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--------------------------------------------------------------------------------------------- ba8.org walamakan.com ٢ 

َّالحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا َّ......  




   

١ - 
 "َّن اآلباء والصالح من األدب م

  )١(. "َّالله عز وجل

    

٢ -           
         » ال

تدعوا على أنفسكم وال تدعوا على أوالدكم وال تدعوا على أموالكم ال توافقون من اهللا ساعة 
)٢(.»ُيسأل فيها عطاء فيستجيب

     
    

                                                             
 )].٣٢٩(كتاب العيال البن أيب الدنيا[ )١(
 )]٣٠٠٩(رواه مسلم[ )٢(
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٣ - 


 "ِّمن رزقه اهللا ولدا فليحسن اسمه وتأديبه فإذا بلغ فليزوجه ً" )٣(  

            
    

٤ -            
     

         ُأكنيه حين أناديه ألكرمه ِّ َّوال ألقبه والسوأة اللقب***     ُ َّ ِّ ُ  

٥ -    


 "ٌكنَّا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة-
َّ، فتعلمنا اإليمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن، فازددنا به -َّالصبي يقارب البلوغ َّ ََّّ

  )٤( "ًإيمانا   
             

    

                                                             
 ].) ٢٨٣(كتاب العيال البن أيب الدنيا [ )٣(
 )].٦١(رواه ابن ماجة[ )٤(
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٦ - 
    

٧ -             
   

      
     

–   

َّفإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا وليكن أول ما يقرع مسامعهم «  َُّ ٌ َّ

َّمعرفة اهللا سبحانه وتوحيده وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كالمهم وهو معهم 
)٥(.»أينما كانوا

  " ال إله إال
ُاهللا محمد رسول اهللا ٌ َّ" 

    
     

  

                                                             
 )].٣٨٩(ود حتفة املود[ )٥(
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٨ -          
              

     

  

٩ -         
           

    

١٠-  


    

  

١١-
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١٢- 
          



             


– –  " ُينبغي للرجل أن يكره ولده على َّ
)٦( ".َّالعلم فإنه مسؤول عنه

         
    

١٤-          


–– " َّال تمكن زائغ القلب من أذنك فإنك ال ِّ

  )٧(. "تدري ما يعلقك من ذلك 

            


                                                             
 )]٧/٢٧٣(سريأعالم النبالء للذهيب[ )٦(
 )].١٥٢(الكتاب اجلامع البن أيب زيد[ )٧(
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١٥- 
          

       » مروا
)٨( .»َّأوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين

        
    

١٦-     
   

١٧-      
         

    

١٨- 







                                                             

 )].٤٩٥(رواه أبوداود[ )٨(
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––   

َّال تزال هذه األمة بخير ما تعلم ولدانها القرآن" َّ .")٩(  

    

١٩-          
    

٢٠-   






" َّأدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك ماذا أدَّبته وماذا علمته وأنه مسؤول عن برك وطواعيته ََّّ ِّ
)١٠(."لك

             
    




                                                             

 )].٣٠٩(كتاب العيال البن أيب الدنيا [ )٩(
 )].٤٨٧٧(سنن البيهقي[ )١٠(
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–

َّومما يحتاج إليه الطفل غاية االحتياج االعتناء بأمر خلقه فإنه ينشأ على ما عوده المربي في " ََّّ ِّ

ْصغره من حرد وغضب ولج َّاج وعجلة وخفة مع هواه وطيش وحدة وجشع فيصعب عليه في َ
ُّكبره تالفي ذلك وتصير هذه األخالق صفات وهيئات راسخة له، فلو تحرز منها غاية التحرز  َّ
َّفضحته وال بد يوما ما، ولهذا تجد أكثر النَّاس منحرفة أخالقهم وذلك من قبل التربية التي  َّ

)١١(."نشأ عليها

            
           


        

            
           

 


    

  

                                                             
 ].)٤٠٠(حتفة املودود[ )١١(
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٢١-


     

٢٢-          


     

–

َّقل مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش َّكذلك يجب أن يتجنَّب الصبي إذا ع"

