
 
  كيف نربي أبناءنا تربية صاحلة

 
 
 
 
 
  

  محد حسن رقيط
  



  
 يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم ناراً وقُودها الناس والْحجارةُ علَيها مالئكَةٌ{ :قال اهللا تعاىل

  . }ونَ ما يؤمرونَغالظٌ شداد ال يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُ
  

إال من صدقة : إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة:"وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ). رواه مسلم" (جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له 

  
  أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك ماذا أدبته؟: "مسعت ابن عمر يقول لرجل: وعن احلاطيب قال

  
  .رواه البيهقي" وماذا علمته؟ وإنه ملسؤول عن برك وطواعيته لك 

  
  اإلهداء

  
إىل أمي وأيب اللذان ربياين صغرياً فأحسنا تربييت وإىل أبنائنا وقرة أعيننا الذين حنب هلم طريق اهلدى 

  .والرشاد
  

  .وإىل األمهات واآلباء الذين يرجون ألبنائهم اخلري والصالح
  

  .يتحملون مسؤولية التربية وأمانة التوجيه وإىل املربني الذين
  

  أهدي هذا الكتاب
  

  املؤلف                                                                                                
  



  املقدمة
  

فإن : وبعد احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إىل يوم الدين
اجلواب على هذا السؤال وما يتفرع منه له أمهية بالغة يف ميدان التربية والتعليم فتربية األبناء تربية صاحلة 

  .هي األساس املتني يف إعداد الفرد الصاحل واألسرة السليمة واتمع الفاضل
  

. قبل غريمها يف تربية أبنائهما منها تقصري األبوين املكلفني: وتربية األبناء اليوم تتعرض ملخاطر كثرية
ومنها قصور التعليم احلايل الذي أغفل جوانب مهمة يف تربية األوالد ومل حيط اإلحاطة الشاملة اليت تليب 

ومنها ترك اال أمام دعاة الغزو الفكري . حاجة اإلنسان الروحية والفكرية واخللقية واجلسدية
  .عملوا على هدم أخالق الناشئني وحتطيم قيم أبناء اجليلواألخالقي لبث مسومهم وترويج أفكارهم لي

  

تقليد بعض املربني للمناهج الغربية واألخذ بكل نظرياا من غري متحيص وال حتقيق يف الوقت : ومنها
الذي أثبتت دراسات احملققني والنقاد قصور املناهج الغربية وتناقضها وخوائها الروحي وحاجتها املاسة 

  .لتعديلإىل اإلصالح وا
  

وميتاز عن  -الغفلة عن مصادر املنهج اإلسالمي يف التربية والذي يويل تربية األوالد أمهية بالغة: ومنها
  .غريه من النظريات بالشمول والتوازن والواقعية ووحدة التلقي

  

هذه األسباب وغريها أدت وال تزال تؤدي دورها يف إضاعة عقول أبنائنا وإبعادهم عن قيمهم 
  . موأخالقه

  

  وإذا أصيب القوم يف أخالقهم                  فأقم عليهم مأمتا وعويال
  

إن البعد عن مصادر ثقافتنا وهجر أساليب تربيتنا واالنسياق وراء النظريات املستوردة سيورث أبناءنا 
  ...ضعف اإلرادة وفراغ العقل وخواء الروح

  

ين واألسرة لتويل مسؤوليتهما جتاه أبنائهم وعودة املربني إن العودة إىل معني التربية اإلسالمية وعودة األبو
املسلمني لألخذ بأساليب التربية اإلسالمية الصحيحة اليت تعين بتربية النفوس عنايتها بتربية العقول 

  .واألجسام هو الطريق الصحيح الذي يصنع اجليل الصاعد واتمع الفاضل واألمة اخلرية
  



حلة سؤال يهم كل اآلباء واملربني والبد من اإلجابة عليه مسترشدين كيف نريب أبناءنا تربية صا
بتوجيهات اإلسالم وهديه وما كتبه العلماء وذكره أهل االختصاص يف التربية والتعليم كيف نريب أبناءنا 

 :تربية صاحلة؟ سؤال يضع اآلباء واملربني عند مسؤوليتهم الكربى اليت ألزمهم اإلسالم ا يف قوله تعاىل
  .}يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم ناراً وقُودها الناس والْحجارةُ{ 
  
  

  التربية يف املفهوم اإلسالمي
  

  ما معىن التربية يف املفهوم اإلسالمي، وما عالقتها بتربية األوالد؟
  

ه مأخوذة من الرب وهي تبليغ الشيء إىل كماله التربية يف أحسن معانيها كما يقول البيضاوي يف تفسري
  .شيئا فشيئا وقد وصف اهللا تعاىل نفسه بالرب للمبالغة

  

  :ويقول الراغب األصفهاين يف كتابه املفردات
  

ومن معاين التربية تنمية قوى . التربية وهو إنشاء الشيء حاال فحاال إىل حد التمام: الرب يف األصل
  ".واخللقية تنمية متسقة متوازنة اإلنسان الدينية والفكرية

  

وعلى هذا األساس تكون التربية يف جمال تنشئة األوالد عملية بناء ورعاية وإصالح شيئا فشيئا حىت التمام 
أي املضي مع النشء بالتدرج من الوالدة حىت سن البلوغ، والتربية ذا املعىن فريضة إسالمية يف أعناق 

 لغرس اإلميان وحتقيق شريعة اهللا وهي مسؤولية وأمانة ال جيوز التخلي مجيع اآلباء واألمهات واملعلمني
 إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحملْنها وأَشفَقْن منها{: عنها قال اهللا تعاىل

  . }لُوماً جهوالًوحملَها الْإِنسانُ إِنه كَانَ ظَ
  

  :دور اآلباء واألمهات يف تربية األبناء
حيمل اإلسالم الوالدين مسؤولية تربية األبناء بالدرجة األوىل وخيصهما قبل غريمها ذا الواجب قال اهللا 

م ناراً وقُودها الناس يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُ{ تعاىل حاضا الوالدين على تربية األبناء
  .}والْحجارةُ علَيها مالئكَةٌ غالظٌ شداد ال يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ

  



وا علم: "قال} قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم ناراً{ : قال اإلمام علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف قوله تعاىل
  .رواه احلاكم يف مستدركه" أنفسكم وأهليكم اخلري

  

أن يؤدب املسلم نفسه : قوا أنفسكم أي باالنتهاء عما اكم اهللا عنه وقال مقاتل: قال املفسرون يف اآلية
  .وأهله فيأمرهم باخلري وينهاهم عن الشر

  

إن اهللا سبحانه وتعاىل : علمقال بعض أهل ال: وقد أكد اإلمام ابن القيم هذه املسؤولية فقال رمحه اهللا
يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده فإنه كما أن لألب على ابنه حقا فلالبن 

قُوا أَنفُسكُم {: قال تعاىل} ووصينا الْأنسانَ بِوالديه حسناً ){: على أبيه حق فكما قال اهللا تعاىل
: وقال تعاىل" علموهم وأدبوهم : "قال علي بن أيب طالب} اً وقُودها الناس والْحجارةُوأَهليكُم نار

: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم} واعبدوا اللَّه وال تشرِكُوا بِه شيئاً وبِالْوالدينِ إِحساناً وبِذي الْقُربى{
  .)رواه البخاري" (اعدلوا بني أوالدكم "
  
   
  



  مسؤولية اآلباء حنو تربية أبنائهم
  

وال {:قال اإلمام ابن القيم وصية اهللا لآلباء بأوالدهم سابقة على وصية األوالد بآبائهم قال اهللا تعاىل
  .}تقْتلُوا أَوالدكُم خشيةَ إِمالقٍ نحن نرزقُهم وإِياكُم إِنَّ قَتلَهم كَانَ خطْئاً كَبِرياً

  

فمن أمهل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية اإلساءة وأكثر األوالد إمنا جاء : "مث يقول
فسادهم من قبل اآلباء وإمهاهلم هلم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضاعوهم صغاراً فلم ينتفعوا 

يا أبت إنك عققتين صغريا : بأنفسهم ومل ينفعوا آباءهم كبارا كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال
  ".فعققتك كبريا وأضعتين وليدا فأضعتك شيخا

  

من املسؤول عن احنراف األبناء؟ حيمل اإلسالم األبوين ومن يقوم مقامهما : والسؤال الذي يفرض نفسه
مسؤولية احنراف األبناء ومن األدلة القوية على ذلك ما أخرجه البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

ما من مولود يولد إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :قال
مث يقول أبو هريرة " كما تنتج البهيمة يمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء؟ . ينصرانه أو ميجسانه

  .}ديلَ لخلْقِ اللَّه ذَلك الدين الْقَيم فطْرت اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها ال تب{:رضي اهللا عنه
  

ومن متام مسؤولية األبوين عن تربية أبنائهما حماسبتهما على التقصري يف حقهما فقد روى النسائي وابن 
إن اهللا سائل كل راع عما استرعاه أحفظ :" حبان يف صحيحه مرفوعا قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

كلكم راع وكلكم مسؤول عن "ويف احلديث املتفق عليه " الرجل عن أهل بيتهأم ضيع؟ حىت يسأل 
اإلمام راع ومسؤول عن رعيته واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها واخلادم راع . رعيته

  ".يف مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته
  

اليت ال ميكن أن تعوض بغريهم وقد أثبتت الدراسات امليدانية هذه مسؤولية اآلباء واألمهات حنو أبنائهم و
  :أن غالب احنراف الناشئني يرجع إىل احنراف املريب والقيم على التربية وصدق القائل

  

  وينشأ ناشئ الفتيان منا                        على ما كان عوده أبوه
  دين أقربوهوما دان الفىت حبجى ولكن                    يعوده الت

  

فاحلذر احلذر من ترك األبناء لتربية اخلادمات واحلذر كل احلذر من ترك احملاضن األجنبية واملدارس 
من تربية % ٩٠التبشريية حتتضن أبناءنا وتربيهم وفق مناهجها فإن علماء التربية يؤكدون أن أكثر من 

  .طفلالطفل إمنا تتشكل من خالل التربية والبيئة اليت يعيش فيها ال



  صفات املريب
  

  ما هي الصفات اليت جيب أن يتحلى ا املربون من أمهات وآباء ومعلمني؟
  

  :من ذلك. هناك صفات أساسية تلزم كل مرب يباشر التربية والتعليم ألبنائه أو لغريهم
  

ن عباس ومها من الصفات اليت حيبهما اهللا وهلما تأثري تربوي كبري، أخرج مسلم عن اب: احللم واألناة - ١
إن فيك خصلتني حيبهما : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألشج عبد قيس: رضي اهللا عنهما قال

  ".احللم واألناة : اهللا
  

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أخرج مسلم عن عائشة رضي اهللا عنها قالت:الرفق واللني - ٢
  ".عطى على العنف وما ال يعطى على سواه إن اهللا رفيق حيب الرفق ويعطي على الرفق ما ال ي"
  

صفة من صفات املريب الناجح وهي من الوالدين ألبنائهما أخص ورمحة األوالد من أهم : الرمحة - ٣
أسس نشأم ومقومات منوهم النفسي واالجتماعي منوا قويا سويا فإذا فقد األوالد احملبة نشئوا منحرفني 

روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن قتادة . وال يندجمون يف وسطهيف اتمع ال يتعاونون مع أفراده 
خرج علينا النيب صلى اهللا عليه وسلم وأمامة بنت أيب العاص على عاتقه فصلى فإذا ركع وضعها : "قال

قبل رسول اهللا صلى اهللا عليه : ويف صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال" وإذا رفع رفعها
إن يل عشرة من الولد ما : "علي وعنده األقرع بن حابس التميمي جالساً فقال األقرعوسلم احلسن بن 
  ".من ال يرحم ال يرحم :" فنظر إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال" قبلت منهم أحداً

  

سلبية ومن صفات املريب الناجح أما كان أو أبا أو من يقوم مقامهما البعد عن الغضب ملا له من آثار  - ٤
يف العملية التربوية فقد جاء يف احلديث املتفق عليه أن رجال طلب من الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن 

  .ثالث مرات يكررها عليه" ال تغضب : "يوصيه فقال له
  

الترمذي  ومن ذلك املرونة ولني اجلانب واألخذ بالتيسري الذي أباحه الشرع ففي احلديث الذي رواه - ٥
أال أخربكم مبن حيرم على النار : "قال رسول اهللا صلى اله عليه وسلم: رضي اهللا عنه قالعن ابن مسعود 

  ".أو مبن حترم عليه النار؟ حترم على كل قريب هني لني سهل 
  



ما خري رسول اهللا صلى اهللا عليه "األخذ بأيسر األمرين ما مل يكن إمثا ملا ورد يف احلديث املتفق عليه  - ٦
إال أخذ أيسرمها ما مل يكن إمثا فإن كان إمثا كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول  وسلم بني أمرين قط

وأيسر األمرين ". اهللا صلى اهللا عليه وسلم لنفسه من شيء قط إال أن تنتهك حرمة اهللا فينتقم هللا تعاىل
ألساليب وأفضل يكون يف األمور املباحة واملشروعة، فيتخري املريب يف تعامله مع أبنائه وطالبه أحسن ا

  .األوقات وأحسن األلفاظ والعبارات وأرق التوجيهات ليصل إىل عقوهلم بأقل جهد وأقصر طريق
  

  من صفات املريب الناجح
  
ومن صفات املريب الناجح االعتدال والتوسط يف التوجيه والتربية والتعامل ألن الغلو والتطرف  - ١

جاء : املتفق عليه عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال والتشدد ال مكان له يف دين اإلسالم ففي احلديث
إين ألتأخر عن صالة الصبح من أجل فالن مما يطيل بنا فما : رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

يا أيها الناس إن : رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم غضب يف موعظة قط أشد من غضب يومئذ فقال
  ).يوجز فإن من ورائه الكبري والصغري وذا احلاجةمنكم منفرين فأيكم أم الناس فل

  
القصد يف املوعظة وتقليل الكالم وعدم اإلطالة وأدرك الصحابة رضي اهللا عنهم : ومن صفات املريب - ٢

هذه الصفة من فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدوة املسلمني ففي احلديث املتفق عليه عن أيب وائل 
يا أبا عبد : ابن مسعود رضي اهللا عنه يذكرنا يف كل مخيس مرة فقال له رجلكان : شقيق بن سلمة قال

