
  ابنائھماتجاهوظائف االبوین 

  

ان اھم وظیفھ تقع عاتق الرجل والتي دعا الیھا االسالم واكد علیھا ھي االختیار على وفق 
 بقیة  علیھاالن الخطوة االولى تقع" الزوجھ الصالحة"ماحث علیھ الشرع واعني باالختیار 

 وسلم  والھاهللا علیھالخطوات لیتكون البناء فقد اكد االسالم عن طریق الرسول محمد صلى 
وقد اكد " تخیر ارحاما لنطفكم"او "ایاكم وخضراء الدمن :"على اختیار الزوجھ حین قال 

" وألمھ مؤمنھ خیر من كافرة ولو اعجبتكم :"القران على ما یشمل ھذا المعنى قال عز وجل 
مالھا فقط ان من یتزوج امرأه من اجل ج:" ثنا ھذا ذلك المثل القائلكما اتذكر في سیاق حدی

فأن صح وسلم اذن االختیار ھو المھمھ االولى و االصعب " كمن یشتري بیتًا من اجل طالئھ 
اما مواصفات االختیار فقط اختصرھا االسالم بأن یكون الرجل ،انة صكان البناء علیھ اكثر ر

اذا جاكم من ترضون دینھ وخلق :"والمرأه ذات دین ویقول الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 
فالدین والخلق لھما الكفھ الراجحھ ألن اهللا عز وجل الینظر اال الى عمل االنسان ھذا "وجھ فز

  العمل مترجم في سلوكیاتھ التي یحددھا الدین والخلق

نا بدایتھا ولیس لھا نھایة حتى وان بلغ االوالد حان الوالدین یتحمالن مسؤولیة عظیمة او ض
كاس خبراتھم المعرفیھ وسلوكیاتھم تضع اللبنھ بل ان انع،سن الرشد فھما یمثالن القدوه

 یمیل الى التقلید األولىفي المرحلة .االساسیھ واالولى في سلوكیات اطفالھم الن الطفل
بذر فیھ لذا فأن المسؤولیھ تتحول بعد االختیار منذ وسرعة التأثر باالخرین وتقبل كل ما ی

ر اسم مناسب الن االسماء عناوین والبد اللحضھ االولى التي یرى فیھا الطفل النور في اختیا
ثم تنسحب .الطفل عند مرحلة الوعي  والیستعیبھ اآلخرونمن اختیار عنوان یستحسنھ 

المسألھ ألشباع الحاجات الضروریھ واالساسیھ من المأكل والملبس وتوفیر المسكن وقد جاء 
 على بعدھا الدیني مؤكدًا" الحالل"ید اشباع تلك الحاجات بلفظة قالتشریع االسالمي لی

واالخالقي والبایلوجي فأن االشباع الحالل للحاجات لھ مذاق وطعام یبعثان على الراحة ورضى 
ھذا الن ھذا یعني ارضاء اهللا عز وجل و.النفس ویضیفان سعادة على مالمح النفس االنسانیھ

 منھ یسحب وان الحرام واعوذ باهللا.شيء الیقدر بثمن واحساس االرضاء لھ الیوازیھ احساس
 ھنا قصة شریك بن عبداهللا بن سنان بن انس النخعي حین دعاه  ویحضرناالى الرذیلھ  

المھدي ایام الخالفھ العباسي وكان االول عابدًا وزاھدًا وطلب منھ الثاني اما ان یولیھ القضاء 
المھدي او یعلم ولده او یأكل عنده فرأى االول ان االكل اخف شيء عنده فأكل عنده فقال خادم 

یاموالي ال أراه یصلح بعدھا وقد قبل شریك بالقضاء وعلم ولده وكان ھذا والعیاذ باهللا من :
كما ان الحرام یقسي القلب فماذا سیعلم قاسي  )٤٦٥ ص٢ وفیات االعیان ج(اكل الحرام 

وظیفة اخرى تقع على عاتق االبوین اال وھي حسن االدب وكلمة االدب وردت    القلب ألبنائھ؟
ادفھ لكلمة التربیة شأنھا شأن بعض المصطلحات االخرى كالتزكیھ والتھذیب وقد اكد مر

حق الولد على الوالد ان "الرسول محمد صل اهللا علیھ وسلم والھ على ھذا المعنى في قولھ 
ال میراث كاالدب "كما یقول االمام علي علیھ السالم  )١٩٢خبر/كنز العمال "(یحسن ادبھ

