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 بين اإلعجاز العلمي والتحدي التربوي

  المضامين التربوية في الرضا بالمولودالمقدمة: 

ضا الر  ، ويف عمائهكر ىلع نه لش  وا، ضا بقضائهه بالر  مر عباده أتعاىل قد  الله  إن  
ها واب  افع وثه ها ال  أثر   د  وع  يه ، عظيمة جليلة وأرسارز  وفوائد   عظيمز  باملولود كنز 

 بل ته ، زيل ىلع الوادل واملولوداله 
ه
  .هل  ض  ه وفه ر  ثه نتفع األمة بأ

فهو ا، قيم  اكن أو سه  اصحيح  ، اكن أو أنىث اذكر   ؛ضا هنا يكون باملولودوالر  
َه يه و ،ن يشاءمنحها مه يه ، من الل تعاىل ةبه عمة وه  ن   ح ن  من م  فه  ؛ن يشاءم  بجبها 
 .اعءرب وادل  نع فعليه الص  ن م  ومه  ،ضار والر  كعليه الش  فه 

، ةن عنده يف الربوبيوتساوهم م  ك   ق  ل  واله ، إال الل تعاىل يبه الغه  علم  وال يه 
ه فرد منهم ما ي   ك   يعطي   ما اكن القليل أفضل من ب  فر   ؛لهستأهصلحه وما ي

يف  واهد كثريةوالش   ،وربما العكس، كر أفضل من األنىثما اكن ال  ب  ور  ، الكثري
ل قاإلنسان ولكن ، نيا الاسد   گ گ گ ﴿تعاىل: قال  ؛عبجوال   خ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ۉ ې ې ې ې ى ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 
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وقال ، [11النساء:] ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿تعاىل: 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ې ې ې ى ى

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿تعاىل: وقال ، [50، 49الشورى:] ﴾ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

  .[216البقرة:] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

حتفاء اوإقبال عليه و، عادة بهبطة وسه صاحبه غ  ي   دهمارضا الوادلين بمولوو
واتلعاون ، عور إىل اإلحسان إيله واالهتمام بههما هذا الش  يقود   م  ن ثه وم   ،به

ه  حىت ، تمعهميم م  ستطيعون من خرباتهم ومن ق  بينهما ىلع إكسابه ك ما ي
 .ده هلد  وجه الى حه به ىلع ال ه الى أناطه الل  روده  يؤدي   اصال   اواطن  صري م  يه 

ل ب  قه وته ، تهوالطاعة ألرس املولود ىدلء العائيل نتماباال زتايد الشعور  ويه 
 بيل م  مع إدراكه هلذا الشعور ال   رشاداإلصح وال  

ه
قيض من وىلع ال  ، يهوه به ن أ

  والقنوطتعاض ماال يؤدي   ذلك
ه
كأن ، ولودالمه  ين بسبب  وه به الاصل دلى األ

ً ث   ،كربال ال  تقسستعداد الايه هما دله أو أحد  ن ايكون الوادل  وأ ،فائج بأنىثي   م 
، كرتاث باملولودألىس وعدم االاب اىم دلى الوادلين شعورز يتنحينئذ ف، العكس

 .ب تقصري ا يف تربيتهب  سه ا ي  مم  ، عليه قبالإلاهتمام به وعدم اال م  ن ثه وم  
عف  اهه، يه ا ت  همىلع ذلك، وأدرك شعوره  ب  املولود  وإذا شه  تودل  دليه ضه

ح   ي، وعدم تهقب ل ما ي مليه عليه وادلاه من ن ص  رسه
 
وإرشاد، وإذا  االنتماء األ
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لم والقهر، ظيم الي يتسب ب يف الظ  العه  تهضاعهف هذا الشعور وازداد فهو الطر  
 دوانية.نف والعى إىل الع  ؤول إىل العقوق، وإذا لم ي غري  هذا الشعور أد  وربما يه 

، واهتم  بها، من األولويات اليت راعها اإلسالم   للك تأيت هذه القضية  
ر، وجعله ركن ا من أراكن اإليمان. ده ها يف قضية اإليمان بالقضاء والقه  وضم 

  وقد رضب الل   
ه
ح أن  ثه م  تعاىل يف كتابه العزيز أ العربة  اال  عديدة، ت وض 

أ عليه من ش  نه وما ي   ،ؤد ب به هذا املولودما ي  ليست بنوع املولود، ولكن العربة ب
ن  ب  الري ر   أخالق، وإشارة كذلك إىل أن   ا، وىلع ما يكون فيما يهظ  ه اإلنسان  رشًّ

