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 ولية الوالد يف تربية الولدمسئ

 إعداد وجمع

 األخ الطالب : صالد عبد الرحمن حسن

 ) من طلبة دار الحديث والسنة بمقديشو(
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 المقدمة

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ چ     الاال::دلُت احلمد هلل رب العا

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  

على عباده باألوالد  ليختربىم بذلك ويظهر  ن  مَ  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
َمن ياـو حباهم ويصوهنم ممن يضيعهم ويًتكهم مهال   فيكونوف خسارة عليو 

ُت ُب الدنيا ويـو ياـو الشهاد  والصالة والسالـ على ادلبعوث رمحة للعادل
 ينصرانو أو يهودانو الفطرة فأبواه على يولد مولود ك:)الاال:: )

 .(1)(أوديجسانو

 أما بعد:

 أنيطت مسؤولية   واالستاامة الفضيلة على وتنشئتهم   األوالد تربية فإ
 .بًتكها ويعاقبوف بفعلها يثابوف   واألمهات باآلباء

 (.22(  ومسلم ) 5841البخاري )  صحيح(  1
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: اهلل اف ع تربية األوالد وىذه الرسالة اللطيفة نتناوؿ فيها جوانب يسَتة من 
ُب ىذا الزمن الذي صار ادلريب مع  ينفع هبا الوالد الذي هتمو تربية ولده  

 . الغنم ُب أرض السباع الضاربة إف غف: عنها أكلتو الذلاب   ولده كراع

 نسأؿ اهلل السداد ُب الاوؿ والفع:.

 كالتالي:تتكون ىذه الرسالة ستة مباحث ىي  و 
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 المبحث األول:نعمة األوالد

 األوؿ:نعمة األوالد. ادلبحث

 ادلبحث الثاين: تربية األوالد ُب الارءاف.

 أوالدىم. تربية على وادلرسلُت األنبياء حرص: أوالً 
 أوالدىم. صالح على ثانيا: حرص الصاحلُت
 األوالد. تربية ُب مساعده ادلبحث الثالث: عوام:

 أوالزوج الزوجة اختيار حسنأوال: 
 ثانيا:تربيتهم على العبادات

 ثالثا: تعليمهم ادلناىي الشرعية  وزجرىم عن ادلعاصي.

 رابعا: تعليمهم العلم الشرعّي.

 خامسا: تعويدىم على األخالؽ السامية الفاضلة.

 سادسا: تعليمهم اختيار اجلليس الصاحل.

 العلماء. ادلبحث الرابع: أقواؿ

 األوالد. احنراؼ ُب سبب أكرب ادلبحث اخلامس:

 األوالد. تربية إمهاؿ ادلبحث السادس: خطورة
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 المبحث األول:نعمة األوالد.

ال يعرؼ قدرىا إال من امتحنو  -وج: عز-اهلل نعم من نعمة األوالد
فيسعى لي: هنار يزور طبيبا بعد طبيب  كي حيظى هبذه النعمة  بفادىا  

 بالضراعة والتذل:   اهلل إىل األكف رُفعت النعمة العظيمة   وألج: ىذه
ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  چ : و زكريانبي عن اهلل فااؿ

 .ٖٛآؿ عمراف:  چڀ    ڀٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  
ڻ  ۀ  ۀ     ہ  چ : األخيار عباد الرمحن  عباده عن اهلل وقاؿ

 چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ے  ۓ  

 .ٗٚالفرقاف: 
 الوالداف وقاـ طابوا إذا   الالوب إليهم وتطمئن   العيوف هبم تار واألوالد

 الوجو األكم: على كاملة حاوقهم وأداء   هبم والعناية   رعايتهم على
 .--اهلل يرضي الذي

 ولاد أحسن الاال::
 .(1)ٗادداأَل جنابة ٗأجؤَّ      َكِثرَية اْهعباد عوى َهٕاإل ُِعٍ

                                                           
 (2/266 ) اليوسي الدين نور مسعود بن واحلكم للحسن األمثاؿ ُب األكم زىر ( 1
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ڦ  ڄ  ڄ  چ واختبار قاؿ اهلل تعاىل  فتنة األوالد نعمة ففي

      ٕٛاألنفاؿ:  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  

  ٖ٘األنبياء:  چی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب   چ  : قاؿو 
  االبتالء و ليميز اهلل اخلبيث من الطيب ليتم وذلك

 الوالدين يسأؿ عنها يـو الايامة   عنق ُب أمانة وىي عظيمة نعمة فاألوالد
 الل و ل ىص الل و رسوؿ مسع أَن و اعنهم الل و رضي عمر اْبن حديث ُب جاء كما
 َمسئوؿٌ  َوىو رَاعٍ  فَاإلَماُـ  َرِعي ِتِو  َعنْ  َوَمْسُئوؿٌ  رَاعٍ  ُكلُُّكمْ :)ياوؿ وسل م عليو
 بيت ُب  َواْلَمْرأَةُ  َرِعي ِتِو  عن َمْسُئوؿٌ  َوُىوَ  رَاعٍ  أىِلو ُب  َوالر ج:ُ  َرِعي ِتِو  عن

 . ( 1) (َرِعي ِتَها عن َمْسُئولَةٌ  َوىي رَاِعَيةٌ  زْوجَها
 الكريم نآالمبحث الثاني: تربية األوالد في القر 

 وأوالدىم تربية على والمرسلين األنبياء حرص: أوالا 
عندما ياص اهلل لنا ُب كتابو الكرمي حسن فعاؿ أنبياءه فادلطلوب منا ىو 

ەئ  ەئ  وئ  چ اإلىتداء هبديهم  واإلقتداء بآثارىم   قاؿ اهلل تعاىل : 

  ٜٓاألنعاـ:  چ وئۇئ  ۇئ  ۆئ

                                                           
 (.1829) ومسلم( 853) البخاري صحيح ( 1
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و نعلم من خالؿ الاصص األنبياء ُب الارءاف كيف كاف يُهمهم مسلك 
 بنيهم حنو رهبم وإخواهنم  ونذكر بعضا من ىذه الاصص للمث: ال للحصر: 

 :والسالـ الصالة عليو خلي: اهلل إبراىيم -1
ڱ  ڱ  ڱ    ں  ںڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ قاؿ اهلل تعاىل :  

ہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳      

 . ٕٖٔ ٖٔٔالبارة:  چ﮴  ﮵  ﮶  

 إىل غَتؾ إرشاد: التوصية چہ  ہ    ہ   ہ   ھ   چ: تَػَعاىَل  قَػْولو
 .(1الدين) ُب فع: أو قوؿ من لو وصالح خَت فيو ما

 لكم  وزبَته اختاره: أي چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   چومعٌت 
 بأخالقو  وانصبغوا بشرالعو  واتصفوا بو  فاوموا إليكم  وإحسانا بكم  رمحة
 على عاش من ألف عليو  وأنتم إال ادلوت يأتيكم فال ذلك على تستمروا حىت

 .(2عليو) بعث شيء  على مات ومن عليو  مات شيء 

                                                           
 ىػ 1418   الثانية:  دمشق ط – ادلعاصر الفكر ( دار 1/316الزحيلي ) وىبة للدكتور ادلنَت التفسَت ( 1
 (ىػ1376: ادلتوَب) السعدي اهلل عبد بن ناصر بن الرمحن ادلناف لعبد كالـ تفسَت ُب الرمحن الكرمي تيسَت ( 2
 ـ ىػ1420 األوىل: الرسالة  الطبعة مؤسسة اللوحيق   معال بن الرمحن عبد:  ت( 1/66)
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 وذلك بليغ  إجياز فهو  چۓ  ﮲  ﮳      ﮴  ﮵  چ: تعاىل أما قولو 
 ياتضي موجز بلفظ ذلك فأتى عليو  والدواـ باإلسالـ أمرىم منو ادلاصود أف

 وال ديوت أنو يتحاق ادلرء أف وذلك بادلوت  وتذكَتا وعظا ويتضمن ادلاصود
 وقت من توجو فاد عليو  وىو إال ادلوت يأتيو ال بأمر أمر فإذا مىت؟ يدري
 .(1الزما) دالبا األمر

 تفارقوا فال: )أي: الطربي  جعفر أبو جرير بن إماـ ادلفسرين زلمد ياوؿ و
 تأتيو مىت يدري ال أحدا أف وذلك. حياتكم أياـ -اإلسالـ وىو- الدين ىذا

 ال ألنكم   چۓ  ﮲  ﮳      ﮴  ﮵  چ :ذلم قاال فلذلك منيُتو 
 فتأتيكم اإلسالـ  تفارقوا فال هنار  أو لي: من مناياكم تأتيكم مىت تدروف

