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المق ّدمة

((( �سورة التحريم ،الآية.6 :

مّدقلا
م

الحم ��د هلل ربّ العالمين ،و�ص ّلى اهلل على �س ّيدن ��ا مح ّمد وعلى �آله الطاهرين
و�أنبياء اهلل �أجمعين ،مربّي الب�شرية وهاديهم �إلى النور المبين.
� ّإن تربي ��ة الأطفال م�س�أل ��ة مه ّمة ،فالأطفال �شب ��اب الم�ستقبل ،وعلى عاتقهم
يُلقى �إدارة الأمّة.
ف� ��إن تربّوا على نه ��ج �سليم ك�سبتهم الأمّة في �شبابهم ،و� اّإل ورثنا �شباب ًا فا�سد ًا
خانع ًا ال �إرادة له وال قيم.
فالأطفال كالبذرة �إن اعتنينا بها من البداية �أثمرت �شجرة ط ّيبة �أ�صلها ثابت
وفرعه ��ا ف ��ي ال�سماء ،و� اّإل كانت �شجرة خبيثة اجت ّثت م ��ن فوق الأر�ض ما لها من
قرار.
فعلى الآباء �أن يتح ّملوا م�س�ؤول ّيتهم في تربية �أطفالهم تربية �إ�سالمية �سليمة،
ح ّتى ال يخ�سروهم في الدنيا والآخرة.
قال اهلل تعالى}:ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ{(((.
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وقد حف ��ل الدِّ ين الإ�سالمي العظيم بالكثير م ��ن الن�صو�ص ا ّلتي اهت ّمت بهذه
الم�س�ألة الأ�سا�س ّية في �صناعة الإن�سان ال�سليم.
ولك ��ي ال يك ��ون م�صيرنا كم�صير من قال اهلل تعال ��ى في ح ّقه} :ﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ{(((.
كان ه ��ذا الكتاب يتح� �دّث عن تربي ��ة الأبناء بمراحله ��ا المتع ��دِّ دة وو�سائلها
المتنوّعة كما �أر�شدنا �إليها الإ�سالم العزيز.
ن�س� ��أل اهلل تعال ��ى �أن يو ّفقن ��ا لتربية �أبنائنا �إل ��ى ما فيه خيره ��م وخير الأمة
جمعاء.
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((( �سورة مريم ،الآية.59 :

الدرس األوّل

مرحلة ما قبل التربية
يبرتلا لبق ام ةلحرم

أهداف الدرس

 �-أن يتع� � ّرف الطال ��ب �إلى �أهم ّي ��ة الولد ال�صال ��ح و�أثره فيالدنيا والآخرة.
 �-أن يتع ّرف �إلى �صفات الزوجة الح�سنة.الخا�صة قبل الحمل و�أثنائه.
 �-أن يتع ّرف �إلى الآدابّ
11

ّ
أهم ّية الولد الصالح

أثر الولد الصالح في الدنيا

�إنّ الول ��د بالإ�ضاف ��ة �إلى كونه ق ّرة عي ��ن للوالدين كما ع ّب ��رت الآية الكريمة

}ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،101ص .98
((( م�ستدرك الو�سائل ،الميرزا النوري ،ج � ،15ص .215

يبرتلا لبق ام ةلحرم

� ّإن الحاج ��ة للولد هي حاجة فطرية ل ��ك ّل �أب و�أ ّم ،فالولد نعمة من اهلل تعالى.
وك ��م من �آباء و�أمّهات محرومون م ��ن هذه النعمة .وعندما يمنّ اهلل تعالى عليهم
بالولد تملأ الفرحة ك ّل جوانب حياتهم ،فكيف �إذا كان الولد �صالح ًا م�ؤمن ًا يحمل
ا�س ��م �أهله ويحم ��ل الدعوات ال�صالحة له ��م من خالل �أخالقه ودين ��ه ،ولذا ورد
ف ��ي الرواية ع ��ن ر�سول اهلل الأكرم « :Pمن �سعادة الرج ��ل الولد ال�صالح»(((.
فالول ��د ال�صالح ا ّلذي يم ّث ��ل تط ّلعات والديه ريحانة حقيقي ��ة ،وعلى عك�سه الولد
غير ال�صال ��ح ا ّلذي قد ي�ش ّكل لوالديه م�أ�ساة كبيرة ويع ّر�ضهما للمهانة في الدنيا
وال�س� ��ؤال في الآخرة ،فع ��ن �أمير الم�ؤمني ��ن � ،Qأ ّنه قال« :ول ��د ال�سوء يهدم
ال�شرف وي�شين ال�سلف»(((.
وهن ��اك العديد من الرواي ��ات ا ّلتي تتحدّث عن �أهم ّية الول ��د ال�صالح في كال
الدارين ،الدنيا والآخرة.
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ﮮ ﮯ{((( ،ل ��ه كذل ��ك �آثار �أخرى ف ��ي الدنيا �إن كان م ��ن ال�صالحين
حي ��ث �إ ّنه يكون عون ًا لوالدي ��ه على متاعب الحياة وم ��كاره الدهر وال �س ّيما عند
بل ��وغ الأهل الكب ��ر ،و�إ�صابتهم بالعجز عن العمل ،فف ��ي الرواية عن الإمام زين
العابدي ��ن ّ �« :Qإن م ��ن �سع ��ادة الم ��رء �أن يك ��ون متجره في ب�ل�اده ،ويكون
خلطا�ؤه �صالحين ،ويكون له ُو ْلد ي�ستعين بهم»(((.
ت������رب������ي������ة الأب���������ن���������اء
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أثر الولد الصالح في اآلخرة

� ّإن الولد ال�صالح ا ّلذي ين�ش�أ على التعاليم الإ�سالم ّية ،يج ُّر الح�سنات �إلى �أهله
بع ��د موتهما من خالل �أعماله الخيِّرة ودعائه لهما ،فقد ورد عن الإمام ال�صادق
� Qأ ّن ��ه ق ��ال« :لي� ��س يتب ��ع الرجل بع ��د موته من الأج ��ر � اّإل ث�ل�اث خ�صال:
�صدق ��ة �أجراها في حياته فه ��ي تجري بعد موته ،و�س ّنة هدى �س ّنها فهي يُعمل
بها بعد موته �أو ولد �صالح يدعو له»(((.
وكم ��ا � ّأن م ��ن �سنَّ �س َّنة ح�سن ًة كان ل ��ه �أجرها ،فللأهل الذي ��ن ع َّلموا �أوالدهم
التعالي ��م الإ�سالم ّية ،وح ّلوهم بمحا�سن الأخالق وكريم الفعال ،الأجر من خالل
عم ��ل �أوالدهم بهذه التعالي ��م .وقد ورد في رواية عن الر�س ��ول الأكرم « :Pم ّر
عي�س ��ى اب ��ن مري ��م  Qبقب ��ر يُع ّذب �صاحب ��ه ث ّم م ّر ب ��ه من قابل ف� ��إذا هو ال
ُيع� � ّذب ،فق ��ال :يا ربّ م ��ررت بهذا القبر ع ��ام �أوّل فكان يُع ّذب ،وم ��ررت به العام
ف� ��إذا ه ��و لي�س ُيع� � ّذب .ف�أوحى اهلل �إلي ��ه �أ ّنه �أدرك له ولد �صال ��ح ف�أ�صلح طريقاً
و�آوى يتيم� �اً فله ��ذا غفرت له بما فعل ابنه ،ث ّم قال ر�سول اهلل  :Pميراث اهلل
ع ّز وج ّل من عبده الم�ؤمن ولد يعبده من بعده»(((.
((( �سورة الفرقان ،الآية.74 :
((( و�سائل ال�شيعة ،الح ّر العاملي ،ج � ،17ص  ،243ط م�ؤ�س�سة �آل البيت.
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،7ص .56
((( م .ن ،ج� ،6ص .3

مرحلة ما قبل التربية

 -1اختيار الزوجة

� ّإن ل�ل��أ ّم دور ًا كبي ��ر ًا في تكوين �شخ�ص ّية الولد� ،إذ � ّإن الوراثة لها دور كبير في
نق ��ل ال�صف ��ات والخ�صال على ح�سنه ��ا �أو قبحها ،ومن هنا تنب ��ع �أهم ّية �أن يكون
ال ��زوج حري� ًصا على ح�سن االختيار من بين الن�ساء ليختار الوعاء النظيف ا ّلذي
ي�ض ��ع فيه نطفته ا ّلتي �ست�صبح فيما بعد فرد ًا ل ��ه دور ومكانة مه ّمة في مجتمعه.
ول ّأن م�س�أل ��ة العثور على الزوج ��ة المنا�سبة فيه �شيء من الم�س�ؤولية ،ن ّبه الإ�سالم
�إل ��ى �ض ��رورة اللجوء �إلى اهلل تعالى لطلب الع ��ون والم�ساعدة منه للتوفيق لح�سن
االختيار ،ففي الرواية عن الإمام ال�صادق�« :Qإذا ه ّم بذلك فلي�ص ّل ركعتين
ويحمد اهلل تعالى ويقول:الله ّم �إ ّني �أُريد �أن �أتزوّج فق ِّدر لي من الن�ساء �أع ّف ّ
هن
ّ
ّ
ّ
أعظمهن برك ًة،
أو�سعهن رزق� �اً ،و�
أحفظهن ل ��ي في نف�سها وفي مالي ،و�
فرج� �اً ،و�
وقدّر لي منها ولداً طيّباً تجعله خلفاً �صالحاً في حياتي وبعد موتي»(((.
كما � ّأن الإ�سالم العظيم �ساعد الإن�سان في تحديد ال�صفات الأ�سا�س ا ّلتي ينبغي
((( م�ستند ال�شيعة ،المحقّق النراقي ،ج � ،16ص .15

