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 الطريق إلى الولد الصالح

ثم هي ، وعامد الظهور وقرة العيون وزينة احلياة، فهي قطع األكباد وثامر القلوب، الذرية بال شك عزيزة غالية

ولكن ، ويصونوها حق صيانتها، بعد ذلك أمانة من اهلل سامية يضعها بني أيدي العباد لريعوها حق رعايتها

أمهلوهم يف الطعام والثياب والفراش : ال نقول، اآلباء يف العهود األخرية أمهلوا أبناءهم إمهااًل شنيعاً 

ولكنهم أمهلوهم فيام هو ، وال واألشكالفذلك قدر من العيش ميسور للناس مع اختالف يف األح، والسكن

يف تنشئتهم عىل ، أمهلوهم يف تقويم نفوسهم وتطهري أرواحهم وتدعيم أخالقهم؛ أهم وأعظم وأخطر وأكرب

ومن هنا خرج األوالد ، ويف حتديد الطريق املستقيم أمامهم، ويف رضب القدوة الصاحلة هلم، الدين والعبادة

وتقسمتهم ، فتفرقت هبم السبل وتوزعتهم األهواء، د من عزيمٍة أو أخالقوبال رصي، بال هدٍف وال إيامن

َا اَلِذيَن آَمنُوا ُقوا َأنُْفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم َنارًا َوُقوُدَها النَاُس }: األخطاء وعاشوا يف دنياهم بأفئدة هواء َيا َأُّيه

َجاَرُة َعَليَْها َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشَداٌد ال َيْعُصو  .[6: ]التحريم {َن اَّلَلَ َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ َواحْلِ

 عنارصوهذا ما تناوله إن شاء اهلل تعاىل يف هذا املوضوع  يف العنارص التالية 

عىل رأسها الدين حيث يصف : اختيار األم الصالحة التي تصلح لحمل هذه األمانة وذلك له معايير -1

فالصاحلات قانتات حافظات للغيب بام حفظ اهلل والقانتات هن : صاحلات بقوله تعاىلاهلل تعاىل الزوجات ال

َعْن َعبِْد وزواج واحلافظات للغيب أي إهنن حيفظن األزواج يف غياهبم ويف أمواهلم ويف أنفسهم املطيعات لأل

 ْبِن َعْمٍرو
ِ
 ، اهلل

ِ
نَْيا َمَتاعٌ : َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصَأَن َرُسوَل اهلل ْرَأُة الَصاحِلَةُ  َوَخرْيُ ، ))الده نَْيا امْلَ  (1)"َمَتاِع الده

ويسأل عن دينها ومواظبتها عىل صالهتا ومراعاهتا لصيامها وعن حياهتا ونظافتها وحسن : ‘قال الغزايل 

 ذكر اَم ويبحث عن خصال والدها ودينه وحال والدهتا ودينها وأعامهلا ولَ . . . ُّيالدألفاظها وقبحها وبرها بوا

َعِن  ÷َأِِب ُهَرْيَرَة كام يف حديث  فاظفر بذات الدين تربت يداك : غبات الرجال يف النساء قالمر ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

                                                           

 (. 1467صحيح مسلم ) (1)
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 (2)َتِرَبْت َيَداَك "، َفاظَْفْر بَِذاِت الِدينِ ، لاَِمهِلَا َوحِلََسبَِها َوََجَاهِلَا َولِِدينَِها: " ُتنَْكُح امَلْرَأُة  أِلَْرَبعٍ : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصالنَبِِي 

 (3). فيه من الفقه مراعاة الكفاءة يف املناكح وأن الدين أوىل ما اعترب فيها: ِبقال اخلطا

َصاَل اأْلَْرَبَع َوآِخُرَها  َأْخرَبَ باَِم َيْفَعُلُه النَاُس  ملسو هيلع هللا ىلصَمْعنَى َهَذا احْلَِديِث َأَن النَبَِي و يِف اْلَعاَدِة َفِإهَنُْم َيْقِصُدوَن َهِذِه اخْلِ

ِشُد بَِذاِت الِدينِ ِعنَْدُهْم َذاُت الدِ  َا امْلُْسََتْ َويِف َهَذا احْلَِديِث احْلَثه َعىَل ُمَصاَحَبِة َأْهِل الِديِن . . يِن َفاظَْفْر َأنَْت َأُّيه

 أِلََن َصاِحبَُهْم َيْسَتِفيُد ِمْن َأِخالَِقِهْم َوَبَرَكتِِهْم َوُحْسِن َطَراِئِقِهْم َوَيأَْمُن املَْ 
ٍ
ء   (4)ْفَسَدَة من جهتهميِف ُكِل ََشْ

ينبغي أن يكون النظر إىل باب الدين قبل النظر إىل جانب احلسن فإنه إذا قل جانب الدين مل ينتفع ذو وعليه ف

يف احلقيقة فإن كل َجال يزول وذهب إال َجال الدين واخللق فإنه باق يف طبع املرأة و. (5)مروءة بتلك املرأة

 .(6)الصاحلة امللتزمة بدينها

هذه املعايري النسب واألرسة الطيبة فإن وراثة املولود ال حيددها الوالدان املبارشان بل هو يرث من جدوده ومن 

يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت : أال ترى أن قوم مريم عليها السالم قالوا هلا؛ وآبائهم وإن علوا

كانت من الصاحلات ومل تكن من  ِك مه ا وأُ رِيً  فاضال َخ أبوك كان رجال؛ يا أخت هذا الرجل الصالح: أي. أمك بغيا

 نت هبذا الولد ومن أين جاءكأتيت أالبغايا الزواين فكيف 

                                                           

 (. 5090البخاري ) (2)

 (180/ 3معامل السنن ) (3)

 (51/ 10رشح النووي عىل مسلم ) (4)

 (. 437صيد اخلاطر )ص:  (5)

