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 فضيلة الشيخ / فوزى محمد أبو زيد 
  مسجد أبو العزائم ـ مغاغة 

 للحضانة والطفولة ألوالد ادلسلمُتمنهج النيب 
 ىـ 6437 احملرم 3موافق  66/61/5165

  : قولوا مجيعاً:بسم اهلل الرمحن الرحيم
ارعًا وعماًل رافعاً، ونعوذ اللهم إنا نسألك سبحانك علمًا نافعًا وقلبًا خاشعاً، ولسانًا ض

من دعاء ال ُيسمع يا ومن لساٍن ال يضرع، و  علٍم ال ينفع، ومن قلٍب ال خيشع، مناللهم بك 
  رب العادلُت.

 .وصلى اهلل على سيدنا زلمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
ا ممنهج احلضانة والطفولة ألوالد ادلسلمُت، خطَّط  صلى اهلل عليو وسلَّمسيدنا رسول اهلل 

دلن  صلى اهلل عليو وسلَّمقال فيها  اخلطة؟ ىي خطة رمزية وحنن نُفرِّع فيها بعد ذلك،ىي ىذه 
 يف عصره ودلن بعده إىل عصرنا ىذا إىل يوم القيامة:

أدخلو ادلدرسة وليس يل )أدِّبوا أوالدكم على حب ثالث ـ الناس طبعًا نسيت ىذا الكالم، 
؟ درس إجنليزي أبعثو للدرس اإلجنليزي، وماذا تريد يا بٍت؟ شأٌن بو بعد ذلك، ماذا تريد يا بٍتَّ 

ن أبيو وأمو، م ماأريد درس رياضة، أبعثو لدرس رياضة، واألدب واألخالق ادلفروض يتعلمه
أدبوا ـ يكون مثلهم، لكن النيب قال: ال  من ديشي معهمتكوَّن شلة الرفاق، وأصبح يتكوَّن كما ت

 وقراءةِ  بيِتو َأىلِ  وحبِّ  نبيِّكم ُحبِّ  ِخصالٍ  ثالثِ  على والدَكمأ أدِّبوا } والدكم منذ صغرىم:أ
 { السيوطيالقرآنِ 
  ُحيب:والدكم على حب ثالث: أأدبوا )

خالق النيب، حتكي لو عن مجال أالنيب، كيف؟  ولد يتعلق حبضرةفاجعل ال :أواًل حب النيب
من أى مكاٍن  ،عليها النيب وعن كرمي أحوال النيب، وعن الصفات العظيمة القرآنية اليت كان

 ياً.غلقنا ىذه األبواب هنائأا حالياً؟ ال يوجد، وحنن هنيسمعو 
 وثانياً: حب القرآن:أواًل: حيب 

ومل يقل حفظ القرآن، فنحن نرسلهم ليحفظوا القرآن ولكنهم يكونوا  حب القرآن
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القرآن وىو الذي ريده حيب أنا أومغصوبُت وكارىُت ولو استطاع اذلروب ذلرب، ال ـ  متضررين، 
 ن بعد ذلك.بالقرآيبحث بعد ذلك على حفظ القرآن، ألنو سيحفظ القرآن مث يعمل 

 وحب آل بييت:ثالثاً: 
لبعيد عن اإلحنراف اادلنهج الوسطي آل بييت، وآل بيت النيب ىم أصحاب  وحب
  :ديكن أنتم تذكرون كان ىنا يف بالدناوادلنحرفُت، 
نهج الوسطي ىو ادلنهج ، وكان ادلون أوالدىم على ىذه األشياءكانوا أميُت وكانوا يربآباؤنا  

األدب، ن منهج آل البيت أل ؟ ال ـ خالفاتمشاكل أو وىل كان ىناك  ادلسيطر على األمة،
 ن يُغَتِّ يتعلم من آل البيت.واحملبة حىت من يُرد أ

كما نسمع اآلن   فلم يفعلواال يعرف كيف يتوضأ،  وا رجالً صغاراً ورأ كانوااحلسن واحلسُت   
أال حيدث حالياً؟ وىل عرف كيفية الضوء؟ تفال يقولون لو: كيف تكون كبَتاً يف السن ىكذا وال 