اد علیھ السالم االبوین كامل المسؤولیھ في ھذا الموضوع حیث یقول ویحمل االمام السج"
  )٩ص٧بحار االنوار ج"(انك مسؤول عما ولیتھ بھ من حسن االدب:"
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وحسن االدب یأتي من اجادة االبوین في سلوكیاتھم كل ما ھو ایجابي وصحیح من الناحیتین 
 امام ناظریھ فأننا نرى ماالشرعیھ واالجتماعیھ الن مع الوعي االول للطفل یرى صورتیھ

الكثیر من االطفال یمیلون الى تقلید ابائھم في طریقة االكل والمشي او الجلوس او الحدیث 
  الذین دائمًاي اطفالنا  ألن افعالنا لھا انعكاسات علمن افعالقوم بھ نوھذا یجعلنا حذرین فیما 

  . ان یكونو افضل مما نحن علیھنتمنى

اذا مات االنسان انقطع عملھ اال من "ل محمد صلى اهللا علیھ وسلم نتذكر ایضًا حدیث الرسو
ونحن نؤكد على صالح "ھ لة جاریة او علم ینتفع بھ او ولد صالح یدعو قثالثة اشیاء صد

  ؟. یأتي ھذا الصالح اینمنلكن الولد و

 اقرھا االسالم في  على سلوكیاتالتربیھ الصحیحھ القائمھ"انھ یتكون من حسن االدب 
  "یعاتھ واوصى بھا الرسول  صلى اهللا علیھ والھ وسلم في احادیثھتشر

 وحسن االختیار وحسن الظن والمساعدةفالحالل والحرام والعفھ واالخالص والصدق واالمانھ 
وحب ة والعطف واالحترام وحسن التفكیر وتأمل االشیاء ومخافة اهللا عز وجل سرًا وعالنی

 وقضاء حوائج االخرین وكل القیم الدینیھ التربویھ التي االخرین في اهللا تعالى وانكار الذات
حث علیھا الدین االسالمي ھي الواجب غرسھا ومواصلة دعمھا الجل بناء ذات الطفل فأذا 

  :كان الشاعر یقول 

  كل امريء جار على ما تعودا                         

لى تنمیة شخصیاتھم بصوره ا تعوید االطفال على كل ما ھو حسن یساعدھم عنفقد اوجب علی
 فقیرًا واجب مساعدتھ فعلى االب ان ا رجالفانعملیة فقد یخرج اب وأبنھ الى السوق ثم یصاد

 المسنة ة الجارةاو مساعد،یضع النقود في ید ابنھ ثم یحثھ على ان یسلمھا الى ذلك المتعفف 
 بشكل عملي تدعو ان ممارسة الخیر،معاونة الجیران في بعض اعمالھم اوفي حمل أثقالھا 

  .الى االحساس اكثر بقیمة العمل المؤدي ومنفعتھ

فأذا اردنا ان نرى ونتمثل اشكال التربیة القویمة ألطفالنا علینا ان  نذھب الى تراث الرسول 
محمد صلى اهللا علیھ وسلم وال البیت االطھار لنرى ماذا یفعلون ویقولون في ھذا المضمار 

  فنحن نرى ان فھم وحي اهللا على االرض وھم االمتداد االلھي كي نقتدي بھم في ھذا المجال
قلب الحدث كاالرض الخالیھ ما ألقي فیھا من شيء اال  :"االمام علي علیھ السالم في مقولتھ 

 الى حسن االختیار وقت البذار وحسن المراعاة وحسن المواصلھ والحرص انھ یدفعنا " قبلتھ
كما اذا كان یتم عند االمام علي علیھ السالم .ل صورهحتى تتم العملیھ على اتم وجھ واكم

  :الیعني موت االب بل ذلك  الذي ینقصھ الخلق واالدب حین یقول

  لیس الیتیم من مات والده                                 بل الیتیم یتیم العلم واالدب 

وا خطوات صحیحھ مسؤولیة االكبر في مساعدة ابنائھم ان یختطالا ماذ أن االبوین علیھ
وسلیمھ في حیاتھم والسیما في بدایتھا فالبناء القائم على وفق المواصفات الجیدة بناء یمكننا 

ة تول علیھ في قادم االیام وان نواصل البناء فوقھ فأن تربیة االنسان وأعطاء  شخصیعان ن
 على الطفولة لذا اكدابعادًا قیمة لیست بالعملیة السھلة وھذا ما جاء من أجلھ االسالم  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ومراعاتھا وكیف تكون البدایة معھا على اساس تتابع الخطوات واحترام مستلزملت كل مرحلة 
وال اعتقد ان بقیة االدیان السماویة او الوضعیة او الثقافات والفلسفات التي ، یمر بھا الطفل 

ن یخاضت في ھذا الجانب اعطت او تناولت او اوضحت بشكل ملم وكامل مثلما بین الد
      االسالمي  
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