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النبياهتمام عن البحث لقواط الفرد سلوكتقویم في النبويالتوجیهأثرالبحثتناول

أداء منالتوجیه هذا ویبدأ،تعلیمهم على والصبر،ونافعمفیدكلوتعلیمهمباألطفال 
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Abstract:

This research deals with the effect of prophet directions in adapting

individual behaviour focusing on children and educating them the best of

everything and to be patient during the whole process. This direction

begins from the rituals to the best morals needed in a person. The

research also talks about the effect of prophet directions on the behaviour

of youth, taking care of them, how to deal with the mistakes that occur

and their amend ment to adjust their behaviour.
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:المقدمة
 آلـه وعلـى .. محّمـدسـیدناالمرسـلینسـید علـى والسالموالصالة..العالمین رب هللا الحمد

:وبعد..أجمعینوصحبه

خاللمنمحّمدوحبیبنانبیناعظمةاإلنسانیة هذه على یمر وقت كل في تتجلىف

التوجیهاتتلكاألمةأخذتحیثأمته، إلى وجههاالتيواإلرشاداتوالنصائحالتوجیهات

سدیدةال التوجیهاتتلكفكانتالحیاة، في منطالقاتهاعلیهابنتالتياألساسیة القواعد وجعلتها

 هذه إلى األمةحاجةتزدادیومبعدویوماالنجاح، طرقو  الفالح سبل على األمةیدلدلیال

میادینمنمیدانكل في الزمنومعطیاتالحیاةمستجداتلمواكبةالشریفةالنبویةالتوجیهات

صالحاً المثاليللمجتمعنظاماً  أقام ـ التسلیموأتمالصالةأفضلعلیه ـ الكریمنبيال ألن الحیاة،

جمیع في لها تعرض إال واردة وال شاردةیدع فلم الحیاةمتغیراتلكلومالئماً ومكانزمانلكل

النبياهتماممنوافراً حظاً نالالحیاةجوانبمنجانبأبرزولعلاألصعدة،ومختلفالنواحي

وكذلك أسرته أفراد من فرد كلیتابع ـ والسالمالصالةعلیه ـ كان فقد التربوي،الجانب هو 

التيأخطائهمبعضأیضاً ویرصدوالحسن،منهاالمقبول على ویقرهم أفعالهم فیرصدصحابته

تقویم إلى له مثیالً نسانیةاإل عرفت مابأسلوبفیبادرالبشریةطبیعتهمبحسبفیهایقعون

 وفق األخطاءفتصححلمكانتهمانتقاص ودون منهمألحدتجریح دون أخطائهموتصحیحسلوكهم

 إلى وبنیانهاباألسرةالكریمالنبوياالهتماموصلبلفحسب هذا ولیسالشریف،النبويالتوجیه

 للزوج وصایاالنبويالمنهج في فنرىاألسريالتوازنلتحقیقلألسرةواإلرشاداتالنصائحتقدیم

تجاهلآلباءووصایاآبائهم،تجاهلألبناءووصایازوجها،تجاهللزوجةووصایازوجته،تجاه

 أفراد بقیةلتشملهرميبشكلالمثاليالمجتمعإقامة في النبویةالتوجیهاتتنتقل وهكذا أبنائهم،

بأسره،المجتمعتشملحتى وهكذا ربائهمأق مععالقتهم إلى تنتقلثمبعضهممعوعالقتهماألسرة

نسیج في كله المجتمعتشملكبیرةأسرة إلى الصغیرةاألسرةتتحولحتىوتماسكاً ترابطاً فیزداد

.ینصدع ال قوي وبنیانمترابط

التوجیه هذا أثر في صغیربحثكتابة على لي باعثةالمنطلقات هذه كانتهناومن

هنابالفردوقصدتالفرد،سلوكتقویم في التسلیموأتمالصالةضلأف علیهالكریمللنبيالعظیم

لتجربتهموالموجهون األدالء فهم السنكباروأماواإلناث الذكور بجنسیهما فقط والشباباألطفال

وواعظاً وناصحاً مذكراً رؤوسهمكستالتيالبیضاءالحلةوحسبهمالحیاة، هذه في الطویلة

بحثيعنوان لتجع وقد هذا .التربویةوتوجیهاتهالنبيتعالیمعلموا أن بعدودلیالً وموجهاً 

وستةمبحثینمنمؤلفاً وجعلته الفرد) سلوكتقویم في النبويالتوجیهأثر( هو الشأن هذا في

:اآلتيالنحو على وخاتمةمطالب
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:مطالبثةثال على واشتمل:الطفلسلوكیات في النبويالتوجیهأثر:األولالمبحث-

.الحسنالسلوك إلى لألطفالالنبويالتوجیهحیثیات:األولالمطلب*

ـــانيالمطلـــب* ـــى الشـــریفالنبـــويالحـــث:الث ـــینوالمســـاواةالعـــدلتحقیـــق عل ـــالب لتقـــویماألطف

.سلوكهم

.سلوكهمتقویم في وأثرهاألطفال إلى الشریفالنبويالخطابأبعاد:الثالثالمطلب*

:مطالبثالثة على واشتمل:الشبابسلوكیات في النبويالتوجیهأثر:الثاني ثالمبح-

.ورعایتهمبالشباباالهتمام على الشریفالنبويالتأكید:األولالمطلب*

.وٕاصالحهاالشبابأخطاءمعالتعامل في النبويالمنهج:الثانيالمطلب*

وتقـــــویملتحصـــــینهمالشـــــباب إلـــــى الشـــــریفةیـــــةالنبو الوصـــــایامـــــننمـــــاذج:الثالـــــثالمطلـــــب*

.سلوكهم

.البحث هذا خاللمن لي ظهرت التيالنتائجأبرزفیها وذكرت : الخاتمة-

:الطفلسلوكیات في النبويالتوجیھأثر:األولالمبحث
:الحسنالسلوكإلىلألطفالالنبويالتوجیھحیثیات:األولالمطلب

 فقد األخالقصالحل متمماً بللألخالق،متمماً بعث قدرسولال أن فیهشك ال مما

بسندهریرةأبي عن)١(أحمداإلمام رواه"األخالقصالحألتممبعثتإنما":قال

الفاضلةواألفعالالحمیدةاألخالقلتنشأ الطفولة مرحلةمناألمثلالتتمیم هذا ویبدأ،)٢(صحیح

ننظریجعلنا الذي وهذا مزایاه،منفضلىمیزةتغدوحتىمعهبروتكیومبعدیوماً الطفلمع

بلوالمصلحون،الموجهون هم بلالغد،وأمهاتآباءأنهم على ـ وٕاناثاً ذكوراً  ـ الیومأطفال إلى

 على الطفلبأنالتامةالقناعة هي النظرة هذه ومنشأوسلطان، قوة منفیهابما الدولة هم

 وهذا نفسه، في ورسوخهقلبه في ذلك واستقرارإلیه،یلقىماكللتقبلمستمروتفتحتاماستعداد

منذغرساً فیهم العلم وغرس باألطفالللعنایةاهتمامهمجلیوجهونالمصلحینیجعل الذي

كانتمهما أفكاره انتقاد أو بشأنهالمباالة عدم أو إهماله وال أبداً الطفلإغفالیجوز الف الصغر،

 الرطب الغصنبهذاالعنایة في تكمنجمیعال ةمهم ألن الواقع، عن بعیدة تكانومهمابسیطة

وحبالالسوءمنوتحصینهبیدهواألخذتوجیهه في ذلك ویكمنوالسقوط،المیلمنوحمایته

الشیطان.

هـ) ـ ط  ٢٤١ت ( ـ لإلمام أحمد بن حنبل ٢/٣٨١): ٨٩٣٩مسند اإلمام أحمد في مسند أبي هریرة برقم ( )١(

مؤسسة قرطبة ـ مصر.