يبرتلا لبق ام ةلحرم

� ّإن تربي ��ة الولد ال تقت�صر عل ��ى معرفة الأ�سلوب المنا�سب للتعاطي معه ،وعلى
الخا�صة به لمراعاتها ،بل � ّإن م�س�ألة التربية في الإ�سالم تبد�أ من
�إدراك المي ��ول
ّ
الخا�صة ا ّلتي
مرحل ��ة ما قبل الزواج ،لتم ّر بمرحلة اختيار الزوجة� ،إلى الظروف
ّ
ينبغي فيها �أن تنعقد النطفة ،ثمّ بمرحلة الحمل وما بعد الوالدة ،ثمّ تبد�أ بعد هذا
التربية الفعل ّية.
و�سيك ��ون الحديث في الف�صل الأوّل عن الأمور ا ّلت ��ي ال ب ّد من �أن ُتالحَ ظ قبل
الوالدة من مرحلة اختيار الزوجة ،مرور ًا بفترة الحمل �إلى الوالدة.
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�أن تكون في الزوجة ،و�أه ّمها �صفة التديّن ،ففي الرواية عن ر�سول اهلل « :Pمن
تزوّج امر�أة ال يتزوّجها � اّإل لجمالها لم ي َر فيها ما يحبّ  ،ومن تزوّجها لمالها ال
يتزوّجها � اّإل له وكله اهلل �إليه ،فعليكم بذات ال ِّدين»(((.
ال تتزوّج من:
وح� � ّذر من �أنواع مع ّينة من الن�ساء حر� ًصا منه عل ��ى �سالمة الوعاء من الأمور
ا ّلتي قد ت�ؤ ّثر �سلب ًا على المولود ،وم ّمن ح ّذرت منهنّ الروايات:
�أ -الح�سناء ال�سيّئة المنبت
النبي  Pخطيب ًا فقال�« :أيّها النا�س �إيّاكم وخ�ضراء
فعن الإمام ال�صادق :قام ّ
الدم ��ن ،قي ��ل :ي ��ا ر�س ��ول اهلل وما خ�ض ��راء الدمن؟ ق ��ال :الم ��ر�أة الح�سناء في
منبت ال�سوء»((( (( .
ب -الحمقاء
فعن الر�سول الأكرم �« :Pإيّاكم وتزوّج الحمقاء ف�إ َّن �صحبتها �ضياع وولدها
�ضياع»((( ،ل ّأن الحمقاء بالإ�ضافة �إلى عدم حفظها لزوجها ،لن تكون قادرة على
حف ��ظ �أوالدها وتربيتهم بال�شكل ال�صحيح .ولحر�ص الإ�سالم على تنقية الأجواء
ا ّلت ��ي �سين�ش�أ فيها الولد من ك ّل �شائبة ،دعانا لتت ّبع حال �أخوة الزوجة� ،أي �أخوال
الولد ،ل ّأن �صفات الخال يمكن �أن تنتقل �أي� ًضا �إلى الولد ،وهذا ما �أ ّكدت عليه بع�ض
الروايات ،فعن ر�سول اهلل « :Pاختاروا ل ُنطفكم ف� ّإن الخال �أحد ال�ضجيعين»(((.

((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،100ص .235
 ((( 16ق ��ال ال�ص ��دوق :ق ��ال �أبو عبيدة :نراه �أراد ف�ساد الن�سب �إذا خيف �أن تكون لغير ر�ش ��ده ،و�إنّما جعلها خ�ضراء الدمن ت�شبيه ًا
بال�شج ��رة النا�ض ��رة في دمن ��ة البقرة و�أ�صل الدمن ما تدمنه الإب ��ل والغنم من �أبعارها و�أبوابها ،فربم ��ا ينبت فيها النبات
الح�سن ،و�أ�صله في دمنة يقول :فمنظرها ح�سن �أنيق ومنبتها فا�سد ،قال ال�شاعر:
وتبقى ح ��زازات النفو�س كما هيا
وقد ينبت المرعى على دمن الثرى
�ضربه مث ًال للرجل الّذي يظهر المودّة وفي قلبه العداوة (بحار الأنوار ،العالمة المجل�سي ،ج � ،100ص .)232
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،100ص .236
((( م .ن� ،ص .237
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،100ص .236

الخا�صة قبل ح�صول الحمل
 -2الآداب
ّ

((( م .ن ،ج � ،16ص .79
((( م�ستدرك �سفينة البحار ،ال�شيخ علي النمازي ،ج � ،5ص .62
((( �أي يجمعه ويكمل �صالحه ون�شاطه.
((( م�ستدرك �سفينة البحار ،ال�شيخ علي النمازي ،ج � ،5ص .62

يبرتلا لبق ام ةلحرم

�أ -الأكل المنا�سب للأب
� ّإن لنوعي ��ة الطعام ا ّلذي تنعقد من ��ه نطفة الطفل �أثر ًا عليه .وقد �أ�شارت بع�ض
الرواي ��ات �إلى هذا المعنى ،منها ما في الرواية � ّأن حمل خديجة  Oبالزهراء
 Oكان بع ��د �أن �أتى جبرائيل بطعام م ��ن الج ّنة للر�سول الأكرم  ،Pفقال له
جبرائيل« :يا محمّد ي�أمرك ربّك �أن تجعل الليلة �إفطارك على هذا الطعام»(((.
خا�ص بالأب ،ففي الرواية عن الإمام
ومن هنا �أ�شارت بع�ض الروايات �إلى طعام ّ
ال�صادق « :Qمن �أكل �سفرجلة على الريق طاب ما�ؤه وح�سن ولده»(((.
وف ��ي رواية �أخرى نظر الإم ��ام ال�صادق � Qإلى غالم جميل فقال« :ينبغي
�أن يكون �أبو هذا الغالم �أكل ال�سفرجل .وقال  :Qال�سفرجل يح�سّ ن الوجه،
ويج ّم ((( الف�ؤاد»(((.
ب -الوقت المنا�سب لح�صول الحمل
�أ�ش ��ارت بع�ض الروايات �إل ��ى �أوقات يُكره فيها الجماع ،فف ��ي الرواية المرويّة
ع ��ن الإمام �أبي جعفر الباق ��ر � ،Qأ ّنه ُ�سئل« :هل ُيك ��ره الجماع في وقت من
الأوق ��ات؟ فق ��ال  :Qنعم ،من طلوع الفجر �إلى طل ��وع ال�شم�س ،ومن غياب
ال�شم� ��س �إل ��ى غي ��اب ال�شفق ،وف ��ي الليلة ا ّلت ��ي ينك�سف فيها القم ��ر ،وفي اليوم
ا ّل ��ذي تنك�سف في ��ه ال�شم�س ،وفي الي ��وم والليلة اللذين ُتزل ��زل فيهما الأر�ض،
وعن ��د الري ��ح ال�صفراء� ،أو ال�س ��وداء� ،أو الحمراء ،ولقد بات ر�سول اهلل  Pعند
بع�ض ن�سائه في الليلة ا ّلتي انك�سف فيها القمر فلم يكن منه �إليها �شيء ،فلمّا
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ت������رب������ي������ة الأب���������ن���������اء

�أ�صب ��ح خ ��رج �إلى م�صلاّ ه ،فقالت :يا ر�سول اهلل ،ما هذا الجفاء ا ّلذي كان منك
في هذه الليلة؟ قال  :Pما كان جفاء ،ولكن كانت هذه الآية ،فكرهت �أن �أل ّذ
فيها ،ف�أكون ممّن عنى اهلل في كتابه بقوله} :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
علي  :Qوا ّل ��ذي بعث محمّداً بالنبوّة،
ﯟﯠ{((( ،ث� � ّم ق ��ال محمّد بن ّ
واخت�صه بالر�سالة ،وا�صطفاه بالكرامة ،ال يجامع �أحد منكم في وقت من هذه
ّ
الأوقات ،فيرزق ذريّة فيرى فيها قرّة عين»(((.
الخا�ص في فترة الحمل
 -3الأكل
ّ
الأكل المنا�سب للأ ّم
الخا�ص بالأ ّم �أ�شارت �إليها الروايات ال�شريفة وهي:
هناك عدّة �أ�صناف من الأكل
ّ

�أ -البطيخ :فعن الر�سول الأكرم « :Pما من امر�أة حاملة �أكلت ّ
البطيخ ،ال
يكون مولودها � اّإل ح�سن الوجه والخلق»(((.
ب -الألب ��ان :فع ��ن الر�سول الأكرم « :Pا�سق ��وا ن�ساءكم الحوام ��ل الألبان،
ف�إ ّنها تزيد في عقل
ال�صبي»(((.
ّ
ج -ال ّلب ��ان :وال ّلب ��ان م ��ادّة ت�ؤخذ من بع�ض الأ�شجار و ُتم�ض ��غ كالعلك في الفم
وطعمها كريح ال�صنوبر ،ولها العديد من الفوائد ،وقد ورد في الرواية عن
الر�س ��ول الأكرم �« :Pأطعموا ن�ساءك ��م الحوامل ال ّلب ��ان ،ف�إ ّنه يزيد في
عقل
ال�صبي»(((.
ّ
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((( �سورة الطور ،الآية.44 :
((( م�ستدرك الو�سائل ،الميرزا النوري ،ج � ،14ص .223
((( م .ن ،ج � ،15ص .214
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،95ص .294
((( مكارم الأخالق ،ال�شيخ الطبر�سي� ،ص .194

الدرس الثاني

ومرحلة الرضاعة

��������������������������������������

األ ّيام السبعة األولى

أهداف الدرس

الخا�ص ��ة بالمول ��ود ف ��ي
 �-أن يتع� � ّرف الطال ��ب �إل ��ى الآدابّ
الأ ّيام ال�سبعة الأولى.
 �-أن يتع ّرف �إلى �أجر المر�ضعة و�آداب الر�ضاعة.19

بعد �أن ت�ضع الأ ّم وليدها ،هناك العديد من الآداب ا ّلتي اهتمّ الإ�سالم بها ،وال
�س ّيما في الأيّام ال�سبعة الأولى ،و�سن�شير �إلى �أهمّ هذه الأمور:
 -1الأذان والإقامة

