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للتربية   �� شك  ال 
 Wبالغ  Vثر� ��لعقيد_ 
�إلنسا�.  سلو�  على 
تربية  بد�ية   � �هللا  %سو&  عد  لقد 
��مرنا  مباشر_  �ال7ته  بعد  �لطفل 
بتعليم �أل�ال7 �أل7; ��ألخالc منذ 
 (  �Dنؤ بأ�  علمنا  فعندما  �لصغر. 
 F�%� من  �لغاية  كانت  �ملولو7،   �D�
Dلك لفت �نتبا@ �آلباF بأ� �قت تربية 

�لولد قد بد� من حلظتها.
 ��Dأل�ملوعو7 � عن �ملسيح �يقو& 
�ل-  ”فالكلما�  �ملولو7:   �D�  (
تتناهى 0[ �أل�D ) هذ� �لوقت تتر� 
�إلنسا�   cخال�  ( ملحوظا   Vuتأث

�ظر�فه...“
 �� �لشريف  �حلديث   (  7%� لقد 
تنا�&   uصغ طفل  �هو   � �حلسن 

مر_ متر_ من متر �لصدقة، فأ7خل �لن� 
� 0صبعه ) فمه ��خرجها منه قائال: 
َدَقُة"  ”ِكْخ ِكْخ َفِإنَّا َال َتِحلُّ لََنا �لصَّ
مسند  باقي  كتا;  �kد،  (مسند 
�ملوعو7  �ملصلح  يشر�  �ملكثرين). 
� هذ� �حلديث  قائًال: �� %سو& 
للحسن:  �لقو&  يريد  كا�   � �هللا 
�±ب  ميينك  بكد  تأكل   �� عليك 
�ال تكو� عالة على �آلخرين“. �) 
��قعة �خر^ قا& �لن� � لطفل عند 
تنا�& �لطعا�: ”َيا ُغَالُ� َسمِّ �هللا َ�ُكْل 
(صحيح  َيِليَك“  ا  ِممَّ َ�ُكْل  ِبَيِميِنَك 

مسلم، كتا; �ألشربة).
من �ملالحظ من �مثا& هذ@ �ألحا7يث 
بأ� �ألطفا& �لذين �جهت ,م هذ@ 
�ملالحظا� �لتربوية كانو� ) طفولتهم 
�ملبكر_  �مع Dلك كا� %سو& �هللا �  

�حلسنة.   cألخال�� �آل7�;  يعلمهم 
0ال �نه، ) �يامنا هذ@، كثVu ما يظن 
 Vuصغ &�ª ا ماRخطًأ �� �لد Fآلبا�

كي يفهم �كي يبد��� بتربيته.
�لتقليد،  على  مفطو%  �لطفل  �لكن 
 ]0 �يستمع  �بويه  يقلد  فهو 
�بو�@ شيئا  يعلمه  فإ� \  �حا7يثهما. 
قلد �فعا& �آلخرين. �عليه فإ� \ تتلق 
فستتلقى   uخل��  ºل� �حا7يث  �Dنه 
�حا7يث �لشر حتمW �ينحر< سلو� 
مر�%  �مع   .Vيد�%  Vيد�% �لطفل 
طفلهما  بأ�   Fآلبا� يد%�  �لوقت، 
 cيسر� �يكذ;  معاملتهما   Fيسي
�ملسا�¥؛  من  Dلك   uغ �يرتكب 
�يبد��� بنسب هذ@ �لصفا� �لسيئة 
تا%_  �آلخرين   ]0� تا%_  �لو%�ثة   ]0
�خر^ مبا تعلمه منهم، �يصفونه بأنه 

ıb�‰�i˛a@ şä�čiıb�‰�i˛a@ şä�či

$لدكتوSR سال^ علي $ل[$قي
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�لد عاc باألصل، �هم ال يد%كو� 
جتا@  �سلوكهما  تقصRuا  بأ� 
بعضهما �جتا@ �بنهما كا� خاطئW مما 

