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على  التسليموأفضل الصالة وأمّت  ،احلمد هلل رب العاملني
نك ربّنا هب لنا ِمن لد ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،سّيدنا حمّمد 

 وبعد ؛  ،رشدا   وهّيئ لنا من أمرنا ،رمحة  
أهليكم يا أيُّها الذيَن آمُنوا ُقوا أنفَسُكم و }  :فيقول اهلل تعاىل

ال  ،عليها َمالئكٌة ِغالٌظ ِشدادٌ  ،َوُقوُدها الناُس والِحجارةُ  ،نارا  
    .التحرمي( { 6) ويَفَعُلوَن ما يُؤَمُرونَ  ،يَعُصوَن اهلل ما أمَرُهم

ية املثلى رتبعن السؤال تكّرر الإهنا لظاهرة صحّية طّيبة أن ي
 وأن نرى الوعي هبذه املسئولّية الشرعّية ،لألوالد من اآلباء واألّمهات

 ،يقةوينمو الشعور خبطورة ترك األوالد بغري رعاية دق ،يزداد يوما  بعد يوم
فاسد الفكريّة وامل ،يف وقت عّمت فيه الشرور األخالقّية ،ومتابعة واعية
وأخذت البشريّة تئّن من  ،على نسب متفاوتة ،هاأمم األرض كلّ 

وال  ،وتقطف الثمار املرّة خلروجها عن منهج رهّبا سبحانه ،ويالهتا
مات جبوارها صورة الظلإاّل إذا اقرتنت  ،وآثارهاعمة النور تتوّضح ن
 . .وختّبطاهتا
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 تكّرر ثّ  ،ديدةر السؤال على مسمعي يف مناسبات علقد تكرّ 
ورأيت من اإلخوة السائلني واألخوات  ،هـ 0201م يف حّج عا

نهج واضح على م. صدقا  يف الرغبة يف السري .السائالت صدقا  وحرية
 ،هيموحرية أمام كثرة املناهج واملفا ،رشيد يف تربية األبناء والبنات
اليت قد جيد فيها الناظر كثريا  من  ،واختالف الطرق واألساليب

. وحرية  .وسّنته ع مفاهيم ديننا وهدي نبّينا تناقض ماالضطراب وال
مجمة وأمام اهل ،أمام الفكر الوافد النايب عن قيم ديننا ومبادئهكذلك 

 ،الشرسة اليت جتتاح شباب املسلمني وديارهم من ركام التقنيات احلديثة
 ..شر ثقافته وسلوكّياتهلناليت سّخرها الغرب 

فيه  أكثر من مناسبة، وأدىلوإذ قد أثري هذا املوضوع املهّم يف 
بعض اإلخوة األحّبة  فقد رغب ،الفقري إىل اهلل تعاىل مبا فتح اهلل به عليه

واملنهج  ،أن نلّخص القول يف رسالة موجزة يكون فيها البالغ املوجز
  :داد والتوفيقومستمّدين منه الس ،فنقول مستعينني باهلل تعاىل ،املرّكز

ت أن يعلموا أن قضّية تربية األوالد إن على اآلباء واألّمها
د ُ اهلل مصداقا  للحديث الذي يرويه َعب   ،مسئولّية مشرتكة بني الزوجني

ْن ُكلُُّكْم رَاٍع َوَمْسُئوٌل عَ   ) :يـَق ُول ُ  أَنَّه ُ َسََِع َرس ُوَل اهلل  ب ن ُ ع َُمَر 
 ،َوالرَُّجُل ِفي َأْهِلِه رَاعٍ  ،هِ فَاإِلَماُم رَاٍع، َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّتِ  ،َرِعيَِّتهِ 

َوِهَي َمْسُئوَلٌة  ،اِعَيةٌ َواْلَمْرَأةُ ِفي بَ ْيِت َزْوِجَها رَ  ،َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ 
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 ،ْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ َوُهَو مَ  ،َواْلَخاِدُم ِفي َماِل َسيِِّدِه رَاعٍ  ،َعْن َرِعيَِّتَها
 .(1) َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه (وُكلُُّكْم رَاٍع وَ 

والشّك أن الزوج يضطلع بالعبء األكرب من هذه املسئولّية 
قصري بعض ولكن ت ،حبكم القوامة الشرعّية اليت محّله اهلل تعاىل إياها

وسّد  ،دانمن التقّدم إىل املي الزوجاتيف مسئولّيتهم ال يعفي األزواج 
 ،يكان يف بناء األسرة وتكوينهاإذ مها شر  ،وتدارك النقص ،اخللل

والصورة املثلى أن يكون الزوجان متعاونني على الرّب والتقوى يف كّل 
 ،حريصني على أداء هذه املسئولّية الشرعّية على أحسن وجه ،شأن
 ن مثل ُهما كمثلاللذي ،يكونا كمثل األخوين املتحابنّي يف اهلل تعاىلوأن 

 ..(2)اليدين تغسل إحدامها األخرى 
زوجان كذلك تثمر جهودمها الرتبويّة أطيب وعندما يكون ال

تعاوهنما  وتظهر آثار ،طاقاهتماوال هتدر  ،د جهودمهافال تتبدّ  ،الثمار
 . .متمّيزا   ةوجناحا  يف احليا ،ا  سويّا  سلوكا  قوميعلى تربية أوالدمها 

واآلخر مهمال   ،يكون أحد الزوجني بانيا  جمتهدا   دماوعن
مجيل ؟ وأّي نشأة سويّة لل.فأّي خري يرجتى ،أو هادما  خمرّبا   ،مفّرطا  
 ؟!.نؤّمل

                                                           

 ./4424( ـ رواه البخاري /1)
 .( ـ روي ذلك يف حديث ضعيف2)
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 متى يبلغ البنيان يوماً متامه 
 ؟.إذا كنت تبنيه وغريك يهدمُ      

  :أو كما قال القائل
   سارَت مُشرّقةً وسِرتُ مُغرّباً 

 شتّانَ بني مُشرّق ومُغرّبِ   
وال يراعوهنا  ،طئون أس  الرتبية القوميةوإّن كثريا  من اآلباء قد خي

دهم عزون فساد أوالّث ي ،ويف سلوكهم مع أبنائهم ،يف عالقاهتم
اليت خترج  ،العديدة الضاغطة ،ةواحنرافهم إىل األسباب والعوامل اخلارجيّ 

ة . وهذا نوع من التهّرب من املسئولّية الشرعيّ .عن قدرهتم وسيطرهتم
 ! .وسيسألون عنها يوم القيامة ،اليت يتحّملوهنا

م ساروا لو أهنّ  ،الصّحة والقبولمن وقد يكون هلذا القول حّظ 
عايتهم الرعاية وحرصوا على ر  ،بية أبنائهم وبناهتمعلى منهج رشيد يف تر 

عون من واخّتذوا ما يستطي ،بعتهم يف مجيع مراحل منّوهمومتا ،التاّمة
حدهم أشّذ فإذا  ،ات الضارة عنهمؤثّر املاألساليب والوسائل إلبعاد 

شّكل قاعدة ال ت ،اّذةضئيلة شبعد ذلك أو احنرف فلن يكون إالّ بنسبة 
 .تستعصي على املعاجلةأو ظاهرة  ،ذات خطر

 ،ومن ثّ فقد كان البّد من بيان أس  الرتبية القومية وتوضيحها
عرف وي ،ته وسلوكهلزوجني على بّينة من مسئوليّ ليكون كلٌّ من ا
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ك فيسعى إىل تدارك ذل ،جوانب التقصري أو التفريط يف عمله
 .ثّ الندم حيث ال ينفع الندم ،قبل فوات األوان ،وتالفيه
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ـ وهذه أهمّ أسس الرتبية اإلسالميّة القومية نقدّمها للوالدين يف 
 :نصائح مثينة

 

ختالف احذر من االو ،وأسلوهبامع زوجتك على منهج الرتبية تفاهم ـ  0
 .والتناقض

فال  :أساس الرتبية املثلى وقوامها تفاهم بني الزوجنيالشكّ أن ال
ن ما مل تقم على أساس راسخ م ،ة لألوالدميكن أن تنهض تربية قومي

