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هدي النبي 
يف معاملة األطفال

الحؿد هلل ،الحؿد هلل الؿحؿود يف طؾقائه ،الحؿد هلل الؿعبود يف أرضه
وسؿائه ،وأشفد أن ال إله إال اهلل وحده ال شركك له ،شفاد ًة كلنن نن االفا
ِ
صدر إال استؼر واكشرح ،وال ُأشرهبا
وطؿل بؿؼتضاها كوم لؼائه؛ نا أودطفا
ٌ
اؾب إال اصؿلن واكػسح ،وال ُا ِذف هبا طؾى باص ٍل إال زهق وتزحزحَ ،نن
ٌ
استػتح بلكؿاهنا و َلج ،و َنن خاصم بربهاهنا ف َؾج ،ونن حاد طن ب ِّقـاهتا
الواضحة السؿحة َّ
ذل وزلج ،هي كؾؿة التؼوى ،وهي العروة الوثؼى ،وهي
التي جعؾفا إبراهقم كؾؿ ًة بااق ًة يف طؼبِه لعؾفم كرجعون.
وأشفد أن نحؿدً ا طبده ورسوله وصػ ُّقه وخؾقؾه ،الذي اكتؼاه نن أصفر
وخصه بالـصر
بالحجج ال ُبؾج،
ساللة ،واصطػاه لؾبالغ والرسالة ،وأ َّكده
َّ
ُ
واؾوب غؾ ًػا.
الؿمزر والػؾج ،فتح اهلل به أطقـًا ُطؿ ًّقا ،وأذاكًا ُص ًّؿا،
ً
ص َّؾى اهلل وس َّؾم وبارك طؾقه ،وطؾى آله وأصحابه الذكن آزروا ووزروا،
وأكصاره الذكن آووا وكصروا ،كجوم الفدى الؾوانع ،وغقوث الـدى الفوانع،
وتسؾقؿا كف َّبان هبوب الركاح ،وكتعاابان تعااب الؿساء والصباح ،وطؾى
صال ًة
ً
ٍ
تسؾقؿا نزكدً ا.
بنحسان إلى كوم الدكن وس َّؾم
نن تبعفم
ً
أما بعد...
فاتؼوا اهلل كا طباد اهلل ،واطؾؿوا أن التؼوى وصقة اهلل لألولقن واآلخركن؛
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اال اهلل ( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ)[الـساء.]131:

وتؼوى اهلل  كجاتؽم كوم ُكـصب الصراط ،اال اهلل ( :ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ)
[مريم.]17-17 :

وهي برهاكؽم كوم تؾتبس األنور ،وهي برهاكؽم كوم تؾتبس األنور،
وكختؾط الظالم بالـور ،اال اهلل ( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ)[األكػال ،]92:جعؾـا اهلل وإكاكم نن الؿتؼقن ،وسؾِك بي وبؽم
سبقل الصالحقن ،إكه خقر نسمول.
عباد اهلل :لؼد بعث اهلل  نحؿدً ا  بالفدى ودكن الحق
ل ُقظفره طؾى الدكن كؾه ولو ِ
كره الؿشركون ،بعثه بالحـقػقة السؿحة ،فب َّقـفا
تؿت
ً
وتحركؿا
تبققـًا ،وأوضحفا كم أراد ربه  إباح ًة وكد ًبا،
وتحؾقال ،حتى َّ
ً

سـَّة اهلل ( ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ) [فاطر.]34:

واد أنركا اهلل  بطاطة هذا الـبي الؽركم  فؼال:

(ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ) [حممد. ]44:

بل ب َّقن  أن يف صاطته الفداكة التانة ،اال سبحاكه( :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) [النور.]43:

واال اهلل ( :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) [األحزاب.]77:

فـب ُّقـا  تدور طؾقه حقاتـا كؾفا ،ففو نحور حقاتـا
؛ هذا الـبي الؽركم الذي:
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ً
رسوال وجدته أشرف الرسل واألكبقاء.
 إذا كظرت إلقهزوجا نثال ًّقا رائ ًعا ً
طادال.
زوجا رأكته ً
 وإذا كظرت إلقه ًنغوارا.
بطال شجا ًطا
 وإذا كظرت إلقه نجاهدً ا وجدته ًً
كركؿا وجدته أجود الـاس ،
 وإذا كظرت إلقهً
وهؽذا سائر حقاته .
وتعؾقؿا ،وإرشا ًدا
 وإذا كظرت إلقه نرب ًّقا وجدته نن أفضل الـاس تربق ًةً
وتوجقفا .
ً
ٍ
جزئقة نن هذه الجزئقات الؿتـاثرة يف اضقة
وإذا نا جئـا كا طباد اهلل إلى
طـاكة الـبي  باألصػال ،وجدكا الـبي 
نن أروع الـاس تربق ًة والتػا ًتا إلى األصػال ،الذكن هم ارة األطقن ،وثؿرة
الػماد ،وزكـة الحقاة الدكقا.
كؼول اهلل ( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹) [آل عمران.]73:

ولذلك األصػال هم زكـة الحقاة الدكقا ،وهم ثؿرة الػماد ،وهم الؿتاع
الحسن نن نتاع هذه الدكقا ،وإذا نا جئـا إلى تربقة الـبي 
يف اضقة األصػال والعـاكة هبم ،كجد بلن األنر ابل اارتان الزوج بزوجته ،ذلك
أن نن حق الطػل طؾى والده أن كختار له أ ًنا صالحة ،ونن حق الطػل طؾى

صالحا.
زوجا
ً
أنه أن تختار ً
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ولذلك اال الـبي « :إِ َذا َأتَاكُم َمن تَر َضو َن ِديـَ ُه َو ُخ ُؾ َؼ ُه
َفز َِّو ُجو ُه ،إِ اَّل تَػ َع ُؾو ُه َتؽُن فِتـَ ٌة فِي اْلَر ِ
ض َو َفسا ٌد َعرِ ٌ
يض» (.)1
وكؼول الـبي « :تُـؽ َُح ال َؿر َأ ُة ِْلَر َبعٍ :لِ َؿالِ َفاَ ،ولِ َج َؿالِ َفا،
ولِحسبِفا ،ولِ ِديـِفاَ ،فاظ َػر بِ َذ ِ
ات الدِّ ِ
ين َترِ َبت َيدَ َ
اك» (.)9
َ
َ َ َ َ َ
ولذلك الطػل نن حؼه أن كعقش بقن أبوكن صالحقن ،وبقن أبوكن صقبقن
عوداكه الصالح.
ُكؾؼـاكه الخقر ،و ُك ِّ
كذلك عباد اهلل لم ِكؼف األنر طـد هذا الحد ،فالـبي 
دطا الزوجقن إلى أن كتحصـا بذكر اهلل ،وذلك يف أحرج الؿوااف ،يف الؿوااف
ص
ثم طدو نرت ِّب ٌ
الحؿقؿقة الخاصة ،ال كـسى الرجل أن كذكر اهلل ؛ ألن هـاك َّ
ؾوث هذه الـطػة ،ولذلك اال الـبي
ُكركد أن كـتفز الػرصة لالكؼضاض حتى ُك ِّ
ََّ « :ل َيؿـ َُع َأ َحدُ كُم إِ َذا َأتَى َأه َؾ ُه َأن َي ُؼ َ
ول :بِس ِم اهلل ِ ،ال اؾ ُف ام
الشق َطا َن َو َجـ ِ
ِّب ا
َجـِّبـِي ا
ان َما َر َزق َتـَا» (.)3
الشق َط َ
كعم عباد اهلل :إكه تحصقن ِ
سالحا فات ًؽا فتَّاكًا بالـسبة
بذكر اهلل الذي ُكؿ ِّثل
ً
ٌ

لؾشقطان ،فلشد نا طؾى الشقطان كوم أن كذكر اإلكسان اهلل .