وليست يف اإلسالم، لكن  ،قسوة وشدة وغلظةىذا منهج إسالمي؟ ال ـ بل منهج ظلماين 
 فقالوا للرجل:  ااآلخرين صنعوا متثيلية مع بعضهم

وأنا أقول لو: أنا أتوضأ أفضل منك، فاحكم بيننا،  أخي يقول يل أنا أتوضأ أفضل منك،
أنظر إىل احلكمة والزكاء اليت  وتنظر من األحسن فينا،  وىو يتوضأ أمامك ف أتوضأ أمامكو فس

فتوضأ احلسن وتوضأ احلسُت، فقال الرجل: أنا الذي أخطأت يف كان عليها آل بيت النبوة، 
 الوضوء. ، فعرف أنو مل يعرف كيفيةنتماء ولستما أالوضو 

و خالفات؟ فهذه أ الطريقة لو إتبعناىا اآلن وإخواننا يتبعوهنا اآلن فهل حتدث مشاكلىذه 
 نيب:ة اليت يقول فيها اهلل حلضرة الالطريق

 النحل(.655) "ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنةِ "
 :األخرى اليت انتشرت اآلن؟ نقول لووالسكة 

 آل عمران(.695) "َوَلْو ُكْنَت َفظِّا َغِليَظ اْلَقْلِب النْ َفضُّوا ِمْن َحْوِلكَ "
مة كلها رلموعة على والوسطية اإلسالمية اليت جتعل األفمنهج آل البيت منهج احلكمة 

 .صلى اهلل عليو وسلَّممنهج اهلل وعلى كتاب اهلل وعلى سنة رسول اهلل 
لكن ىذا ادلنهج منهج كما نشاء،   يب لنا وحنن نُفرِّع فيوحضرة النىذا منهج سلتصر جعلو 
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 تربية األطفال. 
احلب، ومع احلب حنتاج أن تكون الصدور إىل هي نفس احلكاية حنتاج ف أما الكبار: 

والقلوب سليمة، فمشاكل اجملتمع كلها سببها األشياء ادلوجودة يف القلوب، فهذا حيسد فالن، 
ان الشيئ الذي أعطاه ربنا لفالن يضيع منو أو كيسًتيح إال   وىذا لنوىذا حيقد على فالن، 

 ادلسلمُت؟ ىذا حال الكافرين والعياذ باهلل.حال وىل ىذا احلال فٌت عنو، ي
 ن يأيت احلقد واحلسد وىذه األشياء يف الصدور؟ يومن أ

ونسينا  ،أصبحنا ننظر دلن يف أيدي إخوانناونسينا اهلل ونسينا اآلخرة، فأننا إجتهنا للدنيا ب
على  ، فاعًتاضي ىذاربنا أعطاه أوالد ن الذي أعطاىم مجيعاً؟ اهلل، فلَم أعًتض على أحد ألنم

 من أعطاه.
 أحد ألن ربنا بارك لو يف ادلال فاعًتاضي على اهلل.وعندما أعًتض على  

 فاعًتاضي على اهلل وأنا غَت منتبو، واهللوعندما أعًتض على أحد ألن ربنا يسَّر لو أموره 
عدٌل لطيٌف خبٌَت يعطي لكل إنساٍن ما يالئم قدراتو وما يوافق عطاءاتو عندما عز وجل حكٌم 

متعادلُت ن كل الناس أ لوجدنا بقليل من احلكمةولو نظرنا يقول للشيئ: كن فيكون، 
 ئاً آخر.ومتساوين، ألنو ال يعطي كل واحد كل شيئ، فيعطيو شيئاً ويأخذ شي

  كلنا، فنكون كما قال نبينا:فلو رضينا مبا أعطانا اهلل 
 وأمحد ( الًتمذيالناسِ  أغٌت تكن لك اهللُ  قسم مبا اْرضَ )
عنده رصيد يف البنك، أو من عنده أبراج، ولكن أغٍت الناس ىو ـ وليس أغٌت الناس يعٍت  

 جل يف عاله.من عنده يقُت يف اهلل ورضا عن اهلل 
احلقد واحلسد والغل والُكره و  ،حنسد بعضنالن رضا فكلنا لن حنقد على بعضنا و ولو أتانا ال

