ، وذلك عالمة أجلك أنكM F E D C B AL «: قال

  .ألعىلالرسالة وحان اآلن وقت انتقالك إىل الرفيق ا

                                     
 .١: النرص  )٢٠٢(



 

 

   

 M F E D C B AL وذلك عالمة أجلك، فاستعد للقـاء اهللا بـأن ،»M O

  W V U     T SR  Q PL «َمـا أعلـم منْهـا «: فقال أمري املؤمنني عمـر ريض اهللا عنـه ِ ُ ََ ْ َ

َّإال ُ ما تقولِ ُ َ َ«)٢٠٣(. 

ُما أعلم منْها إال ما تقول « َّ َُ َ َ ُ َِ َ ِ ْ  .أيده يف هذا التفسري:  يعني»َ

 املؤمنني ريض اهللا تعاىل عنه يقوي ثقته بنفسه ويغذي  مهته ويربـأ بـه  عـن احتقـار هكذا كان أمري

 .الذات أو الشعور بالدونية والنقص

 
أنه ريض اهللا عنه سأل بعض الـصحابة عـن آيـة يف القـرآن : وقد روى البخاري يف صحيحه أيضا

َيف نفيس منْها يشء يا «: عباس وهو صغري السن، فقالالكريم، فلم يعرفوا اإلجابة وكان بينهم عبد اهللا بن  ٌَ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ

َأمري املؤمنني قال عمر يا ابن أخي قل وال حتقر نفسك َ ْ ُ َْ ُ َ َُْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َْ َ ْ ََ َ ْ ََ ََ«)٢٠٤(.. 

 .انظر إىل هذه العبارة

 ال تستصغر نفسك وتستحي أن تتكلم يف وجود هؤالء األكابر من األشياخ ولكن ال حتقر :يعني

 .نفسك

 . ال حتقر نفسك:فانتبه إىل كلمة

 فعملية غرس موضوع احرتام النفس أو معرفة قدر النفس

 .هذه عالمة صحية جدا

 .وكام قلت مرارا قضية تقدر الذات، هلا طرفان، ووسط

                                     
 .ب من حديث ابن عباس ~رواه البخاري   )٢٠٣(
 .صحيح البخاري من حديث عبيد بن عمري  )٢٠٤(



 

 

 
 

  

 
 .أو التطوس.  وهو انتفاخ الذات:طرف الغلو

لعظمة، الـذي يـرى أنـه هـو يف القمـة اإلنسان الذي يرى نفسه أنه ال أحد مثله، الغرور وجنون ا

وكل الناس حتت رجليه، فهـذا االنتفـاخ انتفـاخ ومهـي ألنـه هنـا يبـالغ يف تقـدير ذاتـه، وهـذا دائـام مـرتبط 

بأمراض، أو اضطرابات يف الشخصية، كاضـطراب الشخـصية البارانويـة أو التـي هـي جنـون العظمـة أو 

 .النرجسية

انية، توجد أسـطورة يونانيـة منهـا اشـتقوا اسـم مـرض تعرفون قصة النرجسية هذه، أسطورة يون

 .النرجسية

كان هناك شاب أو فتى مجيل الصورة جدا، فاضطلع عىل سـطح البئـر فـرأى صـورة مجيلـة لفتـى 

 .مثله

 .وكأنه يعني مل ير نفسه يف املرآة أبدا من قبل

يـاه هـذا البئـر فافتتن هبذه الصورة وأخذ يقرتب منها حتى غاص يف البئر وغرق، ثم نبتـت مـن م

 Narcissistic(أو ) narcissism(زهــرة النــرجس، ومــن أجــل ذلــك يــسمونه نــار سيــسزم، أو 

personality disorder (اضطراب الشخصية النرجسية. 

: عنـد أول مـشكلة مـع أحـد يقـول لـه: وهذه الشخصية نراها كثريا يف املجتمع، وهي التي يقول

الناس الذي يتعاملون معه حتى ممن ال يعرفونه أهنـم جيـب أن فهو يفرتض يف ) أال تعرف مع من تتكلم؟(

 .يعظمونه

 .ودائام ينفخ يف نفسه وفوق طاقته



 

 

   

واملشكلة يف هذا اإلنسان صاحب هذا االضـطراب أنـه ال يـشعر وال يعـرتف بـأن لديـه مـشكلة، 

أنـه فليس كأصحاب األمراض األخرى الذي جيري من أجل أن يبحث عن العالج ، بل هو يـرى نفـسه ب

 .ال يوجد فيه أي عيب

فهذا نموذج من تضخيم الذات، وكام الطاووس عندما ينتفخ ويغرت بنفـسه، وهـذا اجلـامل الـذي 

 .يف ريش الطاووس ناشء عن فقاعات غازية يف ريشه، فمن أجل ذلك تعطيه الصورة التي نراها

 
 ..عىل اجلهة األخرى

يانـا كثـرية مظهـر مـن مظـاهر املـرض، اضـطراب نفـيس عـدم ًفإذا عمليـة نفـخ الـذات تكـون أح

 .استقرار أو خلل معني

 .يف اجلهة األخرى، هناك ضعف تقدير الذات، هذا إفراط وهذا تفريط

فهو إنسان ال يرى يف نفسه شيئا حسنا أبدا، عنـده احتقـار ذايت، ويقـدر نفـسه بأقـل ممـا تـستحق، 

 ..الثاين

والدنيا مظلمة واملستقبل مظلم وكل العامل يسء وأنـا يسء ولـن أنا ال أنفع، : هذا الذي يقول لك

 ..أنفع يف حاجة وال عندي كفاءة يف يشء

 .وهذه املنظومة للمكتئب يف الغالب

أما استوائي القطبني، جتيئه أحيانـا نوبـات زهـو وهـوس فـريى نفـسه نـابليون وبونـابرت وهتلـر 

 .إىل آخره..واملهدي 

 .ريى نفسه حتت خالصوممكن نوبة جتيئة حتت خالص ف

 .فالشاهد إنني أذكر هذه األمثلة من أجل أن نعرف أن هناك طرفان ووسط

 .الوسط يشء صحي جدا، وهو اإلنسان الذي يعرف قدر نفسه



 

 

 
 

  

 .يعرف قدر نفسه، يعني يعطي نفسه تقديرها احلقيقي ال يبالغ وال حيط من قدرها

 شــيئا منــه، ألن هــذا املوضــوع مــن وســبق أيــضا أن تكلمنــا يف يشء مــن هــذا، ممكــن أن نراجــع

 .املوضوعات املهمة جدا

 .مثال هند بنت عتبة زوجة أيب سفيان وأم معاوية ريض اهللا عنهم أمجعني

إنـا لنرجـو أن يكـون يف : حني أتاها نعي يزيد بن أيب سفيان فأتى بعـض املعـزين يعزوهنـا، فقـالوا

 ..ثل معاويةأو م: معاوية خلف لليزيد، فغضبت هند أم معاوية، وقالت

 .وهو ال زال طفل صغري صبي

 أو مثل معاوية يكون خلف ألحد، واهللا لو مجعت العرب من أقطارها ثم رمـي بـه فيهـا، :وقالت

 .خلرج من أي أعراهبا شاه

ثكلته إن مل يسد : إن عاش معاوية ساد قومه، فردت وقالت: وقيل هلا ومعاوية رضيع بيدهيا، قيل

 .إال قومه

 .ان سيكون سيدا عىل قومه فقطيموت أحسن إذا ك

فتخيلوا هذه األم هبذه النفسية وهذا التخطيط البعيد، كيف سـرتيب ابنهـا، وقـد نجحـت بالفعـل 

 .ألن معاوية كان من أسود الناس، وقطعا معاوية أعدل ملوك اإلسالم عىل اإلطالق

كر وعمـر واخللفـاء صحيح كل من كانوا قبله كانوا أفضل منه، ألهنم من كبار أئمة اإلسالم أيب ب

الراشدون، ولكن هو أفضل من كـل مـن جـاء بعـده، فـأمري املـؤمنني معاويـة ريض اهللا عنـه كـان مـشهورا 

بالسيادة، ولذلك ملا حكم فرتة طويلة جدا يف أهل الشام وكـانوا حيبونـه حبـا مجـا، ألنـه كـان عنـده عنـرص 

 السيادة كان رجال سيدا 

 .احللم والسيادة ونحو ذلكيعني يعدل بني الناس، وكان مشهورا ب

 .ثكلته إن مل يسد إال قومه:  ساد قومه، قالت-وهو وليد- إن عاش معاوية :فلام قالوا هلا



 

 

   

قبل أن تكون ثقتها يف مستقبل ابنها هبذه الصورة، هي كانت يف ثقة وحسن تقدير حلسن تربيتها، 

 .مل تكن حتلم، بل كانت تعلم كيف تربيه وتنشؤه عىل هذا األمر

إين آلنـف أن يكـون يف األرض جهـل ال يـسعه «: ن أمري املؤمنني معاويـة ريض اهللا عنـه يقـولوكا

 .»ال يسعه عفوي وحاجة ال يسعها جوديٌذنب حلمي و

 
 : وقال األمخص يف الفخر

َى هبــَمــْرُ أٍةَبــْكَ نٍةَبْيِصُ مــْنِا مــَمــ ـــــّالَإ   اِ ِّرشُ ت ـــــْرَتَ وِْينُفَ   ِيناَ شـــــُعَف
ْ ختَ الِسْمَّالشَك   ِْينَتْدَجـَ وِامَرِ الكـِنَ عـَتْلَأَا سَذَوإ   ِانَكـَ مِّلُكـِى بَفـَ

 .فبعض املؤلفني، صاحب العقد الفريد، ادعى أن هذا أفخر بيت قالته العرب

 .أعظم بيت يف الفخر

ـــــّالَإ   اَِهبــى َمــْرُ أٍةَبــْكَ نٍةَبْيِصُ مــْنِا مــَمــ ِّرشُ ت ـــــْرَتَ وِْينُفَ   ِيناَ شـــــُعَف
ْ ختَ الِسْمَّالشَك   ِْينَتْدَجـَ وِامَرِ الكـِنَ عـَتْلَأَا سَذَوإ   ِانَكـَ مِّلُكـِى بَفـَ

 ما رأيكم؟

 ..هل هذا أفخر بيت قالته العرب

 ..أحسنت، أحسنت

 ..بالعكس

 :الصحيح

 .جد بيت فيه من الفخر ما ال يمكن أن يصل إليه إنسان عىل اإلطالقيو

وهو بيت حسان بن ثابت ريض اهللا تعـاىل عنـه، يف قولـه وهـو يفتخـر بانتامئـه إىل األنـصار، فـامذا 

ْ حتُلْيِْربِج     ْمُهَهْوُجُ وُّدُرَ يْذِ إٍرْدَ بَمْوَيَو    يقول؟ َحمَا ونَِائَِو لَتَ  .ف.. ُدَّمُ



 

 

 
 

  

 ..ر أكثر من هذاهل هناك فخ

ْ حتُلْيِْربِج     ْمُهَهْوُجُ وُّدُرَ يْذِ إٍرْدَ بَمْوَيَو َحمَا ونَِائَِو لَتَ  .ف ..ُدَّمُ