�7^ به 0[ �ال¤ر�<. 
�0 سلو� �آلباF ينعكس على سلو� 
�لطفل  Ãاطبة  علينا  لذلك   .Fألبنا�
بكل �7;، ألنه سيخاطبنا ��اطب 
�آلخرين كما %�نا Âاطبه. لقد Dكر 
حيث  %�ئعة  نكتة   � �لكرمي  �لن� 
��ال7كم  تشتمو�  ال  معنا@  ما  قا& 
مَلٌك  قا&  �لد@  �حد  شتم   �D0 ألنه 
كذلك.  فيصبح  كذلك  يكو�   ��
�ملالئكة تظهر  يع¾ هذ� �حلديث �� 
 V%�قيل للطفل مر �Dألعما&. فإ�نتائج 
بأنه سيF، فإنه ُيرسخ ) Dهنه هذ@ 
كذلك.  يصبح  �لنهاية   (� �لصو%_ 
 Wلولد بل يعلَّم �خالق�فيجب �ال يشتم 
ع  kيد_ �ُيمد� على sاسنه �يشجَّ

على فعلها ��إلتيا� باملزيد منها.
قلب   ( يغرسو�   ��  Fآلبا� على 
�لطيف،   ßصا �نه  فكر_  �لطفل 
َمْوُلو7ٍ  لقد قا& %سو& �هللا �: كلُّ 
 �ْ�َ 7َ�ِنِه  ُيَهوِّ َفَأَبَو�ُ@  �ْلِفْطَرِ_  َعَلى  ُيوَلُد 
َساِنِه. �يؤكد سيدنا  َر�ِنِه َ�ْ� ُيَمجِّ ُيَنصِّ
�ملسيح �ملوعو7 �: ”�0 �إلنسا� 
ُخلق صاحلW �ليست �لسيئة 0ال صد� 
عال@، �ما �ملعد� �لذP خلق منه فهو 
�حلسنة كلها. فيجب �� يطلع �لطفل 

ح�  �حلقيقة  هذ@  على  صغر@  منذ 
 Kليأ� عنه  �يز�&  بالشجاعة  يتحلى 
�ألمل  من  �لقلب  فخلو  ��لقنو¸، 
بالطها%_ هو �صل �لسيئا� كلها“. 

(0جناª�� �ملسيح  �ملوعو7 � )
 ينبغي �� يعهد للطفل �ظائف تناسب 
عمر@. ميكننا، على سبيل �ملثا&، �� 
�لطفل باملسئولية ��لثقة  ننمي شعو% 
�ملا&  بعض  بإعطائه  �Dلك  بالنفس 
ֲדذ�  ´كمة  يتصر<  كيف  �تعليمه 

�ملبلغ. 
 F�جز�  ]0 �ملبلغ  يقسم  بأ�  فنوجهه 
 Pيشتر�  FزÒ لنفسه   Pفيشتر
 Fجلز� ��صص  �خر   FزÒ إلخوته 
هكذ�  للمحتاجني.   fºللت �ملتبقي 
ُنعلِّم �لطفل �البتعا7 عن �ألنانية كما 
مبلغ   _%�70 كيفية  صغر@  منذ  نعلمه 

من �ملا&.

تلقى   Pلذ� �لطفل  يكº هذ�  فعندما 
سيقو�  صغر@،   ( صاحلا   Wتعليم
بالطريقة   Pلشهر� %�تبه  بتقسيم 
 Wمد%ك ��لد�@  0ياها  علمه  �ل- 
﴿َ�ِفي  �لكرمية  �لقر�نية  �آلية  مع½ 
َ��ْلَمْحُر�ِ�﴾  اِئِل  لِلسَّ َحقٌّ  َ�ْمَو�ِلِهْم 
 Vمطهر  cفيتصد  .(٢٠ (�لذ�%يا�: 
�مزكيW نفسه. �بالتا  سيزهد باملا& 
�يعر< بأ� �ملا& �سيلة �ليس غاية. 
عندها ال يسع هذ� �لشخص 0ال �� 
يترحم على �بوين غرسا فيه �لتعاليم 
�إلسالمية �لسامية. ֲדذ@ �لطريقة ننقذ 
�طفالنا من �� يكونو� ما7يني يسعو� 
0[ �ع �ملا& بش� �لوسائل �ملشر�عة 

