الرمحة باألطفال
لفضيلة الشيخ الدكتور
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الرمحة باألطفال
إن الحؿد هلل ،كحؿده وكستعقـه وكستغػره ،وكعوذ باهلل من شرور أكػسـا
ومن سقئات أطؿالـا ،من يفده اهلل فال مضل له ،ومن يضؾل فال هادي له،
وأشفد أن ٓ إله إٓ اهلل وحده ٓ شريك له ،وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسوله.
( ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) [آل

عؿران.]201:
( ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) [الـساء.]2:
( ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ )[األحزاب.]62-60:
ٍ
أما بعد؛ َّ
محؿد
الفدي َهدي
فنن خقر الؽالم كال ُم اهلل ،وخقر َ
ٍ
بدطة
 ،وشر إمور ُمحدثاهتا ،وكل ُمحدثة بدطة ،وكل
ضاللة.
إن ُخؾق الرحؿة مِن ِّ
طباد اهلل! َّ
أجل إخالق وأطظؿفاُ ،خؾق الرحؿة
الذي هو مقزان العدل بقن الـاس بنذن اهلل طز وجل .هذه الرحؿة التي هي
صػ ٌة من صػات اهلل طز وجل ،طؾى ما يؾقق بجالله وطظؿته ،فاهلل سبحاكه
وسؿى كػسه الرحقم ،واشتق مـفؿا صػة الرحؿة له ،
سؿى كػسه الرحؿن،
َّ
َّ
وهي من الصػات الذاتقة ،الؿالزمة لؾذات اإللفقة  وتؼدَّ س.
قال سبحاكه( :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ) [األكعام ،]45:ووصف
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كبقه  بالرحؿة ،فؼال( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸
﮹) [التوبة.]217:
فالـبي  اتصف بصػة الرحؿة ،والرحؿة يف كواحي
لؿن تلمل يف سقرة الـبي .
حقاته كؾفا ضاهر ٌة َ
حث الـبي ♥ طؾى التخ ُّؾق بخؾق الرحؿة ،وب َّقن َّ
وقد َّ
أن
الراحؿون يرحؿفم اهلل ،فؼد صح طـه  أكه قال« :الر ِ
ون
اح ُؿ َ
َّ
َّ
ِ
ِ
الر ْح َؿ ُنْ ،ار َح ُؿوا َم ْن فِي ْاألَ ْر ِ
الس َؿاء(.»)1
ض َي ْر َح ْؿؽ ُْم َم ْن في َّ
َي ْر َح ُؿ ُف ُم َّ
فقجب طؾى كل مسؾم ومسؾؿة أن يتخؾق بخؾق الرحؿة ،وأن يظفر ذلك
طؾى جوارحه ،وأن تظفر آثار الرحؿة يف سؾوكقاته؛ مع اإلكسان ،ومع
الحقوان ،ومع الـبات ،ومع الؿسؾؿقن ،ومع غقر الؿسؾؿقن ،هذا هو الؿسؾم
الذي يجعل من الرحؿة طـواكًا له ،يف جؿقع تصرفاته وأقواله وأفعاله.
َّ
واسع جدً ا ،ومؿا ُأمركا برحؿتفم
باب
ٌ
وإن باب الرحؿة أيفا الؿممـون ٌ
ضعقف ،وصى اهلل هبم ،ووصى رسوله  هبم ،أٓ
جـس
ٌ
ٌ
وهم إصػال ،هذا الجـس الضعقف ،فؼد وصى الـبي 
والحـو لفم؛ ذلك ٕهنم جـس ضعقف ،يحتاج
برحؿتفم ،وبالعطف طؾقفم،
ِّ
إلى َمن يحؿ َقه ،ويحتاج إلى َم ْن يرطاه.
ولذلك تؿثؾت رحؿة الـبي  مع إصػال يف كواحي
رحقؿا بإصػال يف بقته ،وبلصػال الـَّاس