لإلمام علي بن أبي بكر الهیثمي ت ـ  ٨/١٨٨ینظر مجمع الزوائد كتاب البر والصلة باب مكارم األخالق:  )٢(

  م .١٩٨٦هـ، ١٤٠٧) ـ ط دار الریان للتراث، دار الكتاب العربي ـ القاهرة، بیروت ـ هـ٨٠٧(
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باألطفالبالعنایةالمجتمع إلى النبویةالتوجیهاتصدرتالمنطلقات هذه خاللومن

األصعدة،ومختلفالمجاالتشتى في المستقبل قادة لیكونواالصغرمنذ مومتابعتهبهمواالهتمام

قال فقد األولى السبعالسنینمنذاألطفالمعالحسنالتعاملببدءأوصى قدالنبيفنجد

عشرأبناء وهم علیهاواضربوهمسنینسبعأبناء وهم بالصالة أوالدكم مروا": اهللا رسول

الصبيعلموا":روایة فيو ،)١(حسنبإسناد داود أبو رواه"المضاجع في بینهموفّرقواسنین

شرط على صحیحوقال:الحاكم رواه"عشرابنعلیهاضربوهاو  سنینسبعابن وهو الصالة

.)٢(الذهبي وأقره مسلم

شّراحبعضإیضاحاتعند الوقوف منالبدّ الشریفالحدیث هذا حیثیاتعند للوقوفو 

:العظیمالنبويالتوجیه هذا في السامیةلمعانيل األجالءالحدیث

لیسوا األوالد إن " : بالصالة األوالد أمر على تعلیقه في العسقالنيحجرابناإلمامیقول

مطلوب فهو ذلك یعلموهم أن أولیائهم على متوجه الطلب وٕانماالوجوبعلیهمیتجه فال بمكلفین

یشمل " أوالدكم " لفظ أن ـ داود أبيسننشارح ـ الطیببوأ ویبین، )٣(الطریق"بهذا األوالد من

أبناء وهم الشروطمنبهایتعلقوماالصالةبتعلممأمورون فهم سواءحدٍ  على واإلناث الذكور

تعلیالً المضاجع في التفریقالمناوياإلمامویعلل،)٤(بهاویستأنسواعلیهالیعتادواسنینسبع

منحذراً عشراً بلغوا إذا فیهاینامونالتيمضاجعهم في أوالدكم بین وافّرق أي " : بقولهلطیفاً 

یكونسنینسبعابن وهو الطفل أن كله هذا مجموعمنفیفهم،  )٥(أخواته"كنّ وٕانالشهوةغوائل

الطفل لقدرة جداً  هام فیهاوالتركیزالمرحلة هذه في فالتوجیه،یرادكیفمایشكل الطري كالغصن

یفعالنهفیماأبویهمتقلیدیحبونألنهمالمرحلة هذه في غالباً منهم هذا ویقعوالتنفیذ،التقبل على

األشعث ـ لإلمام أبي داود سلیمان بن ١/١٣٣:كتاب الصالة باب متى یؤمر الغالم بالصالةسنن أبي داود )١(

هـ) ـ ط دار الفكر ـ دمشق ـ تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید. ٢٧٥السجستاني ت (

لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا ـ  ١/٣٨٩:المستدرك على الصحیحین كتاب الصالة باب التأمین )٢(

م ـ تحقیق ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣ـ  الثانیة) ـ ط دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ الطبعة ٤٠٥الحاكم النیسابوري ت (

مصطفى عبد القادر عطا .

مام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني ت ـ لإل ٩/٣٤٨فتح الباري شرح صحیح البخاري : )٣(

م ـ تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدین ١٩٥٨هـ، ١٣٧٩هـ) ـ ط دار المعرفة ـ بیروت ـ  ٨٥٢(

الخطیب .

ـ لإلمام أبي الطیب محمد شمس الحق العظیم آبادي ـ ط  ٢/١١٥ینظر عون المعبود شرح سنن أبي داود : )٤(

  م .  ١٩٩٤هـ ، ١٤١٥ـ بیروت ـ الطبعة الثانیة دار الكتب العلمیة

ـ تألیف عبد الرؤوف المناوي ـ ط المكتبة التجاریة الكبرى ـ  ٥/٥٢١فیض القدیر شرح الجامع الصغیر : )٥(

  م .١٩٣٥هـ ، ١٣٥٦مصر ـ الطبعة األولى ـ 
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خاصةعنایةالرسول أوالهم وقد والحنان، العطف منمزیداً ینالوا كي الخیر،أوجهمن

.الرجالصفوفتليالصالة في خاصةصفوفاً  لهم جعلفقد

العمر هذا وفي العاشرة،السنة إلى ویستمرالسابعةسن في بالصالةالنصحیبدأ إذن

األشیاءویعلموالشرالخیربینفیمیزأوسععنده اإلدراك مساحةوتصبحالطفل،مشاعرتتغیر

النبيیوجهفهنا،التعاملنوعویتغیرالتوجیهطبیعةتختلفوهناأكثر،حقیقتها على

 كي تركها على ُیضربفإنهالصالة أداء رفض إذا العمر هذا في الطفل أن إلى والمربیناآلباء

 هذه في فالطفلللتأنیب،ضرب هو وٕانمامبرحاً ضرباً لیسهناالضرب ولكن مكانتها، عظم یعلم

والتوبیخ،العتاب عن فضالً التوجیه في زجرنظرةفتكفیه وازداد اإلحساسلدیهتطورالمرحلة

 في ألن البنات، عن األبناءفُیعزلمنامهم، في الاألطف بینُیفّرق أن المرحلة هذه في ینبغيكما

یصاحبها. الذي بالخطریشعر وال بالشهوةفیشعرنفسه، في بالتحركالشهوةتبدأالعمر هذا

 على ولیتدربوالتقوى،الصالحنشأةالطفلنشأة على باعثاً التوجیه هذا كل فكان

معالوشیكةمعركته في العنید عدوه وجه في سیحمله الذي سالحه هي التيالصالحة،األعمال

 في السوء وأقران المریدوشیطانهبالسوءاألمارةنفسه في المتمثلةالثالثةمعارضیهجبهة

مجتمعه.

خاللهمنالنبيیتابعالكریم،النبويالتوجیهعظمةفیهتتجلىآخرموقف فيو 

كنت":قالسلمةأبيبنعمر فعن ،الحسنالسلوك على ویدلهصغیرطفلٍ سلوك

: اهللا رسول لي فقالالصحفة، في تطیشیديفكانت اهللا رسولحجر في غالماً 

صحیححدیث " ذلك بعدطعمتي زالت فما.یلیكمماوكلبیمینكوكلتعالى اهللا َسمِّ  غالم یا

.)٤(ماجهوابن)٣(والبیهقي)٢(ومسلم)١(البخاري رواه

ـ لإلمام محمد بن  ٥/٢٠٥٦:كتاب األطعمة باب التسمیة على الطعام واألكل بالیمینصحیح البخاري )١(

م ـ تحقیق د. ١٩٨٧هـ، ١٤٠٧هـ) ـ ط دار ابن كثیر ـ بیروت ـ الطبعة الثالثة ـ ٢٥٦إسماعیل البخاري ت (

مصطفى دیب البغا .

ـ لإلمام مسلم بن الحجاج ٣/١٥٩٩: كتاب األشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماصحیح مسلم )٢(

التراث العربي ـ بیروت ـ تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي .هـ) ـ ط دار إحیاء٢٦١النیسابوري ت (

ـ لإلمام أبي بكر أحمد بن  ٧/٢٧٧: كتاب جماع أبواب الولیمة باب األكل مما یلیهسنن البیهقي الكبرى )٣(

م ـ تحقیق محمد ١٩٩٤هـ، ١٤١٤هـ) ـ ط مكتبة دار الباز ـ مكة المكرمة ـ ٤٥٨الحسین بن علي البیهقي ت (

  ر عطا .عبد القاد

ـ لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن یزید القزویني  ٢/١٠٨٧: كتاب األطعمة باب األكل بالیمینسنن ابن ماجه )٤(

هـ) ـ ط دار الفكر ـ بیروت ـ تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي .٢٧٥ت (
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الصغیرة،النصیحةبهذهسلمةأبيبنعمرنفس في اً كبیر اً أثر عظیمال التوجیه هذا ترك لقد

حتىالعظیمالتوجیه هذا ولینتقل"بعدطعمتي زالت فما"فیهاقالحتىالحسنالسلوكلتفعیل

 ذلك ونطبقیالعصر هذا في اآلن جمیعاً فالمسلمونمحّمدالحبیبأمةمنالكبار إلى

  .همیلیمما ونأكلیو  یمینالب ونأكلیو  هاونأكلی أكلة كلعند لىتعا اهللا ونسمُّ یف التوجیه

األطفالبینوالمساواةالعدلتحقیق على الشریفالنبويالثاني:الحثالمطلب
سلوكھم:لتقویم

منه،أكثرویدّللهویرعاهأخیه، إلى یمیلأبویهأحدبأنالصغیرالطفلشعور إن

 الوالدان یستطیع ال وحسداً أمامها،الصمود على ألبوانا یقوى ال شراسةالطفل هذا في سیجعل

 أي له تكون فلن والترهیب،والترغیبوالتوجیهاتالنصائحمناألبوان مقدّ مهماو  جماحه،كبح

القلبيمیلهم إظهار منولیحذراومعنویًا،مادیاً األطفالبینوالمساواةبالعدلیلتزما لم ماجدوى