 وربُّكم فتموتوا ربكم لكم اصطفاه الذي الدين غَت على وأنتم مناياكم
 .(2فتهلكوا() عليكم  ساخط

 ديوتوا ال َأف بيدىم وليس مسلموف وأَنتم ِإالّ  سبوسبن فال: قاؿ َكيف: قي: فَِإف
 ِإال. ادلوت يصادفكم ال حىت   اإِلسالـ على داوموا: َمْعَناهُ  مسلمُت؟ قي: إالّ 

                                                           
 الشاُب عبد السالـ عبد: ت(  1/212 ) األندلسي عطية العزيز البن الكتاب تفسَت ُب الوجيز احملرر ( 1

 ىػ 1422 - األوىل: بَتوت  ط – العلمية الكتب دار  زلمد  
 شاكر  مؤسسة زلمد أمحد:  ت (3/96رمحو اهلل   ) الطربي الارآف البن جرير تأوي: ُب البياف جامع ( 2

  ىػ 1420 األوىل : الرسالة ط
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 تفع: ال: معناه َكَذا تفع: أريتك ال: الاال: كاوؿ َوَىَذا مسلموَف  َوأَنتم
 .(1لو) فاع: وأَنت أَراؾ ال حىّت  كذا 

 ال موهتم أف إظهار ىوو  عنو  دبنهيّ  ليس النهي عما حرؼ إدخاؿ ُب والنكتة
 السعداء  دبوت ليس وأنو فيو  خَت ال موت اإلسالـ  على الثبات حاؿ على
 وأنت مت: األمر ُب تاوؿ كما. فيهم حي: ال أف ادلوت ىذا حق من وأف

 إذا الشهداء صفة على بالكوف ولكن بادلوت  األمر مرادؾ فليس. شهيد
 .(2مات)
 .(3)ُمْسلمُت صاَدفكم ادلوتُ  أدرككم فإذا اإلسالـ  ألزموا: اآلية إذاً  فمعٌت
 مسلموف وأنتم إال سبوتن فال: قولو ُب عياض بن فضي: عن الثعليب وأخرج

 .(4الظن) بربكم زلسنوف: أي

                                                           
 بن عباس بن وغنيم إبراىيم بن ياسر:  ت (1/142) الشافعي ٍب احلنفي الارآف للسمعاين تفسَت ( 1

 ىػ1418 األوىل : السعودية  ط – الرياض الوطن  دار: غنيم الناشر
 الكتب السود  دار عيوف باس: زلمد: (  ت1404/  ) الاامسي الدين مجاؿ التأوي: :زلمد ( زلاسن 2

 ىػ. 1418 - األوىل: بَتوت  ط – العلميو
: بَتوت  ط – الكتب عامل شليب  دار عبده اجللي: عبد: ( ت1/212 ) وإعرابو للزجاج الارآف ( معاين 3

 ـ 1988 - ىػ 1408 األوىل
 األوىل: بَتوت  ط دمشق  - الطيب الكلم دار كثَت  ابن دار  (.1/168 ) اليمٍت الاديرللشوكاين فتح ( 4
 ىػ 1414 -
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وجدير بالذكر أف اإلماـ زلمد مجاؿ الدين الاامسي أشار إىل مسال: مهمة   
 اشتملت عليها ىذه اآلية.

 ولفظ وصاىم: قاؿ ب:؛  بنيو إبراىيم وأمر يا: مل تعاىل أف اهلل: أحدىا 
 الوقت ذلك وُب ادلوت  من اخلوؼ عند الوصية ألف األمر  من أوكد الوصية
 ذلك ُب السالـ عليو أنو عرؼ فإذا وأًب  أشد لدينو اإلنساف احتياط يكوف
 . أقرب قبولو إىل الاوؿ كاف فيو  متشددا األمر هبذا مهتما كاف الوقت
 على الرج: شفاة ألف وذلك بذلك  بنيو خصص السالـ عليو أنو: وثانيها
 عمره  آخره ُب بذلك خصهم فلما غَتىم  على شفاتو من أكثر أبنالو
 . بغَته اىتمامو من أشد كاف بذلك اىتمامو أف علمنا

 الوصية  هبذه منهم أحدا خيص ومل بنيو مجيع الوصية هبذه عمم أنو: وثالثها
 .االىتماـ شدة على يدؿ أيضا وذلك

 ومكاف معُت بزماف مايدة غَت الوصية ىذه أطلق السالـ عليو أنو: ورابعها 
 أيضا يدؿ وذلك مسلمُت  غَت ديوتوا أف عن الزجر أبلغ زجرىم ٍب معُت 

 . األمر هبذا االىتماـ شدة على
 يدؿ وىذا أخرى  وصية الوصية هبذه مزج ما السالـ عليو أنو :وخامسها

 الرج: ىو السالـ عليو إبراىيم كاف ودلا األمر  هبذا االىتماـ شدة على أيضا
 هناية ُب كاف أنو عرؼ ٍب السَتة  وكماؿ الطرياة وحسن بالفض: لو ادلشهود

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

11 
 

 باالىتماـ  األمور أوىل األمر ىذا أف حينئذ عرؼ األمر  هبذا االىتماـ
 الوصية  هبذه وأبناءه أىلو خص أنو ُب السبب ىو فهذا بالرعاية  وأجراىا

 إىل أبدا الك: يدعو كاف أنو السالـ عليو إبراىيم حاؿ من فمعلـو وإال
 .(1والدين) اإلسالـ

 :ٗاهسالَ اهصالة أفضى عوٍٚٔ إبزآٍٚ بّ إسحاق بّ ٙعق٘ب -2

 اإللو عن بنيو امتحن أنو والسالـ الصالة عليو يعاوب عن كتابو ُب اهلل ذكر
﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼     چ بعدموتو فااؿ تعاىل:  من يعبدونو الذي

﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                   

البارة:  چ                     
ٖٖٔ 
 قالوا حُت اليهود ُب  نزلت   چ .....اآلية﮷  ﮸  ﮹   چ: تعاىل  فاولو
 بنيو أوصى مات يعاوب يـو أف تعلم ألست: َوَسل مَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصل ى للنيب

   چ .....اآلية﮷  ﮸  ﮹   چ: قولو وج: عز اهلل فأنزؿ باليهودية؟
 شهداء؟ أكنتم: فااؿ واستفهم األوؿ الكالـ ترؾ كأنو أكنتم  ب:: ومعناه

                                                           
 ) ناال عن مفاتيح الغيب  (1415/) (ىػ1332: ادلتوَب) الاامسي الدين مجاؿ التأوي: :زلمد زلاسن ( 1

 لإلماـ فخر الدين الرازي(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

12 
 

﮾   چ ادلوت؟ حضره حُت بنيو يعاوب وصية أحضرًب: أي حاضرين : أي

 أف وذلك: عباس ابن قاؿ 133: البارة چ﮿  ﯀  ﯁        
: قاؿ يعاوب  خَت فلما واحلياة  ادلوت بُت خيَته حىت نبيا يابض مل تعاىل اهلل

 وىم رجال عشر اثنا وىم ولده  وأوصيهم  فجمع ولدي أسأؿ حىت أنظرين
: أسألكم أف أريد وأنا وفاٌب حضرت قد: ذلم فااؿ أوالدىم  ومجيع األسباط

     چ غَته  إلو ال الذي إذلك نعبد: قالوا بعدي؟ من تعبدوف ما

 فطابت   چ                     
 .(1نفسو)
 ألف يعاوب  عم وكاف اآلباء  مجلة ُب  أدخلو: چ  چ :وقولو

 أنو قاؿ َوَسل مَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصل ى اهلل رسوؿ أف وروي (2أبا) العم تسمي العرب
 (.3آبالي() باية فإنو العباس ُب )احفظوين

 
 

                                                           
 عبد أمحد عادؿ الشيخ: وتعليق ربايق(  1/216) اجمليد   للواحدي الارآف تفسَت ُب الوسيط ( 1

: لبناف  ط – بَتوت العلمية  الكتب الفرماوي  دار احلي عبد الدكتور األستاذ: وقرظو ادلوجودوآخروف   قدمو
 ىػ 1415 األوىل 

 ( ادلصدر السابق. 2
( و    1781( واإلماـ أمحد  ُب فضال: الصحابة )  32212أخرجو ابن أيب شيبو ُب مصنفو )  ( 3

 (. 572(    و الصغَت) 4209( و األوسط )  11107الطرباين:  ُب ادلعجم الكبَت)   
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 .:شيئاً  بو نشرؾ ال واحداً  معبوداً : أي ؛  چ       چ :وقولو تعاىل
 .(1لو) بالعبادة متذللوف خاضعوف: أي چ         چ