 (. 34مسئولية األب املسلم ل عدنان باحارث ) (6)
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َعْن ف. (7)لعل ابنك هذا نزعه عرق : ملسو هيلع هللا ىلصهذا والولد قد ينزع إىل أحد أخواله أو أعاممه أو أجداده كام قال النبي 

 : َفَقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصَي َأَن َرُجالً َأَتى النَبِ ، َأِِب ُهَرْيَرةَ 
ِ
: ((َقاَل ؟ ))َهْل َلَك ِمْن إِبِلٍ : َفَقاَل ، ُولَِد يِل ُغالٌَم َأْسَودُ ، َيا َرُسوَل اَّلَل

ُه َلَعلَ : ((َقاَل ؟ ))َفَأَنى َذلَِك : َقاَل ، َنَعمْ : ((َقاَل ؟))َهْل ِفيَها ِمْن َأْوَرَق : َقاَل ، ُُحْرٌ : ((َقاَل ؟ ))َما َأْلَواهُنَا: َقاَل ، َنَعمْ 

 (8)(())َفَلَعَل اْبنََك َهَذا َنَزَعهُ : َقاَل ، َنَزَعُه ِعْرٌق 

 .(9)ختريوا لنطفكم فأنكحوا األكفاء وأنكحوا إليهم : ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال النبي 

ومكارم األخالق واحلالل واحلرام وإذا صحبتهم إىل  ملسو هيلع هللا ىلصألم الصاحلة تعلم أوالدها القرآن وسنة النبي اف 

 ا وأدبا وعلاًم أهلها الصاحلني ازدادوا خريً 

 .مأدًبا إىل أدهِب  األوالدُ  وإذا زارت هبم زارت أهل خري وفضل وعلم وصالح من أمثاهلا فيزدادُ 

وقد قال ؛ (10)ن ينضاف إىل الدين طلب اجلامل فالنفس بفطرهتا الطبيعية متيل إىل الصور احلسنةأوال يمنع 

امْلَُراُد و. . (11)فإن يف أعني األنصار شيئا فاذهب فانظر إليها: لبعض أصحابه عندما أراد الزواج ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .(12)َوِقيَل ُزْرَقٌة َويِف َهَذا َداَلَلٌة جِلََواِز ِذْكِر ِمثِْل َهَذا لِلنَِصيَحةِ  -وهو املعتمد –ِصَغٌر 

                                                           

 (. 31العدوي ) فقه تربية األبناء للشيخ مصطفى (7)

 (. 5305صحيح البخاري  ) (8)

 (. 1067( وصححه األلباين يف الصحيحة )1968سنن ابن ماجه ) (9)

 (. 32فقه تربية األبناء للعدوي ) (10)

 (. 1424صحيح مسلم ) (11)

 (. 9/181(، وفتح الباري )210/ 9رشح النووي عىل مسلم ) (12)
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ذا علم وحسب حتى ال يضيعها يكون ن ختتار لولدها أبا صاحلا ذا دين وحسن خلق وأن أوكذلك املرأة ينغي هلا 

تقرأ  اع أوالدها فبصالح األب يصلح األبناء يف الغالب بل ويعود عليهم وعىل أحفادهم فضل صالحه أمويضي

 الخ القصة يف سورة الكهف. . وكان أبومها صاحلا: قول اهلل تعاىل

 احلديث. . مثل اجلليس الصالح واجلليس السوء: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال النبي 

أيكون جليس أوالدك كنافخ الكري ال يتعلمون منه إال  والزوجة أكثر جمالسة للك وألوالدك فهل تريض أن

 (13). . وألوالدها أكثر جليس هلا اوكذلك الزوجة زوجه؟ السووء

ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعني : فقد وصف اهلل تعاىل عباده بقوهلم: الدعا له قبل والدته-2

فهب يل من لدنك وليا يرثني ويرث من آل : ولد قالواجعلنا للمتقني إماما وزكريا عليه السالم لام طلب ال

وإبراهيم عليه . رب هب يل من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء: ويقول. . . يعقوب واجعله رب رضيا

 ربنا واجعلنا مسلمني لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك: السالم يقول

 . .. رب هب يل من الصاحلني: ويقول

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عيل وعىل والدي وأن : سنة يقول والذي بلغ أشده وبلغ أربعني

فأكثر يا عبد اهلل من طلب الذرية الصاحلة ومن الدعاء بصالح . اعمل صاحلًا ترضاه وأصلح يل يف ذريتي

 (14). الذرية

 َلْو َأَن َأَح )): َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَيبُْلُغ النَبَِي ، الدعاء قبل اجلامع فعِن اْبِن َعَباسٍ -3
ِ
الَلُهَم ، َدُكْم إَِذا َأَتى َأْهَلُه َقاَل بِاْسِم اَّلَل

هُ ، َجنِبْنَا الَشيَْطاَن َوَجنِِب الَشيَْطاَن َما َرَزْقتَنَا  (15)((َفُقِِضَ َبيْنَُهاَم َوَلٌد مَلْ َيرُُضَ

                                                           

 (. 34فقه تربية األبناء للعدوي ) (13)

 فقه تربية األبناء للشيخ مصطفى العدوي.  (14)
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ثناء احلمل وهو عدم التدخني فالتدخني ضار بصحة األم أثنا احلمل وبعده وله رضر بالطبع عىل الطفل أ -4

داخل الرحم فاملرأة التي تتعاطى الدخان ترُض بنفسها وترُض بولدها وهو ما زال داخل الرحم وبالتاىل بعد 

خروجه إىل احلياة لو خرج حيا وهذا أمر خطري وقد حذر األطباء من ذلك كثرَيا  وقد حرم اهلل تعاىل رشب 

 .الخ. . . الدخان ألنه من اخلبائث

 .غذاء جيًدا أثناء احلمل ألن التقصري يف هذا االنب يعود بآثار سيئة عىل اجلنني أن تتغذى األم -5