 الل العليم البري. رىض وي سل م حبكمة  اإلنسان أن يه 
فبجاءت  ؛وحهن ر  فيها م   الل   خه فه رية نساء العاملني، نه ن خ  م   فهذه مريم  

لت يف ، م  ت  عي ى نبيًّا ورسوال  دله وه عبجزة من عند الل، وه بم م، وحتم  ز  ن أويل العه
زان، ولم يهقتِص  األمر  اله  سبيل ذلك أشد  ألوان اإليذاء، ويه العفيفة   صان الر 

ل فرتات ادل   ها ىلع ذلك، بل امتد  ليهشمه  .عوة مع ودل 
ب أباه وعه  ،ر باللفه ، الي كه وح وكذلك كنعان ودل  ن    ؛اهصه وكذ 

ف عليه وادله فاكن من الم   راق عه ، ونه هلكني، وحينما تأس  اه بعد الف 
ا بأنه ليس من أهل  بأن    عمل غري صالح. هه؛ ألن  ه من أهله، اعتبه الل عتاب ا رقيق 

له الرض ته ، الي قه وىس صاحب الرض وم   وتذكر الغالمه  
ىلع وادليه أن ي ره قهما  ؤمنني، فأشفق الرض  أبويه من الم   بويح من الل؛ ألن  

ر ا ف  قوته طغيان ا وك   .بش 
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لف الصالح كثرية، بل ويف واقعنا ري الس  ماذج يف القرآن ويف س  وال  
 الم  

ه
ي بار ك  ب لوا ىلع ما رزقكم الل  ق  عارص، فاعتربوا يا أويل األبلاب واألبصار، وأ

 لكم الل فيه.
 ب ىلع الشيطان واهلوى؟ ولكن كيف لا أن نتغل  

ر قهر الوه كيف نه   ي عل منا األسوة  السنة   ر  سواس الن اس، وُن 
ره ارة إىل االطمئنان بقضاء الل وقهده ا ذه إ  » فقال: ؛أنفسنا من تهب عة ال ف س األم 

ل عليه يف املال واله ر أحد  ظه نه  ن ف ض  ، فلينظر إىل مه كم إىل مه ن هو أسفل لهف 
ل عليهمنه ممن   .(1)«ف ض 
ن أسفل منكم، وال ته : »رواية مسلمويف  ن هو انظروا إىل مه نظروا إىل مه

 «.كمي  له عه » :رواية أخرىويف  ،« تهزدهروا نعمةه اللأال   فوقكم، فهو أجدر  
ر، يه  كر، فمن ر زق باألنىث دون ذهكه تصرب  بمن لم ي رزهق ال باألنىث وال بال 

ا ينومه  شو ه، عبجز الطب  عن سه  ظر إىل من ر ز ق بمولود  ن جعله الل عقيم  قيم م 
ا عليهما. ثقيال  ح اعلة ىلع وادليه، ومحال  داواته، فأصبم   ا عظيم   ، وهمًّ

ن مه ويف الس    ه  :عه الل شيئ انه ياق ن شري ىلع مه م أن ي سأل الل تعاىل، وأن يهلزت 
 ن حمروم  استعان بالل وسه رب، فكم م  بالص  

ه
 - ىلع بالئهربه ، وصه هل من فضلهأ

ل ته، ويف د   .منهحه الل ر غم ع  ربه  ين الل الكثري من الماذج والع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2963(، ومسلم )6490) يابلخار (1)
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 هنئة باملولودشارة والتَّالِب

 «ةة حتليليَّسالميَّإرؤية »

 
برشة يف  ؤثرار الى ي  رب الس  وهو اله ، ن برشسم م  اال، شارة بكرس ابلاءالب  
ه  :والمع ،الوجه  .(1)شائربشارات وب
أو يه:  ،عزيةخالف اتل   ،هأصابه  ري  خص خبباركة للش  الم   فيه ا اتلهنئةم  أ

ن أصابه خري بالرس  وه م    .(2)اعء هل باالستمتاع بهذا الريور، مع ادل  اجهة مه
 .هنئةشارة استحب  هل اتل  ته الب  اته إن فه » قول ابن القيم:ي

