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التقوى

فـي  حتدثـت 
�لسابق  �لعد7 
 ،bألطفا� ضد  �لعنف  عن 
هذ�   bستفحا� &مد� 
�لعا�، &خاصة   p ملشكلة�
p �لعا� �لغرÞ &لعل aلك 
�أل&(  بالدKجة  يرجع 
�ألسرية،  �لر&�بط  لتفكك 
�ألخالقيا0  عاثت  حيث 
بالبنيا*  فسا�7ً  �ملا7ية 
�ألسرd، &�نتشر0 �لرaيلة 
�لفو�حش  من  نو�  &كل 
&�لعفة  �حلشمة  تعد   �&
فضيلة من �لفضائل بل من 
عليها  عفا  �ل�  �ملخلفا0 
�لزمن، فلم يعد �لز&�� مثًال 
ضر&Kًيا لبناz �ألسر�؛ ففي 
 zمريكا تعيش معظم �لنسا�
ففي   ،��&¬ بد&*  حالًيا 
 p كر تقريرa عا= ٢٠٠٥
نيويوeK تاميز �* ٥١٪ من 
بد&*  يعشن   eهنا  zلنسا�

.��&¬�
 *&7 من   bألطفا� +* عد7 
Fباz هو K� pتفا� مستمر، 
�ملتحد�  �لواليا0  ففي 
 bألطفا� من  فقط   ٪٢٥
عائال0   p يعيشو*  �آل* 

تقليدية فيها �بو�* عضويا*.
 +* �ألطفاb هم �ألكثر عرضة للضرp K �ألسر �ملفككة، 
 ��&¬  *&7 من  مولو7&*   ٪  ٢٤ حيث  كاليفوKنيا  ففي 
&� يعرفو� Fباzهم قط، يتعر� ٢٥٪ من �ألطفاb للعنف 
�لثانوية،  �ملرحلة   zا�+ قبل  �جلنسي   zالعتد��  &�  dجلسد�

�لفتيا0 �ملن  من   ٪١٠&
قبل +�ا�K7 zستهن �لثانوية.

& ينفق سنوًيا p �لواليا0 
ماليني   ٥  )+  ٣ �ملتحد� 
�لطبية  �لنفقا0  7&الK على 
�ملنـز�.  بالعنف  �ملتعلقة 
�صل  من  مر�هقة  فتا�   *+&

٣ تتعر� للعنف.
 David Blankenhorn يعز& 
بد&*  "�م#يكا  كتابه   p
 “Fatherless America“ "E�
�ليافعني،  بني  �لعنف  �صل 
 zلعنف �ملنـز� ضد �لنسا�&
على  �جلنسي   zالعتد��&
�ملر�هقا0  
ل &  ،bألطفا�
�ملشاكل  من  &�لعديد 
�لنفسية +( �ألسر �ملتفككة 

 .zعد= &جو7 �آلبا&

هل من ¢ر�؟
�إلسال=  بأ*  نزعم   a+ +ننا 
هذ�  لكل   bحللو� يقد= 
هذ�  ¬عمنا  فإ*  �ملشاكل، 
ليس �عتباطًيا، &+منا هو مب¹ 
نظر�   *+ قوية.  على �سس 
&�حليا�  للمجتمع  �السال= 
فال  �ستباقية،  نظر�  هي 
 Àحتد  Æح �ملشكلة  ينتظر 

±ƒ®ªA

 æB∞�fiA fy 


و7  7&لة قطر E7. +يها
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�ا،  حل  +�ا7   b&ا�  Ò
 À&حد مينع   *� هدفه  بل 
 *+& �صًال،  �ملشاكل  هذ� 
 �fلك�  *Fلقر� فضائل  من 
–كما يقوb �ملصلح �ملوعو7 
 Òنه ال ينهى عن �إل� -�
على   bيد بل  فحسب، 
�لوسائل �ل� جتنب �إلنسا* 
مثل   *� شك  &ال  �Kتكابه؛ 
كفيل  &حد�  �لتعليم  هذ� 
�إلنسا�.  �ملجتمع  ºماية 
 bيد ال   dلذ�  Eلكتا� �ما 
يساعد�  ما  على  �إلنسا* 
على جتنب �ملعصية فإنه يدفعه 
+( �حل#� &�الKتباe... &من 
يوصينا  �حلكمة  هذ�  �جل 
بعيدين  نقف   *� تعا(  �هللا 
نظل  �إلº Òيث  مو�قع  عن 

قاK7ين على مكافحته.
+* �إلسال= يقد= wموعة من 
&�ألخالقيا0  �لتشريعـا0 
 ßمنا خلق  شأ�ا  من  �ل� 
�جتماعي ميكن �إلنسا* من 
+جنا¬ ��د´ من خلقه &هو 
يب¹  فهو  تعا(،  �هللا  عبا�7 
�لتكافل  على  يقو=  wتمًعا 
�فر��7  يتر�حم  &�لتضامن، 
كب#هم &صغ#هم، aكرهم 