، عيل الوالدين واألهل شكر اهلل عيل ما رزقهم ولًد كان أو بنًتا: ولو كان أنثى شكر اهلل عيل املولود  -6

 (16). ويكون هذا الشكر واالمتنان باللسان والقلب والفعل

 عن أِب مويسف، بحركة لطيفة. . ،. ودلك حنك املولود هبا، مضغ مترة وهو: هحتنيك املولود بعد والدت -7

وكان أكرب ، ودفعه إيل، ودعا له بالربكة، فحنكه بتمرة، فسامه إبراهيم ملسو هيلع هللا ىلصفأتيت به النبي ، ولد يل غالم: قال

ملولود ولتتحرك عضالت الفم مما ُّييئ ا، ولعل احلكمة يف ذلك إثارة اللسان ليتحرك. (17)ولد أِب مويس

لسكريات إيل دم الوليد للوقاية من نقص السكر يف الدم الذي يمثل أحد اوكذلك إيصال كمية من ، للرضاعة

 (18). األخطار التي يتعرض هلا الوليد

وىف القرآن ما يشري إىل ذلك كام يف قصة زكريا }َفنَاَدْتُه : عند والدته ولو كان أنثىوالفرح البشارة به  -8

 َوَسِيدًا َوَح امْلَالِئَكُة وَ 
ِ
َك بَِيْحيَى ُمَصِدقًا بَِكلَِمٍة ِمَن اَّلَل ْحَراِب َأَن اَّلَلَ ُيَبِِّشُ

ِ
ُصورًا َوَنبِّيًا ِمَن ُهَو َقاِئٌم ُيَصيِل يِف امْل

                                                                                                                                                                             

 (. 141صحيح البخاري ) (15)

 (547/ 1موسوعة األرسة املسلمة ) (16)

 (. 5467صحيح البخاري ) (17)

 (. 68و67منهج اإلسالم يف تربية األوالد ) (18)
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نَي{ )آل عمران يَى مَلْ َنْجعَ : ( وقوله39: الَصاحِلِ َك بُِغالٍم اْسُمُه حَيْ : ْل َلُه ِمْن َقبُْل َسِمّيًا{ )مريم}َيا َزَكِرَيا إَِنا ُنَبِِّشُ

فيستحب ملن ُولِد له مولود أن تزف له ، (19)ويمكن أن تكون التهنئة مادية بتقديم اهلدايا وغريها، (7

، بورك لك يف املوهوب: -ريض اهلل عنهام-جاء يف األثر عن احلسن بن عيل  بام  التهنئةوأما قوله يف ، البِّشي

وال أنه  ملسو هيلع هللا ىلصفجائز بِّشط أن ال يعتقد أنه مرفوع إىل النبي  (20). ورزقت بره ،وبلغ أشده، وشكرت الواهب

 .(21)سنه عنه 

 (22). وهذه البشارة والتهنئة جيب أن تشمل كل مولود ذكًرا كان أو أنثي دون تفريق بينهام

ار بحسن اختي ملسو هيلع هللا ىلص فقد أويص رسول اهلل، عيل األبوين أن حيسنا اختيار اسم املولود: تسميته اسما حسًنا -9

 :إذ جاء رجل فسأله عن اسمه فقال، األسامء

)بل أنت : قال. اسمي )عاصية(: فقالت، وسأل امرأة عن اسمها. (23))أنت سهل(: ملسو هيلع هللا ىلصاسمي )َحزن( فقال 

)إن : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول ، و عبد الرُحن، أن خري األسامء وأحسنها عبد اهلل ملسو هيلع هللا ىلصوقد بني الرسول . (24))َجيلة(( 

                                                           

 ، بَتقيم الشاملة آليا(. 386/ 23جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ) (19)

( وفيه اهليثم بن ُحاد قال عنه حييى بن 201(، ومن طريقه ابن أِب الدنيا يف النفقة عىل العيال  )3398مسند ابن اجلعد )ضعيف.  (20)

(: ليس بشئ. ، وقال أُحد بن حنبل: منكر احلديث ترك حديثه. 844(  ضعيف، وقال يف رواية الدارمي )3401معني يف رواية الدروي )

 (. 330() 81/ 9م )اجلرح والتعديل البن أِب حات

 (. 7/ 3) -سسلة اآلداب للدكتور حممد صالح املنجد   (21)

 (. 31(، وانظر: حتفة املودود )547/ 1موسوعة األرسة املسلمة ) (22)

 (.  6190صحيح البخاري ) (23)

 (. 2139صحيح مسلم  ) (24)
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وال جيوز تسمية املولود باألسامء التي تشري إيل عبادة غري . (25)وعبد الرُحن(عبد اهلل : أحب أسامئكم إيل اهلل

 .وما شابه ذلك، وعبد املسيح، وعبد احلسني، وعبد النبي، وعبد الرسول، وعبد الكعبة: اهلل

: قال -ريض اهلل عنه-عن عمر بن اخلطاب  جاءعن التسمي هبا ما  ملسو هيلع هللا ىلصومن األسامء املكروهة التي هني النبي 

تى ال يساء استخدام ح (26))ال تسمني غالمك يساًرا وال رباًحا وال نجيًحا وال أفلح(: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل قال 

: تسمية األبناء بأسامء الشياطني واجلبابرة وزكام ال جي. وهكذا، ال: فيقال؟ هنا رباح: كأن يقول أحد، االسم

وكذلك ال ينبغي  -عز وجل- وهامان وكذلك ال جيوز التسمية بأسامء اهلل، وقارون، وفرعون، كاألعور

فذلك من مظاهر التغريب الذي حيدث للمجتمع . وسيمون، وليزا، ديانا: مثل، التسمي باألسامء الغربية

 .املسلم

وذلك تكرياًم له وإشعاًرا له باالحَتام يف كربه بام يقوي ؛ وأِب عمري، كأِب اخلريويستحب تكنية الصبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصأهنا سنة من السنن التي سنها لنا الرسول فضال عن ، شخصيته اجتامعيا ونفسيا