هرس    إعالمز  شارةه الب   أن   :والفرق بينهما هل بالري فيه  داعءز  :واتلهنئة .ههل بما ي
له الل  بعد أن عه  بهيه، ذههبه إيله وبة كعب بن مالك وصاح  ته  لم به، وهلذا ملا أنزه

ه، فلما دخل المه شري فبه البه   .(3)ن ؤوههه سبجد جاء الاس فه رش 
ن بجبهم عم  ويه  ،ن يشاءمنحهم مه ن الل تعاىل يه بة م  ه   األوالده  وال جرم أن  

ه  ،يشاء  ي  وأ ،تفضل بهم ىلع عبادهيه  ،ة الل وفضلهي  ط  فهم عه  -سلبهم ممن يشاءوي
ر الكون ن أجل  م   لهق الل تعاىل األرضه الي خه  ه اإلنسان  إن   ؟!ضل هوفه  ه، وسخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(107، ص 1 ـج)، «معبجم لغة الفقهاء» (1)

 .بتِصف يسري (149، ص 1ج)سابق، الرجع امل (2)

 .(20ص ) «حتفة املودود بأحاكم املولود» (3)
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ج بسببه إبليسه ل   له بعضه م   دمت ه، وأخره احته، ره املالئكة ل   ن رمحته، وجعه
كريم وحه؛ يلكون هل بذلك اتل  ر  ن فخ فيه م  وفوق ذلك كه، فهو الى نه 

خلوقات.والت    رشيف ىلع سائر المه
ه الل   -ضلاكنة وذلك الفه وترتيب ا ىلع تلك المه  عباده إىل االحتفاء  فقد وج 
ه  باإلنسان الديد؛ بأنه  رش  بعض أنبيائه بقدوم أبنائهم، ولم قد ب

سائل يف الر   فعلوَّك  بالويح فقط، كما يه ك الم  له يف ذلك المه  ي رسل 
ا من املالئكة تلتم  بهم الب   صل اإلهلية إىل األرض، بل أرسل وفد  شارة ويه

ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿تعاىل: قال كريم واتلعظيم؛ اتل   ، وهو اغية  املقصود  

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

گ گ گ ڳ ڳ ﴿تعاىل: وقال  ،[39آل عمران:] ﴾ڄ ڃ ڃ

ىل: تعاوقال  ،[77هود:] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

 ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴿

تعاىل: وقال  ،[101الصافات:] ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿تعاىل: وقال  ،[7مريم:]

حئ مئ ىئ ﴿تعاىل: وقال  ،[28الذاريات:] ﴾جئ حئ مئ ىئ﴿

ڀ ڀ ڀ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ يئ جب

 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٺ ٺ ٺ ٿ
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ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 .[51الحجر:] ﴾ ڃ چ چ چ

ع داللةز لس  وىف اتل كرار ا وض  ىلع  ةز قوي   ابق ىلع هذا الحو يف أكرث من مه
ه   لوك واستحبابه وفائدته العظيمة.ف هذا الس  رشه

يف  ووي  ال   له قه هنئة وألفاظها، فقد نه ا ورهد خب صوص كيفية اتل  ا مه أم   
جاء إيله،  رجال   ِصي أن  ن ابله سه عن اله  «اتل حفة»القيم يف  ، وابن  «األذاكر»

ن: ما سه فقال هل اله  .، فقال هل: يهنيك الفارسوعنده رجل قد و دل هل غالمز 
ورك لك يف ب  »دريك فارس هو أم محار؟ قال: فكيف نقول؟ قال: قل: ي  

 ، وبه ت الواهبه ره كه وهوب، وشه المه 
ه
ه، ور زقت ب ر هش  لهغ أ  .«د 

ا، وىف ذلكادل   د  اتلهنئة  عه ته فلم ته  وٌّ ورفعة عن م  س   اعء للمولود وللوادل أيض 
 
 
مه اتلهاين الاهلية ضيقة املعىن، أ اإلسالم يف ك ب احادية ادلاللة، وهذا هو سه

ور فقط، بل ودوام الري ة الرس  م  اعء ليس ثه رجو بادل  ونه االجتماعية، فهو يه ئش
اعء، وهذا أخذ اتلهنئة صفة العبادة، حني تأخذ أسلوب ادل  واستمراره، كذلك ته 