&�نثاهم، غنيهم &فق#هم... 
جنة  يقيم  فهو   Kباختصا  
�هللا على �أل�K ليعيش فيها 
�إلنسا*، ال �و� فيها &ال 
&ال  فيها  يظمأ  &ال  يعر� 
يضحى، +ال +* �تبع �لشيطا* 
فإنه  &غو�،  Kبه  &عصى 
�جلنة  هذ�  من  نفسه  ¥ر� 

&يلقي بنفسه p �لفال�. 
يُِّب  �لطَّ تعا(: ﴿َ&�ْلَبَلُد   bقا
 dبِِّه َ&�لَِّذKَ *ِaَْيْخُرُ� َنَباُتُه ِبِإ
َنِكًد�  ِ+ّال  َيْخُرُ�  ال  َخُبَث 
ُ́ �َآلَيا0ِ ِلَقْوٍ=  َكَذِلَك ُنَصرِّ
َيْشُكُر&َ*﴾ (�ألعر�´ ٥٩)

فاإلسال= يو� عناية خاصة 
فشر�  �ألسر�،  ملنظومة 
 zلبنا &حيد  كطريق  �لز&�� 
حفظ«  عليه  &حضَّ  �ألسر� 
لألفر�7 &�ملجتمع من �ملفاسد 
&حد7  &�لرaيلة،  �ألخالقية 
�لرجل  من  مسؤ&ليا0 كل 
&جتا�  بعضهما  جتا�  &�ملر�� 
 zألبنا� &&�جبا0   ،zألبنا�

جتا� �لو�لدين. 
�ملتبا7لة  �لوالية   *Fلقر�  Kيقر
فيجعل  &�ملر��،  �لرجل  بني 
Kعاية  عن  مسؤ&ًال  �لرجل 
�ملر��، &�عل �ملر�� مسؤ&لة 

 bيقو a+  . عاية �لرجلK عن
تعـا(:   ﴿ َ&�ْلـُمْؤِمُنـوَ* 
 zُلِيا&ْ�َ َبْعُضُهْم  َ&�ْلُمْؤِمنا0ُ 
 ِ́ ِباْلَمْعُر& َيْأُمُر&َ*  َبْعٍض 
�ْلُمْنَكِر..  ﴾   َعِن  َ&َيْنَهْوَ* 

(�لتوبة٧١)    
&K&� عبد �هللا بن عمر �* 

 :bّهللا � قا� bسوK
&كلكم   �ٍ�K كلكم  "�ال 
فاألم#  Kعيته:  عن   bٌمسئو
�لذd على �لنا�K sٍ� عليهم 
&هو مسئوbٌ عنهم، &�لرجل 
&هو  بيته  �هل  على   �ٍ�K
مسئوbٌ عنهم، &�ملر�� �Kعيٌة 
على بيت بعلها &&لد� &هي 
 �ٍ�K &�لعبد  عنهم،  مسئولٌة 
 bٌسيد� &هو مسئو bعلى ما
عنه؛ فكلُّكم �Kٍ�، &كلكم 
 ��&K) Kعيته".  عن   bمسئو

مسلم)
من  5لة  �إلسال=  &ضع 
صيانة  ֲדد´  �لتشريعا0 
على   Ýحلفا�& �ألسر� 
متاسكها &
ايتها، فقد �ى 
 *� شأنه  من  ما  كل  عن 
�ألسر�،  هذ�  صفو  يعكر 
&�لتآلف بني �فر�7ها؛ فأكد 
 �Kلطها�& �لعفة   eعلى سلو

&�لبعد عن   zلنسا�&  bللرجا
كل فحش؛ يقوb تعا(:

و�  َيُغضُّ لِْلُمْؤِمِنَني  ﴿ُقْل 
َ&َيْحَفُظو�  �َْبَصاKِِهْم  ِمْن 
َلُهْم  َ�ْ¬َكى  aَِلَك  ُفُر&َجُهْم 
َيْصَنُعوَ**  ِبَما  َخِبٌ#  �هللا   َّ*+ِ
َيْغُضْضَن  لِْلُمْؤِمَنا0ِ  َ&ُقْل 
َ&َيْحَفْظَن  �َْبَصاKِِهنَّ  ِمْن 
ِ¬يَنَتُهنَّ  ُيْبِديَن  ُفُر&َجُهنَّ َ&ال 
 Kلنو�) ِمْنَها﴾  َظَهَر  َما  ِ+ّال 

(٣١-٣٢

Sتربية �ألطفا+ ~ �إلسال
�لَِّذيَن  �َيَُّها  ﴿َيا  تعا(:   bقا
Fَمُنو� ُقو� �َْنُفَسُكْم َ&َ�ْهِليُكْم 
 �ُKَْلِحَجا�&َ sُُقو7َُها �لنَّا&َ �Kًَنا
ِشَد�7ٌ   Ýٌِغال َمالِئَكٌة  َعَلْيَها 
َ�َمَرُهْم  َما  �هللا  َيْعُصوَ*  ال 
ُيْؤَمُر&َ*﴾  َما  َ&َيْفَعُلوَ* 