يف اليوم وذلك   ،خالف بني الفقهاء نثيويف األذكًرا إذا كان يستحب حلق رأس املولود : حلق رأسه -10

وكذلك تقوية حلاسة البرص ، وفتًحا ملسام الرأس، ولعل يف إزالته تقويًة له، السابع إلزالة شعر الرأس

احلقي ، )يا فاطمة: وقال، عن احلسن بشاة ملسو هيلع هللا ىلصعق رسول اهلل  - اهلل عنهريض-فعن عيل ، والسمع والشم

 .(27)رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة( 

                                                           

 (2132صحيح مسلم )) (25)

 (. 2137صحيح مسلم ) (26)

 ( وقال حسن غريب وحسنه األلباين. 1519()99/ 4سنن الَتمذي ) (27)
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ويف ذلك حتقيق للَتاحم ، والتصدق بوزن شعره فضة فيه دعوة رمزية إيل التكافل االجتامعي بني املسلمني 

 (28). والتعاون بني أفراد املجتمع

فعن أم كرز الكعبية أهنا سألت ، من السنن التي حث عليها اإلسالموهي . عنه يوم سابعه العقيقة -11

 (29)ال يرُضكم ذكراًنا كن أم إناًثا(، وعن اجلارية شاه، )عن الغالم شاتان: فقال، عن العقيقة ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 : َعْن َسُمَرَة َقاَل و. الذبائح: أي
ِ
، َوُيَسَمى، َبُح َعنُْه َيْوَم الَسابِعِ الُغالَُم ُمْرهَتٌَن بَِعِقيَقتِِه ُيذْ : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

َلُق َرأُْسُه  َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َوالَعَمُل َعىَل َهَذا ِعنَْد َأْهِل الِعلِْم َيْسَتِحبهوَن َأْن : َتمذيقال ال  (30)َوحُيْ

َفِإْن مَلْ َيَتَهيَأْ ُعَق َعنُْه َيْوَم َحاٍد ، ْوَم الَسابِِع َفَيْوَم الَرابَِع َعَِّشَ َفِإْن مَلْ َيَتَهَيأْ يَ ، ُيْذَبَح َعِن الُغالَِم الَعِقيَقُة َيْوَم الَسابِعِ 

ينَ  ِزُئ يِف األُْضِحَيةِ : َوَقاُلوا، َوِعِّْشِ ِزُئ يِف الَعِقيَقِة ِمَن الَشاِة إاِلَ َما جُيْ ويستحب يف العقيقة التصدق . اَل جُيْ

، والعقيقة فيها معني القربان. وُّيدي منها إيل الفقراء واملساكني، خ العقيقةواألفضل أن ُتطبَ ، وتوزيع اللحم

ومتتني لروابط األلفة واملحبة بني أبناء ، إظهاًرا للنعمة، وإطعام الطعام شكًرا هلل، والصدقة، والفداء، والشكر

 .(31)وإرفاد موارد التكافل اإلجتامعي برفد جديد، املجتمع

وقص ، واالستحداد، اخلتان: )الفطرة مخس: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : لفطرةالختان وهو من سنن ا -12

َتاُن َفَواِجٌب َعىَل الِرَجالِ : قال ابن قدامة: ونتف اآلباط(، وتقليم األظافر، الشارب َوَمْكُرَمٌة يِف َحِق ، َفَأَما اخْلِ

 
ِ
 َأْيًضا: ثم قال. . . ْهِل اْلِعلْمِ َهَذا َقْوُل َكثرٍِي ِمْن أَ . َوَليَْس بَِواِجٍب َعَليِْهنَ ، النَِساء

ِ
َتاُن يِف َحِق النَِساء ُع اخْلِ ، َوُيِّْشَ

                                                           

 (. 548/ 1موسوعة األرسة املسلمة ) (28)

 (. 1166(، وصححه األلباين يف إرواء الغليل )2834()105/ 3سنن أِب داود ) (29)

 (  وقال حسن صحيح. 1522سنن الَتمذي ) (30)

 (. 76-74تربية األوالد يف اإلسالم لسعيد عبد العزيز ) (31)
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 َحِديُث النَبِِي 
ِ
َتتِنَ : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َأُبو َعبِْد اَّلَل َتاَناِن َوَجَب اْلُغْسُل((ِفيِه َبَياُن َأَن النَِساَء ُكَن ََيْ . . (32)))إَذا اْلَتَقى اخْلِ

واخلتان  من متام احلنيفية التي رشعها اهلل عيل لسان . (33)ىل الذكور واإلناثوهو عند الشافعية واجب ع

 (34). . كام أنه يميز املسلم عن بعض أصحاب العقائد األخري -عليه السالم-إبراهيم 

 -إىل سنتني   – حق الطفل في الرضاعة من أمه إلى حين يتقوى -13

َنْ  َكاِمَلنْيِ  َحْوَلنْيِ  َدُهنَ أَْواَل  ُيْرِضْعنَ  َوالَْوالَِداُت  }: قال تعايل
ِ

 .[233: { ]البقرة الَرَضاَعةَ  ُيتِمَ  أَنْ  َأَرادَ  مل

                                                           

 (. 64/ 1قدامة ) املغني البن (32)

 (. 3/62الفقه املنهجب عىل مذهب اإلمام الشافعي ) (33)

 (. فائدة: وهناك فوائد صحية عديدة للختان أوضحها األطباء، ومنها: 549/ 1موسوعة األرسة املسلمة )(34)

إلصابة بسلس البول اللييل التخلص من اإلفرازات الدهنية والسيالن الشحمي املقزز للنفس، وتقليل اإلصابة بالرسطان، وجتنب ا -

 الناتج من التهاب املثانة، والتقليل من االلتهابات يف احلشفة وقناة جمري البول، وجتنب اختناق املخرج يف بعض احلاالت. 