من الأه ّم ّية بمكان �أن تكون الكلمات ا ّلتي تطرق �سمع الولد للم ّرة الأولى ذكر
اهلل تعال ��ى ،ولهذا كان من الم�ستح ّبات الم�شه ��ورة وال�سنن الم�أثورة الأذان في
�أذن الوليد اليمنى والإقامة في الي�سرى ،ففي الرواية عن الإمام علي � :Qأنّ
ر�س ��ول اهلل ،Pقال« :من ولد له مولود فلي�ؤ ّذن ف ��ي �أذنه اليمنى ،ويقيم في
الي�س ��رى ،ف� �� ّإن ذل ��ك ع�صمة من ال�شيطان ،و�إ ّنه [�أي ر�س ��ول اهلل � ]Pأمر �أن
يُفع ��ل ذل ��ك بالح�سن والح�سين ،و�أن يُقر�أ مع الأذان في �أذنهما فاتحة الكتاب
و�آية الكر�سي و�آخر �سورة الح�شر و�سورة الإخال�ص والمعوذتان»(((.
 -2العقيقة

والعقيق ��ة �أن يذبح الأب عن المولود كب�ش� � ًا ،ففي الرواية عن ر�سول اهلل ،P
�أ ّنه ذكر العقيقة والمولود ،فقال �« :Pإذا كان يوم �سابعه فاذبح عنه كب�شاً»(((.
((( م�ستدرك الو�سائل ،الميرزا النوري ،ج � ،15ص .137
((( م .ن ،ج � ،15ص .140
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األيّام السبعة األولى
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وي�ستح � ّ�ب �أن يك ��ون الحيوان المذبوح ذكر ًا عن الذك ��ر و�أنثى عن الأنثى ،فعن
الإم ��ام الر�ض ��ا « :Qو�إذا �أردت �أن تع � ّ�ق عن ��ه ،فليك ��ن عن الذكر ذك ��راً ،وعن
الأنثى �أنثى»(((.
 -3اختيار ا�سم مالئم

ت������رب������ي������ة الأب���������ن���������اء

� ّإن ت�سمية الولد باال�سم الح�سن هي من حقوقه على �أبيه ،ففي الرواية � ّأن رج ًال
النبي  Pفقال :يا ر�س ��ول اهلل ما ّ
حق ابني هذا؟ ق ��ال « :Pتح�سن
ج ��اء �إل ��ى ّ
ا�سمه ،و�أدّبه مو�ضعاً ح�سناً»((( .لذلك ينبغي االبتعاد عن الأ�سماء ا ّلتي ُت�سيء �إلى
حاملها �إمّا من غرابتها �أو من خالل دالالتها غير ال�سليمة.
وم ��ن هنا �شجّ ع ��ت الروايات على بع� ��ض الأ�سماء المحبّبة �إل ��ى اهلل ور�سوله ،كما
نبّهت �إلى �أ�سماء غير م�ستحبّة .فمن الأ�سماء ا ّلتي ح ّثت الروايات على الت�سمية بها:
�أ� -أ�سماء العبودية

والمق�ص ��ود م ��ن �أ�سماء العبودي ��ة الأ�سماء ا ّلت ��ي تبد�أ بعبد ،كعب ��د اهلل وعبد
الرحمن ،وعبد الرحي ��م وغيرها ،ففي الرواية عن �أبي جعفر الباقر  Qقال:
«�أ�صدق الأ�سماء ما �سُ مّي بالعبودية»(((.
ب� -أ�سماء الأنبياءR
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فف ��ي �آخر الرواية ال�سابقة يق ��ول الإمام « :Qو�أ�سم ��اء الأنبياء» ،فهي من
�أ�صدق الأ�سماء �أي� ًضا.
ج -ا�سم الر�سول الأكرم P

فا�س ��م الر�س ��ول الأكرم مح ّمد  Pم ��ن �أف�ضل الأ�سماء ،كي ��ف ال وهو �أ�شرف
((( م�ستدرك الو�سائل ،الميرزا النوري ،ج � ،15ص .142
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،6ص .48
((( م .ن ،ج � ،6ص .18

المخلوقات و�أعظم الكائنات و�س ّيدهم .وقد ورد في الرواية ال�شريفة عن �أبي عبد
اهلل ّ � Qأن النب � ّ�ي قال« :من ولد له �أربعة �أوالد لم ي�س ّم �أحدهم با�سمي فقد
جفاني»(((.
علي  Qمن الأ�سماء ا ّلتي ر ّكز عليها �أهل البيت  .Rويروى
كما � ّأن ا�سم الإمام ّ
علي بن الح�سين زين العابدين  :Qما ا�سم
�أ ّنه حينما �س�أل مروان بن الحكم الإمام ّ
وعلي؟! م ��ا يريد �أبوك �أن يدع � ً
أحدا من
علي ّ
علي ،قالّ :
�أخي ��ك ،فق ��ال له الإمام ّ :Q
ولده � اّإل �سمّاه علي ًّا؟! وعندما رجع الإمام ال�سجّ اد �إلى �أبيه الإمام الح�سين  Qف�أخبره
بما جرى ،قال له« :لو ولد لي مائة لأحببت �أن ال �أ�سمّي �أحداً منهم � اّإل عليّاً»(((.
هـ� -أ�سماء الأئ ّمة R

فق ��د جاء رجل من �أ�صح ��اب الإمام ال�صادق  Qفقال له جعلت فداك� ،إ ّنا
ُن�س ّم ��ي ب�أ�سمائك ��م و�أ�سماء �آبائكم ،فينفعنا ذلك؟ فق ��ال �« :Qإي واهلل ،وهل
ال ِّدي ��ن � اّإل الح ��بّ والبغ� ��ض! ق ��ال اهلل } :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ{»(((.(((-
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د -ا�سم �أمير الم�ؤمنين Q

و -ا�سم فاطمة O

فف ��ي الرواية � ّأن الإمام ال�صادق � Qس� ��أل �أحد �أ�صحابه عن مولودة ولدت
له :ما �س ّميتها؟ قال :فاطمة ،قال �آه �آه ...ثمّ قال له�« :أمّ ا �إذا �سمّيتها فاطمة فال
ت�سبّها وال تلعنها وال ت�ضربها»(((.
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،6ص .19
((( م .ن ،ج � ،6ص .19
((( �سورة �آل عمران ،الآية.31 :
((( م�ستدرك الو�سائل ،الميرزا النوري ،ج � ،15ص .128
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،6ص .49
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 -4الكنية

� ّإن م ��ن الآداب وال�سن ��ن الم�أث ��ورة �أن يُك ّنى الولد بكنية مح ّبب ��ة .وهكذا كانت
�سي ��رة الر�سول الأكرم  Pو�أهل البي ��ت  ،Rفقد ورد في الحديث عن الإمام
الر�ضا �« :Qسمّه ب�أح�سن الأ�سماء ،وك ّنه ب�أح�سن الكنى»(((.
 -5حلق �شعر الولد
ت������رب������ي������ة الأب���������ن���������اء

م�ستحب للولد الذك ��ر بعد الوالدة ب�سبعة �أ ّي ��ام ،وهو ُ�س ّنة
وحل ��ق �شعر الر�أ� ��س
ّ
�س ّنه ��ا الر�س ��ول الأكرم  ،Pففي الرواية عن الإم ��ام ال�صادق  Qفي حديث
َ
الح�سين  ،Qفكان يوم ال�سابع،
ع ��ن �أ ّم �أيمن �أ ّنها قالت« :فلمّا ولدت فاطم ُة
�أمر ر�سول اهلل  Pفحلق ر�أ�سه وت�صدّق بوزن �شعره ّ
ف�ضةّ ،
وعق عنه ،ث ّم ه ّي�أته
�أ ّم �أيمن ول ّفته في برد ر�سول اهلل .(((»...P
 -6الختان

� ّإن م ��ن ال�سنن الأكيدة ا ّلت ��ي �أ ّكد عليها الإ�سالم� ،س ّن ��ة الختان ،ففي الحديث
علي � ،Qأ ّنه قال�« :أ�سرعوا بختان �أوالدكم ،ف�إ ّنه �أطهر لهم»(((.
عن الإمام ّ
مرحلة الرضاعة
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� ّإن الر�ضاعة هي الغذاء الأوّل للطفل المولود حديث ًا ،ولها �أهم ّية كبيرة في نم ِّو
الول ��د وتقوية مناعته من الأمرا�ض البدن ّية ،كما �أ ّنها الغذاء الأكمل له ،وال يمكن
لأيّ حليب �آخر غير حليب الأم �أو المر�ضعة �أن ي�ش ّكل بدي ًال عنه.
فع ��ن الإمام ال�ص ��ادق  Qقال :قال �أمي ��ر الم�ؤمنين « :Qم ��ا من لبن
((( م�ستدرك الو�سائل ،الميرزا النوري ،ج � ،15ص .127
((( م .ن ،ج � ،15ص .143
((( م .ن ،ج � ،15ص .150
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ال�صبي �أعظم بركة عليه من لبن �أمّ ه»(((.
ر�ضع به
ّ
� اّإل � ّأن للر�ضاع ��ة جه ��ة �أخرى غير الجه ��ة ا ّلتي تحدّثنا عنه ��ا ،فالحليب ا ّلذي
ير�ضع ��ه الوليد ل ��ه دور كبير في نقل ال�صفات من الط ��رف المر�ضع �إلى الطفل.
وقد ورد في الحديث عن �أمير الم�ؤمنين « :Qتخيّروا للر�ضاع كما تتخيّرون
للنكاح ف� ّإن الر�ضاع يُغيّر الطباع»(((.
ولتعل ��م الأ ّم ا ّلت ��ي تر�ضع �أوالده ��ا � ّأن لها �أجر ًا مدخور ًا عن ��د اهلل تعالى ،ففي
الرواية � َّأن � َّأم �سلمة قالت :يا ر�سول اهلل ذهب الرجال ِّ
بكل خير ف�أيُّ �شي ٍء للن�سا ِء؟
فقال « :Pبلى �إذا حَ مَلت المر�أة كانت بمنزلة ال�صائم القائم المجاهد بنف�سه
ْ
و�ضعت كا َن له ��ا من الأجر ما ال ي ��دري �أح ٌد ما هو
ومال ��ه ف ��ي �سبيل اهلل ،ف� ��إذا
عتق مح� �رّر من ولد �إ�سماعيل،
لعظم ��ه ،ف� ��إذا �أر�ضعت كان لها بك ّل َّ
م�صة ِ
كعدل ِ
ر�ضاع ِه �ضربَ ملك كري ��م على جنبها وق ��ال :ا�ست�أنفي العمل
ف� ��إذا فرغ � ْ�ت م ��ن ِ
فقد غفر لك»(((.
من ال ينبغي �أن تر�ضع الأوالد
قلنا � ّإن الأف�ضل للولد �أن تر�ضعه �أمّه ،لكن لو فر�ض � ّأن غيرها �ستر�ضعه فعلى
الأهل �أن يتج ّنبوا من المر�ضعات �صاحبة �إحدى ال�صفات التالية:
 -1الحمقاء