(�لتحرمي ٧)
تبد� �لعملية �لتربويية لأل&ال7 
قبل  �إلسالمي  �ملنهج   p
&ال7ִדم ºسن �ختياK �أل=؛ 
�لصاحلة  �لتربة   Kباختيا  d�
 Èلن� جعل  فقد  بد�ية، 
&�لتقو�  �لدين  حسن   �
 Kختيا�  p  b&أل�  sألسا�
�بو   �&K &قد  �لز&جة، 
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التقوى

 �  Èلن� عن   ،� هرير� 
ألKبع:  �ملر��  "تنكح  قوله: 
&5ا�ا  &حلسبها  ملا�ا 
&لدينها، فاظفر بذ�0 �لدين 

"eتربت يد�
 Eخلطا� بن  عمر  &سئل 
على  �لولد   Rحقو عن   �
ينتقي   *�"  :Eفأجا �بيه 
&يعلمه  �×ه  &�سن  �مه 

 "Eلكتا�
 � Eها هو عمر بن �خلطا&
¥طب �بنة بائعة �للنب البنه 
حسن  �عجبه  ملا  عاصم، 
7ينها &تقو�ها &خشيتها Kֲדا 
بالغيب، +K aفضت �* تغش 
�للنب كما طلبت �مها، تلك 
بنًتا  لعاصم  &لد0  �لفتا� 
�خلليفة  �لبنت  تلك  &&لد0 
بن  عمر   b7لعا�  dألمو�
﴿Kaُِّيًَّة  �هللا.  
ه K �لعزيز 
َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض َ&�هللا َسِميٌع 

َعِليٌم﴾ (bF عمر�* ٣٥)

ال تقتلو� �.ال�كم
من  تعا(  �هللا  جعل  لقد 
نبيه  �مر  �ل�  �لبيعة   Ç&شر
�* يأخذها من �ملؤمنا0 �ال 

يقتلن �&ال7هن: 

 eَzََجا  �aَ+ِ �لنَِّبيُّ  �َيَُّها  ﴿َيا 
 *ْ�َ َعَلى  ُيَباِيْعَنَك  �ْلُمْؤِمَنا0ُ 
َ&ال  َشْيًئا  ِباهللا  ُيْشِرْكَن  ال 
َيْسِرْقَن َ&ال َيْزِنَني َ&ال َيْقُتْلَن 
ِبُبْهَتاٍ*  َيْأِتَني  َ&ال  َ�ْ&ال7َُهنَّ 
َيْفَتِريَنُه َبْيَن �َْيِديِهنَّ َ&َ�Kُْجِلِهنَّ 
 ٍ́ َمْعُر& ِفي  َيْعِصيَنَك  َ&ال 
َفَباِيْعُهنَّ َ&�ْسَتْغِفْر َلُهنَّ �هللا ِ+*َّ 
�هللا َغُفوKَ Kٌِحيٌم﴾ (�ملمتحنة 

(١٣
 كما &7K �لتحذير من قتل 
�أل&الp 7 موضعني Fخرين، 
�َْتُل  َتَعاَلْو�  قاb تعا(: ﴿ُقْل 
َ�ّال  َعَلْيُكْم  Kَبُُّكْم  َحرََّ=  َما 
ِبِه َشْيًئا َ&ِباْلَو�ِلَدْيِن  ُتْشِرُكو� 
ِ+ْحَساًنا َ&ال َتْقُتُلو� َ�ْ&َال7َُكْم 
َنْرُ¬ُقُكْم  َنْحُن   Rٍْمال+ِ ِمْن 
َ&+ِيَّاُهْم َ&ال َتْقَرُبو� �ْلَفَو�ِحَش 
َ&ال  َبَطَن  َ&َما  ِمْنَها  َظَهَر  َما 
�هللا  َحرََّ=  �لَِّتي  �لنَّْفَس  َتْقُتُلو� 
اُكْم  َ&صَّ aَِلُكْم  ِباْلَحقِّ  ِ+ّال 
ِبِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَ*﴾ (�ألنعا= 

 (١٥٢
َتْقُتُلو�  ﴿َ&ال  �يًضا:   bيقو&
َ�ْ&َال7َُكْم َخْشَيَة ِ+ْمالRٍ َنْحُن 
َقْتَلُهْم   َّ*+ِ َ&+ِيَّاُكْم  َنْرُ¬ُقُهْم 
 zَكاَ* ِخْطًئا َكِبً#�﴾ (�إلسر�

 (٣٢

قتل  تعا(  �هللا  aكر  لقد 
عن  مستقل  بشكل  �أل&ال7 
�آليه   p فنجد  �لنفس،  قتل 
�ألنعا=   �Kسو من   �Kملذكو�
نفس   p كرa )تعا �هللا   *�
قتل   Ò �أل&ال7  قتل  �آلية 
 zإلسر��  �Kسو  p& �لنفس، 
�لنفس  قتل  عن  �لنهي  جند 
بعد Fيتني فقط من �آلية �ل� 
فما  �أل&ال7،  قتل  عن  �ت 
قتل  �َ&ليس  aلك؟   p �لسر 
�ل�  للنفس  �أل&ال7 هو قتل 
حر= �هللا؟ فلما�a �ختص قتل 
�أل&ال7  قتل  &هل  �أل&ال7؟ 