؛ ألن واخلتان مستحب لألنثي، وهو مكرمة هلا، وتزيني هلا، ونظافة، وهتذيب للشهوة، ولكن جيب أن نأخذ يف االعتبار عدم املبالغة فيه

ال َتنِْهِكي )ال تبالغي يف القطع(؛ فإن ذلك ×"ذلك يضعف شهوهتا. فعن أم عطية األنصارية أن امرأة كانت ختتن باملدينة، فقال هلا النبي 

أهنا قالت للخاتنة: إذا خفضت فَأِشِمي وال تنهكي، فإنه أرسي للوجه،  ×أحظي للمرأة وأحب للبعل"، وعن ميمونة زوج النبي 

زوجها. واملعني أَن اخلافضة إذا استأصلت جلدة اخلتان ضعفت شهوة املرأة؛ َفَقَلت حظوهتا عند زوجها، كام أهنا إذا تركتها  وأحظي عند

 كام هي، فلم تأخذ منها شيًئا زادت شهوهتا، وإذا أخذت منها وأبقت، كان ذلك تعديال للخلقة والشهوة، فاألويل االعتدال يف األخذ

. اخلتان طهارة ونظافة وتزيني وحتسني 2. اخلتان َعَلاًم ملن يضاف إىل ملة إبراهيم ودينه ـ عليه السالم ـ. 1لبنات ما ييل: ومن فوائد اخلتان ل

. اخلتان زينة، وأي زينة أحسن من أخذ ما طال 4. اخلتان تعديل للشهوة وتنظيم هلا وجعلها متوسطة بني احليوانية واجلامدية. 3للخلق. 

. اخلتان هباء للوجه وضياء يظهر عليه وختلص من 5لدة القلفة وشعر العانة واإلبط والشارب و ما طال من الظفر. وجاوز احلد من ج

 -. اخلتان يساعد عىل احلد من السحاق 7ويكون أئدم للحب بني الزوجني  -أى للزوج  -. اخلتان أحب للبعل 6الكسفة التي ترى عليه. 

ن فوائد اخلتان ما ذكره الدكتور أبو بكر عبد الرزاق ىف كتاب رأى العلم والدين ىف ختان األوالد . وم8. -وهو مبارشة املرأة للمرأة 

حة والبنات: أن االفرازات الدهنية املنفرزة من الشفرين الصغريين إن مل يقطعها مع جزء من البظر ىف اخلتان، تتجمع وتَتنخ ويكون هلا رائ

. هذا القطع كام أرشنا يقلل احلساسية للبنات حيث ال َشء لدُّيا 9 املهبل بل إىل قناة جمرى البول. غري مقبولة، وحتدث التهابات قد متتد إىل

 (. 21ينشأ عند احتكا ك جالب لالشتهاء، وحينئذ ال تصري البنت عصبية. نقال عن كتاب أخطاء عامة تقع فيها النساء )ص: 
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ُه ُكْرًها َوَوَضَعتُْه ُكْرًها َوَُحُْلهُ  }: وقال عز وجل نَْساَن بَِوالَِدْيِه إِْحَساًنا َُحََلتُْه ُأمه َوِفَصاُلُه َثالَُثوَن  َوَوَصيْنَا اإْلِ

 .[15: { ]األحقافَشْهًرا

وهي أمر مشَتك بني ، فالطفل يف سنواته األويل حيتاج إيل من يقوم بشئونه؛ حضانة الطفلويقرب من ذلك 

وهنا تكون األم أويل ، فال يمكن للصغري إال أن يكون مع أحد أبويه الطالق، فإذا وقع الطالق الزوجني 

وقد وكل اإلسالم القيام عيل ، أكثر شفقة عليهو، وأدري بام يلزمه، ألن املرأة أقدر عيل تربية الطفل؛ بحضانته

 ْبِن ومما يدل عىل ذلك حديُث ؟ ، والصغري حيتاج إيل الرضاعة، ألهنا ترضع؛ أمر تربية الصغري إيل أمه
ِ
َعبِْد اَّلَل

 : َأَن اْمَرَأًة َقاَلْت ، َعْمٍرو
ِ
، َوِحْجِري َلُه ِحَواءً ، َثْديِي َلُه ِسَقاءً وَ ، إَِن اْبنِي َهَذا َكاَن َبطْنِي َلُه ِوَعاءً ، َيا َرُسوَل اَّلَل

 ، َوَأَراَد َأْن َينْتَِزَعُه ِمنِي، َوإَِن َأَباُه َطَلَقنِي
ِ
اهلل  قد حرم و. ))َأنِْت َأَحقه بِِه َما مَلْ َتنِْكِحي((: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل هَلَا َرُسوُل اَّلَل

: فَعْن َأِِب َأيهوَب َقاَل ؛ غري رضورة تقتِض التفريق بينهاممن ، التفريق بني الولد وأمه صغرًيا كان أو كبرًياتعاىل 

 
ِ
 (35)َمْن َفَرَق َبنْيَ الَوالَِدِة َوَوَلِدَها َفَرَق اَّلَلُ َبيْنَُه َوَبنْيَ َأِحَبتِِه َيْوَم الِقَياَمةِ : ُقوُل يَ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل اهلل

َفِإذا َكاَن َوقت نطقهم فليلقنوا اَل لِِإَ : ابن القيمقال : تدريبه على الكالم وتسهيله عليه وقت التكلم -14

 (36)إاَِل اهلل حُمََمد َرُسول اهلل َوليكن أول َما يقرع مسامعهم معرَفة اهلل ُسبَْحاَنُه وتوحيده

                                                           

( 3( عدم الزواج، )2( اإلسالم: فال حضانة لغري املسلمة. )1ط احلاضن: )( وحسنه األلباين. فائدة يف رشو2276سنن أِب داود ) (35)