كثقرة ،فالـبي ♥ كان
ً
أجؿعقن ،صؾى اهلل وسؾم وبارك طؾقه ،وهو قدوتـا ،
( )1أخرجه أبو داود ( ،)9491والرتمذي ( ،)1499وأحؿد ( ،)4949وغقرهم من
حديث طبد اهلل بن طؿرو ﭬ ،وصححه إلباين يف «السؾسؾة الصحقحة» (.)499
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(ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ) [األحزاب.]12:
وقد جاءت الرحؿة هبذا الجـس يف مسؾك الـبي  يف
قضايا ُمتعدِّ دة.
ٍ
صبقان إٓ وسؾم طؾقفم،
ِمن ذلك :أن الـبي ♥ ما مر طؾى
ٍ
صبقان إٓ
مر الـبي ♥ طؾى
 ،يؼول أكس :ما َّ
خدي كل
فؿر طؾى صبقان ،فلخذ يؿسح
ّ
وس َّؾم طؾقفم ،وقال :كـت مر ًة معهَّ ،
بخدي  وبارك .ووصف مِن
واحد مـفؿا ،ثم بدأ يؿسح
ّ
يػوح من يده الؽريؿة
َبرد كػه ،ومِن َبرد يده ،ومِن العطر الذي كان
ُ
.)1(
بل َّ
إن رحؿة الـبي  تجاوزت ذلك؛ حقث كاكت مر ًة
من الؿرات يخطب طؾى الؿـرب ،وإذا بالحسقن َق ِد َم الؿسجد فلخذ يتخطى
رقاب الـاس .فالرحؿة التي امتأل هبا قؾب الـبي صؾى اهلل طقؾه وسؾم ،جعؾه
يؼطع الخطبة ويـزل طن درجات الؿـرب ،ويذهب إلى الحسن أو الحسقن
الذي كان يتعثر يف ٍ
صغقرا ،فرفعه
ثوب صوي ٍل يؾبسه ،وكان إذ ذاك غال ًما
ً
 ،وحؿؾه ،ثم رقى الؿـرب ل ُقؽؿل خطبته ،وتال قول اهلل طز
وجل ،بعد أن قال« :صدق اهلل( :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ)
[التغابن.)9(»]24:
( )1أخرجه البخاري ( ،)4999 ،1491ومسؾم ( )9112من صرق طن أكس ﭬ.
( )9أخرجه أبو داود ( ،)1124والرتمذي ( ،)1999والـسائي يف «الؽربى» (،)1991
وغقرهم من حديث بريدة ﭬ ،وصححه إلباين يف «صحقح أبي داود»
(..)1214
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لؽ َّن ِطرق الرحؿة يف صدر الـبي  ،جعؾه ٓ يصرب أبدً ا،
وهو يرى ابن ابـته يتعثر بثوبه ،ويتخطى رقاب الـاس .تؾك الرحؿة قادت
الـبي  إلى أن يحؿل هذا الطػل الصغقر معه طؾى الؿـرب،
ف ُقؽؿل خطبته .
بل مر ًة من الؿرات َق ِدم الـبي  ل َقم َّم الصحابة يف
وطؾي ،إ َّما
الصالة ،وقد حؿل طؾى إحدى يديه إحدى أحد أوٓد فاصؿة
ّ
الحسن أو الحسقن ،فؾؿا قرأ كان يحؿؾه ،فنذا ركع وضعه ،ومر ًة من الؿرات
أبطل  يف رفع رأسه من السجود ،حتى أقؾق ذلك أصحاب
كثقرا؛ فؾؿا رفع
الـبي  ،فلصال السجود
ً
 ،واكتفى من صالته قدَّ م آطتذار ٕصحابه ﭫ وقد
سللوه :ما الذي جرى؟ لؼد خشقـا طؾقك يا رسول اهلل؟ أو أن الوحي يـزل
طؾقك ،فؼال« :ك ُُّل َذلِ َ
ت َأ ْن ُأ َع ِّج َؾ ُه َحتَّى
ك َل ْم َيؽ ُْن َو َلؽِ َّن ا ْبـِي ْارت ََح َؾـِي َف َؽرِ ْه ُ
ِ
اج َت ُه» أو كؿا قال .)1(
َي ْؼض َي َح َ
قام هذا الغالم والـبي  ساجدٌ  ،فركب طؾى ضفر الـبي
