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الحلـيمِ  اللطيف الرؤوف المنان، الغني القويِ الـسلطان، الحمد هللا

الكريمِ الرحيمِ الرحمان، األوِل فال شئ قبله واألخرِ فال شـئ بعـده،  

كان وما يكون ال شئ دونه، يعلم ماوالظاهرِ فال شئ فوقه، والباطنِ ف

بالجباِل في نواحيهـا  وما لم يكن أرسي األرض ،كيف يكون لو كان

الثقاَل بماء علـي جميـعِ   ، يحييها وأرسَل السحاب قضي بالفناء ثم

  الذين أساؤا بما عملـوا ويجـزي الـذين أحـسنوا   ساكنيها، ليجزي

ومن مساويِ عملـي أسـتغفره،       بالحسني، أحمده عز وجّل وأشكره    

شريك له، جّل عنِ األشباه واألمثاْل أن ال إله إال اهللا وحده الوأشهد

الشركاء واألضداد، ال مانع لما أعطي وال معطي لما منع وتقدس عنِ

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتَنا وال ينفع ذا الجد منه الجد،

عترة، وسيرته خيـر سـيرة،   عترتُه خيروأسوتَنا محمد رسوُل اهللا

اهللا بشيرا وشجرته خير شجرة نبتت في حرمٍ وبسقت في كرم، أرسله

ونذيرا وداعياً إليه بإذنه وسراجاً منيرا، ففتّح اهللا به أعينـاً عميـا  

وأذاناً صما وقلوباً غلفا، فصلواتُ اهللا عليه وعلي آله وصحبه الغـر            

.حسانٍ إلي يومِ الدينتبعهم بإالميامين ومن

 
، فإن مسؤولية تربية األوالد من أعظم المسؤوليات وأجل المهمات           

وقُودهـا نَـارا وَأهليكُمَأنْفُسكُمقُواآمنُواالَّذينَأيهايا" : قال تعالى   

ةُالنَّاسارجالْحاوهلَيلَاِئكَةٌعلَاظٌمغاددلَاشيونصعااللَّهم مهـرَأم





٣

لُونفْعياومونرْؤم٦(ي( 
 

-عنهمااهللارضى-عمربنِاللَّهعبدعناللَّهعبدبنِساِلمِعنو

َأنَّهعموَلسسرقُوُلوسلمعليهاهللاصلىاللَّهي:اعٍكُلُّكُمُئولٌ رـسمو

عنهتيعر،اماعٍفَاِإلمر،وهُئوٌلوسمنعهتيعـلُ ،رجالرفـي و

هلاعٍَأهر،وهُئوٌلوسمنعهتيعَأةُ،ررالْمفيوتيابجِهوةٌزياعر

ىهُئولَةٌوسمناعهتيعر،مالْخَادـالِ فيوم هدـياعٍسر، ـوهو

ــسُئوٌل مــن عــه تيعر.

 

الْحسنِعنِووهذه المسؤولية سوف يحاسب عليها العبد يوم القيامة      

نِلعقعنِمارٍبسيىعتُقَاَلاَألشْجعموَلسسرعليهاهللاصلى-اللَّه

وهويموتُحينيموتُرعيةًيستَرعىرجٍلمنما«:يقُوُل-وسلم

..»الْجنَّـةَ علَيهاللَّهحرمِإالَِّلرعيتهغَاشٌّ

 

نعبدنِاِهللاعرٍوبموُلقَاَل: قَاَل،عسوسلمعليهاهللاصلىاِهللار:

.يقُـوتُ منيضيعَأن،ِإثْمابِالْمرءكَفَى



 

نةََأبِيعلَمنِسبدبانِعمحالر،اَأنةََأبريره،يضراللَّه نْـهع،

يولَـد ِإالَّمولُودمنما( :وسلمعليهاهللاصلىاِهللارسوُلقَاَل: قَاَل

تُنْـتَج كَمـا ،يمجسانهَأوينَصرانهَأويهودانهفََأبواه،الْفطْرةعلَى

.جـدعاء مـن فيهاتُحسونهْل،جمعاءبهِيمةًالْبهِيمةُ
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نابِرِعنِجةَبرمس،َأنقَاَلوسلمعليهاهللاصلىالنَّبِي:َألنبَؤدي

بِنصفيومٍكُلَّيتَصدقََأنمنلَهخَير،ولَدهَأحدكُمَأو،ولَدهالرجُل

.صاعٍ 

جاء رجل إلى عمر بن الخطاب يشكو إليه عقوق ولده، فأمر عمـر             

يـا أميـر   : لولد لعقوقه ألبيه، فقال الولدابإحضار الولد، وأنّب عمر

فما هي يـا  : بلى، قال: قال!المؤمنين، أليس للولد حقوق على أبيه؟

ويعلمـه  أن ينتقي أمه، ويحـسن اسـمه،  : أمير المؤمنين؟ قال عمر

يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يفعل : القرآن ـ، قال الولد :الكتاب ـ أي 

كانت لمجوسـي، وقـد سـماني    ذلك؛ أما أمي فإنها زنجيةشيئا من

واحدا، فالتفت عمر إلـى الرجـل   جعال، ولم يعلمني من الكتاب حرفا

يعقَّك، وأسأت جئت تشكو عقوق ابنك وقد عققته من قبل أن: وقال له

.إليه من قبل أن يسيء إليك    

 
 

:ر قال الشاع 
 

  

:آخروقال
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فيكبدهوفلذةولده،أشقىممنوكم :تعالىاهللاهالقيم رحم ابنقال

ويـزعم شهواته،ىعلوإعانتهتأديبه،وتركبإهماله،واآلخرةالدنيا

بولـده، انتفاعهففاتهظلمه،وقديرحمهوأنهأهانه،وقديكرمهأنه

األوالدفيالفساداعتبرتوإذاواآلخرة،الدنيافيحظهعليهوفوت

.اآلبـاء قبلمنعامتهرأيت

 

واجعلْنَـا َأعينٍقُرةَوذُرياتنَاَأزواجِنَامننَالَهبربنَا":تعالىقوله

ينتَّقاماًِللْمِإم." 
 