 .فهذا هو أفخر بيت قالته العرب

عــرايب معتـزا بانتــسابه للعروبـة، وكـان يــصهر إليـه اخللفــاء، أعـرايب يــسكن الباديـة، وكـان أهـذا 

 .والدهوخطب إليه عبد امللك بن مروان ألحد أ

عـرايب ملـا خطـب إليـه وطبعا كان اخللفاء بدأوا يتزوجون من نساء غري عربيات، فهذا الرجـل األ

 جنبني هجناء ولدك: أمري املؤمنني عبد امللك بن مروان ابنته ألحد أوالده قال له

 .يعني الذين أمهم غري عربية

 .فعال نفسه يف غري كرب وال عجب وال غرور

ه صاهنا عـن الرذائـل وحفظهـا مـن أن هتـان، ونزههـا عـن دنايـا األمـور وإذا عرف املرء قدر نفس

وسفاسفها يف الرس والعلن، وجنبها مواطن الذل بأن حيملهـا مـا ال تطيـق أو يـضعها فـيام ال يليـق بقـدرها 

 .فتبقى نفسه يف حصن حصني وعز منيع، ال تعط الدنية وال ترىض بالنقص وال تقنع بالدون

كريم ابن الكريم ابن الكريم، ابن الكريم، نبي اهللا يوسف بن يعقوب بـن أمل تر إىل رشف نفس ال

 .اسحاق ابن إبراهيم، عليهم وعىل نبينا الصالة والسالم

 فهذا هو رشف الـنفس،  )٢٠٥(M a`    _ ^  ] \ [ Z YL : حني دعا ربه فقال

 .ومعرفة قدر النفس

 .M a`    _ ^  ] \ [ Z YL : وذلك حينام قال

                                     
 .٣٣: يوسف  )٢٠٥(



 

 

   

£ ¤  ¥ ¦ § ¨  © M « ª : ءه رسول امللك فـرد عليـه وقـالحتى حينام جا

 ³ ² ± °  ¯ ®¬L)٥٠: يوسف )٢٠٦. 

 .وال عجب فإن من ال يصرب فيام له أال يصرب فيه

 .وهو اخلروج من السجن

مع توفر الدواعي عىل اخلروج منه، فأوىل به أن يصرب فيام جيب عليه أن يصرب فيه مـن اهلـم بـامرأة 

 .العزيز

 . حوجيةيل: قيل لرجل

 .تصغري حاجة، حاجة بسيطة

عنـد : كام أن كثريا من الناس يأيت بدون فقه وبدون أدب مع العلـامء األفاضـل الكبـار، فيقـول لـه

 .سؤال صغري

 . انتقيت لك احلاجة التافهة السألك فيهااليس من األدب أن تقول له هذا، يعني أن

 .يل حوجية: قال له

 .اطلب هلا رجيال: فقال له

 .سهاعىل مقا

 .جئناك يف حاجة ال ترزؤك: وقيل آلخر

 .يعني لن تصيبك يف مالك وال بيشء كثري يعني

 .هال طلبتم هلا سفاسف الناس: فقال هلم

 .يل سؤال صغري: وقيل لبعض العلامء

 .اطلب له رجال صغريا: فقال

                                     
 .٥٠: يوسف  )٢٠٦(



 

 

 
 

  

د ومن علو اهلمة ورشف النفس ما روي عن قطب السخاء عبد اهللا بن جعفر بـن أيب طالـب، فقـ

إن كـان يرضـيها : إهنا ال تعرفـك، وكـان يرضـيها اليـسري، فقـال: سألته امرأة فأعطاها ماال عظيام، فقيل له

 .اليسري، فأنا ال ارىض إال بالكثري، وإن كانت ال تعرفني فأنا أعرف نفيس

وسأله سائل بينا هيم لركوب ناقته، فنزل لـه عنهـا وعـام فوقهـا، وكـان عليهـا أربعـة آالف درهـم 

 . من سيوف عيل بن أيب طالب ريض اهللا تعاىل عنهوسيف

وعن سعيد بن عبد العزيز أن احلسن بن عيل بن أيب طالب ريض اهللا تعاىل عنهام، سمع رجـال إىل 

 ..جنبه يسأل اهللا أن يرزقه عرشة آالف درهم، فانرصف فبعث هبا إليه

 .رأيت ابن املبارك يعض يد خادم له: وعن أيب سعيد عن شيخ له قال

اإلمام الكبري عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا تعاىل، حيكـي هـذا الـشيخ أنـه رآه يعاقـب هـذا اخلـادم -

 .ويعض يديه

 !تعض يد خادمك؟: فقلت له..

 .احث هلم حثوا: َّكم آمره أال يعد الدراهم عىل السؤال؟ أقول له: قال

 ..اوهكذ.. كثري جدا ما أمرته أال يعد الدراهم هلم واحد اثنني ثالثة-

 .ولكن احث هلم حثوا

 .بيديه االثنني جيمع املال ويعطي

 .فهو يعاتبه عىل ذلك، أو يعاقبه عىل ذلك بالعض يعني

 .رأيت ابن املبارك يعض يد خادم له: يقول..

 !تعض يد خادمك؟: فقلت له..

 .احث هلم حثوا:  أقول له-طالبي الصدقة-َّكم آمره أال يعد الدراهم عىل السؤال؟ : قال

 :رشف النفس ومعرفة قدرها قول األيب ورديمن 



 

 

   

 رأت أميمة أقامري وناظرها يعوم يف الدمع منهال نوادره

 وما درت أن يف أثنائها رجل ترخى عىل األسد الضاري غدائره

 يف ملتقى أوالده صيد محر مناصله بيض عشائره.. 

 الغرب ماكره.. ا بالغمد وهو موا..إن رق بردي فليس السيف حمت

  ضمري الدهر كاملة وسوف يظهر ما ختفي ضامئرهومهتي يف

 : يقول الشافعي

ـــــاع مجيعهـــــا  ـــــو يب ـــــاب ل ُعـــــيل ثي َّ ْ بفلـس لكــان الفلـس مــنهن أكثــرا    َ َْ ٍَ ِ  

ـــا  ـــاس بمثله ـــو يق ـــس ل ـــيهن نف ُ وف ٌ ْ ــــت أجــــل    َ ــــورى كان ّ نفــــوس ال َ ََ
ِ وما رض نصل السيف إخالق غمـده  ّ ْ َ ّ ْ إذا كان عضبا حيـث أنفذ   َ   َتـه بـرىَ

 يعني لو سيف حاد القطع، لكن موجود يف غمد خلق قديم وبال، هل هذا يرض السيف؟

 .فنفس اليشء بالنسبة ملالبس اإلنسان، فاملهم ما هو بداخلها

 ..هكذا يقول الشافعي

 .هذا من الشافعي قطعا هو معرفة قدر النفس

 .ولذلك الشافعي له تعبريات عجيبة جدا يف هذه النواحي

 .»ما رفعت أحد فوق قدره إال نقص من قدري بمقدار ما رفعت من قدره«: ال للشافعيمرة ق

 .اإلنسان البد أن يراعي منزلة كل إنسان وينزل كل إنسان منزلته-

 .ما رفعت أحد فوق قدره إال نقص من قدري بمقدار ما رفعت من قدره.. 

 :يقول الشافعي رمحه اهللا

ــصدين يل ــشكالت ت ــشفت حقائقهــا بــالنظر   إذا امل   ك
ــي ــشقة األرمح ــسان كشق   أو كاحلــسام الــيامين الــذكر   ل



 

 

 
 

  

ــال ــة يف الرج ــست بإمع ــرب   ول ــذا وذا مــا اخل   أســائل ه
ــراج رش   ولكــنن مــدره األصغـــرين ــري و ف ــالب خ   ج

وفضيلة البنان يظهر رسها من حكه ال مـن مالحـة نقـشه، ومـن الغبـاوة أن :  اهللا تعاىلرمحه وقال

 .تعظم جاهل لثقال ملبسه ورونق رقشه، أو أن هتني مهذبا يف نفسه لدروس بذته ورثة فرشه

 :وقال أبو هالل العسكري رمحه اهللا

ــىل أن األ   جلويس يف سـوق أبيـع وأشـرتي ــل ع ــوددلي ــام رق   ن
ــذل كــرامهم ــوم ت ــري يف ق   ويعظم فـيهم نـذهلم ويـسود   وال خ
  هجــاء قبيحــا مــا عليــه مزيــد   وهيجــوهم عنــي رثاثــة كــسويت

مثال بعض العلامء كره أن يتحول عن بلده مع إنه ال حيب الشهرة، كان يؤثر اخلمول واالنقبـاض 

 .، لكن خيش أن يتحول عن بلده خشية أن يعامله من ال يعرف قدره بام ال يليق بهعن الناس

 .كان اإلمام سفيان الثوري رمحه اهللا تعاىل شديد التواضع

ضـاعت األمـة حـني احتـيج :  فقال مرة-وقد كثر الناس حوله يف مكة–يعني حتى إنه كان يقول 

 -من شدة تواضعه- .إيل

 . أصحاب احلديث ألتيتهم يف بيوهتم لو مل يأتني:كان يقول أيضا

 . لو أين أعلم أن أحدا يطلب احلديث بنية ألتيته يف بيته حتى أحدثه:وكان يقول

ت يـمـا رأ: وكان ال يتصدر املجالس ولكنه كان جيلس بني عامة الناس، حتى قال عـيل بـن ثابـت

 .سفيان يف صدر جملس قط

 .كبتيهكان يقعد من احلائط إىل جنب احلائط وجيمع بني ر

فهذا الشخص الذي هو قمة يف التواضع، يعنـي اإلمـام سـفيان الثـوري رمحـه اهللا تعـاىل، فكـان -

 .شديد التواضع لكن يف غري ذل، وال استصغار



 

 

   

 . أحب أن أكون يف موضع ال أعرف وال أستذل:كان يقول رمحه اهللا

 .يعني هم ألهنم بسبب أهنم ال يعرفونه ممكن أن يعامل بام ال يليق بقدره

وددت أين أخذت نعـيل هـذه ثـم جلـست حيـث :  سمعت سفيان الثوري يقول:وقال ابن مهدي

 .بعد أن ال أستذل: شئت ال يعرفني أحد، ثم قال

  أال أستذل:يعني برشط

: ولشدة حذره من الذلة كان يسكن بني معارفه مـن النـاس الـذين يعرفـون قـدره، قـال رمحـه اهللا

 .عرفوننيلوال أن أستذل لسكنت بني قوم ال ي

بعدما –وملا قدم املدينة اخلليفة املهدي أقبل الناس عليه مسلمني، فلام أخذوا جمالسهم جاء مالك 

اإلمام مالـك جـاء متـأخرا -اليوم جيلس مالك آخر الناس:  فقالوا-جلس الناس يف املقاعد أو يف األماكن

 . فلام دنا ورأى زحام الناس وقف-عن باقي الناس

 .ن جيلس فيام ال يليق بقدرهفأبى اإلمام مالك أ

 .فهذا ليس غرورا معرفة قدر النفس

 يا أمري املؤمنني، أين جيلس شيخك مالك؟: فلام رأى ازدحام الناس وقف وقال

 . عندي يا أبا عبد اهللا:فناداه املهدي

 .فتخطى الناس حتى وصل إليه، فرفع املهدي ركبته اليمنى وأجلسه بجانبه

 .هارون الرشيد ملا صب املاء عىل يديه لرضير املحدث معاوية حممد بنهبذه العزة أجاب العامل ا

 .يعني اخلليفة هارون الرشيد صب املاء عىل يدي معاوية-

 وبعدما فرغ أخربه بأنه هو الذي صب املاء عىل يديه، فبامذا رد هذا اإلمام؟

 . إنام أكرمت العلم يا أمري املؤمنني:قال



 

 

 
 

  

 تعاىل عزل نفسه عن القضاء بعض املرات ثـم طلـب ليـوىل، وقـام العيد رمحه اهللا ابن دقيق اإلمام

 .له واقفا مل أقبل.. السلطان امللك املنصور

 .فيرتك هلم القضاء ويعتزل، فكان السلطان يرتجاه أن يعود ثانية للقضاء

 ..فكان قادما ليوىل من جديد فالسلطان بمجرد أن رآه من بعيد قام واقفا احرتاما لإلمام

 وقف ملا أقبل فصار يميش قليال قليال..  املنصورالسلطان

 أن يميش بامذا؟ دقيق العيد تعمد ابن-

 .ببطء حتى يطيل وقوف امللك

 ..فصار يميش قليال قليال

 .السلطان واقف: وهم يقولون له..