يع¹ جرمية �لقتل �ملعهو�7؟
 يقوb سيدنا �ملصلح �ملوعو7 
 �Kملذكو� �آلية  مفسر�   �
 :zإلسر��  �Kسو من  Fنفا 
هذ�  تفسر   *� ميكن  "..ال 
�&ال7كم  تقتلو�  بأال  �آلية 
بسبب �لفقر &�لضيق �ملا�، 

�لفقر  يع¹  ال   Rإلمال� أل* 
معنا�  &+منا  �ملا�،  &�لضيق 
هذ�  من  &�ملر�7   ،Rإلنفا�
�&ال7كم  تقتلو�  ال  �آلية: 

خوًفا من �إلنفاR عليهم.
 p هل   :bسؤ� ينشأ  &هنا 
�&ال�7  يقتل  �حد  �لدنيا 
عليهم؟   Rإلنفا� من  خوف« 
 Eحلق �ننا ال جند بني �صحا�
جرمية  يرتكب  من   bلعقو�
 Rإلنفا� خشية  �&ال�7  قتل 
من  يوجد  ال  بل  عليهم، 
يفعل aلك حÆ بني �&لئك 
�لذين ال ميلكو* �ملاb. فثبت 
معنا�  يع¹  ال  هنا  �لقتل   *�
مفهو=  له  بل  �ملعر&´، 
نفحص  Fخر...&حني 
¿تلف  على   sلنا�  bحو��
شر�ئحهم جند �* هناe فئة 
تربية  �أل&ال7   Þتر ال  منهم 
�لبخل   zجر� من  سليمة 

سـئل عمر بن اخلطـاب � عن حقوق 
الولـد على أبيـه فأجـاب: "أن ينتقي 
أمه و¢سـن اسـمه ويعلمـه الكتاب" 
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&�لشح، حيث ال يطعمو�م 
كما ينبغي، �& ال يطعمو�م 
لنموهم   dK&ضر هو  ما 
فيه  منًو� سليًما. مما ال شك 
�لدنيا Øيل   p نه ال يوجد�
 p �لسم   sبد �&ال�7  يقتل 
حلوقهم  خنق   &� طعامهم 
خوًفا من �إلنفاR عليهم +ال 
&لكن  فقط،  �ملجانني  بني 
 zما �كثر ما جند بني �صحا
من  Øله  مينعه  من   bلعقو�
طعاًما  أل&ال�7  يهيئ   *�
فيمر�  &مالئًما،  مناسًبا 
 ،zلغذ�� �z�7ال�7 �حياًنا لر&�
 �z�7K بسبب  يقعو*   &�
ألمر��  فريسة   sللبا�
مثًال.  �لرئة   Eكالتها فتاكة 
 p *&يوجد zلبخال� zهؤال&
كل �£اz �لعا� باآلال´ بل 

باملاليني.
قتل  �آلية  هذ�  تع¹  &قد 
�خالقًيا  قتًال  �أل&ال7 
يهيئ  ال  حيث  &K&حانًيا، 
�لتعليم  فرصة   zآلبا� �م 
 Rنفا+ من  خوف«  �ملناسب 
�ملاb. لذ� ينهى �هللا �ملؤمنني 
�ال  &يوصيهم  aلك،  عن 
يتر77&� �بًد� p �إلنفاR على 

صحتهم  لضما*  �&ال7هم 
&�خالقهم.

�لفعلة  �ذ�  &تشنيًعا  هذ� 
&جل  عز  �هللا  �ستخد=  فقد 
كلمة "�لقتل"، أل* �إلنسا* 
�&ال�7.   قتل  يكر�  بفطرته 
ال  �نكم  ينبهنا  تعا(  فاهللا 
�&ال7كم  تقتلو�   *� ميكن 
من   bحا  p بأيديكم 
فإنكم  aلك  �ألحو�b، &مع 
�خر�،   Rبطر تقتلو�م 
بإمد�7هم  ִדتمو*  ال  عندما 
Øال  مناسبني   sلبا&  zبغذ�
تدمر&*  &هكذ�  &شًحا، 
 p تقصر&*   &� صحتهم، 
فتقتلو�م  &تعليمهم  تربيتهم 

قتال �خالقي«...."
 p �للطيفة   0�Kإلشا� &من 
�لقرF* �لكرمي �* �لنهي عن 
�لنهي  بعد  هنا   zجا �لزنا 
عن قتل �أل&ال7 فو�Kً بقوله 
تعا(: ﴿َ&ال َتْقَرُبو� �لزَِّنا +ِنَُّه 
َسِبيًال﴾   zََسا&َ َفاِحَشًة  َكاَ* 

(٣٣ zإلسر��)
&p هذ� كما يقوb �ملصلح 
�لثا�  �خلليفة   - �ملوعو7 
عليه  �ملوعو7  للمسيح 
 )+ لطيفة   �Kشا+ �لسال=-  

