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مقدمة 

احلمد هلل رب العاملني والصاة والس����������ام على أشرف األنبياء 
واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني أما بعد: 

فإن نعم اخلالق س����������بحانه كثرية ومن أعظم وأجل نعم اهلل على 
اإلنس����������ان أن وهبه الزوج والذرية وجعلها من زينة احلياة الدنيا كما 

قال س����������بحانه وتعاىل: نب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  
تع����������اىل:  وق����������ال  مب)1(  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ    پ   

يب   ىب   مب   خب   حب    جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   نب 
حج   يث   ىث   مث   جث   ىتيت   مت    خت   حت   جت  

مج  جحمب)2(.
م����������ن الطباع املغروزة يف النفوس حمب����������ة األوالد، قيل لرجل: أي 
ولدك أحب إليك؟ قال: صغريهم حىت يكرب، ومريضهم حىت يربأ، 

وغائبهم حىت حيضر)3(، فهي حمبة جبل الناس عليها .
وكان األنبي����������اء عليهم الصاة والس����������ام حريصني على الذرية 
الصاحلة اليت ترث العلم النافع والعمل الصاحل وتواصل مسرية الدعوة 

والباغ، قال تعاىل عن زكريا عليه الس����������ام:نب ڦ  ڦ  ڦ  
چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ  

)1( الكهف، اآلية: 46 .
)2( النحل، اآلية: 72 .

)3( ابن حجر العسقالني، اإلصابة، 331/5، االبشيهي، المسطرف في كل فن 
مستظرف، 21/2 .



عنــــايــة الــداعيــة بــــأوالده 4

)1(، ق����������ال ابن كثري: 
چ   ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  مب

»سأل اهلل ولداً يكون نبيا من بعده ليسوسهم بنبوته ما يوحى إليه، 
فأجيب يف ذلك«)2(،وتزداد النعمة كمااًل وهباًء حني مين اهلل عليهم 
باالس����������تقامة واهلداية فهم االمتداد الطبيعي للداعية إذ هبم يستمر 
العمل الصاحل وال ينقطع كم����������ا أخرب النيب @ فيما رواه أبوُهَري�َْرَة 
ْنَساُن  > َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإَذا َماَت اْلِ
ان�َْقطَ�������َع َعْن�������ُه َعَمُلُه ِإلاَّ ِمْن ث�ََلثٍَة ِإلاَّ ِمْن َصَدقَ�������ٍة َجارِيٍَة َأْو ِعْلٍم 
ي�ُْن��ََفُع ِبِه َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلهُُ«)3( قال النووي: ) قَاَل اْلُعَلَماء : 
َمْعَن احلَِْديث َأنَّ َعَمل اْلَميِّت ي�َن�َْقِطع ِبَْوتِِه، َوي�َن�َْقِطع َتَدُّد اْلثَواب 
َلُه، ِإالَّ يف َهِذِه اأْلَْش����������َياء الث�ََّاثَة ; ِلَكْونِِه َكاَن َسَببَها; فَِإنَّ اْلَوَلد ِمْن 
َكْس����������به، وََكَذِلَك اْلِعْلم الَِّذي َخلََّفُه ِمْن ت�َْعِليم أَْو َتْصِنيف، وََكَذِلَك 

الصََّدَقة اْلَارِيَة ()4( .
وملا كانت العناية ب����������األوالد بتلك املنزلة كان حقاً على الدعاة 
أن يول����������وا هذا املوضوع جل اهتمامهم ليكون أبلغ يف االس����������تجابة 
لدعوهتم قال اإلمام اب����������ن القيم: » فمن أمهل تعليم ولده ما ينفعه 
وتركه س����������دى فقد أساء إليه غاية اإلس����������اءة وأكثر األوالد إمنا جاء 
فس����������ادهم من قبل اآلباء وإمهاهلم هلم وترك تعليمهم فرائض الدين 
وس����������ننه فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفس����������هم ومل ينفعوا آباءهم 
كبارا كم����������ا عاتب بعضهم ولده على العق����������وق فقال يا أبت إنك 

)1( مريم، اآلية: 5 -6 .
)2( تفسير القرآن العظيم، 109/3 .

)3( صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، 
رقم 1631 . 

)4( صحيح مسلم بشرح النووي، 85/11 .
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عققتين صغريا فعققتك كبريا وأضعتين وليدا فأضعتك ش����������يخا« )1( 
ويف ظين أن هذا البحث سيسهم إن شاء اهلل تعاىل يف تلية مظاهر 

تلك العناية يف ضوء نصوص الكتاب والسنة وسري الصاحلني.
وتظهر أمهية احلديث عن هذا املوضوع إضافة إىل ما تقدم من 

خال النقاط التالية: 
1 – أن عناية الداعية بأوالده فيه تأكيد لصدقه يف دعوته ألن 

أوىل الناس خبري الداعية أقرب الناس إليه.
2 – قيام الداعية هبذا الواجب أعين العناية باألوالد فيه استجابة 
ألمر اهلل س����������بحانه وتعاىل يف القيام بسؤولية رعاية األوالد والسعي 

يف وقايتهم من عذاب اهلل حتقيقاً لقوله سبحانه تعاىل: نب ۈ  ۈ  
ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  

ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  مب )2(.
3 – األوالد ه����������م عضد الداعية وهبم يصول وجيول فإذا كانوا 
مستقيمني على طاعة اهلل انعكس ذلك على نفسية الداعية سكينة 
وطمأنينة وكانوا عوناً له عل����������ى الدعوة ويف الانب اآلخر إذا قصر 
الداعية يف هذا الانب فلربا س����������بب ذل����������ك له نكوصاً عن الدعوة 

وتقاعساً عن القيام بواجباهتا .

)1( تحفة المودود في أحكام المولود، 252 .
)2( التحريم، اآلية:6 .
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أهداف الموضوع :
أواًل: بيان منهج القرآن الك����������رمي يف العناية باألوالد من خال 
حديث القرآن ع����������ن الدعاة مع أوالدهم ويف مقدمتهم رس����������ل اهلل 
عليهم الس����������ام، وهذا سيعطي البحث بعداً تأصيلياً حتتاجه حبوث 

الدعوة .
ثانياً: بيان منهج الس����������نة النبوية من خال تسليط الضوء على 
عناية النيب صلى اهلل عليه وسلم - وهو سيد الدعاة - باألوالد ويف 

ذلك توجيه للدعاة للعناية بأوالدهم.
ثالث����������اً: تلية اله����������ود الدعوية اليت يبذهلا الس����������لف الصاحل مع 

أوالدهم .
رابعاً: بيان الوس����������ائل اليت سلكها األنبياء والصاحلون يف دعوة 

أوالدهم.
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عناصر الموضوع 

المبحث األول: عناية األنبياء عليهم السلم باألولد .
املطلب األول: سؤال اهلل الذرية الصاحلة.

املطلب الثاين: وصية األوالد بتوحيد اهلل عز وجل وتقواه.
املطلب الثالث: أمر األوالد بالصاة.

املطلب الرابع: متابعة أمر استقامة األوالد.
المبحث الثاني: عناية نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم باألولد.

املطلب األول: ترسيخ العقيدة يف نفوس األوالد.
املطلب الثاين:أمر األوالد بالصاة.

املطلب الثالث: الدعاء لألوالد.
املطلب الرابع: رمحة األوالد.

املطلب اخلامس: منح األوالد احلنان.
املطلب السادس: ممازحة األوالد.
املطلب السابع: تأديب األوالد.

المبحث الثالث:عناية السلف الصالح بأولدهم .
املطلب األول: تعويد األوالد على العبادات.

املطلب الثاين: تعليم األوالد العلم.
املطلب الثالث: تقومي سلوك ومنطق األوالد.

املطلب الرابع: إرسال األوالد إىل املؤدبني.
المبحث الرابع: وسائل عناية الدعاة باألولد .

املطلب األول: حسن اختيار الزوجة.
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املطلب الثاين:القدوة احلسنة من الداعية لألوالد .
املطلب الثالث: حوار الدعاة مع األوالد.

املطلب الرابع: حسن تعامل الداعية مع أوالده .
املطلب اخلامس:تزويد الداعية ألوالده بالتجارب والوصايا احلسنتني.

الخاتمة وفيها أبرز الن�ائج وال�وصيات.
وقد التزمت يف هذا البحث اآليت:

عزو اآليات القرآنية إىل مواضعها يف القرآن الكرمي.. 1
إذا كان احلدي����������ث خمرجاً يف الصحيحني أو يف أحدمها فا . 2

أتع����������رض للحكم عليه لتلقي األمة هلذين الكتابني بالقبول.أما 
إذا ورد عند غريمها فأجتهد يف البحث عن حكمه.

خرج����������ت األحاديث ال����������واردة يف ثنايا البح����������ث من كتب . 3
احلديث املعتمدة.

توثي����������ق املادة العلمية وذلك بذكر املصدر واملرجع للمعلومة . 4
يف اهلامش مكتفياً باسم املؤلف والكتاب.

أخرت ذكر طبعة أي كتاب وناش����������ره وتاريخ ذلك إىل ثبت . 5
املصادر واملراجع خشية أن تطول احلواشي.

التزم����������ت بطبعة واحدة للمص����������ادر واملراجع وعند اختاف . 6
الطبعة تذكر يف اهلامش. 

 هذا وأسأل املوىل الكرمي أن يبارك فيه وينفع به وأن يتقبله 	. 
بقبول حسن واحلمد هلل رب العاملني.
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مفهوم العناية باألولد:
قبل الدخول يف املوضوع حتسن اإلشارة إىل املقصود من مفهوم 

العناية باألوالد يف هذا البحث .
جاء يف لس����������ان العرب :عناه األمر يعنيه عناي����������ة وعنياً: أمهه، 
واعتن ه����������و بأمره:اهتم، وعين باألمر عناي����������ة)1(، يقال هذا أمر ال 
يعني����������ين أي ال يش����������غلين ويهمين )2(، ونخلص م�������ن هذا إلى أن 
المقصود من العناية في هذا البحث اه�مام الداعية بأولده 

وعدم النشغال عنهم بما ل يهم .

)1( ابن منظور، لسان العرب، مادة: )عنا(، 104/15 .
)2( النهاية في غريب األثر، مادة: )عنا(، 283/3 .
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المبحث األول:
عناية األنبياء عليهم السلم باألولد

مث����������ة عاقة وثيقة بني ما ذكر يف الكتاب والس����������نة من قصص 
األنبياء عليهم الصاة والس����������ام فيما يتعلق بالعناية بأوالدهم وبني 
عناية الدعاة بأوالدهم بصفة عامة ذلك أن الرس����������ل عليهم السام 

هم الدعاة بعثهم اهلل هلداية الناس وفعلهم يف مقام األسوة.
والوقوف على تلك القصص واس����������تخاص م����������ا فيها من عرب 
هو ما وجه اهلل إليه رس����������وله حممداً @ حيث قال اهلل تعاىل بعد 

سرد قصص األنبياء: نب ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ        
ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی مب )1(، أي: فبالعمل 

الذي عملوا واملنهاج الذي سلكوا وباهلدى الذي هديناهم والتوفيق 
ال����������ذي وفقناهم   اقتده يا حممد فإنه عمل هلل فيه رضا ومنهاج من 

س����������لكه اهتدى )2(  وقال سبحانه: نب ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  
ژ        ڑڑ  ک  ک       ک  ک  گ  مب )3(، ق����������ال القرطيب: 
»ويف ه����������ذه اآلية دليل على جواز اتباع األفضل للمفضول ملا تقدم 
يف األصول والعمل به والدرك على الفاضل يف ذلك ألن النيب صلى 
اهلل عليه وسلم أفضل األنبياء عليهم السام وقد أمر باالقتداء هبم 
فق����������ال:»       ۇئ  ۆئ  « )4(  واحل����������ق أن تأمل تلك النصوص 
يعطي البحث بعداً تأصيلياً باعتماده على نصوص الوحي فهو إذاً 

)1( األنعام، 90 .
)2( الطبري، جامع البيان، 265/7 .

)3( النحل،123 .
)4( الجامع ألحكام القرآن، 199/10 .
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ليس تارخياً يس����������رد فحسب بل هو استخاص ملنهج وطريق . وقد 
بني اهلل تعاىل أن النبيني عليه السام ليسوا بدعا من البشر بل جعل 
اهلل هلم أزواجاً وذرية يعينوهنم على حتمل أعباء الرس����������الة قال تعاىل: 

نب ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀمب )1(.
وتتجل����������ى عناية األنبياء بأوالدهم من خ����������ال النقاط املطالب 

اآلتية:
املطلب األول: سؤال اهلل الذرية الصاحلة.

املطلب الثاين: وصية األوالد بتوحيد اهلل عز وجل وتقواه.
املطلب الثالث: أمر األوالد بالصاة.

املطلب الرابع: متابعة أمر استقامة األوالد.
وملزي����������د من إلقاء الضوء على تلك النقاط س����������نتاوهلا بالتفصيل 

فيما يلي:

)1( الرعد، 38 .
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المطلب األول: سؤال اهلل الذرية الصالحة :
ملا كان النبيون عليهم الس����������ام حريصني على العناية بأوالدهم 
س����������لكوا وسائل شىت هلدايتهم ومن تلك الوسائل الدعاء بصاحهم 
فدعاء اهلل سبحانه وتعاىل بأن مين عليهم بالصاح هو هنج األنبياء 
والصاحل����������ني يف كل حال م����������ن أحواهلم، فهذا ابراهي����������م اخلليل عليه 
السام يقول:نب وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ  مب )1(، قال القرطيب عن 
ابراهيم عليه الس����������ام:» ملا عرفه اهلل أنه خملصه دعا اهلل ليعضده 
بول����������د يأنس به يف غربته« )2(، وهذا زكريا عليه الس����������ام يدعو اهلل 

سبحانه وتعاىل قبل أن يرزق الذرية قال تعاىل: نب ٱ  ٻ  ٻ  
ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿمب أي: 
ول����������داً صاحلاً )3(، بيان حلرص األنبياء عليهم الس����������ام على الذرية 
الصاحلة ذات الس����������مات واخلصائص املعينة ألن����������ه ال يريد أية ذرية 
فالذرية إذا أصلحها اهلل كانت من أعظم النعم وأجلها وإذا احنرفت 
عن الصراط املس����������تقيم كانت نقم����������ة عظيمة، وحيدثنا القرآن الكرمي 
أيضا عن امرأة عمران - أم مرمي عليها الس����������ام ودعائها رهبا حني 
احلم����������ل وبعد الوالدة وكيف نذرت وقفاً على طاعة اهلل ال تش����������غله 

بش����������يء من أمورها )4(، يقول تعاىل:نب ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ   ں  
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  
ےے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

)1( الصافات، 100 .
)2( الجامع ألحكام القرآن، 98/8، ط: دار عالم الكتب، الرياض، 1423 هـ .

)3( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 341/1 .
)4( انظر: القاسمي، محاسن التأويل،88/4 .
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ى   ى   ې   ې   ې   ۉې   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   
ائ      ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  مب )1(. وق����������ال تع����������اىل عن زكريا 

عليه السام:نب ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  

)2(، ومما س����������بق يتبني لنا كيف كان املرسلون يسألون 
ڌ  ڌ  مب

رهب����������م أن يرزقهم ذرية طيبة هتدي باحلق وبه تعدل وكل ذلك يؤكد 
أمهية العناية باألوالد .

)1( آل عمران، 34 -36 .
)2( مريم، 5 – 6 .
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المطلب الثاني: وصية األولد ب�وحيد اهلل عز وجل وتقواه :
ومل����������ا كان ص����������اح األوالد بتلك املكانة رأينا املرس����������لني عليهم 
الس����������ام يوصون أوالدهم بتقوى اهلل وتوحيده والوفاة على اإلسام 

كما قال تع����������اىل يف وصية يعقوب عليه الس����������ام لبنيه:نب ۇ  ۆ  
ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ      ۈ   ۈ   ۆ  
ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  مب )1(، أراد عليه الس����������ام بسؤاله ذلك تقرير 
بنيه على التوحيد واإلس����������ام وأخذ ميثاقهم على الثبات عليه إذ به 
يتم وصيته بقوله فا متوتن إال وأنتم مس����������لمون)2( كما قال سبحانه 

وتع����������اىل:نب ہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  مب)3(،  ويشري اإلمام الطربي 
إىل أن املراد بالكلمة املوصى هبا اإلسام الذي أمر به نبيه صلى اهلل 
عليه وسلم وأما قوله ويعقوب فإنه يعين ووصى بذلك أيضا يعقوب 
بنيه)4( وقال احلافظ ابن كثري:« أي: أمره اهلل تعاىل باإلخاص له، 

واالستسام واالنقياد، فأجاب إىل ذلك شرعاً وقدراً«)5(.
وهذا نوح عليه الس����������ام يوصي ابنه بالتوحيد وترك الشرك قَاَل 
َرُس����������وُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم:» ِإناَّ نَِبياَّ اللاَِّه نُوًحا َصلاَّى اللاَُّه 
َعَلْيِه َوَسلاََّم َلماَّا َحَضَرْتُه اْلَوفَاُة قَاَل ِلبِْنِه ِإنِّي قَاصٌّ َعَلْيَك اْلَوِصياََّة 

)1( البقرة،  133 . 
)2( تفسير أبي السعود، 164/1 . 