( السالمة من األمراض النفسية والعقلية أو األمراض 5( العلم بأصول الَتبية مع القدرة عليها. )4األمانة واخللق وحسن السرية )

لألم حق احلضانة. وكل عمل تقوم به األم، أو أي نشاط  ( التفرغ حلضانة الصغري: إذ هو األصل والعلة األويل التي جعلت6املعدية. )

يكون من شأنه أن يقلل من عطائها ألبنائها واهتاممها هبم، فهو عمل أو نشاط غري مقبول؛ لام  -إال إذا كانت مضطرة إيل  ذلك  -متارسه 

التي ُجبِلت عليها. نًقال عن موسوعة األرسة  يَتتب عليه من حرمان الطفل حقه يف احلب والرعاية، ومن خمالفة لفطرة املرأة ورسالتها

 (. 577/ 1املسلمة )

 (231حتفة املودود بأحكام املولود )ص:  (36)
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ْفل َومِمَا حْيَتاج إَِليِْه الطِ : قال ابن القيم: توفير الراحة والهدوء والغذاء الطيب وتجنيبه مجالس اللهو -15

َغاَية ااِلْحتَِياج االعتناء بَِأْمر خلقه َفِإَنُه ينشأ عىل َما عوده املرِب يِف صغره من حرد َوَغضب وجلاج وعجلة 

وخفة َمَع َهَواُه وطيش وحدة وجشع فيصعب َعَليِْه يِف كربه تاليف َذلِك َوتصري َهِذه اأْلَْخالَق ِصَفات وهيئات 

ز فضحته َواَل ُبد َيْوًما َما َوهِلََذا جَتِد َأكثر النَاس منحرفة َأْخالَقهم َوَذلَِك راسخة َلُه َفَلو حترز ِمنَْها غَ  اَية الَتَحره

اَمع من قبل الَتبية اَلتِي َنشأ َعَليَْها َوَكَذلَِك جيب َأن يَتَجنَب الَصبِي إِذا عقل جَمالِس الَلْهو َواْلبَاطِل والغناء َوَس 

لسوء َفِإَنُه إِذا علق بسمعه عرس َعَليِْه ُمَفارَقته يِف اْلكرب َوعز عىل وليه استنقاذه ِمنُْه اْلُفْحش والبدع ومنطق ا

العوائد من أصعب اأْلُُمور حْيَتاج َصاحبه إىَِل استجداد طبيعة َثانَِية َواخْلُُروج َعن حكم الطبيعة عرس  فتغيري

ه َغاَية التجنب َفِإَنُه َمتى اْعَتاَد اأْلَْخذ َصار َلُه طبيعة َوَنَشأ بَِأن َيأُْخذ َوَينَْبِغي لَولِِيه َأن جينبه اأْلَْخذ من َغري جدا

ْعَطاء اَل بَِأن ُيْعطي ويعوده اْلَبْذل واإلعطاء َوإِذا َأَراَد اْلَويِلّ َأن ُيْعطي َشيْئا أعَطاُه إَِياه عىل َيده ليذوق حالوة اإْلِ 

ا جينبه السم الناقع َفِإَنُه َمتى سهل َلُه َسبِيل اْلَكِذب واخليانة أفسد َعَليِْه َسَعاَدة وجينبه اْلَكِذب واخليانة أعظم مِمَ 

نَْيا َواآْلِخَرة َوحرمه كل خري وجينبه الكسل والبطالة والدعة والراحة بل َيأُْخذُه بأضدادها َواَل يرحيه إاَِل باَِم   الده

عواقب سوء ومغبة َندم وللجد والتعب عواقب ُحيدة إَِما يِف  جيم َنفسه وبدنه للشغل َفِإن الكسل والبطالة

نْيَا  نَْيا َوإَِما يِف العقبى َوإَِما فيهاَم فأروح النَاس أتعب النَاس وأتعب النَاس أروح النَاس فالسيادة يِف الده الده

ْسموالسعادة يِف العقبى اَل ُيوصل إَِليَْها إاَِل عىل جرس من الَتَعب َقاَل    حييى بن أِب كثري اَل ينَال اْلعلم براحة اجْلِ

ويعوده االنتباه آخر الَليْل َفِإَنُه َوقت قسم اْلَغنَاِئم وتفريق اجلوائز فمستقل ومستكثر وحمروم َفَمتَى اْعَتاَد َذلِك 

 ام َفِإن اخلسارةوجينبه فضول الَطَعام َواْلَكالَم واملنام وخمالطة اأْلَنَ  َصِغريا سهل َعَليِْه َكبرِيا

يِف َهِذه الفضالت َوِهي تفوت عىل الَعبْد خري ُدنَْياُه وآخرته وجينبه مضار الَشَهَوات امْلَُتَعّلَقة بالبطن والفرج 

َقى َوَلده َغاَية التجنب َفِإن مَتِْكينه من َأسَباهَبا والفسح َلُه ِفيَها ُيْفِسدُه َفَساًدا يعز َعَليِْه بعده َصالَحه َوكم مِمَن َأْش 

نَْيا َواآْلِخَرة بإمهاله َوترك تأديبه وإعانته َلُه عىل شهواته َوَيْزُعم َأنه ُيكرمُه َوقد أهانه َوَأنه  وفلذة كبده يِف الده
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نَْيا َواآْلِخَرة َوإِذا اْعتربت اْلفساد يِف  يرُحه َوقد ظلمه َوحرمه ففاته انتفاعه بولده وفوت َعَليِْه َحظه يِف الده

 (37)ْواَلد َرَأْيت عامته من قبل اآْلَباءاأْلَ 

وسلم  فعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال قال النبي صىل اهلل عليه؛ تأديبه وتعليمه بالرأفة والرحمة -15

 (38). " علقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنه هلم أدب "

، َعْن َجِدهِ ، َعْن َأبِيهِ ، ِرو ْبِن ُشَعيٍْب َعْن َعمْ : إذا كان مميًزا تعليمه الصالة والذهاب به إلى المسجد -16