�غu �ملشر�عة.
فاخلليفة �أل�& للمسيح �ملوعو7 �، 
كا�   � �لدين  نو%   Àحلا� سيدنا 
 ،Wلكرمي �كا� حكيم�للقر��  Wحافظ

 �فإذا قيـل للطفل مرارًا بأنه سـيء، فإنه ُيرسـخ 
ذهنه هذه الصـورة و� النهاية يصبح كذلك. فيجب 
أال يشـتم الولد بل يعلَّم أخالقًا يـدة وُميدح على 
ع على فعلها واإلتيان باملزيد منها. Zاسـنه ويشـجَّ
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�خلوقW. فلننظر 0[ �لتربية �ل- تلقاها، 
فقد �%7 ) كتا; ”حيا_ نو%“ مآثر 
��لدته فيقو&: ”كانت ��لدÇ مغرمة 
جدV بتعليم �لقر�� �لكرمي، ��0 تأثuها 
بالقر��  كلنا مشغوفني  قد جعلنا  فينا 
�لكرمي“. �يقو& سيدنا نو% �لدين �  
�يضW: ”قد Áعت �لقر�� �لكرمي ��نا 
) بطن �مي، � Áعته ) حضنها، � 

7%سته على يدها“.
�ملثابر_  علينا  لنا،  حسنة  �سو_  هذ@ 
�إلسالمية  �جلماعة   Fبنا� �بنائنا،  جلعل 
�لرجا&   Fهؤال كأمثا&  �ألkدية، 
��لنساF �لصاحلني. �هذ� ما متنا@ �ملسيح 
�ملوعو7 � منا �من �ألجيا& �لقا7مة 
لرÍية  لتتطلع  %�حي   �0” فيقو&: 
�لكثuين  فيه   ^%�  Pلذ� �ليو�  Dلك 
من �اع- �لذين قد Ìلو� عن �لكذ; 
حقيقة �عقد�� عهدV صا7قW مع %ֲדم 
 Àشر“(منها كل  سيجتنبو�  �¨م 

�لطالبني)
لنكو�  جهدنا  بكل  نسعى   �� ±ب 
 � �ملوعو7  �ملسيح  لرغبة   Wق�مصد
 .cلصد�نا Fفنكو� صا7قني �نعلم �بنا
�لكذ;.  من  �طفالنا   D0نقا من  بد  ال 
 Kسا� ألنه   M�ألمر� �خطر  فالكذ; 

كل %Dيلة.
منهما،  �نتبا@   ��7� �لو�لد��،   �� 0ال 
 uغ بشكل  �لكذ;  طفلهما  يعلما� 

 Wشيئ �أل�  فعلت   �D0 فمثًال  مباشر. 
�%�ها �بنها، �سأ,ا �أل; %�7 عليه 
بأ¨ا \ تفعل Dلك. �� �� تناP7 �أل� 
 �0 شيئا  تعطيه   �� 0يا@  ��عد_  طفلها 
�تى، فيأÇ فال تعطيه شيئW. َعْن َعْبِد �هللا 
ْبِن َعاِمٍر � �َنَُّه َقاَ& 7ََعْتِني ُ�مِّي َيْوًما 
َ�َ%ُسوُ& �هللا � َقاِعٌد ِفي َبْيِتَنا َفَقاَلْت: 
َها َتَعاَ& ُ�ْعِطيَك، َفَقاَ& َلَها َ%ُسوُ& �هللا 
َقاَلْت:  ُتْعِطيِه؟"   �ْ�َ  �ِ7ْ%َ�َ "َ�َما   :�َ
ُ�ْعِطيِه َتْمًر�، َفَقاَ& َلَها َ%ُسوُ& �هللا �: 
ُكِتَبْت  َشْيًئا  ُتْعِطِه  َلْم  َلْو  0ِنَِّك  "َ�َما 