)3( البقرة، 132 . 
)4( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 560/1، وانظر: السيوطي، الدر المنثور، 

. 336/1
)5( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 176/1 .
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آُم�������ُرَك بِاث�َْن��َْي�������ِن َوأَن�َْهاَك َعْن اث�َْن��َْيِن آُمُرَك بِ�������َل ِإَلَه ِإلاَّ اللاَُّه فَِإناَّ 
الساََّمَواِت الساَّْبَع َواأْلَْرِضيَن الساَّْبَع َلْو ُوِضَعْت ِفي ِكفاٍَّة َوُوِضَعْت 
َل ِإلَ�������َه ِإلاَّ اللاَّ�������ُه ِفي ِكفاٍَّة رََجَح�������ْت ِبِهناَّ َل ِإلَ�������َه ِإلاَّ اللاَُّه َوَلْو َأناَّ 
�������ْبَع َواأْلَْرِضيَن الساَّْبَع ُكناَّ َحْلَقًة ُمب�َْهَمًة َقَصَم��ُْهناَّ  الساََّمَواِت الساَّ
َل ِإلَ�������َه ِإلاَّ اللاَُّه َوُس�������ْبَحاَن اللاَِّه َوِبَحْمِدِه فَِإن�اََّها َصَلُة ُكلِّ َش�������ْيٍء 
َوِبَها ي�ُْرَزُق اْلَخْلُق َوأَن�َْهاَك َعْن الشِّْرِك َواْلِكْبِر قَاَل ق�ُْلُت َأْو ِقيَل 
يَا َرُس�������وَل اللاَِّه َهَذا الشِّْرُك َقْد َعَرف�َْناُه َفَما اْلِكب�ُْر قَاَل َأْن َيُكوَن 
أِلََحِدنَا ن�َْعَلِن َحَس�������َنَ�اِن َلُهَما ِشَراَكاِن َحَسَناِن قَاَل َل قَاَل ُهَو 
َأْن َيُكوَن أِلََحِدنَا ُحلاٌَّة ي�َْلَبُس�������َها قَاَل َل قَاَل اْلِكب�ُْر ُهَو َأْن َيُكوَن 
أِلََحِدنَا َداباٌَّة ي�َرَْكب�َُها قَاَل َل قَاَل َأف�َُهَو َأْن َيُكوَن أِلََحِدنَا َأْصَحاٌب 
ََل ِقيَل يَا َرُس�������وَل اللاَِّه َفَما اْلِكب�ُْر قَاَل: َسَفُه  َيْجِلُس�������وَن ِإلَْيِه قَاَل 
اْلَح�������قِّ َوَغْمُص الناَّاِس«)1(، وال غرو أن يكون ذلك ديدن األنبياء 
فهي وصية اهلل املالك س����������بحانه لألولني واآلخرين وليس خيص هبا 

قوم دون قوم قال تعاىل:نب ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ  
 )2( مب   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے  
ووصيته س����������بحانه قدمية ما زال يوصي هبا عب����������اده إىل أن يرث اهلل 

األرض ومن عليها )3(.

)1( مسند اإلمام أحمد، رقم 6547، األدب المفرد، 192/1، صححه األلباني، 
صحيح األدب المفرد، باب الكبر، رقم 426، ص 206،  السلسلة الصحيحة، 

رقم 134.
)2(  النساء، 131 .

)3(  انظر: القاسمي، محاسن التأويل، 512/5 .
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المطلب الثالث: أمر األولد بالصلة: 
 الص����������اة هي عمود الدين وهي الصلة بني العبد وربه ولذا كان 
النبيون عليهم السام من أحرص الناس على غرسها يف نفوس ذرياهتم 
فهاهو اخلليل عليه الصاة والسام عندما ترك زوجته ورضيعه يف واد 

غري ذي زرع دعا هلم بقوله:نب ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
گ    گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ  
ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   مب  )1(، ويدع����������و 

هلم بأن يكونوا مقيمني للصاة مس����������تقيمني على طاعة اهلل : نب ۉ  
 .)2( ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ  ەئ  مب   

وخص الصاة دون غريها من العبادات ملزيد فضلها )3( .
وملا كانت إقامة الصاة أصًا ثابتاً عند األنبياء عليم الس����������ام 
امتدح اهلل امساعيل عليه الصاة والسام بأمره ألهله بإقامة الصاة 

وإيتاء الزكاة:نب ٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ      ٹ             ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  مب )4(  
أي: كان يبدأ أهله يف األمر بالصاح والعبادة ليجعلهم قدوة ملن 
وراءه����������م)5(، قال الفخر الرازي:”وكان نظره هلم يف الدين يغلب 
على شفقته عليهم يف الدنيا خباف ما عليه أكثر الناس” )6( .

)1( ابراهيم، 37 .

)2( ابراهيم، 40 .
)3( الشوكاني، فتح القدير،112/3 .

)4( مريم،54 -55 .
)5( القاسمي، محاسن التأويل، 124/7 .

)6( تفسير الفخر الرازي، 233/21 .
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المطلب الرابع: م�ابعة أمر اس�قامة األولد:
والداعية متبع للمرس����������لني يف العناية باستقامتهم واحلرص على 

جناهتم حتقيق����������اً لقوله تع����������اىل:نب ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   
ائ   ائ   ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ  
ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  مب )1(،ق����������ال قتادة : يأمرهم بطاعة 
اهلل، وينهاهم عن معصيت����������ه، وأن يقوم عليهم بأمر اهلل يأمرهم به، 
ويس����������اعدهم علي����������ه)2( . وقال الضحاك ومقاتل : حق املس����������لم أن 
يعل����������م أهله من قرابته وإمائه ما فرض اهلل عليهم وما هناهم عنه)3(. 
وق����������ال علي – رضي اهلل عن����������ه - : أدبوهم وعلموهم)4( وقال الكيا 
الطربي: فعلينا تعليم أوالدنا وأهلينا الدين واخلري، وما ال يس����������تغن 
عنه من األدب)5(.  فهذا ابراهيم اخلليل عليه السام يتفقد ابنه بعد 
زواجه وينظر يف زوجته ومقدار صاحها واس����������تقامتها كما ورد يف 
حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما:» َفَجاَء ِإب�َْراِهيُم ب�َْعَدَما ت�ََزواََّج 
ِإْس�������َماِعيُل يُطَاِلُع َترَِكَ�ُه ف�ََلْم َيِجْد ِإْسَماِعيَل َفَس�������َأَل اْمَرأََتُه َعْنُه 
ف�ََقاَلْت َخَرَج ي�َْبَ�ِغي لََنا ثُماَّ َس�������أََلَها َعْن َعْيِشِهْم َوَهْيَئِ�ِهْم ف�ََقاَلْت 
ٍة َفَش�������َكْت ِإلَْيِه قَاَل فَِإَذا َجاَء  َنْحُن ِبَش�������رٍّ َنْحُن ِفي ِضيٍق َوِشداَّ
�������َلَم َوُقوِلي َلُه ي�َُغي�ِّْر َعَ�َبَة بَاِبِه ف�ََلماَّا َجاَء  َزْوُجِك فَاق�َْرِئي َعَلْيِه الساَّ
ِإْس�������َماِعيُل َكأَناَُّه آَنَس َشْيًئا ف�ََقاَل َهْل َجاءَُكْم ِمْن َأَحٍد قَاَلْت ن�ََعْم 

)1(  التحريم، 6 .
)2( الطبري، جامع البيان، 166/28.

)3( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 391/4 .
)4( الطبري، جامع البيان، 166/28، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 391/4 .
)5( القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 196/18، الشوكاني، فتح القدير، 253/5 .
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َجاَءنَا َشْيٌخ َكَذا وََكَذا َفَسأَلََنا َعْنَك فََأْخب�َْرتُُه َوَسأَلَِني َكْيَف َعْيُشَنا 
ٍة قَاَل ف�ََهْل َأْوَصاِك ِبَشْيٍء قَاَلْت ن�ََعْم  فََأْخب�َْرتُُه أَناَّا ِفي َجْهٍد َوِشداَّ
�������َلَم َوي�َُقوُل َغي�ِّْر َعَ�َبَة بَاِبَك قَاَل َذاِك  َأَمَرِني َأْن َأق�َْرَأ َعَلْيَك الساَّ
أَبِ�������ي َوَقْد َأَمَرِني َأْن أُفَارَِقِك اْلَحِقي بَِأْهِلِك َفطَلاََّقَها َوت�ََزواََّج ِمن�ُْهْم 
ُأْخ�������َرى ف�ََلِبَث َعن�ُْهْم ِإب�َْراِهيُم َما َش�������اَء اللاَُّه ثُ�������ماَّ أَتَاُهْم ب�َْعُد ف�ََلْم 
َيِجْدُه َفَدَخَل َعَلى اْمَرأَتِِه َفَس�������أََلَها َعْن�������ُه ف�ََقاَلْت َخَرَج ي�َْبَ�ِغي لََنا 
قَاَل َكْيَف أَن�ُْ�ْم َوَسأََلَها َعْن َعْيِشِهْم َوَهْيَئِ�ِهْم ف�ََقاَلْت َنْحُن ِبَخْيٍر 
َوَسَعٍة َوأَث�َْنْت َعَلى اللاَِّه ف�ََقاَل َما َطَعاُمُكْم قَاَلْت اللاَّْحُم قَاَل َفَما 
َشَراُبُكْم قَاَلْت اْلَماُء قَاَل اللاَُّهماَّ بَاِرْك َلُهْم ِفي اللاَّْحِم َواْلَماِء قَاَل 
الناَِّبيُّ َصلاَّى اللاَُّه َعَلْيِه َوَسلاََّم َوَلْم َيُكْن َلُهْم ي�َْوَمِئٍذ َحبٌّ َوَلْو َكاَن 
َلُهْم َدَع�������ا َلُهْم ِفيِه قَاَل ف�َُهَما َل َيْخلُ�������و َعَلْيِهَما َأَحٌد ِبَغْيِر َمكاََّة 
�������َلَم َوُمرِيِه  ِإلاَّ َلْم ي�َُواِفَقاُه قَاَل فَِإَذا َجاَء َزْوُجِك فَاق�َْرِئي َعَلْيِه الساَّ
ي�ُْثِبُت َعَ�َبَة بَاِبِه ف�ََلماَّا َجاَء ِإْس�������َماِعيُل قَاَل َه�������ْل أَتَاُكْم ِمْن َأَحٍد 
قَاَلْت ن�ََعْم أَتَانَا َش�������ْيٌخ َحَس�������ُن اْلَهْيَئِة َوأَث�َْنْت َعَلْيِه َفَسأَلَِني َعْنَك 
فََأْخب�َْرتُُه َفَس�������أَلَِني َكْيَف َعْيُش�������َنا فََأْخب�َْرتُُه أَناَّا ِبَخْيٍر قَاَل فََأْوَصاِك 
ِبَشْيٍء قَاَلْت ن�ََعْم ُهَو ي�َْقَرأُ َعَلْيَك الساََّلَم َويَْأُمُرَك َأْن ت�ُْثِبَت َعَ�َبَة 
بَاِبَك قَاَل َذاِك أَِبي َوأَْنِت اْلَعَ�َبُة َأَمَرِني َأْن ُأْمِسَكِك«)1(  . ونبينا 
صلى اهلل عليه وس����������لم كان يتفقد ابنت����������ه وحيرضها مع زوجها علي 
رض����������ي اهلل عنه على قيام الليل خيرب َعلِ����������ي ْبن َأِب طَاِلٍب رضي اهلل 
عنه: َأنَّ َرُس����������وَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َطَرَقُه َوفَاِطَمَة بِْنَت النَّيبِّ 
َعَلْيِه السََّام لَي�َْلًة ف�ََقاَل َأاَل ُتَصلَِّياِن ف�َُقْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه أَن�ُْفُسَنا بَِيِد 
رقم  المشي،  في  النسالن   : يزفون  باب  األنبياء،  كتاب  البخاري،  صحيح   )1(

. 3364
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اللَِّه فَِإَذا َش����������اَء َأْن ي�َب�َْعث�ََنا ب�ََعث�َنَ����������ا فَاْنَصَرَف ِحنَي ق�ُْلَنا َذِلَك وملَْ ي�َْرِجْع 
ْنَساُن  ْعُتُه َوُهَو ُمَولٍّ َيْضِرُب َفِخَذُه َوُهَو ي�َُقوُل وََكاَن اإْلِ ِإَلَّ َشْيًئا ُثَّ مسَِ

َأْكث�ََر َشْيٍء َجَداًل )1( .
وتعوي����������د األوالد على االس����������تقامة من أهم األم����������ور اليت جيب 
االهتمام هبا من����������ذ مرحلة الطفولة اليت هي من أهم املراحل العمرية 
يف غ����������رس قيم اخلري والفضيلة ولذل����������ك ناحظ أن التوجيه الدعوي 
لألوالد واضح يف سنته @ من خال توجيه األمة للعناية بتنشئة 
الصغ����������ار على العبادة واالس����������تقامة ليكونوا ممن نش����������أ يف طاعة اهلل 
ِه قَاَل: قَاَل َرُس����������وُل  “ َع����������ْن َعْمرِو ْبِن ُش����������َعْيٍب َعْن أَبِي����������ِه َعْن َجدِّ
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس����������لََّم: » ُم�������ُروا َأْوَلدَُكْم بِالصاََّلِة َوُهْم أَب�َْناُء 
َسْبِع ِسِنيَن َواْضرِبُوُهْم َعَلي�َْها َوُهْم أَب�َْناُء َعْشٍر َوف�َرُِّقوا ب�َي�ْن�َُهْم ِفي 
اْلَمَضاِج�������ِع«)2( والداعية ال يغفل عن توجيه أوالده كما كان النيب 
����������ْعِديِّ قَاَل: ق�ُْلُت لِْلَحَس����������ِن  @ يفعل ذلك َعْن َأِب احلَْْورَاِء السَّ
: َما َحِفْظَت ِمْن َرُس����������وِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس����������لََّم قَاَل:  ْبِن َعِليٍّ
َحِفْظُت ِمْن َرُس����������وِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس����������لََّم: » دَْع َما يَرِيُبَك 
ِإَلى َما َل يَرِيُبَك فَِإناَّ الصِّْدَق ُطَمْأنِيَنٌة َوِإناَّ اْلَكِذَب رِيَبٌة « )3( .

)1( صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب تحرض النبي صلى اهلل عليه وسلم على 
صالة الليل، رقم 1127  .

)2(  سنن أبي داود، كتاب الصالة، باب متى يؤمر الغالم بالصالة، رقم 495 
. قال األلباني: حسن صحيح، صحيح سنن أبي داود، 97/1، رقم 466 .

)3( سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه، رقم 2518، 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. مسند اإلمام أحمد، رقم،27819 . 

قال األلباني: صحيح، صحيح سنن الترمذي، 309/2، رقم 2045 .
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المبحث الثاني: عناية نبينا محمد @ باألولد
مظاه����������ر عناية النيب @ ب����������األوالد متعددة كث����������رية ولو أردنا 
حصرها ملا أمكن ولكن حس����������بنا أن نقف على بعض الشواهد اليت 
تبني عنايته @ وقد حرصنا يف الش����������واهد املذكورة أن تكون ذات 
عاقة باملمارسات أو التطبيقات العملية  للعناية ألهنا أبلغ يف التأثري 
يف الدعاة وميكننا أن نتناول هذا املوضوع من خال املطالب التالية:

املطلب األول: ترسيخ العقيدة يف نفوس األوالد.
املطلب الثاين:أمر األوالد بالصاة.

املطلب الثالث: الدعاء لألوالد.
املطلب الرابع: رمحة األوالد.

املطلب اخلامس: منح األوالد احلنان.
املطلب السادس: ممازحة األوالد.
املطلب السابع: تأديب األوالد.