وجه
كذلك كان كبقـا  كعتـي بؼضقة األصػال ،و ُك ِّ
( )1أخرجه الرتنذي يف ســه ( ،)1801وابن ناجه يف ســه ( ،)1291نن حدكث أبي
هركرة ◙ ،وحسـه األلباين يف سـن الرتنذي (.)309 /3
( )9أخرجه البخاري يف صحقحه ( ،)0828ونسؾم يف صحقحه ( ،)1199نن حدكث
أبي هركرة ◙.
( )3أخرجه البخاري يف صحقحه ( ،)111ونسؾم يف صحقحه ( ،)1131نن حدكث طبد
اهلل بن طباس ¶.
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الصحابة الؽرام ،والعربة بعؿوم الؾػظ ال بخصوص السبب إلى همالء
األصػال نـذ الؾحظات األولى التي كـتؼؾون هبا إلى هذه الدار.
كعم عباد اهلل :إكه ِذكر اهلل ،فؼد روي طن الـبي  بنس ٍ
ـاد
ُ
نحتؿ ٍل لؾتحسقن أكه َّ
كؼرع سؿعه أول نا
رخص باألذان يف أذن الطػل حتى َ
كؼرطه هذا ِ
الذكر العظقم الؿشتؿل طؾى التوحقد والشفادة هلل ،ولرسول اهلل
َ
 حتى ال كؽون لؾشقطان ٌّ
كصقب نع هذا الؿولود
حظ وال
ٌ
يف هذه الدار.
كذلك كان الـبي  الذي بعثه اهلل  رحؿ ًة لؾعالؿقن،
وجه و ُكرشد ؛
كان ُكع ِّؾم و ُك ِّ
من ذلك :اضقة العؼقؼة ،فؽان كؼول « :ك ُُّل غُ ال ٍم ُمرت ََف ٌن
بِ َع ِؼق َؼتِ ِه» (.)1
حق لؾؿولود طؾى والده أن كذبحفا يف كوم سابعه ،أو بعد ذلك نن
كعم إهنا ٌ
األكام ،وإن لؾعؼقؼة أثرا طجقبا يف حقاة الؿولود ،ففي ُت ِ
بعد الشقطان وحظه طن
ً
ً
هذا الؿولود بحول اهلل وبنذكه واوته.

كذلك عباد اهلل :كان الـبي  إذا جيء له بالؿوالقد كان
ُكربِّك طؾقفم  ،وكان كؿسح رؤوسفم بقده الشركػة ص َّؾى
اهلل وس َّؾم وبارك طؾقه.

وأما قضقة التبريك ففو كدطو اهلل  لفم بالربكة ،وكان 
( )1أخرجه أبو داود يف ســه ( ،)9031والرتنذي يف ســه ( ،)1099والـسائي يف ســه
( ،)1998وابن ناجه يف ســه ( ،)3190وأحؿد يف نسـده ( ،)98803نن حدكث
سؿرة بن جـدب ◙ ،وصححه األلباين يف سـن أبي داود (.)189 /3
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ربؿا حـَّؽفم ،فؽان ُكحـِّك األصػال ،فقؾوك تؿر ًة وكخؾطفا بؾعابه الشركف ،ثم
كد ُلك هبا َّ
نحل األسـان نن الولد ،وهذه سـَّ ٌة ثابت ٌة طن كبقـا .
و َنن تلنل يف تربقة الـبي وجدها تربق ًة طجقبة ،تجؿع

بقن نتطؾبات روح هذا الطػل وبدكه ،تربقة اائؿة طؾى التوفقق بقن نتطؾبات
الروح ،ونتطؾبات الجسد ،وكـزل إلى نستوى همالء األصػال ،إلى نستواهم
اإلدراكي ،وإلى نستواهم العؼؾي ،هؽذا كان كتعانل الـبي .