أوالده وىو ُب الرمق األخَت من حياتو  عندما فًتى كيف سر إبراىيم جبواب 
 وإلو الواحد اهلل إذلك موٌب؟ فاالو : نعبد بعد تعبدوف شيء سأذلم بأي

 .(2حلكمو) خاضعوف مناادوف لو وحنن وإسحاؽ  وإمساعي: إبراىيم آبالك
فعلى ادلسلم أف يسأؿ اهلل  أف يرزقو بأوالد يسرونو إذا نظرإليهم   ويطيعونو 

 إذا أمرىم.
 :ٗاهسالَ اهصالة أفضى ُبِّٚا ٗعوى عوٌٚٔا إبزآٍٚ بّ إمساعٚى -3

ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ      ٹ   ٺچ ٹ ٹ 

 55-54مرمي:  چڦ  ڦ      ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
 بو وَب إال وعدا يعد ال: أي  چٹ  ٹ ٹ      ٹ      چ قولو تعاىل : 

 كاف: أي چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڦ  ڦ  چ
اليت  الصالة فكاف حيثهم على طاعة اهلل وخباصة أىلو  على اهلل ألمر مايما

 العبيد وسعادة اجملتمع  إىل لإلحساف ادلتضمنة ىي عماد الدين  وبالزكاة

                                                           
 الشارقة  جامعة   ( 1/458) ادلالكي الاَتواين طالب أيب بن مكي زلمد :أليب النهاية بلوغ إىل اذلداية ( 1

 ىػ. 1429 األوىل : الشارقة ط جامعة -البوشيخي  الشاىد: د. أ بإشراؼ
 دمشق – الفكر دار(   1/61)للزحيلي    الوسيط التفسَت ( 2
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 ألهنم أىلو  وىم عنده الناس أخص وخصوصا غَته  وكم: نفسو  فكم:
 .(1)غَتىم من بدعوتو أحق

 بُت صلةٌ  أوالده الصالة وىم أبناء سبع فالصالةفالوالد مسؤوؿ بأف يأمر 
 من وسببٌ  ينفصم  ال السماء زلراب إيل ومعراجٌ  تناطع  ال وربو العبد

 وىي واآلخرة  الدنيا ُب والنجاح الطهروالفالح إيل وداعيةٌ  الرضي  أسباب
ىت  يت     جث  چ  والسكينة الطمأنينة ربدث وهبا وأعاله  الذكر أرفع

 ادلعيشة أسباب من عنها واإلعراض   ٕٛالرعد:  چمث  ىث  يث   

ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   چ  ٹ ٹ اخلاسر وادلآب الضنك 

   والصالة ٕٗٔطو:  چىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی  ی  
 فمهما الدين  يهدـ وبًتكها الدين  قواـ فبإقامتها كلو  وقوامو الدين عماد

 كاف ذلا  رلافياً  للصالة تاركاً  وكاف والرفعة وادلكانةِ  السؤددِ  من ادلرء بلغ
 .(2وأغرتو) بزخرفها الدنيا غرتو وإف الغفلة براثن ُب ساقطاً  زلالة  ال خاسراً 

 أـ فعن ألمتو  - وسلم عليو اهلل صلى - النيب هبا أوصى وصية والصالة آخر
 اهلل صلى - اهلل رسوؿ وصية آخر من كاف: قالت أهنا عنها اهلل رضي سلمة

                                                           
(.  1/496السعدي )  اهلل عبد بن ناصر بن الرمحن ادلناف :لعبد كالـ تفسَت ُب الرمحن الكرمي تيسَت ( 1

 الرسالة) بتصرؼ يسَت( مؤسسة اللوحيق   معال بن الرمحن عبد:  ت
 ـ 2010 ديسمرب=  ىػ 1432 احملـر: ُب ربميلو  ًب1 - األلوكة منتدى ( أرشيف 2
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 اهلل نيب جع: حىت"  أديانكم ملكت وما الصالة  "الصالة: )- وسلم عليو
 .(1)(لسانو هبا يفيص وما صدره  ُب يلجلجها وسلم عليو اهلل صلى

 غَت العم: مرضي صاحلا  زاكيا رضيا أي چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ
 .(2)بو االقتداء ادلؤمن فعلى ربو  طاعة ُب ماصر

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ        چ  -4

 .ٖٛآؿ عمراف:  چٺ  ٺ  ٿ  
 طاىرة: أي طيبة  ذرية يرزقو أف ربو - السالـ عليو - زكريا دعا: أي

 .(3)هبم والدنيوية الدينية النعمة لتكم: اآلداب  طيبة األخالؽ 
  (4والصدياُت ) ادلرسلُت سنة وىي الولد  طلب على اآلية ىذه و دلت

 ٖٛ الرعد: چ ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ  قاؿ تعاىل :

                                                           
 عادؿ - األرنؤوط ( مؤسسة الرسالة ت: شعيب26684 ()26483( رواه اإلماـ أمحد ُب مسنده) 1

 (284/ 7 الغلي: ) إرواء ُب األلباين ىػ. وصححو 1421 األوىل : وآخروف  ط مرشد 
 (.16/122 )للزحيلي ادلنَت التفسَت ( 2
الاحطاين  وىف بن علي بن سعيد. د: والسنة  دلؤلفو الكتاب ضوء ُب األوالد تربية ُب النبوي ( اذلدي 3

 الرياض. سفَت   مطبعة
 الااىرة - ادلصرية الكتب ( دار4/69أطفيش) وإبراىيم الربدوين أمحد: الارطيب  ت ( تفسَت 4
  ىػ1384 الثانية : ط
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 سبحانو واهلل بالولد  الدعاء جواز على تدؿ اآلية ىذه : قال: قاؿ فإف
 من الناشئة ادلفاسد على ونبو واألوالد  األمواؿ آفات من حذرنا قد وتعاىل
ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   چ    فااؿ ذلك 

ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

التغابن:  چڱ  ڱ  ں  ں   ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ        ہ  
 إف ٍب   والسنة الكتاب من معلـو بالولد الدعاء أف فاجلواب  ٘ٔ - ٗٔ
ڍ  ڍ  ڌ  چ  وقاؿ  چ ڀ    ڀٺ چ: فااؿ ربرز السالـ عليو زكريا

 واآلخرة  الدنيا ُب أبويو نفع الصفة هبذه كاف إذا والولد  ٙمرمي:  چڌ  
 اهلل صلى النيب دعا وقد والنعمة ادلسرة حد إىل والفتنة العداوة حد من وخرج
 فيما لو وبارؾ وولده مالو أكثر اللهم: )فااؿ خادمو ألنس وسلم عليو

 وىكذا اذللكة  من اإلكثار إليو يؤدي مما ربرزا بالربكة لو فدعا( أعطيتو
 اقتداء وأخراه أواله ُب وجناتو ولده  ىداية ُب مواله إىل العبد فليتضرع
 .(1األولياء) والفضالء والسالـ الصالة عليهم باألنبياء

 نسأؿ اهلل أف يرزقنا مجيعا بذرية طيبة .

 

 
                                                           

 (.11/81الارطيب) تفسَت ( 1
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 :- وسلم عليو اهلل صلى - والمرسلين األنبياء خاتم محمد -5
ۓ  ۓ     ﮲     ﮳   ﮴﮵  ﮶  ﮷  ﮸﮹  ﮺  چ : باولو تعاىل الل و أمره

 .ٕٖٔطو:  چ﮻﮼  ﮽  ﮾      ﮿  
 هبا واإلتياف عليها الاياـ على واصطرب الصالة  على بالدواـ أىلك وامر: أي

 من أحداً  ترزؽ وال نفسك ترزؽ أف: أي چ﮶  ﮷  ﮸ چ حبدودىا
 .(1العباد)

 وأركاهنا حبدودىا بإقامتها  الصالة على: أي چ﮳   ﮴﮵  چ: قولو أما
 إكراىها ينبغي ولكن النفس  على مشق ذلك فإف وخشوعها  وآداهبا

 على صالتو أقاـ إذا العبد فإف دالما  معها والصرب ذلك  على وجهادىا
 دلا كاف ضيعها وإذا وأقـو  أحفظ دينو من سواىا دلا كاف بو  ادلأمور الوجو
 .(2أضيع) سواىا

 يومياً  وزلاسبتهم الصالة أداء على واألوالد األى: فادلطلوب من ك: والد تربية
 وأف الفجر  لصالة توقظ الولد بأف ذلك  فيوصي األب مثال زوجتو على