 : َقاَل 
ِ
ُبوُهْم َعَليَْها، ))ُمُروا َأْواَلَدُكْم بِالَصالَِة َوُهْم َأْبنَاُء َسبِْع ِسننِيَ : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اَّلَل َوُهْم َأْبنَاُء َعِّْشٍ ، َوارْضِ

فعليه أن يذهب فورا إيل املسجد ، ل يف منزله وسمع اآلذانفإذا كان الرج. (39)"َوَفِرُقوا َبيْنَُهْم يِف امْلََضاِجعِ 

فالولد يراقب ، ويعودهم عيل الذهاب إيل املسجد، وبذلك يرِب فيهم حب الصالة، ويصطحب معه أوالده

ففى احلديث " املرأة راعية يف بيت زوجها ومسئولة ، وعىل األم حتث أوالدها عىل الصالة. . . اهتاممات ولده

 .متفق عليهعن رعيتها " 

، ملسو هيلع هللا ىلصكنت غالما يف حجر رسول اهلل : قال، فعن عمر بن أِب سلمة: تربية األطفال علي اتباع السنة   -17

(َفاَم َوُكْل مِمَا َيلِيَك(، َوُكْل بِيَِمينَِك ، َسِم اَّلَلَ ، َيا ُغالَمُ )): ملسو هيلع هللا ىلصفكانت يدي تطيش يف الصحفة فقال يل رسول اهلل 

 (40) ْعدُ َزاَلْت تِلَْك طِْعَمتِي بَ 

                                                           

 (. 240حتفة املودود بأحكام املولود )ص:  (37)

 (. 1447( سلسلة األحاديث الصحيحة )2/  92/  3أخرجه الطرباين يف الكبري ) (38)

 (. 247 يف اإلرواء )( وصححه األلباين495سنن أِب داود ) (39)

 5376(68/ 7صحيح البخاري ) (40)
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 : َقاَل ، َعِن اْبِن ِشَهاٍب و، ملسو هيلع هللا ىلص وزجرهم عند خمالفة أمره وهنيه
ِ
يِن َسامِلُ ْبُن َعبِْد اهلل  ْبَن ُعَمَر ، َأْخرَبَ

ِ
َأَن َعبَْد اهلل

 : َقاَل 
ِ
َفَقاَل باِلَُل ْبُن َعبِْد : َقاَل ، اَل مَتْنَُعوا نَِساَءُكُم امْلََساِجَد إَِذا اْسَتأَْذَنُكْم إَِليَْها: ُقوُل يَ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل اهلل

 
ِ
 َلنَْمنَُعُهنَ : اهلل

ِ
 : َقاَل ، َواَّلَل

ِ
َك َعْن : َفَسَبُه َسًبا َسِيًئا َما َسِمْعُتُه َسبَُه ِمثَْلُه َقطه َوَقاَل : َفَأْقَبَل َعَليِْه َعبُْد اهلل ُأْخرِبُ

 
ِ
 َلنَْمنَُعُهنَ : َوَتُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهلل

ِ
 .(41)َواَّلَل

. قال فام كلمه عبدالله حتى مات، اهلل ما أكلمك أبداً وتقول هذا فو ملسو هيلع هللا ىلصأحدثك عن رسول اهلل : وايةويف ر

(42) 

 وهذه أم سليم ريض اهلل عنها تأمر ابنها أنس أن حيفظ رس رسول اهلل: تربية األطفال عيل حفظ الرس -18

 : َقاَل ، َعْن َأَنسٍ ، َثابٍِت فعن ؛ ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
َفَبَعثَنِي إىَِل ، َفَسَلَم َعَليْنَا: َقاَل ، َأَنا َأْلَعُب َمَع اْلِغلاَْمنِ وَ ، ملسو هيلع هللا ىلصَأَتى َعيَلَ َرُسوُل اهلل

 ؟ َما َحبََسَك : َفَلاَم ِجئُْت َقاَلْت ، َفَأْبَطأُْت َعىَل ُأِمي، َحاَجةٍ 
ِ
؟ َما َحاَجُتهُ : َقاَلْت ، حِلَاَجةٍ  ملسو هيلع هللا ىلص ُقلُْت َبَعَثنِي َرُسوُل اهلل

 : َقاَلْت ، إهَِنَا رِسّ : ُقلُْت 
ِ
 َلْو َحَدْثُت بِِه َأَحًدا حَلََدْثتَُك َيا : َأَحًدا َقاَل َأَنٌس  ملسو هيلع هللا ىلصاَل حُتَِدَثَن برِِسِ َرُسوِل اهلل

ِ
َواَّلل

 (43)َثابُِت 

أخذ احلسن بن عيل )ريض اهلل : قال -ريض اهلل عنه  -عن أِب هريرة : تربية األطفال عيل ترك احلرام -19

أما علمت أنا ال نأكل ، ارم هبا، ُكِخ ُكخ: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل ، يف فيهعنهام( مترة من متر الصدقة فجعلها 

فهذا والد االمام . . وهكذا كان الصاحلون َيافون عيل أنفسهم وأوالدهم من أكل احلرام (44)الصدقة " 

                                                           

 (. 422صحيح مسلم ) (41)

 4933(527/ 8مسند أُحد ط الرسالة ) (42)

 (2482()1929/ 4صحيح مسلم ) (43)

 (. 1491()127/ 2صحيح البخاري ) (44)
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لقد تركت لك مخسني الف درهم ال أجد فيها ! يا بني: قال له، فلام مرض، ( كان تاجرا‘) البخاري

 .شبهة درمها فيه

دعتني أمي يوما ورسول اهلل : قال -ريض اهلل عنه  -عن عبد اهلل بن عامر : تربية األطفال عيل الصدق -20