تلثقرا يف األوالد،
ومن جؿؾة ذلك :إحسان اسم تربقة الولد ،فنن لألسؿاء ً
ولذلك اال الـبي « :إِن َأحب َأسؿائِؽُم إِ َلى اهلل ِ عبدُ اهلل ِ
َ
ا َ ا
َ
الرح َؿ ِن» (.)1
َو َعبدُ ا
واالَ « :و َأصدَ ُق َفا َح ِ
ار ٌ
ثَ ،و َه اؿا ٌمَ ،و َأق َب ُح َفا َحر ٌب َو ُم ار ُة» (.)2
وكان الـبي  ربؿا أوصى بالتسؿقة بلسؿاء األكبقاء ،فؾؼد
ٍ
كثقر نن
وسؿى أوالد
سؿى باسم إبراهقم  سؿى ابـه
َّ
َّ
الصحابة  وأرضاهم (.)3

ذكرا أو ُأكثى ،سوا ًء
ولذلك كـبغي لإلكسان أن كعتـي باسم ولده سوا ًء كان ً
ذكرا أم ُأكثى كعتـي باسؿه طؾى صركؼة وهدي رسول اهلل
كان الؿولود ً
أثر يف كػسقة األصػال ،وكم نن
 ،وال شك بلن هذا فقه ٌ

( )1أخرجه نسؾم يف صحقحه ( ،)9139نن حدكث طبد اهلل بن طؿر ¶.
( )9أخرجه أبو داود يف ســه ( ،)1208والـسائي يف ســه ( ،)3090وأحؿد يف نسـده
( ،)12839نن حدكث أبي وهب الجشؿي ◙ ،وصححه األلباين يف سـن أبي
داود (.)901 /1
( )3أخرجه نسؾم يف صحقحه ( ،)9310نن حدكث أكس بن نالك ◙.
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صػ ٍل طاكى وتعرض ٍ
لعؼد وأزنات بسبب اسؿه حقـؿا كان ُكع َّقر به بقن أاراكه
َّ
وزنالئه يف الؿدرسة.

كوع
أال فؾتتؼوا اهلل كا طباد اهلل ،ولتحرصوا كذلك طؾى األسؿاء التي فقفا ٌ
وكوع نؿا كتـاسب نع االبن ال سقؿا الذكر،
وكوع نن اإلادام،
نن الشجاطة،
ٌ
ٌ
والتؽسر التي
وابتعدوا طن هذه األسؿاء الرخوة التي تدطو إلى الؾقن والر ِّاة
ُّ

كثقر نن الـاس.
ابتُؾي هبا ٌ

كذلك عباد اهلل :كان الـبي  ربؿا نازح األصػال
وداطبفم  ،فؾؼد كان إذا طاد نن ٍ
سػر ت َّؾؼاه األصػال فقػتح
فقػرون نـه ها هـا
كدكه الشركػتقن  كحتضـفم و ُكداطبفمُّ ،
وها هـا ،وربؿا أركبفم أنانه وأردففم خؾػه .
واال نر ًة ألحد غؾؿان الصحابةَ « :يا َذا اْلُ ُذكَق ِن» (.)1
صائر فطار
وجاء إلى أخٍ ألكس بن نالك و ُكؽـَى بلبي ُطؿقر ،واد كان طـده ٌ
نن اػصه ،فؽان كؼول لهَ « :يا َأ َبا ُع َؿقرَ :ما َف َع َل الـُغَق ُر؟» (.)9
ُكداطب هذا الطػل .
ولذلك نن الؿفم جدًّ ا أن ُتش َبع رغبة األصػال يف هذا الؾفو الؿباح ،ويف
هذا الؿزاح الربيء ،ويف هذا التوسع يف هذا الجاكب ،فنن لألوالد رغب ًة
( )1أخرجه أبو داود يف ســه ( ،)0889والرتنذي يف ســه ( ،)1229وأحؿد يف نسـده
( ،)19191نن حدكث أكس بن نالك ◙ ،وصححه األلباين يف سـن أبي داود
(.)381 /1
( )9أخرجه البخاري يف صحقحه ( ،)9192ونسؾم يف صحقحه ( ،)9108نن حدكث
أكس بن نالك ◙.
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جانح ًة يف اضقة الؿزاح والؾعب ،ولؼد نارسه الـبي .
وأكضا كان الـبي  نن جؿؾة تربقته ألصػال الصحابة
ً
 زرع الثؼة فقفم ،وإططائفم الؿؽاكة الالئؼة هبم ،كؼول أكس بن نالك
ٍ
غؾؿان فس َّؾم طؾقفم" (.)1
نر الـبي  طؾى
َّ " :
كا هلل! نا هذا الخؾق؟ إكه ُخؾق نحؿد بن طبد اهلل .
كثقر
ابتدأ الغؾؿان هو  بالسالم ،ولم كـتظر كؿا كـتظر ٌ
نؿن أكِف نن السالم طؾى األصػال ،بل بادرهم وسبق إلقفم بالسالم
 ،ولك أن تتخقل ندى هذا الشعور واإلحساس بالػرح
والؼقؿة حقـؿا كتؾؼى الطػل السالم نن همالء الؽرباء ال سقؿا رسول اهلل
.
ٍ
نجؾس نن
كذلك الـبي  كان نر ًة نن الؿرات يف
الؿجالس ،ف ُليت ٍ
بنكاء فقه لبنِ ،
فشرب نـه  فالتػت طن كؿقـه
فنذا غال ٌم نن غؾؿان الصحابة ،وطن كساره أشقاخ الؿفاجركن واألكصار أنثال
أبي ٍ
بؽر وطؿر  ،فالـبي  استلذن الغالم يف أن
ُكعطي همالء األشقاخ ،فؿا كان نن الغالم إال أن اال ً
كـم طن طؿق
اوال طجق ًبا ُّ
إكؿاكه ونحبته لرسول اهلل  ،فؼال :واهلل ألُوثر بـصقبي نـك