                                                           
ادلالكي)  الارطيب األندلسي ٍب الاَتواين طالب أيب بن مكي زلمد النهاية أليب بلوغ إىل ( اذلداية 1
7/4720.) 
 (.1/517(تفسَت السعدي.) 2
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 يستعينوا أف األوالد وعلى ُمرىااً  أو متعباً  كاف مهما ذلك  ُب عليو تشدد
 ياولن وال وقتها  ُب للصالة نومهم من فينبههم االستيااظ  ُب مثالً  بأبيهم

 مساكُت  إهنم نومهم  ُب فألدعهم متعبوف  وىم اختبارات  عندىم إف أب
 هبم الرمحة فإف وشفاتو  األب رمحة من يعتربه أف وال ذلك ياوؿ أف يصح ال

 .(1اهلل) لطاعة إيااظهم ُب ىي
ال   أـ األوالد أصلى عنده مباالة ال والداً  وإف مما حيزف لو الالب عندما جند

وردبا أوقع عليو  العتاب لوجدت اعنه تأخر أو مدرستو عن ترؾ أنو لو لكن
والعااب  أما علم ىذا الوالد أف من خَت ما يًتكو بعد موتو  النكاؿ شديد

 ولد صاحل يدعو لو.
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ـ 2010 ديسمرب=  ىػ 1432 احملـر: ُب ربميلو  ًب 1 – األلوكة منتدى أرشيف ( 1
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 :أوالدىم صالح على ثانيا: حرص الصالحين
 :في كتابو الكريم ابنو كما ذكره اهلل عز وج: يعظ لاماف احلكيم-1

ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  چ 

 .ٖٔلاماف:  چڄ  ڄ  
 أف حايق فهو إليو  وأحبهم عليو الناس أشفق ىو الذي لاماف ولده يوصي
 ٍب شيئا  بو يشرؾ وال اهلل يعبد بأف أوال أوصاه وذلذا يعرؼ ما أفض: دينحو

 .(1الظلم) أعظم ىو أي چڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ   چ لو زلذرا قاؿ
 .(2الربوبية) ُب  أحًدا بِالل و تعدؿ ال: َأي  چ ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦچ ومعٌت قولو

 أفظع ال أنو عظيماً  كونو ووجو چڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ   چ 
ديلك  ال الذي وسو ى الرقاب  دبالك تراب  من ادلخلوؽ َسو ى ممّن وأبشع

 الوجوه  مجيع من الفاَت الناقص وسو ى كلو  األمر لو دبن شيئاً  األمر من
 من ذرة دبثااؿ ينعم مل من وسو ى الوجوه  مجيع من الغٍت الكام: بالربّ 
 وقلوهبم  وأخراىم  ودنياىم دينهم  ُب نعمة من باخللق ما بالذي النعم

                                                           
 الدين  دار مشس حسُت زلمد: ت ( 6/311) (ىػ774: ادلتوَب) كثَت البن العظيم الارآف تفسَت ( 1

 ىػ 1419 - األوىل: بَتوت  ط -العلمية الكتب
 (.4/231) تفسَتالسمعاين ( 2
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 الظلم ىذا من أعظم فه: ىو  إال السوء يصرؼ وال منو  إالّ  وأبداهنم 
 !شيء؟؟

 الشريفة  بنفسو فذىب وتوحيده  لعبادتو اهلل خلاو ممن ظلماً  أعظم ومن
 ظلماً  نفسو فظلم شيئا  يسوى ال دلن عابدة جعلها ادلراتب أخس ُب فجعلها

 .(1)كبَتاً 
 اهلل  حق ُب ظلم: ثالثة وىو أنواع موضعو  غَت ُب الشيء وضع فالظلم
 .للنفس وظلم للناس  وظلم

 :الثالثة أنواعو ُب الشرؾ اجتمعت و
 كاف إف بإيذالو اهلل مع للمعبود والظلم توحيده  بعدـ اهلل حق ُب فالظلم 

 وتعبيدىا بإذالذلا للنفس والظلم جاىاًل  كاف إف نفسو ُب وتغليطو صاحلاً 
 .(2)واالحتياج االفتاار ُب مثلها ىو دلن

ولنتأم: مجيعا ما بدأ لاماف بوصيتو  أال وىوالتحذير البنو من الشرؾ ادلوبق 
ياتدي هبذا العبد الصاحل  واف جيلس مع ابنو ألصحابو  فجدير بالوالد أف 

فيحذره من الشرؾ وآثاره السيئة  ويؤص: ُب قلبو توحيد اهلل  وتفرده باأللوىية 

                                                           
 ( 25 - 1/24)والسنة الكتاب ضوء ُب األوالد تربية ُب النبوي اذلدي ( 1
 (ىػ1364: ادلتوَب) اجلزالري ادليلي زلمد بن مبارؾ: ومظاىره  دلؤلفها الشرؾ رسالة ( 2

  ىػ1422) األوىل: والتوزيع  ط للنشر الراية دار زلمود   الرمحن عبد أيب: وتعليق ربايق
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وباألمساء والصفات  ويغرس ُب قلبو زلبة النيب صلى اهلل عليو وسلم ووجوب 
اتباعو وحيذره من البدع واتباع اذلوى   ويغرس ُب قلبو كذلك زلبة أصحابو 

 ي اهلل عنهم ومن بعدىم من ادلؤمنُت األخيار.رض
ې  ې                 چ : فياوؿ بالصالة يوصيو و ابنو مرة أخرى يعظ ولاماف احلكيم

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ     

 .ٚٔلاماف:  چۈئ  ۈئ    ېئ  
الوالد اف فوجو ابنو بتلطف ولُت إىل أداء الصالة واحملافظةعليها  فليعلم 

أثر بالغ ُب تربية األوالد  فليس من ادلناسب اف يواجو الوالد ُب  التلطف لو
ووعظو تارة   من ترغيبو تارةالضرب والتنكي: فاط  ب: البد تربية الولد ب

 أخرى.
أهنم يسالونو بأف يهب ذلم ذرية تكوف ذلم قرة  ومما أثٌت اهلل بعبادالرمحن -2

ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ  أعُت   فااؿ تعاىل

 خيرج أف اهلل يسألوف   ٗٚالفرقاف:  چھ  ھ   ے    ے  ۓ  
 .(1)لو شريك ال وحده ويعبده يطيعو من ذرياهتم من أصالهبم من

                                                           
 (.6/119( تفسَت ابن كثَت ) 1
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 فإنّو َواآلخرة الّدنيا ُب  أَعيننا بو فتار بالط اَعة يعم: من يعنوف عب اس اْبن قَاؿ
 وج: عز هلل ُمِطيعُت وأَوالده زوجتو يرى أف من ادلؤمن لعُت أقرّ  شيء ليس

 .(1بذلك) عينو وتار سروره فَيتم ن ةاجلْ  ُب عوم حيلوا َأف فيطمع
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.9/355) خاف صديق زلمد: الارآف  دلؤلفو مااصد ُب البياف فتحُ  ( 1
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 األوالد تربية في مساعده المبحث الثالث: عوامل

 أوالزوج: الزوجة اختيار حسنأوال: 
 ألهنا الصاحلة؛ الزوجة عن البحث على ادلسلم الرج: حث   قد اإلسالـ إف  

 (.1أوالده) تريب سوؼ اليت وىي حياتو  شريكة

 أف الوالدة و الوالد على يجبوجوده؛ف قب: الولد عن الوالدين و مسئولية
 على وتاـو حاوقهم ترعى صاحلة أماً  ألوالده األب فيختارُ  االختيار  حيسنا

 صاحلاً  زوجاً  زبتار أف أيضاً  األـ وعلى ُتضيع  وال ربفظ أمينة أماً  شئوهنم 
 حاوؽ من حقٌ  والزوجة الزوج فاختيار تربيتهم  على وياـو أوالدىا  حيفظ
 (.2الولد)

 وماذلا ومجاذلا لدينها: ألربع ادلرأة تنكح: )وسلم عليو اهلل صلى قاؿ ولذلك 
 .(3)(يداؾ تربت الدين بذات فاظفر وحسبها 

 هنج على وتربيتها إصالحها على وتاـو الذرية  ترعى حىت الدين بذات اظفر
 الصاحل الزوج زبتار ادلرأة وكذلك وفوز  غنيمة فإهنا الدين بذات اظفر رهبا 