وأسسها  ،ةاإلسالمّية القوميية على منهج الرتب ،تفاهم بني الزوجنيال
أّن التفاهم  وحنن نعلم ،اوأساليبها ووسائله ،وأهدافها وغايتها ،بادئهاوم

 ،يضةالعر اخلطوط على وإمنا يكون  ،ال ميكن أن يكون على كّل شيء
قبل   يّة التصّرف منحلرّ من مساحة بعد ذلك والبّد  ،واملبادئ العاّمة

مع  ومبا ال يتعارض ،اخلطوطكّل من الوالدين مبا ال خيرج عن تلك 
 .ده وتقديره أمام األوالبل واحرتام رأي ،توجيه الطرف اآلخر ورأيه
ى تفاهم بني الزوجني إمنا يقودنا إىل الرتكيز علالوال خيفى أن 

 ..حسن االختيار قبل الزواج من قبل كّل من الزوجني للطرف اآلخر
االجتهاد و  املعاناةمن فالبّد  ،االختيار أّوال  مل يتّم حسن فإذا 

ه اإلسالمّي ر بالتوجّ وإقناع الطرف اآلخ ،لتوحيد التصّورات واملفاهيم
 . .نة سليمةيّ بوأس   ،لتبدأ خطوات الرتبية على منهج واضح ،الواعي
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 ،سكالرتبويّ سبيل التطوير لنففإنّ اهلمّ  ،اهلمّ الرتبويّحتقّق بـ  4

 .واإلبداع يف تربيتك
ظم تعاىل من أعيما يرضي اهلل واعلم أخي املؤمن أّن اهلّم ف

 ،أيب حدرد  رم اهلل عبد اهلل بنلعبد ؛ أمل يكفيق لأسباب الفتح والتو 
وا تا با النوم عندميفبرؤية األذان  ،وغريه من أصحاب رسول اهلل 

بركات مهّهم مبا اهتّم به فكان من ؟! .رسول اهلل مهمومني هلّم 
الوحي  توافقت مع ،أكرمهم اهلل تعاىل برؤيا صادقةأن  رسول اهلل 

  .واعتضدت به
وشّدة  ،اإلميانفقد يكون دليل ضعف يف أمر الدنيا ّم اهلوأّما 
 ..هلا والغفلة عن اآلخرة واالستعداد ،التعّلق هبا

 ؟ .فماذا نعين باهلمّ الرتبويّ
إنّنا عندما هنتّم بأّي أمر تتوّجه طاقاتنا الفكريّة والنفسّية 

 . .جهودو وما يتطّلبه مّنا من استعدادات  ،واجلسديّة كّلها إىل هذا األمر
خّتذنا من وا ،فكرنان األمر يتطّلب جهدا  فكريّا  أعملنا كافإذا  

 . .وسائل ذلك ما حيّقق لنا ما نرغب
له  حتّفزت ،ا  عضليّ ن األمر يتطّلب جهدا  جسديّا  كاوإذا  
 . .للتغّلب عليه وحتقيقهالوضع املناسب وأخذت  ،عضالتنا
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نا بصورة عواطفحنت له ش ُ  ،ن األمر يتطّلب طاقة نفسّيةكاوإذا  
 . .لبت يف ذلك املوقف قوى النف  األخرىوغ ،وتوّجهت إليه ،مالئمة

 أّي شيء من ذلك ال منلك األسباب فإذا وجدنا أنفسنا يف
 قي أسلحتنا إالّ نلنستسلم و فإّن األمر الطبيعّي يف حياتنا أاّل  ،املالئمة

 ..مر حوال  وال قّوةوجند أنفسنا ال منلك أمام هذا األ ،أن حياط بنا
فمن أسرار النمجاح يف الرتبية ألبنائنا إذن أن حنمل يف قلوبنا 

ه يف تكوينهم وحتقيق أرفع ما نصبو إلي ،ومعاجلة مشكالهتم ،مهّا  لرتبيتهم
. مما يدفعنا إىل أن نبدع من الوسائل واألساليب ما حيّقق لنا .وبنائهم

م نا هبم مبا يتالءم مع منّوهوأن نطّور عالقت ،ذلك على أحسن صورة
 ..االيت يدرجون هبواملراحل  ،اجلسمّي والعقلّي ونضمجهم النفسيّ 
وأضيف ُ  ،" الحاجُة تفتُق الحيلةَ  " :ومن هنا فقد قال املثل

ع يصنغبة دق في الر " والص :إىل هذا املثل ما يّتصل بأمر الرتبيةهنا 
يشغل  ،رنا ما مل تكن مهّا  واحلاجة ال تعّد كذلك يف تصوّ  ،األعاجيب "

س ما أمامه ويدر  ،وجوههرأي على ب الوجيعله يقلّ  ،على اإلنسان فكره
 ..هدافهويّتخذ أحسن ما حيّقق له أ ،من احتماالت

 ،باالةحالة التسّيب والالم :بويّوالصورة املقابلة ملا نعنيه باهلمّ الرت
ظر كثري من اآلباء يف نت الزمن تبار الرتبية أمرا  نافال  مرتوكا  لتقّلباواع

وإلقاء املسئولّية  ،والتنّصل من التبعات ،تواكلّية يف الرتبيةوال ،واألّمهات
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ن العمجز ثّ إعال ،الصغر أمر الرتبية يف التسويف يفأو  ،خرينعلى اآل
يها العقل فينبغي أن حيّكم ة العواطف يف مواطن وغلب ،د الكربعن
 ..واجلدّ 

حت وأصب ،ور قد شاعت وذاعت يف جمتمعاتناإّن تلك الص
شعار وكّل ذلك ممّا يتناىف مع است ،هي األصل يف حياة األسر وعالقاهتا

 ..واالهتمام بأمرها ،يةمسئولّية الرتب
 

واحرص على تطابق  ،الًنفسك أوّيف وضّح أهدافك يف احلياة ـ  2
 .أهدافكسلوكك مع 

 . .رىو بأخورة أبص يا تؤثّر يف أوالدكفإن أهدافك العل
وترسم  ،حتّدد مساره يف احلياةوتوّجهاته وإّن أهداف اإلنسان 

ّكد لنا ذلك أّن اهلل تعاىل عندما عاجل يف القرآن الكرمي ويؤ  ،سلوكه
قال فنّص على هذه احلقيقة  ،املسلمني يف غزوة أحدة أسباب هزمي
. .ةَ ن يُريُد اآلخر وِمنُكم مَ  ،ِمنُكم َمن يُريُد الدنيا. .} :سبحانه

 .آل عمران ( {054)
ك  على والتوّجه إليها ينع ،فبنّي اهلل سبحانه أّن إرادة الدنيا

سلوك اإلنسان باخللل باهلدف األعلى من احلياة الذي حّدده اهلل 
أهداف  . وهذا اهلدف يتفرّع إىل.وهو بلوغ مرضاة اهلل تعاىل ..لعباده
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 سالم إاّل أن تكونإليربطها بااف ال هدوهذه األ ..أدىن منه وأصغر
 ..معّززة له ،اهلدف األكربمشتّقة من 

ترتجم  فإهّنا ،ئهفعندما تكون مشتّقة من قيم اإلسالم ومباد
يف أخالقه  كما تتمجّلى ، سلوكه العمليّ يفو  ،إلنسانيف حياة اوالبّد 
 . .فهومواق

 تعن تصّوراالسامية يا وعندما تغيب هذه األهداف العل
 ،يتخّبط يف حياتهو  ،ته وال تستقرّ رب شخصيّ تضطاإلنسان وسلوكه فإنّه 

رين وكذلك اإلنسان عندما ي ،وال يدري أين يتوّجه أو يسري ،وال يهنأ
 ويتكّثف فيه ركام الشهوات ،والسّيئاتعلى قلبه غشاء األهواء 

 ،ةصغري رق حياته فيها ؛ فيتوّجه قلبه إىل األهداف الوتستغ ،والشبهات
 ،ثرة النساءأو التطّلع إىل ك ،مجع األموالهدافه فقد تكون أ ،ويتعّلق هبا

 . .أو الرئاسة ،أو املنصب ،أو احلرص على اجلاه بني الناس
  أن يغرس يف نفأىّن له ومثل هذا اإلنسان رجال  كان أو امرأة 