علي  Qق ��ال« :ق ��ال ر�س ��ول اهلل � :Pإيّاكم �أن
فف ��ي الرواي ��ة ع ��ن الإمام ّ
ت�ستر�ضعوا الحمقاء ،ف� ّإن ال ّلبن يُن�شئه عليه»(((.
((( و�سائل ال�شيعة ،م� .س ،ج� ،21ص .453
((( م .ن� ،ص .468
((( و�سائل ال�شيعة ،م� .س ،ج � ،12ص .451
((( م�ستدرك الو�سائل ،م� .س ،ج � ،15ص .162
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 -2الزانية وابنة الزنا

علي ب ��ن جعفر عن امر�أة
فف ��ي الرواي ��ة � ّأن الإمام الكاظ ��م � Qس�أله �أخوه ّ
َو َلدَ تْ من الزنا هل ي�صلح �أن ي�ستر�ضع بلبنها؟ ف�أجاب« :ال ي�صلح ،وال لبن ابنتها
ا ّلتي ُو ِل َد ْت من الزنا»(((.
 -3المجنونة
ت������رب������ي������ة الأب���������ن���������اء

ولل�سب ��ب نف�سه ف�إنّ اللبن ينق ��ل الآ ّفات الخلقية ،فف ��ي الرواية عن الر�سول
الأك ��رم « :Pتو ّق ��وا عل ��ى �أوالدكم م ��ن لبن البغ ّي ��ة والمجنونة ،ف� �� ّإن اللبن
يُعدي»(((.
فهذه �إطاللة �إجمالي ��ة على الم�ستح ّبات ا ّلتي ينبغي مراعاتها بعد والدة الولد
وقبل بدء التربية الفعلية والعملية ،وا ّلتي �سنتحدّث عنها في الف�صل الآتي �إن �شاء
اهلل تعالى.
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((( الكافي ،م� .س ،ج� ،6ص .44
((( مكارم الأخالق ،الطبر�سي� ،ص .223

الدرس الثالث

ّ
مؤثرات في التربية
يبرتلا يف
تارّثؤم

أهداف الدرس

 �-أن يتع ّرف الطالب �إلى بع�ض العوامل الم�ؤ ّثرة في تربيةالطفل.
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بعض العوامل المؤثّرة في التربية
يبرتلا يف
تارّثؤم

هناك ثالث م�سائل يمكن لها �أن تلعب دور ًا كبير ًا في تكوين وتركيب �شخ�ص ّية
الطفل � .اّإل � ّأن ت�أثير هذه الم�سائل الثالث ،ال يعني �أبد ًا �أ ّنه يخرج عن كونه مختار ًا.
فلو فر�ضنا � ّأن ولد ًا ت�أ ّثر بج ّو مع ّين وانحرف عن جادّة ال�صواب ،ف� ّإن ذلك ال يعني
�أ ّن ��ه مجبر على �سلوك درب االنحراف ،بل � ّإن الظروف المحيطة به �ساعدته على
الوقوع ب�سوء االختيار واالنحراف.
ولأج ��ل �أهم ّية ه ��ذه الظروف الث�ل�اث ،ينبغي للأه ��ل �أن يلتفتوا �إليها،
لأنّ الأه ��ل بالدرجة الأولى ه ��م م�س�ؤولون عن مراقب ��ة و�صيانة الظروف
المحيط ��ة ب�أوالده ��م وع ��ن تربيته ��م والإ�ش ��راف عليهم .و�أ ّم ��ا الظروف
الث�ل�اث فه ��ي:
 -1الأبوان

� ّإن الأبوين في عيني الولد هما الأنموذج الكامل ،و�أوّل قدوة يحاول �أن يق ّلدها،
ولذا ف� ّإن الطفل ينظر �إلى �أفعالهما على �أ ّنها الأعمال ال�صحيحة ،فال يعتبر � ّأن ما
يقومان به هو �أمر خاطئ بل � ّإن معيار ال�صواب لديه هو نف�س عمل الأبوين ،ولذا
ف� ّإن الأهل تقع عليهم الم�س�ؤول ّية تجاه الولد من عدّة جهات:
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�أ -ا ّتفاقهما واختالفهما

ف� �� ّإن الولد حينم ��ا يفتح ب�صره على الحياة في ظروف مليئ ��ة بالت�ش ّنج والتو ّتر
بي ��ن �أبوي ��ه ،وال �س ّيما حينما يتع ��اركان �أم ��ام عينيه ،هذا ال�سل ��وك الخاطئ من
الأهل ،يجعل نف�س ّية الولد ّ
م�ضطربة ومتو ّترة على الدوام.
ب -عدم التجاهر بالعادات القبيحة
ت������رب������ي������ة الأب���������ن���������اء

ل ّأن الول ��د �سيحم ��ل مع ��ه ه ��ذه الع ��ادات لكونه يعتبره ��ا من الكم ��االت ال من
ال�س ّيئات ،ولو تعوّد على فعلها منذ ال�صغر اقتدا ًء بذويه ف�إ ّنه و�إن علم بقبحها في
حينئذ ،ويتح ّمل الأهل م�س�ؤول ّية ذلك ،وال
مرحلة وعيه ،ف� ّإن من ال�صعب اقتالعها ٍ
�س ّيم ��ا �إذا كانت العادات هذه م ��ن المح ّرمات ال�شرعية بنا ًء على قاعدة الحديث
ال�شري ��ف المرويّ عن الر�س ��ول الأكرم � ...« :Pإ ّي ��اك �أن َّ
ت�سن �س َّن ��ة بدع ٍة ف�إ َّن
العبد �إذا ّ
�سن �س َّن ًة �سيّئ ًة ،لحقه وزرها ووزر من عمل بها»(((.
 -2المدر�سة
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المدر�س ��ة هي البيئة الثاني ��ة ا ّلتي ي�أخذ منها الطفل علوم ��ه الأولى ،ولذا ف� ّإن
اختيار الأهل للمدر�سة المالئمة للطفل له الدور الكبير في الحفاظ على �سالمته
الدين ّي ��ة بحيث يتربّى على المبادئ ال�صالحة ا ّلت ��ي يرغب الأبوان في �أن يحملها
ولدهم ��ا عند كبره ،ف� ّإن المدر�سة الج ّيدة ا ّلتي تربّي الأوالد على مبادئ الإ�سالم،
النبي P
ه ��ي المو�ض ��ع ال�صال ��ح ا ّل ��ذي �أ�ش ��ارت �إلي ��ه الروايات؛ فف ��ي و�ص ّي ��ة ّ
علي ّ
حق الولد على وال ��ده �أن يح�سن ا�سمه و�أدبه وي�ضعه
لعل � ّ�ي  Qقال« :يا ّ
مو�ضعاً �صالحاً»(((.
((( بحار الأنوار ،م� .س ،ج � ،74ص .104
((( و�سائل ال�شيعة ،م� .س ،ج � ،15ص .123

 -3الأ�صدقاء

يبرتلا يف

على الأهل �أن يلتفت ��وا ج ّيد ًا �إلى خطورة الأ�صدقاء ،و�إلى كيف ّية اختيار الطفل
لهم ،ف� ّإن ال�صديق يو ّثر على ال�صديق ،ولذا �أ ّكدت الروايات على ا ّتخاذ ال�صديق
لخير ،و�أنجى
الح�س ��ن ،ففي الرواية ع ��ن الإمام ّ
علي « :Qلي�س �شيء �أدع ��ى ٍ
من �شرٍّ ،من �صحبة الأخيار»((( .كما � ّأن ال�صديق ال�س ّيئ يُف�سد الج ّيد كما ُتف�سد
الفاكهة الفا�سدة الفاكهة الج ّيدة ،ومن هنا كان التحذير في الروايات من �صحبة
ك�سبُ ال�شرَّ،
الأ�ش ��رار ،ففي الحديث عن الإم ��ام ٍّ
علي �« :Qصحب ُة الأ�ش ��رار ُت ِ
كالريح �إذا مر َّْت بال َنتن حملت نتناً»(((.