: وهذه ثالث رسائل في تربية األبناء 

 
 
 

        ر لي فـي اآلخـرةسرى ، واغفنّبني العى ، وجسرر لي اليسي ماللّه

اللّهم اجعلني أوفي بعهدك الذي عاهدتُّك عليه ، واجعلنـي          . واألولى  

ورثة جنّة النعيم ، واغفر لي خَطيئتي يـوم         من أئمة المتّقين ، ومن      

اللّهم فرغني لما خلقتَني لَه ، وال تَشغَلني بما تَكفّلتَ لي به ،             .الدين  

.وال تحرِمني وأنا أسألُك ، وال تعذِّبني وأنا أستغفرك 

 


com.yahoo@hamesabadr 

 

mailto:hamesabadr@yahoo.com
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اهتم اإلسالم بتربية األطفال على عقيدة التوحيد الخالص منذ الصغر،          

ذين في أذن الطفل حين والدته حتى يكون أول         فندب الوالدين إلى التأ   

،َأبِيهعن،رافعٍَأبِيبنِاِهللاعبيدعنما يقرع أذنه كلمات التوحيد      

بـنِ الْحسنُِأذُنِفيَأذَّنوسلمعليهاهللاصلىاِهللارسوَلرَأيتُ":قَاَل

يلعينحتْهلَدةُومفَاط، الَةبِالـص.

 

وسر التأذين واهللا أعلـم  :قال ابن القيم رحمه اهللا في بيان سر ذلك         

أن يكون أول ما يقرع سمع اإلنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب           

وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في اإلسـالم فكـان ذلـك              

قين له شعار اإلسالم عند دخوله إلى الدنيا كمـا يلقـن كلمـة              كالتل

وفيه معنى آخر وهو أن تكون دعوته       .... التوحيد عند خروجه منها   

إلى اهللا وإلى دينه اإلسالم وإلى عبادته سابقة على دعوة الـشيطان            

كما كانت فطرة اهللا التي فطر عليها سابقة على تغيير الشيطان لهـا             

. ونقله عنها  

قال تعالى مخاطباً صفيه محمداً    ف. ،ولقد حذرنا اهللا جميعاً من الشرك       

لَـِئن قَبلكمنالَّذينوِإلَىِإلَيكُأوحيولَقَد" : صلى اهللا عليه وسلم     

فَاعبـد للَّهابِل) ٦٥(الْخَاسرِينمنولَتَكُونَنعملُكلَيحبطَنَأشْركْتَ





٧

كُنونمرِين٦٦(الشَّاك( 

يـا يعظُهوهوالبنهقَاَل لُقْمانوِإذْ: "وقال في وصية لقمان البنه 

نَيالبتُشْرِكبِاللَّهِإنلَظُلْم كالشِّريمظ١٣(ع( 

فـي فَـتَكُن من خَردٍلحبةمثْقَاَلتَكِإناِإنَّهبنَييا:وقال أيضاً 

ةخْرصيَأوفاتاومالسيَأوضِفااَألربِه ْأتياللَّهِإنيـفٌ اللَّهلَط

١٦(خَبِير( 

ولقد حرص النبي صلى اهللا عليه وسلم على تربية الـشباب علـى             

ويتضح ذلك في وصـيته الجامعـة      ، تعالى  العقيدة الصحيحة في اهللا     

: " المانعة البن عمه عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه حينما قال له              

تَجِـده اللَّـه احفَظ،يحفَظْكاللَّهاحفَظ: كَلماتأعلمكإني،غَُألماي

كاهَألْتَإذا،تُجَأِل،سفَاسنْتَوإذا،اللَّهتَعاسفَاسنبِاهللاتَع،لَماعو

تْلَوِاألمةَأنعتَملَىاجعَأنوكنْفَعبشيءي،لَموكنْفَعقَدبشيءإالي

هْكَتَباللَّهلَوِ،لَكواوعتَملَىاجعَأنوكرضبشيءي،لَموكرضإالي

.الصحفُوجفَّت،االقَْألمرفعت،علَيكاللَّهكَتَبهقَدبشيء

 

عليـه اهللاصـلى اِهللارسوُلقَاَل: قَاَل،مسعودبنِاِهللاعبدعنو

ِإنَّـا ،اِهللارسوَليا: قُلْنَا: قَاَل،الْحياءحقَّاِهللامناستَحيوا:وسلم

تَحينَسيدمالْحقَاَل،ِهللاِ و :سلَيذَاك،نلكواءيحتساالنقَّاِهللامح

اءيالْح :فَظََأنتَحاْساالرمىوعو،طْنالْباومىوولْتَـذْكُرِ ،حو

،ذِلكفَعَلفَمن،الدنْيازِينَةَتَركاآلخرةََأرادومن،والْبِلَىالْموتَ
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افَقَديتَحاسنقَّاِهللامح ـاءيالْح.