�* �لزنا �يًضا يؤd7 +( قتل 
لسببني:  &aلك  �أل&ال7؛ 
يسعو*   sلنا�  *� �&�ما 
جنني  إلجها�  عموم« 
 �  �a+ �نه  &ثانيهما  �حلر�=، 
يتم �لتخلص من جنني �حلر�= 
 p – يساهم ال   Eأل� فإ* 
&تربية  تنشئة   p �لغالب- 
عل¹،  بشكل  �حلر�=  &لد� 
&من Ò يدَمر مستقبل �لطفل 
من  �ر&م«  &يعيش  عموًما 
 *� &�جبه  من   dلذ� �لو�لد 
&باستخد�=  Kعايته.  يتو( 
�لزنا"  تقربو�  "&ال  كلما0 
+( ضر&�K جتنب  �هللا  نبهنا 
�ما  �صًال...  �لزنا  مو�قع 
سبيال"   zسا&" تعا(  قوله 
 Kلزنا مضا� p *� فقد نبه به
باإلضافة  �خر�  عديد� 
�خالقية.  معصية  كونه   )+
فمثًال من يريد �لز&�� يأخذ 
p �حلسبا* �* تكو* �لفتا� 
 d� جيد� �لصحة، &بريئة من
عد&�، &0�a خلق &س#� 
 zطيبة، &كذلك �سب �&ليا
�لفتا� �لف حساp E شأ* 
�لتد�ب#  هذ�  &لكن   .Æلف�
ألنه  �لزنا،  &قت  تتخذ  ال 

هيجا*  عند  +ال  يرتكب  ال 
حيث  �لشهو�نية،  �لعو�طف 
يتخذ   *� ملرتكبه  ميكن  ال 
�لنتيجة  &تكو*  حيطة،   d�
�ألمر��  من  �لكث#  تفشي 
&من   .d7القتصا�  Kلدما�&
تعا(  �هللا   Kحذ aلك  �جل 

منه..

�سو� �لرسو+ � ~ مد�عبة 
�ألطفا+ .مما�حتهم

�حاسيس   bلألطفا  *+
 zهو��& &Kغبا0  &مشاعر 
ال بد من مر�عاִדا &+شباعها 
فالطفل  مناسب،  بشكل 
&ميا¬حه  يالطفه  من  �ب 
&قد  &جهه،   p &يبش 
يد�عب   �  bلرسو� كا* 
ֲדم  مر   �a+  &  ،bألطفا�
ما¬حهم  &Kمبا  عليهم  سلم 
على  معه  �Kكبهم   &�
قلوֲדم  ملك  &بذلك  بغلته. 
فأصبحت كلماته &تعليماته 

تنطبع p قلوֲדم مباشر�.
 :  bقا  � هرير�   Þ� عن 
لُيدلع   � �هللا   bسوK *كا"
علي،  بن  للحسن  لسانه 
لسانه  
ر�   Èلص� ف#� 



اجمللد الثاني والعشرون، العدد الرابع - شعبان ورمضان ١٤٣٠ هـ  - آب / أغسطس  ٢٠٠٩ م

٣٤

التقوى

فيهش له". 
"كا*   :bقا  � �نس  &عن 
Kسوb �هللا � يالعب ¬ينب 
 : bبنت �= سلمة &هو يقو
يا¬&ينب"  ُ¬&ينب،  "يا 

 ." ¶Kمر�
 � �لربيع  بن  �مو7  &عن 
 bسوK من  "عقلت   :bقا
� wة wها p &جهي  �هللا 
 p كانت  بئر  من  7لو  من 
K�7نا &�نا �بن ùس سنني" 

(مسلم)

�لر�ة .�لر�فة باألطفا+
"ليس   :� �هللا   bسوK  bقا
منا من � يرحم صغ#نا &� 

يوقر كب#نا" .
 �  Èلن� تعامل  &كا* 
�لو7  غاية   p  bألطفا� مع 
مر�  فذ�0  &�لرقة،  &�لر
ة 
 zهللا � �حد �بنا� bسوK قبَّل
Kجل  عند�  &كا*  فاطمة 
تقبلو*   bفقا  Eألعر�� من 
+* عندd عشر�  �بناzكم؟! 
منهم  قبلت  ما  �لولد  من 
"&ما   :�  bفقا &�حد¶ 
لعل �هللا قد نز� من   �Kيد

قلبك �لر
ة". 


ته K& K�فته  من  بلغ  &قد 
�* يصعد �لصÈ على ظهر� 
 sبالنا يصلي  ساجد  &هو 
 *� ¿افة  �لسجو7  فيطيل 
 *� ف#&�   ،Èلص� يعجل 
�عتلى  �حلسني   &� �حلسن 
يؤ=  &هو   �  bلرسو� ظهر 
 ،zلعشا� صال�   p  sلنا�
سجدته،   �  Èلن�  bفأطا
يا   sلنا�  bقا  ìفر فلما 
سجد0  +نك  �هللا   bسوK
بني ظهر�� صالتك سجد� 
قد  �نه  ظننا   Æح �طلتها 
يوحى  �نه   &� �مر   Àحد
 � aلك  "كل   :bقا +ليك؟ 
�Kحتل¹  �ب¹  &لكن  يكن 
 Æح �عجله   *� فكرهت 

يقضي حاجته" (�لنسائي).
 &كا* � يصلي &هو حامل 
سجد   �aفإ �مامة  حفيدته 

&ضعها &+�a قا= Kفعها.
�نه  بأمته   � 
ته K بلغت&
 zبكا بسبب  �لصال�  ¥فف 
طفل مر�عا� حلاb �مه. عن 
 bقا :bنس بن مالك � قا�
Kسوb �هللا �: "+� أل7خل 
p �لصال� &+� �Kيد +طالتها 
 p ¬فأجتو Èلص� zفأ×ع بكا

�مه  لوجد  �علم  مما   Íصال
ببكائه." (�بن ماجه).