 ،ولم يتحرك الـبي  ،ولم ُيؼؾق ُلعبته،
لعبة هذا الغالم؛ وإكؿا تركه يلخذ حؼه من ال َّؾعب طؾى ضفره الشريف ،صؾى
اهلل وسؾم وبارك طؾقه.
أين ِغ ُ
الظ الطباع؟ أين ُق َساة الؼؾوب مِن هذا الخؾق العظقم لؾـبي
؟
( )1أخرجه أحؿد ( ،)14211والـسائي يف «الصغرى» ( ،)1191وغقرهؿا من حديث
شداد بن الفاد ﭬ ،وصححه إلباين يف «صػة صالة الـبي /9( »
.)991
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بل إن الـبي ♥ ،وهو الذي كان يحب اإلصالة يف الصالة،
كان إذا سؿع بؽاء الصبي ،كان يخػف من صالته )1(؛
رحؿ ًة بلم الغالم الذي يبؽي يف ممخرة الصػوف ،إهنا الرحؿة ،لو تشؽؾت
إكساكًا لؽاكت محؿدً ا .
صػال يف حقاته
هذا هو كبقـا  ،الذي ما ضرب امرأ ًة وٓ ً
رحقؿا هبم ،صؾوات ربي وسالمه طؾقه ،حتى إذا
 ،بل كان
ً
ٍ
سػر ،كان من شدة تعؾق إصػال به
كان  يؼدُ م من
 وبارك طؾقه ،كاكوا يرقدون كحوه ،ويصبحون كـػتقه ،ثم
يحؿل إصػال بقن يديه ،و ُيركبفم خؾف ضفره طؾى الدابة ،صؾى اهلل وسؾم
وبارك طؾقه.
يؼول أكس( )9الذي َخدَ م الـبي  طشر سـقن ،وكان
لي الـبي
طؿره يف بداية الخدمة طشر سـقن ،قال :واهلل ما قال ّ
ٍ
ٍ
لشيء لم أفعؾه ل ِ َم َل ْم تػعؾه.
لم فعؾته ،وٓ
 لشيء فعؾته َ
كان الـبي ♥ ُير ِّبي باإلشارة ،و ُير ِّبي بآبتسامة ،و ُير ِّبي
بالصؿت ،و ُير ِّبي بالؽالم ،و ُير ِّبي بؿفارات آتصال ،التي طجزت فـون
اإلدارات والتدريب أن تصل أو تداين أو ْ
تؼرب من مـفج الـبي
أن ُ
.
كعم طباد اهللَ ،من أراد الرتب َّقة الحؼة ففي يف سقرة الـبي صؾى اهلل طقؾه
وسؾم ،أين كحن أيفا الؿسؾؿون مؿا كسؿع وكؼرأ وكشاهد مِن قضايا تؼ ِّطع
كِقاط الؼؾوب ،وتبعث الحزن وإسى يف الـػوس ،وتصقب اإلكسان بالحرج،
( )1أخرجه البخاري ( ،)929طن أبي قتادة إكصاري ﭬ.
( )9أخرجه مسؾم ( ،)9124طن أكس ﭬ.
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ٍ
أخبار تلتقـا من هـاك ،ومن هـا ،من أقوا ٍم يزطؿون
وبضقق الصدر الدائم ،من
أهنم متَّبعون لؾـبي  ،يؿارسون أقصى أكواع العذاب،
وأقسى أكواع التَّـؽقل بلصػالفم ،فـسؿع مر ًة من رج ٍل يحبس ابـه يف الحؿام -
طافاكا اهلل وإياكم -والحؿام أو دورة الؿقاه هي مؽان الشقاصقن؛ كؿا ب َّقن الـبي
َّ 
أن الشقطان سلل ربه ،سلله بقتًا ،فاختار له الؿرحاض.
أين كحن من تؾك الؼصص التي واهلل إهنا لتؼ ِّطع كِقاط الؼؾوب ،من رج ٍل
يشد ِوثاق صػؾه الصغقر ،ف ُقحبس الدم يف يده ،فقؼرر إصباء برت ذراطقه؛ وذلك
ٓحتباس الدَّ م يف ذراطقه ،أين كح ُّن من أولئك أباءِ ،غالظ الطباع ،و ُقساة
الؼؾوب ،قؾوهبم كالحجارة أو أشد قسوةً.