                                                           
الاحطاين  وىف بن علي بن سعيد للدكتور والسنة  الكتاب ضوء ُب األوالد تربية ُب النبوي اذلدي ( 1
 الرياض. سفَت   مطبعة(1/37)
 (.4/2الشنايطي )  ادلختار زلمد بن األسرة حملمد فاو ( 2
 .1467 رقم الصاحلة  ادلرأة الدنيا متاع خَت باب النكاح  كتاب مسلم  ( أخرجو 3
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 إىل ونظر زوجتو  اختيار الرج: أساء وإذا وخلاو  وأمانتو دينو ترضى الذي
 حىت سيحاسبو اهلل فإف أوالده حاوؽ ونسي وماؿ  مجاؿٍ  من العاج: حظو
 ذريتو إىل ربسن ال أهنا وعلم الزوجة اختار لو الزوج أف: العلماء بعض ذكر
 ولده  إىل إساءةٍ  من منها يكوف دلا والوزر اإلٍب حيمِّلوُ  اهلل فإف بعده من

 حاوؽ ُيضيع زوجٌ  أنو وعلمتْ  لزوجها  االختيار ربسن مل إذا ادلرأة وكذلك
 إٍب من يكوف عما حياسبها اهلل فإف وضيعت  وتساىلت ففرطت أوالده 

 .ألوالدىا وأذيتو الزوج ذلك
 الذي ىو الطيب ادلنبت يكوف وأف االختيار  حيسنا أف الوالدين على فحقٌ 

 عليو اهلل صلى البشر سيد أخرب كما معادف  فالناس اإلنساف  عنو يبحث
 طابت األصوؿ طابت وإذا أصولو  طابت الذي الكرمي ادلعدف فيهم وسلم 
 .(1الفروع)

 

 
                                                           

 موقع بتفريغها قاـ صوتية دروس الكتاب ومصدر(   4/2الشنايطي )  ادلختار زلمد بن األسرة حملمد فاو ( 1
 http://www.islamweb.netاإلسالمية   الشبكة
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 تربيتهم على العباداتثانيا: 

الولد على العبادة ذلا األثر البالغ ُب تربية الولد ومستابلو األخروّي  إف نشأة 
 ظلو ُب تعاىل اهلل فهذه النشاة على العبادة هتيئو أف يكوف من الذين يظلهم

 عليو اهلل صلى النيب عن عنو  اهلل رضي ىريرة أيب فعن  ظلو إال ظ: ال يـو
 عدؿ  إماـ: ظلو إال ظ: ال يـو ظلو ُب تعاىل اهلل يظلهم سبعة: " قاؿ وسلم

 ُب ربابا ورجالف ادلساجد  ُب معلق قلبو ورج: اهلل  عبادة ُب نشأ وشاب
: فااؿ ومجاؿ منصب ذات امرأة دعتو ورج: عليو  وتفرقا عليو اجتمعا اهلل 
 تنفق ما مشالو تعلم ال حىت فأخفاىا بصدقة تصدؽ ورج: اهلل  أخاؼ إين

 .(1)" عيناه ففاضت خاليا  اهلل ذكر ورج: ديينو 

 ُب العبادة وىذا الشاب الذي نشأ ُب عبادة ربو ناؿ هبذا الفض: ؛ألف
 اتباع على البواعث وقوة الشهوات  وغلبة الدواعي لكثرة وأشق أشد الشباب
 . (2اذلوى)

                                                           
 (.  91( ومسلم )   660  1423( صحيح البخاري) 1
 بَتوت. – العريب الًتاث إحياء (.  دار5/178  ) البخاري :للعيٌت صحيح شرح الااري ( عمدة 2
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 والتعويد هبا  واإللزاـ بالعبادة و تربية األوالد على العبادات  تعٍت األمر
 وزلاسبة فيها  ياصر من وتفاد عنها  والسؤاؿ بالصالة  األمر مث: عليها 
 (.1منها) يتهرب من ومعاقبة

 اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ -عنهما اهلل رضي -عمرو بن عبداهلل فعن
 عليها واضربوىم سنُت  سبع أبناء وىم بالصالة أوالدكم مروا: )وسلم عليو
  العاوبة أساء األدب. ن منُيضرب ألنو َمن أَم.(2)(عشر أبناء وىم

 الصالة  ُب أبنالكم على حافظوا: " اهلل ابن مسعود رضي اهلل عنو عبد وقاؿ
 .( 3) " بالعادة اخلَت فإمنا اخلَت؛ تعودوا ٍب

 عن مسئوؿ فإنك ابنك  أدب: " وروى البيهاي أف ابن عمر قاؿ لرج:
 .(4لك") وطواعيتو برؾ عن مسئوؿ وأنو علمتو؟ وماذا أدبتو؟ ماذا ولدؾ 

                                                           
 ىػ 1432 احملـر: ُب ربميلو   ًب 2 – األلوكة منتدى أرشيف ( 1
 (.247وصححو األلباين ُب اإلرواء)  ( 495داود) أيب سنن ( 2
لبناف  – بَتوت العلمية  الكتب عطا  دار الاادر عبد زلمد: ( ت5094  )  الكربى :للبيهاي السنن ( 3

 ـ 2003 - ىػ 1424 الثالثة :  ط
 (.5098)  الكربى :للبيهاي السنن ( 4
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 أوالدىم  يؤدبوا أف واألمهات اآلباء على: الشافعي رمحو اهلل  وقاؿ
 أو احتلم  فمن عالوا  إذا ذلك على ويضربوىم والصالة  الطهارة ويعلموىم

 .(1الفرض) لزمو سنة  عشرة مخس استكم: أو حاض 

 بتأديبهم  تكوف واألوالد األى: و ياوؿ السعدي رمحو اهلل ُب تفسَته) ووقاية
 بو اهلل أمر دبا قاـ إذا إال العبد يسلم فال اهلل  أمر على وإجبارىم وتعليمهم 

 ىو ممن وغَتىم واألوالد الزوجات من واليتو ربت يدخ: وفيما نفسو  ُب
 .(2)وتصرفو واليتو ربت

 ما حرمو اهلل، وزجرىم عن المعاصيالنواىي الشرعية و تحذيرىم من ثالثا: 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  چ قاؿ اهلل تعاىل: 

التحرمي:  چۇئ  ۇئ  وئوئې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  

:   چ ۋ  ۋ   ۅ   ۅ چ طالب ُب قولو تعاىل: أيب بن علي عن  و   ٙ
 .وأدبوىم اخلَت وأىليكم أنفسكم علموا: قاؿ أنو

                                                           
 . (2/417 ) السنة :للبغوي شرح ( 1
 (874(تفسَت السعدي )ص  2
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 أىلكم وأمروا اهلل  معاصي واتاوا اهلل بطاعة اعملوا: قاؿ أنو عباس ابن عن و
 .(1)النار من اهلل ينجكم بالذكر

 يأمرىم أف يايهم   چ ۋ  ۋ   ۅ   ۅ چ ُب قولو تعاىل::وقاؿ قتادة
 بو يأمرىم اهلل بأمر عليو ياـو وأف معصيتو  عن وينهاىم اهلل  بطاعة

 .(2)عنها وزجرهتم عنها  ردعتهم معصية هلل رأيت فإذا عليو  ويساعدىم

 سبر من سبرة أخذ علي  بن احلسن أف: عنو اهلل رضي ىريرة أيب و عن
 كخ): بالفارسية وسلم عليو اهلل صلى النيب فااؿ فيو  ُب فجعلها الصدقة 

 .(3)(الصدقة نأك: ال أنا تعرؼ أما كخ 

 الصبياف مح:: بطاؿ ُب شرحو على صحيح البخاري:وُب احلديث قاؿ ابن
 .(4)وادلكروه احلراـ هبم والتجنب الشرالع  على وتدريبهم

                                                           

 (.5/303الاديرللشوكاين) ( فتح 1
 األوىل : الرسالة  ط شاكر مؤسسة زلمد أمحد: (    ت23/492)(ىػ310: ادلتوَب) الطربي ( تفسَت 2

 ىػ 1420
 (.161( ومسلم )3072( صحيح البخاري) 3
 إبراىيم  مكتبة بن ياسر سبيم أبو:  ت (5/232) (ىػ449: ادلتوَب)بطاؿ  البن البخارى صحيح ( شرح 4

 ـ2003 - ىػ1423 الثانية : الرياض  ط السعودية  - الرشد
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 تعليمهم العلم الشرعيرابعا: 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی       ی  ی  چ قال اهلل تعالى : 

 ٜالزمر:  چجئ  

 إف فض: العلم الشرعي معلـو لك: أحد ليس ىذا موضع بسطو   فالعلمو 
 الدنيا ُب رفعة اإلدياف مع وضاللة    والعلم ظلمة واجله: وىداية  نور

مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    چ تعاىل اهلل قاؿ واآلخرة

والعلم عالمة على أف    ٔٔاجملادلة:  چيتجث  مث  ىث     يث  حج  مج   
 بو اهلل يرد )من ياوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم :   اهلل أرادبالعبد خَتاً 

 ( 1الدين() ُب يفاهو خَتا
يفااو ُب ومفهومو أف العبد إف مل يرد اهلل بو خَتاً مل ىذا منطوؽ احلديث   

 الدين.