تارّثؤم
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((( عيون الحكم والمواعظ ،الوا�سطي� ،ص .411
((( م .ن� ،ص .304

الدرس الرابع

الثلا ةيرمعلا لحارملا

المراحل العمرية الثالث

أهداف الدرس

 �-أن يتع� � ّرف الطالب �إل ��ى المرحلة العمرية الأولى للطفلو�أبرز �سماتها و�آدابها.
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((( بحار الأنوار ،م� .س ،ج � ،101ص .95

الثلا ةيرمعلا لحارملا

ورد في الحدي ��ث ال�شريف عن الر�سول الأكرم « :Pالولد �سيّد �سبع �سنين
وعبد �سبع �سنين ووزير �سبع �سنين ف�إن ر�ضيت خالئقه لإحدى وع�شرين ،و� اّإل
ف�ضرب على جنبه فقد �أعذرت �إلى اهلل تعالى»(((.
ُ
الحديث ال�شريف المراحل التربويَّة للطفل �إلى ثالث مراحل:
ق�سم
َّ
المرحل ��ة الأولى :وه ��ي مرحلة الطفولة ،ومرحلة الله ��و واللعب عند الطفل،
ولذل ��ك و�صفه الر�سول الأكرم  Pبال�س ّيد ،ل ّأن الولد ال يُالم في هذا العمر على
كثي ��ر من الت�ص ّرفات لمحدوديّة قدراته الفكريّة وان�صرافه في هذه المرحلة �إلى
الخا�ص به وهو اللعب واللهو.
كماله
ّ
المرحل ��ة الثاني ��ة :وه ��ي مرحلة ينبغ ��ي �أن تك ��ون مرحلة التربي ��ة المبا�شرة
والت�أدي ��ب ب�أ�س�س الأخالق والخ�صال الحميدة ،ولذلك ع ّبرت عنه الرواية بالعبد
�أي يتل ّقى الأوامر و ُترا َقب ت�ص ّرفاته.
المرحل ��ة الثالث ��ة :وه ��ي مرحل ��ة ال�شب ��اب والمراهق ��ة فيالزم �أب ��اه فيها
كمالزم ��ة الوزير للملك فيكت�سب م ��ن خبرات �أبيه في الحي ��اة ويتع ّلم �أ�ساليب
العمل والعي�ش.
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و�سنتح� �دّث ع ��ن هذه المراح ��ل ب�شيء م ��ن التف�صيل م�ستعيني ��ن بما ورد في
خا�صة بهذه المراحل.
ال�شرع الأقد�س من �إر�شادات عامّة �أو ّ
المرحلة الأولى � 7-1سنوات

ت������رب������ي������ة الأب���������ن���������اء

� ّإن طبيع ��ة الطفل في ال�سن ��وات ال�سبع الأولى من عمره ،طبيعة بريئة ولطيفة،
العقلي ل ��دى الولد وال �س ّيما ف ��ي ال�سنوات الث�ل�اث الأولى من
كم ��ا � ّأن الم�ست ��وى
ّ
عمره ،محدود للغاية ،ومن هنا �أر�شدتنا الروايات �إلى عدّة �أمور ينبغي مراعاتها
في هذا العمر وفي هذه المرحلة الأولى ،ومن هذه الأمور:
 -1التغذية العاطف َّية

والمق�ص ��ود بها هن ��ا المح ّب ��ة و�إظهارها للطفل ،فه ��ي الغذاء الروح � ّ�ي الأوّل
ل�شخ�ص ّيته .و�إعطاء العاطفة للطفل يتمّ من خالل �أمور:
الكالمي
�أ -التعبير
ّ
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والتعبي ��ر الكالم � ّ�ي �أ�سل ��وب ندبت �إلي ��ه الرواي ��ات ،كما � ّأن ذل ��ك كان من فعل
الر�س ��ول الأكرم  Pو�أه ��ل البيت ،Rفه ��ذا الر�سول  Pيق ��ول عن الح�سن
والح�سين « :Lالله ّم �إ ّني �أُحبّهما ف�أحبّهما و�أحبّ من يُحبّهما»(((.
وم ��ن كالم �أمير الم�ؤمنين  Qيخاطب ب ��ه ولده الح�سن  Qبكلمات بليغة
يفي� ��ض منها ال�صدق وتعبق بحنان الأب� �وّة الجارف ،يقول له ...« :ووجدتك بع�ضي
بل وجدتك ك ّلي ح ّتى ك�أ ّن �شيئاً لو �أ�صابك �أ�صابني ،وك�أ ّن الموت لو �أتاك �أتاني»(((.
وليعلم الأب والأ ّم الكريمان � ّأن محبّة الأطفال  -زيادة عن كونها غريزة �إن�سانيّة
جعله ��ا اهلل ف ��ي ك ّل �إن�سان  -من الأمور ا ّلتي يحبّها اهلل تعالى في عباده ،بل جعلها
((( بحار الأنوار ،م� .س ،ج � ،37ص .74
((( نهج البالغة ،خطب الإمام علي  ،Qج � ،3ص .38

م ��ن الأعمال ذات الف�ضل الكبير عنده ،فف ��ي الرواية عن الإمام ال�صادق :Q
قال مو�سى« :يا ربّ �أيُّ الأعمال �أف�ضل عندك؟ قال :حبُّ الأطفال ،ف�إ ّني فطرتهم
على توحيدي ،ف� ْإن �أ َم ُّت ُه ْم �أدخلتهم ج ّنتي برحمتي»((( .وفي رواية �أخرى � ّأن اهلل
تعال ��ى ي�شفق عل ��ى المحبّ لولده فينزل علي ��ه الرحمة لأجل حبّه ل ��ه ،فعن الإمام
ال�صادق �« :Qإ َّن اهلل ع ّز وج ّل ليرحم العبد ل�ش ّد ِة حبِّه لولده»(((.
ب -تقبيل الولد

يق ّبل الح�سن والح�سين  ،Lفقال الأقرع بن حاب�سّ � :إن لي ع�شرة من الولد ما
ق ّبلت �أحد ًا منهم ،فقال ر�سول اهلل « :Pمن ال يرحم ال يُرحم»(((.
علي :Q
ولتقبيل الولد ثواب كبير عند اهلل تعالى؛ ففي الرواية عن الإمام ّ
«�أكثروا من قبلة �أوالدكم ف� ّإن لكم بك ّل قبلة درج ًة في الج َّنة م�سير َة خم�سمائ ِة
عا ٍم»(((.
قال ُ
وفي رواية �أخرى عن �أبي عبد اهلل  Qقالَ :
ر�سول اهلل « :Pمن قبَّل
ولده كتب اهلل ع ّز وج ّل له ح�سنة ،ومن فرّحه فرَّحه اهلل يو َم القيامة.(((»...

الثلا ةيرمعلا لحارملا

م ��ن الأمور ا ّلتي ت�شحن الولد بالعاطفة التقبيل ،فقد كان الر�سول الأكرم P

ج -ال ّت�صابي لهم

�صبي فليت�صابَ له»(((.
النبي الأكرم « :Pمن كان عنده ّ
فعن ّ
والمق�ص ��ود من الت�صاب ��ي �أن ال يتو ّقع الوالد من ولده �سل ��وك الكبار ،بل على
((( م�ستدرك �سفينة البحار ،ال�شيخ علي النمازي ،ج � ،6ص .551
((( الكافي ،م� .س ،ج� ،6ص .50
((( و�سائل ال�شيعة ،م� .س ،ج � ،21ص .485
((( م .ن.
((( الكافي ،م� .س ،ج � ،6ص .49
((( و�سائل ال�شيعة ،م� .س ،ج � ،21ص .486
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ال�صبي ب�أ�سلوبه وبح�سب عمره ،وقد ورد � ّأن
العك� ��س ،فعلى الوالد �أن يتوا�صل م ��ع
ّ
الر�س ��ول الأكرم  Pكان يالعب الح�س ��ن والح�سين  Lويت�صابى لهما ،ففي
النبي والح�سن والح�سين  Lعلى ظهره
الرواية عن جابر قال« :دخلت على ّ
وهو يجثو لهما ويقول :نعم الجمل جملكما ،ونعم العدالن �أنتما»(((.
 -2االبتعاد عن �أ�سلوب ال�ضرب
ت������رب������ي������ة الأب���������ن���������اء

� ّإن الول ��د في �صغ ��ره ال يعرف و�سيلة للتعبي ��ر �سوى البكاء ،وعل ��ى الأهل �أن ال
ينزعج ��وا من ولدهم لبكائه ،بل عليهم البحث عن �سببه وما يريد هذا الولد من
بكائه.
فوظيف ��ة الأهل في هذه الحالة �أن يتح ّملوا هذا الأمر ،و� اّأل يقدموا على �ضرب
الأطفال ب�سبب بكائهم ،فعن ر�سول اهلل « :Pال ت�ضربوا �أطفالكم على بكائهم
ف� �� ّإن بكاءه ��م �أربع ��ة �أ�شه ��ر �شه ��ادة �أن ال �إل ��ه �إال اهلل ،و�أربعة �أ�شه ��ر ال�صالة على
النبي و�آله ،و�أربعة �أ�شهر الدعاء لوالديه»(((.
ّ
وق ��د يكون بكاء الول ��د لمر�ض �أ�صابه ،فعلى الأهل في هذه الحالة �أن ي�ستعينوا
بال�صب ��ر عل ��ى مر� ��ض الأوالد وبكائه ��م ،وليتذ ّك ��روا الحديث المرويّ ع ��ن �أمير
ال�صبي فقال « :Qك ّفارة لوالديه»(((.
الم�ؤمنين  Qفي المر�ض ي�صيب
ّ
الخا�صة �أمامه
 -3عدم العالقة
ّ
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الخا�صة
م ��ن الأمور غير ال�سليمة تربو ّي ًا والخطرة عل ��ى الطفل �إقامة العالقة
ّ
بي ��ن الرجل والمر�أة �أمام م ��ر�أى الطفل ال�صغير .وقد نه ��ى الكثير من الروايات
ع ��ن هذا العمل ،ومن تلك الروايات ما ورد عن الإمام ال�صادق  Qقال« :قال
((( بحار الأنوار ،م� .س ،ج � ،43ص .285
((( و�سائل ال�شيعة ،م� .س ،ج � ،21ص .447
((( الكافي ،م� .س ،ج � ،6ص .52

ر�سول اهلل  :Pوالذي نف�سي بيده لو � ّأن رج ً
�صبي
ال غ�شي امر�أته وفي البيت ّ
م�ستيق ��ظ يراهم ��ا وي�سمع كالمهما ونف�سهما ،ما �أفل� � َح �أبداً �إذا كا َن غالماً كا َن
زانياً �أو جاري ًة ْ
كانت زاني ًة»(((.
 -4عدم التمييز بين الأوالد

((( الكافي ،م� .س ،ج � ،5ص .500
((( م�ستدرك الو�سائل ،م� .س ،ج � ،15ص .172
((( م�ستدرك �سفينة البحار ،م� .س ،ج� ،7ص .122