وكذلك ُي ْس ِفم يف هذا بعض إمفات الالئي ا ْكتُزطت الرحؿة من قؾوهبن،
فلصبحن كالوحوش الؽاسرات ،أين كحن مِن تؾك الؼصص ،ومن مـفج
الـبي ؟
كثقر من إصػال من قِبل آبائِفم ٓ ،من ِق َبل
قرأتم وقرأكا ،ما ُأصقب به ٌ
جقراهنم ،وٓ مِن ِق َبل أطدائفم ،إكؿا من قِ َبل آبائفم وأمفاهتم ،الذين يـبغي أن
يؽوكوا أكثر الـاس رحؿ ًة بلوٓدهم ،وكسلل اهلل العافقة والسالمة.
ٍ
ٍ
بحرقة تؿأل صدره ،مِن أباء
شديد،
بلسى
وإن الؿرء وهو يتحدث ،يشعر
ً
فعال خاص ًئا .إهنا تربق ٌة
َمن ُيطػئ أطؼاب السجائر يف جسد ولده؛ لؽوكه فعل ً
واهلل ٓ تؿت باإلكساكقة بصؾة ،فؽقف بدين اإلسالم؟ الذي جاء بالرحؿةٓ ،
حرج طؾى جـسقن اثـقن،
سقؿا مع الضعػاء ،والـبي َّ 
الؿرأة والقتقم.
همٓء إصػال أشبه بإسارى ،وأشبه بإيتام ،حقـؿا يؽوكوا بقن يديك،
ِ
فاتق اهلل أيفا الؿسؾم ،وحقـؿا كُـبه طؾى هذا إمر ٓ ،أزطم أبدً ا أن هذه ضاهرة،
ٍ
إكسان ،يدطوه إلى أن
ٓ وربي؛ فالخقر كثقر ،والوازع الطبقعي يف كػس كل
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ِ
كصوص الؼرآن والسـة ٓ ،كجد هذه
رحقؿا مع ولده .وحقـؿا كتلمل يف
يؽون
ً
الـصوص بتؾك الؽثرة التي يلمر اهلل طز وجل هبا إوٓد برب والديفم؛ وإكؿا
كصا أو كصقن يلمر أباء برطاية أوٓدهم ،لؿاذا؟
كجد ً
رحقؿا
الجبؾي ،يدطو اإلكسان إلى أن يؽون
عي ،والوازع
ً
ّ
ٕن الوازع الط ْب ّ
طؾى صػؾه ،شػق ًؼا طؾقه ،ولؽــي حقـؿا ُأك ِّبه طؾى هذا؛ لعؾؿي بلن الـاس جؿق ًعا
ي َّطؾعون ،ويسؿعون ،ويؼرأون ،طرب هذه الثورة الؿعؾوماتقة ،وآتصآتقة،
ويشاهد اإلكسان الخرب يف أقصى إرض الؼص َّقة ،طؾى الفواء مباشرة،
ٍ
بصؾة ،يجب أن كشن الغارات
يشاهدون مظاهر ُمحزكة ٓ ،تؿت إلى الدين
ٍ
صريق؛ ٕن ديــا الحـقف جاء وربي
طؾقفا ،وأن كحارهبا من كل مـربٍ ،ويف كل
بلطظم ما يؿثل حؼوق الطػل يف هذه الدكقا .فاإلسالم راطى حؼوق الطػل قبل
أن يؽون كطػةً ،ثم يف مراحل تؽويـه ،بل حتى يف ِ
ـي رضاطته ،يلمر اإلسالم
س
ِّ
بلن يراطي اإلكسان حق هذا الطػل؛ تديـًا وتعبدً ا هلل طز وجل.
شؼي ،وما
اهلل اهلل أيفا الؿممـون ،بالرحؿة ،فؿا كُزطت الرحؿة إٓ من
ٍّ
رحقم« ،الر ِ
ٍ
الر ْح َؿ ُن ْار َح ُؿوا َم ْن فِي
ُزرطت الرحؿة إٓ يف
اح ُؿ َ
ون َي ْر َح ُؿ ُف ُم َّ
َّ
ض يرحؿؽُم من فِي السؿ ِ
اء( »)1جعؾـي اهلل وإياكم من الراحؿقن
ْاألَ ْر ِ َ ْ َ ْ ْ َ ْ
َّ َ
الؿرحومقن ،ودلـي وإياكم طؾى ما فقه الرضا ودخول الجـة بجوار سقد
الؿرسؾقن.
وأستغػر اهلل لي ولؽم ،ولسائر الؿسؾؿقن مِن كل ٍ
ُ
ذكب
أقول ما تسؿعون،
ُ
ٍ
وخطقئة ،و يا َف ْوز الؿستغػرين ،أستغػر اهلل.
الحؿدُ هلل وكػى ،وصؾى اهلل وسؾم وبارك عؾى الـبي الؿصطػى ،وعؾى
َمن بلثره اقتػى ،إلى يوم الحشر والـفى.
( )1سبق تخريجه.
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اخلطبة الثانية
َّأما بعدُ :
فقا أيفا الؿممـون ،حقـؿا كـ ِّبه طؾى قضقة الرحؿة طؾى جـس إصػال طؾى
وجه الخصوص ٓ ،يعـي بالضرورة أبدً ا أن يجعل اإلكسان الحبل لطػؾه طؾى
قائم طؾى الوسطة
غاربه ،يػعل ما يشاء ،ويؼول ما يشاء ،كال ،فنن ديــا ٌ
دين ٌ
وآطتدال ،فؽؿا أكه يدطو إلى طدم التجاوز يف ضؾم إبـاء ،أو يف ضؾم