ّوالبدع ومنطق السوء فإنه إذا علق بسمعه عسر عليه مفارقته في الكبر وعز على وليه استنقاذه  َّ َّ ُّ
منه فتغيير العوائد من أصعب األمور يحتاج صاحبه إلى استجداد طبيعة ثانية والخروج عن 

)١٢(".َّحكم الطبيعة عسر جدا


   

         
     
    

                                                             
 )].٤٠٠(حتفة املودود[ )١٢(
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٢٣-
    

٢٤- 
     

٢٥-
     

٢٦-        
    » َّفمن تشبه بقوم فهو

    )١٣(»منهم 

            
          

 »١٤(.»ّالمرء مع من أحب(       
    

                                                             
 )].٤٠٣٣(رواه أبوداود[ )١٣(
 )].٢٦٤٠(ومسلم)٦١٦٨(رواه البخاري [ )١٤(
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٢٧-         
           

    
  

٢٨-  
    

  

٢٩-
   

  

––   

ّجنبوا أوالدكم قرناء السوء ق" )١٥(" بل أن تصبغوهم في البالء كما يصبغ الثوبِّ


    

٣٠-      
     

ِّولما دفع عبد الملك ولده إلى الشعبي يؤدبهم قال رحمه اهللا َّ ِّعلمهم الشعر يمجدوا وينجدوا :"َّ ِّ

ِّوحسن شعورهم تشتد رقابهم وجالس بهم علية الرجال يناقضونهم الكالم َِّّ ")١٦(  
                                                             

 )]٣٢٣(ال البن أيب الدنياالعي[ )١٦( )].٢٦٦(ذم اهلوى البن اجلوزي [ )١٥(
)١٦(  
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٣١-           
   

٣٢-        
       

   

٣٣- 
            

  

٣٤- 
   

  

٣٥-           
   

  

٣٦-             
   

٣٧- 
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٣٨-        


         
 »َّاللهم إني أحبه فأحبه وأحب من أحبه َّ َُّّ ِّ َّ َّ«.)١٧(  


  

٣٩- 


َّما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى اهللا عليه وسلم" ً" .)١٨(  

 

      

  )١٩(.»ليس منَّا من لم يرحم صغيرنا« 

  

  

  
                                                             

 )].٢١٢٢(رواه البخاري[  )١٧(
 )]٢٣٦١(رواه مسلم  [ )١٨(
 )]٣٥٦(رواه  البخاري يف األدب املفرد[ )١٩(
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٤٠-            
         

       –    –
  

   

ُترك الصالة ألكلب يسعى هلا    طلب اهلراش مع الغـــواة الرجــس  ***    َّ

  ْ   وعظه موعظة األديب األكـيس  ***    اك فعـظنَّه مبـالمةـفإذا أت

ا ثـالثا فاحبـس  ***  وإذا  مهمـت  بضـربه  فبدرة   ً وإذا ضـربت 

  )٢٠( ّ مـع ما جيـرعين أعـز األنفـس  ***  َّواعلم بأنك ما أتـيـت فنفــســه

٤١-    


   

 : »َّقبح الله : إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، وال تقل َّ
 )٢١( »وجهك         



                                                             
  )].٢٧٩(العيال البن أيب الدنيا[ )٢٠(

 

 )].٩٦٠٢(رواه أمحد يف املسند[ )٢١(
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٤٢-        
       

        
   

  

٤٣- 
   

  

٤٤-           
            

    
  

٤٥- 
    

  

٤٦- 
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٤٧- 
          

   
  

 
            

  "٢٢(."َّ اللعب ربيعهمَّدعهم فإن(  


  

٤٨-           
   

  

٤٩- 
   

     




                                                             
 )].٥٩٠(العيال البن أيب الدنيا[ )٢٢(
)٢٣(  



روەردە کرد کوڕان وکچان-----------------   بارەت ب پ  -------------------- ئامۆژگارى دایکان و باوکان س

--------------------------------------------------------------------------------------------- ba8.org walamakan.com ١٨ 

           
             

       


            
   

 
 
 
 
 
 