 .أديني بميش: وهو يقول

 .أديني بميش: مرصي، فكان يقول.. ألنه مرصي، اإلمام

 ال جيلس دونه، يعنـي جلـس بجـواره حتـى ال جيلـس دونـه، وقبـل وجلس معه عىل اجلوخ حتى

 .تنتفع هبذا: ابن دقيق العيد: السلطان يده فقال

 .التي مل نسمع هلا أختا: أيضا من أعظم ما حيمد ملكارم األخالق، يعني يقول ابن حزم

 عنيأن أيب غالب متام ابن غالب التيمي، ألف كتابا يف اللغة يسمى تلقيح ال

 ..يه أبو اجليش فوجه إل

 ..صاحب

 .أندلسية ومركوبا وأكسية، عىل أن يزيد يف ترمجة الكتاب

ويضيف هكذا عىل الغالف أنه مما ألفـه أبـو غالـب ) تنقيح العني(يعني يكتب اسم الكتاب وهو 

 .أليب اجليش جماهد



 

 

   

 .مما ألفه املؤلف نفسه أليب اجليش جماهد

 ..فرد الدنانري وغريها

كتاب ألفته لينتفع بـه النـاس وأخلـد فيـه مهتـي أجعـل يف : التي أرسلها، وقالرجع له كل اهلدايا 

 .صدره اسم غريي وأرصف الفخر له، واهللا لو بذل يل الدنيا عىل ذلك ما فعلت وال استجزت الكذب

 .ألين مل أمجعه له خاصة بل لكل طالب

 .ونزاهتهافاعجب هلمة هذا الرئيس وعلوها واعجب لنفس هذا العامل : يقول ابن حزم

اإلمـام البخـاري رمحـه اهللا تعـاىل ملـا تـرك البلـد : احلقيقة النامذج كثرية جدا، من هذه النامذج مثال

وكان رس ذلك أن خالد بن أمحد خليفة ابن طاهر سأله أن حيرض منزله فيقرأ التاريخ واجلامع عـىل أوالده، 

 .ع قوما دون قوم آخرينال يسعني أن أخص بالسام: فامتنع اإلمام البخاري من ذلك، وقال

فاستعان خالد بحريث بن أيب الورقاء وغريه من أهل بخارى، حتى تكلموا يف مذهبـه فنفـاه عـن 

 .البلد فدعا عليه

أنـه دخـل عـيل بعـض العلويـة، ويف كمـي : من ذلك أيـضا مـا جـاء يف ترمجـة اخلطيـب البغـدادي

ارصف هذا يف بعـض مهامتـك، : يقول لكفالن يسلم عليك و:  وقال للخطيب-يف جيبه دنانري–الدنانري 

 كأنك تستقله؟: ال حاجة يل فيه وقطب وجهه، فقال العلوي: فقال اخلطيب

 .ونفض اجليب أو الكم

 .أحتسب أن ما أعطيه لك قليل: ونفض كمه عىل سجادة اخلطيب، وطرح وكأنه يقول له.. 

 .هذه ثالثامئة دينار: هوأخرج له الدنانري الذهبية عىل احلصرية التي جيلس عليها، وقال ل

 .فقام اخلطيب حممرا وجهه وأخذ السجادة وصب الدنانري عىل األرض وخرج من املسجد

 .ما أنسى عز خروج اخلطيب وذل ذلك العلوي: فقال أحد تالمذة اخلطيب

 .وهو قاعد عىل األرض يلتقط الدنانري من شقوق احلصري وجيمعها



 

 

 
 

  

يقولون يل فيك انقباض وإنام رأوا رجال : يز اجلورجاينيقول القايض أبو احلسن عيل بن عبد العز

عن موقف الذل أحجم أرى الناس من دامامهو هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرم، ومل أقض حـق 

العلم إن كان كلام بدا طمع، صريته يل سلام، وما زلت منحازا بعريض جانبا من الذل أعتـد الـصيانة مغـنام 

 .زين وال كل من يف األرض أرباب منعموما كل برق الح يل يستف

ُهذا منهـل قلـت: َإذا قيل ٌ ـــا   َقــد أرى: َ ــل الظم ــر حتتم ــس احل ـــن نف َّولك ُْ ِّ ُ َ ََّ  

َومل أبتــذل يف خدمــة العلــم مهجتــي ُ ِ ِ   ُألخدم مـن القيـت لكــن ألخدمــا َُ َ ِ  

ــ ــا وأجني ــه غرس ــقى ب ًأأش ْ َ َ ـــة ؟َ َّه ذل ِ ِ!   ـــاع اجلهــل قــد كــان أحزمـــا َإذا فاتب ِ ُ ِّ ً  

َولــو أن أهــل العلــم صــانوه صــاهنم ِ ِ َ َّ   ـــي النُّفــوس تعظــام َّولــو عظمـــوه ف ََّ َُ ِ  

ــــن  ــــوهولك ــــسـواأذل ـــــان ودن ّ فه َ   ِمــــحياه باألطمــــاع حتــــى ُ ّ َّ جتهمــــاُ َ  

 .وكان عطاء بن أيب رباح عبدا أسودا المرأة من أهل مكة، وكان أنفه كأنه باقالء

 .نبات كالبازالء أو يشء كهذا-

 وجاء سليامن بن عبد امللك أمري املؤمنني إىل عطاء هو وابناه، فجلسوا إليه..

 .د حول قفاه إليهموهو يصيل، فلام صىل انفتل إليهم فام زالوا يسألونه عن مناسك احلج، وق

 .هم يسألون وهو جييبهم وقد أعطاهم يعني ظهره-

 .قوما، فقاما: ثم قال سليامن البنيه بعدما أخذا الفتاوى..

 . بالعلم فإين ال أنسى ذلنا بني يدي هذا العبد األسود-ال تكسال–يا ابني ال تنيا : فقال

يه كتاب وانتهى إىل آخر باب من أبوابـه عز الدين بن عبد السالم كان إذ قرأ القارئ علالاإلمام ..

 .ال يقف عليه، بل يأمره أن يقرأ من الباب الذي بعده، ولو سطرا

 .ال أشتهي أن أكون ممن يقف عىل األبواب: ويقول



 

 

   

عامل آخر يشمت عىل الفقر والسؤال حتى لو فيه نيل العمياء، فينهى عـن الـسؤال ومـد اليـد ولـو 

 .للعمياء

 .لة وانكسار نفسفمد اليد من العامل ذ

 .والعامل داعية احلق، فكرس نفسه بالسؤال إضعاف للحق الذي يدعو إليه

 .هات يدك: ال متدن للعلياء منك يدا، حتى تقول لك العلياء: يقول ذلك الفقري الشامخ األيب

 .إن قبل منك ذلك فأنت حر: وأنفذ اخلليفة بامئة دينار إىل عامل، وقال لغالمه

 .اقبل ففيه عتقي: ل، فقالفحمل إليه فلم يقب

 .إن كان فيه عتقك ففيه رقي: فقال

الـشام .. تال الشيخ سعيد احللبي عامل الشام يف عرصه، كان يف درسـه مـادا رجليـه، فـدخل عليـه 

إبراهيم باشا بن حممد عيل صاحب مرص فلـم يتحـرك لـه ومل يقـبض رجليـه ومل يبـدل قعدتـه فتـأمل الباشـا، 

قـل :  بعث إليه برصة فيها ألف لرية، فردها الشيخ وقال للرسول الـذي جـاءه هبـاولكنه كتم أمله وملا خرج

 .إن الذي يمد رجليه ال يمد يده: للباشا

 .عالمات رشف النفس ومعرفة قدرها، حتى يف الصغار: أما يف الصغار

 أال أويص بك األمري زيادا؟: فقال وهو جيود بنفسه البنه عبيد اهللا

 أال أويص بك األمري زيادا؟: ابنه صغري، يقول لهيقول البنه وهو يموت، و

 .يا أبت إذا مل يكن للحي إال وصية امليت فاحلي هو امليت: فقال

 .إذا كان احلي من غري امليت ليس له أي قيمة فكأنه ميت هو أيضا

 .إذا مل يكن للحي إال وصية امليت فاحلي هو امليت

 :وقال الشاعر يف نحوه

 فذاك العظم حي وهو ميت    يت إذا ما احلي عاش بعظم م



 

 

 
 

  

 إىل من أوىص بك أبوك؟: وقال معاوية لعمرو بن سعيد وهو صبي

 .يعني قبل أن يموت-

 .إن أيب أوىص إيل ومل يوص يب: قال

 وبام أوىص إليك؟: قال

 .أال يفقد إخوانه منه إال وجهه: قال

 .يعني حيسن إىل إخوان أبيه كام كان أبوه حيسن إليهم-

 الوهــاب الفــاريس رمحــه اهللا يــسري يومــا برفقــة صــديقه الــشيخ حممــد اجلــراح وكــان الــشيخ عبــد

 .فصدمتهام سيارة، فسقط يف حفرة وجرح

 .وملا علم أن السائق كان سكرانا صفح عنه وامتنع من مقاضاته

 .أنفة من أن يقف يف موقف واحد مع سكران

أنفـة مـن أن يـستوي يف ألنه لو قاضوه سيقتيض األمر أن يقف يف صف واحد مع هـذا الرجـل، ف

 .مثل هذا املوقف مع واحد سكران، تنازل عن حقه

 .ًإذا هذه إشارة لنجدد العهد هبذا املعنى، معرفة قدر النفس

 : ..الشاهد هنا من قول أمري املؤمنني البن عباس

 .يف نفيس منها يشء يا أمري املؤمنني: ملا قال

 .فأجابه. يا ابن أخي قل وال حتقر نفسك: قال عمر

 .عىل هذا السنن صار ابن عباس منذ طفولته غري مبال بتثبيط من هو أقرص منه مهة

 :..، قلت لرجل من األنصارفملا قبض رسول اهللا : قال ريض اهللا عنه

 .يعني هو صبي وهذا رجل كبري-

 . فإهنم اليوم كثريفهلم فلنسأل أصحاب رسول اهللا : فقال..