: فقال هلا. أعطيه متراً : قالت؟ " ما أردت أن تعطيه: ملسو هيلع هللا ىلصفقال ، تعال أعطيك،؟ ها: فقالت، قاعد يف بيتنا ملسو هيلع هللا ىلص

 .(45)أما إنك لو مل تعطه شيئًا كتبت عليك كذبة " 

لعلمتهم . . حتى ولو كان احلديث يف التسلية أو الضحك. . ت املرأة أوالدها يف احلديث معهمفلو كذب

فلو ُطرق الباب وفتح الولد الباب ، فيجب عيل املرأة أن تراعي الصدق مع أوالدها. الكذب وهي ال تشعر

 .نعوده أن يقول الصدق، فسأله الطارق عن أبيه

وأنفق عيل : ملعاذ قال، العِّش ملسو هيلع هللا ىلصففي وصايا النبي : -عز وجل  - تربية األطفال عيل اخلوف من اهلل -21

 .(46)وأخفهم يف اهلل "، وال ترفع عنهم عصاك أدبا، عيالك من طولك

اطلب العلم ! يا بني: قالت أم سفيان الثوري لسفيان: قال وكيع. تربية األطفال عيل حب العلم وطلبه -22

فانظر هل تري يف نفسك زيادة يف حلمك ، إذا كتبت عِّشة أحرف! يا بني: وقالت له. . وأنا أكفيك بمغزيل

 .فإن مل يزدك فاعلم أنه ال يرُضك وال ينفعك، ووقارك

 .تربية األطفال عيل الشجاعة وجمالسة الكبار لالستفادة منهم -23

 .الَتبية عيل حب احلياء والسَت -24

                                                           

 وحسنه األلباين. 4991( 298/ 4سنن أِب داود ) (45)

 (. 2026()89/ 7يف  إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ) ( وصححه األلباين5/238مسند أُحد ) (46)
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 .الَتبية عيل الزهد وحب الفضائل  -25

 آلباء وطاعتهمالَتبية عيل بر ا - 26

 :ُنرِب يف نفوس األطفال علو اهلمة  -27

نظر احليوان ، وأن ينظر إيل من هو فوقه من الناس، فال يقيم هلا وزنا، فمن العجز أن يزدري املرء بنفسه

فإن الرجل إذا صغرت نفسه يف عينه يأِب هلا من أعامله إال ما يشاكل منزلتها ، األعجم إيل احليوان الناطق

فإن عظمت ، َجيع شؤونه وأعاملهصغريا يف . . صغريًا يف ميوله وأهوائه، اه صغريًا يف مروءته ومهتهفَت، عنده

 .نفسه عظم بجانبها كل ما كان صغريًا يف جانب النفس الصغرية

ريض  -وعبد اهلل بن عمر ، وعروة بن الزبري، ومصعب بن الزبري، اجتمع ىف احلجر عبد اهلل بن الزبريقد و

 :فقالوا متنوا -هم اهلل عن

وقال . أما أنا فأمتنى أن يؤخذ عنى العلم: وقال عروة بن الزبري. أما أنا فأمتنى اخلالفة: فقال عبد اهلل بن الزبري

وقال عبد . أما أنا فأمتنى إمرة العراق واجلمع بني عائشة بنت طلحة وسكينة بنت احلسني: مصعب بن الزبري

، فنرِب يف الطفل علو اهلمة. ولعل ابن عمر قد غفر له. . فنالوا ما متنوا. غفرةأما أنا فأمتنى امل: اهلل بن عمر

 .والنظر إيل العظامء ليكون عظيام مثلهم

، حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنني: حيث يقول ‘ اإلمام الشافعيومما يذكر يف هذا الشأن  -28

 .(47)وحفظت املوطأ وأنا ابن عِّش سنني "

 :وهم، ت املسلمني نبغ ثالثة إخوة يف العلممن بيو، ويف بيت واحد -

                                                           

 (. 2/392تاريخ بغداد ) (47)
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 .ومن كتبه )املثل السائر(. . ُعرف باألدب. . ( نرص الدين بن األثري1

وجامع ، ومن كتبه )النهاية يف غريب احلديث. . ونبغ يف علم احلديث. . ( حممد جمد الدين بن األثري2

 األصول يف أحاديث الرسول(

 .وهو صاحب كتاب الكامل يف التاريخ، نبغ يف علم التاريخوقد  ،( عيل عز الدين بن األثري3

. جمد الدين. . فقد ظهرت نواياهم من خالل أسامئهم )نرص الدين، وكأن اهلل عز وجل حقق فيهم نية والدُّيم

 .عز الدين(. 

نرَْبِ َيُقوُل ، ^النهْعاَمَن ْبَن َبِشرٍي عن . العدل بني األبناء -29
ِ
َفَقاَلْت َعْمَرُة ، ايِن َأِِب َعطَِيةً َأْعطَ : َوُهَو َعىَل امل

 : بِنُْت َرَواَحةَ 
ِ
 ، ملسو هيلع هللا ىلصالَ َأْرََض َحتَى ُتْشِهَد َرُسوَل اَّلَل

ِ
إيِِن َأْعَطيُْت اْبنِي ِمْن َعْمَرَة : َفَقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصَفَأَتى َرُسوَل اَّلَل

 ، بِنِْت َرَواَحَة َعطَِيةً 
ِ
: َقاَل ، الَ : َقاَل ، "؟ ))َأْعَطيَْت َساِئَر َوَلِدَك ِمثَْل َهَذا: َقاَل ، َفَأَمَرْتنِي َأْن ُأْشِهَدَك َيا َرُسوَل اَّلَل

َيتَهُ : َقاَل ، "))َفاَتُقوا اَّلَلَ َواْعِدُلوا َبنْيَ َأْوالَِدُكمْ 
 .(48)((َفَرَجَع َفَرَد َعطِ

 من كل سوء حيفظ أبنائنانسأل اهلل أن 

 والحمد هلل رب العالمين

                                                           

 (. 2587البخاري )(48) 
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