وسنتناول تلك املطالب بتفصيل أوسع فيما يلي:
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المطلب األول: ترسيخ العقيدة في نفوس األولد.
م����������ن أهم جوانب عناي����������ة املصطفى ب����������األوالد جانب العقيدة 
وغرسها يف نفوس الناشئة منذ صغرهم فذلك أدعى لسامة الفطرة 

قبل أن ترفها تيارات االحنراف .
والتوحي����������د رأس األم����������ر كله، وهو الغاية م����������ن البعثة، وظل @ 
ثاثة عشر عاماً يدعو إىل توحيد اهلل وكان موضوع القرآن الكرمي يف 
مك����������ة طيلة تلك الفرتة يدور ح����������ول التوحيد والبعث والنبوة كل ذلك 
يؤكد أمهية هذا األمر فا غرو إذاً أن جنده @ يستغل وجود الغام 
ابن عباس رض����������ي اهلل عنهما ليلقنه مب����������ادئ العقيدة الصحيحة كما 
جاء »َعْن اْبِن َعباَّاٍس قَاَل ُكْنُت َخْلَف َرُس�������وِل اللاَِّه َصلاَّى اللاَُّه َعَلْيِه 
َوَسلاََّم ي�َْوًما ف�ََقاَل يَا ُغَلُم ِإنِّي ُأَعلُِّمَك َكِلَماٍت اْحَفْظ اللاََّه َيْحَفْظَك 
اْحَفْظ اللاََّه َتِجْدُه ُتَجاَهَك ِإَذا َس�������أَْلَت فَاْس�������َأْل اللاََّه َوِإَذا اْس��ََعْنَت 
فَاْسَ�ِعْن بِاللاَِّه َواْعَلْم َأناَّ اأْلُماََّة َلْو اْجَ�َمَعْت َعَلى َأْن ي�َن�َْفُعوَك ِبَشْيٍء 
لَ�������ْم ي�َن�َْفُعوَك ِإلاَّ ِبَش�������ْيٍء َقْد َكَ�َبُه اللاَُّه َلَك َولَ�������ْو اْجَ�َمُعوا َعَلى َأْن 
َيُضرُّوَك ِبَش�������ْيٍء َلْم َيُضرُّوَك ِإلاَّ ِبَش�������ْيٍء َقْد َكَ�َبُه اللاَُّه َعَلْيَك رُِفَعْت 
اأْلَقْ�َلُم َوَجفاَّْت الصُُّحُف « )1( . قَاَل الطِّييبُّ : َأْي رَاِع َحقَّ اللَِّه َوحَتَرَّ 
����������ْدُه ُتَاَهك َأْي ُمَقابَِلك َوِحَذاَءك َأْي ِاْحَفْظ َحقَّ اللَِّه ت�ََعاىَل  ِرَضاُه تَِ

ن�َْيا َواآْلِخَرِة )2(. َحىتَّ حَيَْفَظك اللَُّه ِمْن َمَكارِِه الدُّ

)1( سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب رقم 2516 . قال األلباني: صحيح. 
صحيح الجامع، 1318/2، رقم 7957 .

)2( تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، 185/7 .
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المطلب الثاني:أمر األولد بالصلة:
الصاة هي الركن الثاين من أركان اإلسام ومن ضيعها فهو ملا 
س����������واها أضيع وكان صلى اهلل عليه وسلم شديداً يف األمر بالصاة 
يعظم ش����������أهنا وهي آخر وصايا النيب @ يدل على ذلك ما جاء 
َعْن ُأمِّ َسَلَمَة رضي اهلل عنها َأناَّ َرُسوَل اللاَِّه َصلاَّى اللاَُّه َعَلْيِه َوَسلاََّم 
َكاَن ي�َُق�������وُل ِفي َمَرِضِه الاَِّذي ت�ُُوفَِّي ِفي�������ِه: »الصاََّلَة َوَما َمَلَكْت 
أَْيَماُنُكْم « َفَما زَاَل ي�َُقوُلَها َح�اَّى َما يَِفيُض ِبَها ِلَس�������انُُه )1( .وقد 
أمر اهلل رس����������وله @ بأمر من معه بأداء هذه العبادة على وجهها 

املشروع فقال تعاىل:نب ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  
ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  مب )2(، أي: م����������ر أهل بيتك والتابعني 

لك بالصاة واصرب على أدائها لرتس����������خ بالصرب عليها ملكة الثبات 
على العبادة )3(  

أما يف النوافل فقد كان حيث األوالد الصغار على صاة النافلة 
َعْن اْبِن َعباَّاٍس َرِضَي اللاَُّه َعن�ُْهَما قَاَل: » ِبتُّ ِعْنَد َخالَِ�ي َمْيُمونََة 
لَي�َْلًة ف�ََقاَم الناَِّبيُّ َصلاَّى اللاَُّه َعَلْيِه َوَسلاََّم ف�ََلماَّا َكاَن ِفي ب�َْعِض اللاَّْيِل 
قَاَم َرُس�������وُل اللاَِّه َصلاَّى اللاَُّه َعَلْيِه َوَس�������لاََّم ف�َ��ََوضاََّأ ِمْن َش�������نٍّ ُمَعلاٍَّق 
ُوُضوًءا َخِفيًفا ثُماَّ قَ�������اَم ُيَصلِّي ف�َُقْمُت ف�َ��ََوضاَّْأُت َنْحًوا ِمماَّا ت�ََوضاََّأ 
ثُماَّ ِجْئُت ف�َُقْمُت َعْن َيَسارِِه َفَحواَّلَِني َفَجَعَلِني َعْن َيِميِنِه ثُماَّ َصلاَّى 
َما َش�������اَء اللاَُّه ثُماَّ اْضَطَجَع ف�ََناَم َح�اَّى ن�ََفَخ فَأَتَ�������اُه اْلُمَناِدي يَْأَذنُُه 

)1( سنن ابن ماجه، كتاب ما جاء في الجنائز، باب في ذكر مرض النبي @، رقم 
1625 .قال األلباني: صحيح. صحيح سنن ابن ماجه، 271/1، رقم 1317 .

)2( طه، 132 .
)3( القاسمي، نحاسن التأويل، 221/11 .
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بِالصاََّلِة ف�ََقاَم َمَعُه ِإَلى الصاََّلِة « )1(، بل ويتفقد الغلمان ويسأل 
هل صلوا أم ال كما عند أب داود َعْن اْبِن َعبَّاٍس رضي اهلل عنهما 
قَاَل: ِبتُّ ِعْنَد َخالَِ�ي َمْيُمونََة َفَجاَء َرُسوُل اللاَِّه َصلاَّى اللاَُّه َعَلْيِه 
َوَس�������لاََّم ب�َْعَدَما َأْمَسى ف�ََقاَل َأَصلاَّى اْلُغَلُم قَاُلوا ن�ََعْم فَاْضَطَجَع 
َح�اَّى ِإَذا َمَضى ِمْن اللاَّْيِل َما َش�������اَء اللاَُّه قَ�������اَم ف�َ��ََوضاََّأ ثُماَّ َصلاَّى 

َسب�ًْعا َأْو َخْمًسا َأْوت�ََر ِبِهناَّ َلْم ُيَسلِّْم ِإلاَّ ِفي آِخرِِهناَّ )2( 

َقاَل   .  859 رقم  الصبيان،  وضوء  باب  األذان،  كتاب  البخاري،  صحيح   )1(
الترمذي: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح .

)2( سنن أبي داود، كتاب الصالة، باب في صالة الليل، رقم 1356، قال األلباني: 
صحيح. صحيح سنن أبي داود، 253/1، رقم 1208 . 
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المطلب الثالث: الدعاء لألولد:
الدع����������اء لألوالد من صفات املؤمنني وقد ذكر اهلل أن من دعاء 

املؤمن����������ني قول اهلل تع����������اىل نب ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  
ق����������ال   ،)1( مب  ۓ   ے   ے     ھ    ھ   ھ   ھ  
القرطيب: » فالواجب على اإلنسان أن يتضرع إىل خالقه يف هداية 
ول����������ده وزوجه بالتوفيق هلما واهلداية والصاح والعفاف والرعاية وأن 
يكون����������وا معينني له على دينه ودنياه حىت تعظم منفعته هبما يف أواله 

وأخراه«)2(، وزكريا يقول:نب ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  مب )3(،أي: ارزقين من عندك 

ول����������دا صاحلا يتوالين )4( ويق����������وم بوراثة النبوة والعل����������م وأعبائهما)5( 
وإبراهي����������م يق����������ول: نب وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ  مب  )6(، ويدعو هلم 
 ،)	( العقي����������دة:نب  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦمب   بص����������اح 

ويدعو هلم بأن يكونوا مقيمني للصاة:نب ۉ  ۉ  ې  ې  
ې  ې  ەئ  مب  )8(. َعْن اْبِن َعباَّاٍس > قَاَل َضماَِّني َرُس�������وُل 
اللاَِّه َصلاَّى اللاَُّه َعَلْيِه َوَس�������لاََّم َوقَاَل اللاَُّهماَّ َعلِّْمُه اْلِكَ�اَب )9(، قال 
ِه  َعْبُد اللاَِّه ْبُن َوْهٍب:َأْخب�ََرِني َس�������ِعيٌد َعْن زُْهَرَة ْبِن َمْعَبٍد َعْن َجدِّ

)1( الفرقان، 74 . 
)2( الجامع ألحكام القرآن، 73/4 .

)3( مريم، 5 .
)4( ابن الجوزي، زاد المسير، 208/5 .

)5( انظر: القرطبي الجامع ألحكام القرآن، 48/16 .
)6( الصافات، 100 .

)7( ابراهيم، 35 .
8( ابراهيم، 40 .

)9( صحيح البخاري، كتاب العلم، باب قول النبي اللهم علمه الكتاب، رقم 75 .
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َعْبِد اللاَِّه ْبِن ِهَش�������اٍم وََكاَن َقْد َأْدَرَك الناَِّبياَّ َصلاَّى اللاَُّه َعَلْيِه َوَسلاََّم 
َوَذَهَبْت ِبِه ُأمُُّه زَي�َْنُب بِْنُت ُحَمْيٍد ِإَلى َرُسوِل اللاَِّه َصلاَّى اللاَُّه َعَلْيِه 
َوَس�������لاََّم ف�ََقاَلْت يَا َرُس�������وَل اللاَِّه بَاِيْعُه ف�ََقاَل:» ُهَو َصِغيٌر َفَمَسَح 
رَْأَس�������ُه َوَدَعا َلُه « )1(،  َعْن أَِبي ُموَس�������ى َرِضَي اللاَُّه َعْنُه قَاَل ُوِلَد 
ِلي ُغَلٌم فَأَت�َْيُت ِبِه الناَِّبياَّ َصلاَّى اللاَُّه َعَلْيِه َوَس�������لاََّم َفَسماَّاُه ِإب�َْراِهيَم 

َفَحناََّكُه بَِ�ْمَرٍة َوَدَعا َلُه بِاْلب�َرََكِة « )2(  .

)1( صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام وغيره، رقم 2502.
)2( صحيح البخاري، كتاب العقيقة، باب تسمية المولود، رقم 5467 .
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المطلب الرابع: رحمة األولد:

القلوب الكبرية هي ال����������يت تفيض بالرمحة واألنس واللني وذلك 
م����������ا وجه به اهلل عز وجل س����������يد الدعاة @ ليك����������ون قلبه رحيماً 

قال تع����������اىل:نب پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   
ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  مب  )1( ومقتض����������ى اآلي����������ة أمره 
 نبي����������ه @ بالعفو عنهم فيما يتعلق حبقوقه كما عفا اهلل عنهم 
واالس����������تغفار هلم فيما يتعلق حبقوق اهلل تعاىل)2(وكلما كان الداعية 
أك����������رب قلباً انعكس ذلك على س����������لوكه، والنيب @ إمنا بعث رمحة 
للناس قال تعاىل: نب ک  ک  گ         گ  گ       گ  مب  )3( .

واألوالد أشد الناس حاجة إىل الرمحة فهم ينتظرون من والدهم 
نظرة رمحة وعطف كما كان الرسول @ عن أََنس ْبن َماِلٍك ?> 
قَاَل: َما رَأَْيُت َأَحًدا َكاَن َأْرَحَم بِاْلِعَياِل ِمْن َرُسوِل اللاَِّه َصلاَّى اللاَُّه 
َعَلْيِه َوَس�������لاََّم! قَاَل: َكاَن ِإب�َْراِهيُم ُمْس��َْرِضًعا َلُه ِفي َعَواِلي اْلَمِديَنِة 
َفَكاَن ي�َْنطَِلُق َوَنْحُن َمَعُه ف�ََيْدُخُل اْلب�َْيَت َوِإناَُّه لَُيداََّخُن وََكاَن ِظئ�ُْرُه)4( 
ق�َي�ًْنا ف�ََيْأُخُذُه ف�َي�َُقب�ُِّلُه ثُماَّ ي�َْرِجُع قَاَل َعْمٌرو ف�ََلماَّا ت�ُُوفَِّي ِإب�َْراِهيُم قَاَل 
َرُسوُل اللاَِّه َصلاَّى اللاَُّه َعَلْيِه َوَس�������لاََّم:»ِإناَّ ِإب�َْراِهيَم ابِْني َوِإناَُّه َماَت 

ِفي الثاَّْدِي َوِإناَّ َلُه َلِظئ�َْرْيِن ُتَكمَِّلِن َرَضاَعُه ِفي اْلَجناَِّة«)5(.
)1( آل عمران، اآلية 159 .

)2( انظر تفسير أبي السعود، 105/2 .
)3(  األنبياء، 107 .

)4( الظئر:بكسر الظاء هي المرضعة ولد غيرها، وزوجها ظئر ذلك الرضيع، 
فيقع على الذكر واألنثى. صحيح مسلم بشرح النووي، 76/15 . 

)5( صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته صلى اهلل عليه وسلم بالصبيان، رقم 2316 .
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 ومتتد تلك الرمحة لتش����������مل العطف عل����������ى أخطاء األوالد بل 
مس����������ايرهتم فيما ال خيالف نصاً وال عرفاً ش����������رعياً، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن 
اٍد َعْن أَبِيِه قَاَل َخرََج َعَلي�َْنا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يف  َشدَّ
َم َرُسوُل  ِإْحَدى َصَايَتْ اْلِعَش����������اِء َوُهَو َحاِمٌل َحَسًنا أَْو ُحَسي�ًْنا ف�َت�ََقدَّ
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس����������لََّم ف�ََوَضَعُه ُثَّ َكب�ََّر لِلصََّاِة َفَصلَّى َفَس����������َجَد 
ب�نَْيَ َظْهرَايَنْ َصَاتِِه َسْجَدًة َأطَاهَلَا قَاَل َأِب ف�ََرف�َْعُت رَْأِسي َوِإَذا الصَّيبُّ 
َعَلى َظْهِر َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َساِجٌد ف�ََرَجْعُت ِإىَل 
ُس����������ُجوِدي ف�ََلمَّا َقَضى َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم الصََّاَة قَاَل 
النَّاُس: يَا َرُس����������وَل اللَِّه ِإنََّك َس����������َجْدَت ب�نَْيَ َظْهرَايَنْ َصَاِتَك َسْجَدًة 
َأطَْلت�ََه����������ا َحىتَّ ظَن�َنَّا أَنَُّه َقْد َحَدَث أَْم����������ٌر أَْو أَنَُّه يُوَحى ِإلَْيَك ؟ قَاَل: 
َلُه  »ُكلُّ َذلِ�������َك َلْم َيُكْن َوَلِكناَّ ابِْني اْرَتَحَلنِ�������ي َفَكرِْهُت َأْن ُأَعجِّ
َح�اَّى ي�َْقِض�������َي َحاَجَ�ُه«)1(، إن هذا التص����������رف منه صلى اهلل عليه 
وس����������لم يدل على ما حباه اهلل به من رمحة ل����������ألوالد الصغار، وفيه 
توجيه للدعاة ولألمة مجعاء أن تس����������لك مس����������لك الرفق والرمحة ألنه 

أقرب الطرق للوصول إىل القلوب وتوجيهها توجيهاً صحيحاً.
واحتمال أخطاء الصغار مظهر من مظاهر رمحته @ باألوالد 
فق����������د كان @ إذا رأى خطًأ من أحدهم نبه عليه بش����������فقة ورمحة 
جمانب����������اً بذلك الغلظة والفظاظة  ي����������دل على ذلك تعليمه لعمرو بن 
سلمة رضي اهلل عنه آداب األكل حني رأى يده تطيش يف الصحفة 
عن عمر بن أب سلمة ربيب َرُسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّم َرِضَي 
من  أطول  تكون سجدة  أن  يجوز  هل  باب  التطبيق،  كتاب  النسائي،   سنن   )1(
سجدة، رقم 1141 . قال األلباني: صحيح. صحيح سنن النسائي، 246/1 . 

رقم 1093 .
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اللَّ����������ُه َعْنُه قال: كنت غاماً يف حجر َرُس����������ول اللَّ����������ِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 
َوَس����������لَّم، وكانت يدي تطيش يف الصحفة فقال ل َرُسول اللَِّه َصلَّى 
اللَُّه َعَلْيِه َوَس����������لَّم: »يا غلم س�������م اللاَّه تعالى، وكل بيمينك، وكل 

مما يليك فما زالت تلك طعم�ي بعد«)1(. 
وحيتمل الطفل الصغري حني يبول عليه وال يغضب فَعْن َعاِئَشَة 
َزْوِج النَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 
َكاَن ي�ُْؤتَ����������ى بِالصِّب�َْياِن ف�َيُب�َرُِّك َعَلْيِهْم َوحُيَنُِّكُهْم فَُأيتَ ِبَصيبٍّ ف�ََباَل َعَلْيِه 
َفَدَع����������ا ِبَاٍء فَأَت�ْب�ََعُه ب�َْوَلُه وملَْ ي�َْغِس����������ْلُه)2( قال النووي:َوِفيِه: النَّْدب ِإىَل 

ُحْسن اْلُمَعاَشَرة َواللِّني َوالت�ََّواُضع َوالرِّْفق بِالصَِّغاِر َوَغرْيهْم)3(.
ومح����������ل الطفل الصغ����������ري مظهر من مظاهر الرمحة ووس����������يلة من 
وس����������ائل غرس احلنان األبوي، والعاطفة اليت حيتاجها الطفل يف مثل 
هذه الس����������ن أمر غريزي، فا غرو أن جند النيب rحيمل الصغار رمحة 
هبم”َعْن َأِب ق�ََتاَدَة اأْلَْنَصارِيِّ َأنَّ َرُس����������وَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 
َكاَن ُيَصلِّي َوُهَو َحاِمٌل أَُماَمَة بِْنَت َزي�َْنَب بِْنِت َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه 
َعَلْيِه َوَسلََّم َوأِلَِب اْلَعاِص ْبِن َربِيَعَة ْبِن َعْبِد َشٍْس فَِإَذا َسَجَد َوَضَعَها 

َوِإَذا قَاَم مَحََلَها”)4(، ومن فوائد احلديث: 
����������رَّ يف مَحِْلِه أَُماَمة يف الصََّاِة  1 -َ قَ����������اَل اْلَفاِكَهاينّ : وََكَأنَّ السِّ

)1( صحيح البخاري، كتاب األطعمة، باب التسمية على الطعام واألكل باليمين، 
رقم 5376 .