 

 

   

: بة أيضا سيموتون أو يتفرقون يف البالد، فيقول لـه فالصحافإن سكتنا كام قبض رسول اهللا -

 ..تعاىل نلحق الصحابة موجودين كثري

 .هيا نسأهلم ونتعلم منهم احلديث أو العلم

أترى النـاس يفتقـرون إليـك ويف النـاس أصـحاب مـن رسـول ! واعجبا لك يا ابن عباس: فقال

 . من فيهمف اهللا

 !الناس تنتظرك أنت من أجل أن تتعلم؟-

 .كت ذاكفرت..

 .أعرض عن هذا املثبط-

، وإن كان يبلغني احلديث عـن الرجـل ففرتكت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول اهللا : قال

 . فأتوسد ردائي عىل بابه، يسف الريح عيل من الرتاب-وقت القيلولة نائم–فآيت بابه وهو قائل 

 ، ما جاء بك؟فيا ابن عم رسول اهللا : فيخرج فرياين فيقول

  إيل فآتيك؟هال أرسلت

 .ال، أنا أحق أن آتيك: فأقول

 .فأسأله عن احلديث

 .فعاش هذا الرجل األنصاري حتى رآين وقد اجتمع الناس حويل يسألونني

 .هذا الفتى كان أعقل مني: فيقول

 فحيا هال إن كنت ذا مهة فقد 

 .حذا بك حاذ الشوق فاطو املراحل

 وال تنتظر بالسري رفقة قاعد ودعه

 فيك حامالفإن العزم يك



 

 

 
 

  

ال حتتقـروا أنفـسكم حلداثـة : كان ابن شهاب رمحه اهللا تعاىل يشجع األوالد الصغار، ويقـول هلـم

 .سنكم

 فاستشارهم -الشباب–فإن عمر بن اخلطاب ريض اهللا تعاىل عنه كان إذا بدا به األمر دعا الفتيان 

 .يتبع حدة عقلهم

 . مهتهمن أسباب معاجلة اهلمة، دائام من يكرب يف السن تضعف

فهو كان يعيل هذا بأن يكثر اجللوس إىل الشباب واستشارهتم حتى تنتقل العدوى، ينتقـل محـاس 

 .الشباب إىل الشيوخ بالعدوى

 .هناك عدوى نفسية

 .كان إذا نزل به األمر املعضل دعا الفتيان يتبع حدة عقوهلم..

 . ليعالج اهلدوء الذي حيصل عند الشيوخ-

شيد رمحه اهللا تعـاىل، يغـدق العطايـا والـصالت لطلبـة العلـم والعلـامء وكان اخلليفة هارون الر..

فام رأيت عاملا وال قارئا للقرآن وال سابقا للخريات وال حافظـا للمحرمـات يف أيـام : حتى قال ابن املبارك

 . وأيام اخللفاء والصحابة أكثر منهم يف زمن الرشيد وأيامهفبعد أيام رسول اهللا 

 .لعلمبسبب تشجيعه ألهل ا-

 .. لقد كان الغالم جيمع القرآن وهو ابن ثامن سنني..

 .حيفظ القرآن كله وابن ثامن سنني–

ولقد كان الغالم يستبحر العلم والفقه ويروي احلديث وجيمع الدواوين ويناظر املعلمني وهـو ..

 .ابن إحدى عرش سنة

 . العلامء يف رعايته اخلاصةولقد بلغ حب بعض األمراء للعلم والعلامء إىل احلد الذي جعله يعترب

 .أحد أمراء دولة الصنهجيني يف املغرب اإلسالمي.. من هؤالء األمراء املعز بن 



 

 

   

 .كان ال يسمع بعامل جليل، إال أحرضه إىل حرضته

 .وجعله من خاصته وبالغ يف إكرامه وعول عىل أعرائه ومنحه أسمى الرواتب

عقوب بن يوسف بن عبد املؤمن الذي أنـشأ بيـت املنصور ي.. كذلك فعل اخلليفة املوحيل الثالث

 .الطلبة وأرشف عليه بنفسه

يا : وعندما بلغه حسد بعض حاشيته عىل موضع الطلبة النابغني عنده، فزع منهم وخاطبهم قائال

معرش املوحدين أنتم قبائل فمن نابه منكم أمر فزع إىل قبيلته وهؤالء الطلبة ال قبيلة هلم إال أنا فمهام نـاهبم 

 .من أمر فأنا ملجأهم إيل فزعهم وإيل ينسبون

بلغت عناية املنصور بالطبيب أيب بكر بن زهر، حدا عجيبا، فقد كان أبو بكر يقيم عنـد اخلليفـة ..

 .مددا طويلة، وال يرخص له بالسفر إىل أهله

 .حتى قال شعرا يف شوقه إىل ولده الصغري

 .فلام سمع املنصور هذا الشعر

 .. وأمرهم-يف األندلس- أشبيلية أرسل املهندسني إىل

 هذا األمري كان يف مراقش، فأرسل املهندسـني إىل وطـن هـذا الطبيـب العـامل أيب بكـر بـدون أن -

 . يشعر، بعث املهندسني إىل أشبيلية

 .وأمرهم بدراسة بيت أيب بكر وحارته وتشييد مثله يف مراكش، ففعلوا ما أمرهم.. 

 .بط ويبدو أهنم بنوا له أيضا احلارة عىل نفس النمطبنوا له املكان مثل املكان بالض-

 .ونقلوا عيال أيب بكر إليه..

فكانت نفس احلارة، املهندسني عملوا مثلها، والبيت الذي يسكن فيه بالضبط مثله، وأحرضوا -

 .أهله وأوالده ووضعوهم يف البيت

 . يستطيع التعبري عنهفلام رآها أبو زهر اندهش وحصل عنده من الرسور ما ال مزيد عنه وال..



 

 

 
 

  

 فهل سمع بمثل هذا يف إكرام العلم والعلامء؟

ويف القرن، قامت حماولة ناجحة يف عهد اخلالفة العثامنية لتشجيع النـابغني مـن مجيـع األمـصار ..

 .والقرى وتوفري الرعاية التي جعلت كل نابغة يعطي ما عنده من علم وفن

 .اريا وعسكريا حتى باتت هتدد بغزو أوروبامما ساعد عىل ازدهار الدولة العثامنية حض

 .بالذات الناهبني الذين هم املتفوقني والنوابغ والعباقرة.. فعملية-

 .هذا كانت يف القرن السادس عرش الدولة العثامنية

 .رعاية النابغني أمهلت يف أوروبا وأمريكا حتى بداية القرن العرشين

 النـابغني، ألن كـان هنـاك كتـاب لواحـد اسـمه ألن هذه املجتمعات يف الغرب كانت تـيسء فهـم

 .يعني الرجل العبقري) Genius men(نمروزوا، ألف كتابا اسمه 

 .فكان يتكلم عن العباقرة الذين هم جمانني

 .يعني جنون العبقرية، لواحد اسمه ليسوار) Mad genius(وهناك كتاب ثاين اسمه 

لتاسع عـرش، وأثبتـا فـيهم العالقـة الوثيقـة بـني نرش الكتابان يف لندن ونيويورك يف أواخر القرن ا

 .العبقرية واجلنون، وقدما الرباهني عىل أن النابغني جمانني

 ..هم العباقرة هلم بعض املشاكل النفسية، يكون هلم حاجات غريبة هكذا-

 ..لكن التعميم هنا خطأ، ليس كل عبقري، هناك مالمح هكذا يعني

 instructs  the child(كتـاب رش ُتحـسن بعـدما نـللنـابغني تالفكـرة العامـة ثـم بـدأت 

genius ( ١٩٤٧يعني الطفل النابغة يرشد، سنة. 

أراد أن يمحــو الفكــرة القديمــة عــىل جنــون العبقريــة وقــدم الربهــني عــىل أن األطفــال األذكيــاء 

 .أصحاء نفسيا وجسميا واجتامعيا

 .فبدأ يتكون رأي عام حيرتم النابغني، وال يصفهم باجلنون



 

 

   

 منتصف القرن العرشين، كان األمريكيون يعتـربون رعايـة النـابغني ترفـا تربويـا ومل يبـذلوا حتى

 .م١٩٥٧جهودا جادة يف الكشف عنهم إال بعد أن أطلق الروس أول مركبة فضائية سنة 

فطبعا األمريكان ذهلوا من هذه املفاجأة وشعروا بتخلفهم بالنسبة لألمريكان يف هـذا املوضـوع، 

طر من تفوق الـروس علـيهم، فـاجتهوا إىل رعايـة النـابغني واعتربوهـا مـسألة حيـاة أو مـوت، فشعروا باخل

وجندوا علامء الرتبية وعلم النفس واالجتامع وعقدوا املؤمترات والندوات لتخطيط وتنظـيم رعايـة فئـات 

 هد والفصولالنابغني وتشجيعها عىل إظهار نبوغها يف مجيع املجاالت وأنشأت كل والية العديد من املعا

املتخصصة يف رعاية النابغني يف مجيـع املجـاالت، حتـى بلـغ عـدد املعاهـد حـوايل سـبعامئة معهـد 

 .ترشف عليها حوايل ثالثامئة جامعة يف أمريكا

كام أسهمت املؤسـسات التجاريـة والـصناعية والعلميـة يف متويـل بـرامج الكـشف عـن النـابغني 

 .ورعايتهم

عاية النـابغني علـم مـستقل وفيـه مؤلفـات مـصنفة فقـط لرعايـة طبعا اآلن موضوع النابغني ور-

النابغني، ألهنم أيضا يكون هلم معاناة اجتامعية من نوع خاص، يشعرون باإلحباط دائام ألن البعـد شاسـع 

 .بينهم وبني الناس دوهنم

بـاء قرأت مـرة أن جملـة انكليزيـة كبـرية سـألت األد: يقول الشيخ عيل الطنطاوي رمحه اهللا تعاىل..

 .عىل األمر الذي يتوقف عليه نمو العلوم وازدهار اآلداب

 .إنه التشجيع: وجعلت ملن حيسن اجلواب جائزة قيمة، فكانت اجلائزة لكاتبة مشهورة، قالت

 التشجيع،  السؤال كان ماذا؟-

 ما هو األمر الذي يتوقف عليه نمو العلوم وازدهار اآلداب؟

 .إهنا التشجيع: ة، قالتفكانت أحسن إجابة قالتها هذه األديب



 

 

 
 

  

إهنا يف تلك السن بعد تلك الشهرة واملكانة تدفعها كلمة التشجيع حتى متيض إىل األمـام : وقالت

 .وتقعد هبا كلمة التثبيط عن املسري

ذكر الشيخ عـيل الطنطـاوي رمحـه اهللا تعـاىل أثـر التثبـيط يف خنـق املواهـب وحرمـان األمـة مـن ..