َعَلْيِك ِكْذَبٌة".
 حو��7 كهذ@، على عد� �Rيتهما ) 
 Wتشكل 7%س ،Wحيان� Kلنا�� Fآلبا�نظر 
قويW لن ينسا@ �لطفل ) �لكذ; �عد� 
جهد  من   Fآلبا� بذ&  �مهما   .Fلوفا�
�عد  ”من  بأنه  �بنهما  لتعليم  الحقا 
 “cتسر ال  تكذ;،  ”ال   ��   “à�
فلن ±دP نفعW ألنه %�^ بشكل عملي 
منهما.  صا%7�   Fلوفا� �عد�  �لكذ; 
ر� بأ� �فعا&  �سيد%� هذ� �لطفل مبكِّ

��لديه Ìالف �قو�,ما.
 �� فعلينا  ألبنائهم،  قد�_  هم   Fفاآلبا
نتحلى بالصدc بوجو7 �لطفل �� بغيابه 
ائيW سيئة �لكذ; من بيوتنا  كي ُنلغي̈ 
�جننب �نتقا& هذ� �ملرM 0[ �ألجيا& 
 �0"  :� sمد  سيدنا  يقو&  �لقا7مة. 
 Pْلِبرَّ َيْهِد�ْلِبرِّ �0ِ�ََّ �0َِلى  Pَيْهِد cَْد �لصِّ

َحتَّى   cُلََيْصُد �لرَُّجَل   َّ�0ِ�َ �ْلَجنَِّة  0َِلى 
يًقا �0ِ�ََّ �ْلَكِذَ; َيْهِدP 0َِلى  َيُكوَ� ِصدِّ
�لنَّاِ%  َيْهِدP 0َِلى  �ْلُفُجوَ%  �ْلُفُجوِ% �0ِ�ََّ 
�0ِ�ََّ �لرَُّجَل لََيْكِذُ; َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد 
�ًبا“ (صحيح �لبخا%P، كتا;  �هللا َكذَّ

�أل7;).
يتأثر   &Ñمل� من  �لطفل   Àر� �عندما 
 uآلخرين، لذلك نصحنا �م�بسيئا� 
�لعزيز  بنصر@  تعا[  �هللا  �يد@  �ملؤمنني 
فيه  يكو�   Pلذ� �ملحيط  نر�قب   ��”
 Mُّال7نا“. �بالتا  للتقليل من تعر��
من  خا%جية  هجما�  من  �ألطفا& 
ُيسمح  ال   �� ±ب   ، �ُخللق   Fسو
بل  �حدهم  �صدقائهم  باختيا%  ,م 
ينبغي �� يتم Dلك بإشر�< �لو�لدين، 
�خالقهم  كانت  من  �ليوجه الختيا% 
هذ�  من  �لو�لد��  �سيستفيد  عالية. 
�ألطفا&   Fبا� على  بالتعر<  �الختيا% 

P�D �ألخالc �لعالية.
يقو& �مu �ملؤمنني نصر@ �هللا ) ختا� 
-١٠-٠١  ( �لقاها  �ل-  خطبته 

٢٠١٤ : ”إلصال� �حلالة �لعملية áة 
حاجة ماسة للجهو7 �لكثu_ ��لفحص 
�ملستمر“. علينا VD0 كآباF �� نر�قب 
سلوكنا ��لفاظنا، �ثناF تربية �طفالنا، 
مر�قبة حثيثة، كي نكو� ¤ن ��بناÍنا 
مسلمني حقيقيني ´سب ما كا� يريد 

منا �ملسيح �ملوعو7 �.