)2( صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع، رقم 286 .
)3( صحيح مسلم بشرح النووي، 195/3 .

4( صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في 
الصالة، رقم 516 . 
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َدف�ًْع����������ا ِلَما َكاَنْت اْلَعَرُب تَْأَلُفُه ِمْن َكرَاَهِة اْلب�ََناُت َومَحِْلِهنَّ، َفَخاَلَفُهْم 
يف َذِلَك َحىتَّ يف الصََّاِة لِْلُمَباَلَغِة يف َرْدِعِهْم .

2 - َج����������َواِز ِإْدَخ����������اِل الصِّب�َْياِن يف اْلَمَس����������اِجِد َوَعَلى َأنَّ َلْمَس 
الصَِّغاِر الصََّبايَا َغرْي ُمَؤثٍِّر يف الطََّهاَرِة .

 3-َ ِفيِه ت�ََواُضُعُه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَشَفَقته َعَلى اأْلَْطَفاِل، 
َوِإْكرَامه هَلُْم َجب�ْرًا هَلُْم َوِلَواِلَدْيِهْم)1(.

وهكذا تلت رمحته @ ب����������األوالد الصغار من خال مناذج 
ومش����������اهد عملية للدعاة ولألمة مجيعا إىل أن يرث اهلل األرض ومن 

عليها . 

)1( ابن حجر، الفتح، 592/1 . 
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المطلب الخامس: منح األولد الحنان:
البحوث املعاصرة تؤكد على أن التوجيه املمزوج باحملبة واحلنان 
من قب����������ل الوالد له تأثري كبري يف دع����������وة األوالد وتربيتهم- وخاصة 
املراهقني- ذلك أن من ميزاته أنه ال حيمل على إلغاء ش����������خصيتهم 
بل يتيح هلم أن يؤكدوا آراءهم خاصة إذا اقرتن مع االحرتام والبعد 
عن األس����������لوب التعس����������في ألن هناك ش����������واهد كثرية تدل على أن 
التوجيه بالقهر والتعس����������ف غري منتج يف تنمية جوانب الش����������خصية 
الس����������وية على املدى البعيد، ولو اس����������تبدل هذا األسلوب  بأسلوب 
احلب والش����������فقة لكانت النتائج هائلة، إذ أن تأثر األوالد بوالدهم 
يعتمد بشكل كبري على مقدار احلب والدفء الذي مينحه الوالدان 
ألوالدمه����������ا)1(، ولذلك جند النيب @ من أعظم الناس حناناً بقوله 
وفعله عن الرباء رضي اهلل عنه قال:رأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم 
واحلس����������ن على عاتقه، وهو يقول: »الله�������م إني أحبه فأحبه«)2(، 
ُوعن يوُسَف ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن َسَاٍم قَاَل مَسَّاين َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه 
َعَلْيِه َوَس����������لََّم يُوُسَف َوَمَسَح َعَلى رَْأِسي »ويف رواية زيادة: وأقعدني 
في حجره«)3(، وَعْن ي�َْعَلى اْلَعاِمرِيِّ أَنَُّه َخرََج َمَع َرُس����������وِل اللَِّه َصلَّى 
اللَُّه َعَلْيِه َوَس����������لََّم ِإىَل َطَعاٍم ُدُعوا َلُه قَاَل فَاْس����������َتْمَثَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى 
اللَُّه َعَلْيِه َوَس����������لََّم فَاْست�َْقَبَل َرُس����������وُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أََماَم 
)1( انظر: بشير صالح الرشيدي، مقومات بناء اإلنسان في األسرة مدخل أساسي 

لتنمية الفرد وتقدم المجتمع، ص 43 .
)2( األدب المفرد، 103/1، قال األلباني: صحيح، انظر: صحيح األدب المفرد، 

ص 59، رقم 63 . 
)3( مسند اإلمام أحمد، رقم 15969 . وصححه األلباني، صحيح األدب المفرد، 

رقم 282 .
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اْلَقْوِم َوُحَس����������نْيٌ َمَع ِغْلَماٍن ي�َْلَعُب فََأرَاَد َرُس����������وُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 
َوَس����������لََّم َأْن يَْأُخَذُه قَاَل َفَطِفَق الصَّيبُّ َهاُهنَ����������ا َمرًَّة َوَهاُهَنا َمرًَّة َفَجَعَل 
َرُس����������وُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَضاِحُكُه َحىتَّ َأَخَذُه قَاَل ف�ََوَضَع 
ِإْح����������َدى َيَدْيِه حَتَْت ق�ََفاُه َواأْلُْخَرى حَتْ����������َت َذْقِنِه ف�ََوَضَع فَاُه َعَلى ِفيِه 
ف�ََقب�ََّلُه َوقَاَل: »ُحَس�������ْيٌن ِمنِّي َوأَنَا ِمْن ُحَسْيٍن َأَحباَّ اللاَُّه َمْن َأَحباَّ 
ُحَسي�ًْنا ُحَسْيٌن ِسْبٌط ِمْن اأْلَْسَباِط«)1(، وَعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد َرِضَي 
اللَُّه َعن�ُْهَما َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يَْأُخُذين ف�َي�ُْقِعُدين 
َعلَ����������ى َفِخِذِه َوي�ُْقِعُد احلََْس����������َن َعَلى َفِخِذِه اأْلُْخ����������َرى ُثَّ َيُضمُُّهَما ُثَّ 

ي�َُقوُل:»اللاَُّهماَّ اْرَحْمُهَما فَِإنِّي َأْرَحُمُهَما«)2( . 
وكل ذلك يؤكد على الدعاة العناية بأوالدهم وأال يبخس����������وهم  
حقه����������م من الدفء واحلنان والقرب فما يتم يف هذه املرحلة مرتبط 
بنجاحهم يف مراحل العمر القادمة وعلى قدر الهد تكون النتائج 
بإذن اهلل وقد كش����������فت الدراس����������ات أن األبناء الذين يعيش����������ون مع 
آباءهم يف جو تس����������وده الس����������ماحة يهيئون هبذا مناخاً صاحلاً لنمو 
وتكامل شخصياهتم، أما الذين يعيشون يف بيئة تركز على العقاب 
والتهدي����������د فقط يعانون ضروباً من عج����������ز التفكري واخلوف والرهبة 

املنتزِعني للجرأة والشجاعة)3( . 

حبان،  ابن  صحيح  وحسنه،  الترمذي  سنن   ،16903 أحمد،  اإلمام  مسند   )1(
صحيح  حديث  هذا  وقال:   ،194/3 الحاكم،  مستدرك   ،428  –  427/15
اإلسناد ولم يخرجاه، قال األلباني : حسن. صحيح األدب المفرد، رقم 279 .
)2( صحيح البخاري، كتاب األدب، باب وضع الصبي على الفخذ، رقم 6003.
)3( انظر: محي الدين أحمد حسين، التنشئة األسرية واألبناء الصغار، ص 100.
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المطلب السادس: ممازحة األولد: 
املمازحة الس����������نية تشيع جواً من األلفة واحملبة، وتزداد أثراً وقيمة 
حني تكون من ذوي األقدار كاآلباء واملعلمني والدعاة واملوجهني، 
إذ أهن����������ا تنبئ ع����������ن التواضع واجتناب الك����������رب وكان النيب @ مع 
جالة قدره ميزح وال يقول إال حقاً كما هو واضح من س����������نته، َعْن 
أََنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ َرُجًا اْسَتْحَمَل َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 
ف�ََقاَل:»ِإنِّ�������ي َحاِمُلَك َعَلى َوَلِد الناَّاَقِة« ف�ََقاَل يَا َرُس����������وَل اللَِّه: َما 
َأْصَنُع ِبَوَلِد النَّاَقِة ف�ََقاَل َرُس����������وُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس����������لََّم: »َوَهْل 
ِبَل ِإلاَّ النُّوُق«)1(. ومن املس����������الك اليت تؤلف قلوب األوالد  تَِلُد اْلِ
التحدث عن اهتماماهتم والس����������ؤال عنها ألهنم يف مثل هذا الس����������ن 
يقدرون ذلك فهذا النيب @ يس����������أل غاماً عن طائر صغري كان 
مع����������ه يلعب به وما ذاك إال مراعاة لصغر س����������نه عن أََنس ْبن َماِلٍك 
َرِض����������َي اللَُّه َعْنُه قال ِإْن َكاَن النَّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس����������لََّم لَُيَخاِلطَُنا 
َح����������ىتَّ ي�َُقوَل أِلٍَخ ِل َصِغرٍي:» يَا أَبَا ُعَمْيٍر َما ف�ََعَل الن�َُّغي�ُْر«)2(، قال 
ا ِمن�َْها ُمَاَطَفة  اإلمام الن����������ووي: َويف َهَذا احلَِْديث ف�ََواِئد َكثِ����������ريَة َجدًّ
الصِّب�َْيان َوتَْأنِيسهْم، َوب�ََيان َما َكاَن النَّيبّ َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلْيِه 

)1( سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في المزاح، رقم 1991، قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح غريب . قال األلباني:صحيح، صحيح سنن 

الترمذي، 192/2، رقم 1623 .
رقم  البسط،  على  الصالة  في  جاء  ما  باب  الصالة،  أبواب  الترمذي،  سنن   )2(
سنن  صحيح  األلباني:صحيح،  قال  صحيح،  حسن  الترمذي:  قال   ،333
يشبه  نغر وهو طائر  والنغير: هو تصغير  الترمذي، 106/1، رقم 274، 

العصفور أحمر المنقار. ابن الجوزي، غريب الحديث، 421/2.
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ِمْن ُحْسن اخْلُُلق وََكَرم الشََّماِئل َوالت�ََّواُضع)1(.
ومل ينس صلى اهلل عليه وس����������لم النزول إىل مس����������توى األطفال 
إلدخال السرور إىل قلوهبم ياعبهم ويؤانسهم ومل متنعه هيبته ووقاره 
من ذلك، فَع����������ْن حَمُْموِد ْبِن الرَّبِيِع قَاَل: َعَقْل����������ُت)2( ِمْن النَّيبِّ َصلَّى 
اللَّ����������ُه َعَلْيِه َوَس����������لََّم جَمًَّة)3( جَمََّها يف َوْجِهي َوأَنَا اْبُن َخِْس ِس����������ِننَي ِمْن 
َدْلٍو)4(، قال احلافظ ابن حجر: َوف�ََعَلُه النَّيبّ َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَس����������لََّم 
َم����������َع حَمُْمود ِإمَّا ُمَداَعَبة ِمْن����������ُه، أَْو لِيَُباَرك َعَلْيِه هِبَا َكَما َكاَن َذِلَك ِمْن 
َش����������ْأنه َمَع أَْواَلد الصََّحابَة)5(. وقال الن����������ووي رمحه اهلل: » ويف هذا 
ماطفة الصبيان وتأنيس����������هم وإكرام آبائه����������م بذلك وجواز املرح.« 
)6(، َويف َه����������َذا احلَِْديث ِمْن اْلَفَواِئد َج����������َواز ِإْحَضار الصِّب�َْيان جَمَاِلس 

َمام َأْصَحابه يف ُدوره����������ْم َوُمَداَعَبته ِصب�َْياهنْم)	(،  احلَِْدي����������ث َوزِيَاَرة اإْلِ
وتل����������ك املظاهر با ريب تضيء طري����������ق الداعية ومتنحه خربات يف 

التعامل مع أوالده.

)1( صحيح مسلم بشرح النووي،  129/14 .
)2( )َعَقْلت(: ِبَفْتِح اْلَقاف َأْي : َحِفْظت . ابن حجر، الفتح، 172/1 .

َوِقيَل اَل  اْلَفم،  ِمْن  اْلَماء  ِإْرَسال  ُهَو  َواْلَمّج  اْلِجيم،  َوَتْشِديد  اْلِميم  ِبَفْتِح  ة(  )3( )َمجَّ
ا ِإالَّ ِإْن َكاَن َعَلى ُبْعد. ابن حجر، الفتح، 172/1.   ُيَسمَّى َمجًّ

)4(  صحيح البخاري، كتاب العلم، باب متى يصح سماع الصغير، رقم 77 .
)5( ابن حجر، الفتح، 172/1 .

)6( صحيح مسلم بشرح النووي، 162/5 .
)7( ابن حجر، الفتح، 173/1 . 
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المطلب السابع: تأديب األولد:
ال�تأديب لألوالد من أوجب األمور على الداعية وس����������نة س����������يد 
ْعُت أَبَا  الدعاة @ ش����������اهدة على ذلك عن حُمَمَّد ْبن زِيَاٍد قَاَل مسَِ
ُهَري�ْ����������َرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َأَخَذ احلََْس����������ُن ْبُن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعن�ُْهَما 
مَتْ����������َرًة ِمْن مَتِْر الصََّدقَ����������ِة َفَجَعَلَها يف ِفيِه ف�ََقاَل النَّ����������يبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 
َوَس����������لََّم: »ِكْخ ِكْخ )1( لَِيْطَرَحَها ثُماَّ قَاَل َأَما َش�������َعْرَت أَناَّا َل نَْأُكُل 
الصاََّدقَ�������َة«)2(، ويؤخذ من احلديث أمهية تأديب األوالد با ينفعهم 
ومنعه����������م مما يضرهم ومن تناول احملرم����������ات  وإن كانوا غري مكلفني 
ليتدربوا على ذلك )3(  ومل يكن النيب يغفل عن تأديب الغلمان يف 
األكل وغريه وذلك عندما ال حيس����������نون كيفية تناول الطعام وآدابه 
عن عمر بن أب س����������لمة ربيب َرُس����������ول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس����������لَّم 
َرِض����������َي اللَُّه َعْنُه قال: كنت غاماً يف حجر َرُس����������ول اللَِّه َصلَّى اللَُّه 
َعَلْيِه َوَس����������لَّم، وكانت يدي تطيش يف الصحفة فقال ل َرُسول اللَِّه 
َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس����������لَّم: »يا غلم سم اللاَّه تعالى، وكل بيمينك، 
وكل مم�������ا يليك فما زالت تل�������ك طعم�ي بعد«)4( ومما يبني ذلك 
أيض����������اً ويؤكده ما ج����������اء يف قوله صلى اهلل عليه وس����������لم : » ث�ََلثٌَة 
َلُهْم َأْجَراِن ... َورَُجٌل َكاَنْت ِعْنَدُه َأَمٌة فََأداَّب�ََها فََأْحَس�������َن تَْأِديب�ََها 

الباري،  فتح  حجر،  ابن  يستقذر.  ما  تناوله  عند  الصبي  لردع  تقال  كلمة   )1(
. 355/3

)2( صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ما يذكر في الصدقة، رقم 1491 .
)3( ابن حجر، فتح الباري، 355/3 . 

)4( صحيح البخاري، كتاب األطعمة، باب التسمية على الطعام واألكل باليمين، 
رقم 5376 .
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َوَعلاََّمَها فََأْحَس�������َن ت�َْعِليَمَها ثُماَّ َأْع��ََقَها ف�َ��ََزواََّجَها ف�ََلُه َأْجَراِن «)1(، 
قال احلافظ ابن حجر - رمحه اهلل - يف ش����������رح احلديث : مطابقة 
احلديث للرتمجة يف اأَلَمة بالن����������ص ويف األهل بالقياس، إذ االعتناء 
باألهل احلرائر يف تعليم فرائض اهلل وس����������نن رسوله آكد من االعتناء 
باإلماء)2(، وهكذا تبني لنا عناية نبينا حممد عليه الصاة والس����������ام 

باألوالد وأنه قدوة للدعاة يف القيام بالدعوة.   