 .عبقرية أصحاهبا وإبداعهم

بعا قبل أن نبعد عن موضوع أمريكا، طبعا الذهاب إىل أمريكا التي تعترب أصـعب بلـد أو مـن ط-

البالد التي يصعب جدا احلصول عىل تأشرية دخول فيها، لكن إذا كان القـادمني إليهـا نوابـغ فاألمريكـان 

يـة أو هم الذين يلحون عليهم ويسهلون هلم مجيـع األمـور، خاصـة لـو واحـد متخـصص يف العلـوم النوو

 .الطبية أو أي نوع من العلوم احلديثة املؤثرة فطبعا هيتمون جدا بالنوابغ

وهناك لو واحد مثال أهنى دراسته ويريد أن يرجـع، يظلـوا يغرونـه إغـراءات شـديدة جـدا حتـى 

 .يبقى، كل أنواع االمتيازات ببذخ شديد ينفقون عليهم حتى يرضوا بالبقاء هناك

 .قة العقول املهاجرة وبالذات من العامل اإلسالميفهي قائمة عىل استنزاف أو رس

 ملاذا؟

 .ألهنم قدروا قيمة هذا األمر، وهو التشجيع ورعاية هؤالء املتميزين

 ..الشيخ عيل الطنطاوي يقول.. 

 .هو كان هناك عائالت معينة يف الشام حتتكر الوظائف العلمية

حـد يف العلـوم الـرشعية فيتحـول وكان أعضاء هـذه العـائالت خيـافون جـدا مـن أن يتفـوق أي أ

 .احتكار املناصب العلمية إىل غريهم

 .إن الشيخ حممد أمني بن عابدين، ملا نشأ وعجز املثبطون منه امليل إىل العلم: فيقول الشيخ

املثبطون الذين ينتمون هلذه العائالت التي حتتكر املناصب العلمية، فشعروا أن هذا الفتى نابغة -

 .تفوقوحيب العلم جدا وم



 

 

   

 .أعداء النجاح

 .وعرفوا فيه الذكاء املتوقد والعقل الراجح، خافوا منه..

 .خافوا منه يف املستقبل أنه هو الذي ينبغ يعني-

 ..فذهبوا يقنعون أباه وكان أبوه امرء تاجرا..

ابنك هذا سيضيع مستقبله يف العلم، فليكن امتدادا لك يف التجارة ويكـسب أمـواال :  فقالوا له-

 ..وهكذا

 .حتى يبعدونه عن طريق املزامحة يف العلم

 .يف العلم.. فكان أبوه امرء تاجرا ليسلك به طريق التجارة، ..

 .فجعلوا يراسلونه ويرسلون إليه الرسل ويكتبون إليه الكتب..

ويستعينون عليه بأصحابه وخلـصائه، ولكـن اهللا أراد باملـسلمني خـريا، فثبـت الوالـد فكـان مـن 

 .ارك ابن عابدين صاحب احلاشيةهذا، الولد املب

 .أوسع كتاب يف فروع الفقه احلنفي-

 ..بل أرادوا أن يرصفوا أستاذنا العالمة حممد بن كرد عيل: يقول..

 . العالمة الكبري رمحه اهللا تعاىل-

 (..) ..عن العلم فبعثوا إليه بشقيقني من آل ..

 .والشيخ يضع نقاط حتى ال يسمهم-

اتا، فلست أسميهام عىل الرغم من أهنام قطعا عن العلم أكثر مـن أربعـني بشقيقني قد م: ..يقول..

 .طالبا

نجحوا يف تثبيط أكثر من أربعني طالبا من طالب العلم حتى ينرصفوا عن طلب العلم حتى ال -

 .يزامحوهم يف املناصب العلمية



 

 

 
 

  

ال بأبيـه ينـصحانه أن  ومل يكن أبوه من أهل العلم، فلـم يـزا-والد حممد كرد عيل–فام زاال بأبيه ..

 .يقطعه عن العلم ويعلمه مهنة يتكسب هبا، فام يف العلم نفع وال منه فائدة

 ..ويلحان عليه و

حتى ضجر فرصفهام، فكان من ولده هذا األستاذ كرد عيل أبو النهضة الفكريـة يف الـشام وقائـده 

ائـب الغـرب والقـديم ووزير معارف سورية األسبق ومفخرهتا، والـذي مـن مـصنفاته خطـط الـشام وغر

واحلديث واملحارضات وغائـب األنـدلس وحارضهـا واإلدارة اإلسـالمية واإلسـالم واحلـضارة العربيـة 

 .واملقتبس

 .ومن مصنفاته املجمع العلمي العريب بدمشق، ومن مصنفاته الشعراء والكتاب من الشباب

كـردي عـيل، وهـذا هـو ولعل يف الناس كثـريين كـانوا لـوال اإلحتكـار والتثبـيط كـابن عابـدين و

العالمة الشيخ سليم البخاري رمحه اهللا تعاىل فام له مصنف رسالة فام فوقها، عىل جاللة قدره وكثرة علمـه 

 .وقوة قلمه وشدة بيانه

 .مل يرتك رسالة واحدة وال أي مؤلف-

وسبب ذلك أنه صنف ألول عهده بالطلب رسالة صغرية يف املنطـق كتبهـا بلغـة سـهلة عذبـة، ..

أهيـا :  عن هذا العلم تعقيد العبارة وصعوبة الفهم وعرضها عـىل شـيخه فـسخر منـه وأنبـه، وقـال لـهتنفي

 .ثم أخذ الرسالة فسجر هبا املدفأة.. وأنت.. وأنت.. املغرور، أبلغ من قدرك أن تصنف وأنت 

 .حرقها يف املدفأة-

 .فكانت هي أول مصنفات العالمة البخاري وآخرها..

ملـا الـشيخ احتقـره ) حتـذير الـساجد( معروفة جدا يف سبب تأليف كتـاب وقصة الشيخ األلباين-

: جدا، ولكن الشيخ تفاعل بطريقة إجيابية جدا وحتدى، وظل يضيف إىل الكتاب حتى خرج كتابـه الرائـع

 ).حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد(



 

 

   

 سنة التـشجيع يف بلـدنا وأول من سن: يقول العالمة عيل الطنطاوي، العالمة األديب رمحه اهللا..

: هو العالمة مرب اجليل الشيخ طاهر اجلزائري رمحه اهللا تعاىل، الفيلسوف املؤرخ اجلديل الـذي مـن آثـاره

 ).املدارس االبتدائية النظامية يف الشام(

رجـل (طالب كان له شخصية مميزة جدا، تكلمنا عنه مـن قبـل؟، جئنـا بـسريته يف أثنـاء دروس -

 ).لكل العصور

 كانت عالقته بابن متيمة؟ ماذا فعل مع شيخ اإلسالم؟فام 

 ماذا كان يفعل من أجل أن ينرش كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية؟

يشرتهيا غالية جدا، ثم يعطيها ملحـالت الكتـب بـسعر رخـيص جـدا حتـى يـسهل انتـشارها بـني 

 .الناس

 .تعاىلفكان له دورا كبريا جدا يف نرش كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا 

 .كان هذا أول من سن سنة التشجيع يف بلدنا: يقول..

 .وهو العالمة طاهر اجلزائري رمحه اهللا-

 ما هي آثار طاهر اجلزائري؟

 .هو الذي عمل املدارس االبتدائية النظامية يف الشام، واملكتبة الظاهرية..

خـال الـشيخ -طيـب واألستاذ حممد عيل كرد عيل بك من تالمذته، وخايل الشيخ حمب الدين اخل

 .-عيل الطنطاوي رمحه اهللا

 .هذا أيضا من آثار وبركات الشيخ طاهر اجلزائري رمحه اهللا

 ..مما كتب يف ذم التثبيط ..

 .طاهر اجلزائري يذم عملية التثبيط أعداء النجاح–



 

 

 
 

  

وقد عجبت من أولئـك الـذين يـسعون يف تثبـيط اهلمـم يف هـذا الوقـت الـذي يتنبـه فيـه : يقول..

 .الغافل

وكان األجدر هبم أن يشفقوا عىل أنفسهم ويـشتغلوا بـام يعـود علـيهم وعـىل غـريهم بـالنفع، وال 

يرى أحد من املثبطني قديام أو حديثا أتى بأمر مهم، فينبغي للجرائد الكبرية أن تكثر من التنبيـه عـىل خطـر 

 .لصوا من رضرهموينتبه الناس ألرباهبا، ليخ.. هذه العادة والتحذير منها ليخلص منها من مل 

كان الشيخ يف حياته يشجع كل عامل وال يثني أحـد عـن غايـة صـاحلة، حتـى لقـد أخـربين أحـد 

 ..املقربني منه أنه قال له

إذا جاءك من يريد تعلم النحو يف ثالثة أيام فال تقـل لـه أن هـذا : الشيخ طاهر اجلزائري قال له-

حبـب إليـه النحـو فلعلـه إذا أنـس بـه واظـب عـىل غري ممكن، فتفل عزيمته وتكرس مهتـه، وولكـن أقبلـه و

 .قراءته

 .يعني هذا النموذج الرائع من الشيخ طاهر اجلزائري رمحه اهللا تعاىل فهنا نرى

 .. إذا جاءك من يريد تعلم النحو يف ثالثة أيام:يقول للمريب أو للمعلم

 فلو واحد ال يفهم يف الرتبية ماذا سيقول له؟

 .ء ثالث سنواتأي ثالثة ايام، إن أقل يش

 .إىل آخره..

ال، ال يكفـي،ولكن : ال، بمجرد أن لديه روح املبادرة واحلرص عىل التعلم فال تقل له: هو يقول

 .ابتدأ يف تعليمه

إذا جاءك من يريد تعلم النحو يف ثالثة أيام فال تقل له أن هذا غري ممكـن، فتفـل عزيمتـه وتكـرس 

 .ه إذا أنس به واظب عىل قراءتهمهته، وولكن أقبله وحبب إليه النحو فلعل



 

 

   

إن الطفـل يـأيت : هكذا يكون التشجيع، بخالف طبعا سلوك بعـض املـربني أو املدرسـني، مـثال-

 .شعر: للمدرس وقد رسم شيئا معينا أو كتب شيئا معينا، أحدهم يفعل أي يشء ويقول

 ما هذا الكذا الذي عملته؟: فإذا به يرمي له به، ويقول له

 .و يمزقها أو يسخر منهويرمي الكراسة أ

فطبعا هذا يدرج يف أعـداء النجـاح، لكـن الـصحيح إننـا البـد مـن التـشجيع والتقبـل عـىل مـا يف 

 .انجازه من عيوب، ألن البدايات دائام تكون ضعيفة لكنه ينمو مع الوقت

أيضا التشجيع هو كام لو أنك متيش يف طريق مظلم أو يف مكان مظلم وتريد أن تكتشف : يقول..

