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اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

الموافق2018/11/23 :م

هدي النبي  في معاملة الطفال
الخطبة الول

اْلمد لله الكبي المتـعال ،أكرمنا بنعمة األطفال ،وأشهد أن َل إله
إَل الله وحده َل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله
ورسوله ،صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أْجعني،
وعلى من تبعهم بإحسان إَل يـوم الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه عن

عباد الرحن (:والذين يـقولون ربـنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قـرة
أعين واجعلنا للمتقين إماما)(.)1

أيـها المسلمون :إن األطفال نعمة عظيمة ،وهبة كبية؛ قال الله عز
وجل (:يـهب لمن يشاء إناثا ويـهب لمن يشاء الذكور)( .)2فـهم

بـهجة الفؤاد ،ومصدر السعادة ،وزينة اْلياة؛ قال الله تـعاَل (:المال

والبـنون زينة الحياة الدنـيا)( .)3وإن الطفولة من أهم مراحل حياة
( )1الفرقان .74 :
( )2الشورى .49 :
( )3الكهف .46 :

اإلنسان ،وتـبدأ من الوَلدة إَل البـلوغ ،وهي األساس ف بناء شخصية
المرء ،وتكوين عقله ،وتـنمية قدراته ،لذلك اهتم با النب  اهتماما
بالغا؛ فكان  ف تـعامله مع األطفال أنوذجا يـقتدى ،ومثاَل

يتذى .فما هو هديه  في ذلك؟
لقد كان رسول الله ُ مبا للطفال ،ينو عليهم ،ويلني ف
معاملتهم ،ويشعرهم  ببه ،ويـعبـر هلم عن ذلك بقوله ،فـعن أب
هريـرة رضي الله عنه :أن رسول الله  ضم أحد أحفاده ،وقال

«:اللهم إني أحبه»( .)1وذلك من رحته  باألطفال ،قال أنس
رضي الله عنه :ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله
 .)2(فـقد كان  ينح األطفال جزءا من وقته ،ويـراعي رغبتـهم ف
اللعب؛ تـنمية ألجسامهم ،وإشباعا لدافع اْلركة لديهم؛ فذلك
ينحهم النشاط واْليوية ،فـقد جاء رسول الله  يـوما إَل صبـيان
وهم يـلعبون ،فسلم عليهم( .)3كما كان  يـعطي األطفال حظهم
من اَلهتمام ،فـيـقدم هلم اهلدايا تـلطفا بم ،وتببا إليهم؛ فـعن عائشة
( )1متفق عليه .
( )2مسلم .2316 :
( )3أحد .13022 :
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رضي الله عنـها :أن رسول الله  أت بام من ذهب ،فأهداه

حفيدته أمامة وقال «:تحلي بهذا يا بـنـية»(.)1
وكان  يازح األطفال ويالعبـهم ،ويدخل البـهجة والسرور عليهم؛
فـعن يـعلى العامري رضي الله عنه :أنه خرج مع رسول الله  فإذا
حسني يـلعب مع الصبـيان ،فاستـقبـله  وبسط يده ،فجعل الصب
يفر هاهنا مرة وهاهنا مرة ،وجعل رسول الله  يضاحكه(.)2
فـعلى الباء واألمهات والمعلمني والمربني أن يـقتدوا بدي رسول الله
 فـيـرحوا األطفال ويـعطفوا عليهم ،ويـتجنبوا تـعنيفهم ،والقسوة
عليهم ،ويلؤوا بالي أوقاتـهم ،ويـغمروهم بالمحبة واْلنان ،وينحوهم
الثـقة واألمان ،فإن النب  قد أثـن على بـعض النساء ْلنانن
وعطفهن على أطفاهلن(.)3
أيـها المقتدون بهدي رسول الله  :لقد كان  رفيقا باألطفال،

حكيما ف تـعليمهم ،رحيما ف تـربيتهم ،حريصا على تفيظهم
اليات الكرية؛ ليـنشؤوا على الفطرة السليمة؛ فـعن عبد الله بن عباس
رضي الله عنـهما :أنه حفظ بـعض سور القرآن الكري من رسول الله
( )1أبو داود  ، 4235 :وابن ماجه .3644 :
( )2سنن ابن ماجه  ، 144 :وصحيح ابن حبان . 427/15 :
( )3متفق عليه .
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 وهو صغي( ،)1وقال رضي الله عنـهما :من قـرأ القرآن قـبل أن
يـبـلغ فـقد أوت اْلكم صبيا(.)2
وكان رسول الله  يـقوي صلة األطفال بربم ،ويببـهم ف خالقهم؛
ويـعلمهم أنه تـعاَل هو الذي يفظهم ويـرعاهم( ،)3ويـرحهم
ويـتـوَلهم؛ فـعن عبد الله بن عباس رضي الله عنـهما :أن النب  قال
له «:يا غلم إني أعلمك كلمات :احفظ الله يحفظك»(.)4