أما إنه مينعين من ذلك أين أكره أن أملكم وإين أختولكم : الرمحن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم فقال
  ".باملوعظة كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتخولنا ا خمافة السآمة علينا

  
 الناجح القدوة احلسنة وعدم خمالفة الفعل للقول قال اهللا تعاىل يف حق الرسول ومن صفات املريب - ٣

لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر {:صلى اهللا عليه وسلم
كَبر مقْتاً عند اللَّه أَنْ تقُولُوا ما ال * لَّذين آمنوا لم تقُولُونَ ما ال تفْعلُونَ يا أَيها ا{:وقال تعاىل} اللَّه كَثرياً

  .}تفْعلُونَ
  

هذه أهم الصفات األساسية اليت ينبغي أن يتحلى ا املريب املسلم وما حازها أحد من املربني إال كان 
  .قدوة حسنة يبين الرجال ويصنع األبطال



  

لقد كان املثل األعلى للسلف الصاحل رضي اهللا : ا هي أمثلة حية من اهتمام السلف الصاحل بأبنائهموه
رأيت : عنهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه رضي اهللا عنهما أنه قال

قميصان أمحران  النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب فجاء احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما، وعليهما
: ميشيان ويعثران فرتل صلى اهللا عليه وسلم فحملهما ووضعهما بني يديه مث قال صدق اهللا عز وجل

نظرت إىل هذين الصبيني ميشيان يعثران فلم أصرب حىت قطعت حديثي } إِنما أَموالُكُم وأَوالدكُم فتنةٌ{
  .رواه الترمذي" ورفعتهما

  

ائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان عن ع"ويف حديث مسلم 
أي يدعو هلم بالربكة وحينكهم ومنهم من بال يف حجره فإذا استحيا آباؤهم من ذلك  - فيربك عليهم

  .أي ال تقطعوا عليه بوله" ال تزرموا الصيب بوله : ومهوا أن يأخذوا الطفل من حجره قال هلم
  

ما من مسلم يكون له ابنتان فيحسن :"لى اهللا عليه وسلم على تربية البنات خاصة فقالوحث الرسول ص
وقد أدرك صحابة رسول اهللا . رواه ابن ماجه وغريه" إال أدخلتاه اجلنة -أو صحبهما -إليهما ما صحبتاه

الناس عن  صلى اهللا عليه وسلم هذا االهتمام باألبناء فهذا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان إذا ى
إين يت الناس عن كذا وكذا وإمنا ينظر الناس إليكم نظر الطري إىل اللحم فإن وقعتم : أمر دعا أهله فقال

وقع الناس وإن هبتم هاب الناس وإنه واهللا ال ينفع أحد منكم يف شيء يت الناس عنه إال أضعف له 
  ".العقوبة ملكانه مين 

  

يقصد بذلك أنه يكثر من الدعاء . [كر ولدي فأزيد يف صاليتإين ألصلي فأذ: قال سعيد بن املسيب
  ].لولده يف الصالة

  

وكان سهل التستري يتعهد ولده وهو يف " يا بين إين ألستكثر من الصالة ألجلك : "وقال أحد الصاحلني
الذي  صلبه فيباشر إىل العمل الصاحل رجاء أن يكرمه اهللا تعاىل بالولد الصاحل فيقول إين ألعهد امليثاق

أخذه اهللا تعاىل علي يف عامل الذر وإين ألرعى أوالدي من هذا الوقت إىل أن أخرجهم اهللا تعاىل إىل عامل 
  ".الشهود والظهور

  

  .هكذا كان السلف الصاحل رضي اهللا عنهم يتعهدون أبناءهم رجاء أن يكونوا طائعني هللا وخري خلف هلم
  



  رأي العلماء يف تربية األوالد
  

إِنَّ الْأَبرار لَفي {: إشارة إىل قوله تعاىل" أبرارا -مساهم اهللا تعاىل: "رضي اهللا عنهما قال عن ابن عمر
  ".ألم بروا اآلباء واألبناء كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقا -}نعيمٍ

  

ة نفيسة ساذجة خالية من إن الصيب أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهر: "ويقول اإلمام الغزايل رمحه اهللا
كل نقش وصورة وهو قابل لكل ما ينقش فيه ومائل إىل كل ما ميال به إليه فإن عود اخلري وعلمه نشأ 

عليه وسعد يف الدنيا واآلخرة وشاركه يف ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب وإن عود الشر وأمهل إمهال 
  ".عليه البهائم شقي وهلك وكان الوزر يف رقبة مربيه والقيم 

  

حرص اإلسالم على األسرة "ويقول األستاذ حممد نور سويد صاحب كتاب منهج التربية النبوية للطفل 
  ".وشدد عنايته ا لتكون احملضن اهلادئ املستقر للطفل ولتكون موطن التأثري األكرب يف جمال التربية

  

كان البيت والشارع واملدرسة وإذا : "ويقول األستاذ حممد قطب يف كتابه منهج التربية اإلسالمية
واتمع هي ركائز التربية األساسية فإن البيت هو املؤثر األول وهو أقوى هذه الركائز مجيعا ألنه يتسلم 

الطفل من أول مرحلة وألن الزمن الذي يقضيه الطفل يف البيت أكرب من أي زمن آخر وألن الوالدين 
  ".أكثر الناس تأثريا يف الطفل 

  

ال حتقيق لشريعة اهللا إال : "تاذ عبد الرمحن النحالوي صاحب كتاب أصول التربية اإلسالميةويقول األس
بتربية النفس واجليل واتمع على اإلميان باهللا ومراقبته واخلضوع له وحده ومن هنا كانت التربية 

عده ويؤديها املربون اإلسالمية فريضة يف أعناق مجيع اآلباء واملعلمني وأمانة حيملها اجليل للجيل الذي ب
  ".للناشئني وكان الويل ملن خيون هذه األمانة أو ينحرف ا عن هدفها أو يسيء تفسريها أو يغري حمتواها

  

إن مهمة املريب عظيمة جداً وعمله "ويقول الشيخ حممد بن مجيل زينو يف كتابه نداء إىل املربني واملربيات 
ىل فيه ورىب الطالب التربية اإلسالمية الصحيحة واملريب من أشرف األعمال إذا أتقنه وأخلص هللا تعا

  .واملربية يشمل املدرس واملدرسة واملعلم واملعلمة ويشمل األب واألم وكل من يرعى األوالد
  

وهكذا جيمع العلماء على ضرورة تربية األوالد تربية صحيحة قوامها كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا 
ه املهمة إمنا يقوم بعمل عظيم هو امتداد ملهمة األنبياء واملرسلني الذين عليه وسلم وأن من يقوم ذ

والطفل كما يقولون صحيفة بيضاء نقية يف أيدي أبويه ومن . أرسلهم اهللا تعاىل هلداية البشر وتعليمهم



رك فإذا أد. يربيه فإذا نقشوا فيه صاحلا نشأ صاحلا وإن نقشوا فيه شيئا فاسدا نشأ على السوء والفساد
اآلباء واملربون هذه األمانة ومحلوها بصدق وإخالص فلتبشر األمة بالنصر القريب عمال بقول اهللا 

  .}إِنَّ اللَّه ال يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُِسهِم{:تعاىل
  
   

  حقوق الولد على والديه
  

هذه احلقوق بالتربية؟ عدد العلماء كثريا من هذه ما هي احلقوق املشروعة للولد على والديه؟ وما عالقة 
  :احلقوق وأمهها عشرون حقاً

  

ألا مضنة الولد الصاحل والسعي للزواج من ذات الدين لتكون أما  اختيار الزوجة الصاحلة: احلق األول
 احلديث مربية تقية طاهرة عفيفة تعني أبناءها على التربية الصاحلة لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف

تنكح املرأة ألربع ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها فاظفر بذات الدين تربت : "الذي رواه البخاري ومسلم
ورغب اإلسالم يف املرأة الولود الودود فقال عليه الصالة والسالم يف احلديث الذي رواه أبو داود " يداك 

ومن هنا يرى علماء التربية أن دور األم يف ". م تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األم: "والنسائي
. تربية الطفل يسبق دور األب وذلك لكثرة مالزمتها للطفل منذ تكوينه جنينا يف بطنها حىت يكرب

  :وصدق الشاعر حافظ إبراهيم إذ يقول
  

  األم مدرسة إذا أعددا                        أعددت شعباً طيب األعراق
  

  .اع السنة يف املعاشرة الزوجية وطلب الولد الصاحلإتب: احلق الثاين
وذلك بذكر األدعية اليت حتصن املولود وهو نطفة من الشيطان الرجيم عمالً بقول الرسول صلى اهللا عليه 

بسم اهللا اللهم جنبنا الشيطان وجنب : أما لو أن أحدكم يقول حني يأيت أهله. "وسلم فيما رواه البخاري
وهذا جانب من ". مث قدر أن يكون بينهما يف ذلك وقضى ولد مل يضره شيطان أبداًالشيطان ما رزقتنا 

  .جوانب التربية الروحية املبكرة للطفل قبل والدته
  

ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ {ويف طلب الولد الصاحل يعلمنا اهللا سبحانه وتعاىل هذا الدعاء 
  . }أَعينٍ



  

إتباع السنة يف استقبال املولود من رفع األذان يف أذن املولود اليمىن واإلقامة يف أذنه : احلق الثالث
وذلك .. وحتنيكه بالتمر والدعاء له وحلق رأسه و العقيقة عنه وتسميته بأحب األمساء وختانه اليسرى

  :لألدلة التالية
  

من ولد له مولود فأذن : "لى اهللا عليه وسلم قالروى البيهقي وابن السين عن احلسن بن علي عن النيب ص
  ".يف أذنه اليمىن وأقام يف أذنه اليسرى مل تضره أم الصبيان 

  

ولد يل غالم : وعن التحنيك بالتمر والدعاء له جاء يف الصحيحني عن أيب موسى رضي اهللا عنه قال -
  ".عا له بالربكة ودفعه إيلفأتيت به النيب صلى اهللا عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ود

  

وعن استحباب احللق والتصدق بوزنه فضة ما رواه اإلمام مالك يف املوطأ عن جعفر بن حممد عن أبيه 
وزنت فاطمة رضي اهللا عنها شعر رأس حسني وحسن وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك : قال
  ".فضة

  
   
  



  سنن املولود واحلكم التربوية
  

قال رسول اهللا : قيقة روى اإلمام أمحد والترمذي عن عائشة رضي اهللا عنها قالتومن سنن املولود الع
  ".عن الغالم شاتان متكافئتان وعن اجلارية شاة: "صلى اهللا عليه وسلم

  

قال رسول اهللا صلى اهللا : ومن ذلك حتسني اسم املولود وتكنيته ملا روى أصحاب السنن عن مسرة قال
  ".قته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه وحيلق رأسه عليه وسلم كل غالم رهني بعقي

  

قال رسول اهللا صلى : ويف احلديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال
  ".إنكم تدعون يوم القيامة بأمسائكم وبأمساء آبائكم فأحسنوا أمساءكم : "اهللا عليه وسلم

  

كان رسول اهللا : "لصحيحني من حديث أنسى رضي اهللا عنه قالومن ذلك استحباب التكنية جاء يف ا
وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم ) أبا عمري(صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس خلقاً وكان يل أخ يقال له 

ومن ذلك سنة اخلتان جاء يف الصحيحني قول الرسول ". يا أبا عمري ما فعل النغري: "إذا جاءه يقول له
" اخلتان واالستحداد وقص الشارب وتقليم األظافر ونتف اإلبط : الفطرة مخس: "وسلم صلى اهللا عليه

عن رسول : "ويفضل اخلتان أن يكون يف األسبوع األول ملا رواه البيهقي عن جابر رضي اهللا عنه أنه قال
  ".اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن احلسن واحلسني وختنهما لسبعة أيام 

  

ل املتعلقة باملولود حكم وفوائد تربوية فرفع اآلذان واإلقامة يف أذن املولود إشعار وهلذه السنن واألعما -
وفيه طرد للشيطان الذي .. له بالشهادة والتوحيد واإلسالم الذي هو دين الفطرة ودين آبائه وأجداده

  .يتربص باإلنسان منذ والدته إلفساده
  

هذا الصالح نافعاً له ولوالديه لقوله عليه الصالة ويف الدعاء للمولود طلب الصالح واخلري له ليبقى  -
  ".وولد صاحل يدعو له "والسالم 

  

ويف حتنيك املولود بالتمر إشارة إىل أمهية التمر كغذاء رئيسي للتنشئة السليمة وفيه تقوية لعضالت فم  -
  .املولود ليقوم بالرضاعة على أحسن وجه

  

  .تقوية حلاسة البصر والشم والسمعويف حلق رأسه تقوية له وفتح ملسام رأسه و -
  



ويف التصدق بشعر رأسه فضة إشارة إىل ضرورة التكافل االجتماعي والتراحم بني املسلمني والقضاء  -
  .على أسباب الفقر واحلاجة

  

  .ويف حكمة العقيقة فوائد منها التقرب إىل اهللا وشكره على نعمة الولد -
  

  .لمنيإظهار الفرح والسرور بتكاثر نسل املس -
  

  .إظهار روح احملبة والتراحم بني املسلمني -
  

  .دفع مصارع السوء واملصائب ألن صنائع املعروف تقي مصارع السوء -
  

ويف تسمية املولود بأحب األمساء إليه وتكنيته ما ينمي فيه شعور التكرمي واالحترام وينمي فيه قوة 
مالطفته وإدخال السرور عليه مبناداته بأحب األمساء الشخصية الستشعاره أنه بلغ مرتبة الكبار وفيه أيضاً 

ويف حكمة اخلتان يتخلص املرء من املفرزات الدهنية والتفسخات ويقلل من خطر اإلصابة . إليه
  .بالسرطان وسلس البول والتهيجات اجلنسية وغري ذلك من احلكم

  
  من احلقوق املشروعة للولد

  
وإِذَا بشر {:ر واإلناث وعدم تسخط البنات لقول اهللا تعاىلالرضا بقسمة اهللا من الذكو: احلق الرابع

 يمكَظ وهاً ودوسم ههجثَى ظَلَّ وبِالْأُن مهدأَح * ونلَى هع ِسكُهمأَي بِه رشا بوِء مس نمِ مالْقَو نى ماروتي
ولتكرمي األنثى يف اإلسالم جعل اهللا سبحانه وتعاىل امسها } مونَأَم يدسه في الترابِ أَال ساَء ما يحكُ