                                                           

 (. 175  98( ومسلم)  7312  5645  3116   71( صحيح البخاري) 1
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 وسلم عليو اهلل صلى النيب قاؿ ادلمات وبعد احلياة ُب لإلنساف ذخر والعلم
 علم أو جارية صدقة من إال ثالثة من إال عملو أناطع اإلنساف مات إذا)

 .(1)(لو يدعو صاحل ولد أو بو ينتفع
 األنبياء ورث  وإمنا دينارا وال درمهاً  يرثوا مل األنبياء وإف األنبياء مَتاث والعلم
 مَتاثهم. من وافر حبظ أخذ فاد أخذه فمن العلم

 چۆئ  ۇئ  ۇئ    وئ  وئچ  و قا ؿ اهلل تعاىل واصفا لإلنساف:

 ٢٧ األحزاب:
 فاإلنساف ُب أصلو جهوؿ فإف تعلم الوحي خرج من ظلمات اجله: إىل نور

 ألف اهلل قاؿ ُب كتابو :  -وىي اجله: -الوحي   وإال باي على أص: خلاتو
ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  چ 

  ٛٚالنح::  چۈئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   
 فاد والعلم   إذا مهمُت ومها: احلياة أمرين على تتوقف اإلنساف و إف قيمة

 حياة  تعليم بال علم وال ذلا  القيمة علم بال اآلخر  فاحلياة ذىب أحدمها
 على بو الاياـ مسؤولية تاع دينياً  وواجباً  شرعياً  أمراً  يعد األوالد العلم الشرعي

 إىل أمو بطن من خروجو أوؿ من للطف: يبدأ و إف التعليم األبوين   عاتق
                                                           

 (.20( ومسلم )38صحيح البخاري ُب األدب ادلفرد)  ( 1
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 ُب روي وقد عنو  الشيطاف يطرد ما يسمع أف فيستحب احلياة؛ ىذه
 - وسلم عليو اهلل صلى - النيب أف - عنو اهلل رضي - رافع أيب عن احلديث

 كالـ أحسن الكالـ ىذا ألف  (1والدتو) عند علي بن احلسن أُذف ُب أذ ف
 يسمع أف فاستحب بيضاء صفحة يعترب الطف: إف وحيث ادلولود  أذف يطرؽ

 الطف: والد على ٍب الشيطاف  يطرد الذي اهلل ذكر شيء ك: وقب: أوالً 
 بالكالـ النطق على الطف: استطاعة من يبدأ وقد التعليم  سن يبلغ عندما

 الذي ىو والعلم قلبو  ُب اإلسالـ حب ويغرس  (اهلل إال إلو ال) انوليف
ٿ   چ    ٹ ٹ   (2) وتعاىل سبحانو خالاو معرفة إىل اإلنساف يهدي

ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  

 .ٛٔآؿ عمراف:  چڃ  ڃ  
فال يهملو بُت شياطُت اإلنس  وعلى الوالد اف يتفطن حبفظ عايدةولده 

 واجلن وقنواهتم  فيفسدوف دينو وأخالقو  ياوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم

                                                           
(   والسنن الكربى 23542 ومسند اإلماـ أمحد )  (5151) والًتمذي  (1511) داود أيب سنن ( 1

 (.5538)وحسنو األلباين ُب اإلرواء  (  55818للبيهاي)
 (.124)ص والسنة الكتاب ضوء ُب األوالد تربية ُب النبوي اذلدي ( 2
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 (.2) (1)(أوديجسانو ينصرانو أو يهودانو الفطرة فأبواه على يولد مولود ك:) 

 إسالمية تربيةً  األوالد تربية أف على وضوح بك: الشريف احلديث ىذا ويدؿ
 من الباطلة     واألفكار اخلربة  والثاافة الضالة ادلنحرفة العاالد من وحفظهم
 رعيتو عن ومسئوؿ راع كلكم) الشريف احلديث ُب وجاء األبوين   واجبات

 (.3)(عن رعيتو  مسئوؿ وىو أىلو ُب راع ... والرج:

 بعض ألف أيامنا؛ ُب أمهية تزداد ومن اجلدير بالذكر أف مسئولية تربية األوالد
 األحياف ك: ُب ليست وادلسجد  األسرة خارج االجتماعية  احلياة عناصر
 اخلليعة  اجملالت وبعض والتلفاز  كادلذياع اإلسالمية  الًتبية ذلدؼ موافاة

 ياظُت األبواف يبق مل فإذا األطفاؿ  أيدي إىل تتسرب اليت ادلاجنة والاصص
 اإلنس شياطُت الشياطُت  اجتياؿ من أبنالهما إنااذ يستطيعا مل حذرين 

 .(4)واجلن
                                                           

 (.22(  ومسلم ) 5841البخاري )  صحيح(  1
 .(gaaladu waa ilma la daayay)  مث: الصوماليُت  حُت قالو: و(ىذا احلديث يوافا 2
 .ومعناه : الكفار أطفاؿ أُطلق ذلم العناف 
 وينشأ ناشيء الفتياف مّنا ... على َما َكاَف عّوده أَبوُه.وقاؿ الشاعر:  
 (.20(   ومسلم)2751  2558   2409( صحيح البخاري) 3
 .(112اإلسالمية للنحالوي )ص  الًتبية أصوؿ ( ( 4
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 تعويدىم على األخالق السامية الفاضلةخامسا: 

  احلسنة األخالؽ واكتساب  الفاضلة األخالؽ تعلم ودينو الفاض: إف دأب
 عنها يبحث حىت احلسنة األخالؽ من يريده ما اإلنساف يبلغ لن فإنو

 معٌت عن تبحث اليت األخالؽ علم الكتساب يسعى من فالعاق:  ويتعلمها
  بعضا بعضهم مع الناس معاملة عليو تكوف أف ينبغي ما وتبُت  والشر اخلَت
 اليت الدعالم أقوى فهو  ودينو ىدفو ويكوف  سبيلو األخالؽ علم ينَت حىت

 .(1)األمم كياف ربفظ

 :الاال: در وهلل
 .(2األخالؽ) مكاـر غَت اخًتت ما...  فضيلة ك: خَتت أنٍت ولو

 :المهدي وصيتو لآلباء حين قال محمد بن حسين/وقد خّلص القاضي
 االبصار وآلة احلياة نور...  صغاركم إف اآلباء يأيها

 األمصار سالر ُب البنا تعلي...  مةأ يكونوا فأ أردًب ذافإ
 وفخار فضيلة ك: وأساس...  البنا أسس تعليمهم اىل فاسعوا

                                                           
  ادلهدي زلمد بن حسُت/واألمثاؿ للااضي واحلكم واألخالؽ األدب ُب األفكار صيد ( 1
 ادلهدي زلمد بن أمحد: احملامي ادلهدي  مكتبة زلمد احلميد عبد العالمة األستاذ:  راجعو(1/665)
 ىػ 1419 األوىل : الااىرة  ط احلديث   دار 248ادلاريزي  ص  رسال: ( 2
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 ووقار حكمة ُب العال حنو...  بو سرى الرشاد لاي اف فالطف:
 (1األشرار) مواطن الضالؿ حنو...  بنفسو سار الغي تلاى واذا

و ُب عصرنا احلاضر ترى كأنو ىناؾ تالـز بُت تعلم العلـو ادلادية واحنطاط 
األخالؽ   فًتى الولد إثر التحاقو باجلامعات تغَتت أخالقو وأفكاره إال من 

هبذه  رمحو اهلل  وأكثر الوالِدين ال يهمو كثَتاً إال مجع الدراىم  فَتى ولده
 احلالة فياره عليها   ألنو أصبح جامعيًّا يعرؼ مستابلو.!!!