  أطفالهم. أمام

جماحكبح في أنجع وذلك األبناءبینوالمساواةالعدلتحقیق علىنبيال أكد لقد

معاملة في وأمهاتهمآبائهمویراقبونكبیرًا،اهتماماً األمر هذا یولوناألطفال ألن بینهم،السوء

بالنقص،شعورلدیهمیتولدفإنهواالهتمامالمیلمنحالة هكذا رصدواوٕاذاوأخواتهم،إخوتهم

تجاهأوالً والكراهیةبالبغضالشعورمنحالة إلى یتحول أن إلى بالتنامياإلحساس اهذ ویبدأ

أبویهمیلیرصدالطفلوبقيحاله على األمر هذا بقي إذا ثمعلیه،المفضلینوأخواتهإخوته

كراهیةوكبر ازداد أن بعدالشعور هذا سیتحولفإنه له میلهممنأكثرأخواته أو إخوته إلى

 إلى سیؤديكماتفككها، إلى ویؤدياألسرةحیاةسینغصاألمر وهذا نفسیهما،أبویهتجاهوحقداً 

الطفل. ذلك نفس في للجریمةالتهیؤعنصرخلق

والتفكرالظاهرة، هذه معالجةكیفیة فيو  الشریفالنبويالمنهج في نظرال الضروريفمن

والمساواةالعدلتحقیق على مهاتواأل اآلباءحث في الشریفالنبويالخطابوأبعادجوانب في

تفعیل في الترغیب في صریحة دعوة اهللا رسولسنة ففي ـ إناثاً  أو كانواذكوراً  ـ األوالد بین

بهأتىأباه أن " : عنهما) اهللا (رضيبشیربنالنعمان فعن األبناء،بینوالمساواة العدالة هذه

 اهللا رسولفقاللي، كان غالماً  ـ أعطیته أي ـ ذاه ابنيَنَحْلتُ إني:فقال اهللا رسولَ 

: ُّاهللا رسولفقالال،:فقال ؟ هذا مثلنحلته ولدك أكل :صحیححدیث"فأرجعه

النعماننحلت قد أنياشهد اهللا رسولیاقال:ف أیضالمسلمروایة وفي ،)٢(ومسلم)١(البخاري رواه

 على فأشهدقال:، ال قال:النعمان؟نحلتمامثلنحلت قد بنیكأكلفقال:مالي،من وكذا كذا

  . ٢/٩١٣:  كتاب الهبة وفضلها باب الهبة للولدصحیح البخاري )١(

  . ٣/١٢٤١: ت باب كراهة تفضیل األوالد في الهبة كتاب الهباصحیح مسلم  )٢(
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حدیث"إذاً  فال قال:بلى،قال:سواء؟البر في إلیكیكونوا أن أیسركقال:ثمغیري، هذا

.)١(مسلم رواه صحیح

تقویم في الكریمةالنبویةوالعنایةالكریم،النبوياإلرشادعظمةیظهرآخرموقف وفي

مهماجوانبهم في الشرجماحوكبتوأحاسیسهممشاعرهم على الحفاظخاللمناألطفالسلوك

معجالساً  كان رجالً  أن " :مالكبنأنسالجلیلالصحابيفیرويوقلیلة،ضئیلةكانت

جنبه، إلى فأجلسهافأخذهابنیةٌ جاءتثمحجره، في وأجلسهفقبلهله،ُبنيٌّ فجاءالنبي

الصنعانيمعاذبن اهللا عبدإسناده وفي)٢(عدي ابن رواه"ینهماب عدلت فما:النبيفقال

.)٣(وغیرهمعینبنیحیىووثقهبعضهمضعفه

سامیةال يمعانال تبرز ألفاظها زوایابینبحثالو  الشریفةاألحادیث هذه في لتأملا فعند

حادوابل ءاآلبامنكثیر أغفله الذي الجانببهذاللرسولالعظیماالهتمامتجسدالتي

 هذا على المترتبةالخطرةواآلثاراألطفالجوانح في المتناميالخطر إلى ینتبهوا ولم عنه

.التعسفيالتفاضل

مظاهرمنرئیسانمظهراناألمر هذا في الواردة األحادیث في التأملخاللمنفیظهر

:وهمااألبناءبینوالمساواة العدالة تحقیق

:األولالمظھر
الرضاساحةبسط في بمكاناألهمیةمن له أمر وهذا لألوالد والهبةالعطیة يف العدل

ألحدهمیهبهماجمیعاً  لهم فیهبأبناءهبین العدالة على یحافظ الذي فاألب األوالد،بینوالقناعة

 إلى أحدهمنظر وعدم بینهم، العدالة تحقیق في كفیالً  هذا یكون ـ التناوبسبیل على كان وٕان ـ

األطفالداخل في سینشأ الوقت نفس وفي لآلخر،واستهجانهامتعاضه وعدم اآلخر، ةأعطی

.مستقبالً  أوالدهم إلى فینقلوهالشعور هذا معهموسینمو لهم وأمهمأبیهمبمحبةعظیمشعور

:الثانيالمظھر
 لىع إظهارها حیثمن ـ إناثاً  أو كانواذكوراً  ـ األبناءبینالمشاعرتوزیع في العدل

النبويالتوجیهینصبالذكر،السابقأنسحدیث ففي األبناء،مع واألم األب تصرفات

معلمالرسولویظلسواء،حدٍّ  على والبنتاالبنبینوالمساواةالعدلتحقیق على الشریف

 في هوأجلسفقّبلهأقبل الذي ابنهتجاه الوالد ذلك تصرفیراقبجمعاء،اإلنسانیةوأستاذالبشریة

  . ٣/١٢٤٣المصدر السابق :  )١(

هـ) ـ ط دار الفكر ـ بیروت ـ ٣٦٥ـ لإلمام أبي أحمد عبد اهللا بن عدي الجرجاني ت ( ٤/٢٣٩الكامل:  )٢(

م ـ تحقیق یحیى مختار غزاوي .١٩٨٨هـ ، ١٤٠٩الطبعة الثالثة ـ 

  .١٠/٢٩٩لطیب محمد شمس الحق: ینظر عون المعبود ألبي ا )٣(
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 ذلك إلى والمساواةالعدلخطابوّجهیف بجانبه،وأجلسهایقّبلها لم التيابنتهبخالفحجره،

 إذكاء في طیبةآثارالنبويالتوجیه هذا وفي األمر، هذا في بینهمایعدل أن ضمناً أمرهیو  األب

 لهذا نصحهنبيال یوّجه لم فلو واألبناء،األباءبینواإلیثاروالتواضعوالمحبة األلفة روح

 هذا إحداث في السبب هي أنوثتها وأن لجنسها،مضطهدةبأنهاشعورللبنتتولدلربمااألب،

 كي أفعاله كل في االبنتقلیدوتحاولطبیعتها على تغییراً ستجريوربماالعشوائي،التفاضل

 لها یتولدربما اأنهكماألخیها، والدها یمنحه الذي والحنان العطف من أوفر كمٍ  على تستحوذ

بحجر فاز ألنهواستصغارهاباستهجانها هو سیقوممحالة ال الذي أخیهاتجاهبالكراهیةشعور

معهویكبربداخلهالشعور هذا وسینمودونها،واهتمامهأبیهحنانمنوافراً كماً وربحدونهاأبیه

.حقوقهاوغمط هاهویتوٕالغاءمشاعرها ازدراء إلى المستقبل في األمربهیصل أن إلى

والمساواة العدالة تحقیق في األبعاد لهذه النبویةلرؤیةل الواسعة فاقاآل تبینالمواقف فهذه

.األبناءبین

تقویم في وأثرهاألطفالإلىالشریفالنبويالخطابالثالث:أبعادالمطلب
سلوكھم:

فالنبيالحاجات،و  الظروف باختالفاألطفال إلى الشریفالنبويالخطابأوجهتتعدد

إلى بأسرهبالمجتمعللنهوضواإلرشادالنصیحةإلسداء الفرص یتحینمنأفضل هو 

أثرالشریفالنبويالنهج لهذا كان وقد المثالي،المجتمعمراتب وأعلى الكمال،درجات أرقى

كریمةال بوصایاهفعملواالخطاب،إلیهمالرسولوجهالذینالصغارسلوكتقویم في كبیر

سائر إلى انتقل الذي الكریموالخلقالحسنالسلوكخاللهامنوحققواالعظیمةبتعالیمهوأخذوا

تعكسالتيالعظیموالسیدالكریمالنبيوصایامنجملةیأتيفیماو  جیل،بعدجیالً األمة

 األعلى المثللتكونالسن،وأحداثاألطفال إلى الشریفالنبويالخطاب في النبیلالعنصر

به.یحتذى الذي

 الذي عنهما) اهللا (رضيعباسابنالجلیلالصحابي القرآن ترجمانمعالبدایةولتكن

وغیره،عباسٍ البنعاماشامالً  وكان وأوعاها،الخیرأوجهفیهجمعخطاباً النبي له وجه

یوماً  يالنبخلفكنت"قال:أنهعنهما) اهللا (رضيعباسٍ ابن عن الترمذيأخرج فقد

فاسألسألت إذا تجاهك،تجده اهللا احفظیحفظك، اهللا احفظكلمات:أعلمكإني غالم یافقال:

 إال ینفعوك لم بشيءینفعوك أن على اجتمعت لو األمة أن واعلم باهللا،فاستعناستعنتوٕاذااهللا،

 اهللا كتبه قد بشيء إال یضروك لم بشيءیضروك أن على اجتمعوا وان لك، اهللا كتبه قد بشيء
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جاء وقد ،)١(صحیححسنحدیث هذا وقال:الترمذي رواه"الصحفوجفت األقالم رفعت علیك

 اهللا حقاحفظ أي " یحفظك اهللا حفظإ " :النبيقول أن الشریفالحدیث هذا شرح في

 ىتعال اهللا حقوحفظوالبلوى،السوءعنكویصرفواآلخرة،الدنیامكارهمنیحفظكحتىتعالى

ویعلمونالتحذیرحقیقةیدركونوالصغاروزجر،عنهنهىعماوالبعدأوامرهوالتزامبطاعتهیكون

یستطیع ال ما في أي " اهللا فاسألسألت إذا " : قوله في وحدهتعالى اهللا سؤال وأن أبعاده،

الشریفحدیثال ویشیراالستعانة، في وكذلك واآلخرة،الدنیاشؤونمنتعالى اهللا إال فعله على

خاللمنفیتولدعلیه،والمتوكلبهالواثقتعالىباهللالمؤمنحیاة في وأبعادهالتوكل،حقیقة إلى

 إال الكون في شيءیقع ال وأنهوحده، اهللا بیدماه والضرالنفع أنبشعورالكریمالتوجیه هذا

 اهللا تقدیرتم أي " صحفال وجفت األقالم رفعت": وقوله وتعالى،تباركوتدبیرهبتقدیره

وجفاف القلم برفع والقدر القضاءسبق عن فعبرالمحفوظ، اللوح في وكتباألمر هذا على تعالى

 ذلك سبق وقد تعالى اهللا یریدهما إال الكون في یقع فال كتابته،منالكاتببفراغتشبیهاالصحیفة

والقناعةالرضافیجبتعالى، اهللا أقدار من هو المحفوظ اللوح في ما وأن وتقدیره،علمه في

:یأتيفیماالشریفالحدیث هذا أبعادإجمالویمكن)٢(به

تعالى اهللا وهو حاله على اً ومطلعوكبیرهاصغیرها أفعاله یراقباً رقیبهناكبأنالصغیرتعلیم .١

.علیهتعالى اهللا یغضبفعالً یفعل أن ینبغي فال

 اهللا إلى تقربكلما له تعالى اهللا حفظویزدادحفظه على رقاد تعالى اهللا بأنالطفلتفهیم .٢

.الحسنبالسلوكوااللتزاموالعبادةبالطاعةتعالى

 هذا خاللمنهامةحقیقةإیضاحفینبغيحوائجه،اآلخرینیسأل أن الطفل عادة من إن .٣

یستطیع ال التياألمور في لكن یسألهماویعطیهیحبهتعالى اهللا بأنالطفل لدى المفهوم

  . له منحهااآلخرون

 اهللا بأن له المعنى هذا وتبیینتعالى اهللا على التوكل وهو عظیمأمربحقیقةالطفلإخبار .٤

.بهالسوءوٕالحاقإیذائهیریدمنشرمنورعایتهحفظه على قادر تعالى

خطابال سدیتجالمسجد في وربه،العبدبینالصلةساحة وفي العبادة، أداء موقع وفي

یديبینبهایمثلالتيالعبادةومعتعالى اهللا معالتعاملكیفیةالصغیرتعلیم في الشریفالنبوي

إیاكبني،یا": اهللا رسولقال:قالأنس عن الترمذيأخرج فقد تعالى، اهللا

ـ لإلمام أبي عیسى  ٤/٦٦٧: )٢٥١٦برقم ()(كتاب صفة القیامة والورع عن رسول اهللا سنن الترمذي )١(

هـ) ـ ط دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ـ تحقیق أحمد محمد شاكر.٢٧٩محمد بن عیسى الترمذي ت (

هـ) ـ ط دار الكتب ١٣٥٣عبد الرحمن المباركفوري ت (ـ للشیخ محمد  ٧/١٨٦ینظر تحفة األحوذي :  )٢(

العلمیة ـ بیروت .
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 في ال طوعالت ففي بّد، وال كان فإنْ ،)١(هلكة الصالة في االلتفات فإن الصالة، في وااللتفات

.)٢(غریبحسنحدیث هذا وقال:الترمذي رواه"الفریضة

موقف وهو رونق،وأجملحلةبأبهىالنبويالتوجیهالشریفالحدیث هذا في یظهرف

 إلى وعطفه حنانهعظیمبهوصل الذي العطوف الحنون األب موقفالنبيفیهیقف

 ال السن ههذ في فالطفلالعفویة،موراأل في حتىوتوجیههالصغیرالطفل على الشدیدالحرص

أخبر فقد المعنى، هذا بجالءبّینالشریففالحدیثالكبیر،كحركاتوجعلهاحركاتهضبطیمكن

 في االلتفات أن اهللا رسولوقصدهلكة،الصالة في االلتفات أن أنساً النبي

ویعزلهبالمصليیحیط الذي هللا الخشوع طوق لیكسرلإلنسانالشیطانوسوسةمن هو الصالة

 في اإلیمانوحالوةالعبادةبنعیملیشعر ـ وعز جل ـ ربهیديبینویفردهومغریاتهاالدنیاأمور عن

المصليفیفقدالمصليبخشوعلیخلوساوسهببثالشیطانفیبدأ ـ وجل عز ـ باهللالصلةخالص

النبي إن ثم،)٣(الهلكة هي وهذه اٍت،ودرجحسناتٍ تعالى اهللا عن بهانفصلمابقدرصالتهمن

انضباطها وعدم الحركةكثرة في األطفال ةعیطبو  الطفولة جوانبفیه راعى بخطابأتبعه

إجمالویمكن"،الفریضة في ال التطوع ففي بّد، وال كان فإنْ "الصالة: في االلتفات في له فقال

یأتي:فیماالعظیمالتوجیه هذا أبعاد

به.یقومون الذي الفعلحقیقةوٕادراكنصابها، في األموروضع إلى ألطفالا تنبیه .١

 إلى وربماوالندمالضرر إلى سیكونمآلها ألن الصحیحةاألمورمخالفةمنالطفلتحذیر .٢

 إلى محالة ال سیقودهفإنهالصغیرة،األخطاء في یتساهلبقيإنْ المستقبل في الهالك

  . الهالك نتیجتهستكونالطبیعيمن وهذا األمور،عظائماستصغار

الحیاة في وتجربتهملخبرتهمبهاوالتمسكاآلخرینبنصیحةاألخذضرورة على األطفالتنبیه .٣

.یجهلونهاعدیدةمخاطراألطفالتجنبأنهاشك ال والتي

 دهسیقو  وهذا تعالى،أوامرهمعیتعاملوكیفعلیه،تعالى اهللا حقوقالصغیرتعلیمضرورة .٤

وینفذهالیفعلهابهاتعالى اهللا أمرالتياألموركل عن واالستقصاءوالبحثالتحري إلى

أوامرهوتنفیذ له طاعتهبقدرعنهسیرضىتعالى اهللا بأنتامةقناعة له تولدت أن بعدجمیعاً 

.نواهیهواجتناب

وهو سبب الهالك، وهو على ثالثة أوجه: افتقاد الشيء الهَلَكة ـ بفتحتین ـ: أي هالك، ألنه طاعة للشیطان )١(

الشيء ، وهالك]٢٩[الحاقة : ))َهَلَك َعنِّي ُسْلَطاِنیهْ عندك وهو عند غیرك موجود كقوله تعالى: ((

، والصالة بااللتفات تستحیل من ]١٧٦:  النساء[))ِإِن اْمُرٌؤ َهَلكَ باستحالته، والثالث الموت كقوله تعالى: ((

  .٣/١٦٠الكمال إلى االختالس المذكور. ینظر تحفة األحوذي للمباركفوري: 

  .٢/٤٨٤: الصالةباب ما ذكر في االلتفات في)(كتاب أبواب الصالة عن رسول اهللا سنن الترمذي )٢(