الثلا ةيرمعلا لحارملا

� ّإن التميي ��ز بي ��ن الأوالد هو �أر�ض ّية خ�صبة للكثير من الم�ش ��اكل النف�س ّية ا ّلتي
�ست�ش� �وّه نف� ��س الطفل وتكب ��ر معه لتتح� �وّل بعد ذلك �إل ��ى تهديد ق ��د يو�صله �إلى
المهالك.
فالتميي ��ز قد يت�س ّبب في ن�شوب الغي ��رة والح�سد ،والأحقاد بين الأخوة ،ولأجل
الحقيقي
ذل ��ك كان ديدن �أهل البي ��ت� Rأن يعدلوا بين الأوالد ،رغ ��م التم ّيز
ّ
ا ّل ��ذي يكون عند بع�ضهم ،وقد ورد في الحدي ��ث عن الإمام الباقر « :Qواهلل
�إ ّن ��ي لأ�صان ��ع بع�ض ِو ْل � ِ�دي و�أجل�س ��ه على فخذي ،و�أكث ��ر له المح ّب ��ة ،و�أكثر له
ال�شك ��ر ،و� ّإن الح � ّ�ق[�أي الإمام ��ة] لغيره من ولدي ،ولك ��ن محافظة عليه منه
ومن غيره ،لئلاّ ي�صنعوا به ما ُفعل بيو�سف و�إخوته»(((.
وفي �أح�س ��ن الأحوال يت�س ّب ��ب بالإح�سا�س بالمظلوم ّية وع ��دم الإن�صاف ،هذا
التميي ��ز ا ّل ��ذي قد يظه ��ر من خالل مزاي ��ا �إ�ضافي ��ة كالم�ص ��روف �أو الملب�س �أو
المح ّبة والعطف...
كيف يكون العدل بين الأوالد؟
لقد �أ ّكدت الأحاديث الكثيرة عن الر�سول الأكرم  Pو�أهل البيت  Rعلى
العدل بين الأوالد ،فعن ر�سول اهلل  « :Pا ّتقوا اهلل واعدلوا في �أوالدكم»(((.

39

وفي رواية �أخرى عنه ّ �« :Pإن لهم عليك من ّ
الحق �أن تعدل بينهم ،كما � ّإن
لك عليهم من ّ
الحق �أن يبرّوك»(((.
ولكن كيف يكون العدل بين الأوالد؟
�أ�شارت الروايات �إلى العديد من الأمور ،منها:
�أ -في الهدايا
ت������رب������ي������ة الأب���������ن���������اء

فعن الر�سول الأك ��رم « :Pاعدلوا بين �أوالدكم في ال ِنحَ ��ل»((( ،والمق�صود
بال ِنحَ ��ل العطايا والهبات ،فلي�س من المنا�سب �أن يُعط ��ي الإن�سان ولد ًا هديّة من
دون �أن يهدي ولده الآخر �أي� ًضا ،ف� ّإن هذا يُ�شعر الولد الآخر بق ّلة االهتمام به ،و�أ ّنه
�شخ� ��ص غير محبوب في العائلة ،و� ّأن �أخ ��اه �أف�ضل منه ،وغير ذلك من الم�شاعر
ا ّلتي تو ّلد الغيرة والح�سد� ،أو ال�شعور بالمظلومية.
ب -في التقبيل

فع ��ن الر�سول الأكرم ّ �« :Pإن اهلل تعالى يُحبّ �أن تعدلوا بين �أوالدكم ح ّتى
في ال ُقبَل»((( .فالقبلة ،و�إن كانت ت�ص ّرف ًا �صغير ًا � ،اّإل �أ ّنها تحمل مداليل عاطف ّية
كبي ��رة ،وم ��ن هنا ورد في الحدي ��ث �أ ّنه «نظر ر�سول اهلل � Pإل ��ى رجل له ابنان
فق ّب ��ل �أحدهم ��ا وت ��رك الآخر ،فقال له النب � ّ�ي  :Pفهلاّ وا�سي ��ت بينهما؟»(((،
وهذا يظهر مدى حر�ص الر�سول الأكرم  Pعلى م�شاعر الأطفال.
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ج -عدم التمييز بين الجن�سين

� ّإن بع�ض المجتمعات يُم ّيز الذكر عن الأنثى فيُعطيه االمتيازات ،ويحرم الأنثى
((( الخالف ،ال�شيخ الطو�سي ،ج� ،3ص .564
((( ميزان الحكمة ،محمدي الري�شهري ،ج � ،4ص  ،3673نق ًال عن كنز العمّال ،المتقي الهندي ،ج� ،16ص .445
((( م .ن ،نق ًال عن كنز العمّال ،المتقي الهندي ،ج� ،16ص .445
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج � ،3ص .483

في المقابل .وقد حارب الإ�سالم هذا النوع من التربية ،و�أمر باالهتمام بالإناث،
فعن الر�سول الأكرم « Pمن كان له �أنثى فلم ي�ؤذها ولم يهنها ولم ي�ؤثر ولده
عليها� ،أدخله اهلل الج ّنة»(((.
كم ��ا ورد في الحديث عنه « :Pنع ��م الولد البنات المخ� �دّرات((( ،من كانت
عنده واحدة جعلها اهلل �ستراً له من النار»(((.
 -5عدم الخلف بالوعد لهم
الثلا ةيرمعلا لحارملا

�إنّ الوفاء بالوعد من الأمور ا ّلتي �أ ّكد عليها ال�شرع المقدّ �س على ّ
كل حال.
خا�ص �أي� ًضا على عدم الخلف بالوعود ا ّلتي
وفي خ�صو�ص الولد هناك ت�أكيد ّ
ح�سا�سة للغاية .وق ��د �أ ّكدت الروايات
ُتعط ��ى له ،فروح الولد ف ��ي �أ َّول عمره ّ
عل ��ى ترك الخلف بم ��ا وعد به الأه � ُ�ل �أطفالهم ،فقد ورد ف ��ي الحديث عن
ر�س ��ول اهلل  ...« :Pوارحموهم و�إذا وعدتموهم �شيئاً ففوا لهم ف�إ ّنهم ال
يدرون � اّإل �أ ّنكم ترزقونهم»(((.

41

((( ميزان الحكمة ،م� .س ،ج� ،4ص  ،3672نق ًال عن كنز العمّال ،م� .س ،ج� ،16ص .447
((( المخدرات :من الخدر ،والخدر هو ال�ستر.
((( مكارم الأخالق ،ال�شيخ الطبر�سي� ،ص .219
((( الكافي ،م� .س ،ج � ،6ص .49

الدرس الخامس

التربية الفعلية ()1
 ةيلعفلا ةيبرتلااا

أهداف الدرس

 �-أن يتع� � ّرف الطالب �إلى المرحلة العمرية الثانية للطفلو�أبرز �سماتها و�آدابها.
 �-أن ي�ستو�ضح خطورة �ضرب الطفل وتفا�صيل الديات.43

المرحلة الثانية (  14 - 7سنة)
 ةيلعفلا ةيبرتلااا

� ّإن ال�سن ��وات ال�سب ��ع الثاني ��ة� ،أي من عمر �سب ��ع �سنين �إلى �س ��ن الأربعة ع�شر
العلمي للولد ،ففي
عام� � ًا ،هي �سنوات اكت�س ��اب ال�صفات والمواهب والتح�صي ��ل
ّ
تتو�سع القدرات العقلية للول ��د ويتل ّقى العلوم الأ�سا� ��س ،والم�سلكيات
ه ��ذا العم ��ر ّ
االجتماعي ��ة .كم ��ا � ّإن تركيز الأهل على الولد في ه ��ذا العمر ينبغي �أن يكون �أكثر
من �سابقه وال �س ّيما على من ي�صادق.
وق ��د �أ�شارت الرواي ��ات �إلى العديد من الأمور ا ّلتي ينبغ ��ي للولد تح�صيلها في
هذه ال�سنوات ال�سبع ومنها:
 -1الآداب والأخالق

ف� �� ّإن الولد في هذه الفترة �صفحة بي�ضاء يتل ّقى الآداب والم�سلكيات والأخالق
لتتر�سخ في نف�سه وي�سير على نهجه ��ا .و� ّإن الأ�سا�س في �سلوكه ينبغي
ا ّلت ��ي يراها ّ
�أن يب ��د�أ في ه ��ذه المرحلة؛ فعلى الوالدي ��ن �أن يُع ّلما �أوالدهم ��ا الأخالق والآداب
االجتماعي ��ة ،فف ��ي الحديث ع ��ن الر�سول الأك ��رم  Pق ��ال�« :أكرم ��وا �أوالدكم
وح�سّ نوا �آدابهم يغفر لكم»(((.
((( بحار الأنوار ،م� .س ،ج � ،101ص .95
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وف ��ي حديث �آخر عنه « :Pلئن ي�ؤدّب �أحدكم ول ��داً خير له من �أن يت�صدّق
بن�صف �صاع ك ّل يوم»(((.
 -2التع ّل م

ت������رب������ي������ة الأب���������ن���������اء

و�أ�سا� ��س العل ��م القراءة والكتاب ��ة .وقد ورد في الحديث ع ��ن ر�سول اهلل :P
«م ��ن ّ
حق الولد عل ��ى والده ثالثة :يح�سن ا�سمه ،ويع ّلم ��ه الكتابة ،ويزوّجه �إذا
بلغ»(((.
وعلى الوالدين �أن يراعي ��ا تطوّرات الزمان في تعليم �أوالدهما ،ل ّأن العلوم في
وتو�سع م�ستم ّر ،كما � ّأن العلم هو �أ�سا�س ج ّل الأعمال في م�ستقبلهم.
تطوّر ّ
 -3تعليم ال�صالة