 

وترك المحاسبة واالسترسـاُل وتـسهيُل األمـورِ    : " قال ابن القيم    

ذه حاُل أهِل الغرور ، وتمشيتُـها ، فإن هذا يقوُل به إلى الهالك ، وه

يغْمض عينيه عن العواقبِ ويمشّي الحال ، ويتكـُل علـى العفـو ،              

فيهمُل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة ، وإذا فعَل ذلك سهَل عليـه          

مواقعةُ الذنوبِ وأنس بها وعسر عليه فطامها ولو حـضره رشْـده            

."وترك المألوف والمعتاد     لعلم أن الحميةَ أسهُل من الفطام     

 

: قال الشاعر 
 

 

والمثـابرة   لذا فقد أمرنا اهللا تعالى بتعليم أوالدنا وأهلينـا الـصالة          

واصـطَبِر بِالـصلَاة َأهلَكوْأمر: " قال تعالى ، واالصطبار على ذلك    

)١٣٢(ِللتَّقْوىوالْعاقبةُنَرزقُكنَحنرِزقًانَسَألُكلَاعلَيها 

)٨٧(ينالْمـْؤمن وبشِّرِالصلَاةَوَأقيمواقبلَةًبيوتَكُمواجعلُوا

 

ماعلَىواصبِرالْمنكَرِعنِوانْهوْأمر بِالْمعروفالصالةََأقمِبنَييا

كابَأصِإننم مِذَِلكزورِع١٧(اُألم( 

اِهللاسـولُ رقَـالَ : قَاَل،عمروٍبنِاِهللاعبدجدهعن،شُعيبٍعنو

واضرِبوهم،سنينِلسبعِبِالصالَةَأبنَاءكُممروا:وسلمعليهاهللاصلى

.الْمـضاجِعِ فـي بيـنَهم وفَرقُـوا ،سنينِلعشْرِعلَيها
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أم المـؤمنين     ميمونـة هللا بن عباس أنه بات عند       وفى حديث عبدا  

عرض الوسادة ، واضجع رسول اهللا       فيفاضجعت  : وهى خالته قال    

طولها فنام  حتى انتصف الليل ، أو         فيصلى اهللا عليه وسلم  وأهله       

قبله بقليل أو بعده بقليل  استيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم               

شر اآليـات الخـواتم مـن آل        فجلس يمسح وجهه بيده ، ثم قرأ الع       

عمران ، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها ، فأحسن وضوءه ثم قام              

فقمت إلى جنبه فوضع رسول اهللا صلى اهللا      : قال ابن عباس    . يصلى  

اليمنى ففركها وصلى    بأذنيعليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ        

". ركعتين ثم ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح         

 

يروي لنا التاريخ أن عمر بن عبد العزيز كان قد أرسله أبوه وهو             و

شاب صغير إلى المدينة المنورة ليتعلم فيها الفقه وعلوم الدين، وكان         

صالح بن كيسان مؤدبه والقائم على أمر مالزمته وتوجيهه وإرشاده،       

بد العزيز لـم يحـضر      وفي ذات يوم انتبه هذا المؤدب أن عمر بن ع         

: صالة الجماعة وتخلف عنها، فذهب إليه ليستطلع األمر فسأله قائالً         

كانـت مرجلتـي تـسكن    : ما أخرك عن صالة الجماعة؟ فأجاب عمر     

وبلغ من تسكين شعرك أنـه يـؤخرك        : شعري، فأجابه صالح متعجباً   

وكتب بذلك إلى أبيه عبد العزيز بن مروان، فما كـان           !! عن الصالة 

ه إال أن أمر بحلق رأسه تأديباً له وتربية وتعليماً حتى ال يعود             من أبي 

لمثلها 
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بقرطـاس فـدعا قالالكالبويهارشالكتابيدعابنلشريحكانو

:مؤدبهإلىفكتبودواه
 

 

 

 





للناس ودعوتهم لها والسيما الصغار هـو  العقيدةن االهتمام بتعليمإ

والمصلحين من بعدهم ومن ذلك منهج األنبياء عليهم الصالة والسالم

أهـل  قوله تعالى عن نوح في دعوته لولده وتحذيره من مـصاحبة 

)٤٢(الْكَافرِينمعتَكُنولَامعنَااركَببنَياي:" الضالل  

بِهاووصى: "إبراهيم حين وصى بها أبناءه وكذلك يقول تعالى عن

يماهرِإبيهنبقُوبعياويينبِإنطَفَىاللَّهاصلَكُمينفَلَاالدوتُنِإلَّـا تَم

)١٣٢(مسلمونموَأنْتُ 

كان ملك كثير المال ، وكانت له ابنة لم يكن لـه            : قال ابن الجوزي    

ولد غيرها ، وكان يحبها حباً شديداً ، وكان يلهيها بصنوف اللهـو ،       

فمكث كذلك زماناً ، وكان إلى جانب الملك عابد ، فبينا هو ذات ليلـة      

يا أيها الذين آمنـوا قـوا أنفـسكم         {يقرأ إذ رفع صوته وهو يقول       

فسمعت الجاريـة قراءتـه ،      } وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة    