   . ١٠) الصفحة ٢ینظر الهامش ( )٣(
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٤٨

علیهبالمقدوركلیفهمتبلیستطیعون، ال بماتكلیفهم وعدم عقولهم قدر على األطفالمخاطبة .٥

 ففي بّد، وال كان فإنْ ": قوله إلیهأرشدالمعنى وهذا أصًال،للشيءتركهممنأفضل

."الفریضة في ال التطوع

التوجیهأبعادوتحدید اهللا رسولأحادیثبقیة على االستنتاجات هذه ساقت وهكذا

.المنوال هذا على فیهاالنبوي

:الشبابسلوكیات في النبويالتوجیھرأث:الثانيالمبحث
:ورعایتھمالشبابب االھتمام على الشریفالنبويالتأكید:األولالمطلب

تقوموبهمالمجد،یستندفعلیهمالشباب،لعنصركبیراً اهتماماً النبي أولى لقد

.األممتنهضأساسهم وعلى الحضارة،

 وهي المراهقة، وقت أولمع أي الشباب وطخیأولمعالشریحةبهذهاالهتمامیبدأو 

(أحمدالدكتوریقولوالبلوغ، الطفولة بینتتداخلمرحلة فهي األهمیة،البالغةالمراحلمنمرحلة

طفالً الطفلفیهایسمى أن یمكن ال مرحلةإنها"المرحلة: هذه عن حدیثه في البالیساني)محمد

وتختلط،البلوغبصفات الطفولة صفاتفیهاتتداخل ةانتقالیمرحلةألنهابالغًا،یسمى أن وال

.)١(البالغین"أعمالیعملأخرىوأحیاناً طفولیة،تصرفاتأحیاناً یتصرفنراه ولذلك

البلوغ أو الحلم،بلوغیعتبر"المرحلة: هذه عن حدیثه في حسین)(محمداألستاذویقول

وفترةجدیدة،خصائص ذي جنسيكائن إلى یتغیرحیثالفرد،حیاة في هاماً حدثاً الجنسي

 في نفسهیعتبر ال والطفلللفرد،تحدثالتيالتحوّالتحیثمن الطفولة فترةمعمتداخلةالبلوغ

.)٢(الكبار"فیهایشاركأصبحتغّیراتمنعلیه طرأ لماطفًال،المراهقةفترة

ساعة أن معِلنة ةالمراهق أو المراهق على تظهرعالماتالمرحلة لهذه أن المعلومومن

الحد هي البلوغمرحلة أنالنبيبّین وقد انتهت، قد الطفولة مرحلة وأن بدأت، قد التكلیف

تحملمنیعفىحیثالبلوغ،قبلمامرحلة األولى اإلنسان،حیاة في مرحلتینبینالفاصل

البلوغ،بمجردتبدأالثانیةوالمرحلةوالعقاب،المؤاخذةحیثمنأفعاله، عن الكاملةالمسؤولیة

قالالمنطلق هذا ومنوالعقاب،بالثوابعلیهافیجازى أفعاله كل عن كاملةالمسؤولیةفیتحمل

یكبر،حتىالصغیر وعن یستیقظ،حتىالنائم عن : ثالثة عن القلم رفع " : اهللا رسول

.)١(النسائيو )٣(الترمذي رواه حسنحدیث"یفیق أو یعقلحتىالمجنون وعن

هـ، ١٤٠٨ـ ط مطبعة شفیق ـ بغداد ـ  ١٨١واجب اآلباء واألمهات تجاه األبناء والبنات في اإلسالم : ص )١(

  م .١٩٨٨

  م .٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥ـ ط دار الدعوة ـ اإلسكندریة ـ الطبعة الثالثة ـ  ٣٩٩العشرة الطیبة : ص  )٢(

  .٤/٣٢ذي كتاب الحدود باب ما جاء فیمن ال یجب علیه الحد: سنن الترم )٣(
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أصبح قد بأنه له إشعار هو إنما ـ المراهق أي ـ الحلملبالغالنبويالتوجیه هذا نإ

نفسه، على یعتمد قوي فتى إلى شيءكل في اآلخرین على یعتمد فرد منوتحولآخر،شخصاً 

والعملالجدمرحلة إلى واللهو اللعب مرحلةمنمجراهاوتغّیرتحولت قد فكره مدارك وأن

الحیاة، في دوره ویأخذُیعدّ  كي إعداد مرحلة في دخلأنه إلى فكره ویتجهع،المناف عن والبحث

الكریمفالنبيالمتزن،التعبیروحریة الرأي وٕابداء األفكار طرح في ألقرانهمشاركاً قسیماً ویكون

اآلن أما ـ سابقاً اقترفما على یحاسبیكن لم أي ـ علیهیجريیكن لم القلم أنّ  له یبّین 

مواقعأخذ في األنظارإلیهلتفتوتحسابه، له ُیحَسبإنساناً وأصبحالحیاة في موقعهأخذ دفق

بأنهمإشعارهم وهو الشباببناء في عظیمتوجیه وهذا الحیاة، في والریادةوالقیادةالصدارة

 ولىاأل اللبناتووضعوالمثابرةالعمل على قادراً بالغاً أصبحفالصبيالحیاة، في قادة أصبحوا

وتذرفتتركالمجتمع، في القیادي دورها أمامتصبحبلوغهاحینالفتاة وكذلك األسري،بیتهلبناء

التياألموركلأمهامنوالتعلمالمناسبمكانهاوأخذالتعلم إلى طاقاتهاوتتوجه واللهو اللعب

.األسرة ظلها في وتنشأالمنزلبهاُیدار

 وهذا جمیعًا،والمصلحینوالموجهینالمربین على الشریحة هذه إعانة في المسؤولیةوتقع

 على اإلسالمأوجبهاالتيالكبرىالمسؤولیات أن من )علوان ناصح اهللا عبد(الدكتور ذكره ما

الشرعیةاألحكامیمیز أن منذ الولد تعلیم في تحددومرشدینومعلمینوأمهاتآباءمنالمربین

مكلفینلكونهماسواءالتعلیم هذا في واألنثى والذكر الجنسي،ونضجهالغریزيبمیلهترتبطالتي

 على وجب لذا المجتمع،وأمامالمربینوأمام ـ وجل عز ـ اهللا أمامعملهما عن ومسؤولینشرعًا،

شرعًا،ومكلفاً بالغاً أصبحشهوة، وذو دفق ذو منيٌّ منهنزل إذا أنهالمراهقیصارح أن المربي

تصارح أن المربیة على ووجبوتكالیف،مسؤولیاتمنالكبارالرجال على یجبماعلیهیجب

بعدثوبها على األصفرالرقیقالماء ورأت احتالماً وتذكرت فوق فماالتاسعةسنبلغت إذا البنت

مسؤولیاتمنالكبارالنساء على یجبماعلیهایجبشرعًا،ومكلفةبالغةأصبحتاالستیقاظ،

 دم ورأت فوق فماالتاسعةسنبلغت إذا البنتتصارح أن المربیة ىعل وجب وكذلك وتكالیف،

مسؤولیاتمن تاریالكبالنساء على یجبماعلیهایجبشرعًا،ومكلفةبالغةأصبحتالحیض،

.)٢(وتكالیف

ـ لإلمام أبي عبد الرحمن أحمد بن  ٦/١٥٦: كتاب الطالق باب ما ال یقع طالقه من األزواجسنن النسائي  )١(

م ـ ١٩٨٦هـ، ١٤٠٦هـ) ـ ط مكتب المطبوعات اإلسالمیة ـ حلب ـ الطبعة الثانیة ـ ٣٠٣شعیب النسائي ت (

خ العالمة عبد الفتاح أبو غدة .تحقیق الشی

ـ ط دار السالم ـ القاهرة ـ الطبعة الثانیة والثالثون ـ  ٤٢٨و٢/٤٢٧ینظر تربیة األوالد في اإلسالم :  )٢(

  م .١٩٩٩هـ، ١٤١٩



بشار شعالن عمر النعیمي

٥٠

الشباب إعطاء وهي الثانیةالمرحلةالكریمالنبويالتوجیهمن األولى المرحلةتليثم

منالثانیةالمرحلةتبدأومجتمعهم،دینهمتجاهبالمسؤولیةإشعارهم عدفبالمجتمع، في دورهم

المجتمع، في الفعال الدور إعطاؤهم وهي أال وتوجیههم،الشباب إعداد في الكریمالنبويالتوجیه

السماءكبد في الشمسوضوحواضحاً جلیاً  هذا یجد اهللا رسولسیرة إلى والمتطلع

 قد فیه، األولى واللبنةالدین، هذا ركائز أهم هي األول طورها في إلسالما دعوة أن یجدالصافیة،