فعن �أمير الم�ؤمنين � ،Qأ ّنه قال« :ع ّلموا �صبيانكم ال�صالة ،وخذوهم بها
�إذا بلغوا الحلم»(((.
وينبغ ��ي التن ُّب ��ه هنا �إلى � ّأن تعليم ال�صالة في هذا العمر تمّ تمييزه في الرواية
ع ��ن عمر البلوغ ،فبعد البلوغ ي�ؤخ ��ذ بها .وهذه عبارة ّ
تدل عل ��ى �إلزام ّيتها وعدم
�إمكان التراخي فيها ،ولك ّنه قبل ذلك يتع ّلمها ،وهذا ي�شير �إلى � ّأن تعليمه في هذه
ال�سنّ ينبغي �أن يكون بالرفق واللين.
 -4تعليم القر�آن
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فع ��ن الر�سول الأكرم  ...« :Pوم ��ن ع ّلمه القر�آن ُدع ��ي بالأبوين فيك�سيان
ح ّلتين يُ�ضيء من نورهما وجوه �أهل الج ّنة»((( .والقر�آن هو د�ستور الحياة ونور
((( بحار الأنوار ،م� .س ،ج � ،1ص .95
((( م�ستدرك الو�سائل ،م� .س ،ج � ،15ص .166
((( م .ن ،ج � ،15ص .169
((( الكافي ،م� .س ،ج � ،6ص .49

القلوب ،وهو الكفيل بت�أمين ال�سعادة لمن يعي مقا�صده ويلتزم �أحكامه ،وحيث � ّإن
الول ��د �أقدر على حفظ القر�آن الكريم من الكه ��ول والآباء ،فمن المهمّ للأهل �أن
ير�شدوا الأوالد �إلى حفظ القر�آن وتع ّلم �أحكامه ومعانيه.
 -5تعليم الأحاديث ال�شريفة

 -6تعليم الحالل والحرام

وم ��ن الأمور ا ّلتي ينبغ ��ي تع ّلمها في ه ��ذا العمر الحالل والح ��رام ،والأحكام
ال�شرعي ��ة الأ�سا� ��س ،فعن الإمام ال�ص ��ادق ،قال« :الغ�ل�ام يلعب �سب ��ع �سنين،...
ويتع ّلم الحالل والحرام �سبع �سنين»(((.

 ةيلعفلا ةيبرتلااا

�أي �أحادي ��ث الر�س ��ول الأك ��رم مح ّم ��د ،Pو�أه ��ل بيته ،Rوال ب� � ّد من �أن
يُراعى في اختيار الحديث �أن يحتوي على الم�ضامين ال�صحيحة وغير الملتب�سة.
وليحذر على الولد في هذا العمر من �أيّ ت ّيارات منحرفة ،ف� ّإن الولد �سهل االقتناع
بم ��ا يقال له عادة ،وقد ورد في الرواية عن الإم ��ام ال�صادق  Qقال« :بادروا
�أحداثكم بالحديث قبل �أن ت�سبقكم �إليهم المرجئة»(((.

 -7ال�سباحة والرماية

وال�سباحة والرماية من الريا�ضات المفيدة ،وقد ندبت الروايات ال�شريفة �إلى
تعليمها للأوالد ،ففي الحديث عن ر�سول اهلل  Pقال« :ع ّلموا �أوالدكم ال�سباحة
والرماية»(((.

((( و�سائل ال�شيعة ,م� .س ،ج � ،17ص .331
((( م�ستدرك الو�سائل ،م� .س ،ج � ،15ص .165
((( و�سائل ال�شيعة ،م� .س ،ج � ،17ص .331
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ضرب األوالد في هذا العمر

ت������رب������ي������ة الأب���������ن���������اء

ورد ف ��ي خطب ��ة ر�س ��ول اهلل  Pفي ف�ض ��ل �شهر رم�ض ��ان« :وو ّق ��روا كباركم
وارحموا �صغاركم»(((.
النف�سي للأهل ،فت�صبح طريقة
�إنّ من الظلم �أن يُجعل الولد متن ّف� ًسا لل�ضغط
ّ
ثم ي�أتي
تربيته الم ّتبعة هي ال�ضرب فقط! كالأب المرهق من العمل خارج بيتهّ ،
�إل ��ى المنزل ليج ��د ولده قد �أخط�أ خط�أً ما فال يتبادر �إل ��ى فكره طريقة لتربيته
� اّإل ال�ضرب.
فم ��ن الخط�أ والظل ��م الكبيرين �أن يكون الولد �ضح ّية للعق ��د النف�سية ا ّلتي قد
يحمله ��ا الأبوان ،لذلك نجد الأحاديث ال�شريفة �أ�ش ��ارت �إلى � ّأن ال�ضرب لي�س هو
الأ�سل ��وب الأن�س ��ب لتربية الولد ،فع ��ن �أحد �أ�صحاب الإم ��ام الكاظم  Qقال:
�شك ��وت �إل ��ى �أبي الح�س ��ن مو�سى  Qابن ًا لي فق ��ال« :ال ت�ضرب ��ه واهجره وال
ُتطل»(((.
فالإم ��ام � Qأجاب ال�سائل ب�أن ال ي�ضرب ابن ��ه بل ي ّتبع �أ�سلوب ًا �آخر للتقريع
�إذا كان ال ب� � ّد من ��ه وهو �إ�شعاره بعدم الر�ضا من خ�ل�ال هجره ،هذا الهجر ا ّلذي
نف�سي رادع له
ال يج ��وز �أن يتحوّل �إل ��ى قطيعة «ال ُتط ��ل» ،بل ي�أخذ دوره كت�أني ��ب ّ
لت�صحيح م�سلك ّيته.
حدود ضرب الولد
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�إذا انقطع ��ت �سبل تربية الولد ولم َ
يبق � اّإل ال�ضرب �سبي ًال وحيد ًا لت�أديبه،
فيمكن ت�أديبه من خالل ذلك ،لكن �ضمن حدود ال يجوز تجاوزها.
((( م�ستدرك �سفينة البحار ،م� .س ،ج � ،10ص .399
((( بحار الأنوار ،م� .س ،ج � ،101ص .99

وق ��د ح� �دّدت الرواية عن ح ّماد بن عثمان ذلك حيث ق ��ال« :قلت لأبي عبد
ال�صبي والمملوك ،فقال :خم�سة �أو �ستة وارفق»(((.
اهلل  Qفي �أدب
ّ
فال يكون ال�ضرب م�ستم ّر ًا وكثير ًا لأكثر من خم�سة �أو �ستة ،كما ال يكون �شديد ًا
بل برفق ال ي�صل �إلى ح ّد تغ ّير لون ب�شرته نتيجة ال�ضرب �إلى الأحمر �أو الأ�سود...
ك�سر والعياذ باهلل.
ف�ض ًال عن الت�س ّبب ب�أذيّته من جرح �أو ٍ
ف� ��إذا تج ��اوز هذا الح ّد وجب علي ��ه دفع الدِّ ية لولده ،و�سن�ش ��رح فيما يلي هذه
الدية.
لق ��د جعل ال�شرع دية لل�ضرب القا�سي ا ّلذي ي�ستعمله بع�ض الأهل مع �أبنائهم،
ق�سمنا ال�ضرب �إلى
عقاب� � ًا لهم على ما اقترفوه بح � ّ�ق الأوالد .ولتو�ضيح الدي ��ات ّ
ثالثة �أق�سام �ضمن الجداول التالية:

 ةيلعفلا ةيبرتلااا

دية الضرب

(((

دية ضرب الوجه
الحالة/الدية بالذهب

الحالة/الدية بالبعير

�إذا احم ّر الوجه 5,4 :غرام

�إذا ّ
تق�شر الجلد من دون �إدماء بما ي�شبه الخد�ش :بعير

�إذا اخ�ض ّر الوجه 10,8 :غرام

�إذا دخل الجرح في اللحم ي�سيراً :بعيران
�إذا دخل الجرح في اللحم كثيراً ولم يبلغ الجلدة
الرقيقة المغ�شية للعظم:ثالثة �أبعرة
�إذا دخل الجرح في اللحم كثيراً وقطعت الجلدة
الرقيقة المغ�شية للعظم� :أربعة �أبعرة
الجرح �إذا ظهر منه بيا�ض العظم :خم�سة �أبعرة

�إذا ا�سو ّد الوجه 21,6 :غرام

((( الكافي ،م� .س ،ج � ،7ص .268
((( تحرير الو�سيلة ،الإمام الخميني (قده) ،ج � ،2ص 535ـ ( 536طبعة دار المنتظر).
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دية البدن

(((

الحالة/الدية بالذهب
�إذا احم ّر البدن 2,7 :غرام
�إذا اخ�ض ّر البدن 5,4 :غرام
�إذا ا�سو ّد البدن 10,8 :غرام

ت������رب������ي������ة الأب���������ن���������اء

و�أمّا الجرح في البدن فتختلف ديته بح�سب مو�ضعه من الج�سد ،وفيه تفا�صيل
كثيرة تراجع في كتب الفقه.
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((( تحرير الو�سيلة ،الإمام الخميني { ،ج � ،2ص ( ،563طبعة دار المنتظر).