 .امله، فالتشجيع مثل الضوء أو املصباح الذي نستعمله لتكتشف املواهب املخبوءةمع

 .املواهب املكنوزة املخبوءة

 .فالتشجيع يفتح الطريق للعبقرية املخبوءة حتى تظهر وتثمر ثمرها وتؤيت أكلها

و أديبا ورب ولد من أوالد الصناع أو التجار يكون إذا شجع وأخذ بيده عاملا من أساتذة العلامء أ

 .من أعاظم األدباء

يف علـامء القـرن املــايض يف الـشام، مـن ارتقــى باجلـد والـدأب والتــشجيع مـن منـوال احلياكــة إىل 

 ..منصب األستاذ وكريس التدريس حتت القبة

هذا يذكرنا بـاثنني مـن األقبـاط يف مـرص، كانـا يف تـاريخ احلملـة الفرنـسية تقريبـا، االثنـني أسـلام 

 .ثم شيخا لألزهر، واآلخر صار شيخا لألزهروأحدمها صار مفتيا 

 .اثنان من األقباط

والشيخ حممد نجيب املطيعي رمحه اهللا تعاىل العالمة الفقيه الكبري املحـدث الـشافعي، صـاحب -

كان قبطيا وأسلم، وسبب هدايته لإلسـالم مكتبـة أبيـه، ألن أبـاه كـان عنـده ..تكملة املجموع، أيضا رأس



 

 

 
 

  

مما حتتويه الكتب اإلسالمية، فهو اهتدى عىل يد هذه الكتب التي كانت يف بيت مكتبة ضخمة جدا، وكان 

 .أبيه

ورغم أن أباه كان من أهل الثراء واجلاه من أهل الـصعيد، لكنـه ووجـه بحـرب شـديدة جـدا ملـا 

 .أسلم وطرد من البيت، ورجل عصامي بمعنى الكلمة

 ..اومن يذكر الشيخ املطيعي رمحه اهللا تعاىل كان مميزا جد

أوال كان يف لغته قمة يف الفصاحة، قمة يف الفصاحة، وكان له دروس كثرية وله تالمذة كثر يعني 

 .يف العامل كله، رمحه اهللا تعاىل

فالشاهد إن اإلسالم املفروض أنه يعطي كل الناس الفرصة، فتخيل اثنان من األقباط يرتقيان يف 

يخا لألزهر يف الوقعت الذي كانت مشيخة األزهر هـذه، العلم باإلسالم إىل احلد الذي جيعل كال منهام ش

 .يعني حاجة، قمة القمم يف العلم

 .رحم اهللا هذه األيام

 .حيكي هنا عن واحد كان خياطا، اسمه حممد إسامعيل..

 ..نشأ هذا الشيخ احلائك عاميا لكنه حمب للعلم : يقول..

الــسامع، وكــان يواظــب عــىل حمــب للعلــامء فكــان حيــرض جمالــسهم وجيلــس يف حلقهــم للتــربك و

 .الدرس، ال يفوته اجللوس يف الصف األول

 ..فجعل الشيخ يؤنسه

 .العامل الكبري الذي كان يعطي الدرس كان يتلطف به ويؤنسه-

يؤنسه ويلطف بـه، ملـايرى مـن دوامـه وتبكـريه ويـسأل عنـه إذا غـاب، فـشد ذلـك مـن عزمـه، ..

عان عىل ذلك بالنـاهبني مـن الطلبـة، واسـتمر عـىل ذلـك واشرتى الكتب حييي ليله باستعادة الدرس واست

 ..دهرا حتى أتقن علوم اآللة



 

 

   

إىل غـري ذلـك، كـل علـوم ..اللغة والنحو الرصف والبيان وأصول الفقه ومـصطلح احلـديث (-

 ).اآللة

وصار واحد زمنه يف الفقه واألصول، وهو عاكف عىل مهنته مل يرتكها وصـار النـاس يأتونـه يف ..

نه عن مشكالت املسائل وعويصات الوقائع، فيجيبهم بام يعجـز عنـه فحولـة العلـامء، وانقطـع حمله يسألو

 .الناس عن املفتي من آل العامدي

 الناس بدأت ترتك املفتي الرسمي وتذهب هلذا الشيخ، فساء ذلك العامديني وآملهم-

ا مـن عملـه وحييـا فرتبصوا بالشيخ وأضمروا له الرش، ولكنهم مل جيدوا لـه سـبيال، فقـد كـان حييـ

 .الناس من علمه

 . له بيضاء-محارة–كان يمر كل يوم بدار العامديني بقيمورية، وهو عىل إتاه 

فمر يوما كام كان يمر، فوجد عىل الباب أخا للمفتي فرد عليـه الـسالم، وقـال .. السالم ..فيسلم

 .ء، وضحك وضحك من حولهإىل أين يا شيخ، أذاهب أن إىل استانبول لتأيت بوالية اإلفتا: له ساخرا

يسخرون منه، أين تذهب يا شيخ؟ أتذهب إىل استانبول عاصمة اخلالفة، أتذهب لتجـيء مـن -

 .هناك منشورا بأن تكون أنت املفتي يف البلد، وهذا كان أخو املفتي العامدي

 إىل أين يا شيخ؟ أذاهب أنت إىل استانبول لتجيء : يقول..

 .إن شاء اهللا: هأما الشيخ فلم يزد عىل أن قال ل

وصار يف طريقه، حتـى إذا ابتعـد عـنهم دار يف األزقـة حتـى عـاد إىل داره، فـودع أهلـه وأعطـاهم 

نفقاهتم، وسافر، وما زال يفارق بلدا ويستقبل بلـدا حتـى دخـل القـسطنطينية فنـزل يف دار قريـب مـن دار 

كتـاب أو يكتـب يف صـحيفة،  وكـان جيلـس عـىل البـاب يطـالع يف -وهو شيخ اإلسالم العـثامين–املشيخة 

 .فيعرف الناس من زيه أنه عريب فيحرتمونه وجيلونه ومل يكن الرتك قد جنوا اجلنة الكربى بعد

 .القوميات، وهذا الكالم الذي يضيع كثريا-



 

 

 
 

  

 الذي اهتدوا به وصـاروا بـه وبقومـه ففكانوا يعظمون العريب ألنه من أمة الرسول األعظم ..

 .ناسا

إن :  بأسباب طائفة منهم، فكانوا جيلسون معه حيدثونه، فقال رجل منهمواتصلت أسباب الشيخ

السلطان سأل املشيخة عن قضية حريت علامءها ومل جيدوا هلا جوابا، والسلطان يستحثهم وهم حـائرون، 

 فهل لك يف أن تراها لعل اهللا يفتح عليك باجلواب؟

 .نعم: فقال

 .رس معي إىل املشيخة: فقال

 باسم اهللا: قال

 ).السكرتري(دخلوا عىل ناموس املشيخة و

فسأله الشيخ اسامعيل عن املسألة، فرفع برصه فقلـب بـرصه فيـه بـازدراء، ومل تكـن هيئـة الـشيخ 

بالتي تريض، ثم ألقاها إليه وانرصف إىل عمله، فأخذ الشيخ نظارته فوضعها عـىل عينـه فقـرأ املـسألة، ثـم 

لة التي كان يستعملها العلامء وطلبة العلم للكتابة وللدفاع هذه الدواة النحاسية الطوي-أخرج من منطقته 

 فاستخرج منها قصبة فرباها، وأخذ املقطـع فقطعهـا، وجلـس يكتـب اجلـواب بخـط نـسخي -عن النفس

 .مجيل

 .حتى سود عرش صفحات ما رجع يف كلمة منها إىل كتاب

وس إىل شـيخ اإلسـالم ودفعها إىل النـاموس ودفـع إليـه عنـوان منزلـه وذهـب، فلـام محلهـا النـام

 وحيك، من كتب هذا اجلواب؟: وقرأها، كاد يقيض أن يموت دهشة ورسورا، وقال له

 .شيخ شامي من صفته كيت وكيت: قال

 .عيل به: قال

 .فدعوه، وجعلوا يعلمونه كيف يسلم عىل شيخ اإلسالم



 

 

   

نحنـي ويعمـل، ًاألتراك إذا يف االهتامم هبذه املظاهر وإقامـة الرسـول والـصور وكيـف يـسلم وي-

 .يعني كانوا يشغلون أنفسهم جدا هبذه األشياء

فدعوه وجعلوا يعلمونه كيف يسلم عىل شيخ اإلسالم، وأن عليه أن يشري بالتحية واضـعا يـده ..

عىل صدره منحنيا ثم يميش متباطئا حتى يقوم بني يديه إىل غري ذلك من هذه األعامل الطويلة، التي نسيها 

 .شيئاالشيخ ومل حيفظ منها 

السالم عليكم ورمحة اهللا، وذهب فجلس يف أقـرب املجـالس : ودخل عىل شيخ اإلسالم فقال له

: إليه، وعجب احلارضون من عمله، لكن شيخ اإلسالم رس هبـذه التحيـة اإلسـالمية، وأقبـل عليـه يـسأله

 سلني حاجتك؟: حتى قال له

 .إفتاء الشام وتدريس القبة: فقال

 .يكون مفتيا للشامأي يدرس يف مسجد القبة و-

 .وهو اليشء الذي كان العامديني يسخرون منه

 .إفتاء الشام وتدريس القبة: قال

 .مها لك، فاغد عيل غدا: قال

 .فلام كان من الغد ذهب إليه فأعطاه فرمان التولية وكيسا فيه ألف دينار

 ..وعاد الشيخ إىل دمشق فركب أتانه ودار حتى مر بدار العامديني 

 .. فمر عىل نفس مكان العامديني-اإلتان–باحلامرة البيضاء وهو راجع -

 من أين يا شيخ؟: فإذا صاحبنا عىل الباب فسخر منه كام سخر، وقال..

 .من هنا، من استانبول، أتيت بتولية االفتاء كام أمرتني: فقال الشيخ

 .ثم ذهب إىل القرص الوايل بالفرمان وسلم الشيخ عمله يف حفلة حافلة

 .. ل إذا مضت مل يثنها خمهم الرجا



 

 

 
 

  

الشيخ عيل كسرب، وقد كان خياطا يف سوق االسكية عـىل بـاب اجلـامع األمـوي، فكـان إذا .. من 

فرغ من عمله ذهب فجلس يف احللقة التي حتت القبة فاستمع إىل الشيخ حتـى يقـوم فيلحـق بـه فيخدمـه، 

 .القراءةوكان الشيخ يعطف عليه ملا يرى من خدمته إياه فيشجعه وحيثه عىل 

فقرأ ودأب عىل املطالعة حتى صار يقرأ بني يدي الشيخ يف احللقة، ولبث عىل ذلك أمدا، وهو ال 

يفارق دكانه وال يدع عملـه حتـى صـار مقـدما يف كافـة العلـوم فلـام مـات الـشيخ حـرض يف احللقـة الـوايل 

دوه، ففتـشوا عليـه فـإذا فلـم جيـ.. واألعيان والكرباء ليحرضوا أول درس للمدرس اجلديد، فافتقدوا املع

هو يف دكانه خييط، فجاءوا به، فقرأ الدرس ورشحه رشحا أعجب به احلارضون وطربوا له، فعني مدرسـا 

 .وبقيت اخلطبة يف أحفاده إىل اليوم.. ولبث مخسة عرش عاما يدرس حتت قبة ال

عايتهم ولعـل من العلامء يف احلقيقة من كان حيرص حرصا شديدا عىل التفتيش عن النابغني ور-

 ..أشهر شخص 

 تعرفون من؟

 :..أحد الطلبة-

 .اإلمام أبو حنيفة أحسنت: فضيلة الشيخ-

املتنبي شاعر العرب الفحل الذي نشأ يف أرسة فقرية غري متعلمة، لكن اهللا عـز وجـل قـيض لـه ..

