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 تربية األبناء
 د. حممد توفيق رمضان البوطي

 ُقوا َآَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَاأمَّا بعد فيا أيُّها املسلمون؛ يقول ربنا تبارك وتعاىل يف كتابه الكرمي: 
َها َواْلَِْجاَرةُ  النَّاسُ  َوُقوُدَها نَارًا َوَأْهِليُكمْ  أَنْ ُفَسُكمْ   أََمَرُهمْ  َما اللَّهَ  يَ ْعُصونَ  َل  َداد  شِ  ِغََلظ   َمََلِئَكة   َعَلي ْ
كلكم راع وكلكم »قال:   أنَّ النيب وروى البخاري  عن عبد اهلل بن عمر  يُ ْؤَمُرونَ  َما َويَ ْفَعُلونَ 

ملرأة رعيته، والرجل راع يف بيته ومسؤول عن رعيته، وامسؤول عن رعيته، فاإلمام راٍع وهو مسؤول عن 
راعية يف بيت زوجها وولده، وهي مسؤولة عن رعيتها، وعبد الرجل راٍع على مال سيده وهو مسؤول 

 عن رعيته، آل فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"

سه بالدرجة عن نف أيُّها املسلمون؛ مسؤولية اإلنسان يف الدنيا أوسع من دائرة نفسه، فهو مسؤول
ا تشمل من هم  األوىل، ومسؤول عن أسرته مث إن مسؤوليته تتسع وتتسع حىت تشمل اجملتمع كله، إَّنَّ
يف عهدته من زوجة وولد، واملسؤولية متبادلة، فالزوج مسؤول عن زوجته والزوجة مسؤولة عن زوجها، 

 عزَّ وجل، ف مسؤول عما اسرتعاه اهللومسؤولة عما اسرتعاها اهلل يف بيت زوجها، والولد يف سن التكلي
واألمانة اليت يف عهدة هؤلء مجيًعا، تشمل املال والنفس وسائر ما يف العهدة، وأخطر أنواع املسؤولية؛ 
مسؤولية املرء عمَّن يف عهدته وقد ائتمنه اهلل تعاىل عليهم يف شأن دينهم وأخَلقهم وقد صرح بذلك 

 َواْلَِْجارَةُ  النَّاسُ  وُدَهاَوقُ  نَارًا َوأَْهِليُكمْ  أَنْ ُفَسُكمْ  ُقوا َآَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها ايَ بيان اهلل عزَّ وجل عندما قال: 
فنحن مؤمتنون على من اسرتعانا اهلل تعاىل يف عهدتنا من دينهم وأخَلقهم باإلضافة إىل املسؤولية عن 
النفقة وأسباب املعيشة من سكن وطعام وكساء وشراب، كل ذلك حنن مسؤولون عنه وعلينا أن نتحمل 

 مسؤولياتنا جتاه من هم يف عهدتنا.

مييز؛ ك عن ولدك ل تبدأ حني ولدته ول حني سن التمىت تبدأ مسؤولية املرء عن أولده؟ مسؤوليت
اختياره  ألنَّ على املرء أن يضع يفبل تبدأ من حني اخرتت أمَّ هؤلء األولد، من حني اخرتت زوجتك؛ 

 أنَّ هذه الزوجة ستصبح أم أبنائه وبناته، عندما ختتار زوجتك؛ إمنا ختتار من ستكون أمَّ  بعني العتبار
إليها برتبيتهم وتوجيههم حال غيابك وانشغالك بكسب الرزق أو األمور العامة، أطفالك، وتعهد 

وعندما تبين بيتك وتتزوج تبدأ مسؤولياتك من اللحظة اليت صارت هذه الزوجة عندك، فتعاشرها كما 
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 ها يفوحتسن معاملتها وتكون قدوة هلا يف سلوك بِاْلَمْعُروفِ  َوَعاِشُروُهنَّ أمر اهلل عز وجل باملعروف 
تدينها يف استقامتها، جيب أن تضع بعني العتبار أن تكون هي وأنت فرسي رهاٍن يف التسابق والتنافس 
يف طاعة اهلل عزَّ وجل، هذا باإلضافة إىل مسؤولياتك عن النفاق على زوجتك وعمن سريزقك اهلل 

عل ب وكساء، وأن جتتعاىل من األولد، أن توفر هلم أسباب املعيشة الكرمية من سكن وطعام وشرا
بيتك الذي أكرمك اهلل عزَّ وجل به ومن يف بيتك؛ أن جتعل من هذا البيت بيت الذكر بيت الدين 