كفوا ، فلم يكفوا ، وجعل العابد يردد اآلية والجارية : فقالت لجواريها 

كفوا ، فلم يكفوا ، فوضعت يدها في جيبها فشقت ثيابها ، : تقول لهم 

http://www.kingsof3rb.com/t36815.html
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يا حبيبتـي  : صة ، فأقبل إليها ، فقال فانطلقوا إلى أبيها فأخبروه بالق    

أسألك باهللا يا : ما حالك منذ الليلة ؟ ما يبكيك ؟ وضمها إليه ، فقالت         

نعم : أبت ، هللا عز وجل دار فيها نار وقودها الناس والحجارة ؟ قال              

وما يمنعك يا أبت أن تخبرني ، واهللا ال أكلـتُ طيبـاً ، وال               : ، قالت   

. علم أين منزلي فـي الجنـة أو النـار     نمتُ على لينٍ حتى أ    

 
 

ألن يؤدب الرجل ولده عندما يبلغ من السن والعقـل          : قال المناوي   

مبلغاً يحتمل ذلك بأن ينشئه على أخالق صلحاء المؤمنين ويـصونه           

عن مخالطة المفسدين ويعلمه القرآن واألدب ولسان العرب ويسمعه         

ن وأقاويل السلف ويعلمه من أحكام الدين ما ال غنى عنه ويهدده     السن

خير لـه مـن أن يتـصدق     : ثم يضربه على نحو الصالة وغير ذلك        

بصاع ؛ ألنه إذا أدبه صارت أفعاله من صدقاته الجاريـة ، وصـدقة          

الصاع ينقطع ثوابها ، وهذا يدوم بدوام الولد واألدب غذاء النفـوس            

} أنفسكم وأهليكم ناراً قوا { وتربيتها لآلخرة  

فوقايتك نفسك وولدك منها أن تعظها وتزجرها بورودها النار وتقيم          

أودهم بأنواع التأديب فمن األدب الموعظة والوعيد والتهديد والضرب   

والحبس والعطية والنوال والبر فتأديب النفس الزكية الكريمـة غيـر     

. تأديب النفس الكريهة اللئيمة  

تربيـة  : على أسس أربعة، هي   تقوم  لنظرية اإلسالمية في التربية     فا

الجسد، وتربية الروح، وتربية النفس، وتربية العقل، وهذه األسـس          

األربعة تنطلق من قيم اإلسالم، وتصدر عن القرآن والـسنة ونهـج            
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ر اهللا الصحابة، والسلف الصالح في المحافظة على الفطرة؛ التي فطـ     

.الناس عليها

وكم من أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا : -رحمه اهللا–قال ابن القيم 

بإهماله وترك تأديبه، وإعانته على شهواته، ويـزعم أنـه   واآلخرة،

وقد ظلمه وحرمـه، ففاتـه انتفاعـه    يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه

الفساد في اعتبرتبولده، وفوت عليه حظه في الدنيا واآلخرة، وإذا

. األوالد رأيت عامته من قبل اآلباء

:قال الشاعر 
 

 

 

 

بتعليم األطفال وتنشئتهم على االعتقاد الصحيح هو سـبب      االهتمامف

ولذلك لمـا قـال رجـل    ، اهللا من الزيغ والضالل حماية األمة بإذن

اسـكت هـؤالء    : قال  . لغلمان حولك ؟  هؤالء ا ) رحمه اهللا (لألعمش  

. يحفظون عليك أمر دينك

حاجتنا إلى العقيدة فوق كل حاجة، وضرورتنا إليهـا فـوق كـل             و

ضرورة ، ألنه ال سعادة للقلوب ، وال نعيم ، وال سرور إال بأن تعبـد       

.ربها وفاطرها تعالى 





١٣

 
 

، تربية األبناء على العفاف والخشية والصدق يورثهم حسن الخلق          ِ

قال تعالى  ، ويعودهم على إلف الطاعات وكراهية المعاصي والسيئات        

الْجنَّةَفَِإن) ٤٠(الْهوىعنِالنَّفْسونَهىربهمقَامخَافَمنوَأما" : 

يىهْأو٤١(الْم( 

َأصابكماعلَىواصبِر" :وجاء في وصية لقمان البنه وهو يعظه 

ِإننم مِذَِلكزورِع١٧(اُألم( 

فالعفة هي السياج الذي يحمي الشباب من الوقـوع فـي الرذيلـة             

لذا فقد حث اإلسالم على غض      ، وبراثن الشيطان ومهاوي الشهوات     

ويحفَظُـوا َأبصارِهممنيغُضواِللْمْؤمنينقُْل: " قال تعالى   ، البصر  

مهوجفُركَىذَِلكَأزملَهِإناللَّه ـا خَبِيـربِم وننَعـصقُـلْ ) ٣٠(يو

نَاتْؤمِللْمنضغْضينمنارِهصَأبفَظْنحيونهوجلَافُرويندبينزِينَتَه

زِينَـتَهن يبدينولَاجيوبِهِنعلَىبِخُمرِهنولْيضرِبنمنْهاظَهرماِإلَّا

تهِنبعولََأبنَاءَأوَأبنَاِئهِنَأوبعولَتهِنآباءَأوآباِئهِنَأوِلبعولَتهِنِإلَّا

َأوهِنانِإخْويَأونبهِنانِإخْويَأونبهِناتَأخَوَأواِئهِنسناَأولَكَتْمم

نانُهمَأوَِأيينرِالتَّابِعُأوِليغَيةبالِْإرناِلمجالطِّفِْلَأوِالرينالَّذ لَـم

منيخْفينماِليعلَمبَِأرجلهِنيضرِبنولَااءالنِّسعوراتعلَىيظْهروا

هِنوازِينَتتُوبِإلَىوااللَّهيعمجهَأينُونْؤمالْم لَّكُـملَع ـونح٣١(تُفْل(
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ليـه عاهللاصـلى اِهللارسوُلقَاَل: قَاَل،َأبِيهعن،بريدةَابنِعنِو

ولَيستْ،اُألولَىلَكفَِإن،النَّظْرةَالنَّظْرةَتُتْبِعِالَ،علييا:ِلعليوسلم

ةُلَكراآلخ.