لتزام اال أو ،سلوك سبيلهأو حيملهم على  ،بهوآدااإلسالم قيم أوالده 
  ..ا فيهوكّل إناء ال ينضح إالّ مب ،يء ال يعطيهفاقد الش؟! إذ إّن .هبديه

 
ل اإلمهان واحذر م ،ايتهم وتكليفهمورعاألبناء ـ تدرّج يف تربية  2

 .و التسويفأ
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نشئة واعلم أخي ويّل األمر أّن الرتبية عملّية ت :بيةالرتتدرّج يف ال
 ،أن تكون متدّرجة متمّهلة :وإمثارهاوأهّم مقّومات جناحها  ،مستمرّة

يعقبها  ثّ  ،وال تأخذها فورة محاسة آنّية ،ال تنطلق من ردود األفعال
لواقع أو االهتمام البعيد عن ابني وتتذبذب أو ترتّجح  ،مهود وتراخي
 . .والتسويفاإلمهال 

 ،شريع الربّانّ التالرتبية كما أنّه أصل راسخ يف يف وإمنا التدرّج 
 . .وااللتزاموالبناء فهو أصل راسخ يف الرتبية 

من  ،مأنّه يريّب عباده مبا يصلحه :معان الرّب سبحانهمن وإن 
 ،خلري والشرّ بتالء باواال ،املنع والعطاءو  ،شّدة والرخاءوال ،السرّاء والضرّاء
ومل  ،يف ذلك كما تدرّج بعباده رمحة هبم يف جمال التشريعويتدرّج هبم 

 . .ا ال طاقة هلم بهكّلفهم مي
ل يف تربية الناشئني أاّل حيمّ مقتضى هذه احلقيقة من وإن 

 ،ئولّية األدىناملسمجح يف حتّمل املسئولّية الكبرية قبل أن ينناشئ ال
اء الكبري قبل وأاّل مينح العط ،رة طبيعّية معقولةويتدرّج يف ذلك بصو 
ويظهر حسن  ،العطاء اليسريوسريته وعمله مع  ،أن خيترب عقله وحكمته

 ،تدّرجا  طبيعّيا   يف كّل شأن من شئونهاملريّب معه ج وأن يتدرّ  ،تصّرفه فيه
فيفسد  ال يزيد عن ذلك ،يتالءم مع منّوه اجلسمّي والعقلّي والنفسيّ 

 !.وحه وإبداعهويقتل طم ،قص عنه فيكبت طاقاتهوال ين ،منّوه واجّتاهه
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وا السُّفها ََ وال ُتؤتُ }  :قول اهلل تعاىلوميكن أن يستدّل لذلك ب
وُقوُلوا  ،موارزُُقوُهم فيها واكُسوهُ  ،أمواَلكم التي َجعَل اهلل لُكم ِقياما  

اَح فإن آنسُتم حّتى إذا بلُغوا النك ،وابتُلوا اليتامى ،وفا  لهم َقوال  َمعرُ 
  .{ النساء ..ِمنُهم ُرشدا  فادفَ ُعوا إليِهم أموالَهم

عطى له ال ي ،لسفيه هو الذي ال حيسن التصّرف بأموالهفاـ 
 :الهأمو  هللاوصف وقد  ،رشدهبل حيمجز عنه حّّت يثبت  ،ماله اخلاصّ 

سن وحتها عى أبناءاألّمة أن تر من مسئولّية وإّن  ،بأهّنا أموال األّمة
  .ليهم باخلري والرشدا يعود عجيههم مبتو 

 يتامى الذين يكونون حتتكما أمر اهلل األوصياء باختبار ال
 يكون إالّ وذلك ال ،يف التصّرف بأمواهلمرعايتهم أن خيتربوا رشدهم 

 ،ندئذفإن ظهر رشدهم تدفع إليهم أمواهلم ع ،اهبالتصّرف يف بالتدرّج 
ضي القانصبه يممثّلة مبن األّمة حتت وصاية تبقى وإاّل فإهنا جيب أن 
  .للقيام هبذه املهّمة

كبار " طعام ال :بصدده ما قاله احلكماء قدميا  ويشبه ما حنن 
كون ولكّنه قد ي ،فكما أّن اللحم طعام للكبار شهيّ  ،سّم للصغار "

  !.أّمهحليب ن مال تتحّمل معدته أكثر الذي  ،َسّا  قاتال  للطفل الرضيع
ّر والش ،فهو الداء الوبيل :بيةأمر الرت  يفوالتسويف وأمّا اإلمهال 

ه املسلمون ب وقد ابتلي ،وأفسد احلياة ،قوقالذي ضّيع احل ،املستطري
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على مستوى و  ،توى األفراد يف أنفسهمعلى مس :على اختالف فئاهتم
 .املسئولّيات املنوطة هبمآلخرين و عالقات األفراد مع ا

 
 :لطفولة األوىلامنذ أوالدك لى تربية احرص عـ  5

 الذي جيب على املؤمن األصلهي  :لطفولة األوىلالرتبية منذ ا
وسريته ليعّلمنا أّن  التأّمل يف هدي النيّب  وإنّ  ،أن يوليه كّل اهتمامه

 ،لة والنماذجواألمث ،الرتبية العملّية للناشئ تبدأ منذ الطفولة األوىل
 يف كّل باب ،كثرية مستفيضة  ة النيّب واألحداث واملواقف يف سري 

 ..ن جوانب احلياةويف كّل جانب م ،من أبواب اخلري
طئ كثري من اآلباء واألّمهات عندما يظّنون أّن الرتبية تبدأ خيو 

بل إّن  ،رةتأخّ فولة املمرحلة الط أو يف ،أو قريبا  منه ،عند سّن الرشد
ملدقّقون . والعلماء الربّانّيون ا.مرحلة الرتبية تبدأ منذ الطفولة األوىل

 :بكثري يعّلموننا أّن الرتبية تبدأ قبل ذلك
 . .ـ تبدأ من حسن االختيار بني الزوجني

د نع ،ـ ّث من عقد النّية الصاحلة على طلب الولد الصاحل
واإلحلاح  ،وصدق اللمجوء إليه ،وسؤال اهلل تعاىل ذلك ،ان الرجل أهلهإتي
 ..وحتديث املرأة نفسها بذلك يف محلها ، الطلبيف
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طلب  والتحّري يف ،رهـ ّث احلرص على طاعة اهلل تعاىل وذك
 ..والشبهاتوالبعد عن لقمة احلرام  ،احلالل

 
نة ألوالدك يف قولك وفعلك وسلوكك حس كن قدوةـ  6
 .وأخالقك

وعلينا  ،كّل نف يف  روس الكمال مغينبغي أن نعلم أّن حّب 
وذلك  ،مليّ وسلوكنا الع ،نفوس أبنائنا بتوجيهنا الدائب أن ننّميه يف
 ،النشاطو ائمهم للمجّد وعلينا أن نرفع مهمهم وعز  ،هلم قدوةبأن نكون 
 مدارجه وال يفويسريوا  ،يوما  بعد يومجاته در لريتقوا  ،وحنّببهم به
أّن . كما .طَعد ويهبِ يصونف   ،رق ينبضما دام فيهم ع ،يتوّقفوا

ليكونوا من  ،بسفسافها ون ُكّرههم ،ايل األمورعلينا أن حنّبب إليهم مع
ولن يشبع  ،ميانفعلّو اهلّمة من اإل ،والعزم والثبات ،جتهادّد واالجلاأهل 

 ..تهاه اجلّنةيكون منمؤمن من خري حّّت 
ن مأن يرى القدوة احلسنة في :ه الناشئوإّن أحوج ما حيتاج

رب وإخوته وأخواته ممّن هم أك ، والديه على وجه اخلصوصيف ،حوله
وهذه  ،عة التقليد واحملاكاة لآلخرينففي فطرة اإلنسان نز  ،منه سّنا  

التقليد أو  ، اخلرييفالنزعة ال متّيز يف مرحلة الطفولة خباّصة بني التقليد 
ثري بل إنّنا جند أن الكبار ال ميّيزون أيضا  عندما يقعون حتت تأ ،الشرّ يف 
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باع بغري واالتّ  ،فيصبح التقليد أعمى ،االنبهار واإلعمجاب باآلخرين
يف  ،ّث فإن خري ما يقّدم للناشئ القدوة احلسنةفمن . .متييز وعٍي وال