&K&� عبد �هللا بن بريد� عن 
�بيه، قاb: خطبنا Kسوb �هللا 
&�حلسني  �حلسن  فأقبل   �
عليهما  عنهما)  �هللا  (Kضي 
يعثر�*  
ر�* � قميصا* 
فأخذÛا   bفنـز &يقوما*، 
 :bقا  Ò  ،fملن� ֲדما  فصعد 
�مو�لكم  ﴿+منا  �هللا   Rصد"
K�يت  فتنٌة﴾  &�&ال7كم 
 p خذ� Ò fهذين فلم �ص

�خلطبة.
قبله  +بر�هيم  �بنه   pتو &ملا   
 ،� عينا�  &Kaفت  &÷ه، 
بن  �لر
ن  عبد  له   bفقا
 bسوK عو´ �: &�نت يا

:bهللا ؟ فقا�

ة ملن K يا �بن عو´، +�ا" 
 *+"  :bقا& بأخر�"  �تبعها 
�لعني تدمع، &�لقلب �ز*، 
يرضي  ما  +ال   bنقو &ال 
Kبنا، &+نا بفر�قك يا +بر�هيم 

(dKلبخا�) "*ملحز&نو
 &هذ� �لر
ة ليست ألبنائه 
 zألبنا عامة  هي  بل  فقط 
بنت   zا×� قالت  �ملسلمني. 
Kضي  جعفر  ¬&جة  عميس 

 bسوK هللا عنها : 7خل علي�
�هللا � فدعا ب¹ جعفر فر�يته 
÷هم &Kaفت عينا� فقلت يا 
Kسوb �هللا �بلغك عن جعفر 
شيz؟ قاb: "نعم قتل �ليو=" 
 :bفقا &Kجع  نبكي،  فقمنا 
طعاًما  جعفر   bآل "�صنعو� 
يشغلهم"  ما   zجا قد  فإنه 

(�لترمذd &�بن ماجه).

 �لعد+ بني �أل.ال�
+* �لكث# من �آلباz يلهبو* 
�لغ#� &�لتباغض بني �أل&ال7 
بني  �ملعاملة   p بتمييزهم 
�لز�ئد  كاالهتما=  �&ال7هم، 
 *&7 &�حد  حاجة  بتلبية 
عنه  �ى  مما  &هذ�  �آلخر. 
 *� ف#&�   ،� �هللا   bسوK
من  طلبت  K&�حة  بنت 
�ملوهبة البنها  ¬&جها بعض 
طلبت   Ò بش#  بن  �لنعما* 
 �  bلرسو� ُيشهد   *� منه 
على هذ� �ملوهبة، فأخذ �بنه 
&�تى Kسوb �هللا � فقاb: يا 
Kسوb �هللا +* �= هذ� (بنت 
 eحة) �عجبها �* �شهد�&K
البنها،  &هبت   dلذ� على 
"يا   :� �هللا   bسوK  bفقا
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بش# �لك &لد سو� هذ�"؟ 
"�كلهم   :bفقا نعم.   :bقا
 :bهبت له مثل هذ�"؟ قا&
 ،¶a+ فال تشهد�" :bال. قا
 "Kجو على  �شهد  ال  فإ� 
 *� eيسر� " :bية قا�&K p&
يكونو� +ليك p �لf سو�z"؟ 
 �  Èلن�  bقا بلى.   :  bقا

"فال +a¶" (K&�� مسلم).

�لدعاq لألطفا+
عنها  �هللا  Kضي  عائشة  عن 
قالت: "كا* �لنÈ � يؤتى 
 Íفُأ �م،  فيدعو  بالصبيا* 
فدعا  ثوبه  فباb على   Èبص
مباz فأتبعه +يا� &� يغسله" 

طلب  �نه   sعبا �بن   d&ير
من خالته �* توقظه ليصلي 
0�a ليلة مع �لنÈ � &هو 
 d&ير& سنني،    ١٠ �بن 
كيف كا* �لنÈ � يعطف 
عليه &ميسح بيد� �ليمÃ على 
 p يؤنسه  Æنه حa�& سه�K
�هللا  7عا  &�نه  �لبيت.  ظلمة 
�لدين،   p يفقهه   *� له 
 Èر� تربية �لنÙ ´كلنا نعر&
 dذ� �لغال= �لذ� �z7عا& �
�صبح فيما بعد حf �ألمة.