وأكد الرسول } يهب لمن يشاُء إِناثاً ويهب لمن يشاُء الذُّكُور{: مقدماً على اسم الذكر فقال تعاىل
قال :  عنه قالصلى اهللا عليه وسلم عنايته باملرأة منذ الوالدة فقد روى مسلم عن أنس بن مالك رضي اهللا

وضم  -من عال جاريتني حىت تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتني: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ويف ذلك من التربية والتوجيه القتالع العادات اجلاهلية ما ال خيفى" أصابعه 

  
  .أن خيتار له مرضعة صاحلة إن فقد أمه: احلق اخلامس

والْوالدات يرضعن أَوالدهن حولَينِ كَاملَينِ {:لني كاملني لقول اهللا تعاىلوأفضل الرضاعة ما كانت حو
  .}لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ

  



ولقد أثبتت البحوث العلمية والصحية أن فترة عامني ضرورية لينمو الطفل منوا طبيعيا سليما من 
  .الوجهتني الصحية والنفسية

  

إنه جيب أن يرضع ما أمكن من لنب أمه فإن يف : "الطبيب ابن سيناء أمهية الرضاعة الطبيعية بقولهوأكد 
  ".إلقامه ثدي أمه عظيم النفع جدا يف دفع ما يؤذيه 

  
أن حتضن األم ابنها وخاصة مرحلة املهد والطفولة املبكرة وال تتركه للخادمات : احلق السادس

عة وليدها باحلليب ترضعه العطف واحلنان الذي ال ميلكه غريها، ومن وذلك ألن األم مع رضا واملربيات
: هنا كانت حكمة اهللا سبحانه وتعاىل يف إرجاع موسى إىل أمه كي تقر عينها وال حتزن قال اهللا تعاىل

كلما ألصقته األم إىل ويرى العلماء أن الطفل حيس باألمن } فَرددناه إِلَى أُمه كَي تقَر عينها وال تحزنَ{
  .صدرها

  
.. أن يعلمه والداه كتاب اهللا عز وجل مث ما يلزم من العلوم الضرورية الدينية والدنيوية: احلق السابع

أدبوا : "أخرج الطرباين وابن النجار عن علي كرم اهللا وجهه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال وقد
يته وتالوة القرآن فإن محلة القرآن يف ظل عرش اهللا حب نبيكم وحب آل ب: أوالدكم على ثالث خصال

يوم ال ظل إال ظله مع أنبيائه وأصفيائه والوالدان اللذان يهتمان بتعليم أوالدمها القرآن هلما الثواب العظيم 
من قرأ القرآن : "أخرج أبو داود عن سهل بن معاذ رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .لبس اهللا والديه تاجاً يوم القيامة ضوؤه أحسن من ضوء الشمسوعمل به أ
  

وال شك أن تربية األطفال على القرآن الكرمي منذ نعومة أظفارهم من شأنه أن يوسع مداركهم ويزودهم 
ملسلمون وقد أدرك ا} إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدي للَّتي هي أَقْوم{:باحلكمة واهلداية والنور قال اهللا تعاىل

: السابقون أمهية التربية على القرآن فتسابقوا يف هذا امليدان وتنافسوا، يقول اإلمام الشافعي رمحه اهللا
حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنني وحفظت املوطأ وأنا ابن عشر ويقول سهل التستري فمضيت إىل "

  .الكتاب فتعلمت القرآن وحفظته وأنا ابن ست سنني أو سبع سنني
  



  ؤنا واحلقوق املشروعةأبنا
  

ال تزول قدما : "لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم أال يرزقه إال طيباً من الكسب احلالل: احلق الثامن
عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما عمل به وعن ماله من أين : عبد يوم القيامة حىت يسأل عن أربع

وما يغذى به األوالد ينبغي أن يكون حالالً . يرواه الترمذ" اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيما أباله 
  ".أطب مطعمك جتب دعوتك "لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم لسعد بن أيب وقاص 

  

فيعود الطفل على أكل احلالل وكسب احلالل وإنفاق احلالل حىت ينشأ على التوسط واالعتدال بعيدا 
  .عن اإلسراف والتقتري

  
وأْمر أَهلَك بِالصالة واصطَبِر علَيها ال {:لقول اهللا تعاىل ويعوده عليها أن يعلمه الصالة: احلق التاسع

ويف احلديث الذي رواه أمحد وأبو داود يقول الرسول . }نسأَلُك رِزقاً نحن نرزقُك والْعاقبةُ للتقْوى
" عليها لعشر وفرقوا بينهم يف املضاجع مروا أبناءكم بالصالة لسبع واضربوهم : "صلى اهللا عليه وسلم

فيؤمر الصيب بالصالة يف سن السابعة وهي بداية مرحلة التعليم اليت نبه إليها اإلسالم ويؤخذ بالنصح 
والتوجيه إذا قصر يف صالته حىت سن العاشرة فإن اون يف هذه املرحلة جاز لوالده استخدام الضرب 

  .تأديباً له على ما فرط يف جنب اهللا
  

ويشجع الطفل يف هذه السن على صالة اجلماعة وحضور صالة اجلمعة والعيدين ومن أجنح الوسائل يف 
  .حتبيب األطفال لصالة اجلماعة اصطحاب األب ألبنائه وأخذهم معه ألداء صالة اجلماعة يف املسجد

  

إىل اإلسالم  من أمثلة ذلك ما كان من فعله صلى اهللا عليه وسلم مع علي بن أيب طالب حينما دعاه
وعمره مل يتجاوز العاشرة فأسلم والزمه يف اخلروج إىل الصالة مستخفياً يف شعاب مكة حىت عن أهله 

  .وأبيه
  

  :أن يدربه على الصوم: احلق العاشر
وهذا من العمل املستحب إذ يرى مجهور العلماء أنه ال جيب على من دون سن البلوغ ولكن يستحب 

أرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : سلم عن الربيع بنت معوذ قالتأخرج البخاري وم.. للتمرين
من كان صائماً فليتم صومه ومن كان أصبح مفطراً فليصم بقية : صبيحة يوم عاشوراء إىل قرى األنصار



يومه فكنا نصومه بعد ذلك ونصوم صبياننا الصغار منهم ونذهب إىل املسجد فنجعل هلم اللعبة من 
قال احلافظ ابن " فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه حىت يكون عند اإلفطار -أي الصوف -العهن

والصوم من . ويف احلديث حجة على مشروعية مترين الصبيان على الصيام كما تقدم: حجر معلقاً
كبح الوجهة التربوية يغرس يف النفس البشرية حقيقة اإلخالص هللا تعاىل ومراقبته يف السر وتقوية اإلرادة و

  .مجاح الشهوات ويؤمر به األطفال عند طاقتهم منذ السابعة وبالتدريج
  

  من حقوق األبناء يف التربية
  

  :تربية البنات على احلجاب: احلق احلادي عشر
تعود البنت على لبس احلجاب منذ الطفولة ليكون هلا شرفاً وحفظاً ويرى العلماء أن تعود البنت على 

ومن فوائد احلجاب للبنت صيانتها . قياساً على حديث األمر بالصالةلبس احلجاب يف سن السابعة 
قال اهللا .. واحلفاظ، على عفتها وشرفها ويدخل يف دائرة احلجاب إبعاد البنت عن االختالط باألجانب

زِينتهن إِلَّا ما ظَهر منها وقُلْ للْمؤمنات يغضضن من أَبصارِهن ويحفَظْن فُروجهن وال يبدين {:تعاىل
آب أَو هِنائآب أَو هِنولَتعبإِلَّا ل نهتزِين يندبال يو وبِهِنيلَى جع نرِهمبِخ نرِبضلْيو أَو هِنائنأَب أَو هِنولَتعاِء ب

أَو انِهِنوإِخ أَو هِنولَتعاِء بنأَب  نيابِعأَوِ الت نهانمأَي لَكَتا مم أَو هِنائنِس أَو هِناتونِي أَخب أَو انِهِنونِي إِخب
نرِبضال ياِء وسالن اترولَى عوا عرظْهي لَم ينالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذجالر نم ةبري الْأرِ أُولهِ غَيلجا بِأَرم لَمعيل ن

  }يخفني من زِينتهِن وتوبوا إِلَى اللَّه جميعاً أَيها الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ
  

ومن أسف ملا أمهل احلجاب ومسح باالختالط بني اجلنسني وقع ما حذر منه اإلسالم من هتك األعراض 
  . احلراموضياع الشرف وانتشار الفساد والوقوع يف

  

يا أَيها النبِي قُلْ لأَزواجِك وبناتك ونِساِء الْمؤمنِني يدنِني علَيهِن {: وخياطب اهللا املؤمنات مجيعاً فيقول
نذَيؤفَال ي فْنرعى أَنْ ينأَد كذَل البِيبِهِنج ن{وينهى اهللا املؤمنات عن التربج } مبال تو جربت نجر

  .}الْجاهلية الْأُولَى
  

وقد جاء هذا التوجيه يف القرآن  أن يعلم األطفال آداب االستئذان يف الدخول: احلق الثاين عشر
  :الكرمي بأسلوب تربوي متدرج فطلب من األطفال وهم صغار أن يستأذنوا يف ثالث أوقات مهمة

  



فإذا بلغ األوالد سن . وبعد صالة العشاء -٣عند القيلولة  ووقت الظهرية - ٢من قبل صالة الفجر  - ١
يا أَيها { :البلوغ وجب عليهم االستئذان يف البيت للدخول على والديهم يف كل وقت قال اهللا تعاىل

لُموا الْحلُغبي لَم ينالَّذو كُمانمأَي لَكَتم ينالَّذ كُمنأْذتسيوا لنآم ينالَّذ  الةلِ صقَب نم اترثَالثَ م كُمنم
يكُم وال الْفَجرِ وحني تضعونَ ثيابكُم من الظَّهِرية ومن بعد صالة الْعشاِء ثَالثُ عورات لَكُم لَيس علَ

لَى بع كُمضعب كُملَيافُونَ عطَو نهدعب احنج هِملَيع يمكح يملع اللَّهو الْآيات لَكُم اللَّه نيبي كضٍ كَذَلع *
يبي ككَذَل هِملقَب نم ينأْذَنَ الَّذتا اسوا كَمنأْذتسفَلْي لُمالْح كُمنلَغَ الْأَطْفَالُ مإِذَا بو اللَّهو هاتآي لَكُم اللَّه ن

يمكح يملويف تربية األوالد على هذه اآلداب تعويد هلم على غض البصر عن العورات وحفظ هلم } ع
  .من أسباب اإلثارات اليت قد تسبب هلم بعض األضرار النفسية واالجتماعية واخللقية

  
  من حقوق األبناء يف اإلسالم

  :أن يعدل الوالدان بني أوالدهم: احلق الثالث عشر
ز الذكور على اإلناث، والعدل بني األوالد مطلوب يف مجيع احلاالت فال يفضل أحد على أحد وال ميي

سواء كان يف العطاء أو يف احملبة والقبلة أو يف تقدمي اهلدايا واهلبات والوصية أو يف املعاملة فإنه يلزم 
  .الوالدين معاملة أوالدهم بالعدل واملساواة

  

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من كانت له قال ر: روى أبو داود عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
  ".أدخله اهللا اجلنة - يعين الذكور عليها -أنثى فلم يؤذها ومل يهنها ومل يؤثر ولده

  

وذا العدل يستقيم أمر األسرة وتنشأ احملبة بني اجلميع وتغرس الثقة بني أفراد األسرة فال مكان لألحقاد 
اتقوا اهللا واعدلوا يف : "يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلموالبغضاء عندئذ ويف احلديث املتفق عليه 

  ".أوالدكم 
  

 وقد حث. ختري الصحبة الصاحلة هلم ألن الصاحب ساحب والقرين باملقارن يقتدي: احلق الرابع عشر
ال تصاحب : "اإلسالم على صحبة الصاحلني واألخيار وحذر من صحبة األشرار ويف احلديث الصحيح

  ".أكل طعامك إال تقي إال مؤمناً وال ي
  

ويف ختري األصحاب الصاحلني لألبناء محاية هلم من الوقوع يف االحنراف والبعد م عن مزالق السوء 
  :ولقد أحسن من قال. ومهاوي الردى

  



  واختر من األصحاب كل مرشد               إن القرين بالقرين يقتدي
  د للقلب نشاطاً وقوىفصحبة األخيار للقلب دواء                   تزي

  وصحبة األشرار داء وعمى                    تزيد للقلب السقيم سقماً
  

 توفري أسباب اللهو واللعب املفيد من سباحة ورماية وركوب اخليل وما جرى: احلق اخلامس عشر
النيب  ما مجع: جمراهم يف النفع جاء يف سنن الترمذي عن ابن جرير بسنده عن علي رضي اهللا عنه قال

ويف صحيح اجلامع عن " ارم فداك أيب وأمي أيها الغالم احلرور: صلى اهللا عليه وسلم أبويه إال لسعد قال
: أيب العالية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر بفتية يرمون فقال رسول اهللا صلى اله عليه وسلم

ية بالغة يف التربية فهو يكسب األطفال الثقة وهلذا اجلانب أمه" ارموا يا بين إمساعيل فإن أباكم كان رامياً"
وهناك . بأنفسهم فيشبوا على تعلم مهارات كثرية تكون أساساً لكثري من األنشطة احلياتية إذا كربوا

فائدة أخرى مهمة يف توفري الوالدين واملربني األلعاب بني يدي األطفال وهي تفريغ طاقام املكبوتة 
  .فهم عن اللهو احلرام والسلوك اخلاطئوتوجيهها الوجهة الصحيحة وصر

  
  واجب اآلباء حنو األبناء

  

  :أن يعوله حىت سن الرشد: احلق السادس عشر
يا رسول اهللا هل يل يف بين أيب سلمة أجر إن أنفقت عليهم : قلت: فعن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت

نعم لك : منا هم بين فقالإ - أي يتفرقون يف طلب القوت هكذا وهكذا -ولست بتاركتهم هكذا وهكذا
  .رواه البخاري ومسلم" أجر ما أنفقت 

  

وال خيفى ما يف ذاك من فوائد تربوية إذ فيه حسن إعداد األطفال ليتجاوبوا مع التربية يف سن الصغر فال 
ويلزم الوالدين إن كانا أغنياء أن ينفقا : ومن أجل ذلك قال العلماء. ينشغلوا عن ذلك بطعامهم وشرام

  .أوالدمها حىت ما بعد الرشد إن كانوا فقراء على
  

  .من حق األوالد على والديهم الرمحة وما يتفرع عنها من حب وحنان وعطف: احلق السابع عشر
بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بييت : روى أمحد يف مسنده عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت

فقال يل قومي فتنحي عن أهل بييت : رضي اهللا عنهما بالسدة قالتإن فاطمة وعلياً : يوماً إذ قال اخلادم
قمت فتنحيت يف البيت قريباً فدخل علي وفاطمة ومعهما احلسن واحلسني ومها صبيان صغريان : قالت



اللهم إليك : "فأخذ الصبيني فوضعهما يف حجره فقبلهما واعتنق علياً وأغدق عليهم مخيصة سوداء وقال
  ".وأنا يا رسول اهللا فقال وأنت: فقلت: قالت" وأهل بييت ال إىل النار أنا 

  
  :ويف احلديث فوائد تربوية عظيمة منها

  

ضرب املثل احلسن يف معاملة األب ألوالده وأحفاده وزوج بنته ومنها أن الرمحة مع أفراد األسرة وال 
  .سيما الصغار مصدر سدادة وسرور

  

آبائهم والسري على منهاجهم وطريقتهم وجينبهم خماطر أن العطف على الصغار يولد فيهم حب : ومنها
  .العقوق والتمرد

  

احلرص بني أفراد األسرة على التهادي ودعاء رب األسرة ألهله وأوالده وأحفاده باخلري وسؤال : ومنها
  .اجلنة هلم وإعاذم من النار

  

و دليل رمحة وحمبة للطفل ومنها أن تقبيل األطفال له أثر فعال يف حتريك مشاعرهم وتسكني غضبهم وه
  .ودليل تواضع من املريب معهم

  
  :من حق األوالد التأديب: احلق الثامن عشر

روى البخاري يف التاريخ والبيهقي عن أيوب بن موسى القرشي عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا 
لطرباين عن جابر وروى ا. وحنل أعطى" ما حنل والد ولداً حنالً أفضل من أدب حسن : "عليه وسلم قال

ألن يؤدب أحدكم ولده خري له من : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن مسرة رضي اهللا عنه قال
إذا بلغ الولد ست سنني أدب : ومن هنا قال العلماء". أن يتصدق كل يوم بنصف صاع على املساكني 

لصالة فإذا بلغ ست عشرة سنة فإذا بلغ تسع سنني عزل فراشه فإذا بلغ ثالث عشرة سنة يضرب على ا
  .زوجه أبوه

  

أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك ماذا : "مسعت ابن عمر يقول لرجل: روى البيهقي عن احلاطيب قال
  ".أدبته وماذا علمته؟ وإنه ملسؤول عن برك وطواعيته لك 

  



  من صور تأديب األوالد
  

ال إله إال اهللا حممد "غر النطق بكلمة التوحيد من واجب اآلباء واألمهات واملربني تعليم األطفال منذ الص
ال معبود حبق إال اهللا قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا يف : وإفهامهم معناها عندما يكربون" رسول اهللا 

فإذا كان وقت نطقهم أي األطفال فليلقنوا ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا وليكن أول ما : أحكام املولود
  ".رفة اهللا سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كالمهم وهو معهم أينما كانوايقرع مسامعهم مع

  

ومن أساليب التأديب غرس حمبة اهللا ورسوله وأن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها وتعويدهم أن 
أل وإذا سألت فاس: "يسألوا اهللا وحده ويستعينوا به وحده لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم البن عمه

  ".حديث حسن صحيح رواه الترمذي " اهللا وإذا استعنت فاستعن باهللا 
  

ومن تأديب األوالد تعويدهم على الصدق قوالً وعمالً بأن ال نكذب عليهم ولو مازحني وإذا وعدناهم 
: فلنوف بوعدنا ملا ورد يف صحيح البخاري ومسلم من حتذير الرسول صلى اهللا عليه وسلم من الكذب

  ".ق ثالث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤمتن خان آية املناف"
  

ومن صور التأديب غرس العقيدة الصحيحة يف اهللا وأمسائه وصفاته والتأكيد على قضية اإلميان والتوحيد 
  .والتحذير من الشرك ألنه الظلم العظيم

  

خر وما فيه من حساب ومن معاين التأديب غرس عقيدة اإلميان بالقدر خريه وشره وغرس عقيدة اليوم اآل
: قال. وصراط وجنة ونار روى الترمذي يف الصحيح عن ابن عباس رضي اهللا عنه وقد كان غالماً صغرياً

احفظ اهللا حيفظك : يا غالم إين أعلمك كلمات: كنت خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم يوماً فقال يل
ستعن باهللا واعلم أن األمة لو اجتمعت على إذا سألت فاسأل اهللا وإذا استعنت فا. احفظ اهللا جتده جتاهك

أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك 
  ".إال بشيء قد كتبه اهللا عليك رفعت األقالم وجفت الصحف 

  

راب وآداب السالم تعويد األطفال على اآلداب االجتماعية كآداب الطعام والش: ومن وسائل التأديب
وآداب الس وآداب العطاس والتثاؤب وآداب النوم واآلداب مع الوالدين واألخوة واآلداب مع 

  .اجلريان
  



ومن أدب البنني والبنات حتذيرهم من تشبه البنات بالرجال وتشبه األوالد بالنساء سواء كان يف  -
وثة عند الفتيات ومن امليوعة والتخنث املنايف امللبس أو يف احلركة فإن ذلك من االسترجال املنايف لألن

  .للرجولة عند األوالد
  

لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املتشبهني من : روى البخاري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
  ".الرجال بالنساء واملتشبهات من النساء بالرجال 

  
  األوالد واحلقوق املشروعة

 د أحكام املراهق والبلوغ فيعلم الولد هذه األحكام أو ما يسمى بالثقافةتعليم الول: احلق التاسع عشر
 ١٢اجلنسية سواء كان الولد ذكراً أم أنثى فيعرف الصيب إذا بلغ احللم وهو السن الذي يتراوح ما بني 

سنة أنه إذا نزل منه مين ذو دفق وشهوة فقد أصبح بالغاً ومكلفاً شرعاً جيب عليه ما جيب على  ١٥إىل 
الرجال الكبار من مسؤوليات وتكاليف وجيب على األم أن تصارح ابنتها إذا بلغت سن التاسعة فما 

فوق وتذكرت احتالماً ورأت املاء الرقيق األصفر على ثوا بعد االستيقاظ أصبحت بالغة ومكلفة شرعاً 
  .جيب عليها ما جيب على النساء الكبار من مسؤوليات وتكاليف

  

النسائي عن خولة بنت حكيم أا سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن املرأة ترى يف روى اإلمام أمحد و
  ".ليس عليها غسل حىت ترتل كما أن الرجل ليس عليه غسل حىت يرتل: منامها ما يرى الرجل فقال

  

 ويعلم الولد أن نزول املين على سبيل الدفق والشهوة يوجب الغسل وتعلم الفتاة أن انقطاع مدة احليض
  .والنفاس يوجب الغسل على املرأة ويعلم كل منهما فرائض الغسل وسننه وكيفيته

  

وجانب التربية اجلنسية جانب مهم يكمل صورة التربية الشاملة اليت دعا إليها اإلسالم واليت تستوعب 
  .اإلنسان يف كل جزئياته

  
عن الزوج الصاحل وينفقا  أن يبحث الوالدان لولدمها عن الزوجة الصاحلة ولبنتهما: احلق العشرون

زواجهما إن كانا غنيني وقد حث الرسول صلى اهللا عليه وسلم على زواج الشباب يف سن مبكرة  على
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر : "فقال يف احلديث الصحيح

  اريرواه البخ".وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
  



إن :" وينصح الشيخ عبد اهللا ناصح علوان رمحه اهللا اآلباء يف كتابه القيم تربية األوالد يف اإلسالم فيقول
كنت ميسوراً أيها األب من الناحية املادية فينبغي أن تساهم مسامهة فعالة يف تسهيل أسباب الزواج 

ر على عقله وتفكريه وتقف عائقاً يف لولدك لتنقذه من اهلواجس النفسية والتأمالت اجلنسية اليت تسيط
طريق غايته أو تعلمه وتنقذه أيضاً من االحنالل اخللقي الذي يفتك بصحته ويسيء إىل مسعته وال يأيت هذا 

إال بتيسري أسباب الزواج من ناحية وإمداده بالنفقة من ناحية أخرى وكل اون أو تقصري يف هذه 
  ".ائج وأخطر العواقبالسبيل يعوض ولدك الشاب إىل أوخم النت

  

والواقع أن عدداً كبرياً من الشباب أصبح يعاين من مشكالت كثرية وعلى رأسها املشكلة اجلنسية نتيجة 
  .للجهل بأحكام البلوغ واألخذ بفكرة الزواج املتأخر اليت وفدت إىل جمتمعاتنا

  
   



  األسباب اليت تؤدي إىل احنراف األوالد وعالجها
  

ض اآلباء واألمهات من جنوح أبنائهم ووقوعهم يف املعاصي والدنايا وميلهم إىل كثرياً ما يشتكي بع
االحنراف وعدم طاعة الوالدين والتمرد على القيم واألخالق ورفض العادات احلسنة اليت كان عليها 

  .آباؤهم
  

  :والواقع أن هناك أسباباً تدفع أمثال هؤالء األبناء لالحنراف ومن أهم ذلك
  

ي خييم على بعض البيوت إذ تدفع حاجة األوالد الذين ال جيدون ما عليه أقرام الفقر الذ - ١
وأصدقاؤهم من نعمة وغىن فيلجأون إىل البحث عن احتياجام من خارج البيت إما عن طريق السرقة 

  .أو صحبة األشرار فيقعون يف طريق االحنراف
  

التشريعات ما يؤمن لكل فرد احلد األدىن من واإلسالم بتشريعه العادل قد عاجل هذه املشكلة ووضع من 
مسكن ومطعم وكساء ورسم للمجتمع اإلسالمي مناهج عملية للقضاء على الفقر ائيا كتأمني سبل 

العمل لكل مواطن وإعطاء مرتبات شهرية من بيت املال لكل عاجز وسن قوانني للتعويض العائلي لكل 
ألرامل والشيوخ بشكل حيفظ هلم كرامتهم اإلنسانية ويبعدهم أب له أسرة وأوالد وأمر برعاية اليتامى وا

  .عن أسباب االحنراف والتفكري فيه
  
إمهال النفقة على األوالد أو التقتري عليهم وهذا من شأنه أن يدفع باألوالد إىل استكمال هذا النقص  - ٢

غريهم وارتكاب اجلرائم حملاكاة اآلخرين فيلجأون إىل أسهل الطرق يف حتصيل مرادهم وهو العدوان على 
  .واملخالفات يف سبيل ذلك وهذا ما يسمى جبنوح األوالد

  

واإلسالم بأسلوبه احلكيم قد حذر أشد التحذير من تضييع الرجل من يعول لقول الرسول صلى اهللا عليه 
  .يف احلديث الذي رواه أبو داود" كفى باملرء إمثاً أن يضيع من يقوت : "وسلم

  
بني اآلباء واألمهات أمام األوالد وال شك أن هذا األمر مذموم شرعا وعقال وعرفا  الرتاع والشقاق - ٣

" كفى باملرء إمثا أن حيدث بكل ما مسع : "والفتنة نائمة تستيقظ باإلشاعة واإلذاعة ويف احلديث الشريف



ذين يحبونَ أَنْ تشيع إِنَّ الَّ{: وقد نبه اإلسالم إىل خطورة إشاعة مقالة السوء فقال تعاىل) رواه أبو داود(
يمأَل ذَابع موا لَهنآم يني الَّذةُ فشالْفَاح{.  

  
حاالت الطالق وما يصاحبها من ضياع احلقوق إذ أن الطالق ال يلجأ إليه إال عند الضرورة وإذا  - ٤

املطلقات من توفرت األسباب الداعية إليه وقد أساء البعض استخدام حق الطالق حىت كثرت حاالت 
  .النساء األمر الذي يؤدي إىل تشرد األبناء ووقوعهم يف أوحال الرذيلة واجلرمية

  

واإلسالم مبنهجه املتميز والفريد قد دعا إىل حسن العالقة الزوجية وجعل املعاملة احلسنة السبيل األمثل 
ألهله وأنا خريكم  خريكم خريكم: "الستقرار األسرة وسعادا لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  .رواه ابن ماجه واحلاكم" ألهلي 
  



  من أسباب احنراف األوالد
  
الفراغ الذي يتحكم يف األطفال واملراهقني وهو سبب مهم يف زيغ األبناء واحنرافهم والطفل من  - ١

حث عن طبيعته حيب اللهو واللعب فإذا مل يأ له فرصة اللهو املباح واللعب الربيء فإنه يف الغالب سيب
بدائل أخرى ورمبا ال جيد هذه البدائل إال عند رفقاء السوء الذين سيقعون به حتماً إىل االحنراف 

  .والفساد
  

اغتنم مخسا : "واإلسالم قد وجه إىل معاجلة هذا األمر يف حياة الناشئني والناس فقال عليه الصالة والسالم
حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك : قبل مخس
  .رواه احلاكم والبيهقي" قبل فقرك 

  
اخللطة الفاسدة ورفقاء السوء وهو عامل خطري يف هدم أخالق الناشئني وإفسادهم ويتحمل الوالدان  - ٢

ية األبوين اختيار الرفقة الصاحلة املسؤولية الكربى يف ترك أبنائهم يصاحبون رفقاء الشر إذ من مسؤول
الْأَخلَّاُء { :حمذراً من رفقاء السوء: قال اهللا تعاىل. ألبنائهم ليكتسبوا منهم كل خلق كرمي وأدب رفيع

نيقتإِلَّا الْم ودضٍ ععبل مهضعب ذئموي{.  
  

س الصاحل واجلليس السوء كمثل حامل مثل اجللي: "وقال عليه الصالة والسالم فيما رواه البخاري ومسلم
املسك ونافخ الكري فحامل املسك إما أن حيذيك أو تشتري منه أو جتد منه رحيا طيبة ونافخ الكري إما أن 

  ".حيرق ثيابك أو جتد منه رحيا منتنة
  
ومن أسباب احنراف األوالد سوء معاملة األبوين للولد فينال منهما القسوة والتحقري واالزدراء  - ٣

والسخرية وهلذه املعاملة األثر السيئ على نفسية الولد وعلى سلوكه وتصرفاته مما قد ينشأ عنده ردود 
  .فعل تكون عواقبها وخيمة

  

واإلسالم مبنهجه احلكيم يدعو املربني وال سيما اآلباء واألمهات إىل أن يتحلوا باألخالق العالية واملعاملة 
حلنان حىت ينشأ األوالد على االستقامة ويتربوا على اجلرأة احلسنة اليت تفيض بالرمحة والشفقة وا

  .واستقالل الشخصية وبالتايل حىت يشعروا بكرامتهم واحترامهم عند آبائهم
  



إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ {:وقد وجه اإلسالم إىل حسن املعاملة مع كل الناس وال سيما األقربني فقال تعاىل
إِيتو انسالْإِحىوبي الْقُراِء ذ{.  