 

:الشاعرقال
 

 

 

 

ولَـا " : فقـال ، كما حذرنا من الزنا ألنه يتنافى مع العفة واإليمان          

)٣٢(سبِيلًاوساءفَاحشَةًكَانِإنَّهالزنَاتَقْربوا 

يزنـى الَ:وسـلم عليهاهللاصلىاللَّهرسوُلقَاَلقَاَلعباسٍابنِعنِ

دبالْعينىحنزيوهونْؤمالَموبشْريرالْخَم ـينح هبـشْراي ـوهو

نْؤمالَمرِقُوسيوهونْؤمالَمقْتُُلويوهونْؤمنِفَقُلْتُ.مباسٍالبع :

فَـِإن َأخْرجهاثُمَأصابِعهبينوشَبكهكَذَاقَاَلمنْهاِإليمانينْزعكَيفَ

تَابادعهكَذَاِإلَيهكشَبونيبهابِعَأص.

 

نمِعلَينِسرٍبامعنةََأبِىعامقَاَلُأم:افَتًىِإنَأتَىشَابصلىالنَّبِى

علَيـه الْقَومفََأقْبَلبِالزنَاِلىاْئذَناللَّهرسوَليافَقَاَلوسلمعليهاهللا

جفَزوهقَالُواروهمهفَقَاَلمنُهنَاادفَدنْهامقَاَلقَرِيبلَسقَاَلفَجهبَأتُح

كالَقَاَلُألماللَّهىولَنعجاللَّهاكدالَقَاَلفوالنَّاسونَهبحي هِمـاتهُألم

والَقَاَلفداكاللَّهجعلَنىاللَّهرسوَلياواللَّهالَقَاَلالبنَتكَأفَتُحبهقَاَل
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النَّاسونَهبحيهِمنَاتقَاَلِلبهبَأفَتُحكالَقَاَلُألخْتاللَّهجعلنيواللَّهاكدف

جعلنيواللَّهالَقَاَلِلعمتكَأفَتُحبهقَاَلَألخَواتهِميحبونَهالنَّاسوالَقَاَل

اللَّهاكدالَقَاَلفوالنَّاسونَهبحيهِماتمقَاَلِلعهبَأفَتُح ـكالَقَـالَ ِلخَالَت

اللَّهجعلنيواللَّهاكدالَقَاَلفوالنَّاسونَهبحيهِمقَاَلِلخَاالَتعضفَوهدي

هلَيقَاَلعوماللَّهراغْفهذَنْبرطَهوهقَلْبنصحوهجقَاَلفَرفَلَمكُنيدعب

تُالْفَتَىذَِلكلْتَفِإلَىي ءشَـى.

 

فال يخـشى غيـره وال      ، والخشية تجعل المسلم دائم المراقبة لربه       

يافعاغُالَماكُنْتُ:قَاَلَأنَّه،مسعودابنِعنِ، ر ممن سواه    يلتمس األج 

وسـلم عليهاهللاصلىالنَّبِيفَجاء،معيطَأبِيبنِِلعقْبةَغَنَماَأرعى

الَمغُيا: فَقَاالَ،الْمشْرِكينمنفَراوقَد،عنْهاللَّهرضي،بكْرٍوَأبو

فَقَاَل،ساقيكُماولَستُمْؤتَمنِإنِّي: قُلْتُ؟تَسقينَالَبنٍمنعنْدكهْل

ْل: وسلمعليهاهللاصلىالنَّبِيهكنْدعنمةذَعجلَمنْزايهلَيُلعالْفَح

،وسـلم عليهاهللاصلىالنَّبِيافَاعتَقَلَه،بِهافََأتَيتُهما،نَعم: قُلْتُ؟

حسموعراالضعدفََل،وفَحعرالض،ثُموَأتَاهكْرٍَأبب،يضر اللَّـه

نْهعةخْربِِصةرنْقَعمتَلَبافَاحيهففَشَرِبشَرِبووكْـرٍ َأبب، ثُـم

: فَقُلْتُ،ذَِلكبعدفََأتَيتُه،فَقَلَص،قْلصا: ِللضرعِقَاَلثُم،شَربتُ

فيهمنفََأخَذْتُ: قَاَل،معلَّمغُالَمِإنَّك: قَاَل؟الْقَوِلهذَامنعلمني

ينعبةًسوريالَ،سننَازِعاييهفدَأح. 