عشرابنیومئذ وكان طالب أبيبن علي مثلأغلبهاالشباب كان معدودةأكتاف على قامت

وطلحة عفان بنوعثمانحارثةبنوزیدسنة،عشرةاثنتا وله أسلم الذي العوام بنوالزبیرسنین،

مهاماً إلیهموأسندالنبيعلیهماعتمدوغیرهم)١(وقاص أبي نبوسعد اهللا عبیدبن

 اللواء عقد فقد والریادة،القیادةالرسول أعطاهم بلفحسب هذا ولیسوخطیرة،عدیدة

 أعده كبیراً جیشاً  وكان عنهما) اهللا (رضيالِحبوابنالِحبزیدبنأسامةالشابللصحابي

عنایة فهذه ،)٢(سنةعشرةثمانيوقتهاأسامةعمر وكان دارهم، عقر في الروم لقتالالنبي

المواقف. هذه بمثلملیئة العطرة والسیرةبالشبابالمصطفىالحبیبمنبالغة

الشبابأخطاء مع التعامل في الشریفالنبويالمنھجالثاني:المطلب
:وإصالحھا

 هذه وتختلف،حیاتهمخالل ءاألخطابعض في الشبابیقع أن جداً الطبیعيمن

 وازعه لقوة طفیفةأخطاء في یقعمنالشبابفمنأنفسهم،الشبابطبیعةباختالفاألخطاء

هذینمنولكلوالخلقي،الدیني وازعه لضعفجسیمةأخطاء في یقعمنومنهموالخلقي،الدیني

ویعدّ األخطاء هذه یرصدالنبي كان وقد والتصحیح،المعالجةسبلاألخطاءمنالنوعین

 اهللا رسولمنكبیراً اهتماماً  لها وجدتأخطاءالشباببین وقعت وقد الفعال،الناجع الدواء لها

أمامةأبو رواه ماالمواقف هذه ومنالنظیر،منقطعبأسلوبعالجهافاستطاع:"

فقالبه،الناسفصاحالزنا؟ في لي أتأذناهللا،نبيیافقال:النبيأتىشاباً غالماً  أن

ال،فقال:ألمك؟أتحبه:النبيفقالیدیه،بینجلسحتىفدناأدُن،قربوه..النبي

 اهللا جعلنيال،قال:البنتك؟أتحبهألمهاتهم،یحبونهم ال الناس كذلك قال: فداك! اهللا جعلني

قال: فداك! اهللا جعلني،ال قال:ألختك؟أتحبهألمهاتهم،یحبونه ال الناس كذلك قال: فداك!

 اهللا جعلنيال،واحدة:كل في یقول وهو والخالةالعمة ذكر ثمألخواتهم.یحبونه ال الناس كذلك

وحّصنذنبه، واغفر قلبه، طهر اللهم وقال:صدره على یده اهللا رسولفوضع فداك!

ـ لإلمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني ـ ط دار  ٢/٥٣٣ینظر اإلصابة في تمییز الصحابة:  )١(

م ـ تحقیق علي محمد البجاوي .١٩٩٢هـ، ١٤١٣ت ـ الطبعة األولى ـ الجیل ـ بیرو 

  . ١/٤٩ینظر المصدر السابق :  )٢(
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 رواه حسنإسناده"الزنامنإلیهأبغضشيءولیس اهللا رسولیديبینمن فقام فرجه.

.)٢(والطبراني)١(أحمد

أمواجتالطمت قد شابأمامالحبیبیقفهجوانبهمنالحكمةتتفجرموقف فهذا

واختلأحاسیسه على سیطرته فقد حتىأحشائه، في النزوةنارواضطرمتقلبه، في الشهوة

نسبة لكن وانیة،الشهمستوىأمامهلیرتفعالعقالنیةمنسوبفضعفشهوته،كبح في توازنه

 إن ثم،النبياستئذان إلى الحاجة دون الزنا في لوقع ولوالها جیدة،الشاب هذا في الخیر

تعالى اهللا بعقوبةومستهیناً  اهللا حّرملمامستحالً جاءالشاب هذا أن علم لو الكریمنبيال

 اهللا رسول على هدع ألنهشدیدًا،غضباً سیغضب كان بلالخطاببهذاخاطبهلماللزاني

لدیهالشاب هذا أن النبوةبنور علم لكنهتعالى، اهللا حرماتانتهكت إذا إال یغضب ال كان أنه

ومعضلته،مشكلتهلحل اهللا رسولقاصداً فجاءوعالجهاحلهاعلیهصعبمتأزمةمشكلة

سبل عن یبحثولكنها،بالزن له یرّخص لن  اهللا رسول وأن محّرم،الزنا أن جیداً یعلم فهو

 الذي الطریقاختیاریحسن ولم التصرف،أخطألكنهالمرید،وشیطانهنفسهغوائلبهایقاوم

طلب،مامنه وطلب اهللا رسول على الشابفدخل،أصابه الذي للداء العالج فیهیستشف

الشاب هذا عصنمنغضباً أوداجهموتنتفخالكرام،الصحابةیثور أن جداً الطبیعيمن فكان

استطاعالمهداةالرحمةالمصطفىالحبیب لكن، اهللا رسولمقام على تجاوز الذي

بینالمتأججةالشهوةنارإخماد في یفید لن والعقاب الغضبأسلوب أن وعلم الموقف،استیعاب

علیه،السكوتالسوياإلنسانیستطیع ال حكیمأسلوب إلىعمد لذا الشاب، هذا جوانح

 إذا شعورهسیكونكیف له ویبّین له یذكر اهللا رسولفبدأوشرفه،عرضه على غیرتهإثارة وهو أال

عنهیخففناجعاً دواءً النبي له یقدمطرحٍ كل وفي الموقف، هذا في محارمهإحدى رأى

وآثاربقایالینتزعالمعالجالطبیبیدالشریفةیدهفمدیسیر،جزءمنهابقي أن إلى الشهوةغوائل

اإلیماننسبةاحترام على له تكریماً هدایاثالث أعطاه ثمالشاب، هذا آذت التيالمتقدةالنار هذه

ماثالث دعوات عن عبارةالثالثالهدایا هذه وكانتالزنا، في الوقوع عن حجزتهوالتيقلبه في

منبشيءتلطخ قد القلب ألن قلبه"، طهر "اللهم :قالالداء،استئصال في أسرعها

"،ذنبه واغفر " :قالثموتطهیر،تنظیف إلى یحتاجفحتماً والشیطانالنفس قاذورات

باحترامهالمؤمنینتعالى اهللا أمر فقد ،محّمدالخلقسیدمعالتعامل في أخطأأنهوذنبه

  .٥/٢٥٦): ٢٢٢٦٥في مسند أبي أمامة برقم (مسند اإلمام أحمد )١(

ـ لإلمام أبي ٨/١٦٢): ٧٦٧٩مرویات محمد بن الولید الزبیدي عن سلیم بن عامر برقم (المعجم الكبیر  )٢(

م ـ ١٩٨٣هـ، ١٤٠٤لیمان بن أحمد الطبراني ـ ط مكتبة العلوم والحكم ـ الموصل ـ الطبعة الثانیة ـ القاسم س

تحقیق حمدي عبد المجید السلفي .
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بینهم نیتخاطبو كماوالخطاببالقول له یجهروا ال وأن حضرته في أصواتهمیغضوا وأن وتوقیره

فـَْوقَ َأْصَواَتُكمْ تـَْرفـَُعوا ال آَمُنواالَِّذينَ يَاَأيـَُّهاتعالى: اهللا قال فقد كلها،أعمالهم ذهاب خشیة

 )١(َتْشُعُرونَ  ال َوَأنـُْتمْ َأْعَماُلُكمْ َتْحَبطَ َأنْ لِبَـْعضٍ بـَْعِضُكمْ َكَجْهرِ بِاْلَقْولِ َلهُ َتْجَهُرواَوالالنَِّبيِّ َصْوتِ 