الدرس السادس

التربية الفعلية ()2
 ةيلعفلا ةيبرتلااا

أهداف الدرس

 �-أن يتع� � ّرف الطالب �إلى المرحلة العمرية الثالثة للطفلو�أبرز �سماتها و�آدابها.
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المرحلة الثالثة ( 21 - 14سنة)

ال�شاب
 -1نقل التجارب �إلى
ّ

و�أف�ض ��ل نم ��وذج يمك ��ن �أن ن�س ّلط ال�ض ��وء عليه في ه ��ذا الم�ضمار ه ��و �أمير
((( الأفكار والميول ،الأ�ستاذ محمد تقي فل�سفي ،ج � ،2ص .182

 ةيلعفلا ةيبرتلااا

بع ��د المرحلة الأول ��ى والثانية ي�صبح عم ��ر الولد �أربع ع�ش ��رة �سنة .وفي هذا
العمر تبد�أ مرحلة المراهقة .ويتم ّيز هذا العمر بالعديد من الأمور على الم�ستوى
النف�سي والفكريّ فمن مم ّيزات هذا العمر:
ّ
يطم ��ح ال�شاب بق� �وّة �إلى الحريّة واال�ستقالل ،ويرغب ف ��ي القيام ب�أعماله من
دون ّ
تدخ ��ل الآخري ��ن ،وا ّتخ ��اذ القرارات بنف�س ��ه �أي� ًضا ،وال ي�شع ��ر بالحاجة �إلى
�آراء الكب ��ار �أي الأه ��ل ،ف ��ي قرارات ��ه الخطيرة كت ��رك الدرا�س ��ة� ،أو تغيير حقله
�صي ،وغيرهما من الأمور(((.
ّ
التخ�ص ّ
تتفجر المواه ��ب لدى ال�شباب ،وتحتاج �إل ��ى التنمية بال�شكل
وف ��ي هذا العمر ّ
ال�صحيح ،فلو كان لدى ال�شاب موهبة ال�شعر �أو الريا�ضة مث ًال ،فال ب ّد من تر�شيد
الموهب ��ة ،لكي ال ت�سل ��ك الطريق الخاطئ .وتتم ّيز المرحل ��ة �أي� ًضا ب�أخطر الأمور
حب ال�سيطرة وغريزة التنا�سل.
وهي فوران الغرائز كغريزة القدرة وغريزة ّ
وم ��ن هنا ينبغي �أن نلتفت �إلى خط ��ورة هذه المرحلة على ال�شباب� ،إذ � ّإن هذه
المرحلة هي المفترق الفا�صل بين دروب الحياة ،ف�إمّا �أن ي�سلك ال�شاب فيها درب
الغي وال�ضياع.
الهدى ،و�إمّا �أن ينحرف �إلى دروب ّ
ومن الأمور ا ّلتي �أر�شد �إليها الإ�سالم في هذه المرحلة العمرية:
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الم�ؤمني ��ن  Qوولده الإم ��ام الح�سن  ،Qفمن و�ص ّيته ل ��ه ...« :فبادرتك
ب ��الأدب قب ��ل �أن يق�س ��و قلبك وي�شتغل ل ُّب ��ك لت�ستقبل بج ّد ر�أي ��ك ((( من الأمر
م ��ا ق ��د كفاك �أهل التجارب بغيت ��ه وتجربته ،فتكون قد كفي ��ت م�ؤونة الطلب،
وعوفيت من عالج التجربة»(((.
لل�شاب له ��ا دور م�ؤ ّثر في ت�أمين �سعادته لأ ّنها
فالتجرب ��ة ا ّلتي ينبغي �أن ُتنقل
ّ
تك�شف له حقائق الأمور ،وتم ّزق �أ�ستار الأوهام والت�ص ّورات الباطلة ،فك ّل تجربة
تفت ��ح في قلب الإن�سان باب� � ًا من العلم وتق ّربه من الحقيق ��ة خطوة ،فعن الإمام
علي « :Qوفي التجارب علم م�ست�أنف»(((.
ّ
 -2التف ّقه في الدِّ ين

ل ّأن الول ��د يبل ��غ ف ��ي هذا العم ��ر �سنّ البل ��وغ فال ب ّد ل ��ه من معرف ��ة التكاليف
الإله ّي ��ة ا ّلتي �أُلقيت على عاتقه .وق ��د ورد في الحديث عن الإمام الكاظم:Q
«ل ��و وج ��دت �شا ّباً من �شبّان ال�شيعة ال يتف ّقه ل�ضربت ��ه �ضربة بال�سيف» ((( .وما
التعبير بال�ضرب بال�سيف � اّإل كناية عن �أهم ّية التف ّقه في مرحلة ال�شباب.
كم ��ا � ّأن التع ّلم لأح ��كام الدِّ ين والفهم لأهداف الإ�س�ل�ام ي�ؤمّنان لل�شابّ هدف ًا
�صالح ًا ،فال يُترك فري�سة لأوهام النف�س وو�سو�سات الأفكار والت ّيارات المنحرفة،
دون �إر�شاد ،ما قد يت�س ّبب ب�ضياعه.
 -3الإر�شاد �إلى القدوة ال�صحيحة
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� ّإن القدوة ال�صحيحة لل�شابّ هي ا ّلتي تو�ضح الطريق �أمامه في درب الم�ستقبل،
والقدوة ال�سيئة هي ا ّلتي تجرفه �إلى وديان الجهالة واالنحراف.
وكثير ًا ما نجد و�سائل الدعاية والإعالم تحاول �أن تطرح لل�شابّ قدوات ت�ض ّيع
((( يكون جد ر�أيك �أي محققه وثابته م�ستعد ًا لقبول الحقائق الّتي وقف عليها �أهل التجارب وكفوك طلبها .والبغية بالك�سر :الطلب.
((( نهج البالغة ،خطب الإمام علي  ،Qج � ،3ص .40
((( الكافي ،م� .س ،ج � ،8ص .22
((( بحار الأنوار ،م� .س ،ج � ،75ص .346

الأه ��داف الحقيقية ،بعي ��د ًا عن القدوة الحقيقي ��ة والمثال الأعل ��ى ا ّلذي يتج ّلى
بالر�سول الأكرم ،Pو�أهل البيت .R
ليوجهوه ��م دائم ًا �إل ��ى القدوة
فعل ��ى الأه ��ل دائم� � ًا �أن يلتفتوا �إل ��ى �شبابه ��م ّ
وتوجهه
ال�صحيح ��ة ،بال�ش ��كل المالئم ا ّلذي يجعل هذه القدوة ه ��ي خيار ال�شابّ ّ
ظاهر ًا وباطن ًا.
� -4إر�شاد ال�شباب �إلى الفت ّوة الحقيقية

((( من ال يح�ضره الفقيه ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج � ،4ص .407
((( ميزان الحكمة ،محمدي الري�شهري ،ج � ،2ص  ،1401نق ًال عن :كنز العمّال ،ج� ،15ص .785
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وحب االقت ��دار عند ال�شباب يكون في �أعلى م�ستوياته
� ّإن عن ��وان الفتوّة والقوّة ّ
في هذه المرحلة العمرية .وت�ش ّكل الفتوّة بالن�سبة �إليه �أمر ًا بالغ الأهم ّية.
ودور الأه ��ل في ه ��ذا المجال يتج ّل ��ى في �إفهام ال�ش ��ابّ � ّأن الفت� �وّة الحقيق ّية
لي�س ��ت ف ��ي عظم ��ة ال�ساعدين وال عر� ��ض المنكبين والق� �وّة في الع ��راك ،بل في
العق ��ل الواعي والقل ��ب المليء بالإيمان ،ف� �� ّإن هذا المعنى هو ا ّل ��ذي يريدنا �أهل
البي ��ت �أن نعي ��ه ،فف ��ي الرواية �أ ّنه م� � ّر ر�س ��ول اهلل  Pبقوم يت�شاءل ��ون حجر ًا،
فق ��ال« :م ��ا ه ��ذا ،وم ��ا يدعوك ��م �إلي ��ه؟ قال ��وا :لنع ��رف �أ�ش ّدن ��ا و�أقوان ��ا ،ق ��ال:
�أف�ل�ا �أد ّلك ��م عل ��ى �أ�ش ّدك ��م و�أقواك ��م؟ قال ��وا :بل ��ى ي ��ا ر�س ��ول اهلل ،ق ��ال� :أ�شدّكم
و�أقواك ��م ا ّل ��ذي �إذا ر�ض ��ي ل ��م يدخل ��ه ر�ضاه ف ��ي �إث ��م وال باط ��ل ،و�إذا �سخط لم
َ
يخرج ��ه �سخط ��ه م ��ن ق ��ول الح � ّ�ق ،و�إذا ق ��در ل ��م
يتعاط م ��ا لي�س له بح � ّ�ق»(((.
الواقعي وال�صحيح
وجهنا ال�شابّ �إلى الهدف
فبهذه الخطوات وغيرها نكون قد ّ
ّ
وه ��و ال�سلوك الم�ستقيم ،بحيث ي�صبح عن�صر خير لمجتمعه ،يعي�ش ال�صالح في
أحب الخالئق �إلى اهلل تعال ��ى ،فعن الر�سول الأكرم ّ �« :Pإن
الدني ��ا ،فيكون من � ّ
�أحبَّ الخالئق �إلى اهلل ع ّز وج ّل �شابّ حَ َد ُث ّ
ال�سن في �صورة ح�سنة جعل �شبابه
وجمال ��ه هلل وف ��ي طاعته ،ذلك ا ّل ��ذي يُباهي به الرحم ��ن مالئكته ،يقول :هذا
عبدي ح ّقاً»(((.
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الولد نعمة �أنعمها اهلل تعالى علينا بمج ّرد وجوده ،و�أنعم علينا نعمة �أخرى ب�أن
�أر�شدن ��ا �إلى طريق هدايته وع ّرفنا ال�سبيل لتربيته ،ولم يترك لنا �سوى اال�ستنارة
به ��داه وال�سير على نهج الأنبياء والأئم ��ة الأطهار� Rأعظم المربّين للب�شرية،
لع ّلن ��ا نو ّف ��ق في �صناعة �إن�سان بك ّل ما للكلمة من معن ��ى ،عبد مطيع عارف لربّه،
مدرك لهدفه ،ي�سير في الأر�ض ويعمل فيها ال�صالح ،مع ّمر ًا لآخرته.
ول ��و ا�ستطاع الإن�سان �أن ير ّب ��ي �أبناءه بالطريقة ا ّلتي �أر�شدن ��ا �إليها الإ�سالم،
لك ُث ��ر الخير ف ��ي البالد ولق ّل الف�س ��اد .ن�س� ��أل اهلل تعالى �أن يو ّفقن ��ا لأداء حقوق
الأطفال ،ويجعلنا �أه ً
ال المتثال قوله تعالى} :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ{(((.

ون�س�أل ��ه كما �س�أله مَ ن قبلنا م ّمن كان ي�ؤمن ب ��ه وب�آياته ...} :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ{(((.

والحمد هلل ربّ العالمين
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((( �سورة التحريم ،الآية.6 :
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