ة الكتب فرصة التعليم املجاين يف كتاب خاص بأبناء أرشاف الكوفة، وشجعه أصحاب املكتبات عىل قراء

 .دون مقابل

 وقـد أحـرض رجـال كتابـا يف -يعنـي املتنبـي–كان اليوم عنـدي : يروى أن وراقا كان يالزمه، قال

 ما هذا؟: ثالثني ورقة لبيعه فنظر أبو الطيب فيه طويال، فقلت له

 .أريد بيعه وقد قطعتني عن ذلك

 يعني هو ماذا فعل؟-



 

 

   

 املكتبـة، فهـو داخـل فأخـذ املتنبـي منـه الرجل جاء بكتاب مـن ثالثـني ورقـة وسـيبيعه لـصاحب

الكتاب من الشغف يعني، وهو كان جالسا فأخذ منه الكتاب الذي يريـد بيعـه وأخـذ يتـصفحه، فالرجـل 

 .عطلتني أنا جئت بالكتاب ألبيعه، أنت أخذته مني هذه املدة وعطلتني: الذي جاء بالكتاب قال له

، فإن كنت تريد حفظه فهذا يكـون يف شـهر إن ما هذا؟ أريد بيعه وقد قطعتني عن ذلك: فقال له

 .شاء اهللا

 تريد أن حتفظه، فتحتاج إىل شهر إن شاء اهللا، أستقعدين شهر أنتظرك؟-

 .إن كنت حفظته: فقال املتنبي

 .هذه الدقائق التي نظر فيها يف الكتاب يتصفحه-

 .أهب لك الكتاب: قال الرجل..

 .اسمعها مني: قال

 .ده وأقبل يتلوه حتى انتهى إىل آخرهفأخذت الدفرت من ي: يقول

 .سمع له الكتاب كله-

من ظـروفهم القاسـية، ويأخـذ بأيـدهيم .. من أشهر من كان يعنى بالتفتيش عن الناهبني ويستن..

يف طلب العلم اإلمام أبو حنيفة النعامن رمحه اهللا تعاىل، وقد حـرص اإلمـام أبـو حنيفـة عنـدما تـوىل حلقـة 

ىل رعاية تالميـذه النـابغني، فقـد كـان يواسـيهم مـن مالـه اخلـاص ويعيـنهم عـىل الدرس بعد شيخه محاد ع

 .نوائب الدهر

 .حتى أنه كان يزوج من كان يف حاجة إىل الزواج وليس عنده مؤنته

كان يغني من يعلمـه وينفـق عليـه وعـىل : ويرسل لكل تلميذ حاجته، فقال رشيك ألحد تالمذته

 . إىل الغنى األكرب، بمعرفة احلالل من احلراملقد وصلت: عياله، فإذا تعلم قال له



 

 

 
 

  

وكان ينظر إىل نفوس تالميذه ويتعاهدها بالرعاية والنـصحية، فـإذا وجـد مـن أحـدهم إحـساسا 

بالعلم يامزجه الغرور أزال عنه الغرور ببعض االختبارات التي تثبت له أنه ما زال يف حاجة إىل مزيـد مـن 

 .العلم

كنت أطلب احلـديث وأنـا مقـل : ه إىل أيب يوسف رمحه اهللا تعاىل قالذكر الكرداين يف مناقبه بسند

 .املال

 .اإلمام الكبري صاحب أيب حنيفة، أبو يوسف-

 .كنت أطلب احلديث وأنا مقل املال، فجاء إيل أيب وأنا عند اإلمام: يقول

 .يا بني ال متدن رجلك معه: فقال يل

 .قبلك، باللغة احلديثة يعنيسيضيعك أبو حنيفة فال جتلس هنا معه، سيضيع مست-

 .يا بني ال متده رجلك معه فإن خبزه مشوي، وأنت حمتاج: فقال له

 ..فقعدت عن كثري من الطلب

 . فأبوه تسبب يف أن أخل بطلب العلم وكسبه-

مـا خلفـك عنـا؟ : ، فسأل عني اإلمام وتفقـدين وقـال حـني رآينواخرتت طاعة والدي: يقول .. 

فقـال أنفـق : فقـال.  رجع الناس وأردت اإلنرصاف دفع يل رصة فيها مائة درهـمفلام. طلب املعاش: قلت

 .هذا، فإذا تم فأعلمني

 .بعدما تستنفد هذه النفقة-

 .فأعلمني والزم احللقة.. 

فلام مضت مدة دفع إيل مائة أخرى، وكلام تنفد كان يعطينـي بـال إعـالم كأنـه كـان خيـرب بنفادهـا، 

 .سن اهللا مكافأته وغفر لهحتى بلغت حاجتي من العلم، أح

 .انتهى كالم اإلمام أيب يوسف رمحه اهللا تعاىل-



 

 

   

وذكر الكردين أيضا أن احلسن بن زياد كان فقـريا، وكـان يـالزم اإلمـام أبـا حنيفـة، وكـان أبـوه ..

 .لنا بنات وليس لنا ابن غريك فاشتغل هبن: يقول له

 .فقه، فإين ما رأيت فقيها معرسا قطالزم ال: فلام بلغ اخلرب اإلمام أجرى عليه رزقا، وقال

وربام ملح أبو حنيفة شخصا عال اهلمة تلوح من حمياه النبوغ، فضن بموهبتـه أن تنفـق يف طلـب ..

 .الدنيا وشجعه عىل طلب العلم

 إالم ختتلف؟: مررت يوما عىل الشعبي وهو جالس فدعاين، فقال: قال أبو حنيفة رمحه اهللا

 .أختلف إىل فالن: فقلت

 . واحدا تاجرا يف السوق أو شيئا من هذايقصد-

 مل أعن من السوق، عنيت االختالف إىل العلامء؟: فقال..

 ملن حترض من العلامء؟-

 .أنا قليل االختالف إليهم: فقلت له..

 .ال تفعل وعليك بالنظر يف العلم وجمالسة العلامء فإين أرى فيك يقظة وحركة: فقال

 ..ت االختالففوقع يف قلبي من قوله، فرتك: قال

 .يعني إىل السوق-

 .وأخذت من العلم، فنفعني اهللا تعاىل بقوله.. 

 .فهذا موقف اإلمام أيب حنيفة نفسه، انظر إىل هذه النصحية كيف أثرت فيه-

 .أحد شيوخ اإلمام البخاري رمحه اهللا.. وعن

كانـت بغـري علـم يا مكي، أراك تتجر، التجـارة إذا : كنت أجتر فقدمت عىل أيب حنيفة، فقال: قال

 دخل فيها فساد كثري، فلام ال تتعلم العلم وملا ال تكتب؟

 .فلم يزل يب حتى أخذت يف العلم وكتابته وتعلمه



 

 

 
 

  

 .فرزقني اهللا منه شيئا كثريا

 .فال أزال أدعو أليب حنيفة يف دبر كل صالة وعندما ذكرته، ألن اهللا بربكته فتح يل باب العلم

 .حنيفة مع شيخه اإلمام محاد أثر عظيم يف مسلكه هذاربام كان لتجربة اإلمام أيب 

ألن اإلمام محادا اكتشف نبوغ أيب حنيفة وعلو مهته فخصه برعايته، وقربـه مـن جملـسه مـؤمال أن 

 .يكون حسنة من حسناته هيدهيا إىل األمة

ملس فيه انخرط أبو حنيفة النعامن يف التعليم عىل يد شيخه محاد باملسجد اجلامع بالكوفة، وعندما 

النجابة ورسعة احلفظ وسـالمة التفكـري أجلـسه بإزائـه، واحـرتم رأيـه، وشـجعه عـىل االسـتقالل بـالرأي 

 .واالجتهاد ومل يتربم من كثرة أسئلته واستفساراته، ملا فيها من عمق ودقة

فمام يروى أن أبا حنيفة انرصف من جملس محاد، بعد أن سأله عدة أسـئلة، وألـح يف اجلـدل حتـى 

 .وجه محادامحر 

 ..هذا عىل ما ترى منه: امحر وجه الشيخ الذي قال جلاره واصفا صالح تلميذه-

 .انظر إىل كثرة األسئلة التي يسأهلا-

 . يقوم الليل كله وحييه-من كثرة انشغاله بالعلم–هذا عىل ما ترى منه ..

 . بعد وفاة محادواستمر أبو حنيفة مع أستاذه ثامنية عرش سنة ومل يستقل بالدرس والتمحيص إال

ربام كانت نصيحة عابرة فيها تشجيع من عامل خملص بداية نقطة حتـول يف حيـاة أحـد النـابغني إىل 

 .انتفاع عموم األمة به

فذلك اإلمام الذي لقي نابغـة كبـري اهلمـة وقـد جـاور يف احلـرم املكـي الـرشيف وخـىل مكانـه يف 

 .ليس هذا مكانك: بقولهالتعليم والدعوة يف بلده، فأرشده إىل تصحيح مساره 

ألن الذي جياور يف احلرم الرشيف هذا يكـون نفعـه الزمـا، أمـا إذا كـان شـخص ينتفـع بـه كـل -

 .الناس، فهذا جيب أن يكون نفعه متعديا يعود إىل بلده ويشتغل بالتعليم والدعوة أوىل



 

 

   

 .ليس هذا مكانك: فقال له

كـان : صعب بـن عبـد اهللا الـزبريي، قـالوكان سبب أخذ اإلمام الشافعي يف العلم، ما حكاه م..

الشافعي رمحه اهللا تعاىل يف ابتداء أمره يطلب الشعر وأيام العرب واألدب، ثم أخـذ يف الفقـه بعـده، وكـان 

 .. متثل الشافعي .. أنه كان يوما يسري عىل دابة له، وخلفه كاتب أليب: سبب أخذه يف العلم

 .وهو أبوه الذي هو عبد اهللا بن الزبريي-

مثلـك يـذهب بمروءتـه يف مثـل : متثل الشافعي ببيت شعر فقرعه كاتب أيب بصوته ثـم قـال لـه..

 هذا، أين أنت من الفقه؟

 يعني أتضيع عمرك يف الشعر وأنت رجل رشيف من قريش؟-

 األعـىل وهـو طـالبي مـن قـريش، فألن اإلمام الشافعي رمحـه اهللا تعـاىل يعتـرب ابـن عـم النبـي 

 .رشيف من قريش

 مثلك يذهب بمروءته يف مثل هذا؟:  بالصوت، فقالفقرعه.. 