  

ويف احلديث الذي رواه أبو داود والترمذي عنه عليه } وقُولُوا للناسِ حسناً{: وقال سبحانه وتعاىل
من حسن " الرامحون يرمحهم الرمحن ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء: "الصالة والسالم

ومن حسن معاملتهم غرس الثقة يف .  احلديثمعاملة األوالد خماطبتهم بأطيب الكالم ومالطفتهم يف
نفوسهم وإتاحة الفرصة هلم للتعبري عن رغبام وطموحام وإشعارهم بأمهيتهم كأعضاء صاحلني يف 

  .دائرة األسرة واتمع
  
   



  احلذر من إمهال تربية األوالد
  

أحسن القصص الواعظة  إلمهال تربية األوالد عواقب وخيمة تتحدث عنه األخبار ويتذاكرها الناس ومن
  :يف هذا الباب القصة التالية

  

جاء رجل إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يشكو إليه عقوق ابنه فأحضر عمر الولد وأنبه على عقوقه 
فما هي يا : بلى قال: يا أمري املؤمنني أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال: ألبيه ونسيانه حلقوقه فقال الولد

يا أمري : قال الولد). أي القراءة(أن ينتقي أمه وحيسن امسه ويعلمه الكتاب : ال عمرأمري املؤمنني؟ ق
) أي خنفساً(أما أمي فإا زجنية كانت وسي وقد مساين جعالً . املؤمنني إن أيب مل يفعل شيئاً من ذلك

وق ابنك وقد جئت إيل تشكو عق: فالتفت عمر إىل الرجل وقال له. ومل يعلمين من الكتابة حرفا واحدا
ولعل من أخطر ما يواجه األوالد ويسبب يف " عققته قبل أن يعقك وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك 

احنرافهم مشاهدم ألفالم اجلنس واجلرمية تلك األفالم اليت تقود إىل امليوعة واالحنالل ويتحمل الوالدان 
ال موافقة األبوين وتيسريمها لسبل هذه املسؤولية التامة جتاه احنراف أبنائهم يف هذا السبيل إذا لو

املشاهدات ملا أقدم األوالد على هذا الفعل املهدم لألخالق واإلسالم مببادئه التربوية يضع أمام اآلباء 
  .واملربني واملسؤولني املنهج القومي يف توجيه األبناء وتربيتهم

  

وسلم يف احلديث الذي رواه البخاري  ويكفي يف الداللة على هذه املسؤولية قول الرسول صلى اهللا عليه
  ".الرجل راع يف بيت أهله ومسؤول عن رعيته : "ومسلم

  

ومن مظاهر اإلمهال يف تربية األوالد ختلي األبوين عن تربية أوالدمها إما غفلة منهما أو انصرافا عن هذه 
  .املسؤولية أو إمهاال هلذه األمانة

  

. الفرصة لرفقاء السوء أن يصطادوا األبناء املهملني من قبل آبائهمإتاحة : وهلذا اإلمهال نتائج خطرية منها
ومنها سرعة اجنذاب األوالد لداعي الفساد ومنها شيوخ اجلرمية يف اتمع ومن أجل ذلك كانت 

م يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُ{ : توجيهات اإلسالم حامسة وصرحية يف هذا امليدان قال اهللا تعاىل
هرا أَمم ونَ اللَّهصعال ي اددالظٌ شكَةٌ غالئا مهلَيةُ عارجالْحو اسا النهقُوداراً ون يكُملأَها ولُونَ مفْعيو م

  .}يؤمرونَ
  

  ".أدبوا أوالدكم وأحسنوا أدم : "ويف احلديث الذي رواه ابن ماجه
  



ني بادروا يف االهتمام بتربية أبنائكم واسعوا يف إصالحهم ما استطعتم فإن فإىل اآلباء واألمهات واملرب
  .أعظم ما تتوجه إليه اجلهود وتنفق فيه األموال إصالح األبناء

  

  من األخطاء الشائعة يف تربية األوالد
  

انا عن هناك أخطاء وممارسات شائعة يف تربية البنني والبنات تقع أحياناً عن جهل وأحيانا عن غفلة وأحي
  :عمد وإصرار وهلذه املمارسات اخلاطئة آثار سلبية على استقامة األبناء وصالحهم من ذلك

  

حتقري الولد وتعنيفه على أي خطأ يقع فيه بصورة تشعره بالنقص واملهانة والصواب هو تنبيه الولد على  -
  .خطئه إذا أخطأ برفق ولني مع تبيان احلجج اليت يقتنع ا يف اجتناب اخلطأ

  

  .إذا أراد املريب زجر الولد وتأنيبه ينبغي أال يكون ذلك أمام رفقائه وإمنا ينصحه منفرداً عن زمالئه -
  

الدالل الزائد والتعلق املفرط بالولد وخاصة من األم يؤدي إىل نتائج خطرية على نفس الولد وتصرفاته  -
ثقة بالنفس واالجتاه حنو امليوعة وقد يكون من آثاره زيادة اخلجل واالنطواء وكثرة اخلوف وضعف ال

  .والتخلف عن ا ألقران
  

فكرة استصغار الطفل وإمهال تربيته يف الصغر فكرة باطلة والصواب أن تبدأ التربية ويبدأ التوجيه منذ  -
الصغر من بداية الفطام حيث يبدأ التوجيه واإلرشاد واألمر والنهي والترغيب والترهيب والتحبيب 

  .والتقبيح
  

مظاهر التربية اخلاطئة عند األم عدم السماح لولدها مبزاولة األعمال اليت أصبح قادرا عليها اعتقادا من  -
من هذه اآلثار .. منها أن هذه املعاملة من قبيل الشفقة والرمحة للولد وهلذا السلوك آثار سلبية على الولد

ها االعتماد على الغري وفقدان الثقة فقدان روح املشاركة مع األسرة يف صناعة احلياة وخدمات البيت ومن
  .بالنفس ومنها تعود الكسل والتواكل

  

ومن مظاهر التربية اخلاطئة أن ال تترك األم وليدها يغيب عن ناظريها حلظة واحدة خمافة أن يصاب  -
  .بسوء وهذا من احلب الزائد الذي يضر بشخصية الولد وال ينفعه

  



بعض سواء كان يف العطاء أو املعاملة أو احملبة واملطلوب  ومن األخطاء تفضيل بعض األوالد على -
  .العدل بني األوالد وترك املفاضلة

  

ومن ذلك احتقار األوالد وإسكام إذا تكلموا والسخرية م وحبديثهم مما جيعل الولد عدمي الثقة  -
  .واقف احلرجةبنفسه قليل اجلرأة يف الكالم والتعبري عن رأيه كثري اخلجل أمام الناس ويف امل

  

ومن األخطاء الشائعة فعل املنكرات أمام األوالد كشرب الدخان أو مساع األغاين أو مشاهدة األفالم  -
  .الساقطة مما جيعل من الوالدين واملربني قدوة سيئة

  



  ما أمهية احلب يف تربية األوالد
  

بوية ومبا أن األطفال الصغار تغلب حب األبوين ألبنائهما عاطفة فطرية ال بد من إظهارها يف العملية التر
عليهم العاطفة لزم فيمن يتصدر لتربيتهم من اآلباء واملربني أن يراعوا هذا اجلانب ويغرسوا مفهوم احلب 
بينهم وبني أبنائهم وطالم وأن يكون هذا احلب عاطفة متبادلة بني الفريقني فإن احلب يثمر احلب كما 

وهلذه احلكمة أمر اهللا " ألن احملب ملن حيب مطيع "التربية بسهولة يقولون وإذا وجد احلب متت عملية 
ولَو كُنت فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا من {سبحانه وتعاىل نبيه مبعاملة الناس باحلب والشفقة واللني 

كلويقبلون منه  فاملريب الغليظ القاسي يبغضه األطفال ويبغضون معه كل فكرة وعلم وأخالق وال} ح
  .أي نصح وتوجيه لفظاظته وشدته

  

ولكي ال خيرج احلب عن حد االعتدال والتوازن ومييل إىل اإلفراط والدالل ال بد للمريب من الوقوف 
  :عند هذه الضوابط

  

االلتزام بشرع اهللا القاضي بأن يكون اهللا ورسوله أحب إليه من نفسه وولده والناس : الضابط األول
والذي نفسي بيده ال يؤمن : "رسول صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الذي رواه البخاريأمجعني لقول ال

  .أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني
  

أال يكون حب الولد مانعاً للخري أو صاداً عن سبيل اهللا وذلك فيما نبه عنه الرسول صلى : الضابط الثاين
واملعىن أن " إن الولد مبخلة جمبنة جمهلة حمزنة"لصحيح الذي رواه احلاكم اهللا عليه وسلم يف احلديث ا

الولد واحلرص عليه يصرف والديه عن اجلود والكرم واإلنفاق يف أعمال اخلري ويقصران املال للنفقة عليه 
وحيول الولد أحيانا بني الوالدين وصفة الشجاعة واإلقدام فيبعث فيهما روح اخلوف والبقاء على 

وكذلك يفعل الولد فيساهم يف جتهيل والديه يصرفهما عن طلب العلم وإنشغاهلما بشؤونه .. يتهرعا
واملطلوب هو التوازن يف احملبة وإيثار .. ويبعث الولد أيضا مشاعر األسى واحلزن عند والديه لضر يصيبه

  .حمبة اهللا ورسوله يف حالة التعارض
  

سابه عند اهللا تعاىل من غري جزع وال عويل وال صياح وقد الصرب على وفاة الطفل واحت: الضابط الثالث
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : جاء يف الصحيح فيما رواه الترمذي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

  ".ما يزال البالء يرتل باملؤمن واملؤمنة يف نفسه وولده وماله حىت يلقي اهللا وما عليه من خطيئة: "وسلم



  ءنا تربية صحية؟كيف نريب أبنا
  

املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن "الصحة وسيلة من وسائل القوة اليت دعا إليها اإلسالم ألن 
إن : "وقال أيضا. كما أخرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم بذلك) رواه مسلم" (الضعيف ويف كل خري

ة من منهج اإلسالم زاخرة بالتوجهات والتربية الصحية املستوحا). رواه البخاري" (جلسدك عليك حقا
احلكيمة والنصائح املفيدة وحسبنا أن نشري إىل أهم السلوكيات والعادات الصحية اليت ينبغي أن ينشأ 

  :عليها األوالد
  

  :من ذلك
  

: لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح الذي رواه البخاري: تعويدهم سنة السواك -
وقد أثبت الطب احلديث مفعول السواك " ى أميت ألمرم بالسواك عند كل صالةلوال أن أشق عل"

واحتوائه على كيميائية طبيعية تفيد األسنان وتقوي اللثة بشكل فعال وال مانع من إضافة الفرشاة احلديثة 
ستعمله وعلى املريب أن ينبه ولده أو تلميذه إىل الطريقة املثلى الستعمال السواك فال ي.. مع املعجون

داخل املسجد وال يف جمالس العلم وال يف وجوه الناس وإمنا يستعمله يف املواضع املسنونة عند الوضوء 
وعند دخول البيت  -وعند تغري رائحة الفم -"عند كل صالة"وهو املعىن املقصود يف احلديث الشريف 

  .ووقت احلاجة إليه - والقدوم من السفر
  

تمام بالنظافة وذلك من خالل احملافظة على الوضوء واالغتسال ورعاية تعويدهم تقليم األظفار وااله -
وذكر منها " مخس من الفطرة"السنن اإلسالمية لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح 

  ".وتقليم األظفار
  

صلى اهللا  فيعودهم آباؤهم ومربوهم على االعتدال يف الطعام لقول الرسول: غرس اآلداب النبوية فيهم -
ما مأل آدمي وعاء شرا من بطنه حبسب ابن آدم "عليه وسلم يف احلديث الصحيح الذي رواه اإلمام أمحد 

  ".لقيمات يقمن صلبه فإن كان ال حمالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه 
  

أنس بن  ويعودهم على آداب الشراب وهو التنفس خارج اإلناء ثالثا ملا أخرجه البخاري ومسلم عن -
إنه أروأ وأبرأ : "وزاد الترمذي" كان يتنفس إذا شرب ثالثا: "مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".وأمرأ
  



ويعودهم النوم على الشق األمين وقد روى البخاري ومسلم وصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألحد  -
ويذكرهم األدعية " شقك األمين  إذا أتيت مضجعه فتوضأ وضوءك للصالة مث اضطجع على"الصحابة 

  .الواردة يف ذلك من آية الكرسي واملعوذات
  

  :تعويدهم النوم بعد العشاء واالستيقاظ املبكر لصالة الفجر -
  

إياكم والسمر بعد هدأة الليل فإنكم ال تدرون ما يأيت "وقد جاء يف احلديث الصحيح الذي رواه احلاكم 
اد املعاد البن القيم قول ابن عباس عندما رأى ابنا له نائما نومة وقد جاء يف كتاب ز" اهللا من خلقه 

  ".قم أتنام يف الساعة اليت تقسم فيها األرزاق : "الصبحة فقال له
  

  الربنامج الصحي لألوالد
  

  :من األسباب الواقية لصحة األوالد
  

اخليل واملصارعة  تعويدهم على سلوك الرياضة ومتارين األعضاء وال سيما السباحة والرمي وركوب -
وقد ثبت أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان جيري مسابقات اجلري بني األطفال لقبوهلم يف دخول 

  .اجليش ومالقاة العدو
  

باب ما "ومن األسباب الواقية تعويذهم من العني والسحر واجلان جاء يف كتاب و األذكار للنووي  -
كان رسول اهللا : "ي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قالويف صحيح البخار: يعوذ به الصبيان وغريهم

أعيذكما بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة ومن كل "صلى اهللا عليه وسلم يعوذ احلسن واحلسني 
اهلامة هي كل ذات سم : قال العلماء" إن أباكما كان يعوذ ما إمساعيل وإسحاق : "فيقول" عني المة

  .العني الالمة هي اليت تصيب ما نظرت إليه بسوءيقتل كاحلية وغريها وأما 
  

ومن ذلك إبعاد األوالد عن األمراض املعدية ألن تأثر الصغار األصحاء باملرضى يكون أكثر من غريهم  -
  ".ال يوردن ممرض على مصح "ويف الصحيحني 

  

لك يف أحاديث ومن ذلك تعويد األوالد على التقشف وعدم اإلغراق يف التنعم وقد جاء احلث على ذ -
  .الرسول صلى اهللا عليه وسلم ونصائح الصحابة رضي اهللا عنهم

  



إياكم والتنعم فإن عباد اهللا ليسوا : "يقول عليه الصالة والسالم يف احلديث الذي رواه اإلمام أمحد
  ".باملتنعمني 

  

أن الترف وقد ثبت طبيا " اخشوشنوا فإن النعمة ال تدوم : "ويقول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
  .والتنعم سبيالن إىل فساد اجلسم وإحاطته مبختلف األمراض

  

فيوصى األطباء بعدم رمي األدوية الفائضة عن احلاجة : وقاية األوالد من أسباب احلوادث والكوارث -
وعدم تركها يف متناول األطفال وأخذ احليطة واحلذر من مصادر اخلطر على األوالد كالسموم اخلاصة 

املواد القابلة لالشتعال واألواين اخلاصة بغلي املاء واأللعاب النارية وأدوات الكهرباء باحلشرات و
وميكن أن تندرج هذه النصائح وغريها يف القاعدة . وأسالكها واآلالت احلادة واألجهزة الكهربائية

  ".ال ضرر وال ضرار"الذهبية اليت دعا إليها اإلسالم 
  

اإلسالم مداواة األوالد عند املرض لقول الرسول صلى اهللا عليه  ومن توجيهات الصحة والسالمة يف -
لكل داء دواء فإذا أصاب الدواء الداء برأ بإذن اهللا عز وجل "وسلم يف احلديث الذي رواه مسلم وأمحد 

."  
  