 . .األخالق والسلوكو  ،عالقوال واألفاأل
وهذه القدوة احلسنة هي خري ما يدعم املبدأ والفكرة اليت نريد 

 . .وتربيته عليها ،بّثها يف نف  الناشئ
فإّن علينا أن نكون أّوال   ،ـ فإذا أردنا أن نغرس الصدق

 . .ادقنيص
ن نكون علينا أف ،األمانة يف نفوس أبنائناـ وإذا أردنا أن نغرس 

 . . أنفسنا وسلوكنايفمناء أ
علينا ف ،حسن اخللقيف نفوس أبنائنا ـ وإذا أردنا أن نغرس 

 ،لقحسن اخل :ورضاناا وغضبن ،أن نري أبناءنا يف كالمنا ومواقفنا
  ..ن البذاءة أو الفحشوالبعد ع ،ة القولوعفّ  ،لسانوضبط ال

إّن كثريا  من األبناء يرون التناقض البنّي بني سلوك آبائهم 
 . .وحيثّوهنم عليه ،ّمهاهتم وبني ما يأمروهنم بهوأ

اءهم  ال أبندما يظّنون أّن ّمهات عنباء واألكثري من اآل  ئوخيط
 م والون أفعاهلوال حياكم ،وال يالحظون تصرّفاهتم ،ينتبهون لسلوكهم

  . .يقّوموهنا
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 ،طرّي دقيقفيزان مبّمهاهتم ومربّيهم زِن ُون آباءهم وأألبناء يَ إن ا
اهنم يف حسب رجحالتقدير واالحرتام على ويقيمون هلم يف أنفسهم 

 ..أو خسراهنم ،ذلك امليزان
إنّنا قبل أن نريّب  ،ع أنفسنالنكن صرحاء م !.أيّها اآلباء واألمّهات
يد نكّلفهم ما نر و  ،وقبل أن نتطّلب املثالّية من أوالدنا ،حنتاج أن نرتّب 
بدأ . ن.ومنوذجا  صاحلا   ،ينبغي أن نكون قدوة حسنة هلم ،من كمال
ى بعد ذلك فلن نر  ،ه نأمر مبا التزمنا بثّ  ،ونقّوم اعوجاجنا ،بأنفسنا

 ..لناأو يعاند يف االستمجابة  ،ن طاعتنامن يتلّكأ ع
يّداً وتفهّم ج ،وادخل إىل تفكريهم ،دكـ اقرتب من أوال 7
  :اهتماماهتم

اآلباء واألّمهات بعيدون عن عامل األطفال غاية ن إن كثريا  م
ظون منها فوعلى الرغم من أهّنم حيت ،الطفولةلقد وّدعوا حياة  ،البعد

يما كانوا ويعذرون أنفسهم ف ،مناسبة يذكروهنا يف كلّ  ،بذكريات مجيلة  
وال  ،ولكّنهم يتنّكرون لطفولة أبنائهم ،هتمامات وتوّجهاتمن اعليه 

هم موقف رّدة يف قرارة شعور بل يستقّر  ،حياولون أن يتفّهموا اهتماماهتم
 ..من كّل اهتمامات أبنائهم وتوّجهاهتمالفعل 

ألّمهات واومن هذه النقطة تبدأ الفمجوة بني كثري من اآلباء 
دء حتول فهي يف الب ،ر كثريةمظاه اهلوهذه الفمجوة  ،وبني أوالدهم
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لد عن أن يستمجيب ثّ تصّد الو  ،نفسّيا  بني الوالدين وبني توجيه أبنائهم
ل تلك الفمجوة ثّ حتم ،أو يتمجاوب مع نصحهم وتقوميهم ،لتوجيه والديه
فال  ،على التمّرد على والديهميف سّن مبّكر لو كانوا و  ،بعض األبناء

م ال كما يشعر اآلباء أن أوالده. .لبون منهميستمجيبون هلم فيما يط
ينظرون إليهم نظرة التقدير واالحرتام الالئقة هبم على حسب مكانتهم 

 . .وخربهتم هبا ،وفهمهم للحياة ،الفطريّة واالجتماعّية
وأخريا  ينحصر أثر اآلباء يف حياة أوالدهم بتقدمي متطلّباهتم 

م رمبا قدّ و  ،وكيّ و سلأو تأثري فكرّي أّي املاّديّة دون القيام بأّي دور تربو 
دوى أو جتقدميه يف اآلباء ألوالدهم يف هذه احلالة ماّديّا  ما ال يرون 

 . .أيّة فائدة
 .!.م أّي أثر آخرهلعد ومل ي ،ر أثرهم يف ذلكلقد احنص
 ،ممل يقرتبوا من أوالدههات ذلك كّله أّن اآلباء واألمّ وسبب 

ت السّن اليت امتطّلبا إىل تنزّلو يما مل ك ،هتم جّيدا  ومل يتفّهموا اهتماما
ا كانت كم  ،د من  ضارّة هبم بالذاتوالفكانت رّدة فعل األ ،هم فيها

 .!.على كّل مستوىتائج ضارّة . وكانت الن.ضارّة بوالديهم
 ان له صبيّ ك" َمن   :لسلفاوقد ورد يف األثر عن بعض 

 ،ه ويالعبهعبفيدا ،ستواهمّزل إىل ومعىن ذلك أن يتن ،له "فليتصاَب 
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تطيع رعايته ليس ،السّن اليت هو فيهاويتفّهم اهتماماته ومتطّلبات 
  .جهو سن أحعلى والتأثري فيه  ،قلبهلدخول إىل وا ،وسياسته
 
 .ليفاتكيف أوامرك وتكمنطقيّاً و ن واقعيّاًـ ك 8

؟ ثّ .أوالدهمماذا يريدان من  :بدقّةحيدّدا إنّ على الوالدين أن 
 ،وينهن مراحل نشأته وتكأن يعرفا مدى استعداد الولد يف كّل مرحلة م
ي  النمجاح ل؟ ف.يطلب منهومدى قدرته احلقيقّية على االستمجابة ملا 

اليت  ،يفاتلاألوامر والتكسيل من على إلقاء الفائقة الرتبوّي هو القدرة 
ال تتناسب و  ،ة الناشئقد تكون يف كثري من األحيان ال تتالءم مع قدر 

 . .ه واستعدادهمع منوّ 
أيّها اآلباء واألّمهات واملربّون عندما كّنا  ولنتذكّر أنفسنا دائماً

ف وكيف كنا نضيق ذرعا  عندما كّنا نكلّ  ، مثل سّن أطفالناصغارا  يف
يرهم تقدوكيف نلوم يف أنفسنا الكبار على عدم  ،فوق طاقتنا
.! .نا األعذار عندما ال نستمجيب ملا يطلب مّناوجند ألنفس ،الستعدادنا

عض بعندما أرى تكليف  ،وحيضرن دائما  يف مثل هذه املناسبة
كذِلَك  }  :اىلتع بقول اهللالناشئني ما لي  يف وسعهم االستشهاد ُ 

  .[ 12 :] النساء . {.فَتبيّ ُنواَفَمنَّ اهللُ َعليُكم  ،ُكنُتم ِمن قَبلُ 
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باهتا هبا الناشئ هلا متطلّ لم أّن كّل مرحلة ميّر إّن علينا أن نع
 ،هاكما أّن للناشئ فيها قدرته اليت ال يستطيع أن يتمجاوز   ،واحتياجاهتا

دنا وقد أرش ،فه ما ال يطيقأن نكلّ ولي  من احلكمة وال من املنطق 
فهم وياء أشّداء أالّ نكلّ رجاال  أققد يكونون وهم  ،يف أمر اخلدم النيبّ 
 ،وال تكّلُفوهم ما يغلُبهم. .) :ال فق ، يقدرون عليه جسمّيا  ما ال

 .(3). ( .عليهوإن كّلفُتموُهم فأعيُنوُهم 
ا  جسميّ اآلباء واألّمهات ال يكّلفون أوالدهم وإذا كان أكثر 
د يؤّدي وق ،اجلسمّي يظهر للعياناإلرهاق ألّن  ،ما ال يقدرون عليه