وحث  الباء على تـعليم األطفال الصالة « وهم أبـناء سبع

سنين»( .)5لتتـعلق با قـلوبـهم ،وتـعتاد عليـها نـفوسهم ،فـيحافظوا

عليـها طيلة حياتم .فما أْجل أن نـقدم ألطفالنا الوصايا الغالية،
ونـعلمهم القيم السامية ،ونصن عقوهلم من األفكار الاطئة،
ونـعودهم على فعل اليـرات ،قال رسول الله  «: الخيـر

عادة»( .)6ولقد كان من هدي رسول الله  تـنشئة األطفال على
األخالق الفاضلة ،وتـرسيخها ف نـفوسهم ،وتـعزيزها ف أقـواهلم

( )1البخاري .5035 :
( )2شعب اإليان .1798 :
( )3جامع العلوم واْلكم .)497/2( :
( )4الرتمذي .2516 :
( )5أبو داود .495 :
( )6ابن ماجه  ، 221 :وصحيح ابن حبان .8/2 :
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وأفـعاهلم ،قال رسول الله  ألنس رضي الله عنه «:يا بـني إذا

دخلت عل أهلك فسلم يكون بـركة عليك وعل أهل بـيتك»(.)1
ومن هدي رسول الله  تـوجيه األطفال إَل السلوكيات اْلسنة،
فـعن عمر بن أب سلمة رضي الله عنـهما قال :كنت غالما ف حجر

رسول الله  ،وكانت يدي تطيش ف الصحفة ،فـقال ِل  «: يا
غلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك»(.)2

أيـها الباء الفضلء :إن رسول الله  كان يقر مشاركة األطفال
ف المناسبات المجتمعية؛ تـنمية لشخصياتم ،ورفـعا لمعنوياتم؛ فـعن
عبد الله بن جعفر رضي الله عنـهما :أن رسول الله  كان إذا قدم
من سفر تـلقاه صبـيان أهل بـيته ،قال :وإنه قدم من سفر فسبق ب
إليه ،فحملِن بـني يديهُ ،ث جيء بأحد ابـِن فاطمة فأردفه خلفه(.)3
كما كان  يشجع على اصطحاب األطفال إَل المجالس النافعة؛
ليـنـهلوا منـها اْلكمة ،ويكتسبوا فيها البـرة ،ويـتـعلموا العادات النبيلة،
والتـقاليد األصيلة ،فـقد اصطحب خالد بن سعيد رضي الله عنه ابـنته
( )1الرتمذي . 2698 :
( )2متفق عليه .
( )3مسلم . 2428 :
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وهي صغية إَل َملس رسول الله  فدعا هلا بطول العمر(.)1
فـلنحرص على اتـباع هدي النب  ف التـعامل مع أطفالنا؛ لتسعد
بم أسرهم ،ويـنتفع بم َمتمعهم ،ويسهموا ف بناء وطنهم ،فـهم
شباب الغد ورجال المستـقبل وأمل الوطن.
نسأل الله تـعاَل أن يـوفق أبـناءنا وبـناتنا ،ويعلهم مصدر سعادة لنا،
ويـبارك لنا فيهم ،وأن يـوفـقنا ْجيعا لطاعته وطاعة رسوله ُممد 
وطاعة من أمرنا بطاعته ،عمال بقوله (:يا أيـها الذين آمنوا أطيعوا

الله وأطيعوا الرسول وأولي المر منكم)(.)2
نـفعِن الله وإياكم بالقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم،
فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1البخاري . 5993 :
( )2النساء .59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله واهب النـعم ،المتـفضل بالعطايا والمنن ،أحده سبحانه
حدا يليق ِبالل وجهه وعظيم سلطانه ،وأشهد أن َل إله إَل الله
وحده َل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله،
صاحب اللق العظيم ،واهلدي القوي ،فاللهم صل وسلم وبارك على
سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وأصحابه أْجعني ،وعلى التابعني هلم
بإحسان إَل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أيـها المصلون :إن الدعاء للطفال له أثـر كبي ف هدايتهم
واستقامتهم ،وتيزهم وتـفوقهم ،وهو من هدي النب  فـعن أساء
رضي الله عنـها :أنـها أتت النب  بولود هلا ،فدعا له(.)1
وإن من الدعاء للطفال تصينـهم من كل سوء ،وتـعويذهم بالله من
الشيطان الرجيم ،فذلك هدي نـبوي كري؛ قال عبد الله بن عباس