 هنار.اً بالعبادات هلل ليل من قائولو كان اإلنسا ،عدم قبول كل العبادات سببهم
  دخل عليهم، فقال ألصحابو:اهلل لرآه سيدنا رسو وأنتم تعلمون الرجل الذي   
 وأمحد النسائي خرجو( أاجلنَّةِ  أىلِ  من رجلٌ  عليكم اآلنَ  يطُلعُ )

مسو عبد اهلل بن ثالث مرات، وىذا الرجل كان احدَّده، وكم مرة حتدث ىذه احلكاية؟ 
الليل   يايادًا حيُ بَّ كانا عُ سيدنا عبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن عمرو  وأرضاه،  رضي اهلل عنوسالم 
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ا حىت يادة عنفقاال نريد أن نعرف ماذا يفعل ىذا الرجل ز كلو يف العبادة والنهار دائمًا صائمُت،  
  ُيصبح من أىل اجلنة.

الرجل وقد نام، ال قام ليصلي تطوع ومل يصلي  وجدواه، وبعد صالة العشاء و ذىبوا ليزور 
فقالوا: رمبا يكون اليوم ُمتعب، وفعل ويف الصباح جاءىم باإلفطار وقال: افطروا معي، قيام، 

 لو:  فقاالاليوم الثالث، يف ذلك يف اليوم الثاين و 
، والنيب قال فيك: كذا، قال: ال أزيد عما رأيتما، عن الفرائض اً ئًا زائدمل نرى عليك شي

يف كل فُدىُشا فقاال: وما السر إذن؟ فسكت الرجل وأذلمو اهلل بالسر، فقال ذلما: غَت أين أبيت 
 غلٌّ وال غشٌّ ألحٍد من ادلسلمُت.وليس يف قليب ليلة 

 راء(.الشع89) "ِإال َمْن َأَتى اهلل ِبَقْلٍب َسِليمٍ "
ن الفعَّال دلا أألن الكل يعرف  حقٌد وال ُكرٌه،رلتمع ادلسلمُت رلتمع احملبة ال فيو غٌل وال 

يريد ىو اهلل، وكان حضرة النيب يعلم األطفال الصغار ـ فسيدنا عبد اهلل بن عباس كان طفاًل 
 وإذا اهلَل، فاسَألِ  أْلتَ س إذا جُتاَىك، جَتْدهُ  اهللَ  احَفظِ  حَيفْظكَ  اهللَ  احَفظِ ") فقال لو:صغَتًا 

 أخرجو الًتمذي وأمحد( باهللِ  فاستِعنْ  استعْنتَ 
أعلمك   أالنعلمو ألوالدنا ـ أن وادلفروض )يا غالم ـ تعاىل أعلمك ألن ىذا أيضًا منهج 

يف دنياه وينال الصالح والفالح يف كلمات ـ والكلمة الواحدة منهم لو الولد مشى عليها يسعد 
 :ظ اهلل حيفظكفحُأخراه ـ قال: إ

ألنك يا بٍت حتتاج أن حيفظك ربنا من اآلفات نريب أوالدنا على ذلك، أن وحنن زلتاجُت 
كل، احفظ ما أمرك بو اهلل ونفِّذه يف التوقيت الذي ومن الرسوب ومن كل ادلشا ومن العاىات 

 جتد حفظ اهلل:وقَّتو اهلل 
ٌر َحاِفظًا َوُهَو َأْرَحُم الرَّاِحِمي فَاهللُ "  يوسف(.64) "نَ َخي ْ

  :ىذا منهج: احفظ اهلل حيفظك، احفظ اهلل جتده جتاىك
يف احلديث  صلى اهلل عليو وسلَّمعندما تقول: يا رب، يقول لك: لبيك عبدي ـ قال 

 اآلخر:
 العسقالين حجر ابن (الشِّدَّةِ  يف يعرِْفك الرَّخاءِ  يف اهللِ  إىل تعرَّفْ )
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إىل اهلل، والدوام على الذكر والعبادة والتقرب أنت مع اهلل يف الرخاء بالطاعة  ماُدمت 
 فعندما تقول: يا رب، يلبيك اهلل عز وجل.