 األجنبية اللغات ػ ادلسلمُت حنن ػ أوالدنا من ولد أتان ولنعلم مجيعا أنو إذا
 إذ العظمى؛ اخلسارة اخلاسرين من كاف وخلاو دينو وأضاع التانية والعلـو
 دين ترؾ من ألفّ  جهنم؛ نار ُب ادلخلدين اخلالدين اذلالكُت من كاف

 (.2)تعاىل باهلل والعياذ الّنار  ُب خالًدا كاف ذلك على ومات اإلسالـ

 

 

                                                           

 (.2/362 ) ادلهدي زلمد بن حسُت/واألمثاؿ للااضي واحلكم واألخالؽ األدب ُب األفكار صيد ( 1
 ىػ 1432 احملـر: ُب ربميلو   ًب1 - الفصيح منتدى أرشيف ( 2
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 تعليمهم اختيار الجليس الصالح سادسا: 

 إرشاد اآلباء على جيب ىنا ومن الصاحل  اجلليس اختيار شرع إف اإلسالـ قد
الذي رلالسهم ألف ادلرء يتأثر جبليسو  والتزاـ الصاحلُت رلالسة إىل أبنالهم

 :- وسلم عليو اهلل صلى - الرسوؿ قاؿ داومو وخالطو 
 من أحدكم فلينظر خليلو  دين على ادلرء: )- عنو اهلل رضي - ىريرة أيب فعن

 .(1)(خيال:

 اذللكة من تنجي وزلبتهم؛  األبرار ادلؤمنُت ومصاحبة  األخيار صداقة وإف
والندـ  العثرة اإلنساف من وذبنب  والعار الوح: ُب الوقوع من وتناذ  والبوار

 اختيار فحسن وصدياو جليسة اختيار احسن اذا االنساف جناح   ويتحاق
 ُب زينة الصاحل فالصديق  وصالح وتوفيق  وجناح فالح واجلليس الصديق

 صحبة نفسو ألـز من فالعاق:  األعداء على وعوف  البالء وعدة  الرخاء
 بطيء اتصاذلا سريع األخيار مودة ألف  األشرار رلالسة وفارؽ األخيار

 الفضال: فرأس  اتصاذلا بطيء اناطاعها سريع األشرار ومودة  اناطاعها

                                                           
 (.   8417أخرجو اإلماـ أمحد ُب مسنده ) ( 1
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 نسب الكراـ اصطنع ومن    األراذؿ اصطناع الرذال: ورأس األفاض: اصطناع
 .(1)اإلخواف عنو وتفرؽ  اإلنعاـ فاد اللئاـ جالس ومن  اإلحساف إليو

 :اهللرمحو  الشافعي اإلماـ ماقالوانظر و 

 .(2منصفا) الوعد صادؽ صدوؽ صديق.. هبا يكن مل إذا الدنيا على سالـ

 :ديناررمحو اهلل بن مالك وماأحسن ما قالو

 مع اخلبيص تأك: أف من لك خَت األبرار مع األحجار تنا: إف إنك 
 .(3)الفجار

فنرى من ىذا الذي ذكرناه أف النجاة ُب مصاحبة ادلئمنُت األخيار  والولد ُب 
 صغره ليس من قدرتو أف يفهم حسن اختيار اجلليس الصاحل   فينبغي

السوء الذين  رفااء عن ويبعدوىم بالصاحلُت أوالدمها يلحاا أف للوالدين
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  بأهنم كنافخ الكَت   ؿوصفهم الرسو 

                                                           
 .(1/665واألمثاؿ ) واحلكم واألخالؽ األدب ُب األفكار صيد ( 1
:   الناشر(2/485) اذلامشي مصطفى بن إبراىيم بن محد العرب:أل لغة وإنشاء أدبيات ُب األدب جواىر ( 2

 بَتوت. ادلعارؼ  مؤسسة
 (1/665 ) ادلهدي زلمد بن حسُت/واألمثاؿ للااضي واحلكم واألخالؽ األدب ُب األفكار صيد ( 3
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 ال احلداد  وكَت ادلسك صاحب كمث: السوء واجلليس الصاحل اجلليس مث:)
 بدنك حيرؽ احلداد وكَت رحيو  ذبد أو تشًتيو إما ادلسك صاحب من يعدمك

 .(1)(خبيثة رحيا منو ذبد أو ثوبك أو
 يصادؽ وال  اللئاـ يؤاخي فال  يؤاخيو ومن جليسو يصطفي وإف العاق:

 اللدغ إال عندىا يوجد ال الصماء كاحلية اللئيم ألف  وادلذاـ الدناءة أصحاب
 .(2) الكراـ الكرمي يؤاخي وإمنا  والسم

 إال طعامك يأك: وال مؤمنا إال تصاحب ال) الصحيح: احلديث وجاء ُب
 (.3)( تاي

 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.146 ومسلم ) (5534  2101 رقم) صحيح البخاري ( 1
 (.1/669ادلهدي  ) زلمد بن حسُت/للااضيواألمثاؿ  واحلكم واألخالؽ األدب ُب األفكار ( صيد 2
 (.5018(  وحسنو األلباين ُب مشكاة ادلصابيح)2395 (  سنن الًتمذي)4832(سنن أيب داود) 3
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 :عنايتها وأىمية األوالد تربية فى أقوال بعض العلماءالمبحث الرابع: 
 :اهلل رمحو الايم ابن قاؿ

 ومساع والغناء والباط: اللهو رلالس عا: إذا الصىب جيتنب أف جيب و 
 َب مفارقتو عليو عسر بسمعو علق إذا فإنو السوء  ومنطق والبدع الفحش

 حيتاج األمور  أصعب من العوالد فتغيَت منو  استنااذه ولِيِّو على وعزّ  الكرب
جًدا  عسر الطبيعة حكم عن واخلروج ثانية طبيعة استجداد إىل صاحبو

 ذاألخ اعتاد ىتم فإنّو التجنب ةياغ َتهغ من ذخاألَ  جينبو َأف يِّولول يوينبغ
 أراد ذاوإ واإلعطاء ْذؿالب ويعوده يُػْعطي فبأ ال ذيأخ أفب أونش طبيعة لو ارص
 وجينبو اءاإلْعط حالوة ليذوؽ َيده على ِإي اه أعطاه يئاش طيعيُ  َأف يلّ الو 

 ِذبالك ي:سب لو سه: َمىت فَِإن وُ  الناقع السم جينبو مم ا أعظم واخليانة باْلكذ
 الكس: خَت وجينبو ك: حرموو  ةر واآلخ االّدنْي اَدةسع َعَلْيوِ  أفسد واخليانة
 وبدنو نَفسو جيم دبَا إال يرحيو وال بأضدادىا يْأخذه ب: والراحة والدعة والبطالة
 عواقب والتعب وللجد َندـ ومغبة سوء عواقب والبطالة الكس: ففإ للشغ:
نْػَيا ُب  ِإم ا محيدة  الن اس أتعب الن اس فأروح فيهَما َوِإم ا العاىب ُب  َوِإم ا الدُّ
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نْػَيا ُِب  فالسيادة   الن اس أروح الن اس وأتعب  يُوص: ال العاىب ُِب  والسعادة الدُّ
 .(1)التػ َعب من جسر على ِإالّ  إليها

 النفس بًتبية إال اهلل لشريعة ربايق ال: النحالوى الرمحن عبد األستاذ وياوؿ
 كانت ىنا ومن وحده  لو واخلضوع ومراقبتو باهلل اإلدياف على واجملتمع واجلي:
 اجلي: حيملها وأمانة وادلعلمُت اآلباء مجيع أعناؽ َب فريضة اإلسالمية الًتبية
 األمانة ىذه خيوف دلن الوي: وكاف للناشئُت  ادلربوف ويؤديها بعده الذى للجي:

 .(2زلتواىا) يغَت أو تفسَتىا يسىء أو ىدفها عن هبا ينحرؼ أو
 جوىرة الطاىر وقلبو والديو  عند أمانة الصىب إف: اهلل رمحو الغزّاىل اإلماـ قاؿ

 فيو يناش ما لك: قاب: وىو وصورة  ناش ك:ّ  من خالية ساذجة نفيسة
 َب وسعد عليو نشأ وُعلِّمو اخلَت ُعوِّد فإف إليو  بو دُياؿ ما ك: إىل ومال:
 الشرّ  ُعوِّد وإف ومؤدب  لو معلم وك: أبواه ثوابو َب وشاركو واآلخرة الدنيا
 .(3عليو) والاّيم مربّيو رقبة َب الوزر وكاف وىلك َشِاىَ  البهالم إمهاؿ وُأمه:

 :الاال: درّ  وهلل
 .لتأديب سن ذو يطيعك وال...  يُؤدبو من مطيع الغالـ وإفّ 

                                                           
 الاادر عبد:  ت( 241-1/241)(ىػ751: ادلتوَب) اجلوزية قيم ادلولود :البن بأحكاـ ادلودود ربفة ( 1

 . 1391 األوىل : دمشق   ط – البياف دار األرناؤوط  مكتبة
 ىػ1428 والعشروف اخلامسة: الفكر  ط (   دار20اإلسالمية للنحالوي )ص  الًتبية أصوؿ ( 2
   ومل أعلم إىل اآل ف مصدره. األلوكة منتدى ( ىذا الكالـ الايم لإلماـ الغزايل رأيتو ُب أرشيف 3
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 األوالد: أكبر سبب في انحرافالمبحث الخامس: 