 

)1( صحيح البخاري، كتاب العلم، باب تعليم الرجل أمته وأهله، رقم 97 .
)2( فتح الباري،190/1 .
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المبحث الثالث:عناية السلف الصالح بأولدهم
الناظر يف س����������ري الس����������لف الصاحل وعنايته����������م بأوالدهم يلحظ 
اهتماماً كبرياً هبذا الانب وليس ذلك بس����������تنكر فالنيب @ رسم 
منهج����������اً لألمة يف هذا األمر، وحث على عناي����������ة الدعاة بأوالدهم 
ألهنهم ذوو تأث����������ري بالغ يف صياغة ش����������خصيات أوالدهم فخري ما 
مينحه الوالد لولده األدب الم وكان احلكماء يقولون: الصاح من 
اهلل واألدب م����������ن اآلباء)1( وقال رجل من حكماء الفرس: أفضل ما 
ورث األباء األبناء حس����������ن األدب)2(، وقال أبو حامت رضى اهلل عنه 
أفض����������ل ما ورث أب أبنا ثناء حس����������ن وأدب نافع)3(، وبياناً ملامح 

تلك العناية فسيكون استجاؤها من خال املطالب التالية:
املطلب األول: تعويد األوالد على العبادات.   

املطلب الثاين:تعليم األوالد العلم.
املطلب الثالث: تقومي سلوك ومنطق األوالد.

املطلب الرابع: إرسال األوالد إىل املؤدبني.

)1( البخاري، األدب المفرد، 46/1 . 
)2( أبو حاتم محمد بن حبان البستي، روضة العقالء، 221/1 .

)3( روضة العقالء، 221/1 .
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المطلب األول: تعويد األولد على العبادات:
 كان الس����������لف الصاحل حيرص����������ون على تعوي����������د أوالدهم على 
العبادات ففي أمر الصاة يقول عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه 
قال:«ق����������ال حافظوا على أبنائكم يف الص����������اة وعودوهم اخلري فإن 
اخل����������ري عادة«)1(  وكان عروة يأمر بنيه بالصاة إذا عقلوها وبالصوم 
إذا طاق����������وه )2(، وكان علي بن احلس����������ني يأمر الصبيان أن يصلوا 
الظهر والعصر مجيعا واملغرب والعش����������اء مجيعا فيقال له يصلون 

الصاة لغري وقتها فيقول هذا خري من أن يتناهوا عنها )3( .
أم����������ا يف الصيام: فَعْن الرُّب�َيِِّع بِْنِت ُمَعوِِّذ ْبِن َعْفرَاَء قَاَلْت: أَْرَس����������َل 
َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َغَداَة َعاُشورَاَء ِإىَل ق�َُرى اأْلَْنَصاِر الَّيِت 
َحْوَل اْلَمِديَنِة » َمْن َكاَن َأْصَبَح َصاِئًما ف�َْلُيِ�ماَّ َصْوَمُه َوَمْن َكاَن َأْصَبَح 
ُمْفِط�������ًرا ف�َْلُيِ�ماَّ بَِقياََّة ي�َْوِمِه « َفُكنَّا ب�َْعَد َذلِ����������َك َنُصوُمُه َوُنَصوُِّم ِصب�َْيان�ََنا 
الصَِّغاَر ِمن�ُْهْم ِإْن َشاَء اللَُّه َوَنْذَهُب ِإىَل اْلَمْسِجِد ف�ََنْجَعُل هَلُْم اللُّْعَبَة ِمْن 
ْفطَاِر)4( قال  اْلِعْهِن فَِإَذا َبَكى َأَحُدُهْم َعَلى الطََّعاِم َأْعطَي�َْناَها ِإيَّاُه ِعْنَد اإْلِ
النووي: »ويف ه����������ذا احلديث مترين الصبيان على الطاعات وتعويدهم 
العبادات«)5(. َوقَاَل ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه لَِنْش����������َواٍن)6( قد أفطر يف هنار 

َرَمَضاَن: َوي�َْلَك َوِصب�َْيان�َُنا ِصَياٌم)	(  َفَضَربَُه.
)1( الطبراني، المعجم الكبير، 236/9 .
)2( الجصاص، أحكام القرآن، 195/5 .
)3( الجصاص، أحكام القرآن، 195/5 .

)4( صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، رقم 1136 . 
)5( صحيح مسلم بشرح النووي، 14/8 . 

)6( النشوان: السكران سكرًا خفيفًا. ابن حجر، فتح الباري، 201/4 .
)7( صحيح البخاري، كتاب الصيام، باب صوم الصبيان، باب 47، ابن حجر، فتح الباري،201/4 .
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وأما احلج فقد كانوا يع����������ودون أوالدهم على احلج على ما فيه 
من مشقة فَعْن السَّاِئِب ْبِن يَزِيَد قَاَل: ُحجَّ ِب َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى 
اللَُّه َعَلْيِه َوَس����������لََّم َوأَنَا اْبُن َسْبِع ِسِننَي )1( .وعن أب سعيد أنه كان 
يأمر بنيه إذا طافوا أن ال يلغوا يف طوافهم وال يعصوا خلسة وال 

يكلموا أحدا حىت يقضوا طوافهم إن استطاعوا )2( .    
وكان املصطفى @ يغرس يف نفوس الصحابة رضي اهلل عنهم 
أمهية العبادة َعْن َس�������اِلٍم َعْن أَبِيِه َرِضَي اللاَُّه َعْنُه قَاَل َكاَن الراَُّجُل 
ِفي َحَياِة الناَِّبيِّ َصلاَّى اللاَُّه َعَلْيِه َوَس�������لاََّم ِإَذا رََأى ُرْؤيَا َقصاََّها َعَلى 
َرُسوِل اللاَِّه َصلاَّى اللاَُّه َعَلْيِه َوَسلاََّم ف�ََ�َمن�اَّْيُت َأْن َأَرى ُرْؤيَا فََأُقصاََّها 
َعَلى َرُسوِل اللاَِّه َصلاَّى اللاَُّه َعَلْيِه َوَسلاََّم وَُكْنُت ُغَلًما َشابًّا وَُكْنُت 
أَنَاُم ِفي اْلَمْس�������ِجِد َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللاَِّه َصلاَّى اللاَُّه َعَلْيِه َوَسلاََّم 
ف�ََرأَْيُت ِفي الن�اَّ�������ْوِم َكَأناَّ َمَلَكْيِن َأَخَذاِني َفَذَهَبا ِبي ِإَلى الناَّاِر فَِإَذا 
ِهَي َمْطِوياٌَّة َكَطيِّ اْلِبْئِر َوِإَذا َلَها ق�َْرنَاِن َوِإَذا ِفيَها أُنَاٌس َقْد َعَرف�ْ��ُُهْم 
ف�ََلِقي�َنَ�������ا  قَ�������اَل  الناَّ�������اِر  ِم�������ْن  بِاللاَّ�������ِه  َأُع�������وُذ  َأقُ�������وُل  َفَجَعْل�������ُت 
َعلَ�������ى  ف�ََقَصْص��َُه�������ا  ت�ُ�������َرْع  لَ�������ْم  لِ�������ي  ف�ََق�������اَل  آَخ�������ُر  َملَ�������ٌك 
َحْفَص�������َة ف�ََقصاَّ��َْه�������ا َحْفَص�������ُة َعلَ�������ى َرُس�������وِل اللاَّ�������ِه َصلاَّ�������ى اللاَُّه 
َعَلْيِه َوَسلاََّم ف�ََقاَل:» نِْعَم الراَُّجُل َعْبُد اللاَِّه َلْو َكاَن ُيَصلِّي ِمْن اللاَّْيِل 

َفَكاَن ب�َْعُد َل ي�ََناُم ِمْن اللاَّْيِل ِإلاَّ َقِليًلِ« )3( .

)1( صحيح البخاري، كتاب الحج، باب حج الصبيان، رقم 1858 .
)2( مصنف ابن أبي شيبة، 137/3 .

)3( صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل قيام الليل، رقم 1122 .
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المطلب الثاني: تعليم األولد العلم :
من وسائل العناية باألوالد دعوياً حثهم على تعلم العلم الذي 
ينفعه����������م يف الدنيا واآلخرة وذلك منذ الصغر قال ابن القيم- رمحه 
اهلل تعاىل-: »ومما ينبغي أن يعتمد حال الصيب، وما هو مس����������تعد 
ل����������ه من األعمال، ومهيأ له منها، فيعلم أن����������ه خملوق له، فا حيمله 
على غريه ما كان مأذونا فيه ش����������رعا؛ فإنه إن محل على غري ما هو 
مس����������تعد له -مل يفلح فيه، وفاته ما هو مهيأ له، فإذا رآه حس����������ن 
الفه����������م، صحيح اإلدراك، جيد احلفظ، واعياً - فهذه من عامات 
قبوله، وهتيؤه للعلم؛ لينقشه يف لوح قلبه ما دام خالياً، فإنه يتمكن 
في����������ه ويس����������تقر ويزكو معه وإن رآه خباف ذل����������ك من كل وجه وهو 
مستعد للفروسية وأس����������باهبا من الركوب والرمي واللعب بالرمح وأنه 
ال نف����������اذ ل����������ه يف العلم ومل خيلق له مكنه من   أس����������باب الفروس����������ية 
والتمرن عليها فإنه أنفع له وللمس����������لمني وإن رآه خباف ذلك وأنه 
مل خيلق لذلك ورأى عينه مفتوحة إىل صنعة من الصنائع مس����������تعدا 
هل����������ا وهي صناعة مباحة نافعة للن����������اس فليمكنه منها. هذا كله بعد 
تعليم����������ه له ما حيتاج إليه يف دينه، فإن ذلك ميس����������ر على كل أحد 
لتق����������وم حجة اهلل على العبد فإن له عل����������ى عباده احلجة البالغة كما 
له عليهم النعمة الس����������ابغة واهلل أعلم”)1(، وقد كان السلف الصاحل 
حيثون أوالدهم على االش����������تغال بالعلم وتعلم القرآن قَاَل اْبُن َعبَّاٍس 
رضي اهلل عنهما:» ت�ُُوفَِّي َرُس�������وُل اللاَِّه َصلاَّى اللاَُّه َعَلْيِه َوَسلاََّم َوأَنَا 
اْبُن َعْش�������ِر ِس�������ِنيَن َوَقْد ق�ََرْأُت اْلُمْحَكَم« )2(، وعن قيس بن أب 

)1( انظر: ابن القيم، تحفة المودود بأحكام المولود،266  .
)2( صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب تعليم الصبيان القرآن، رقم 5035 .
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حازم قال رأيت خالد بن الوليد يوم الريموك يرمي بني هدفني ومعه 
رج����������ال م����������ن أصحاب حممد  صلى اهلل عليه وس����������لم وقال أمرنا أن 
نعلم����������ه أوالدنا الرمي والقرآن )1(. وكانوا يفرحون بتفوق أوالدهم يف 
الفهم والعلم َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُس����������وَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 
�������َجِر َشَجَرًة َل َيْسُقُط َورَق�َُها َوِهَي َمَثُل  َوَسلََّم قَاَل:» ِإناَّ ِمْن الشاَّ
ثُوِني َما ِهَي ف�ََوَقَع الناَّاُس ِفي َشَجِر اْلَباِديَِة َوَوَقَع ِفي  اْلُمْسِلِم َحدِّ
ن�َْفِس�������ي أَن�اََّها الناَّْخَلُة قَاَل َعْبُد اللاَِّه فَاْس�������َ�ْحي�َْيُت ف�ََقاُلوا يَا َرُسوَل 
اللاَّ�������ِه َأْخِبْرنَا ِبَها ف�ََقاَل َرُس�������وُل اللاَِّه َصلاَّى اللاَُّه َعَلْيِه َوَس�������لاََّم ِهَي 
ْثُت أَِبي ِبَما َوَقَع ِفي ن�َْفِس�������ي ف�ََقاَل  الناَّْخلَ�������ُة قَاَل َعْبُد اللاَِّه َفَحداَّ
أَلَْن َتُك�������وَن ق�ُْل��ََها َأَحبُّ ِإَلياَّ ِمْن َأْن َيُك�������وَن ِلي َكَذا وََكَذا«)2(، 
ووجه متين عمر رضي اهلل عنه ما جبل عليه اإلنس����������ان من حمبته 
اخلري لنفس����������ه وولده، ولتظهر فضيلة الولد يف الفهم والعلم منذ 
الصغ����������ر )3(، ويف النص املتقدم: ج����������واز فرح الرجل بإصابة ولده 
الصواب، وأنه ال يكره للولد أن جييب با يعرف يف حضرة أبيه 
وإن مل يعرف����������ه األب وليس يف ذلك إس����������اءة أدب عليه )4( وَعْن 
زِيَاِد ْبِن لَِبيٍد رضي اهلل عنه قَاَل: ذََكَر النَّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس����������لََّم 
َش����������ْيًئا ف�ََقاَل:»َذاَك ِعْنَد َأَواِن َذَهاِب اْلِعْلِم« ق�ُْلُت: يَا َرُسوَل اللَِّه 
وََكْيَف َيْذَه����������ُب اْلِعْلُم َوحَنُْن ن�َْقَرأُ اْلُقْرآَن َون�ُْقرِئُُه أَب�َْناَءنَا َوي�ُْقرِئُُه أَب�َْناُؤنَا 
أَب�َْناَءُهْم ِإىَل ي�َْوِم اْلِقَياَمِة؟ قَاَل: »َثِكَلْ�َك ُأمَُّك زِيَاُد ِإْن ُكْنُت أَلَرَاَك 

)1( الطبراني، المعجم الكبير، 114/4 .
)2( صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الحياء في العلم، رقم  131.

)3( انظر: ابن حجر، فتح الباري، 147/1 .
)4( ابن القيم، زاد المعاد، 398/4 .
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ِمْن َأف�َْقِه رَُجٍل بِاْلَمِدينَ�������ِة َأَولَْيَس َهِذِه اْلي�َُهوُد َوالناََّصاَرى ي�َْقَرُءوَن 
ْنِجيَل َل ي�َْعَمُلوَن ِبَش�������ْيٍء ِمماَّا ِفيِهَما«)1(، والش����������اهد  ال��اَّْورَاَة َواْلِ
م����������ن احلديث قوله:»َون�ُْقرِئُُه أَب�َْناَءنَا َوي�ُْقرِئُ����������ُه أَب�َْناُؤنَا أَب�َْناَءُهْم ِإىَل ي�َْوِم 
اْلِقَياَم����������ِة«، ويفهم من����������ه أن تعليم العلم ل����������ألوالد منهج ثابت عند 
الس����������لف يتوارثونه جيًا بعد جي����������ل، وال ريب أن ترغيبهم يف طلب 
العل����������م وتعلمه من أهم األمور، ومن مناذج حث األوالد على العلم 
ما فعله احلس����������ن بن علي عندما دعا بنيه وبين أخيه فقال:يا بين ويا 
ب����������ين أخي إنكم صغار قوم يوش����������ك أن تكونوا كبار آخرين فتعلموا 
العلم فمن مل يستطع منكم أن يرويه أو حيفظه فليكتب وليضعه يف 
بيته)2( ومن ذلك قول طاووس البنه يا بين: إذا قدمت مكة فجالس 

عمرو بن دينار فإن أذنيه كانتا قمعاً للعلماء)3(.

)1( مسند اإلمام أحمد، 164/5، وسنن ابن ماجه، أبواب الفتن، باب ذهاب القرآن 
والعلم، رقم 4048، واللفظ له، وصححه األلباني، صحيح سنن ابن ماجه، 

377/2، رقم 3272 . 
)2( المدخل إلى السنن الكبرى، 371/1 .

)3( األصبهاني، حلية األولياء، 348/3، الشيرازي، طبقات الفقهاء، 59/1 .
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المطلب الثالث: تقويم سلوك ومنطق األولد:
أوًل: تقويم السلوك:

األوالد حباجة ماسة إىل توجيه ورعاية متدرجني إذا ما أريد هلم 
أن يدرج����������وا يف مدارج الكمال، وهلذا جاءت تارب اجملربني مؤكدة 
على أن نتاج الرتبية احلس����������نة يس����������بقه تأهيل دع����������وي جيد يف حميط 
األبوين ويشرح ذلك قول بعضهم: ابنك رحيانتك سبعا ث حاجبك 
سبعا ث عدو أوصديق)1( . وربا كانت العقوبة الشرعية سبيًا لتقومي 
السلوك، وهلذا كان عمر بن اخلطاب إذا هنى الناس عن شيء دخل 
إىل أهل����������ه فقال إين هنيت عن كذا وك����������ذا والناس إمنا ينظرون إليكم 
نظ����������ر الطري إىل اللحم فإن وقعتم وقعوا وإن هبتم هابوا وإين واهلل ال 
أوتى برجل منكم وقع يف شيء مما هنيت عنه الناس إال أضعفت له 

العقوبة ملكانه مين فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر )2(.
ويلحق بتقومي الس����������لوك تعليمهم سنن املصطفى @ ولزومها 
ع����������ن بن أب بكرة قال مسعين أب أبو بك����������رة وأنا أدعو: اللهم إني 
أس�������ألك بوجهك الكري�������م وأمرك العظي�������م أن تجيرني من النار 
والكفر والفقر فقال:يا بين من علمك هذا فقلت مسعته منك قال 

الزمه يا بين فإين مسعت رسول اهلل يدعو به)3( . 
وكان السلف ينهون أوالدهم عن املنكر تقومياً لسلوكهم فكانوا 
ينهون أبناءهم عن لبس الذهب واحلرير َعْن َجاِبٍر رضي اهلل عنه قَاَل 

)1( االبشيهي،المستطرف في كل فن مستظرف، 21/2 .
)2( مصنف عبدالرزاق، 343/11 .