ّن  فإ ،قعوا فيهمن أن يبأوالدهم  مأرح هم ،إىل ضرر جسمّي ماّديّ 
وال  ،ما ال يقدرون عليهاآلباء واألّمهات يكّلفون أوالدهم كثريا  من 
بالتمّرد يّتهموهنم مجيبوا هلم، و يستثّ يلوموهنم إذا مل  ،نفسّيا  يتالءم معهم 

 ..واخلروج عن طاعتهم ،عليهم
  

 .النافع اهلادفيل ـ امأل فراغ أوالدك مبا ينفع وقدّم هلم البد 1
وكيف ميأل حيتاج إىل رسالة  ،احلديث عن فراغ الناشئني

وال يزال  ،بيةالرت وقد كتب يف موضوعه بعض املهتّمني بأمر  ،مستقّلة
 . .وحيتاج إىل املزيد ،احلديث عنه موصوال  

                                                           

 ./4251و  41( ـ جزء من حديث رواه البخاري /3)
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ورة ذهان صتقفز إىل األ؟ .وكيف ميأل ،وعندما يذكر الفراغ
احلديثة  وغري ذلك من وسائل التقنية ،ألعاب األتاريو  ،التلفاز والفيديو
أصبح و  ،ومواقتحمت غرف الن ،وتسّللت إىل العقول ،اليت غزت البيوت

 ولكّن أكثر الشاكني يقفون متفّرجني ،يشكو من ويالهتا الكثريون
  .!.عاجزين

وال يسعنا يف هذه الرسالة املوجزة أن حنيط هبذا األمر من 
كون ونضع األس  الرئيسة ملا ينبغي أن ي ،ا نوّضح معاملهوإمنّ  ،جوانبه

وطريقة  ،عليه اآلباء واألّمهات يف عالقتهم بأوالدهم يف هذا اجلانب
 وأسلوب معاجلتهم ملشكالت ،الستغالل أوقاهتمتربيتهم هلم 

 ..فراغهم
أّي و والشّك أّن الفراغ مفسدة لإلنسان كبريا  كان أو صغريا  

لى حّب عالفراغ يعّوده  ملا أنّ  ،لى الناشئ أضّر وأخطروهو ع ،مفسدة
فإّن مما  ومن هنا ،اق العمر فيما يضّر وال ينفعوإنف ،اللهو والبطالة

؟ وأن .ميأل كيف  :يتأّكد على الوالدين أن يفّكرا دائما  يف فراغ أوالدهم
ثّ تكون  ،وال ينتظرا ما يقوم به ولدهم ،ميلكا يف ذلك املبادرة اإلجيابّية

يتعّلق  وكان خريا  هلما وله قبل أن ،مبادرهتم بعد ذلك إىل املنع واإلنكار
وينبغي  ،يرّغباه بهو  ،قّدما له البديل املناسبيأن  :قلبه مبا يضّر وال ينفع
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جيذبه  وأن ، ذلك البديل ما يناسب سّن الناشئ واهتمامهأن يكون يف
 ..نفسهويستهوي 

  :ليالناشئ ما يذي ميأل فراغ ال البديل الدان يفوينبغي أن يراعي الو
ديلها وحيرص املريّب على توجيهها وتع ،ـ أن تعرف ميول الناشئ

  .جتعله يتبىّن املواقف الصحية ويتحّم  هلا ،بطريقة إقناعّية
 ،ملّية النافعةالعالفكريّة و هلوايات باـ أن ي ُعّرف الناشئ والناشئة 

كتشاف اال فإن  ،شمّجع على ذلكوي ،يرغب منهايوّجه إىل األخذ مبا و 
ها هو سبيل والتوّجه إلي ،العملّية النافعةالفكريّة أو لهوايات املبّكر ل
أالّ  :عاصرةالدراسات الرتبويّة املوقد أثبتت  ،املبدعنيحياة  ع يفاإلبدا 

ة العالية وإمنا الدرج ، املبدعنيعالقة بني اإلبداع وعلو درجة الذكاء يف
 ،ميوهلاو النف  العالقة األكرب لتوّجهات و  ،ن الذكاء أمر ثانوّي مكّملم

 .مله من استعداد لذلكوما حت
فينفر  ،جيري على وترية واحدة ،ون البديل جّدا  صارما  ـ أالّ يك
أنواع ذلك  يفويعاند والديه يف اختياره وإمّنا يلّون له  ،منه الناشئ
 .ومناذجه

بني اهلدف و  ،ديل بني الرتفيه املشروعـ ينبغي أن جيمع الب
لعب الذي على الوال جيوز أن يقتصر  ،التعليمّي أو الرتبوّي اهلادف

 .أو اللعب غري اهلادف ،ينهى الشرع عنه
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ق إىل توّجه برفو  ،كنوتلّّب ما أم ،ـ أن تعرف رغبة الناشئ
من  هوىفيما ي ،وتبنّي له وجوه املنافع واملضار ،األفضل واألكمل

 ..عنه وأسباب حترمي ما حّرم منها أو هني ،األلعاب
وأن يعطي  ،ـ وينبغي أن يعّود الناشئ على االعتدال يف اللعب

فال يشغله الرتفيه أو اللعب عن أّي واجب مطلوب  ،لكّل وقت حّقه
 .وأالّ يدفعه اللعب إىل تأخري الصالة عن أّول وقتها ،منه

 
واخرت هلم األصدقاء الذين تطمئن إىل  ،ألوالدكصديقاً ن كـ  01

  .دينهم أخالقهم وسلوكهم
إذ إّن  ،بريو كحنالفراغ على هذه النصيحة مما يّتصل مبشكلة و 
ال متلؤه  وهذا الفراغ ،فراغ النف  :هوخطر يف حياة اإلنسان الفراغ األ
تالئم ليت االعالقات االجتماعّية و  ،سّنهمثل يف قران ألاة صحبإاّل 
 ،هاوهي جزء من فطرته ال يستطيع أن ينفّك عن ،اشئ ومتأل نفسهالن

 . .أو يتمجاهلها وميضي يف حياته
تار الصحبوعند تؤّدي هّنا قد فإ ،نايةة الصاحلة للناشئ بعما خت ُ

ّن تأثري ملا أ ،ملموسهذا  ظاهر و  ،أدائهدورا  تربويّا  يعمجز الوالدان عن 
املخالطة بيكون إنّه  ، مباشرغريسّي األقران يف بعضهم تأثري نف

نسان تقارب النفسّي الذي جيعل اإلوال ،املالطفة واملؤانسةو  ،يشةواملعا
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ن الصاحب من فيتمكّ  ،يتأثّر جبليسه وخمالطه بغري قصد منه أو شعور
بغري أمر وال  ،والتأثري يف ميوله واجّتاهاته ،هقلب صاحبىل إالدخول 
ب " الصاحب ساح :من هنا جاء يف املثلو  ،وال عناء وال كلفة ،هني

نت أمن لك أقل  ،تصاحبن ل لي مق"  :أيضا  وجاء يف املثل  ،"
 ،للمجلي  الصاحل وجاء املثل النبوّي الرائع الذي ضربه النيّب  ،"

قال  :قال عن أيب موسى األشعرّي احلديث ي فف ،سوءالوجلي  
ِل كحام  ،وجليِس السو َِ  ما مثُل الجليِس الصالحِ إن)  :النيّب 

بتاَع أو ت ،إّما أن يحذَيكَ  :مُل المسكِ فحا ،المسِك ونافِخ الكيرِ 
 ،اَبكثي إّما أن يحِرقَ  :ونافُخ الكيرِ  ،أو تجَد منه ريحا  طّيبة   ،همن
 .(4)(  تجَد منه ريحا  منتنة  إّما أن و 

ان يف سعاىل بأثر الصحبة الصاحلة يف سعادة اإلنه اهلل توقد نوّ 
ُدوٌّ إالّ يومِئٍذ لِبعٍض عِخاّل َُ بعُههم األَ  } :سبحانه الفق ،اآلخرة

ٌٌ عليُكُم اليومَ ( يا ِعباِد ال76المّتقيَن ) َزنُون حم توال أنتُ  ، َخو
 .{ الزخرف (76)