الذنب ذلك له بهاُیغفر دعوة اهللا رسولفوهبهعظیم،ذنب وهو هذا في وقع فالشاب،

 هذا في الوقوع من رب یااحمه أي "،فرجهوحّصن"ثالثة:بدعوةتالهثموتفضًال،تكرماً وغیره

الخطیر.الزلل

بيالن أن فلو حكیم،وأسلوبعظیمةبحكمةالشاب هذا خطأالنبي عالج وبهذا

المجتمعوخسرصالحًا،شاباً األمةلخسرتیقتلونه،الساعةتلك في أصحابهترك

لهیبإخماد ظهره على السیاطلهیباستطاعلماوتأدیبهبجلدهأمر ولو نافعًا،شخصاً 

أخطاءمعالتعامل في الرائعواألسلوبالبالغة،الحكمة هذه ولكن صدره، في المضطرمالشهوة

 إلى أحبالدنیا في شيءما اهللا رسول على أدخل أن قبلیقول:الشاب هذا علجالشباب

 إلى أبغضالدنیا في شيءماصدري على یده اهللا رسولوضع أن وبعدالزنا،منقلبي

الزنا.منقلبي

فتیاتمنفتاةل الشبابأخطاءإصالح في النبويالمنهج هفییتضحآخروموقف

حیث ـ أبیها وعن عنها اهللا رضي ـ النطاقین ذات الصدیقبكرأبيبنتأسماء هي اإلسالم

دخلتبكرأبيبنتأسماء أن " ـ: عنها اهللا رضي ـ الصدیقةعائشةالمؤمنین أم السیدة ذكرت

بلغت إذا المرأة إن أسماءیاوقال:عنها، فأعرض رقاق،ثیاب في  اهللا رسول على

 هذا وقال:داود أبو رواه"وكفیهوجهه إلى وأشار وهذا. هذا إال منهایرى أن یصلح لم المحیض

فالحدیثبنحوه،عمیسبنتأسماءحدیثمنشاهد له لكن األلباني:قال،)٢(مرسلحدیث

.)٣(حسنالطریقینبمجموع

 هذا معالنبيتعاملحسنبوضوحیبرزالشریفالحدیث هذا في التدبر إن

 هذه أحكاموجهلتالبلوغمرحلةدخلت قد أنها ذاك أسماء، دةالسیمنمقصودالغیرالخطأ

یزجرها ولم اهللا رسولیوبخها فلم الحالة،بتلك وهي  اهللا رسول على تسلمفدخلتالمرحلة،

 لها یقل ولم باسمهابمخاطبتهافبدأكبیر،أبويبعطفعاملهابلعلیها، الكالم یغلظ ولم

  ]٢[سورة الحجرات : )١(

  .٤/٦٢: كتاب اللباس باب فیما تبدي المرأة من زینتهاسنن أبي داود )٢(

ـ  ٦/٢٠٤): ١٧٩٥سبیل في الكالم على الحدیث المرقم (ینظر إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار ال )٣(

م ـ ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥تألیف محمد ناصر الدین األلباني ـ ط المكتب اإلسالمي ـ بیروت ـ الطبعة الثانیة ـ 

تحقیق زهیر الشاویش.
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بالغةأصبحتأنهاإلشعارها وذلك الصغار،بهایخاطب كان التي اظاأللف منغیرها أو ابنتيیا

 قد الطفولة مرحلة أن تتدرك أن علیهافینبغيالتفكیر في واستقاللیةخاصةشخصیة لها وأصبح

المفهوم هذا ویؤكداإلسالم، في المرأةحقوقبكلتتمتعالمجتمع في سیدةأصبحتوأنهاانتهت،

 طفلة تعد ولم امرأةأصبحتبأنها فذكرها " حاضت إذا المرأة إن " : اهللا رسولقول

وكأنهالمرأةلجنسموجهاً  كان الخطاب أن العظیمالنبويالتوجیه في هناالحظیو  صغیرة،

أخبرهاثملحیائها،ورعایةمشاعرها، على حفاظاً مجهولة،بامرأةیستشهدالحد

   والكفان. الوجه وهو إظهاره في المسموح

وتقویملتحصینھمالشبابإلىالشریفةالنبویةالوصایامننماذج:الثالثالمطلب
:كھمسلو

منهاهتماماً حیاتهمجوانب أهم شملتغالیات،وصایاالشباب إلى النبيوّجه لقد

اهللا رسولأحادیث في التأملعندو  لهم،ورعایةبهم للشبابخطابهبالخاصة

 يوه للمجتمع،النفعوتحقیقالصالحوالعملاالستقامة على الشبابتحثیمةعظ وصایاتتجلى

 وهي: ثالثةجوانب في وصایاهبعضسأذكر لذا جمیعًا، لذكرها المجالیتسع ال ةكثیر 

ألنهاالثالثةالجوانب هذه اخترت وقد العلم، وطلب الشیطانمناإلحصان و الصالحةالصحبة

منالتخرجمرحلة إلى االبتدائیةالمرحلةمنالتربويالجانب في لشخصا یحتاجهاالتيالجوانب

.الحیاةمواقعمنموقع أي في المجتمع في الفعالالموقعوأخذالكلیة

:الصالحةالصحبةاألول:الجانب
فحاملالكیر،ونافخالمسككحاملوالسوءالصالحالجلیسمثل": اهللا رسولقال

یحرق أن إماالكیرونافخطیبة،ریحاً منهتجد أن وٕامامنه،تبتاع أن وٕامایك،یحذ أن إماالمسك

.)٣(حبانوابن)٢(ومسلم)١(البخاري رواهصحیححدیث"خبیثةریحاً منهتجد أن وٕاماثیابك،

الفرد،حیاة في الصحبةأثرالكریمالنبيیبّینالشریفالحدیث هذا ففي

 الذي المسكمنالناسیهب أن فإماالمسك،بحاملشبههاصحالنوالصدیقالصالحفالصاحب

 أي بقربه، هملوجودطیبةریحاً منه ونجدی هملكن هذا وال هذا ال وٕامامنه، هم ونشتر یوٕاماعنده،

 كان فإن منه، هم واتعلمی أن وٕاماأخالقه،مناآلخرینیعلم أن إماالطیبة،األخالقصاحب أن

  . ٥/٢١٠٤: كتاب الذبائح والصید باب المسك صحیح البخاري  )١(

  . ٤/٢٠٢٦: داب باب استحباب مجالسة الصالحین كتاب البر والصلة واآلصحیح مسلم  )٢(

ـ لإلمام أبي حاتم محمد بن حبان  ٢/٣٢١: كتاب البر واإلحسان باب الصحبة الصالحة صحیح ابن حبان  )٣(

م ـ تحقیق شعیب ١٩٩٣هـ، ١٤١٤هـ) ـ ط مؤسسة الرسالة ـ بیروت ـ الطبعة الثانیة ـ ٣٥٤البستي ت (

األرنؤوط .
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حال،كل في له همعشرتمن او دااستفو  اهللا، طاعة في طیباً وقتاً معه واقض فقد هذا وال هذا ال

 أن فإما،بقربهالناسو  الكیرینفخ الذي الكیر،كنافخ فهو السوء،وصاحبالسوءجلیسوأما

نتنمن ونتأذیفس هذا یكن لم فإن أفعاله،منالمتطایربالشررجمیعاً  همویحرق همثیابیحرق

تعلمیإماالسوء،وجلیسالسوءفصاحبالحالتین، في ورطة في همف ه،أفعال منالمنبعثةالریح

الندم،عندئذٍ  همینفع وال همماقدأ وتزلالطریق عن ونضلیف بها، ونتأثر یو  أخالقهمناآلخرون

 قد همألنعلیه، ونندمیس همحیاتمنوقتاً  او خسر  قد محالة ال همفإنبه،التأثرمن اهللا همحما فإن

.تعالى اهللا طاعة عن بعیداً  هو قض

رؤیُته،اهللاَ  ذكركم منفقال:خیر؟جلسائنا أي " : اهللا رسولسئلآخرحدیث وفي

قالكماالصحیحرجالورجاله)١(یعلىأبو رواه"عملهباآلخرة وذكركم منطقه،علمكم في وزاد

.)٢(الهیثميبه

الصالح،للصاحبالعامةالمواصفات اهللا رسولیذكرالشریفالحدیث هذا فيف

 على الصالحویظهرجوانبه،منالخیریتفجرالصالح،العمل على دأب الذي الصدیق فهذا

 اهللا بوصایا ریذكّ فإنهالعالیة،وأخالقهالصالحبعملهالمستنیروجهه إلى النظرفبمجردوجهه،

بهینتفعطیباً أثراً ویتركینفعفیما الوقت اغتنام على العمل في ومجتمعهأمتهتجاه للفرد تعالى

علماً وحدیثهكالمهیزیدمنبصحبةالنبيأوصى وكذلك سواء،حد على والمجتمع الفرد

اإلفادة،معانيمنالخاويوالحدیثوالقالوالقیلوالسمرباللهوأوقاتهیقتل الذي ال نافعًا،

 وقت أي على أبداً  مند فال لسانه على یجري الذي علمهمن داستفیمن هو المثاليفالصدیق

 ریذكّ  الذي هو المثاليالصدیقصفاتمنبأن،الموّجهالحبیب رذكّ یثممعه، ىقضی

یكون أن الصالحالصدیقصفاتمنبأنالنبيمنعظیمإخبار هذا وفي عمله،باآلخرة

ستثمارا على الصدیق هذا حرصفشدةتعالى، اهللا یديبین والوقوف الحساببیوممذكراً عمله

سیكونألنهعظیم،وتوجیهإرشاد هو إنماالمغریات إلى االلتفات وعدم األمامنحووالتقدم الوقت

النفعلتوفیرالیوم في ساعةیعملمنبینشاسعوالبونكبیر فالفرق به،یحتذى أعلى مثالً 

 كفة في أرجحمحالة ال فالثانيالغرض،لنفسطویلةساعاتیعملمنوبینوالعام،الخاص

.أكبرستكون ذلك بعملهسیجنیهاالتيالثمرة ألن المیزان،

:الشیطانمناإلحصانالثاني:الجانب

ـ لإلمام أبي یعلى أحمد بن علي المثنى  ٤/٣٢٦: كتاب الزهد باب أول مسند ابن عباس مسند أبي یعلى )١(

م ـ تحقیق حسین ١٩٨٤هـ، ١٤٠٤هـ) ـ ط دار المأمون للتراث ـ دمشق ـ الطبعة األولى ـ ٣٠٧الموصلي ت (

سلیم أسد .