أحدً ا كا رسول اهلل ،اال الراوي :فت َّؾه فوضعه يف كدي الغالم (.)9

( )1أخرجه البخاري يف صحقحه ( ،)9911ونسؾم يف صحقحه ( ،)9190نن حدكث
أكس بن نالك ◙.
( )9أخرجه البخاري يف صحقحه ( ،)9301ونسؾم يف صحقحه ( ،)9838نن حدكث
سفل بن سعد ◙.
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زرع لؾثؼة ،وإططا ٌء لؾؿؽاكة ،ففذا الغالم لو أن الـبي
وال شك بلن هذا ٌ
 أططى غقره لربؿا حصل له نن اكؽساف الخاصر ،ونن خج ٍل
ربؿا كمثر يف كػسه صوال طؿره وحقاته ،هذا هو كبقـا .
كان كبقـا  كـ ُثر نحبته ونشاطره طؾى أوالده وأوالد بـاته،
كثرا طجق ًبا  ،فؾم تؿـعه ُأ َّبفة
وطؾى أصػال الؿسؾؿقن ً

الـبوة ،وال طؾو الؿؽاكة ،وال هذا الشغل الذي أخذ
الرسالة ،وال طظؿة
َّ
بحقاته ،لم كؿـعه أبدً ا أن كؼتطع واتًا ألصػاله وألصػال بـاته
.
فؽان كؿا كؼول أبو هركرة" :خرجت نع الـبي  ال
طظقؿا اد حصل ،ثم جاء طـد بقت
أنرا
ُكؽؾؿـي وال ُأكؾؿه،
َّ
ً
وضن أبو هركرة أن ً
فاصؿة  فرفع صوته نن وراء الباب كؼولَ « :أ َث ام ُلؽَع؟» ُكـادي حسـًا

جؿؾه وتز ِّكـه لرسول اهلل  ،فؿا لبث أن
وكاكت أنه تجفزه و ُت ِّ

حسن فاطتـؼه الـبي  ،واطتـق جدَّ ه 
خرج
ٌ
ثم اال« :واهلل ِ إِكِّي ُأ ُح ُّب ُه» هؽذا كان كبقـا .)1( 

ونر ًة رفع أحد أوالد بـاته فاصؿة طؾى ادنقه وأنسك بؽػقه ،ثم اال له:
«ار َقل» فلخذ كصعد كؿا كصعد األصػال حقـؿا كؾعبون نع آبائفم ،فوضع ادنقه
طؾى صدر رسول اهلل  ،ثم نا كان نن الـبي
 إال أن اطتـؼه وا َّبؾه (.)9