 .هلل، وإذا استعنَت فاستعن باـ وإذا سألَت فاسأل اهلل 
 لسيدنا رسول اهلل لطفل صغَت.ىذا ادلنهج العظيم 

َفعوكَ  أنْ  على اجتَمَعتْ  لو األُمَّةَ  أنَّ : واعَلمْ )   اهللُ  كتَبوُ  قد بَشيءٍ  إالَّ  َفعوكَ يـَنْـ  مل بَشيٍء، يـَنـْ
 رُِفَعتِ  عليك، اهللُ  كتَبوُ  قد بَشيءٍ  إالَّ  َيُضروكَ  مل بَشيٍء، َيُضروكَ  أنْ  على اْجتمعوا وإنِ  لك،

 (.الصُُّحفُ  وَجفَّتِ  األقالُم،
ورمبا احلديث يكون موجود يا إخوانا ىذا ادلنهج أال حنتاج أن ندرسو ألوالدنا؟  مباهلل عليك

فادلدرس سيمر عليو مرِّ ولكن كما يقولون: فاقد الشيئ ال يُعطيو، تاب الدين ألوالدنا، يف ك
،  الكرام، ألنو حريص ولن يرسَّخو يف قلوب ىؤالء األوالد، من الذي يرسِّخو يف قلبهم؟ األبُّ

 صلى اهللالنبوي الذي رمسو سيدنا رسول اهلل ج أن أُلقِّن إبٍت ىذا ادلنهج ا على إبنو ألنٍت أحت
الولد كاره أخاه، والولد يغَت من أختو، للصيبِّ، حىت ينشأ وال حيدث ما نراه اآلن،  عليو وسلَّم

 واألب واألم حيتاروا ماذا يفعلون؟ 
يف صدورىم بداًل من نبتة ُزرعت وقد تركتم نبتة الشيطان  ـأنتم من ترك ىذه احلكاية 

 وىا يف قلوهبم.مكنتم زرعتاليت  الرمحن 
فيكونون من تلقاء أنفسهم يتحاببون من البداية يف قلوهبم احملبة واألخوة،  أنت كنت زرعت

كما كان وال يزال أصحاب رسول اهلل والصاحلُت من عباد ،  همعلى بعض نوحيرصو فيما بينهم، 
 اهلل جل يف عاله.

 حنتاج أن نطبق ىذا ادلنهج:
ا ُأوُتوا"  شر(.احل9) "َوال َيِجُدوَن ِفي ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِممَّ

ان وَ خَ حدث عندكم: أَ ىذه األمثلة مسعنا عنها حىت من قريب، من حوايل مخسة عشر سنة 
مل  اآلخروأحدىم متزوج و  تربوا على ىذا ادلنهج وعلى حب بعضهما، فكانت زرعتهم مشًتكة،

  ززوج بعديت
ذا وكانا قد قَسمَّاه بينهما كومًا ذلال يف اجلُرن، وكان ال يز وكان عندىم زلصول القمح 
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زواج جًا قال: إن أخي ال زال أعزبًا وحيتاج للو ز ي كان متالذففي الليل ويف الظالم وكومًا ذلذا،  
 م أخيو.ضعو يف كو من كومو وو  ذأخف

من  أخذ ذا فواآلخر قال: إن أخي متزوج وذو عيال وأنا مل أتزوج بعد وىو أحوج مٍت ذل 
 ضعو يف كوم أخيو.كومو وو 

  .شرق الصباح فرأيا بعضهما، وىذا الكالم حصل من قريبظالَّ على ىذه احلالة حىت أ
الًتبية اليت تؤدي ىنا ألن مل تعد ىل حيدث يف ىذه األيام مثل ما حدث ذلما؟ ال ـ دلاذا؟ 

أو يبحث لو عن مصيبة ليأخذ مَتاثو، أخاه ويأخذ نصيبو، من أرضو بل يريد أن ينزع دلثل ىذا، 
وأصبحت الدنيا الدنية ىي ادلسيطرة عليهم وكل مهو  النبوية،ألهنم مل يًتبوا على ادلبادئ دلاذا؟ 

يف سبيل  الدنيا ال مانع أن يبيع أباه أو يبيع أخاه أو يبيع أمو أو يبيع الكل يف سبيلالدنيا و 
 صلى اهلل عليو وسلَّمالدنيا، قال 

 السيوطي)حب الدنيا رأس كل خطيئة( 
      نكتفي هبذا القدر خوفاً من اإلطالة والسآمة.

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم
 

 
 

 