إوٓد ،أو الؼسوة طؾقفم ،الؼسوة الؿػرصة ،كذلك الشريعة اإلسالمقة ،تـفى
سبفؾال ،يعقش طؾى
ً
طن التػريط أو ترك الحبل طؾى غارب الطػل ،أو تركه
هامش الحقاة ،أو أكه يتؾؼف إخالق السقئة من هـا وهـاك ،فالـبي
 كان يربي بالؼول وباإلشارة ،فؿر ًة يؼول طؿر بن أبي
كـت مع الـبي 
سؾؿة،
ربقب الـبي ُ :
ُ
كَ ،وك ُْل ِم َّؿا َي ِؾ َ
طؾى مائدة ،فؼالَ « :يا ُغالَ ُمَ ،س ِّم اهللََ ،وك ُْل بِ َق ِؿقـ ِ َ
قك(.»)1
ففذه تربق ٌة من الـبي  ،وأكت حقـؿا ترى ابـك طؾى
ٍ
مخالػة يف الؼول ،أو يف الػعل ،فالواجب طؾقك أن تـبفه ،بل إن الـبي

ِ 
أذن لـا بضرب إوٓد حقـؿا يتخ َّؾػون طن الصالة ،فؼال
ِ ِ
ِ
قن،
الص َالة َو ُه ْم َأ ْبـَا ُء َس ْب ِع سـ َ
ُ « :م ُروا َأ ْو ََل َدك ُْم ِب َّ
وه ْم َع َؾ ْق َفاَ ،و ُه ْم َأ ْبـَا ُء َع ْش ٍر َو َف ِّر ُقوا َب ْقـ َُف ْم فِي ا ْل َؿ َض ِ
َو ْ
اج ِع( »)9فلرشد إلى
اضرِ ُب ُ
ضرب إوٓد ،حقـؿا يبؾغون طشر سـقن وهم ٓ يصؾون ،والضرب الؿؼصود

( )1أخرجه البخاري ( ،)9194ومسؾم ( ،)9299من حديث طؿر بن أبي سؾؿة ﭬ.
( )9أخرجه أبو داود ( ،)949وأحؿد ( ،)4464والحاكم يف الؿستدرك ( ،)926من
حديث طبد اهلل بن طؿرو ،وحسـه إلباين يف «الؿشؽاة» (.)999

00

طظؿا،
به ضرب التلديب ٓ ،ضرب التعزيل ،ذلك أن ضرب التلديب ٓ يؽسر ً
وأثرا ،وإكؿا ضرب التلديب
وٓ
ُ
لحؿا ،وٓ يشق جؾدً ا ،وٓ ُيبؼي كدم ًة ً
يبضع ً

قائم طؾى زجر الولد ،وضربه ضر ًبا غقر ُمربحٍ إن هو أبى ذلك.
ٌ

وقبل الضرب هـاك مراحل كثقرة ،هـاك الحوافز ،وهـاك الرتغقب ،وهـاك
ٍ
ٍ
ٍ
متلخرة،
هنائقة
مرحؾة
التشجقع ،وهـاك مسالك كثقرة ،وإكؿا الضرب يليت يف
يسؾؽه إب إن هو قدَّ ر َّ
أن هذا الضرب كافع.
كعم طباد اهلل ،وقد كان الـبي صؾى اهلل طقؾه وسؾم ُيربي باإلشارة ،و ُيربي

أكؿوذجا
بالؼدرة  ،فؽؾؿا كـت أيفا إب ،كؾؿا تؽون
ً

سر
ً
صالحا ٓبـك ،ففو سقؼتدي بك بنذن اهلل طز وجل؛ ٕن الولد كؿا يؼولون ُّ
أبقه ،فؽن أكت ً
وإكثارا.
وإدبارا ،إقال ًقا
إقبآ
ً
ً
وفؼـي اهلل وإياكم ٓتباع الؽتاب والسـة ،وقادين وإياكم إلى ما فقه رضواكه
والجـة ،ورحؿـا وإياكم جؿق ًعا أيفا الؿسؾؿون والؿسؾؿات ،ودلـا طؾى ما فقه
سؿقع مجقب.
ُرشدكا وفالحـا ،إن ربي
ٌ
الؿجتبى ،إذ أمركم
هذا وصؾوا وسؾؿوا طؾى الـبي الؿصطػى ،والرسول ُ

اهلل طز وجل بالصالة والسالم طؾقه ،فؼال وهو أصدق الؼائؾقن( :ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ )
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