 ومما يلحق باملداواة ويدخل يف مسؤولية الوالدين واملربني وقاية األطفال من األمراض املعدية والسارية -
  :منذ األيام األوىل لوالدم وأهم األمراض اخلطرية اليت ينبغي حتصني األوالد منها

  

التيفوئيد عند  -شلل األطفال -احلصبة -والتيتانوس -السعال الديكي - الدفتريا - اجلدري -مرض السل
  .وذلك وفق اجلدول الزمين ملراكز الصحة املختصة. احلاجة

  
   



  ات اخللقية؟من االحنراف كيف حنصن أبناءنا
  

من أخطر االحنرافات اخللقية عند املراهقني والشباب وقوعهم يف رذيلة الزنا واللواط وقد أمجع الفقهاء 
أما دليل . على حرمة هاتني الفاحشتني حترميا قطعيا وذلك لألدلة الشرعية الصرحية من الكتاب والسنة

  .}قْربوا الزنى إِنه كَانَ فَاحشةً وساَء سبِيالًوال ت{:الكتاب فيما يتعلق حبرمة الزنا فلقول اهللا تعاىل
  

ال : "يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الذي رواه البخاري ومسلم وغريمها: ومن السنة
 أَتأْتونَ الذُّكْرانَ من{: وفيما يتعلق حبرمة اللواط يقول اهللا تعاىل" يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن 

 نيالَمونَ* الْعادع مقَو متلْ أَنب اجِكُموأَز نم كُمبر لَكُم لَقا خونَ مذَرتو{.  
  

ملعون من عمل عمل قوم لوط : "ويقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الذي رواه احلاكم
ة هذه اجلرائم يف اإلسالم فقد وخلطور" ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط 

جاءت عقوبة الزىن مائة جلدة مع التغريب للزاين غري احملصن أما الزاين احملصن فعقوبته الرجم حىت 
  .املوت

  

أما عقوبة اللوطي فقد أمجع العلماء على أن اللواط زىن واختلفوا يف حتديد العقوبة فجمهور الفقهاء 
ملفعول به ويرى آخرون أن حد الفاعل هو حد الزىن، وحكمة واتهدين ذهبوا إىل قتل الفاعل وا

  .اإلسالم ظاهرة يف اختاذ هذا املوقف املتشدد من هاتني الفاحشتني
  

يسبب الزىن واللواط مرض : فالزىن واللواط هلما أضرار صحية وجسمية ونفسية واجتماعية من ذلك
ىن إىل اختالط األنساب وكثرة أبناء احلرام الزهري ومرض السيالن واألمراض املعدية الفتاكة ويؤدي الز

وضياع النسل وفصم أواصر الزوجية وتفكك وحدة األسرة واالنطالق يف محأة الرذيلة والفساد وقتل 
  .الشهامة واملروءة وفقدان الرجولة والكرامة

  

ن واألخالق وعالج ظاهرة الزىن واللواط إمنا تتم من خالل التربية الصحيحة اليت تقوم على أساس اإلميا
  .وتيسري سبل الزواج املبكر للشباب والبعد م عن مهيجات الشهوة من تربج واختالط

  



  :حكم اللعب بامليسر واليانصيب
  

يا أَيها الَّذين آمنوا إِنما الْخمر {: ويدخل من ضمن احملرمات اللعب بامليسر واليانصيب لقول اهللا تعاىل
الْأَنو ِسريالْمونَ وحفْلت لَّكُملَع وهنِبتفَاج طَانيلِ الشمع نم سرِج المالْأَزو ابطَانُ أَنْ * صيالش رِيدا يمإِن

الةنِ الصعو كْرِ اللَّهذ نع كُمدصيِسرِ ويالْمرِ ومي الْخاَء فضغالْبةَ واودالْع كُمنيب عوقفَ ي متلْ أَنه
  .}منتهونَ

  

فقد ى اهللا عن لعب امليسر وما شاه من اليانصيب ألنه يؤدي للقمار واحلكمة يف حترمي هذا النوع من 
اللهو ألنه يؤدي إىل إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن سبيل اهللا وعن الصالة كما يورث الشجار بني 

من لعب بالنردشري فكأمنا : "ه وسلم من ذلك أشد حتذير فقالوقد حذر الرسول صلى اهللا علي. الالعبني
  ).رواه أبو داود" (غمس يده يف حلم خرتير ودمه 

  
  

  والعادات اخلاطئة.. األوالد
  

وهي سلوك خاطئ .. من األمراض املتفشية عند بعض األوالد البالغني واملراهقني ظاهرة العادة السرية
الوسط املليء بالفنت واالختالط والتربج وخروج النساء سافرات يف ومضر وأكثر ما تنتشر هذه العادة يف 

الطرقات واملنتزهات وأماكن العمل وتساهم االت اخلليعة واألفالم اهلابطة والقصص الغرامية يف إثارة 
. الشباب وييج الناحية اجلنسية لديهم مما يلجئهم إىل إشباع شهوام عن طريق احلرام أو العادة السرية
وخلطورة استعمال العادة السرية فقد أكد العلماء واألطباء أا تسبب أضرارا جسمية وجنسية وعقلية 

  .على صحة اإلنسان
  

وضعف  -وحنول يف اجلسم وارتعاش باألطراف وخفقان بالقلب -إاك يف القوى: من األضرار اجلسمية
تهابات اليت تؤدي إىل السل يف أغلب بالبصر والذاكرة وإخالل باجلهاز اهلضمي وإصابة الرئتني باالل

ومن األمراض اجلنسية مرض العنة . األحيان وقد تؤثر على الدورة الدموية يف اجلسم وتسبب فقر الدم
الذهول والنسيان وضعف اإلرادة : ومن األمراض النفسية والعقلية. وهو عدم قدرة الشباب على الزواج

جل والشعور باخلوف والكسل والكآبة واحلزن والتفكري وضعف الذاكرة وامليل إىل العزلة وكثرة اخل
  .بارتكاب اجلرائم واالنتحار



  

والَّذين هم {:وقد استدل العلماء على حرمة ممارسة العادة السرية بقول اهللا تعاىل يف سورة املؤمنون
فَمنِ ابتغى وراَء ذَلك * هم فَإِنهم غَير ملُومني إِلَّا علَى أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمان* لفُروجِهِم حافظُونَ 
كل } فَمنِ ابتغى وراَء ذَلك فَأُولَئك هم الْعادونَ{فيدخل يف عموم هذه اآلية } فَأُولَئك هم الْعادونَ

، )العادة السرية(ء باليد تفريغ للشهوة عن غري طريق الزواج وملك اليمني كالزىن واللواط واالستمنا
والعالج الناجح يف استئصال هذه الظاهرة هو الشروع يف الزواج املبكر وتيسري أسبابه فإن مل يتيسر 
يا : "مبكرا فيوجه األبناء إىل صوم النفل للحديث املتفق عليه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن ) الزواج تكاليف(معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
  ).أي قاطع للشهوة(مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 

  

ومن متام العالج إبعاد األوالد عن املثريات اجلنسية وملء فراغهم مبا ينفع وإجياد الصحبة الصاحلة هلم 
الت احلج والعمرة وتشجيعهم على واحلرص على ممارسة األنشطة الثقافية والرياضية وتوجيههم لرح

  .ممارسة اهلوايات النافعة
  
  

  حتصني األبناء من خطر املخدرات
  

ظاهرة انتشار املسكرات واملخدرات بني الصغار والشباب والكبار ظاهرة خطرية تنذر بشر كبري وهي 
والد املشردون تنتشر يف الوسط الذي ال يهتم بالدين وال باألخالق اإلسالمية وأكثر من يتعرض هلا األ

  .والعاقون آلبائهم وأمهام واملبتلون برفقة السوء والذين فقدوا الرقابة واإلشراف من أهليهم
  

واملتعاطون للمخدرات واملسكرات واقعون يف اإلمث واملعصية ألن خطر هذه السموم على النفس واتمع 
وقد أثبت الطب ضرر .. ين اهللاواضح وبني وكل ما من شأنه الضرر بصحة اإلنسان كان حمرما يف د

تسبب اجلنون واألمراض العصبية واملعوية واملعدية وتشل حدة الفكر والذهن وحتدث : هذه السموم فهي
آالما يف اجلهاز اهلضمي وتفقد الشهية يف الطعام وتسبب سوء التغذية واهلزل واخلمول والضعف اجلنسي 

سائر املادية اليت يترتب عليها إفالس املدمنني وخراب وتؤدي إىل تصلب األنسجة والشرايني فضال عن اخل
  .بيوم

  



يا أَيها {والدليل على حرمة هذه السموم من مخر وخمدرات مبختلف أنواعها ومسمياا قول اهللا تعاىل 
* الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ الَّذين آمنوا إِنما الْخمر والْميِسر والْأَنصاب والْأَزالم رِجس من عملِ 

ع كُمدصيِسرِ ويالْمرِ ومي الْخاَء فضغالْبةَ واودالْع كُمنيب عوقطَانُ أَنْ ييالش رِيدا يمنِ إِنعو كْرِ اللَّهذ ن
فيقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف حترمي اخلمر يف احلديث وأما السنة . }الصالة فَهلْ أَنتم منتهونَ

لعن اهللا اخلمر وشارا وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها "الذي رواه أبو داود 
  ".واحملمولة إليه

  

يحرم علَيهِم ويحلُّ لَهم الطَّيبات و{: وحترمي كل أنواع املخدرات يندرج يف عموم قول اهللا تعاىل
  .}الْخبائثَ

  

ى رسول اهللا : "ويف السنة ما رواه اإلمام أمحد عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أا قالت
  ".صلى اهللا عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر

  

لسموم واملنهج السليم للتخلص من ظاهرة انتشار املسكرات واملخدرات إمنا يكون مبنع تداول هذه ا
وجتفيف أوكار بيعها وسن القوانني الصارمة للمخالفني وتوقيع العقوبات الزاجرة ملرتكبيها وتوجيه 

األوالد الستغالل أوقام فيما يعود عليهم بالنفع وتربيتهم التربية الصاحلة القائمة على الدين واألخالق 
  .لينالوا احلصانة التامة من هذه السموم

  
  

  بنيما يهم اآلباء واملر
  
  هل جيوز لألم اصطحاب رضيعها إىل املسجد؟: س

  

جيوز لالم أن حتمل رضيعها للذهاب إىل املسجد وتصلي يف مجاعة إذا رغبت وأذن هلا زوجها حىت : ج
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيفف صالته ويسرع فيها رأفة ورمحة بالصغري خمافة أن تفنت أمه 

إين : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: "يف صحيح البخاري ومسلم بالصالة وهي تسمع بكاءه، ورد
  ".ألدخل يف الصالة فأريد إطالتها فأمسع بكاء الصيب فأجتوز يف صاليت مما أعلم من وجد أمه من بكائه 

  



  مىت تغلب مصلحة اإلسالم على حب الولد؟: س
  

إال أن هذه املشاعر ينبغي أال تطغى  مع أمهية العاطفة املتأججة حنو األوالد من حب وعطف ورمحة: ج
على اجلهاد يف سبيل اهللا وتبليغ دعوة اهللا يف األرض ألن مصلحة اإلسالم فوق كل املصاحل واالعتبارات 

ال يؤمن أحدكم حىت أكون : "وقد روى البخاري ومسلم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  ".أحب إليه من ماله وولده والناس أمجعني 

  
  ما هو ثواب الصابر على موت ولده؟: س

  

على املسلم أن يؤمن بقضاء اهللا وقدره وأن هللا ما أعطى وهللا ما أخذ وقد أخرب الرسول صلى اهللا : ب
ما منكن امرأة ميوت هلا ثالثة من : "عليه وسلم يف احلديث الذي يرويه البخاري ومسلم خماطبا النساء

" واثنان : امرأة واثنان؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ر فقالتالولد إال كانوا هلا حجابا من النا
  ".فمن صرب واحتسب كان ثوابه اجلنة وكان ولده املتوىف حجابا له من النار

  
  ما حكم ختان الولد؟: س

  

اخلتان رأس الفطرة وشعار اإلسالم وهو واجب على الذكور ومن مل يبادر إليه يف إسالمه ومل يقم : ج
فيذه قبل بلوغه فإنه يكون آمثا مرتكبا املعصية لكون اخلتان شعارا من شعائر اإلسالم وبه يتميز على تن

  .املؤمن عن الكافر وبسببه يتمتع املختنت بصحة جيدة ويتحرر من كثري من األمراض الفتاكة
  