رضي اهللا عنه وقد فرغ من دفن سـليمان  يزوهذا عمر بن عبد العز

الخطبة التي افتتح بن عبد الملك الخليفة الذي كان قبله، وانتهى من
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بها حكمه بعد أن بايعه الناس، ينزل عن المنبر ويتجه إلـى بيتـه،  

ويأوي إلى حجرته يبتغي أن يصيب ساعة من الراحة بعد هذا الجهد،            

فاة الخليفة سـليمان بـن عبـد    كان فيهما منذ ووذلك العناء اللذين

وما يكاد يسلم جنبه إلى مضجعه حتى يقبل عليه ولـده عبـد   .الملك

ويقـول  -يومئذ يتجه نحو السابعة عشرة من عمره وكان-الملك 

يا بنـي، أريـد أن   : المؤمنين؟ فقالماذا تريد أن تصنع يا أمير: له

ترد المظالم قبل أنأتغفو: أغفو قليال، فلم تبق في جسدي طاقة، فقال

أي بني، إني قد سهرت البارحـة : إلى أهلها يا أمير المؤمنين؟ فقال

في عمك سليمان، وإني إذا حان الظهر صليت فـي النـاس، ورددت             

ومن لك يا أمير المؤمنين بـان  : اهللا، فقالالمظالم إلى أهلها إن شاء

عمر، وأطارت النوم من تعيش إلى الظهر؟ فألهبت هذه الكلمة عزيمة

ادن منـي أي : عينيه وبعثت القوة والعزم في جسده المتعب، وقال

الحمد هللا الذي : بني، فدنا منه، فضمه إليه، وقبل ما بين عينيه، وقال         

من يعينني على ديني، ثم قام، وأمر أن ينادي فـي  أخرج من صلبي،

. فليرفعهاأال من كانت له مظلمة: الناس

 

عبـد الـشيخ قال، والصدق يجعل المرء شامة وعالمة بين الخلق        

أنـي وذلـك الصدقعلىأمريبنيتعنهاهللارضيالكيالنيالقادر

دينـارا أربعـين أميفأعطتنيالعلمأطلببغدادإلىمكةمنخرجت

عـرب عليناخرجهمدانأرضوصلنافلماالصدقعلىوعاهدتني

فظنديناراأربعونقلتمعكماوقالمنهمواحدفمرلةالقاففأخذوا
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فأخـذني فأخبرتهمعكمافقالآخررجلفرآنيفتركنيبهأهزأأني

عاهدتنيقلتالصدقعلىحملكمافقالفأخبرتهفسألنيكبيرهمإلى

وقـال ثيابهومزقفصاحعهدهاأخونأنفأخافالصدقعلىأمي

أمرثماهللاعهدأخونأنخافالوأناأمكعهدتخونأنتخافأنت

معـه منفقاليديكعلىهللاتائبأناوقالالقافلةمنأخذوهمابرد

فتـابوا التوبـة فـي كبيرنااليوموأنتالطريققطعفيكبيرهمأنت

.الصدقببركةجميعا 

: " قال تعالى   ،لهمة  ومن الصدق حفظ الوقت والحرص على علو ا       

تُمبساَأفَحَأنَّمثًاخَلَقْنَاكُمبعَأنَّكُمنَاولَاِإلَيونعجالَى) ١١٥(تُرفَتَعاللَّه

كلقُّالْملَاالْحِإلَّاِإلَهوهبشِرر١١٦(الْكَرِيمِالْع( 

نعمتَـانِ :وسلمعليهاهللاصلىاللَّهرسوُلقَاَلقَاَلعباسٍابنِعنِو

ونغْبـا ميهِمف يـركَث ـنةُ النَّـاسِ محاغُ الـصالْفَـرو.

 

، ولسوف يحاسب المرء يوم القيامة عن كل لحظة من لحظات عمره 

نَأبِيع،اءدرقَاَل: قَاَلالدوُلرسلَّىاللَّهصاللَّههلَيعلَّمسو":وَللَنتَز

َأبـاله، فيمـا شَبابِهعن: َأربعٍعنيسَأَلحتَّىالْقيامةيومعبدقَدما

نعورِهماعيمف،َأفْنَاهنعواِلهمنمنَأي،هبااكْتَسيمفوَأنْفَقَه."

 

أكـوالً  يحكى أن األمير ابن طولون أراد أن يؤدب ولده، وكان الولد

، ائتني به فوراً    : وقال له ، نهماً ؛ فأرسل الوزير في ساعة من الليل       

وقـال ، تسمح له بأكل شيء قبل أن تشخصه إلي، ذهب الـوزير وال
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أجب األميـر فـوراً   : أمهلني قليالً آلكل، قالأجب األمير، قال: للولد