�حتر�S .تقدير �لطفِل
�ل�   Kألمو� �هم  من  &هذ� 
�7ئًما،  �لطفل  +ليها  �تا� 
غالًبا.   zآلبا� عنها  &يغفل 
ُيشعر   �  Èلن� كا*  فقد 
&تقدير  مبكانتهم  �لناشئة 
�بو  سيدنا   d&#ف �aִדم، 
سعيد �خلدdK � �* سعد 
بن مالك � ممن �سُتصِغر 
 *+  �  bيقو �حد،  يو= 
+ليه،  نظر   �  bلرسو�
مالك؟  بن  سعد   :bقا&
قاb: نعم بأÞ �نت &�مي. 
فقّبلت  منه  فدنو0   :bقا
Kكبته، فقاF" : bجرe �هللا 
قتل  قد  &كا*  �بيك"،   p
عامله  فقد  شهيد¶.  يومئٍذ 
تعزية  &عّز��   �  bلرسو�
مصيبته   p سا��&&  ،Kلكبا�
بعد ميد�* �ملعركة مباشر�.

 �a+ �نه:"كا*  �حلديث   p&
فاطمـــة  عليه  7خلت 
بيدها  فأخذ  +ليها  قــا= 
 ، wلسه  &�جلسها  &قبلها 
&كا* +�a 7خل عليها قامت 
&قبلته  بيد�  فأخذ0  +ليه 
&�جلسته w pلسها." (�بو 

�7&7 &�لترمذd &�لنسائي)

"�ََتاَنا   :bقا  � �نٍس  َعْن 
Kَُسوbُ �هللا � َ&َنْحُن ِصْبَياٌ* 

َفَسلََّم َعَلْيَنا." 
 b&� *عبد �هللا بن �لزب# كا
باملدينة،   للمهاجرين  مولو7 
سنني  سبع  �بن  &هو   zجا
�هللا   bسوK ليبايع  Ùا*   &�
حني   bلرسو� فتبسم   ،�
�FK مقبًال +ليه Ò بايعه ... 

(مسلم). 

تأ�يب �ألطفا+
 zآلبا� �إلسـال=  
ل 
كب#�  مسؤ&لية  &�ألمها0 
p تربية �ألبناz ، &+عد�7هم 
�حليا�.   zعبا� �لكامل حلمل 
"�كرمـو�   :�  bيقـو
�7ֲדم"  &�حسنو�  �&ال7كم، 

(K&�� بن ماجه).
&قاb �يض«: "من &لد له &لد 
&�7به..."  �×ه  فليحسن 
شعب   p �لبيهقي   ��&K)

�إلميا*)
يزيدهم   zألبنا� +كر�=   *+
حب« لآلباz، &لكن ال ينبغي 
�* يكو* �إلكر�= +( �حلد 
 E7أل� zسو )+ d7يؤ dلذ�
باإلفر�p Ç �لتدليل، لذلك 

قاb �: "&�حسنو� �7ֲדم".
&�لد  £ل  "ما  �يض«:   bقا&
 E7� من  �فضل  £ًال  &لد� 


د).� ��&K) "حسن
 �  bلرسو� �كد  فقد   *a+
 zألبنا� تأ7يب  حسن  على 
 p �سوته  كانت  فكيف 

aلك؟

ة K  �  Èلن� كا*  لقد 
&السيما   sللنا متجسد� 
يأخذ  فكا*   ،bألطفا� مع 
&¬ما=  �لرفق  مبجامع 
�لعقوبة  &كانت  �لسكينة، 
 Èلن� Fخر &سيلة يستعملها 
�هللا  Kضي  عائشة  عن   .�
 Eضر "ما  قالت:  عنها 
Kسوb �هللا � بيد� قط +ال 
�* �اهد p سبيل �هللا، &ال 
¬&جة"  &ال  خا7م«   Eضر
 d7ينا كا*  بل  (مسلم). 
بالرفق &�ألنا� &�حللم: "+* 
�هللا Kفيق �ب �لرفق p �ألمر 
 �&K& .(متفق عليه) ".كله
"خدمت   :bقا  � �نس 
سنني  عشر   � �هللا   bسوK
&ما  قط،   ´�  �  bقا فما 
ِلَم  صنعته   zلشي  �  bقا
تركته   zلشي &ال  صنعته؟ 
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� تركته" (مسلم). يا حللم 
�ملصطفى �، ١٠ سنو�0 
خا7مه  فيها  ينهر   � كاملة 
�بنه،  &� يزجر� &هو ليس 
خاطر�  يطيب  كا*  بل 
�هله  &حاجة  حاجته   Èيل&
"�للهم   :bفقا له  &يدعو 
له   eKكثر ماله &&لد� &با�

.(dKلبخا�) "فيما �عطيته
على   Eلعقا� مبد�   *+
تقر�  مبد�  هو  �خلطأ 
&�لشريعة  �إلنسانية  �لفطر� 
لصيانة  &aلك  �إلسالمية، 
�إلنسا*  &حيا�  �ملجتمع 
 *� قبل  �لشر   Àجتثا�&
 *� +ال  �مر�،  يستفحل 
�لعفو  شر�  قد  �إلسال= 
&جعله  عليه  &حث  �يضا 
�هللا   )+  Eللتقر سببا 
 zَُجَز�&َ﴿ Kضا�:  &نيل 
َعَفا  َفَمْن  ِمْثُلَها  َسيَِّئٌة  َسيَِّئٍة 
�هللا  َعَلى  َفَأْجُرُ�  َ&َ�ْصَلَح 
اِلِمنيَ﴾  �لظَّ ُيِحبُّ  ال  +ِنَُّه 
(�لشو�K ٤١)..  فا�د´ 
كانت  فإ*  �إلصال�  هو 
 )+ �لسبيل  هي  �لعقوبة 
aلك فلتكن &+* كا* �لعفو 
فياحبذ�.   لإلصال�   d7يؤ

 p �لعا=  �ملبد�  هو  هذ�   *+
�لشريعة �لكاملة �ل� تر�عي 

كل �لظر&´. 
يعرفو*  ال  عامة   bألطفا�&
ما ينفعهم  &ما يضرهم، لذ� 
 Æفع عنهم �لتكليف حK فقد
�لبلوì &هم �يضا متفا&تو* 
p �لفهم &�لذكاz &¿تلفو* 
&�لطبا�،  �ألمزجة   p
فيهم  �لباعث  ¥تلف  &�ذ� 
�لطاعة،  &عد=  �خلطأ  على 
بالرفق   sلنا�  )&� &�لطفل 
&�لصفح  &�لعفو  &�للني، 
 �aقلب �لطفل، فإ Eالجتذ�
مع  فيه  مرغوبا  �لعفو  كا* 
 )&� Kفهو مع �لصغا Kلكبا�

&�&جب.
&قو�   bحا ينبغي  لذ�   
�لطفل p �خلطأ �* نبد� معه 
بالتوجيه &�إلKشا7، &�لتنبيه 
 bلتعليم. &يتفا&0 �ألطفا�&
من  فمنهم  �الستجابة   p
تكفيه �ملوعظة �لرقيقة &منهم 
من �تا� للتوبيخ &�لتقريع، 
معه   dجتد ال  من  &منهم 
لكن  �حلسية،  �لعقوبة  +ال 
Fخر  �لوسيلة  هذ�  �جعل 
&سيلة عندما ال جتدd كل 

�لوسائل �ألخر�. &�ب �* 
يكو* �لعقاE بر
ة &هدفه 
�لتشفي  &ليس  �إلصال� 
&�النتقا=، &�* يكو* متفًقا 

مع �خلطأ. 
 &p �حلديث قوله � لعمر 
(�) &كا*  �Þ سلمة  بن 
&كانت  حجر�،   p غالًما 
�لصحفة   p تطيش  يد� 
فيه  يوضع   dلذ�  zإلنا�-
سم  غال=،  "يا  �لطعا=-: 
&كل  بيمينك،  &كل  �هللا، 

مما يليك" (متفق عليه).
 � هرير�  �بو   �&K&
علي  بن  �حلسن  �خذ   :bقا
من  متر�  عنهما  �هللا  Kضي 
 p فجعلها  �لصدقة،  متر 
(كخ   :�  Èلن�  bفقا فيه، 
 :bقا  Ò ليطرحها،  كخ). 
نأكل  ال  �نا  شعر0  "�ما 

�لصدقة".
&�خ#¶ �&7 �* �ختم �لكال= 
عليه  �ملوعو7  �ملسيح   bبقو
 Eير� �* ضر dلسال= �لذ�
 eحتت �لشر �Kأل&ال7 يند�
&كأ* �لضاEK �جللف يريد 
�* يشرe نفسه مع �هللا تعا( 
:bد�ية &�لربوبية فيقو�� p

&�لتربية  ��د�ية   *+"
�هللا  عمل  من  �حلقيقيتني 
تعا(. �ما �ملطا�7K �لشديد� 
على   Kإلصر��  p ¬&لتجا�&
�أل&ال7  ¬جر  �ع¹  �مر.. 
صغ#�  كل   p &عتاֲדم 
&كب#� &كأننا £ن نعطيهم 
 )+ &سنهديهم  ��د� 
 bنبتغيه.. �قو dلطريق �لذ�
�خلفي   eلشر� ملن  هذ�   *+
�صحابنا  على  �ب   dلذ�
 d7جتنبه. �ما �نا فأ7عو أل&ال
�ألساسية   Å7ملبا� &�علمهم 
&E�7F �لتعلم بشكل عابر، 
كل  �هللا  على  �توكل   Ò
(�مللفوظا0 �٢  �لتوكل". 
 Ï ٥) (�خلز�ئن �لدفينة Ï

.(٤٠٣

�ملر�جـع:
* �لقرF* �لكرمي

�لشريف   dلنبو� �حلديث  موسوعة   *
(�لصحا� &�لسنن &�ملسانيد) 

بش#  مر¬�  حلضر�  �لكب#،  �لتفس#   *
�لدين �مو7 �
د �، �ملجلد �لر�بع، 

zإلسر�� �Kسو
* كتاE �خلز�ئن �لدفينة

 Muhammad saw: The restorer *

للسيد�  مقالة   ،of  Family values

خولة شا*.