راء و االنسياق و  ،صحبة الظاملنينّي سبحانه عاقبة كما ب
ّر على وكيف أهّنا جت ،كهمسلو  إىلمجابة واالست ،مواّدهتمو تهم جمالس

                                                           

/ وأخرجه أمحد 4648ومسلم / 571و  1/561واه البخاري ( ـ ر 4)
 .218و  215و  2/212
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وَم يَ َعضُّ وي}  :تعاىلفقال  ،شقاء يف اآلخرة وسوء املصريالاإلنسان 
( 76ِل سبيال  )الرُسو تني اّتخذُت مَع يا لي :ولُ يَق ،الظالُم على يديهِ 

أَضّلني َعِن الذِّكِر قد ل( 82م أّتِخْذ ُفالنا  َخليال  )لَيتني ل ،ايا َويلت
  .قانلفر { ا( 41) وكاَن الشَّيطاُن لإلنساِن َخُذوال   بعَد إذ جا ََني

فليحرص اآلباء واألّمهات على أن يغرسوا يف نفوس أوالدهم 
حسنهم وأ ،منذ الصغر والطفولة أاّل يصاحبوا إاّل أرفع األوالد خلقا  

 ،الستهمجم أو ،وأن يأنفوا من صحبة األشرار والفاسدين ،تربية وسلوكا  
 .امهمقبل أيّ هلم يف مست حصانةذلك  فإن

لى الوعي فعمرحلة النضج و وعندما يشّب األبناء ويصلون 
ير تقدفيعاملوهم ب ،اآلباء واألّمهات أن يكونوا أصدقاء ألوالدهم

 ،نظرهم تاجهيشمّجعوهم على إبداء و و  ،وأن يستمعوا آلرائهم ،واحرتام
وهم  ،همو وال ينبغي أن يعامل ،ويناقشوهم فيها مبوضوعّية وجتّرد

م أطفال أهنّ بات وكمتوّقدو الطموح والرغ ،شباب متفّتحون على احلياة
روابط لا. إهّنا املشكلة اليت تقطع .رهموال وزن ألفكا ،ال رأي هلم صغار
 .مت التقدير واالحرتاوهتدم صال ،ني اآلباء واألبناءب

وعندما خيتار األوالد أصدقاءهم ينبغي على الوالدين أن يكون 
ومدى  ،ربيتهمى توليعرفوا مستو  ،فليتعّرفوا عليهم ،م رأي يف ذلكهل
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سالمة ك أبنائهم و سلو لى عليطمئّنوا  ،سلوكهمالتزامهم واستقامة 
 . .اجّتاههم

ة أّن وهو على درجة كبرية من األمهّيّ  ،هبذه الوصّيةوممّا يّتصل 
هل أجمال  إىل صحبة أوالدهم معهم ى الوالدين أن حيرصا على عل

وأن  ،راآلخو بيوهتم بني احلني يف وزيارهتم  ،واخلري والفضلالعلم 
 ،واحلرص على خدمتهم ،والتواضع هلم ،يعّلموهم األدب معهم
ظهر تالناشئ فلذلك بركة عظيمة على  ،والتماس دعواهتم الصاحلة

 . .امهوسلوكه ومستقبل أيّ  خلقه يفآثارها 
ويل العزم حيرص على السالم رسول من أعليه هذا موسى ف
ته كما أخربنا اهلل بصحبنتفع وي ،يتعّلم منهالسالم لعليه ضر اخلبة صح

 ..تعاىل يف كتابه
فإنّ الدعاء  ،ةباخلري واهلدايألوالدك الدعاء من أكثر ـ  00
 .بيذلّل الصعا

 ،اب الظاهرةاألسبلى  لقد ترّكز احلديث يف الفقرات السابقة ع
ولكن ال  ،دين أن يأخذوا هبا يف تربية أوالدهماليت ينبغي على الوال

نبغي وال ي ،اخيفى على كّل مؤمن أّن هذه األسباب ال تكفي وحده
فالبّد  ،من آمال وأهداففسنا هبا لتحقيق ما نصبو إليه أن حنصر أن
حة إهلّية ال وأهّنا من ،وآخرا  أّن اهلداية بيد اهلل تعاىل أّوال   :لنا أن نعلم
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وخباّصة  ،عبد وحيلتهخل حتت شيء من جهد الوال تد ،هاتدرك حكمت
  وبذله ،أيب طالبعلى هداية عّمه  منا خرب حرص النيّب بعدما عل
 ،ه اهلدايةّث مل يشأ اهلل ل ،يف دعوته والتلّطف معها يستطيع كّل م

ي َمن إّنَك ال َتهد } :يه قول اهلل تعاىلونزل ف ،ومات على الكفر
( { 56) وُهو أعلُم بالمهتدينَ  ،يَهِدي َمن َيشا َُ ّن اهلل ولك ،أحببتَ 
  .القصص

ّدنا يصينبغي أن وإّن من البداهة مبكان أن نعلم أّن ذلك ال 
إن مل فما نستطيع من األساليب واخّتاذ  ،والوسائلاألسباب بذل عن 

ذ إّن أمر إ ،لكان فقد قامت عليه احلمّجة بذيكتب اهلل اهلداية إلنس
ا  ن يفعل موأدب العبد أ ،ال يستطيع أن يتكّهن به أحد ،ة غييبّ اهلداي

 . .والّ يتمجاوز حدود عبوديّته ،كّلف به
 ،ولعّل من حكمة ذلك أن تتعّلق القلوب باهلل تعاىل رغبا  ورهبا  

نسب إىل نفسه وال ي ،وقّوتهحوله ويربأ من  ،وأن يتوّكل العبد على ربّه
 ..تأثريا  وال تدبريا  
ْب لنا ِمن ربّنا ه } :قد أثىن اهلل على عباد الرمحن إذ يقولونو 

  .( { الفرقان72) واجَعلنا للُمّتقيَن إماما   ،أزواِجنا وُذرّيّاتِنا قُ ّرَة أعينٍ 
 ،سالح قاطع :وجترّد هلل تعاىل وتذلّل ،بصدق وإخالص دعاءالو
 ،فهالعطرة ومواق وسريته ،وسّنته النيبّ نتعّلمه من هدي  ،ودواء جمّرب
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" ادع اهلل يا  :أمل يقل له بعض الصحابة بعد حصار ثقيف يف الطائف
 وائتِ  ،اللهّم اهِد ثقيفا  )  :النيّب فقال  ،رسول اهلل على ثقيف "

يصل إىل املدينة املنّورة حّّت جاءه  النيّب ( فلم يكد  بهم مسلمين
 .وفد ثقيف ليبايع على اإلسالم

اهلل يا رسول اهلل أن يهدي أّمي " ادع  :هريرة وقال له أبو 
اللهّم اهِد أّم أبي هريرة إلى  ) :ا النيّب فدعا هل ،إىل اإلسالم "

إىل بيته حّّت َسع صوت املاء  لم يكد يصل أبو هريرة ف ،( اإلسالم
 ..لقد كانت أّمه تغتسل لتعلن دخوهلا يف اإلسالم ،من خارج البيت

ك ما وَسعنا من أخبار ذل ،والعاّمةّصة ياتنا اخلاوكم رأينا يف ح
 ،وتوّكال  عليه وتسليما  هلل تعاىل ،يزيد املؤمن إميانا  ويقينا  باهلل تعاىل

  :وأكتفي يف هذه املناسبة بذكر قّصتني فيهما العربة واملوعظة
حِرص كّل احلرص على أن أنّه كان له ولد ذكر بعض العلماء ـ 

ب لدعوة ولكّنه مل يستمج ،والدعوة إىل اهلل تعاىل يسلك سبيل العلم
مما ترك  ،هموضّيع أوقاته مع ،والتفت إىل رفاق بطّالني صاحبهم ،والده

ن كّلما رآه أظهر فكا ،ولكّنه مل يستيئ  منه ،يف نف  أبيه أملا  وغّصة
 قلبا  وال ،ومل يصادف ذلك منه أذنا  صاغية ،له تأّلمه وشديد حزنه