)3( األنصاري، طبقات المحدثين بأصبهان والواردين إليها، 340/1 .
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: ُكنَّا ن�َْنزُِعُه َعْن اْلِغْلَماِن َون�َت�ْرُُكُه َعَلى الََْوارِي )1(،وَدَخَل ِإمْسَاِعيل ْبن 
َعْبد الرَّمْحَن بن عوف َعَلى ُعَمر َوَعَلْيِه َقِميص ِمْن َحرِير َوِس����������َوارَاِن 
ِمْن َذَهَب َفَش����������ّق اْلَقِميص َوَفكَّ السَِّواَرْيِن َوقَاَل ِاْذَهْب ِإىَل أُّمك )2(   
عن عبدالرمحن بن يزيد قال كنت جالس����������ا مع عبداهلل بن مس����������عود 
فأتاه ابن له صغري قد   ألبسته أمه  قميصا من حرير وهو معجب 
به قال فقال يا بين من ألبس����������ك هذا قال: أمي قال أدنه فدنا منه 

فشقه ث قال اذهب إىل أمك فلتلبسك ثوبا غريه )3(  .
ثانياً: تقويم المنطق:

إن من الوانب املهمة يف موضوع العناية باألوالد تقومي منطقهم 
وتس����������ديدهم وتعويدهم على حس����������ن الكام ذلك أن » اللحن يف 
املنطق أقبح من آثار الدري يف الوجه« )4(، عن أب بن كعب قال   
تعلموا العربية  كما تعلمون حفظ القرآن )5(   قيل للحس����������ن يف 
قوم يتعلمون العربية قال أحس����������نوا يتعلمون لغة نبيهم صلى اهلل 

عليه وسلم وقيل للحسن إن لنا إماما يلحن قال أخروه )6( . 
وقد كان الس����������لف الص����������احل يؤدبون أوالده����������م على اخلطأ يف 
املنطق،  عن س����������فيان قال اجتمعوا إىل القاسم بن حممد يف صدقة 
قسمها قال وهو يصلي فجعلوا يتكلمون فقال ابنه إنكم إجتمعتم 
.قال   4059 رقم  للنساء،  الحرير  في  باب  اللباس،  كتاب  داود،  أبي  سنن   )1(

األلباني: صحيح. صحيح سنن أبي داود، 766/2، رقم3424 .
)2( شمس الحق العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، 74/11 .

)3( البيهقي، شعب اإليمان، 135/5 .
)4( الجاحظ، البيان والتبيين، 321/1 .
)5( ابن أبي شيبة، المصنف، 116/6 .

)6( القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 23/1 . 
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إىل رجل واهلل مانال منها درمها وال دانقا قال فأوجز القاسم ث قال: 
يابين  قل فيما علمت قال سفيان صدق إبنه ولكنه أراد تأديبه يف 

النطق وحفظه)1( . 

)1( ابن الجوزي، صفة الصفوة، 89/2 .
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المطلب الرابع: إرسال األولد إلى المؤدبين:
وألمهي����������ة األدب عين الس����������لف بتوجي����������ه أوالده����������م للمؤدبني 
وتوجيههم أوصى عتبة بن أب س����������فيان م����������ؤدب ولده فقال: ليكن 
أول م����������ا تبدأ به م����������ن إصاح َبيِن إصاحك نفس����������ك فإن أعينهم 
معقودة بعينك فاحلس����������ن عندهم ما استحس����������نت والقبيح عندهم 
م����������ا اس����������تقبحت وعلمهم كتاب اهلل وال تكرهه����������م عليه فيملوه وال 
ترتكهم منه فيهجروه ث روهم من الش����������عر أعفه ومن احلديث أشرفه 
وال خترجه����������م من علم إىل غريه حىت حيكموه فإن ازدحام الكام يف 
الس����������مع مضلة للفهم وهتددهم ب وأدهبم دوين وكن هلم كالطبيب 
ال����������ذي ال يعجل بال����������دواء قبل معرفة الداء وجنبهم حمادثة النس����������اء 
وروهم سري احلكماء واستزدين بزيادتك إياهم أزدك وإياك أن تتكل 
عل����������ى عذر مين لك فقد اتكل����������ت على كفاية منك وزد يف تأديبهم 
أزدك يف بري إن شاء اهلل تعاىل)1(،وقال عبد امللك بن مروان ملؤدب 
ولده: علمهم الشعر ميجدوا وينجدوا وأطعمهم اللحم تشتد قلوهبم 
وجز ش����������عورهم تش����������تد رقاهبم وجالس هبم علية الرجال يناقضوهم 
ال����������كام)2(، وزاد ابن قتيبة يف وصية عب����������د امللك للمؤدب:علمهم 
الصدق كما تعلمهم القرآن، وجنبهم السفَِلة فإهنم أسوأ الناس رعة 
وأقلهم أدباً، وجنبهم احلش����������م فإهنم هلم مفسدة، وأحف شعورهم 
تغل����������ظ رقاهبم،....ومرهم أن يس����������تاكوا عرضاً وميصوا املاء مصاً وال 

قتيبة،  ابن   ،225،224/2 الدهر،  يتيمة  النيسابوري،  الثعالبي  الملك  عبد   )1(
عيون األخبار، 166/5، صفوت، جمهرة خطب العرب، 224/2 .

اللغة  علوم  في  المزهر  السيوطي،   ،301/1 المفرد،  األدب  البخاري،   )2(
وأنواعها، 266/2 .
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يعبوه عباً، وإذا احتجت إىل أن تتناوهلم بأدب فليكن ذلك يف سرت 
ال يعلم به أحد من الغاشية فيهونوا عليه)1(. 

يف تلك الوصايا مجلة نقاط ميكن الوقوف عند أمهها ومنها:
أواًل: تأكي����������د على أمهي����������ة القدوة يف التوجي����������ه وأن رؤية االبن 
للمبادئ يف صورة سلوك عملي أعظم بكثري من التوجيه اللفظي.

ثاني����������اً: التأكيد عل����������ى أمهية البدء بالقرآن الك����������رمي علماً وفقهاً 
وتدبراً وعمًا فإن ذلك أصل عظيم بقدر ما يتحقق يف حياة األبناء 
بقدر ما يتحقق النجاح، وكذلك مراعاة أحوال نفوس����������هم يف ذلك 
وعدم اإلثقال عليهم إىل درجة امللل أو التهاون يف ذلك إىل درجة 

الفاء بل التوسط حممود.
ثالث����������اً: العناي����������ة بثقافتهم وإحس����������ان منطقهم وزي����������ادة عقوهلم 

بتعليمهم أعذب الشعر وأشرف احلديث.
رابعاً: يف قول����������ه: »وال خترجهم من علم إىل غريه حىت حيكموه 

فإن ازدحام الكام يف السمع مضلة للفهم«:
 إشارة إىل مهارة إتقان العمل وأنه عادة تكتسب بالرتبية.

 وفيه إشارة إىل أمهية الرتكيز وعدم التشتت فإن إتقان علم من 
العلوم خري من المع بني علوم كثرية ناقصة.

 وفيه إشارة إىل التدرج ومراعاة أذهاهنم وعقوهلم حىت ال تكل 
أو تضل.

)1( ابن قتيبة، عيون األخبار،167/5 .
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خامس����������اً: من األمور املهمة يف عاقة الداعية بأبنائه االحتفاظ 
بقدر من اهليبة والوقار وذلك ليوقروا كل كلمة وتوجيه منه، ولذلك 

طلب األب من املرب أن يهددهم به .
سادساً:يف التأكيد على جمانبة حمادثة النساء األجنبيات إشارة 
إىل أمهية إبعاد الناش����������ئة عن املنكر بكل صوره وأشكاله وأن حتقق 
ذلك يف سلوكهم مما يعينهم على النشأة الصاحلة والنبات احلسن.

سابعاً: أمهية جمالسة الصغار للكبار لاقتباس من عقوهلم وقد 
كان هذا ديدن الصحابة رضي اهلل عنهم فإن الغام إذا ظل جمالساً 
ألقران����������ه فقط يظل صغرياً فا ينم����������و عقله وال تكرب ثقافته ومعارفه، 
وكان الصحابة رضي اهلل عنهم يأخذون أبناءهم إىل جملس رس����������ول 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
ثامناً: أمهية النصيحة يف السرت حتقيقاً للسنة ومراعاة للمشاعر 

وتنباً للفضيحة املزرية.
وهكذا ظهر لنا جلياً عناية الس����������لف بأوالدهم مما يرسم معلماً 
للوالد الداعية م����������ع أوالده حىت ال يهمل دعوهتم وتوجيههم فيفقد 

كنزاً من كنوز اخلري اليت كان ميكن استثماره .
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المبحث الرابع: وسائل عناية الداعية بأولده
لن يعدم املتأمل الوس����������ائل اليت من خاهلا ميارس الداعية توجيه 
أوالده ليكون األثر الدعوي بإذن اهلل غرس����������اً راس����������خ الذور عميق 

األثر يانع الثمار وميكن إمجال تلك الوسائل يف املطالب التالية: 
املطلب األول: حسن اختيار الزوجة.

املطلب الثاين: القدوة احلسنة من الداعية لألوالد.
املطلب الثالث: حوار الداعية مع أوالده.

املطلب الرابع: حسن تعامل الداعية مع أوالده.
املطل����������ب اخلام����������س: تزويد الداعي����������ة ألوالده بالتج����������ارب والوصايا 

احلسنتني. 
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المطلب األول: حسن اخ�يار الزوجة:
أوًل: أنواع النساء:

النساء خيتلفن يف طباعهن ودينهن وعقوهلن فليسوا على طبقة 
واحدة قال عمر رضي اهلل عنه: ما اس����������تفاد رجل أو قال عبد بعد 
إميان باهلل خرياً من امرأة حس����������نة اخللق ودود ولود وما استفاد رجل 
بعد الكفر باهلل من امرأة س����������يئة اخللق حديدة اللس����������ان ث قال إن 
منهن غنماً ال حي����������ذى منه وإن منهن غا ال يفدى )1(، وعن عمر 
بن اخلطاب أنه قال: » النس����������اء ثاث، امرأة عفيفة مس����������لمة هينة 
لينة ودود تعني أهلها على الدهر وال تعني الدهر على أهلها وقليل 
م����������ا تدها، وامرأة كانت وعاء مل تزد على أن تلد الولد، وثالثة غل 
متل«)2( وعند ابن أب ش����������يبة: » َقِمٌل جيعلها اهلل يف عنق من يشاء 
وإذا أراد أن ينزع����������ه نزعه«)3(.عن فضالة ب����������ن عبيد قال ثاث من 
الفواقر)4( إمام إن أحس����������نت مل يشكر وإن أسأت مل يغفر وجار إن 
رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أفشاها وزوجة إن حضرت آذتك 

وإن غبت خانتك يف نفسها ويف مالك)5(

1( ابن أبي شيبة، المصنف، 559/3، البيهقي، شعب اإليمان، 416/6.
)2( البيهقي شعب اإليمان، 416/6 .

)3( ابن أبي شيبة، المصنف، 559/3 . والصواب قمل أي ذات قمل أو قذرة .
يقال  كما  الفقار  تحطم  التي  كأنها  فاقرة  واحدتها  الدواهي  أي:   )4(
هناد  وانظر:   ،296/3 القدير،  فيض  المناوي،  الظهر،  قاصمة 

الكوفي، الزهد، 645/2 .
)5( الذهبي، سير أعالم النبالء، 116/3- 117 .
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ثانياً: مكانة الزوجة الصالحة :
األم من أشد الناس تأثرياً يف شخصية أوالدها، بل ربا فاقت األب 
ملازمتها للبيت وملا حباها اهلل من عاطفة رقيقة حتنو هبا على أطفاهلا. 
فا غرو أن جاء اإلس����������ام لريفع مكانة الزوجة الصاحلة  جاء 

يف تفس����������ري قوله تع����������اىل:نب ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   
ى   ى   ې    ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ۇئ    ۇئ   وئ   وئ   ەئەئ   ائ   ائ  
ٿ      ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ      ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پپ  
  )1( مب   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ    ٿ    ٿٿ  
عن علي رضي اهلل عنه أن احلس����������نة يف الدني����������ا: املرأة الصاحلة ويف 
اآلخرة احلوراء وعذاب النار امرأة السوء)2(، وقد بني الرسول @ 
املقاصد اليت تدفع الناس للزواج وأكد على مقصد سام ودافع عظيم 
أال وه����������و تدين املرأة ووفور خصال التقوى يف ش����������خصيتها َعْن َأِب 
ُهَري�َْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس����������لََّم قَاَل:»ت�ُْنَكُح 
اْلَمْرَأُة أِلَْرَبٍع ِلَماِلَها َوِلَحَس�������ِبَها َوَجَماِلَه�������ا َوِلِديِنَها فَاْظَفْر ِبَذاِت 
يِن َترَِبْت َيَداَك«)3(، وربا غر قاصد الزواج بعض املظاهر املغرية  الدِّ
للمرأة من مال ومجال وحس����������ب فجاءت السنة لتؤكد املعن الباقي 
والعظي����������م أال وهو الدين، وتأكي����������داً هلذا املعن جند النيب @ يبني 
قيمة املرأة الصاحلة بأهنا خري متاع الدنيا، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو َأنَّ 
ن�َْيا َمَ�اٌع َوَخي�ُْر َمَ�اِع  َرُس����������وَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: » الدُّ

)1( البقرة، 201 – 203 .
)2( أبو السعود، تفسير أبي السعود، 209/1 . 

)3( صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب األكفاء في الدين، رقم 5090 . 
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ن�َْيا اْلَمْرَأُة الصاَّاِلَح�������ُة«)1(، وعن عبد الرمحن بن أبزي رضي اهلل  الدُّ
عنه قال  قال داود عليه الس����������ام لسليمان: واعلم أن املرأة الصاحلة 
ألهلها كامللك املتوج بالتاج املخوص بالذهب واعلم أن املرأة السوء 
ألهلها كالشيخ الضعيف على ظهره احلمل الثقيل)2( وعن أب هريرة 
قال: قال رس����������ول اهلل صلى اهلل عليه وس����������لم :» خير النساء ال�ي 
إذا نظرت إليها س�������رتك، وإذا أمرتها أطاع�ك، وإذا غبت عنها 

حفظ�ك في نفسها ومالها«)3( .
وقد عد النيب @ املرأة الصاحلة من خري الكنوز “ َعْن ث�َْوبَاَن 
رض����������ي اهلل عنه قَاَل: َلمَّا ن�ََزَل يف اْلِفضَِّة َوالذََّهِب َما ن�ََزَل قَاُلوا: فََأيَّ 
اْلَم����������اِل ن�َتَِّخُذ؟ قَاَل ُعَمُر: فَأَنَا َأْعلَ����������ُم َلُكْم َذِلَك فََأْوَضَع َعَلى بَِعريِِه 
فََأْدَرَك النَّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس����������لََّم َوأَنَا يف أَثَرِِه ف�ََقاَل: يَا َرُسوَل اللَِّه 
َأيَّ اْلَماِل ن�َتَِّخُذ؟ ف�ََقاَل: » لَِي�اَِّخْذ َأَحدُُكْم ق�َْلًبا َش�������اِكًرا َوِلَس�������انًا 
َذاِك�������ًرا َوَزْوَجًة ُمْؤِمَنًة تُِعيُن َأَحدَُكْم َعَلى َأْمِر اْلِخَرِة « )4( . وتلك 

النصوص تؤكد أمهية اختيار الزوجة الصاحلة .
ثالثاً: حرص السلف على الزوجة الصالحة:

كان الس����������لف الصاحل حيرصون يف نكاحهم على ذوات الدين 
ويرون أن الزواج مثل الغرس ش����������أنه مش����������ابه فإذا كان املزارع حيرص 
)1( صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، 1467. 
)2( البيهقي، شعب اإليمان، 473/7، الهيثمي، مجمع الزوائد، 234/10، وقال 

الهيثمي : رواه الطبراني بسندين ورجال أحدهما رجال الصحيح. 
)3( مسند أبي داود الطيالسي، 86/4، رقم 2444، قال األلباني: حديث صحيح. 