 :مع كون الشافعي كان حجة يف اللغة العربية رمحه اهللا، وهو القائل

 لقال الناس أشعر من لبيب    ولوال أن الشعر بالفضالء يزري به 

يعني الشافعي لو استمر يف الشعر لكان تفـوق جـدا عـىل أصـحاب املعلقـات الـسبع، لكنـه تـرك 

 . الشعر مروءةاإلكثار من

 !مثلك يذهب بمروءته يف مثل هذا؟: قال له

 أين أنت من الفقه؟

 .فهزه ذلك

 .اهتز لذلك

 .اهتز الشافعي هبذا املوقف



 

 

 
 

  

 .فقصد جمالسة الزنجي مسلم بن خالد، وكان مفتي مكة، ثم قدم علينا فلزم مالك بن أنس..

 .رمحه اهللا-

عليـك : بـة بمنـة، فـإذا صـوت مـن خلفـيكنـت أنظـر يف الـشعر، فارتقيـت عق: وقال الشافعي..

 .بالفقه

 .ال يبعد أن يكون هذا من التحديث أو اإلهلام يعني-

يـا فتـى مـن : خرجت أطلب النحو واألدب، فلقيني مسلم بن خالد الزنجي فقال: قال الشافعي

 أين أنت؟

 .من أهل مكة: قلت

 .من أين: قال

 يفشعب باخل: قلت

 من أي قبيلة أنت؟: قال

 .د منافمن عب: قلت

 .الدنيا واآلخرةرشفك بخ بخ، لقد : قال

 أال فعلت فهمك يف هذا الفقه، فكان أحسن بك؟

 .ثم رحل الشافعي من مكة إىل املدينة قاصدا األخذ عن أيب عبد اهللا مالك بن أنس رمحه اهللا تعاىل

 .ويف رحلته مصنف مشهور مسموع

 ما هو؟ ما اسمه؟-

 .رحلة الشافعي

اتـق اهللا واجتنـب :  عليه املوطأ حفظا، فأعجبته قراءته والزمه، وقال له مالـكفلام قدم عليه قرأ..

 .املعايص فإنه سيكون لك شأن



 

 

   

 .إن اهللا عز وجل قد ألقى عىل قلبك نورا فال تطفه باملعايص: ويف رواية أخرى أنه قال له

 .وكان للشافعي رمحه اهللا حني أتى مالكا ثالث عرشة سنة، ثم ويل باليمن

 .ِأفت: ه باإلفتاء شيخه أبو خالد مسلم بن خالد الزنجي إمام أهل مكة ومفتيها، وقال لهوقد أمر

 .كم كان عمر الشافعي-

 .مخس عرشة سنة

 .أفت يا أبا عبد اهللا، فقد واهللا آن لك أن تفتي: قال له مسلم بن خالد شيخه

 .وكان للشافعي إذاك مخس عرشة سنة

ة، وأخذ عن الشافعي العلـم يف سـن احلداثـة مـع تـوفر وأقاويل أهل عرصه يف هذا كثرية مشهور

وعلو مكانته، وهذا كله من املشهور املعروف .. العلامء يف ذلك العرص، وهذا من الدالئل الرصحية لعظم 

 .يف كتب مناقبه وغريها

أن أمارات النبوغ وعلو : فحكى ابن العالمة القرآين اإلمام حممد األمني الشنقيطي رمحه اهللا تعاىل

إن مـن وجـد مـن نفـسه : يـا بنـي إن العلـامء يقولـون: اهلمة، ملا الحت عىل والده يف طفولته قال لـه شـيخه

 .استعدادا وموهبة تؤهله لإلمامة تعني عليه طلبها

 .تصري واجبا يف حقه، وتعني عليه-

 .وإن طلب اإلمامة يف الدين متعني عليك، فال تضيع نفسك

 النجم عن طريق التشجيع، أن هناك كلمـة مـشهورة عـن ومن عجيب النامذج الناجحة لزراعة*

نيلسون ترششل رئيس وزراء بريطانيا املعروف، كان يتكلم عن كلمـة التـشجيع كيـف يكـون هلـا مفعـول 

إن أفضل طريقة إلحداث الشخص الذي تريـد أن تـزرع فيـه الثقـة : السحر يف نفس اإلنسان، وكان يقول

 . أهل هلا، وأنا واثق من إنك قادر عىل إنجازهاإن املهمة الفالنية أنت: أن تقول له

 ..فهذه صورة للتشجيع، يعني ال جتعله يستصعب شيئا



 

 

 
 

  

 .وسوف ينجح

 .إن الفشل خطوة يف طريق النجاح: طيب إذا فشل، قل له

 .اي استمر

 .مثل ما واحد يقطع مثال مسافة جري حول مكان معني مسافة مستديرة، وبدأ اجلري

 .قولونهو أخذ الرتاك، كام ي

لكن لو تعثر يف الطريق، بعدما قطـع مـثال نـصف كيلـو أو شـيئا مـن هـذا، أخـالص هكـذا، كـل 

 حاجة أحبطت؟ أم يكمل؟

 .فالتعثر خطوة يف طريق النجاح

 مرة واحد قال ماذا؟..البد إن 

 .من الناس الناجحني جدا

سـا لقد فشلت وفشلت وفـشلت، ولـذلك نجحـت أخـريا، ألن الفـشل يعطـي النـاس درو: قال

 .وعربا

 .من الفشل فيام يأيت

 .وليس الناس الذين يبحثون عن يشء يتكئ عليه ليربر الفشل واالستسالم

 ..فالبد عند التعامل مع 

والذين يربيهم اإلنسان أن يزرع فيه الثقة أنـه سـيكون منـه شـيئا كبـريا، بـدون أن يـصيبه الغـرور 

 .قيعني، لكن الرشارة التي حيتاجها يف البداية حتى ينطل

 .ق شمس الدينآ: من أعظم األمثلة عىل ذلك بجانب ما ذكرنا من قبل، الشيخ-

 ق شمس الدين، أيعرفه أحد؟آ

 .هذا مرب السلطان حممد الفاتح العثامين رمحه اهللا تعاىل



 

 

   

 .قبل أن يولد ترششل يعني، لكن نفس الوصية.. ، ههذا الشيخ نفس

طان، فـامذا فعـل كـي حيـدث تغيـريا كبـريا يف هذا ابن السلطان، ويف يوم من األيـام سـيكون الـسل

األمة، ركز عىل هذا الطفل، وكان هو الذي يربيه، فكان بني وقت وآخر يأخذ هذا الطفل ويميش به، يمـر 

به عىل الساحل، الـذي هـو جـزء مـن اسـتانبول الـذي يقـع يف قـارة آسـيا، ويـشري إىل اجلهـة األخـرى مـن 

 .القسطنطينية

القــسطنطينية طبعــا حمــصنة حتــصينا شــديدا جــدا، فيــشري إىل أســوار يــشري إىل أســواره، وكانــت 

أتـرى إىل هـذه املدينـة التـي تلـوح يف األفـق؟ إهنـا : ثـم يقـول لـه..القسطنطينية التي تلوح من بعـد شـاخمة 

ويضمها إىل أمة التوحيـد، . أن رجال من أمتي سيفتحها بجيشه: فوقد أخربنا رسول اهللا . القسطنطينية

ُلت«: ففقال  ُفتحن القسطنْطينية فلنعم األمري أمريها ولنعم اجليش ذلك اجليشَ ُْ ْ ْ َ ْ َّ َّ ََ َ َ َ ْْ َ ْ َ ُ َ ُ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ُ َُ َ َ«)٢٠٧(.. 

ــسه،  ــة يف نف ــجرة اهلم ــت ش ــصبي إىل أن نب ــري ال ــسمع األم ــىل م ــارة ع ــذه اإلش ــرر ه ــازال يك وم

 بـه الـصادق املـصدوق وترعرعت يف قلبه، فعقد العزم عىل أن جيتهد ليكون هو ذلـك الفـاتح الـذي يبـرش

 .ف

فقد كان والده السلطان مراد الثاين العثامين منذ صغره يستصحبه معه، بني حني وآخـر إىل بعـض 

املعارك، ليعتاد مشاهدة احلرب والطعان ومناظر اجلنود يف حتركاهتم واستعداداهتم ونزاهلم، وليتعلم قيادة 

 . وخاض غامر املعارك خاضها عن دراية وخربةاجليش وفنون القتال عمليا، حتى إذا ما ويل السلطنة

القـــسطنطني ليـــسلمه .. وملــا جـــاء اليـــوم املوعـــود رشع الـــسلطان حممــد الفـــاتح يف مفاوضـــة 

حـسنا عـن قريـب سـيكون يل يف «: القسطنطينية فلام بلغه رفض االمرباطـور تـسليم املدينـة، قـال رمحـه اهللا

 .»القسطنطينية عرش أو يكون يل فيها قرب

 .ىل اهلمةانظر إ-

                                     
 .ضعيف: مسند أمحد من حديث برش اخلثعمي عن أبيه، قال األلباين  )٢٠٧(



 

 

 
 

  

اذهـب : مثل امللك عبد العزيز رمحه اهللا ملا بعث ابنه فيصل لفتح منطقة عسري يف اجلنوب، قال لـه

 .إىل عسري فإما أن تعود منترصا وإما أال تعود

 .انظر إىل اخليارات

 .وهذا له نظائر كثرية يف التاريخ يكون هلا أثر عىل نفوس الناس

حسنا عن قريب سـيكون يل يف القـسطنطينية عـرش أو «: لاإلمرباطور رفض أن يسلم املدينة، قا

 .»يكون يل فيها قرب

وقد كان له اإلثنان، أوال العرش ملا فتحها، ثم إن قربه موجود لألسف الـشديد يف مـسجد حممـد 

 .الفاتح ملا حصلت الصالة عىل الشهداء يف داخل مسجد السلطان حممد

حن نأخذ القصة هكـذا عـىل بعـضها يعنـي بـدون ألن هؤالء األتراك والصوفية فيهم منترشة، ون

 .ترشيح، حتى حتصل العربة

حارص السلطان حممد الفاتح أنعم به من فاتح القسطنطينية واحد ومخسني يومـا تعـددت خالهلـا 

املعارك العنيفة، وبعدها سقطت املدينة احلصينة التي استعصت عىل الفاحتني قبلـه عـىل يـد بطـل شـاب لـه 

 .ون سنةمن العمر ثالث وعرش

حينام فتح القسطنطينية كان له ثالثة وعرشين سنة، وحقـق هـذا الفـاح البطـل للمـسلمني أمـال -

غاليا ظل يراودهم ثامنية قرون حاولوا حتقيقه مرارا فلم يفلحوا وكـأن القـدر كـان قـد ادخـر هـذا الـرشف 

 .هلذا البطل املغوار

ثره يف الرتبية أو يف تغيري الـسلوك إىل عىل أي األحوال هذه كانت بعض النبذ تتعلق بالتشجيع وأ

 .أحسن، وكذلك أثر التثبيط يف خنق املواهب

 ..فلنكن مجيعا من أهل التشجيع هلؤالء الرباعم، ولنحذر أن نكون من أعداء النجاح

 ..أقول قويل هذا واستغفر اهللا يل ولكم
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