  ما حكم ختان البنت؟: س

  

ى وليس بواجب وحجتهم يف ذلك أن أمجع الفقهاء واألئمة اتهدون على أن اخلتان مستحب لألنث: ج
الرسول صلى اهللا عليه وسلم ملا شرع ألمة اإلسالم اخلتان كان خيص الرجال دون اإلناث ومل يثبت أنه 

عليه الصالة والسالم أمر امرأة باالختتان إال ما ورد على سبيل االستحباب فيما رواه اإلمام أمحد عن 
  ".اخلتان سنة للرجال ومكرمة للنساء: "م أنه قالشداد بن أوس عن النيب صلى اهللا عليه وسل

  
   
  



  ما يهم األبناء من أحكام
  
  كيف تغتسل الفتاة؟: س

  

على األم واملربية أن تعلم فتاا أحكام الغسل من احليض واجلنابة لتكون على علم بأمور دينها فقد : ج
مر الفتاة زمنا طويال فال تعرف لوحظ جهل بعض الفتيات والفتيان بأمور االغتسال من اجلنابة وقد تست

وإذا فقد املاء كيف .. شيئا من هذه األحكام وكذلك الفىت يقع يف اجلنابة وال يعرف كيف يغتسل
  .يتصرف

  
  :أحكام غسل الفتاة من احليض واجلنابة: أوال

  

  .أن تنوي الغسل بالقلب دون النطق بالنية - ١
  .يدين ثالثاً باملاءأن تذكر اسم اهللا بقوهلا بسم اهللا مث تغسل ال - ٢
  .أن تتوضأ وضوءاً كامالً - ٣
أن تصب املاء على رأسها وليس شرطاً أن تنقض رأسها إن كان مشدوداً وإن كان النقض هو  - ٤

  ..األفضل واألحوط
  .غسل سائر البدن بدءا باجلهة اليمىن - ٥
  
  وكيف يغتسل الفىت من اجلنابة؟: س

  

أن ينثر الرجل شعره إن كانت له ظفائر وخيلل شعر رأسه  هي نفس شروط الغسل للفتاة مع مالحظة: ج
وإذا مل جيد من جيب عليه الغسل املاء لبعده أو خاف زيادة املرض باستعمال املاء أو ما . وحليته باملاء

  .وجد ما يسخن به املاء يف الربد وخاف عدوا أو عطشا فله أن يتيمم
  

ض كالرمل واحلجر والتراب ضربة ملسح وجهه وطريقة التيمم ضربتان على كل طاهر من جنس األر
ضربة للوجه وضربة للذراعني إىل : التيمم ضربتان"وضربة ليديه مع مرفقيه ملا ورد يف صحيح احلاكم 

  ".املرفقني 
  



  ما حكم الشرع يف التدخني؟: س
  

  ةأثبت الطب أن الدخان خيدر العقل ويفتر اجلسم وأنه يضر بالصحة فيورث السل وسرطان الرئ: ج
  

ويضعف الذاكرة ويقلل الشهية ويسبب اصفرار الوجه واألسنان ويضيق التنفس ويهيج األعصاب 
هلذه . وحيدث احنطاطا عاما يف اجلسم ومييع اخللق ويعود على الكسل واالسترخاء فضال عن إضاعة املال

الضرر ويوقع يف األضرار وغريها فإن شرب الدخان حرام وقد أمجع الفقهاء واتهدين أن ما يؤدي إىل 
وال يشك } وال تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة{:املهالك فاجتنابه واجب وفعله حرام لعموم قول اهللا تعاىل

أحد من الناس أن الدخان يدخل يف دائرة اخلبائث ملا اشتمل عليه من األضرار والرائحة الكريهة واهللا 
وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث : "ى اهللا عليه وسلم سبحانه وتعاىل جعل من مهمة الرسول صل

."  
  

أي " ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر"ويف احلديث الذي رواه اإلمام أمحد 
  .خمدر والدخان خيدر العقل ويفتر اجلسم كما ذكر

  
   

  األبناء والعقوبات اهلادفة
  

ية عقوبة هادفة وموجهه فليس املقصود منها االنتقام من املخطئ أو العقوبة يف مفهوم التربية اإلسالم
.. إحلاق الضرر به أو إقامة احلد عليه كما أا ليست هي الوسيلة الوحيدة يف تقومي اعوجاج األبناء

العقوبة وسيلة واحدة من وسائل التربية اإلسالمية املتعددة وهي تستهدف خري األبناء وصالحهم وتكون 
الرمحة والشفقة ومنضبطة بضوابط مشروعة ال تنفصل عنها وهي يف حالة التطبيق تأخذ شكل مشفوعة ب

  :ومن هذه العقوبات. التدرج والبدء بالعقوبة األخف فاألشد
  

النصح واإلرشاد والتنبيه وقد مارس الرسول صلى اهللا عليه وسلم هذا األسلوب جتاه أحد األبناء  - ١
: اهللا عليه وسلم غالما تطيش يده يف الطعام فقال له يعلمه طريقة األكلاملخالفني فقد رأى الرسول صلى 

  .متفق عليه" يا غالم سم اهللا تعاىل وكل بيمينك وكل مما يليك "
  



كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهل "جاء يف صحيح اجلامع : اإلعراض - ٢
  ".ةبيته كذبة مل يزل معرضا عنه حىت حيدث توب

  

  .قد يفيد بعض النفوس فريدعها عن أخطائها: التعبيس - ٣
  

كخ كخ :" ومثاله زجر الرسول صلى اهللا عليه وسلم للحسن بن علي رضي اهللا عنهما بقوله: الزجر - ٤
  ).رواه مسلم" (أرم ا أما علمت أنا ال نأكل الصدقة

  

الشخص الذي جتشأ يف حضرته فقد طلب الرسول املريب صلى اهللا عليه وسلم من : الكف عن العمل
  ".صحيح اجلامع " "كف عنا جشاءك : "قائال له

  

إذا احتاج إليه املريب كأن يترك الولد الصالة أو تصدر منه بعض الكلمات املخلة باآلداب : اهلجر -
ال حيل ملسلم أن "وأكثر اهلجر ثالثة أيام حلديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم الوارد يف صحيح اجلامع 

  ".جر أخاه فوق ثالثيه
  
  .التوبيخ وهو عبارة عن شدة يف القول يفعله املريب ملن ال يقبل النصح -
  

تعليق العصا يستحب للمريب أباً كان أو مدرسا أن يعلق السوط على اجلدار لرياه األوالد فيرتجروا لقول 
أهل البيت فإنه أدب  علقوا السوط حيث يراه"الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيما ورد يف صحيح اجلامع 

  ".هلم 
  

  .قال العلماء مل يرد به الضرب ألنه مل يأمر بذلك أحدا وإمنا أراد ال ترفع أدبك عنهم
  

ولتنويع هذه األساليب يف العقوبة حكمة تتناسب مع اختالف النفوس وتنوعها فنفس ينفع معها النصح 
فس ال تنصاع للحق وترعوي عن الشر وال جيدي معها الزجر وأخرى يردعها الزجر وال تقبل اهلجر ون

  .وكل ميسر ملا خلق له.. وهكذا الناس مشارب خمتلفة.. إال بالتخويف والترهيب والضرب



  عقوبة الضرب بني املؤيدين و املعارضني
  

التربويون على اختالف شديد يف مسألة عقوبة الضرب فهم بني اإلفراط والتفريط بني املانعني للضرب 
واملنهج التربوي اإلسالمي وسط بني هؤالء وهؤالء فهو . بني اآلخذين به على اإلطالقواملعارضني له و

ال يقر ضرب األوالد إال يف حدود ضيقة وبضوابط معلومة ويعطي املريب حق استخدام هذا األسلوب 
ا إذ جيوز للمريب أن يضرب ضربا خفيف: قال علماء التربية يف اإلسالم. عندما ال يغين غريه من األساليب

مل تنفع الوسائل األخرى وذلك بعد سن العاشرة إذ ال ضرب للطفل قبل العاشرة قياسا على احلديث 
علموا أوالدكم الصالة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا "الصحيح الذي رواه البزار 

  ".بينهم يف املضاجع 
  

  :وللضرب يف اإلسالم ضوابط من ذلك
  

  .الوسائل التربوية قبله من نصح وتوجيه وتعبيس وزجر وهجر وتوبيخاستنفاذ  - ١
  .أن يكون الضرب مساويا للعقوبة - ٢
  .أن ال يزيد املريب يف ضربه عن عشر ضربات - ٣

  

ال جيلد : "كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: ملا ورد يف البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
  ".من حدود اهللا فوق عشر جلدات إال يف حد 

  

  :وجيب يف السوط كما يقول العلماء - ٤
  

  .أن يكون معتدل احلجم فيكون بني القضيب والعصا - أ
  .وأن يكون معتدل الرطوبة فال يكون رطباً يشق اجللد لثقله وال شديد اليبوسة فال يؤمل خلفته -ب
  .فتله حىت يشتدوال يتعني لذلك نوع بل جيوز بسوط وبعود وخشبة ونعل وطرف ثوب بعد  -ج

  

  :وقال العلماء يف طريقة الضرب - ٥
  .أن يكون مفرقاً ال جمموعاً يف حمل واحد - أ

  .أن يكون بني الضربتني زمن خيف به أمل األول -ب



أن يرفع الضارب ذراعه لينقل السوط ألعضده حىت يرى بياض إبطه فال يرفعه أكثر من ذلك لئال  -ج
  . يعظم أمله

  

إذا "ويف احلديث الذي رواه أبو داود . األب ضرب الوجه والفرج والرأس واملقتلأن يتقي املريب و - ٦
  ".ضرب أحدكم فليتق الوجه 

  

  .وأمجع أهل العلم أن أفضل مكان للضرب اليدان والرجالن
  

ال يقضني حاكم بني اثنني وهو "أن يتجنب الغضب عند الضرب للحديث الذي رواه اجلماعة  - ٧
  ". غضبان 

  

لماء عند الضرب باالبتعاد عن بذاءة اللسان يف السب والشتم وتقبيح الولد كقول من أوصى الع - ٨
  .يا كلب -يقول يا قرد

  

وعلى املريب أن يطيل النظر يف شأن الولد قبل اإلقدام على الضرب فلعل حالة التقصري والعناد عنده  - ٩
ت تأثري سحر أو مس أو ناشئة من مرض عضوي أو مرض نفسي أو خطأ غري متعمد أو لعله واقع حت

  .ولكل حالة من هذه ما يناسبها من عالج.. حسد أو عني
  

  كيف نغرس قيمة الوقت عند أبنائنا؟
  

كثريا ما يتكلم املربون واملدرسون عن قيمة الوقت وأنه كالسيف إن مل تقطعه قطعك وأن الوقت هو 
قلما يهتدي األبناء واملنصوحون ولكن . وأن الشباب والفراغ واجلدة مفسدة للمرء أي مفسدة. احلياة

وإنك ترى بعض الناس متر م الساعات .. إىل الطريقة املثلى يف حفظ األوقات واالنتفاع بالساعات
واأليام والسنون وهم هم إن مل ينقصوا مل يزيدوا ومل يزدادوا علما ومل يؤسسوا جمدا ومل ينالوا خريا ومل 

  .حيققوا فخرا
  

سه املريب يف نفوس طالبه وأبنائه االهتمام بقيمة الوقت والغرية على فواته أو وأول توجيه ينبغي أن يغر
ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت : "تضييعه ألن املضيع لوقته مضيع حلياته كلها ويف احلديث الشريف

س إال وأنه ما من يوم تشرق فيه الشم).. رواه الترمذي" (وعن عمره فيما أفناه : "منها: يسأل عن أربع
  .وينادى أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنم مين فإين ال أعود إىل يوم الوعيد



  

وثاين توجيه حلفظ األوقات التذكري بسرية العظماء والنبالء والعلماء الذين ما بلغوا ذرى اد والرفعة إال 
 عنه أنه كان باستغالل أوقام واحلرص على عدم تضييعها، روي عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا

وقال ". ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت مشسه، نقص فيه أجلي ومل يزد فيه عملي : "يقول
  ".إن الليل والنهار يعمالن فيك فاعمل فيهما: "اخلليفة الصاحل عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه

  

منكم حرصا على درامهكم  أدركت أقواماً كانوا على أوقام أشد: "وقال احلسن البصري رمحه اهللا
  ".ودنانريكم 

  

وثالث توجيه لألبناء يف . نفسك إن مل تشغلها باحلق شغلتك بالباطل"وقال اإلمام الشافعي رمحه اهللا 
إِنَّ الصالةَ كَانت علَى {:حفظ أوقام يأيت من حفظ العبادات فاملسلم يصلي الصالة لوقتها لقوله تعاىل

وباحملافظة على الصالة لوقتها يغرس . أي فرضا مكتوبا وموقوتا بأوقات حمددة} موقُوتاً الْمؤمنِني كتاباً
  .املسلم يف نفسه بنفسه حب احلفاظ على الوقت

  

ورابع توجيه لألبناء يف حفظ أوقام واستثمارها فيما يعود بالنفع عليهم إشغاهلم بالطاعات واألعمال 
الشريفة وحضور جمالس العلم والتسامي بالطاعات من صالة الصاحلة كحفظ القرآن وحفظ األحاديث 

: وجيمع ذلك قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم. وصيام واالهتمام بتربية اجلسم مبمارسة الرياضة املفيدة
شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل : اغتنم مخسا قبل مخس"

  ".وحياتك قبل موتك . شغلك
  



  ايا الصاحلني يف تربية األبناءمن وص
  

  :وصية لقمان البنه
أي احذر } وإِذْ قَالَ لُقْمانُ البنِه وهو يعظُه يا بني ال تشرِك بِاللَّه إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم{: قال اهللا تعاىل

مث يقول اهللا . ضر يف أحد املخلوقنيالشرك يف عبادة اهللا كدعاء األموات أو الغائبني أو اعتقاد النفع وال
لوالديك ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه حملَته أُمه وهناً علَى وهنٍ وفصالُه في عامينِ أَن اشكُر لي و{: تعاىل

ريصالْم وبني الرب بالوالدين لعظم ويف هذه الوصية يقرن اهللا سبحانه وتعاىل يني عبادته وحده } إِلَي
حقهما ولكبري فضلهما فاألم محلت ولدها مبشقة واألب تكفل باإلنفاق فاستحقا من الولد الشكر هللا 