صحيح الجامع، رقم 3298 . 
)4( سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب أفضل النساء، رقم 1856، قال األلباني: 

صحيح، صحيح سنن ابن ماجه، رقم 1505. 
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على الرتبة الصاحلة فإن احلرص على املرأة الصاحلة يف الزواج أش����������د 
أمهية وأعظم خطراً ملا له من آثار يف املس����������تقبل، قال أبو األس����������ود 
الدؤل لبنيه: »قد أحس����������نت إليكم صغارا وكبارا، وقبل أن تولدوا. 
قالوا: وكيف أحس����������نت إلينا قب����������ل أن نولد؟ قال: اخرتت لكم من 

األمهات من ال تسبون هبا .« )1( 
وأنشد الرياشي: 

فأول إحساين إليكم ختريي         ملاجدة األعراق باد عفافها)2(
وكلما كان بيت أهل امل����������رأة زاكياً زكت املرأة بإذن اهلل خباف 
بيت السوء ولذلك حرص الفاروق رضي اهلل عنه على املرأة الصاحلة 
فقد خرج طائفا ذات ليلة فس����������مع امرأة تقول لبنية هلا اخلطى املاء 
يف الل����������ن فقالت البنية: أما مسعت منادى عمر باألمس ينهى عنه؟ 
فقال����������ت: إن عم����������ر ال يدري عنك . فقالت البني����������ة: واهلل ما كنت 
أل طيع����������ه عانية وأعصيه س����������را فأعجب عمر عقله����������ا فزوجها ابنه 

عاصما)3(، وهذا دليل على تقدمي الدين على كل شيء .  
رابعاً: ثمار الزوجة الصالحة:

إن حسن اختيار الزوجة خيتصر على الداعية مراحل كثرية، فإذا 
وفق الداعية بزوجة صاحلة كان ذلك أدعى لتكوين أسرة متماسكة 
يش����������يع فيها محل هم الدعوة باإلضافة إىل حتقيق االستقرار النفسي 

)1( الماوردي، أدب الدين والدنيا، 236.
)2( الماوردي، أدب الدين والدنيا، 236 .

)3( ابن الجوزي، صفة الصفوة، 203/2العكري، شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب، 119/1 .
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للذرية فإن التجانس الفكري بني الزوجني ال يفيد الداعية فحسب 
بل ينعكس أثره على أوالده من حيث التفوق يف احلياة بكل معانيه 
فقد أكدت دراسة علمية حديثة أجريت مؤخرا بعرفة فريق حبثي يف 
جامعة أوهايو أن طاق الزوجني يلحق أضرارا بليغة على األطفال 

ووخيمة جدا على مجيع األوالد . 
وتقول الدراسة إن الضرر الذي يصيب األطفال الذين ينفصل 
أبواهم بالطاق، يقع عليهم حىت قبل تنفيذ الطاق ذاته. وأفادت 
بأن مش����������كات سلوكية ونفسية وتراجع يف التحصيل الدراسي تقع 
لألطفال حىت قبل عام كامل من انفصال أبويهم بالطاق، مقارنة 
باألطفال الذين ال ينفصل أبواهم، ومن النتائج اليت خلصت إليها 
الدراسة أن حتصيل األطفال الذين انفصل أبواهم، تراجع يف كل من 
الرياضيات والقراءة بصفة خاصة. وترجع الدراس����������ة أسباب الرتاجع 
إىل املناخ السيء السائد يف املنزل من قبل وقوع الطاق املتمثل يف 
كثرة اخلصام والنزاع بني الزوجني،  كما أن اآلباء الذين على وشك 
االنفصال ال يتابعون األبناء بش����������كل جيد، وال حيضرون املناسبات 
املدرسية وال يناقشون قضايا األطفال خبصوص التحصيل والدراسة. 
ويتزام����������ن كل ذلك أيضا مع اخنفاض مع����������دل الرعاية لألطفال)1(.

وهك����������ذا تبني لنا أمهية الزوج����������ة الصاحلة وأهنا الكن����������ز الذي ينبغي 
للداعية أن حيرص عليه ألنه القاعدة اليت يقوم عليها البيت املسلم.

االولى  جمادى   19 الخميس  العدد:،  اإلماراتية،  البيان  جريدة   )1(
1422 هـ الموافق 9 اغسطس 2001.
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المطلب الثاني: القدوة الحسنة من الداعية لألولد:
القدوة احلس����������نة هي العمود الفقري يف العملية الدعوية وبدوهنا 
ال ينف����������ع توجيه وال دعوة ذلك أن أثر الفع����������ال خري من أثر املقال 
ويف تصوري أن املس����������ؤولية ربا متثل����������ت يف بعدين اثنني هلما عاقة 

بتوجيههم الوجهة الصحيحة 
البعد األول:  حتق����������ق القدوة يف حياة األب إذ تعد القدوة من 
أبرز األس����������اليب الدعوية املهمة يف جناح الدعوة، حيث تشمل نوعاً 
من الكمال النسيب يثري يف النفس اإلعجاب، فتنجذب إليه اجنذاباً 

شديداً، يرسخ فيها القناعة التامة به واحلب الكامل له)1( .
والبع����������د الثاين: التوجيه املس����������تمر املعتمد عل����������ى قوة املاحظة 
ويتمثل ذلك يف وصيتهم بتقوى اهلل عز وجل لتكون سبباً لوقايتهم 

من العذاب  .
وتعليق الناش����������ئة من األوالد وغريهم بالقدوات الكبار أمر مهم 
يف عملي����������ة الدعوة إذ أن م����������ن الطبائع املغروزة يف النفس البش����������رية 
التقلي����������د وعل����������ى هذا ما مل تتعل����������ق النفس بقدوة صاحل����������ة فإهنا ربا 
تعلقت بعكس ذلك وهلذا كان السلف الصاحل حريصني على إبراز 
القدوات ألوالدههم يتبني ذلك من قول أب إس����������حاق قال أب: يا 
بين تريد أن أريك أمري املؤمنني يعين عليا قلت نعم فرفعين على يديه 
فإذا أنا برجل أبي����������ض الرأس واللحية أصلع عظيم البطن عريض ما 

)1( انظر: خليل بن عبد اهلل الحدري، التربية الوقائية في اإلسالم ومدى استفادة 
المدرسة الثانوية منها، 200 .
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بني املنكبني)1(، إن تعمد األب أن يرى ابنه أمري املؤمنني فيه توجيه 
للدعاة أن يعتنوا بإجياد املثل األعلى نسبياً يف نفوسهم ليبعث فيهم 
روح التأسي واالقتداء، وكذلك منع القدوات السيئة أن حتتل مكاناً 

يف نفوس الناشئة .
    وكان الس����������لف يغرس����������ون يف نفوس أوالدهم اخلصال الكرمية 
م����������ن خال القدوة ومن تلك اخلصال الكرم وليس مثة أكثر أثراً يف 
غرس تلك الصفة يف نفوس األبناء من رؤية أبيهم يكرم الناس عن 
أب جعفر القارىء خرجت مع ابن عمر من مكة وكان له جفنة من 
ثري����������د جيتمع عليها بنوه وأصحابه وكل من جاء حىت يأكل بعضهم 
قائم����������ا ومعه بعري له عليه مزادتان فيهما نبيذ وماء فكان لكل رجل 
قدح من س����������ويق بذلك النبيذ)2(، وهك����������ذا تبني لنا أمهية القدوة يف 

الدعوة وأهنا من أعظم أساليب الدعوة.

)1( أحمد بن حنبل، فضائل الصحابة، 555/2 .
2( الذهبي، سير أعالم النبالء، 239/3 .
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المطلب الثالث: حوار الداعية مع أولده:
احلوار مع األبناء من ش����������أنه أن يهي����������يء بيئة صاحلة ينمو فيها 
العقل املبدع الناضج القادر على اختاذ القرار السليم ذلك أن الذكاء 
وحده ال يستثمر اس����������تثماراً كامًا إال إذا توفرت البيئة االجتماعية 
املناس����������بة)1(، وأشارت الدراسات املختلفة إىل أن البيئة والوراثة هلما 
تأثري كبري يف صياغة عقول األفراد، فاإلنس����������ان يرث طاقات عقلية 
وعلى البيئة مس����������ؤولية إنعاش وبروز تلك الطاقات)2(، فقد كشفت 
بع����������ض البحوث أن 50%من االرتقاء العقلي حيدث يف الس����������نوات 
األرب����������ع األوىل من العمر وحوال30% مابني الرابعة والثامنة وحوال 
20% ما بني الثامنة والسابعة عشر)3(، مما يؤكد على الدعاة ضرورة 
العناية بأوالدهم من����������ذ قدومهم إىل الدنيا وترقية عقوهلم من خال 

احلوار اهلادف البناء.
 واحل����������وار بني الوال����������د وأوالده من أهم الوس����������ائل الدعوية لبناء 
ش����������خصيتهم وتتعزز قيمته حني يكون اهلدف منه األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر.
 إن الشخصية الس����������وية اليت ترؤ على قول احلق وإبداء الرأي 
ب����������أدب- حىت ملن كان أعظم قدراً وجاهاً ومكانة- هي مثرة الرتبية 
الدعوية القائمة على احلوار، ومن أمثلة تلك الش����������خصيات اآلنفة 
الذكر عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز حني قال ألبيه:» يا أبت 

1( انظر: محي الدين أحمد حسين، التنشئة األسرية، ص 77 .
2( انظر: عبد الحميد سيد سليمان، )نمو اإلنسان في الطفولة والمراهقة األسس 

– النظريات – المراحل- المشكالت(، ص 312، 313.
3( انظر: محي الدين أحمد حسين، التنشئة األسرية واألبناء الصغار، ص 92 .
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ما منعك أن متضي ملا تريد من العدل فواهلل ما كنت أبال لو غلت 
ب وب����������ك القدور يف ذل����������ك« ويف مقابل ما يعطيه األب ألولده من 
مساحة يعربون فيها عما يدور يف نفوسهم يأيت دور األب الداعية 
لولده يف التوجيه إما تأييداً أو إنكاراً، أو بياناً لوجهة نظر شخصية 
يتضح هذا يف جواب عمر بن عبد العزيز البنه عبد امللك فقد قال 
ل����������ه: يا بين إمنا أنا أروض الناس رياضة الصعب إين ألريد أن أحيي 
األمر من العدل فأؤخر ذلك حىت أخرج معه طمعا من طمع الدنيا 
فينفروا من هذه ويس����������كنوا هلذه)1(، وذكر ابن عبد ربه األندلس����������ي: 
أن عم����������ر رد على ابنه قائًا: ال تعجل يا بين، فإن اهلل ذم اخلمر يف 
الق����������رآن مرتني وحرمها يف الثالث����������ة، وأنا أخاف أن أمحل الناس على 

احلق مجلة فيدعوه وتكون فتنة)2( .
إن احلوار بني الداعية وأوالده يصنع نفوس����������اً قوية يف تفكريها، 
جريئة يف مواقفه����������ا، واثقة خطواهتا فينتفي ال����������رتدد واخلور، ويظهر 
االتزان والثبات وهذا هو الوضع الطبيعي لإلنس����������ان الذي مل حترفه 

تربية ناقصة عن طبيعته .

1( األصبهاني، حلية األولياء، 354/5 .
2( العقد الفريد، 40/1 .
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من نماذج ال�ربية الدعوية الحوارية:
)أ( النموذج األول:

 لق����������د ذكر التاري����������خ مناذج فذة ممن ترىب تل����������ك الرتبية الدعوية 
احلوارية العميقة األثر من تلك النماذج أنه ملا اس����������تخلف عمر بن 
عب����������د العزيز رضي اهلل عنه قدم علي����������ه وفود أهل كل بلد فتقدم إليه 
وفد أهل احلجاز فاش����������رأب منهم غام للكام فقال عمر: مها يا 
غام ليتكلم من هو أسن منك فقال الغام: مها يا أمري املؤمنني 
إمنا املرء بأصغريه قلبه ولس����������انه فإذا منح اهلل العبد لسانا الفظا وقلبا 
حافظا فقد اس����������تحق الكام ولو كان التقدم بالسن لكان يف هذه 
األمة من هو أحق بجلس����������ك منك فقال عمر صدقت تكلم فهذا 
السحر احلال فقال: يا أمري املؤمنني حنن وفد التهنئة ال وفد املرزئة 
قدمنا إليك من بلدنا حنمد اهلل الذي من بك علينا مل خيرجنا إليك 
رغبة وال رهبة ألنا قد أمنا يف أيامك ما خفنا وأدركنا ما طلبنا فقال: 
عظنا يا غام وأوجز قال: نعم يا أمري املؤمنني إن أناسا غرهم حلم 
اهلل عنهم وطول أملهم وحس����������ن ثناء الناس عليهم فا يغرنك حلم 
اهلل عنك وطول أملك وحسن ثناء الناس عليك فتزل قدمك فنظر 
عمر يف س����������ن الغام فإذا هو قد أتت عليه بضع عشرة سنة فأنشأ 

عمر يقول: 
وليس أخو علم كمن هو جاهل    تعلم فليس املرء يولد عامل�����������ا 
صغري إذا التفت عليه احملاف�������������ل)1( وإن كبري القوم ال علم عنده 

عيون  قتيبة،  ابن   ،419/2 العرب،  خطب  جمهرة  صفوت،  زكي  أحمد    )1(
األخبار، 230/3 .
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مثة نقاط بارزة يف شخصية هذا الغام جديرة بالوقوف عندها 
ميكن إمجاهلا يف النقاط التالية:

- ب����������ني حوار هذا الغام لعمر ب����������ن عبد العزيز رمحه اهلل مدى 
الثق����������ة با يقول وعدم اهليبة من املواق����������ف العظيمة وفيها دليل على 
ظهور أمارات الرجوله يف ش����������خصيته رغم حداثة سنه وهذا واضح 

من رده على اخلليفة عمر رضي اهلل عنه.
- وض����������وح الش����������خصية بعن أن جوابه ينم عن اس����������تقال يف 

شخصيته ومل حيقر نفسه لصغر سنه .
- الرأة والشجاعة األدبيتني فيما يطرحه من آراء وأفكار .

- القدرة الفائقة على اإلقناع والتمكن من ناصية احلوار متثلت 
يف حسن انتقاء الكلمات املقنعة، وسرعة البديهة.

وتل����������ك الصفات ألزم للداعية من ظله وتغرس يف ش����������خصيات 
األوالد من خال إشاعة روح احلوار معهم منذ الصغر.

إن ه����������ذا الغام ما كان له أن يقف ه����������ذا املوقف لو أن تربيته 
يف البي����������ت تقوم على التبكيت ومصادرة الرأي وعدم إتاحة الفرصة 
ملواهبه أن تنم����������و، إن األب الذي يعامل ابنه على أنه رجل له رأيه 
وق����������راره خيتلف عن االبن الذي ال تتاح له مثل تلك املواقف فاألول 

شجاع جريء واآلخر مرتدد جبان .
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)ب( النموذج الثاني:
 قص����������ة إياس بن معاوية فقد كان عاقا من الرجال فطنا فقيها 
عفيفا خاصم وهو ش����������اب شيخاً فقال له القاضي: إنه شيخ وأنت 
شاب فا تساوه يف الكام، فقال إياس: إن كان كبريا فاحلق أكرب 
منه فقال له القاضي: اسكت فقال ومن يتكلم حبجيت إذا سكت؟ 
فقال القاضي: ما أحس����������بك تنطق حبق يف جملس����������ي هذا حىت تقوم 
فقال إياس: أش����������هد أن ال إل����������ه إال اهلل . فقال القاضي: ما أظنك 
إال ظامل����������ا له، فقال: ما على ظ����������ن القاضي خرجت من منزل فقام 
القاضي فدخ����������ل على عبد امللك فأخربه خربه فقال: اقض حاجته 

وأخرجه الساعة من دمشق ال يفسد علي الناس)1(. 
تلك النماذج اآلنف����������ة الذكر مثال ملا تفعله الرتبية القائمة على 
احلوار بني الداعية وأوالده وأن احرتام ش����������خصياهتم وعدم إهانتهم 
مطل����������ب رئيس إذا ما أريد هلم أن يش����������قوا طريقهم يف احلياة خبطى 

ثابتة وأنفس شجاعة.

)1( ابن كثير، البداية والنهاية، 334/9. 
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المطلب الرابع: حسن تعامل الداعية مع أولده:
 للتعامل بني الدعاة وأوالدهم انعكاسات حسنة أو سيئة على 
سلوكهم، وال ريب أن بسط الوجه وحسن اخللق من أنفع األساليب 
يف كسب القلوب كما أخرب بذلك املصطفى @ “عن أب هريرة 
رضي اهلل عنه قال: قال رس����������ول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم:» إنكم 
لن تس�������عوا الناس بأموالكم ولكن يس�������عهم منكم بسط الوجه 

وحسن الخلق « )1( .
 ومن املهم كذلك العدل بني األوالد يف العطايا واهلبات فذلذ 
مما يس����������ل س����������خائم القلوب وخيفف األحقاد قال @ ) اتقوا اهلل 

واعدلوا في أولدكم( )2( . 
وينضم إىل ذلك التواضع هلم وذلك بالنزول إىل مستوى تفكري 
ه����������م فذلك من العوامل املهمة يف دعوهتم ويروى مرفوعاً وال يصح: 
»من كان له صيب فليتصاب له« )3(  أي: يلني له يف القول والفعل 

ويعامله حسب عقله )4(  .
وم����������ن املهم جداً الوقوف على ت����������ارب املربني واحلكماء ومن 
ذلك قول األحنف بن قيس: أوالدنا مثار قلوبنا وعماد ظهورنا وحنن 
هلم مساء ظليلة وأرض ذليلة وهبم نصول على كل جليلة فإن غضبوا 
فأرضهم وإن سألوا فأعطهم وإن مل يسألوا فابتدئهم وال تنظر إليهم 

)1(  ابن حجر، فتح الباري، 459/10. وحسنه البزار، مسند أبي يعلى، 428/11.

)2(  صحيح مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض األوالد في الهبة، رقم 1623 .