( )1أخرجه البخاري يف صحقحه ( ،)9199ونسؾم يف صحقحه ( ،)9191نن حدكث
أبي هركرة ◙.
( )9لم أاف طؾقه.
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وهؽذا كان أصػال الصحابة إذا سؿعوا برسول اهلل 
خرجوا نن بقوتاهتم ل ُقالاوكه ،فؽان كؿسح خدودهم ،وكؿسح رؤوسفم
كػرون كؿا كػعل بعض أصػال الؿسؾؿقن نن
 ولم كؽوكوا ِّ
ٍ
بجبقن نؼ َّطب،
غضـػر ،كليت
آبائفم؛ ألن بعض اآلباء إذا دخل البقت كلكه أسدٌ
ٌ
ٍ
ٌ
داخل إلى ساحة نعركة،
وبوجه نؽػفر ،وكليت -والعقاذ باهلل -كدخل وكلكه
فقػر األصػال نن ها هـا ونن ها هـاك.
ُّ
وبعض الـاس ولألسف  -وهي رسالة إلى الؿوضػقن ،وإلى نن كعؿل يف
السوق -بعضفم كسحب نشاكؾه إلى بقته ،بعضفم كسحب نشاكؾه الوضقػقة
والعؿؾقة إلى بقته فقخؾط األوراق ،وربؿا بعضفم والعقاذ باهلل ك َّػس طن صدره
بسب انرأته ،أو بضرب أوالده ،وهذه صركؼة الحؿؼى والؿغ َّػؾقن،
وطن غقظه ِّ
سبب نن أسباب وجود ٍ
كثقر نن األزنات ،ووجود
وصركؼة الجاهؾقن ،وهي
ٌ

ٍ
كثقر نن األصػال صوال طؿرهم ،وصوال حقاهتم.
كثقر نن ال ُع َؼد التي كحؿؾفا ٌ

أال فؾتتؼوا اهلل كا طباد اهلل ،ولتحرصوا طؾى الـظر يف هدي الـبي
 ،ويف تعانؾه نع أصػاله ونع أصػال الؿسؾؿقن ،أاول نا
تسؿعون وأستغػر اهلل لي ولؽم.
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اخلطبة الثانية
الحؿد هلل وكػى ،وص َّؾى اهلل وس َّؾم وبارك طؾى الـبي الؿصطػى ،وطؾى
نن بلثره ااتػى إلى كوم الحشر والؿـتفى.
أما بعد...
فاتؼوا اهلل كا طباد اهلل ،واطؾؿوا أن هدي الـبي  نع
األصػال ال تحتؿؾه خطب ٌة وال خطبتان ،وإكؿا الرجوع يف ذلك لي ولؽم إلى
هدكه يف دواوكن السـَّة ،فاكظروها بارك اهلل فقؽم وتلنؾوها ،وترجؿوها ترجؿ ًة
طؿؾق ًة يف وااع حقاتؽم نع أوالدكم ونع الـاس أجؿعقن.
ففذا كبقـا  رغم هذه الؿساحة الواسعة التي كان ُكضػقفا