 ،اهلل تعاىل التوّسل والضراعة إىل يفواجتهد  ،الدعاءفلمجأ إىل  ،با  مستمجي
يد فقّبل  ،وقد تزّّي بزّي طلبة العلم ،يلبث مّدة حّّت جاءه ولدهفلم 
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ن خيار وكان م ،ثّ لزم والده. .ريدها قد جئتك كما ت :وقال له ،والده
 ..تعاىليف الدعوة إىل اهلل دا  واجتها ،طلبته علما  وعمال  

وحثّه  ،ـ وحّدثين والد فاضل أنّه اجتهد هو وزوجته يف تربية ولدمها
وعدم  ،فكان يغلب عليه التهّرب واللعب ،على حفظ القرآن الكرمي

 وكانت األّم تتابعه بكّل حرص ،تهاالهتمام حبفظ القرآن أو مراجع
ا ألهنّ  ،فعزمت على تركه وإمهاله ،ضاقت به ذرعا  حّّت  ،واجتهاد

نصحها ف ،وجدته معرضا  غري مبال بكّل ما يّتبع معه من أساليب
عسى أن يشرح اهلل صدره حلفظ  ،زوجها أن جتتهد يف الدعاء له

وتعاهدا على ذلك، فلم متض فرتة أشهر حّّت  ،القرآن واالهتمام به
ثّ مل متض  ،الكرمي بكّل رغبته واجتهادهلولد إىل حفظ القرآن اتوّجه 
السنة، حّّت كان قد أمّت حفظ القرآن الكرمي على خري  فسنة ونص
 ..وجه
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ده ؛ فهذه أهّم النصائح والوصايا اليت فتح اهلل هبا على عبوبعد 
ى على رأس ويبق ،للوالدين على تربية أوالدهم ورعايتهمعونا  لتكون 

ن يف مذلك حلو  ،وهدايته ورعايته ،ذلك كّله عون اهلل تعاىل وتوفيقه
وما  ،يديه وأكثر من الضراعة والتذّلل بني ،عليه سبحانه وجلأ إليهتوّكل 

 :أصدق ما قال الشاعر
   إذا مل يكن عون من اهلل للفتى

 فأول ما يقضي عليه اجتهاده   
وصفاتك العليا أن هتدي  ،بأَسائك احلسىن اللهمّ إنّا نسألك

ك احلّق إىل دين ،هتموأبناء املسلمني أمجعني وبنا ،أبناءنا وبناتنا
 ،ح صدورهموأن تشر  ،وأن جتعلهم قرّة عني لنا وهلم ،اطك املستقيموصر 

 ،احلةوالصحبة الطيّبة الص ،وترزقهم اإلميان واحلكمة ،وتيّسر أمورهم
وأن  ،اومزالقهالفنت وأبواب  ،رفاق السوء ودعاة الشرّ من وحتفظهم 
 } :ّل ميدانك  يفوعزّة لألّمة  ،نمكا هله يف كلّ قّوة لإلسالم وأجتعلهم 

 (72) ُمّتقيَن إماما  للواجَعلنا ٍن أعيقُ ّرَة ربّنا َهْب لنا ِمن أزواِجنا وُذرّيّاتِنا 
  .]الفرقان [ {
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 ؟ .ماذا يريد األبناء من آبائهم
 

 ،حهم من نقد أو نصقد يفصح كثري من الكبار عّما يف أنفس
تقدمي  علىصغري نادرا  ما يتمجرّأ لكّن الو  ،و مالحظات حنو اآلخرينأ

 ،وخباّصة إذا كان الكبري هو الوالد ، منهنصحه أو نقده ملن هو أكرب
 . .فاحلاجز عن النصح يكون أحكم وأمتّ 
رِحَم اهلُل "  :بن اخلطّاب مر ومن هنا وانطالقا  من قول ع

بأسلوب  ،ملدرسة استبانة لطاّلهبا" فقد أجرت ا وبيامرءاً أهَدى إلّي ُعي
 عّما يف أنفسهم من نصحطلبت منهم فيها أن يفصحوا  ،مسابقة

وقد   ،عهمملوك آبائهم وآمال وتطّلعات يرغبون هبا يف س ،ومالحظات
اعر وتعك  مش ،لآلباءكانت إجابات الطاّلب حتمل فوائد كثرية 
درسة أّن  ملوتظّن إدارة ا ،األبناء حنو آبائهم مبوضوعّية وصدق وعفويّة

 . .فيه ورأيه ،الناشئوجهة نظر على أن يعرف أّب أو مرّب حيرص كّل 
طئ من املرّبني من يظّن أّن األبناء يف مرحلة الطفولة ال وخي

ل إهّنم ب! .ن إليهاأو ال يلتفتو  ،يدركون كثريا  من تصرّفات اآلباء واملرّبني
فيزدادون  ،هلم وأفعاهلموأقوا ،واملرّبنيّومون مواقف اآلباء واألّمهات ليق
حسنة م قدوة وال يروهن ،أو إهّنم هتتّز ثقتهم هبم ،عمجابا  وحمّبةوإثقة 
 ..هم هلمواستمجابت ،فادهتم منهماستعف . ممّا يض.هلم
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عميق الصلة لتو  ،وأولياء األمورل بني املدرسة واصلتوإنّنا حتقيقا  ل
لتكون لتها سار  ورغبة من املدرسة يف أن متتدّ  ،بني أولياء األمور وأبنائهم
ء األمور لياو فإّن املدرسة لتتقّدم للسادة أ ،أعّم من أبنائها الطاّلب

فمن وجد  ،ومالحظاهتمها من نصح األبناء ع ما وصل إليمبمجمو 
فإّن تعديل  ،ّصها خيمبع لينتفو  ،مل تشمله فليحمد اهلل تعاىلمالحظة 

 ،والكمال هلل وحده ،يّةو والرتبته الشرعّية املريّب يف سلوكه جزء من مسئوليّ 
 . .واهلل املوّفق لكّل خري ،والعصمة ألنبيائه ورسله

  :وميكن أن نصنّف طلبات األبناء من آبائهم يف النقاط التالية
مام الوالد أكثر مبتابعة أوالده يف أداء الصلوات ـ أن يكون اهت 0

 .ائهادأن يوقظ ولده ألو  ،وخباّصة صالة الفمجر ،اخلم  مع اجلماعة
 ،لواتوال يضّيع شيئا  من الص ،ّم الوالد بالصالة أكثرـ أن يهت 4

 .ويصحب ولده معه إىل صالة اجلمعة
 ،ضائّيةلقنوات الفو اتلفاز أـ أالّ يكثر الوالد من اجللوس أمام ال 2

  .ويهمل أوالده فال جيل  معهم
 ،يصحبه لزيارة أصدقائه ،صديقا  لولدهالوالد ـ أن يكون  2

  .ويشاوره يف أموره
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ّلم أمام أوالده فال يتك ،ته ألصدقائهوالد يف زياراأن يتحّفظ الـ  5
 .عهمأَسابأمور ال ينبغي أن تعرض على 

 يساحمه عن بعض ،لدهو متفّهما  لسلوك الوالد ـ أن يكون  6
 .ع عن نفسه إذا أخطأويرتك له جماال  للدفا  ،أخطائه

يكثر  ،بيتهقاسيا  يف تر  ، املزاج مع ولدهعصيبّ الوالد ـ أالّ يكون  7
 .ويغضب ألتفه األسباب ،الصياح

 .هلم مداعبا   ،مرتّفقا  هبم ،الوالد مرحا  مع أوالدهـ أن يكون  8
 ،لكرمياتزام حبلقات حتفيظ القرآن باالللده و ح الوالد لـ أن يسم 1

 .ويشمّجعه على ذلك
وجيه ته جلسة أسبوعّية للتـ أن خيّصص الوالد ألوالده وأسر  01
 .حابة وأخبار السلف الصاحلوذكر قصص الص ،الديينّ 

ـ أن خيّصص الوالد ألوالده وأسرته جلسة أسبوعّية لتعليم  00
 .القرآن الكرمي وجتويده