)3( األلباني، ضعيف الجامع الصغير وزيادته، رقم 5800 . قال األلباني: ضعيف .
)4( انظر: المناوي، فيض القدير، 209/6 .
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شزرا فيملوا حياتك ويتمنوا وفاتك)1(، ولقد صدق األحنف رضي 
اهلل عنه فقد انطوى هذا القول على فوائد مجة فكم من أب ال يضع 
عص����������اه عن عاتقه ال يعرف غري العقوبة والتعنيف فهذا الصنف من 
الناس ربا فرح ابنه بوته، ومل حيفل بفقدانه ألهنم مل يلمس����������وا دفء 

حنانه يوماً ما.
 واإلش����������ارة إىل إرض����������اء األب ألبنائه بعد إغضاهب����������م فيه تربية 
هل����������م على التواضع والرجوع إىل احلق واالع����������رتاف باخلطأ. واملبادرة 
بإعطائهم وإن مل يسألوا فيه مجع للقلوب وتعميق للمحبة، وبذلك 
يتحق����������ق التقارب بني قلوب األوالد واآلباء مما ينعكس إجيابياً بإذن 

اهلل على جناح العملية الدعوية. 

فن  كل  في  المستطرف  االبشيهي،   .  228/8 والنهاية،  البداية  كثير،  ابن   )1(
مستظرف، 21/2 .
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المطلب الخامس: تزويد الداعية ألولده بال�جارب والوصايا الحسن�ين:
والوال����������د الداعية مرب مينح أوالده خاصة التجارب اليت ذاقها 
يف حياته والوصايا اليت حفظها فيكون توجيهه بناًء على علم وخربة 
فه����������ذا معاوية رضي اهلل عنه يتعجب م����������ن توافق أبويه يف مضمون 
النصيحة فق����������د دخل على أمه هند، فقالت ل����������ه: يا بين، إنه قلما 
ولدت حرة مثلك، وقد اس����������تعملك هذا الرجل، فاعمل با وافقه، 
أحببت ذلك أم كرهته. ث دخل على أبيه أب سفيان، فقال له: يا 
بين، إن هؤالء الرهط من املهاجرين سبقونا وتأخرنا عنهم، فرفعهم 
س����������بقهم وقصر بنا تأخرنا، فصرنا أتباعاً وصاروا قادة. وقد قلدوك 
جسيماً من أمرهم، فا ختالفن أمرهم، فإنك تري إىل أمدمل تبلغه 
ولو قد بلغته لنوفست فيه. قال معاوية رضي اهلل عنه: فعجبت من 

اتفاقهما يف املعن على اختافهما يف اللفظ)1(.
وعن بن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال ل أب:يا بين: أرى 
أمري املؤمنني يقربك وخيلو بك ويستش����������ريك مع ناس من أصحاب 
رس����������ول اهلل فاحف����������ظ عين ثاثا: اتق اهلل ال تفش����������ني له س����������را، وال 
جيربن عليك كذبة، وال تغتابن عنده أحداً، قال عامر: فقلت البن 
عباس: يا أبا عباس كل واحدة خري من ألف قال نعم ومن عش����������رة 
آالف)2(، وق����������ال عمرو بن العاص البنه: يا بين وال عادل خري من 
مطر وابل وأسد حطوم خري من وال ظلوم ووال ظلوم خري من فتنة 
تدوم وعثرة اللسان ال تبقي وال تذر وقد اسرتاح من ال عقل له)3(.

)1( ابن عبد ربه األندلسي، العقد الفريد، 13-12/1 .
)2( أحمد بن حنبل، فضائل الصحابة، 957/2 .

)3( النيسابوري، مجمع األمثال، 298/1 .
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وق����������ال رجل من عبد القيس البنه: ي����������ا بين ال تؤاخ أحدا حىت 
تعرف موارد أموره ومصادرها فإذا استنبطت منه اخلربة ورضيت منه 
العش����������رة فاصحبه على إقالة العثرة واملواساة يف العسرة)1(.وقال عبد 
اهلل بن ط����������اوس قال ل أب يا بين صاحب العقاء تنس����������ب إليهم 
وإن مل تكن منهم وال تصاحب الهال فتنسب إليهم وإن مل تكن 
منهم واعلم أن لكل ش����������يء غاية وغاية املرء حس����������ن عقله)2(.وقال 
اخلليفة أبو جعفر املنصور: يابين ليس العاقل من حيتال لألمر الذي 
وقع فيه حىت خيرج منه ولكن العاقل الذي حيتال لألمر الذي غشيه 
حىت ال يقع فيه)3(،عن حيىي بن أب كثري قال قال سليمان بن داود 
البنه: يا بين إياك والنميمة فإهنا أحد من السيف)4(، وقال املنصور 
يا بين ال تلس جملس����������ا إال وعندك م����������ن أهل احلديث من حيدثك 
ف����������إن الزهري قال:علم احلديث ذك����������ر ال حيبه إال ذكران الرجال وال 
يكره����������ه إال مؤنثوهم)5(، وقال املنصور يوم البنه املهدي: كم عندك 
م����������ن دابة فقال ال أدري فقال: هذا هو التقصري فأنت ألمر اخلافة 

أشد تضييعا فاتق اهلل يا بين)6( .
وهك����������ذا رأين����������ا كيف كان الس����������لف الصاحل ي����������زودون أبناءهم 
بالتج����������ارب والوصايا اليت تضيء هلم طريقه����������م يف احلياة وللداعية 

فيهم أسوة .
)1( أبو هالل العسكري، كتاب جمهرة األمثال،222/1 .

)2( ابن خلكان، وفيات األعيان وأنباء  أبناء الزمان، 511/2 .
)3( ابن كثير البداية والنهاية، 126/10 .

)4( روضة العقالء،176/1 .
)5( ابن كثير، البداية والنهاية،126/10 .
6( ابن كثير، البداية والنهاية،126/10 .
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أهم الن�ائج وال�وصيات
وبعد هناية هذا البحث حيسن ذكر النتائج اليت توصلت إليها 

من خال البحث:
أوًل: أهم الن�ائج:

أواًل:تبني من خال البحث أن العناية باألوالد أمر قام به أئمة 
الدعاة وهم أنبياء اهلل عليهم السام كما دلت على ذلك نصوص 

الكتاب والسنة .
ثاني����������اً: تبني من خ����������ال البحث اهتمام الن����������يب صلى اهلل عليه 
 وسلم بإعطاء األوالد حقهم من العناية نفسياً وعاطفياً واجتماعيا

وأنه @ علم الصحابة رضي اهلل عنهم أمهية ذلك.
ثالثاً: وتبني أيضاً من خال البحث أن الس����������لف الصاحل مجعوا 
بني القيام بدعوة األوالد ودعوة العامة وأن األوىل مكملة لألخرى.

رابعاً: كما تبني من خال اس����������تقراء س����������ري السلف الصاحل أن 
وسائل دعوة األوالد متنوعة وشاملة ال تقتصر على صورة واحدة .  

ثانياً: ال�وصيات:  
 يف تصوري أن من أهم التوصيات ما يلي:

أوًل: يوصي الباحث أن يكون هناك دراسات وحبوث مكثفة 
حول املوضوع.

ثاني�������اً: أن تعقد مؤمترات وندوات ب����������ني متخصصني يف الرتبية 
والدعوة لوجود القواس����������م املش����������رتكة بني التخصص����������ني هتدف إىل 
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االطاع عل����������ى رؤى جديدة إلثراء هذا املوضوع واالس����������تفادة من 
تارب الفريقني . 

ثالثاً: يوص����������ي الباحث أن تعقد ورش عم����������ل ودورات علمية 
وعملية هدفها الرفع من قدرة الدعاة على احلوار مع األوالد ألمهية 

ذلك يف دعوهتم .
واحلمد هلل الذي بنعمته تت����������م الصاحلات وصلى اهلل على نبينا 

حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .
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س����������نن البيهقي الك����������ربى، مكتبة الباز، مكة املكرم����������ة، 1414 ه�، . 39
حتقيق: حممد عبد القادر عطا.

شعب اإلميان، ط: دار الكتب العلمية، بريوت، 1410 ه�، حتقيق: . 40
حممد السعيد بسيوين زغلول.

الرتمذي: حممد بن عيسى، ) 279 ه�(، سنن الرتمذي، دار إحياء . 41
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الرتاث العرب، بريوت، حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرون.
الثعاليب: عبد املل����������ك بن حممد بن امساعيل، )ت:429 ه�(، يتيمة . 42

الده����������ر، ط: الثاني����������ة، دار الكت����������ب العلمية، ب����������ريوت، 1983 م، 
حتقيق:مفيد حممد قميحة.

الاح����������ظ: عمرو بن حب����������ر، )ت: 255 ه�(، البي����������ان والتبيني، ط: . 43
الشركة اللبنانية للكتاب، بريوت، بدون تاريخ.

الصاص: أبوبكر أمحد بن عل����������ي، )ت: 370(، أحكام القرآن، . 44
ط:دار إحي����������اء الرتاث الع����������رب، بريوت، 1405 ه�����������، حتقيق:حممد 

الصادق قمحاوي.
احل����������دري : خليل ب����������ن عبد اهلل، الرتبية الوقائية يف اإلس����������ام ومدى . 45

استفادة املدرسة الثانوية منها .
حسني: حمي الدين أمحد، التنشئة األسرية واألبناء الصغار، ط:اهليئة . 46

العامة املصرية للكتاب، القاهرة، 	198م.
احلم����������وي: أبو بكر عل����������ي بن عب����������داهلل، )ت:837 ه��������(، خزانة . 	4

	198م،  اهلال،ب����������ريوت،  ومكتب����������ة  دار  األدب،ط:األوىل، 
حتقيق:عصام شعيتو.

الذه����������يب: شس الدي����������ن حممد بن أمحد)ت:748 ه�(،س����������ري أعام . 48
النباء، ط: التاسعة، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1413 ه�، حتقيق: 

شعيب األرناؤوط، ونعيم العرقسوسي .
الرش����������يدي: بش����������ري صاحل، مقومات بناء اإلنسان يف األسرة مدخل . 49

أساس����������ي لتنمية الفرد وتقدم اجملتم����������ع، ص 43،) من أعمال املؤمتر 
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الدول السابع ملركز اإلرشاد النفسي( بعنوان: »بناء اإلنسان جملتمع 
أفضل« 5 – 	 نوفمرب 2000م .

س����������ليمان: عبد احلميد س����������يد، )منو اإلنس����������ان يف الطفولة واملراهقة . 50
األس����������س - النظريات - املراحل- املش����������كات(،ط: مكتبة زهراء 

دمشق، القاهرة، 1418 ه� .
الس����������معاين: عبد الكرمي ب����������ن حممد بن منص����������ور، )ت:562 ه�(، . 51

التحبري يف املعجم الكبري، ط: مطبعة اإلرشاد، بغداد، 1395 ه� .
السيوطي: جال الدين عبدالرمحن بن أب بكر، )ت:911 ه�(:. 52
الدر املنثور يف التفسري باملأثور، ط: دار الفكر، بريوت، 1993 م.. 53

 املزه����������ر يف علوم اللغ����������ة وأنواعه����������ا، ط:األوىل، دار الكتب العلمية، 45. 
بريوت، 1998 م، حتقيق:فؤاد علي منصور.

الشوكاين:حممد بن علي،)ت:1250 ه�(، فتح القدير الامع بني . 55
يدي فين الرواية والدراية من علم التفس����������ري، ط:دار الفكر، بريوت، 

1403 ه�.
الشيباين: اإلمام أمحد بن حنبل )ت:241 ه�(:. 56

 املسند، ط: دار إحياء الرتاث العرب، بريوت . ط:األوىل، مؤسسة 5	. 
الرسالة، بريوت، 1418 ه�، حتقيق: شعيب األرنؤط وزمائه .

 فضائ����������ل الصحاب����������ة، ط: األوىل، جامعة أم الق����������رى، مكة املكرمة، 85. 
1403 ه�، حتقيق:وصي اهلل بن حممد عباس.

الش����������ريازي: أبو إس����������حاق ابراهيم بن علي بن يوسف، )ت: 476 . 59
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ه�(، طبقات الفقهاء، ط: دار القلم، بريوت، بدون تاريخ، حتقيق: 
خليل امليس.

صف����������وت: أمحد زك����������ي، مجهرة خطب الع����������رب يف عص����������ور العربية . 60
الزاهرة،ط:دار الكتب العلمية، بريوت،1352 ه�. 

الصنعاين: عبدالرزاق بن مهام، ) ت:211 ه�(، مصنف عبدالرزاق، . 61
ط: الثانية، املكتب اإلسامي، بريوت، 1403 ه�، حتقيق: حبيب 

الرمحن األعظمي.
الط����������ربي: أبو جعفر حممد بن جري����������ر،)ت:310 ه�(، جامع البيان . 62

عن تأويل آي القرآن،ط: دار الفكر، بريوت، 1405ه�. 
الطيالسي: س����������ليمان بن داود، )ت:204 ه�(، مسند الطيالسي، . 63

ط: دار املعرفة، بريوت، بدون تاريخ.
العس����������قاين: أمحد بن علي بن حج����������ر،)ت: 852ه�( فتح الباري . 64

ش����������رح صحيح البخاري، ط: مكتبة الرياض احلديثة، تعليق: مساحة 
الشيخ عبدالعزيز بن عبد اهلل بن باز .

اإلصابة يف متييز الصحاب����������ة، ط:األوىل، دار اليل، بريوت، حتقيق: . 65
علي حممد البجاوي، 1412 ه�.

العسكري: أبو هال احلسن بن عبد اهلل بن سهل، )ت:395 ه�(، . 66
جممع األمث����������ال، ط: الثانية، دار الفكر، 1988م حتقيق: حممد أبو 

الفضل ابراهيم، وعبد اجمليد قطامش.
العك����������ري احلنبلي:عبداحلي ب����������ن أمحد بن حمم����������د،  )1089 ه�(، . 	6

ش����������ذرات الذهب يف أخبار من ذه����������ب، ط:األوىل، دار ابن كثري، 
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دمشق، 1406 ه�، حتقيق: عبدالقادر وحممود االرنؤوط.
القامس����������ي: حممد مج����������ال الدين، )ت:1332 ه�(، تفس����������ري القامسي . 68

املسمى حماسن التأويل، ط: الثانية، دار الفكر، بريوت، 1398 ه� .
القرطيب: حممد بن أمح����������د،)ت: 671 ه�(،الامع ألحكام القرآن، . 69

ط: الثانية، دار الش����������عب، القاه����������رة، 2	13 ه�، حتقيق: أمحد عبد 
العليم الربدوين. 

القزويين: عبد الكرمي بن حممد الرافعي، التدوين يف أخبار قزوين، ط: . 0	
دار الكتب العلمية، بريوت، 	198 م، حتقيق: عزيز اهلل العطاردي.

القشريي النيسابوري: مسلم بن احلجاج، )ت: 261ه�(، صحيح . 1	
مس����������لم، ط: دار إحياء الكتب العربية، بدون تاريخ، ترتيب: حممد 

فؤاد عبد الباقي. 
الكويف: هناد بن السري، ) ت: 243ه� (، الزهد، ط: األوىل، دار . 2	

اخللفاء للكتاب اإلسامي، الكويت، 1406، حتقيق: عبد الرمحن 
عبد البار الفريوائي.

املاوردي: أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري، )ت:450 . 3	
ه��������(، أدب الدنيا والدي����������ن، ط: األوىل، دار إحياء العلوم، بريوت، 

1408 ه�، حتقيق: مصطفى السقا.
املناوي: عبد الرؤوف بن ت����������اج العارفني، )ت: 1030 ه�(، فيض . 4	

القدير ط: األوىل، املكتبة التجارية، مصر،  1356ه�.
النسائي: أمحد بن ش����������عيب، )ت: 303 ه�(، سنن النسائي، ط: . 5	

الثانية، دار البشائر، بريوت، 1409 ه�، ترقيم: عبدالفتاح أبوغدة.
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النووي: أبو زكريا حيي بن شرف، )ت: 676ه�(:. 6	
 هتذيب األمساء واللغات، ط: األوىل، دار الفكر، بريوت، 1996 م.		. 

صحيح مسلم بش����������رح النووي،ط: الثانية، دار إحياء الرتاث العرب، . 8	
بريوت، 1392 ه�. 

النيس����������ابوري: حممد بن عبد اهلل احلاكم، )ت: 405ه�(، املستدرك . 9	
على الصحيحني، ط: األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، 1411 

ه�،حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا .
النيس����������ابوري:أبو الفض����������ل أمحد بن حمم����������د، )ت:518 ه�(، جممع . 80

األمثال، ط:دار املعرفة، بريوت، حتقيق: حممد حمي الدين عبداحلميد.
اهليثمي: نور الدين علي بن أب بكر، )ت: 807 ه�(، جممع الزوائد . 81

ومنبع الفوائد، دار الرتاث العرب، القاهرة، 	140 ه�.
الدوريات:

جريدة البيان اإلماراتية، العدد: اخلميس 19 مجادى االوىل 1422 . 82
ه� املوافق 9 اغسطس 2001م.
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