يا بين إا إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن يف : "ولوالديه مث حيذر لقمان احلكيم ابنه من الظلم فيقول
قال ابن كثري أي أن املظلمة أو " إن اهللا لطيف خبري صخرة أو يف السماوات أو يف األرض يأت ا اهللا

اخلطيئة لو كانت مثقال حبة خردل احضرها اهللا تعاىل يوم القيامة حني يضع املوازين القسط وجيازي 
  .عليها إن خرياً فخري وإن شراً فشر

  

ا خبشوع مث يأمره أي أدها بأركاا وواجبا" يا بين أقم الصالة"مث يأمره بالصالة اليت هي عمود الدين 
بلطف ولني بدون شدة وملا كان من طبيعة } وأْمر بِالْمعروف وانه عنِ الْمنكَرِ{بالدعوة وهداية الناس 

واصبِر علَى ما {الدعوة حصول املشاق والتعرض لألذى واإلعراض أوصاه بالصرب على دعوة الناس 
  .}أُمورِأَصابك إِنَّ ذَلك من عزمِ الْ

  

  :مث أخذ ينصحه مبجموعة من الفضائل واألخالق
  

قال ابن كثري ال تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم احتقارا منك هلم " وال تصعر خدك للناس "
  .واستكبارا عليهم ولكن ألن جانبك وابسط وجهك إليهم

  

  .تفعل ذلك فيبغضك اهللاأي خيالء متكربا جبارا عنيدا ال } وال تمشِ في الْأَرضِ مرحاً{
  

  .أي خمتال عجب يف نفسه فخور على غريه} إِنَّ اللَّه ال يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ{
  

}يِكشي مف داقْصأي امش مشيا مقتصدا ليس بالبطيء املتثبط وال بالسريع املفرط بل عدال وسطا } و
  .ألن خري األمور الوسط. بني وبني

  



} نم ضاغْضوكتوإن أنكر : "أي ال تبالغ يف الكالم وال ترفع صوتك فيما ال فائدة فيه وهلذا قال} ص
قال جماهد إن أقبح األصوات لصوت احلمري أي غاية من رفع صوته أنه يشبه " األصوات لصوت احلمري

. ه غاية الذمباحلمري يف علوه ورفعه ومع هذا هو بغيض إىل اهللا وهذا التشبيه باحلمري يقتضي حترميه وذم
إن وصية لقمان احلكيم البنه هي وصية كل أب غيور على أبنائه ملا حتمله من توجيهات كرمية وآداب 

  .راقية
  

  أهم التوصيات املتعلقة بتربية األوالد
  

يؤكد علماء الدين والتربية والسلوك بضرورة األخذ ذه التوصيات اليت متثل األساس يف العملية التربوية 
  :د وبقدر األخذ ذه التوصيات تأيت نتائج التربية وأهم هذه التوصياتلدى األوال

  

  ".فأبواه يهودانه أو ميجسانه أو ينصرانه "للقدوة احلسنة أثر كبري يف نفس الطفل  - ١
  

للمرتل واألسرة األثر البالغ يف حياة الطفل فينبغي أن حياط بكل ما يغرس يف نفسه روح الدين  - ٢
  .والفضيلة

  

م املرأة بتربية أطفاهلا وقيامها على خدمة زوجها يعدل جهاد الرجل يف املعركة وصالة اجلمعة يف قيا - ٣
  .املساجد

  

الرمحة بالولد والشفقة : األبوان مفطوران على حمبة الولد فال حيرم الولد منها ومن أهم مظاهر احملبة - ٤
  .عليه واالهتمام بأمره

  

ه مجيعا فيسوي بينهم يف احلقوق ويعاملهم على سواء ويعدل بينهم على املسلم أن يتقي اهللا يف أوالد - ٥
  .وليحذر من كراهية البنات فإا جاهلية بغيضة حرمها اإلسالم

  

لإلسالم طريقته اخلاصة يف إصالح الولد وتربيته فإن كان ينفع مع الولد املالطفة بالوعظ فال جيوز  - ٦
ر أو الزجر فال جيوز له أن يلجأ إىل الضرب وإذا عجز عن للمريب أن يلجأ إىل اهلجر وإن كان ينفع اهلج

مجيع الوسائل اإلصالحية مالطفة ووعظا وزجرا وهجرا فال بأس بعد هذا أن يلجأ إىل الضرب غري 
  .املربح

  



حيرص اإلسالم على نفسية الطفل حرصا شديدا فيطلب من األبوين تسمية أبنائهم باألمساء احلسنة  - ٧
  .د منادامحىت ال حيصل كدر عن

  

من مسؤولية اآلباء واملربني ربط الولد منذ تعقله بأصول اإلميان وتعويده منذ تفهمه أركان اإلسالم  - ٨
  .وتعليمه من حني متيزه مبادئ الشريعة الغراء

  

الطفل بعيدة عن العقيدة اإلسالمية جمردة من التوجيه الديين والصلة باهللا عز وجل  - وحينما تكون تربية
  .فل يترعرع على الفسوق واالحنالل واالحنراففإن الط

  

الصحبة الصاحلة وسيلة فاعلة من وسائل تربية األوالد ألن الصيب عن الصيب ألقن وهو عنه آخذ وبه  - ٩
  .آنس والقرين باملقارن يقتدي فعلى األبوين اختيار الرفقاء الصاحلني ألبنائهم

  

قي تنشأ النفس البشرية لدى األطفال وفق األهواء يف غيبة التربية اإلسالمية والتهذيب األخال -١٠
  .والرغبات واألمزجة

  .فمن كان مزاجه من النوع اهلادي عاش يف احلياة غافال بليدا حيا كميت وموجودا كمفقود
  .جرى وراء الشهوات وامللذات يطلبها بكل وسيلة" البهيمي "ومن كان يغلب على نفسه اجلانب 

وإن كان يغلب . صيب جعل مهه العلو يف األرض واالستكبار على الناسومن كان مزاجه من النوع الع
عليه اجلانب الشيطاين دبر املكائد وفرق بني األحبة وال يصلح ذلك كله إال التربية على اإلميان 

  .واألخالق
  

ة اإلميانية التربية اإلميانية لألوالد مبثابة األساس للبناء والتربية األخالقية هي مثرة من مثرات التربي -١١
وقد أمجع علماء التربية على أن حياة الترف والنعيم واالنغماس يف الشهوات وامللذات من . الراسخة

أفتك األوبئة يف إضعاف الذاكرة وحتطيم الشخصية ومتييع اخللق وقتل الرجولة ونشر األمراض والقضاء 
  .على فضيلة الشرف والعفاف

  

بأجسام األوالد والنفقة عليهم بسخاء وأخذهم بالقواعد  من واجب اآلباء واألمهات العناية -١٢
الصحية يف املأكل واملشرب والنوم والتحرز من األمراض السارية واملعدية ومعاجلة األمراض بالتداوي 

  .والعمل مببدأ ال ضرر وال ضرار
وإبعادهم  وتعويد األوالد على ممارسة الرياضة وألعاب الفروسية ومحلهم على حياة التقشف واخلشونة

  .عن حياة الترف وامليوعة وأن ينمي املريب فيهم اجلرأة األدبية واالعتماد على النفس وحتمل املسؤولية



البعد باألوالد عن الفراغ واخللوة ألن الفراغ يشغل النفس بالباطل واخللوة جتلب اهلواجس  -١٣
  .وتستقبل خواطر الشيطان

  

املعاملة فإن احتاج األمر إىل عقوبة جاز استخدامها بشرط أال األصل يف تربية األبناء اللني وحسن  -١٤
تكون ناشئة عن سورة جهل أو ثورة غضب وأال يلجأ إليها إال يف أضيق احلدود وأال يؤدب الولد على 

  .خطأ ارتكبه للمرة األوىل وأال يؤدبه على خطأ أحدث له أملا وأال يكون أمام اآلخرين
فسي كقطع املديح أو إشعار الولد بعدم الرضا أو توبيخه أو غري ذلك ومن أنواع العقوبة العقاب الن

  .ومنها العقاب البدين الذي يؤمله وال يضره
  

من الضروري أن يرسم األبوان منهاجا ثقافيا تربويا ألبنائهم منذ الصغر والطفولة يلقنوم اآليات  -١٥
اهللا عليه وسلم وسرية أهله وأصحابه على واملفاهيم اإلسالمية كالشهادتني وشيء من سرية الرسول صلى 

  .شكل قصص وموضوعات خمتصرة
  

ومما يعني األوالد على التربية تعويدهم على ذكر اهللا والتعلق به كالتسمية عند البدء بالطعام  -١٦
والشراب واحلمد هللا عند االنتهاء منهما واالستعانة به عند وصول الشدائد والشكر له عند قضاء احلوائج 

ول اخلري واحلرص على تعليمهم الصالة واصطحام إىل املساجد وتعليمهم تالوة القرآن الكرمي وحص
  .كليلة القدر والبعثة النبوية وتاريخ املعارك اإلسالمية. وتعريفهم باملناسبات اإلسالمية

  

إىل الكراهية  على األبوين أن حيذرا سلوك التفريق يف التعامل بني األبناء فإن ذلك كثريا ما يدفعهم -١٧
  .فيما بينهم وإىل النفور من األبوين

  

احلذر من سلوك االنطواء والعزلة يف جو العائلة عن األهل واجلريان واتمع فإن ذلك يترك أثره  -١٨
السليب يف حياة األبناء أما إذا وجد األبناء آباءهم يعيشون عالقات طيبة مع األرحام واألقارب واجلريان 

يارات وتبادل اهلدايا والضيافة واالهتمام حبوائجهم فإم يتلقون هذه األخالق والعادات واألصدقاء كالز
  .احلسنة ويتأثرون ا

  

على األبوين أن حيرصا على تربية الطفل على مفهوم االعتذار والتوبة إذا أخطأ وأساء فيطلب منه  -١٩
  .إرشادهمع توجيهه و) إخل.. اعتذر أو عفواً أو استغفر اهللا: (أن يقول

  



التركيز على تعليم األوالد األخالق املتعلقة بالغري كالعناية حبسن املظهر وآداب التحية واحلديث  -٢٠
  .والس واحترام اآلخرين والصدق يف القول وترك الضحك الكثري واملزاح الكثري

  

أقرام كاأللعاب  توجيه األوالد الستثمار أوقات الفراغ واملسامهة يف األعمال العامة اليت تضم -٢١
  .الرياضية والتدريب على اخلط والنجارة

  

  . حتبيب العلم إليهم وتوسيع أفق تفكريهم يف املستقبل وتوجيههم توجيها صحيحا يف هذا اال -٢٢
  

إبعادهم عن أصدقاء السوء وتوجيههم الختيار األصدقاء الصاحلني الذين يستفاد منهم ومراقبة  -٢٣
  .ئح هلم عندما تظهر عليهم بعض اآلثار غري السليمةسلوكهم وإسداء النصا

  

  .تعريفهم مفهوم احلالل واحلرام وتدريبهم على االلتزام به -٢٤
  

حماولة نقل التجارب االجتماعية النافعة هلم من خالل احلديث العائلي وسرد احلكم والقصص  -٢٥
  .التارخيية وحتذيرهم من األخطاء واألخطار

  

على تكوين عالقة طيبة بينهما فإن عدم االنسجام واخلالف أو التصرفات غري  أن حيرص األبوان -٢٦
السليمة بني األبوين يف البيت تنعكس على سلوك األطفال واألبناء فاألب الذي ال حيترم األم أو األم اليت 

راهية ال حتترم األب أو ما حيصل بينهما من مشاجرة أو حالة من السخط وعدم الرضا أو جو الكآبة والك
كل ذلك ينعكس سلبا على األبناء ويؤثر تأثريا خمربا يف سلوكهم وأخالقهم وحاالم النفسية كما أن 

عالقة األبوين باألبناء وأسلوب التعامل معهم يترك أثره احلسن أو السيئ يف نفوسهم وعالقتهم املستقبلية 
  .باألبوين وعالقتهم باتمع

  

ان والرعاية من أبويه قد ينشأ طفال غري سوي عدواين السلوك والرتعة فالطفل الذي ال يشعر باحلب واحلن
  .ورمبا ساقه ذلك التعامل إىل التشرد والكراهية أو أصيب بعقد نفسية سلبية

  

وسوء املعاملة مع الطفل املراهق وعدم احترام شخصيته قد يقوده إىل اإلساءة إىل والديه وإىل اآلخرين 
  .وتتكون لديه عقدة النقص

  

والصواب .. من اخلطأ حتقري الولد وتعنيفه على أي تصرف خاطئ بصورة تشعره بالنقص واملهانة -٢٧
  .هو تنبيه الولد على خطئه إذا أخطأ برفق ولني مع تبيان احلجج اليت يقتنع ا يف اجتناب اخلطأ

  



  .حه منفردا عن زمالئهإذا أراد املريب زجر الولد وتأنيبه ينبغي أال يكون ذلك أمام رفقائه وإمنا ينص -٢٨
  

الدالل الزائد والتعلق املفرط بالولد وخاصة من األم يؤدي إىل نتائج خطرية على نفس الولد  -٢٩
  .وتصرفاته وقد يكون من آثاره زيادة اخلجل واالنطواء حنو امليوعة والتخلف عن األقران

  

ب أن تبدأ التربية ويبدأ التوجيه فكرة استصغار الطفل وإمهال تربيته يف الصغر فكرة باطلة والصوا -٣٠
منذ الصغر من بداية الفطام حيث يبدأ التوجيه واإلرشاد واألمر والنهي والترغيب والترهيب والتحبيب 

  .والتقبيح
  

على األبوين أن ال يستهينا بسن املراهقة لدى أبنائهما فإن هلذه السن خصوصية من املعاملة ومن  -٣١
راقبتهم بعناية وإشغاهلم بشيء من املباح وإبعادهم عن أسباب االحنراف القرب منهم وم: هذه اخلصوصية

  .والصرب على بعض تصرفام
  

وإذا بلغت .. إذا بلغ الناشئ سن الزواج وأظهر رغبة فيه فينبغي أن خيتار له أبواه الزوجة الصاحلة -٣٢
وال ينتظر من يأتيها من  البنت سن النكاح واشتهت الرجال فينبغي أن خيتار هلا أبوها الزوج الصاحل

  .اخلاطبني فقد يغفل عنها اخلاطب الصاحل وخيطبها غري الصاحل
  

وعلى الوالدين أن يرشدا أوالدهم بعد الزواج إىل اخلري وال يتدخال يف شؤوم الزوجية اخلاصة  -٣٣
 .وأن ال تضعف رابطة األبوة بعد الزواج