ـ أن خيّصص الوالد ألوالده وأسرته جلسة أسبوعّية جملالستهم  04
 .مباسطتهمو 

 .عينهم يف دراستهموي ،سةـ أن يتابع أوالده يف الدرا 02
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ـ أن يكون الوالد قدوة ألوالده يف فعل اخلري والعمل بكّل  02
 .ما يأمر به
 .تهوعن كلّ ما يضّر بصحّ  ،ـ أن يبتعد عن الدخان والشيشة 05
ض عوّ أن يم وإذا غاب عنه ،ـ أاّل يغيب عن أوالده كثريا   06

 .ومباسطته هلم ،هلم جبلساته معهم
 .ويهمل أهله وأوالده ،ينشغل بدنياه كثريا   ـ أالّ  07
ها كّل ما في ،ص الوالد ألوالده مكتبة يف البيتأن خيصّ ـ  08
 .ثقافّيةة والعلمّية والالدينيّ الكتب و  ،لقصص املفيدةيناسبهم من ا

يار ويرشدهم إىل اخت ،مأن يشارك الوالد أوالده يف ألعاهبـ  01
 .ملفيد منهاا

ا وجيرحهم م ،فإهّنا أّمهم ،م زوجته أمام أوالدهـ أاّل خياص 41
 .حهاجير 

ملء  ويرشدهم إىل ،أن ميأل الوالد فراغ أوالده مبا ينفعهمـ  40
اياهتم ويشمّجع أوالده على تنمية مواهبهم وهو  ،أوقاهتم بكّل نافع ومفيد

 .املفيدة
 ،عمر أوالدهمن مرحلة ـ أن يقّدر الوالد متطلّبات كّل  44

 .ي كّل سّن حّقهاويعط
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وال حيّقرهم أو  ،ـ أن يشمّجع الوالد أوالده أمام اآلخرين 42
 .تقصهمين

داب بتعليمهم آ ،ـ أن يعّلم الوالد أوالده الشمجاعة األدبّية 42
دعوة وأن يعّوده على ال ،وآداب اجملالسة لآلخرين وحماورهتم ،احلديث
 ،النصحوبذل  ،ملوعظة احلسنةباحلكمة وال احلّق قو واجلرأة يف  ،إىل اخلري

 .وتقّبل نصح اآلخرين ومالحظاهتم
سن أو أح ،ّوق يف دراستهتفـ أن يكافئ الوالد ولده إذا  45

 .لفيما يطلب منه من عم
؛ فإّن ممّا يثلج الصدر أن تصلنا بعض اإلجابات اليت  وختاماً

الق وأسوة طّيبة يف األخ ،آبائهم قدوة حسنةيرى فيها األبناء يف 
صّية  االبن ممّا جيعل شخ ،عاملة الرتبويّة الواعية املسئولةوامل ،والسلوك
 .وينعك  ذلك على نشأته بكّل خري وصالح ،سويّة مّتزنة

 .ه وسّلموعلى آله وصحب ،نبّينا حمّمدسّيدنا و على  وصّلى اهلل
  .العاملنيد هلل رّب وآخر دعوانا أن احلم

 عفو ربّه ورضاه اجيروكتبه هـ   47/0/0241
  

 د. عبد اجمليد البيانوني         
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 ورعايتهملتربية األوالد الذهبيّة النصائح 

 

احذر من االختالف و ،وأسلوهبامع زوجتك على منهج الرتبية تفاهم ـ  0

 .والتناقض

واإلبداع  ،الرتبويّ سبيل التطوير لنفسك فإنّ اهلمّ ،اهلمّ الرتبويّحتقّق بـ  4

 .يف تربيتك

واحرص على تطابق سلوكك  ،الًنفسك أوّيف ـ وضّح أهدافك يف احلياة  2

 .أهدافكمع 

اإلمهال ن واحذر م ،ايتهم وتكليفهمورعاألبناء ـ تدرّج يف تربية  2

 .والتسويف

 .لطفولة األوىلامنذ أوالدك لى تربية ـ احرص ع 5

 .نة ألوالدك يف قولك وفعلك وسلوكك وأخالقكحس ن قدوةكـ  6

  :اهتماماهتميّداً وتفهّم ج ،وادخل إىل تفكريهم ،ـ اقرتب من أوالدك 7

 .ليفاتكيف أوامرك وتكمنطقيّاً و ن واقعيّاًـ ك 8
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 .النافع اهلادفوقدّم هلم البديل  ،ـ امأل فراغ أوالدك مبا ينفع 1

واخرت هلم األصدقاء الذين تطمئن إىل دينهم  ،ألوالدكصديقاً ن كـ  01

  .أخالقهم وسلوكهم

 .بيذلّل الصعافإنّ الدعاء  ،ةباخلري واهلدايألوالدك الدعاء من ـ أكثر  00
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  :في تربيته ـ أهّم ما ينبغي أن يراعيه المرّبيأ 

 .ـ غرس رقابة اهلل تعالى في قلب الناشئ 0
 شويق مع عدم إغفال الترغيب والترهيبـ إيثار التحبيب والت 4

 .في موطنه
  .ـ التربية على الرجولة والجلد والخشونة 2
 .القّوة والعزيمة والطموح إلى المعاليالتربية على ـ  2
 .مة واألمانةالتربية على االستقاـ  5
 .قتالو الجّدّية والحرص على التربية على ـ  6
 .لبرّ اوالحرص على فعل  ،س في الخيرالتنافالتربية على ـ  7

 :من صفاتالمرّبي يتحّقق به ب ـ أهّم ما ينبغي أن 
 .ـ الحكمة وسعة األفق 0
 .وحسن المتابعةاالستمرار ـ الصبر و  4
ن أساليب عليه منشأنا فما  ،ومتغّيراتهالوعي بالواقع المحيط ـ  2

  .قد ال يصلح كثير منها لزماننا
ويأمر  ،اشئ في كّل ما يقول ويفعلـ أن يكون أسوة حسنة للن 2

  .وينهى
 م اإلثقال على الناشئ بما الوعد ،التربيةـ مراعاة التدّرج في  5

 .يتناسب مع سّنه
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ّيًا نفسالتربوّي ـ الحاجة إلى اإلبداع والرقّي بالمستوى  6
 .واجتماعّياً 
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 *صدر للمؤلّف * 
 .بويّة وآثارهـ ضرب األمثال يف القرآن أهدافه الرت 0
 .ـ وجوب وحدة املسلمني 4
 .ـ رسالة املعلّم وآداب العامل واملتعلّم 2
 ! .يا بينّ ـ اعرف نبيّك حممّداً  2
 .ـ ومضات من هدي النيبّ اخلامت  5
 .ـ البيّنات يف تفسري سورة احلجرات 6
 .ـ املنهج القويم للداعية احلكيم 7
 .لى االبتالءـ مشاهد األتقياء يف الصرب ع 8
 .ـ رسالتان يف الرتبية 1

 .اجملموعة األوىل .ـ قصص وعرب من لطائف القدر 01
 .اجملموعة الثانية .ـ قصص وعرب من عجائب القدر 00
 .ـ حديث القلب 04
 .ـ النصائح الذهبيّة لرتبية األوالد ورعايتهم 04
د عزّ الدين الشيخ أمح :ـ قبسات من نور النبوّة لصاحيب الفضيلة 02

د بعناية د. عب .والشيخ عبد الفتّاح أبو غدّة رمحهما اهلل تعاىل  ،البيانوني



- 42 - 

 

 " ومضات من هدي النيبّ اخلامت  :ويف ختامه رسالة ،اجمليد البيانوني
". 

 .العابد حبقوق املساجد تذكرةـ  02
 أساليب تربويّة ومفاهيم دعويّة من حياة الشيخ أمحد عزّ الدينـ  05

 .البيانوني
  .يف العالقات االجتماعيّة من هدي النيبّ ركائز دعويّة 

 ." يس " :ـ القول املبني يف تفسري سورة 07
  .ـ حملات من حياة الشيخ أمحد عزّ الدين البيانوني وتعريف مبؤلّفاته 08
 .مع األطفال ـ لقطات تربويّة من هدي النيبّ  01

  .علك مربّياً متميّزاًـ مخس عشرة مهارة جت
  .ـ خطوة خطوة حنو الرتبية الناجحة

  .ـ معامل تربويّة يف حياة السلف
 ! .ـ ثالثون سبباً متنعك من الطالق

 


 
 