قاعة انتظار حتى طال بـه  على هيئتك اآلن، وذهب الولد، فجلس في

ووجـد  أدخلوه الغرفة ؛ فدخل: الجلوس واشتد به الجوع، قال والده

) مقـبالت (على الخوان ألواناً من األطعمة اليسيرة التـي نـسميها           

والسلطات وما شابه، فوقع عليها أكالً حتى شـبع  بقولالجرجير وال

للولد على مائـدة مـن أجـود    وهدأت نفسه، ثم أمر األمير أن يؤذن

األميـر  أنواع األطعمة مما لذ وطاب من الوجبات الرئيسة، وعليهـا 

؟لماذا ال تأكل: سأله أبوه.. ووزراؤه وحاشيته، فأكلوا وانقبض الولد

قـال  .ألـذ وأطيـب  ن ثمة طعاماً آخر هوقد شبعت، ولم أعلم أ: قال

، واحدإنما أحضرتك أللقنك درساً في حياتك، ليس لك إال بطن: األمير

فإذا مألته بالبقول واألطعمة األولية؛ لم تجد نفسك في الطعام الـذي            

نفعاً وأعظم لذة، وهكذا إذا مألت وقتك بـاألمور الـصغيرة   هو أكثر

.وفضائلهاضاق عن جالئل األعمال

ها هو عمر يشجع ولده على حسن المشاركة مع النـاس وعـدم             و

اللَّـه عبدسمعَأنَّهدينَارٍبناللَّهعبدعن، طلب العلم  ياالستحياء ف 

نبرمقُوُلعوُلقَاَليسروسلمعليهاهللاصلىاللَّه:ِإن ـنرِ مالـشَّج

النَّاسفَوقَعهيمافَحدثُونىالْمسلممثَُلِإنَّهاوورقُهايسقُطُالَشَجرةً

النَّخْلَـةُ َأنَّهـا نفـسي فـي ووقَـع اللَّهعبدقَاَل. الْبوادىشَجرِفي

النَّخْلَـةُ هيفَقَاَلقَاَلاللَّهرسوَلياهيماحدثْنَاقَالُواثُمفَاستَحييتُ

كَذَامنِإلَىَأحبالنَّخْلَةُهيقُلْتَتَكُونَألنقَاَلِلعمرذَِلكرتُفَذَكَقَاَل

.وكَذَا 
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وتعويدهم منذ   ، الماإلسعلى حسن تأديب أوالدنا بأدب       اإلسالمحثنا  

فإن ديننا ، الصغر على حسن المعاملة وطيب الخلق مع جميع الخلق     

اإلسالمي الحنيف دين قامت دعائمه األولى على أساس أخالقي قويم          

وِإنَّـك : " ولقد وصف اهللا تعالى نبيه الكريم بالخلق العظيم فقـال           ، 

لهدف األول واألسمى   بل إن  ا    ، )٤(عظيمٍخُلُقلَعلَى

هـو تمـيم ذلـك البنيـان ،          صلى اهللا عليه وسلم   من دعوة محمد    

عـن ، وترسيخ ذلك األساس والسمو  به  إلى ذروة تمامه وكماله            

بعثْـتُ ِإنَّما:وسلمعليهاهللاصلىاِهللارسوُلقَاَل: قَاَل،هريرةََأبِي

مُألتَماِلحصاَألخْالَق.

 

اهللاصـلى اهللاِِرسـولَ سمعتُ: قَالَتْ،اللَّهرحمها،عاِئشَةَعنو

مِالـصائِ درجـةَ خُلُقـه بِحسنِلَيدرِكالْمْؤمنِإن:يقُوُلوسلمعليه

.الْقَاِئمِ 

: حينما قال شوقيورحم اهللا أمير الشعراء  أحمد 

 

: وقال أيضاً 
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يار األخالق وانمحائها   اإليمان القوى أساسه الخلق القويم ، وأن انه       ف

وتلـك  . مرده إلى ضعف اإليمان  أو فقدانه ، فكالهمـا متالزمـان             

وإذا : " األعرابـي القلوب ، وكما قال زيـاد   فيأصول يجب تثبيتها    

وال يظهر الـود     –أثبتت األصول في القلوب نطقت األلسن بالفروع        

." السليم إال من القلب السليم 

لذا فقد حثنا اهللا تعالى في كتابه الكريم على حسن تأديـب أوالدنـا              

بآداب اإلسالم الفاضلة مثل أدب االستئذان والحـديث مـع النـاس            

فَلْيستَْأذنُواالْحلُممنْكُمالَْأطْفَاُلبلَغَوِإذَا: "قال تعالى ، والتعامل معهم   

علـيم واللَّـه آياتهلَكُماللَّهيبينكَذَِلكقَبلهِممنالَّذيناستَْأذَنكَما

يمك٥٩(ح( 

والِللنَّـاسِ خَدكتُصعروال" :في وصية لقمان البنه سبحانه وقال 

واقْصد) ١٨(فَخُورٍمخْتَاٍلكُلَّيحبالاللَّهِإناَألرضِ مرحافيتَمشِ

الْحميـرِ لَـصوتُ اَألصواتَأنكَرِإنصوتكمنمشْيك واغْضضفي

)١٩(

ولقد ضرب النبي صلى اهللا عليه وسلم المثل األعلى في حسن تربية            

والبعد عن الغيبـة والنميمـة      ، األطفال على معاني الرحمة والعطف      

معصلَّيتُ:قَاَل،سمرةَبنِجابِرِعن، ال  والسب واللعن والقيل والق   

،َأهلـه ِإلَىخَرجثُم،اُألولَىصالَةَوسلمعليهاهللاصلىاِهللارسوِل

واحـدا َأحـدهم خَدييمسحفَجعَل،وِلْدانفَاستَقْبلَه،معهوخَرجتُ

َأو،بـردا ِليـده فَوجدتُ: قَاَل،خَديفَمسحَأنَااوَأم: قَاَل،واحدا

.عطَّارٍجْؤنَةمنَأخْرجهاكََأنَّما،رِيحا 
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اهللاصلىاِهللارسوَلحابِسٍبناَألقْرعَُأبصر:قَاَل،هريرةََأبِيعنو