وترهم يف اضاكا
و ُكعطقفا لفمالء األصػال نن الؿزاح والؾعب ،ونن تحؼقق َ

كثقرة إال أن الـبي  كان كزرع يف تراب ترائبفم اإلكؿان ،كان
كزرع يف اؾوهبم تؼوى اهلل  ،والتوكُّل طؾقه .
كؼول ابن طباس -وابن طباس كان غال ًنا كاف ًعا ،-نات الـبي
 وطؿره اقل :خؿس طشر سـة ،واقل :ثالث طشرة سـة،
ابن طباس  أردفه الـبي  خؾػه ثم اال لهَ « :يا غُ َال ٌم»
كؼول ابن طباس :اؾت :لبقك وسعدكك ،اال« :اح َػظ اهللَ َيح َػظ َ
ك ،اح َػظ اهللَ
ت ِ
اه َ
ت َفاست َِعن ِباهلل َِ ،واع َؾم َأ ان
ت َفاس َلل اهللََ ،وإِ َذا اس َت َعـ َ
ك ،إِ َذا َس َلل َ
َجد ُه ت َُج َ
ُكَ ،و َما َأخ َط َل َك َلم َيؽُن ل ُقصق َب َ
ك َلم َيؽُن ل ُقخطِئ َ
َما َأ َصا َب َ
كَ ،و َأ ان اْلُ ام َة لَو
وك بِ َشي ٍء َلم َيـ َػ ُع َ
اجت ََؿ َعت َع َؾى َأن َيـ َػ ُع َ
وك إِ اَّل بِ َشي ٍء َقد َك َت َب ُه اهللُ َل َ
كَ ،وإِن
وك بِ َشي ٍء َلم َي ُض ُّر َ
اجت ََؿ ُعوا َع َؾى َأن َي ُض ُّر َ
وك إِ اَّل ِب َشي ٍء َقد َك َت َب ُه اهللُ َع َؾق َ
ك،
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ِ
الص ُح ُ
ف» (.)1
ُرف َعت اْلَق َال ُم َو َج اػت ُّ
ٍ
وصقة طظقؿة أوصى هبا رسول اهلل  ابن طؿه
كا لفا نن
ابن طباس  وأرضاه ،والـبي  كان كؼولُ « :م ُروا
ِ ِ
ِ
وهم َع َؾق َفا َو ُهم َأبـَا ُء َعشرٍ،
قنَ ،واضرِ ُب ُ
الصالة َو ُهم َأبـَا ُء َسب ِع سـ َ
َأوَّل َدكُم بِ ا
َو َف ِّر ُقوا َبقـ َُفم فِي ال َؿ َض ِ
اج ِع» (.)9
دائؿا اآلباء أن كؽوكوا ادو ًة حسـة،
كان الـبي  كدطو ً
ً
ونثاال ح ًّقا يف اضاكا الرتبقة والتعؾقم ،فنن الرتبقة بالػعل أاوى نن الرتبقة
بالؼول ،كؼول اهلل  طن شعقب ( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ) [هود.]88:

فؿتى نا رأى الطػل والدكه ُكط ِّبؼان و ُكرتجؿان هذا اإلسالم ،وهذا الدكن،

وهذه األخالق ،ال شك بلهنم سقؽتسبوهنا اكتسا ًبا ،وكـتزطوهنا اكتزا ًطا،

ادكؿا االت:
و ُكشر ُبوهنا نن خالل أاوالفم وأطؿالفم وتصرفاهتم ،فنن العرب ً
حب أن كؽون ولدك ً
إاباال أو
سرااة ،فؽن أكت كؿا ُت ُّ
سر أبقه ،والطباع َّ
الولد ُّ

اتضاطا كسلل اهلل السالنة والعافقة.
إدبارا ،ارتػا ًطا أو
ً
ً

ولذلك الـبي  كان طـد أحد بقوتات األكصار ،فؽاكت
انرأ ٌة نن األكصار تؼول لطػ ٍل لفا واد ابضت كػفا :تعال َ
هاك ُأططك ،فالتػت
ِ
ين َأن تُعطِقـَ ُه؟» االت :تؿرة ،اال:
الـبي  إلقفا فؼالَ « :ما ُترِيد َ
( )1أخرجه الرتنذي يف ســه ( ،)9019وأحؿد يف نسـده ( ،)9992نن حدكث طبد اهلل
بن طباس ◙ ،وصححه األلباين يف سـن الرتنذي (.)991 /1
( )9أخرجه أبو داود يف ســه ( ،)120وأحؿد يف نسـده ( ،)9902نن حدكث طبد اهلل بن
طؿرو بن العاص ◙ ،واال األلباين يف سـن أبي داود ( :)133 /1حسن
صحقح.
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« َلو َلم يؽُن َل ِ
حس َبت َع َؾق ِك ك ََذ َبة» (.)1
َ
نا ترك الـبي  هذا األنر كؿر هؽذا ،حتى ك َّبه طؾقه
.
ونر ًة نن الؿرات كان طـد أحد األكصار ٌ
رجل نن األكصار ،فجاء أحد
وشؿه وا َّبؾه ،وأجؾسه يف
أبـائه نن الذكور كركض وكحتضن والده ،فلخذه
َّ
حجره ،وجاءت ُبـ َّق ٌة جارك ٌة صغقرة نن بـاته ،فلخذها ولم كػعل هبا فعؾه