ة بيت التقى، بيت التنافس يف طاعة اهلل عزَّ وجل، بيت التوادد والرتاحم، حىت تشيع يف البيت املَلطف
ة وتَلوة لتبادر هي أيًضا بدورها إىل الصَلوالكلمة الطيبة، فتبادر إىل الصَلة وتَلوة القرآن والذكر؛ 

القرآن والذكر، وتتجنب يف كَلمك وحديثك الكلمات القاسية اليت من شأَّنا أن جترح شعور من 
يسمعها وتتجنب تلك اليت تكون فيها من األذية مال يرضى اإلنسان السوي هبا، أن تكون عبارتك 

بعد  ن التهذيب واخللق واللطف ومراعاة املشاعر،اليت تستخدمها عبارات منتقاة على أعلى مستوى م
ذلك هذا السلوك اْلسن يف حياتك الشخصية وأمام زوجتك وأمام أولدك سينعكس بشكل تلقائي 
عليهم هم، فتبادلك اللطف باللطف، وتبادلك الصدق بالصدق، وتنافسك يف طاعتك وعبادتك 

بة اهلل ولتذكرك ا باهلل وتذكر أنت ربك، ذكرها مبراقمنافسة فرسي الرهان يف التقرب إىل اهلل تعاىل، ذّكره
هي أيًضا بدورها، لتكونا يف طريق اهلل عزَّ وجل متنافَسني متقاربني، وعندما تكونان كذلك تشيع يف 
البيت وبني األولد تلك اللغة الراقية اليت مل يسمع أحد من األبناء والبنات إل كلماهتا، الكلمات 

سنة الكلمات الطيبة، جتنب يف بيتك أن تتكلم الكَلم السيء؛ ألنَّ هذا الكَلم اللطيفة الكلمات اْل
السيء عندما يسمعك ولدك تنطق به؛ فإنه سينطق به، وستجد أثر سوء سلوكك يف أبنائك، وستجد 
زوجتك سوء سلوكها يف بناهتا؛ لذلك جتنب ما فيه األذى أو اإلساءة من األلفاظ أو املعاملة. إذا نودي 

ة فبادر إىل الصَلة، وكن حريًصا على أن ل يسابق صَلتك شيء من الهتمامات؛ بل ليكن للصَل
اهتمامك األول عند املناداة إىل الصَلة أن تتجه إىل الصَلة، أن تتجه إىل عبادتك، أن ترى زوجتك 
وأولدك منك شدَّة اْلرص على صَلتك، ألنَّ ذلك يعكس مدى خشيتك من اهلل ومدى حمبتك هلل 

مدى مراقبتك هلل سبحانه وتعاىل فينعكس هذا الشعور على قلوب أفراد هذه األسرة من زوجة وأبناء و 
وبنات، فينعكس على سلوكهم أيًضا مبا ينسجم مع تطلعاتك يف تربيتهم، أولدك بناتك أمانة يف 

تشوهنها،  عنقك، وقد اسرتعاك اهلل هذه األمانة أودع يف أبنائك وبناتك فطرة سوية فَل تفسدَّنا ول
ء إنَّ اهلل سبحانه وتعاىل عندما رزقك هؤلء البنات وهؤل «فأبواه يهودانه أو ميجسانه أو ينصرانه»
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األبناء أرسلهم لك صفحة بيضاء فَل تكتنبَّ عليها إل الكَلم الطيب إل السلوك السوي إل األخَلق 
الطيبة إل اإلميان والستقامة، هذا الذي ينبغي أن تفعله، وهبذا تكون قد محيت أسرتك إىل حٍد بعيد، 

، سرية م سرية النيب اجلس إىل أبنائك وتدارس معهم القرآن، اجلس إىل أبنائك وبناتك وادرس معه
الصحابة الكرام يف بطولهتم يف جهادهم يف تضحياهم يف صدقهم يف أمانتهم يف أخَلقهم يف وفائهم 
يف كرمهم وسخائهم يف ترامحهم؛ لكي تصبح تلك املثل هدفًا يف سلوك أبنائك وبناتك، وجيب أن 