فَقَاَل،عنْهمااُهللارضي،الْحسينَأوِ،الْحسنيقَبُلوهووسلمعليه

 :ةًِليِإنشَرعنملَداالْولْتُماقَبدَأحمنْهفَقَاَل،قَطُّمصـلى النَّبِي

.يـرحم الَمـن يرحمالَِإنَّه: وسلمعليهاهللا

 

رسوِلمنبِالْعياِلَأرحمكَانَأحدارَأيتُما:قَاَل،ماِلكبنَِأنَسِعنو

الْمدينَةعواِليفيمستَرضَعاِإبراهيمكَان،وسلمعليهاهللاصلىاِهللا

،كَانقُونْطَلي،ننَحوهعخُُل،مدتَفَييالْبوِإنَّهخَندلَي،كَانوهْئرظ

.يرجِعثُم،فَيقَبلُهفَيْأخُذُه،قَينًا

 

شـرح "فـي ، وعلى هذا سار السلف الصالح رضوان اهللا علـيهم          

السبكي،قول: النفسلحظالغيبةعننهيالفيذكرللزبيدي" اإلحياء

دارنـا، بـدهليز جالساًكنت: -السبكيأي-الدينتاجقال: "فقال

داخـل مـن الوالـد فزجرنيكلب،بنكلْباخسأ: فقلتكلب،فأقبل

قـصد عمدالجوازشرط: قالكلب؟بنكلبهوأليس: فقلت. البيت

".فائـدة هذه: فقلتالتحقير،

 

: قال أحدهم 
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ب أن صبيا تكلم بين يى الخليفـة المـأمون فأحـسن        روت كتب األد  

أنا ابن األدب با :ابن من أنت يا غالم؟قال :المأمون فقال له، الجواب

:ثـم أنـشد  ، نعـم النـسب  : فقـال المـأمون  ، المـؤمنيين أميـر 
 

يـب أبنـائهم بـآداب    كما حرص السلف رضوان اهللا عليهم على تأد    

معكُنْتُ: قَاَل،قُرةَبنِمعاويةَعن، اإلسالم العامة كآداب الطريق      

: فَقَاَل،فَبادرتُهشَيًئافَرَأيتُ،الطَّرِيقعنَِأذًىفََأماطَ،الْمزنيمعقٍل

شَـيًئا تَـصنَع رَأيتُـك : قَـالَ ؟َأخيابنياصنَعتَماعلَىحملَكما

تُهنَعنْتَ: قَاَل،فَصساَأحينيابتُ،َأخعمسعليـه اهللاصلىالنَّبِي

،حـسنَةٌ لَهكُتب،الْمسلمينطَرِيقعنأََذًىَأماطَمن:يقُوُلوسلم

نملَتْوتُقُبنَةٌلَهسخََلحنَّةَدالْج. 

كما ربوا أوالدهم على معاني العطاء والبذل واإلحساس باآلخرين         

" : عندما سمع أبو الدحداح األنصاري رضي اهللا عنه قوله تعـالى          ، 

". من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضا حسنًا فَيضاعفَه لَه َأضـعافًا كَثيـرةً            



آهللا يـستقرضنا؟ فيـرد     : فيسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم       

فيقـول  ) نعم يا أبا الدحـداح    : (المربي العظيم صلى اهللا عليه وسلم     

أرني يدك يا رسول اهللا فـإني قـد أقرضـت ربـي             : رضي اهللا عنه  

حائطي، وحائطه ذلك يومئذ من أجمل بساتين المدينة، وأحب مالـه           

هب إلى حائطه وينادي على زوجه أن اخرجـي يـا أم            إلى قلبه، فيذ  

الدحداح، فقد أقرضت ربي حائطي، فتعمد الزوجة الصالحة رضي اهللا    





٢٣

عنه إلى صبيانها، تخرج ما في أفواههم، وتنقض ما في أكمامها من            

بفعلها قبـل   ) سمعنا وأطعنا (ثمر البستان، تربيهم بدورهم على نور       

ح البيع أبا الدحداح، ربح البيع      رب: قول قولها، وهي ترد على زوجه     

أبا الدحداح، وهنا تأتي الجائزة النبويـة لهـذه األسـرة الكريمـة،             

كم غذق رداح   : (فيبشرهم رسول الهدى صلى اهللا عليه وسلم بقوله       

. ) في الجنة ألبي الدحداح   

 

ء شخصية خلقية إنسانية؛ فـإن      إن التربية األخالقية تهدف إلى بنا     

أهمية هذا الهدف تظهر بوضوح في تربية األطفال وهم صغار؛ فإن           

بناء الشخصية ينبغي أن يبدأ مع بناء الجسم واللحم ويتطـور معـه         

ويكتمل؛ حتى تصبح األخالق طبيعة ثابتة للطفل فـي كبـره؛ لـذلك             

نسان نفـسه   بأنه الطبع والسجية، وهو ما يأخذ به اإل       : عرف الخُلق 

.من األدب حتى يصير كالخلقة فيه

فالطفل يولد على الفطرة، ونفسه ساذجة؛ فإذا قوبلت بخلُـق مـن            

األخالق تفشَّت فيه وفي جميع أطراف النفس وتصبح صفةً راسـخةً           

.فيه

والتربية الخلقية تسبق التربية االجتماعية؛ ألن االنتقال من الطبـع          

عب، كما أن التربية اإليمانية ال بد أن        المتكلَّف إلى الطبع الغريزي ص    

.تسبق التربية الخلقية؛ ألنها تُبنى عليها