بالغالم ،وأجؾسفا بجواره ،فاكتػض الـبي  لفذا الؿشفد ونا

ت َبقـ َُف َؿا؟» (.)9
تركه كؿر هؽذا ،بل أكؽر طؾقه بؼولهَ « :ه اال َعدَ ل َ

ولذلك الـبي  كان الؿربي الػاضل الؿثالي

دطوكا نن ٍ
كثقر نن الـظركات الرتبوكة التي تلتوكا نن هـا وهـاك ،وأدنـوا
وأكعؿوا الـظر يف دواوكن السـَّة ،ويف حقاة نحؿد بن طبد اهلل ،
والتي ُتؿ ِّثل نـفج حقاة يف جؿقع أنوركا وشموكـا ،اكظروا فقفا ،وتلنؾوها،
وااتبسوا نـفا هذا الؼ َبس الذي ُكـقر لؽم الدروب يف دكاجقل ضؾؿات هذه
الدكقا.
وفؼـي اهلل وإكاكم التباع الؽتاب والسـَّة ،وهداين وإكاكم إلى نا فقه
عز اإلسالم والؿسؾؿقن ،وأن كـصر طباده
رضواكه والجـة ،وأسلل اهلل  أن ُك َّ

الؿوحدكن ،وأن كجعل هذا البؾد آنـًا نطؿئـًا وسائر أوصان الؿسؾؿقن إكه هو
( )1أخرجه أحؿد يف نسـده ( ،)10189نن حدكث طبد اهلل بن طانر ◙ .ولم أاف
طؾى حؽم األلباين فقه.
( )9أخرجه الطحاوي يف شرح نعاين اآلثار ( ،)0011نن حدكث أكس بن نالك
◙ ،وصححه األلباين يف السؾسؾة الصحقحة (.)3820

05



العزكز الحؽقم.
الؾفم احػظـا نن بقن أكدكـا ،ونن خؾػـا ،وطن أكؿاكـا ،وطن شؿائؾـا ،ونن
فواـا ،وكعوذ بعظؿتك أن كُغتال نن تحتـا ،الؾفم و ِّفق جؿقع الؿسؾؿقن
والؿسؾؿات ،الؿمنـقن والؿمنـات لؿا ُتحب وترضى ،الؾفم و ِّفق والة أنوركا
لؿا ُتحب وترضىُ ،
وخ ْذ بـواصقفم لؾربِّ والتؼوى ،وو ِّفق الؾفم إنانـا وولي
وأطز به كؾؿتك ،واجعؾه
أنركا بتوفقؼك ،وأكده بتلكقد ،الؾفم اكصر به دكـك،
َّ
وكصرا لإلسالم والؿسؾؿقن ،وو ِّفق الؾفم جؿقع ح َّؽام اإلنارات
رد ًءا وطوكًا
ً
لؿا ُتحب وترضىُ ،
وخ ْذ بـواصقفم لؾربِّ والتؼوى كا رب العالؿقن.

الؾفم ارزاـا خشقتك يف الغقب والشفادة ،وكؾؿة الحق يف الغضب
وارة ٍ
طقن ال
كعقؿا ال كـػذَّ ،
والرضا ،والؼصد يف الػؼر والغـى ،وكسللك الؾفم ً

تـؼطع ،وكسللك الرضا بعد الؼضاء ،وبرد العقش بعد الؿوت ،وكسللك الؾفم
لذة الـظر إلى وجفك ،والشوق إلى لؼائك يف غقر ضراء نضرة ،وال ٍ
َّ
فتـة
َّ
َّ
نض َّؾة ،برحؿتك كا أرحم الراحؿقن.
ٍ
الؾفم ز ِّكـا بزكـة اإلكؿان ،واجعؾـا هدا ًة نفتدكن ،الؾفم ِّ
نحؿد
صل طؾى
وطؾى آل نحؿد كؿا صؾقت طؾى آل إبراهقم إكك حؿقدٌ نجقد ،وبارك طؾى
ٍ
نحؿد وطؾى آل نحؿد كؿا باركت طؾى آل إبراهقم إكك حؿقدٌ نجقد.