رضي الله عنـهما :كان النب  يـعوذ اْلسن واْلسني ،ويـقول «:إن

( )1متفق عليه .
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أباكما كان يـعوذ بها إسماعيل وإسحاق :أعوذ بكلمات الله

التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لمة»( .)1فمن واجب
الباء واألمهات والمعلمني والمعلمات أن يـعتـنوا باألطفال؛ تـربية
وتـعليما وتأديبا ،وأن يـلجأوا إَل الله تـعاَل بالدعاء أن يـوفـقهم،
ويـبارك فيهم ويفظهم ،ويميـهم ويـتـوَلهم؛ اقتداء بدي سيدنا ونبيـنا
ُممد .
هذا وصلوا وسلموا على من أمرم بالصالة والسالم عليه ،قال الله
تـعاَل (:إن الله وملئكته يصلون عل النبي يا أيـها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)2وقال رسول الله  «: من صل

علي صلة صل الله عليه بها عشرا»( .)3اللهم صل وسلم وبارك
على سيدنا ونبيـنا ُممد ،وعلى آله وصحبه أْجعني .وارض اللهم عن
اللفاء الراشدين :أب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن سائر الصحابة
األكرمني .ربـنا أوزعنا أن نشكر نعمك الت أنـعمت عليـنا وعلى
والدينا وأصلح لنا ف ذرياتنا .ربـنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قـرة
أعني .ربـنا اجعلنا مقيمي الصالة ومن ذرياتنا ،ربـنا وتـقبل دعاءنا.
( )1البخاري .3371 :
( )2األحزاب . 56 :
( )3مسلم .384 :
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اللهم أدم عليـنا نعمك ،وأسبغ عليـنا فضلك ،ومتـعنا براحة البال،
وحسن اْلال ،وقـبول األعمال ،اللهم تـقبل صالتـنا ،وضاعف
حسناتنا ،واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ،وأكرمنا وأسعدنا ف الدنـيا
والخرة .اللهم اجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتم ،المحسنني إَل
أهليهم وأرحامهم .اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد

لكل خير واحفظه بحفظك وعنايتك ووفق اللهم نائبه وولي
عهده المين لما تحبه وتـرااه وأيد إخوانه حكام اإلمارات.

اللهم اغفر للمسلمني والمسلمات :األحياء منـهم واألموات ،اللهم

ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وشيوخ اإلمارات الذين انـتـقلوا
إل رحمتك ،اللهم ارحمهم رحمة واسعة من عندك وأفض

عليهم من خيرك وراوانك .وأدخل اللهم ف عفوك وغفرانك
ورحتك آباءنا وأمهاتنا وْجيع أرحامنا ومن له حق عليـنا.
اللهم إنا نسألك موجبات رحتك ،وعزائم مغفرتك ،والغنيمة من كل
بر ،والسالمة من كل إُث ،اللهم إنا نسألك الفوز باجلنة ،والنجاة من
النار ،اللهم َل تدع لنا ذنـبا إَل غفرته ،وَل َها إَل فـرجته ،وَل ديـنا إَل
قضيته ،وَل مريضا إَل شفيته ،وَل ميتا إَل رحته ،وَل حاجة إَل
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قضيتـها ويسرتـها يا أكرم األكرمني ،فأنت على كل شيء قدير،

وباإلجابة جدير .اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها

وبارك في خيـراتها وزدها فضل ونعما وحضارة وعلما وبـهجة
وجمال ومحبة وتسامحا وأدم عليـها السعادة والمان يا ر َ

العالمين .اللهم ارحم شهداء الوطن وقـوات التحالف األبـرار ،واجز
خيـر اجلزاء أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاتم وأهليهم ْجيعا ،اللهم
انصر قـوات التحالف العرب ،الذين تالفوا على رد اْلق إَل أصحابه.
اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن إَل كل خي ،واْجعهم
على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم األكرمني.
اللهم انشر اَلستقرار والسالم ف بـلدان المسلمني والعاَ أْجعني.
ربـنا آتنا ف الدنـيا حسنة وف الخرة حسنة وقنا عذاب النار ،وأدخلنا
اجلنة مع األبـرار يا عزيز يا غفار .اللهم اسقنا الغيث وَل َتعلنا من
القانطني ،اللهم أغثـنا ،اللهم أغثـنا ،اللهم أغثـنا غيثا مغيثا هنيئا واسعا
شامال ،اللهم اسقنا من بـركات السماء ،وأنبت لنا من بـركات
األرض .اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم.
وأقم الصالة.
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