لك. علمهم نة إىل حتقيق ذترتجم أنت معىن هذا اهلدف يف شخصيتك أنت ليجدوا فيك القدوة اْلس
الطهارة والنظافة، الطهارة يف العبادات، والنظافة لسَلمة اْلياة والعيش، ألنَّ كَل األمرين مطلوب منك 
و مطلوب من كل إنسان يريد أن يرعى شؤون دينه وشؤون دنياه وسَلمته وصحته، علمهم الطهارة 

وقف اهلل، حبب إليهم طاعة اهلل، ذكرهم بامل والصَلة حبب إليهم األخَلق الكرمية، حبب إليهم عبادة
 ِفيَها نَ َخاِلِدي اأْلَنْ َهارُ  حَتِْتَها ِمنْ  جَتْرِي َجنَّات   بني يدي اهلل عزوجل ومبا وعد الصاْلني من عباده

وذكرهم يف حال املعصية مبا قد يعرضون أنفسهم له من شقاء أو تعاسة أو عذاب، كن رقيًبا على 
ك، إنَّ ة املدرسية وبيئة اْلي، ألنَّ هذه البيئة سترتك آثارها يف شخصية بناتك وأولدمدى تأثرهم بالبيئ

غفلتك عن مثل هذه البيئة ميكن أن تودي بأبنائك وبناتك إىل املهالك، كن العني الساهرة على 
 هاستقامة أولدك وسَلمة تفكريهم وسَلمة سلوكهم، فكم من أٍب غفل عن ولده فأورده املهالك، أورد

الشقاء والتعاسة وقذف به من غري أن يشعر إىل كثرٍي من الحنرافات واملسالك السيئة، راقب سلوكه 
ومن هم أصدقاؤه، وكيف يتعامل مع أصدقائه، ومن هم أولئك الذين ميكن أن تؤثر أخَلقهم يف 

ملسالك ا أخَلق ولدك، جنبهم من ميكن أن يكون تأثريه سلبيًا يف سلوك أبنائك وبناتك، جنبهم تلك
الوعرة اليت ميكن أن تودي هبم إىل الحنراف والرذيلة والضَلل، حاورهم، لتكن طريقتك مع أبنائك 
وبناتك طريقة اْلوار، طريقة اإلقناع واْلجة، واعلم أنَّ ولدك ميلك عقًَل كما متلك العقل، وميلك 

ىل األمور القبيحة  ، وجه عاطفته إعاطفًة كما متلك العاطفة، أَثِْر عاطفته حنو األمور الطيبة بشكل طيب
كرهه فيها لكي يكرهها، حبب إليه أصدقاء اخلري والستقامة، األخوة الصاْلني الطيبني، بغِّض إليه 
أصدقاء السوء والذين سلكوا الطرق املنحرفة اليت من شأَّنا أن تودي به وهتلكه، نعم باللطف واْلكمة 

ر والسوء، ل تنَس أنَّك أنت القدوة اْلسنة الذي جيب اسلك بأولدك طريق اخلري وجنبهم طريق الش
أن يكون دائًما موضع احرتام وتقدير من أبنائك وبناتك، لكي جيدوا فيك املثل األعلى يف سلوكهم 
وأخَلقهم ولغة اخلطاب اليت خياطبون هبا اآلخرين، راقب لباس أبنائك وبناتك، علمهم القدوة اْلسنة 
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وكهم بالتيارات اليت نراها هنا وهناك، واليت من شأَّنا أن تشوه أذواقهم وتشوه سل يف اللباس وأن ل يتأثروا
وتقذف هبم إىل كثري من الحنرافات. لغة اخلطاب راقبها فإنَّ لغة اخلطاب هي اليت ترقى بصاحبها أو 
هتبط به، حذرهم من مصاحبة أصحاب الرعونات وأصدقاء السوء، واجعل كل ذلك مبنياً على قاعدة 

بة اهلل وخشيته واْلياء منه ومراقبته، وفوق كل ذلك أكثر من اللتجاء إىل اهلل عزَّ وجل أن يعينك حم
على تربية أولدك وبناتك، وأن يعينك على رعاية زوجتك وأن تقوم بشأَّنا على الوجه الذي حيقق لك 

يهم اخلري ودك، فإن غرست فاألجر واملثوبة عند اهلل عزَّ وجل، واعلم أنَّ أولدك وبناتك هم امتداد لوج
استمر ثواب ذلك اخلري أجياًل من بعدك، وإن غرست فيهم الشر حتملت أوزار ذلك الشر من بعدك 

 أنت بسبب إمهالك.

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم ولسائر املسلمني فيا فوز املستغفرين
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