  .١٠/٢٢٦:  یركتاب الزهد باب أي الجلساء خلإلمام علي بن أبي بكر الهیثمي مجمع الزوائد )٢(
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 أغض فإنهفلیتزوج،الباءةمنكماستطاعمنالشبابمعشریا": اهللا رسولقال

 رواه صحیححدیث"وجاء له فإنهبالصوم،فعلیهیستطع لم ومنللفرج،وأحصنللبصر

.)٢(ومسلم)١(يالبخار 

النبيمنكبیراهتمام عن تنمقیمةمعانٍ  على العظیمةالمباركةالوصیة هذه تشتمل

اإلمكاناتوتفعیلالسبلواستعمالالشیطان،وساوسضدوتحصینهمالشباببشریحة

المحتدمفالصراعالحیاة في اإلنساناستمرارالمستمرةالمعركة في ظهره وقصم العدو هذا لدحر

النبيیوّجهوهناجسده، عن روحهوانفصالاإلنسانبموت إال یتوقف ال والشیطاناإلنسانینب

الباءةمنكماستطاعمنالشبابمعشریا " لهم: ویقولوینادیهمالشباب إلى وصیته

العمل إلى صریحة دعوة الكریمالخطاب هذا وفي ومئونته، الزواج كلفة هي والباءة"فلیتزوج

العمل،ثماروجنياإلحصانثمنوتحصیلالعیشسبللتوفیر الوقت واغتناموالمثابرةوالجد

والفتاةالشابإحصانأهمهاكثیرةفوائد الزواج في ألن الزواج، على الشبابیحثفالنبي

االنقراض،منالبشريالنوع على ویحافظالحیاةتدومبالزواج أن كماالزلل، في الوقوع من

 همإلیودبَّ مصراعیها، على الشهواتأبوابفیه لهم ُفتحتزمن في ونعیشیلشبابا أن خاصة

واإلفساد،الفسادمیادین إلى هممنكبیركمٍّ استدراج في األعداء ونجحأبوابه،أوسعمنالفساد

مسرحیة في البطولة دور وأعطوهنَّ هام،كعنصرالفتیاتمنكثیراستخدام األعداء واستطاع

تكشفالتيالخلیعةاألزیاءعبرألوامرهموتنفیذهادعواتهم إلى الفتاةانجرارخالل نماإلفساد

االلتزاممحار في مصونةثمینةجوهرةكانت أن بعدرخیصةسلعةوتجعلهاوتعریهجسدها

.واالحتشام

أهمیةتبرزوهناعدیدة،أمور ذلك في له وتیسرتكثیرةمغریاتأمامهأصبحفالشاب

حربهم في ینصدع ال قوي وحصنمنیعحرز في وجعلهمالشبابحمایة في بيالنوصیة

شباكهوتمزیقالشیطانحبال لقطع الشابیستعمله قوي سالح الزواج أن لهم فبّینالشیطان،مع

تتیسرالشبابمنقسمهناك ولكن الزلل، في وٕایقاعهمالشباباصطیادخاللهامنیحاولالتي

 هذا یحتاجوهناالزواج،تكالیفلتوفیر الوقت منمزید إلى معهاحتاجونیبسیطةأعمال لهم

الشاب هذا إلعانةالنبویةالوصایافتأتيالشباب،ثورةأعباءعلیهتخففمسكنات إلى الشاب

فعلیهیستطع لم ومن " له: ویقولاألمثلبالحل اهللا رسولفیخبرهكاهله، نع والتخفیف

شدةیكسرالصوم وأن والخطأ،الزلل في الوقوع منالوقایة هو والوجاء"وجاء له فإنهبالصوم،

هادئةحیاة في باألملالمفعمالشاب هذا قلب إلى الوسوسةمنافذالشیطان على ویضیقالشهوة،

.

:العلمطلبالثالث:الجانب

  .٥/١٩٥٠: كتاب النكاح باب من لم یستطع الباءة فلیصم صحیح البخاري  )١(

  .٢/١٠١٨: كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إلیه ووجد مؤنه صحیح مسلم  )٢(
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یقاً طر  سلكمن " العلم: بطلبوصایاه في البشریةوأستاذاإلنسانیةمعلمیقول

الحاكم رواه الشیخینشرط على صحیححدیث"الجنة إلى طریقاً  له اهللا سّهلعلماً یلتمسفیه

یرجع"حتى اهللا سبیل يف كان العلم طلب في خرجمن":أیضاً ویقول،)١(الذهبي وأقره

.)٢(غریبحسنحدیثوقال:الترمذي رواه

ونعومةالصغرمنذالشریفةاألحادیث هذه في العلم بطلبالنبيأوصى لقد

األحادیث وهذه والقوة، والفراغ والمثابرةالجدمرحلة وهي الشباب،مرحلة في علیه وأكد األظفار،

 إلى ودعوتهبالتعلیمالنبياهتمامفیهلبس ال بوضوحلتبّینالخصوص هذا في وغیرها

العامرفالبیتدیمومتها،نصروع الحیاة، هذه في التعاملمعیار هو العلم ألن دعائمهإرساء

مثالیًا،بلداً یكونالمتعلموالبلدمثالیة،أسرة هي المثقفةالمتعلمةواألسرةمثالیًا،بیتاً یكونبالعلم

 على الشریفالنبويالخطابفجاءمثالیًا،راقیاً حضاریاً مجتمعاً یكونالمتعلم الواعي والمجتمع

منینفقربمابلالعلم،تحصیل في ویتعبیجد الذي العلم طالب أن فیهابّیننادرةوصایاهیئة

وللغربةوشددتهاالحیاةلقسوةوتعرضهطلبه،سبیل في وخروجه العلم طلب على وعمله كده

 في یسلكهاالتيالسبل فإن شأنه هذا كان فمنطلبه، في منهومحبةبالعلماستئناساً والوحشة

 في ورفعة واألرض،السماواتعرضهاجنة إلى ایتهانه في ستقودهسبل هي إنما للعلم طلبه

يـَْرَفعْ العزیز:كتابهمحكم في المتعلمینالمؤمنینشأن في تعالى اهللا قال وقد واآلخرة،الدنیا

 العلم طلب في یخرج الذي العلم فطالب ، )٣(َدرََجاتٍ اْلِعْلمَ ُأوتُواَوالَِّذينَ ِمْنُكمْ آَمُنواالَِّذينَ اللَّهُ 

والمصائبالبالءمنعنهویدفعكریمًا،نزالً تعالى اهللا له ویهیئورعایته،تعالى اهللا عنایةحفهت

تعالى اهللا سبیل في غدوة هي العلم طلب في یغدوها غدوة كلٕانو  تعالى، اهللا إال یعلمها ال ما

  .اهللا سبیل في المجاهدینأجر وله

نفسهویحصنالمنیعة العلم قالع في فیتحصن العلم طالب یعیشهاإیجابیةلحیاةإنها

دهالیز في المجتمعاتوتلقيخراباً الدیارتذرالتيالجهلجیوشمنحولهومنوذویه وأهله

.مظلمتاریخ

لجهودهتثمیناً  العلم طالب علیهایحصلنوعیةمكاسب هي المكاسب هذه كل إن

.بأسرهولمجتمعهولدینهوألسرته له النفعتحصیل في وٕاخالصه

منهوتوفیق اهللا بحمدالبحثتم

  .١/١٦٥: ٣٠٠كتاب العلم برقم المستدرك على الصحیحین )١(

  .٥/٢٩باب العلم: )(سنن الترمذي كتاب العلم عن رسول اهللا )٢(

  ] .١١[سورة المجادلة : )٣(


