
  111بصائر العدد 

 أخالق النبي صلى اهلل عليه وسلم مع األطفال 

 ,,,أما بعد, وآله وصحبه ومن وااله, والصالة والسالم على موالنا رسول هللا, هلل رب العالمينالحمد 

فيةه الفوةل علةى مار ةاح الحيةاة, مرحلة  الفوولة , ف ةل السةن الةعر   عةر   مراحل اإلنسانمن أهم فإن 

 .نه أو  نصرنه أو  ماسانهكل مولوٍد  ولد على الوفرة, فأبواه   ّوداو ,عليه وفق ما ُربِّل  

وممةا تاةدر اإلرةارة هليةه فةل هةعا , فةل كةل أمةور حيات ةا  ألم  المسلم  أن ت أسى برسةول اما أحرى او

اهة م و, فقد راعى األطوال, معامل ه للصبيانوجميل فعال فل , من حسن ِخالل المقام ما كان عليه نبينا 

كةن   جةار وال  بجةن مةن م, ولةم  , ومسح على رؤوسة م, وضاحك م, ومشى خلو م, فحمل م, بأمرهم

 .ا دل م من غير تعنيف, وهن أصابوا دعا ل موهن أخفأ

ال ةةل تبةةره فيةةه معةةانل العةة ة  ؛فعمةةل علةةى معامل ةةه المعاملةة  الحسةةن , الةةن  أهميةة   لقةةد أدرا النبةةل 

 :لصبيانمع ا  هتعامل صور رر منوهليك هعه الد  ,,, ؛كر م الؤسس فيه الخصال وت, والرجول 

 شيخانرواه ال - مر بالصبيان فيسلم علي م  كان  :قال ,نس رضل هللا عنهأعن 

بِل:  وعنه أ جا   هِن ك ان   سمع بكا  الصَّ اف   أ ن تو ن أمه و  خ   بخارررواه ال .فيخوف م 

أمةام القةوم  ةم بسةي  د ةه ليأخةعه, ففوةق البةالم   الحسين بن علل  لعن فل الفر ق, فأسرع النبل وكان

 لحقه  جاحكه ح ى أخعه, فاعل هحدى  د ه فةل ققنةه واألخةرى   و وّر ها هنا, ورسول هللا , وّر ها هنا

 ماجه والبخارر رواه اإلمام أحمد وابن(. حسين منل وأنا من حسين: )قال  م , م اع نقه ,فل رأسه

فقةال ! لةون صةبيانكم أتقبّ : فةرآه  قبّةل الحسةن بةن علةل, فقةال األقةرع النبةل وجا  األقرع بن حابس هلى 

ا من م قي, فقال له ر: , فقال األقرع(نعم): النبل  ن م  : ) سول هللاهن لل عشرة  من الولد ما قبلت واحد 

 .م وق عليه( ال  رحم ال  رحم

, وكانةةت  ةةدر فةةل حاةةر رسةةول هللا  ا  كنةةت غالمةة: عمةةر بةةن أبةةل سةةلم  قةةال أنروى البخةةارر ومسةةلم و

 (. ا غالم, سمِّ هللا, وكل بيمينك, وكل مما  ليك):  ي  فل الصحو , فقال لل رسول هللاتف

كة  كة , أمةا علمةت أنةا ال تحةل لنةا ):  لولما أراد الحسين أن  أكل تمرة من تمر الصدق  قال له الرسةو

 ,أعيةعكما بكلمةاح هللا ال امة ):كان  عّوق الحسةن والحسةين فيقةول  وى البخارر أن النبلور, (!الصدق  

 (. ّل ريفان وهام , ومن كل عين المّ من ك

 ,أن تقومةوا بمةا أوجةن علةيكم مةن رعةا   م فل أوالدكةمعليكم  تعالى هن من ركر نعم  هللا: مسلمونالأ  ا 

 .وتنشئ  م تنشئ  صالح  ,عمالوتأد ب م بأحسن األخالق واأل, وحسن معامل  م

 