 الالب ىداية أما والبياف  اإلرشاد ىداية إال األب ليس علىنعلم مجيعا أنو 
 .وتعاىل سبحانو يشاء  من ويض: يشاء من يهدي اهلل بيد فهي واجلوارح

 األسباب رأس ىذه  ولكن جداً  كثَتة األوالد احنراؼ أسباب أف شك وال
 .الفاسدة والخلطة ن،و الفاسد القرناءوأخطرىا: 

جليا ُب وفاة أيب طالب على الكفر   روى وإف خطر قرين السوء يظهر 
 صلى اهلل رسوؿ جاءه الوفاة طالب أبا حضرت دلا البخاري ُب صحيحو أنو

 بن أمية أيب بن اهلل وعبد ىشاـ  بن جه: أبا عنده فوجد وسلم  عليو اهلل
 إلو ال: ق: عم  يا: " طالب أليب وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ ادلغَتة 

 أيب بن اهلل وعبد جه:  أبو فااؿ"  اهلل عند هبا لك أشهد كلمة اهلل  إال
 اهلل صلى اهلل رسوؿ يزؿ فلم ادلطلب؟ عبد ملة عن أترغب طالب أبا يا: أمية
 ما آخر طالب أبو قاؿ حىت ادلاالة بتلك ويعوداف عليو  يعرضها وسلم عليو

 فااؿ اهلل  إال إلو ال: ياوؿ أف وأىب ادلطلب  عبد ملة على ىو: كلمهم
 «عنك أنو مل ما لك ألستغفرف واهلل أما»: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  چ : فيو تعاىل اهلل فأنزؿ
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ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

 (.1) ٖٔٔلتوبة: ا چڃ  ڃ  
 فًتى كيف أضاعوا آخرتو نعوذ باهلل من قرين السوء.

 سوء  جليس ورالها وجد فعلها معصية أي عن نفسو اإلنساف سأؿ ولو
 .(2إليها ) الوصوؿ ُب وسه: إليها حبب الذي اإلنس شيطاف ورالها ووجد

 ومعاشرة  األشرار مصاحبة من باهلل يستعيذ عار   والعاق: األشرار فصداقة
 إف السيئ واجلليس   وأذى وبالء  عيا داء األشرار فمصاحبة  األنذاؿ
 على حرضك وذلوت غفلت وإف  يذكرؾ مل نسيت وإف  يعنك مل اهلل ذكرت

  شرىم كاف أشرارا أصدقاؤه كاف فمن  واخلَت الذكر وترؾ واللهو اذلوى اتباع
 :الشاعر قاؿ

 .(3)فدارٖ حمٚصا عِٕ جتد مل فإْ...  حباهٕ ٗاصزَ اهس٘ء قزّٙ جتِب
 ذبلب إمّنا الوحدة ألفّ . الّسوء قرين من خَت وادلث: العريب ياوؿ :الوحدة

 .اذلالؾ إليك جيلبوف الّسوء وقرناء فاط  الوحشة عليك
                                                           

 (.4772 3884 1361( صحيح البخاري) 1
 ىػ 1432 احملـر: ُب ربميلو التفسَت  ًب أى: ملتاى ( أرشيف 2
  ادلهدي زلمد بن حسُت/واألمثاؿ للااضي واحلكم واألخالؽ األدب ُب األفكار صيد ( 3
(1/672.) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

42 
 

  :فياوؿ الادوس عبد بن صاحل أما
 األجزب اهصحٚح ٙعدي كٌا ٙعدي      فإُٕ  اهوئٍٚ ًصاحبة ٗاحذر

 (.1 )ٙصحب حزا ٙشني اهلذٗب إْ     صاحبا  هم ٙلّ فال اهلذٗب ٗدع

 ٗإٙاٖ إٙان ـى              اجلآـ تصحب د

 .(2)آخاٖ حني حوٌٚا  أردى جآى ًّ فلٍ
 

 

 

 

 

 
                                                           

 (ادلصدر السابق. 1
 الكتب  دار (3/91)(ىػ276: ادلتوَب) الدينوري قتيبة بن مسلم بن اهلل عبد زلمد أبو األخبار  عيوف ( 2

 بَتوت.– العلمية
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 خطر إىمال تربية األوالدالمبحث السادس: 

ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ قال تعالى: 

 چې  ې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ  ۈئ  

 من ادلرء عليو مايؤمن ك: فهي األماناتوعندما يأمر اهلل بأداء   ٛ٘ النساء:
 اليت االصلية ادلسلم اخالؽ من خلق وىي  ودنيا دين من وشأف  وهني امر
 احلاياي و دبعناىا. غايتو وشرؼ اذباىو صدؽ على وتدؿ  عايدتو من تنبع
 يعهد ما إزاء اليتبدؿ صاحبهاسلوكا على سبلي نفسية صفة ادلسلم نظر ُب

 االنساف حياة وتشم:  مسؤليتو ويتحم: يلتزمو ما وك:  بو الاياـ اليو
   وإف من أعظم األمانات وأجلها على ادلسلم ولده وفلذة كبده.(1)كلها

 جيدوف على وفق تعاليم اإلسالـ سوؼ أوالدىم بًتبية يعتنوا مل الذين واآلباء
 ففي ورحم  اهلل عصم من إال وفاهتم  وبعد حياهتم ُب ألنفسهم قدموا ما

 أماـ مسؤوالً  األب ىذا يكوف اآلخرة وُب والصلة  الرب وعدـ العاوؽ الدنيا

                                                           
 . ادلهدي زلمد بن حسُت/(  الااضي511\1واألمثاؿ) واحلكم واألخالؽ األدب ُب األفكار ( صيد 1
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( ياوؿ الرسوؿ صلى اهلل 1أوالده ) ُب تربية  اإلمهاؿ عن وتعاىل تبارؾ اخلالق
 غاش وىو ديوت يـو ديوت رعية  اهلل يسًتعيو عبد من عليو وسلم: )ما

 .(2اجلنة() عليو اهلل حـر إال لرعيتو 

 وسلم عليو اهلل صلى النيب أف عمر  ابن مسنده عنوروى اإلماـ أمحد ُب 
 اهلل سألو إال كثرت  أو قلت رعية  عبدا وتعاىل تبارؾ اهلل يسًتعي ال ): قاؿ

 أضاعو؟ أـ وتعاىل تبارؾ اهلل أمر فيهم أقاـ الايامة  يـو عنها وتعاىل تبارؾ
 رجاؿ ثاات رجالو صحيح  خاصة(  وىو حديث بيتو أى: يسألو عن حىت

 ابن من احلديث ىذا يسمع مل -البصري وىو- احلسن أف إال الشيخُت
 (  ويشهد لو احلديث الذي قبلو.3عمر) 

أْ هٕ ً٘قفا أًا َ اهلل تبارن ٗتعاىل ٙسأهٕ عّ كى ًا اسرتاعاٖ  املسوٍهٚعوٍ ٗ

ٗقفٍ٘ٓ إٍُٔ عاًة ، ٗ عّ تزبٚة أٗددٖ خاصة،قاي اهلل تعاىل : ) 

 .س٘رة اهصافات(ًسؤٗهْ٘

                                                           
 .189والسنة  ص الكتاب ضوء ُب األوالد تربية ُب النبوي ( اذلدي 1
 (  227  ) (21( صحيح مسلم )  2
 (  4637وآخروف  )  مرشد  عادؿ - األرنؤوط (مسند أمحد ت: شعيب 3
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 ال قد ألهنم موتو؛ بعد مهب ينتفع ال فإنو فس اقاً  أوالداً  وخل ف الوالد توُب وإذا
 لوالديهم  يدعوا أف فيستبعد ذلك فعلوا فإذا واآلثاـ  اجلرالم عن يبتعدوف

 ولدٌ ) ُب احلديث( و 1الولد) والد إىل وإيصالو العم: لابوؿ شرط والصالح
.(2)(لو يدعو صاحلٌ 

 ،ًٗا أخطأُاٖ فٌِا ًّٗ اهشٚطاْ ،اهق٘ي بٕ فٌا أصبِاٖ فٌّ املِاْاُتِٔٚا مما أردُا 

 ٗاهلل ٗرس٘هٕ بزيء ًِٕ.

 إعداد اهطاهب : صالد عبد اهزمحّ حسّ ، ًّ طوبة دار احلدٙث ٗاهسِة مبقدٙش٘

) أدأًا اهلل ٗأبقآا(.

 .189والسنة  ص الكتاب ضوء ُب األوالد تربية ُب النبوي ( اذلدي 1
 (.241(  وسنن ابن ماجو )2880(   وسنن أيب داود )14( صحيح مسلم )  2
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