بها مه هو الى ي ك  زية؛ حيث اإلخالص واتلبجر د.س 
ا سامي ا من مقاصد واغيات الرشيعة مه  وملا اكن الرتاب ط االجتماع   قصد 

ل هذا اله اإلسالمية، فلم يه  ث الليل، دون استغالهل يف ده كن هلا أن ت هم 
ه للبهرشي ة مجعاء، فإنه وه  بيلة اليت يهبتغيها اإلسالم  تعميق هذه الغاية ال   ج 

 -ور عليه، فإن اإلنسانللرس   شارة؛ إدخاال  ملسلم وحب ب إيله مبادرة أخيه بالب  ا
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ه باألخبار اله  -بال ريب ن ي برش  هستبرش  بمه  ه.ة اليت ترس   نه سه ي
ختصون الفسي ون إىل أن  اإلنسان يهربط يف عقله ابلاطن بني وي شري الم  

ليبٍّ ىلع حسب املوق ف الصور واألشياء أو األشخاص باتاه إجيايب أو س
ب، ويربط ا ملا سبق -الم صاح  رش  بالري واتلفاؤل، وىف به شارة والم  بني الب   -طبق 

نس.
 
 ذلك دافع اكف  للمحب ة واأل

ن فه  ن قبيل هنئة وادلاعء بالري بديال  شارة فال زالت اتل  اتته الب  ومه ، فيه م 
علوم يف نبذ القد مه  وهلا أثرز اتلعاون يف الري، واتلفاعل االجتماع ابلن اء، 

له الشيطان  والكراهية من الفوس، وطه  ح العداوة من القلوب إن أوغه بني  ر 
ن ي شاركه أفراحه وأتراحه القلوب؛ ألن   ره  ،اإلنسان يأن س ويألهف بمه ن ي باد  ومه

 بالري وال بور.
ن ره  ح  افد هذا الس  وه وم  ن ش  ر م  س الى ف  ال  لوك االجتماع القويم اتلطه 
نا الل   ره  ورسوهل   حذ 

ه
 الري ّن  مه لز للك رشٍّ اجتماع حاصل، فته ص   منه، وأنه أ

مقوتة اليت تعل لآلخرين مع اإلخالص واتلبجرد إطالقز للنفس من األثرة المه 
وال يتمن اه  ،عبأ بمهن حوهل، بل يتمىن لفسه الريه ه، ال يه نفس   اإلنسان أسريه 

رين.  لآلخه
ح أن  وتنا يف هذا المه ف  وال يه  شارة واتلهنئة ال تقتِصان ىلع الب   قام أن ن وض 

نىث؛ قال تعاىل: م  ال  ع  يه  نوع دون آخر، بل األمر  
 
ر واأل ۅ ۉ ۉ ې  ﴿كه

يف  ملا اكن عليه العرب   اخالف   ،[49الشورى:] ﴾ې ې ې ى ى
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 «.ابلننيبالرفاء و» :كر بقوهلمهنئة باألنىث دون ال  جاهليتهم من اتل  
 النسني، كريم الاصل يشمل ِك  فاتل   ؛لإلنسانية وىف ذلك انتصارز 

ا، فاألفضلية يف اإلسالم ملن نوط بأدوار ي  والكهما مه  ؤديها لدمة اإلنسانية مجيع 
اه باقتدار   ،نياه يف الياة ادل  أدرك دوره  نوط به وأد   .ىلع الوجه المه

ث يف بعض الم  أم   د  نس ىلع بجتمعات اا ما يه ملعارصة من اتلفاؤل جب 
رهها اإلسالم  ة جاهلية قد قه د  حساب اآلخر فهو ر   ه  هه اها، وعودة لعصور بائسة وحمه

ه اعنت خالهلا البه   عليها وحماها. انتِصه اإلسالم  وهر، لم وقه وظ   ف  ل  رشية من ته

هه بادر الم  ته  ويف لم بجتمع املسرش  بعضو  جديد يف الم  به ن ئ وم  سلمني بني م 
ة واملبجتمع اإلنساين اعمة، دون اعتبار بنوعه وجنسه، يكون هذا خاص  

ثري ا يف اإلقبال ىلع هذا املولود واإلحسان إيله وقيام  ا م  ا قويًّا وحافز  السلوك دافع 
 قويم.اهه من الرتبية واتل  املبجتمع بواجبه ت  
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 التأذين واإلقامة يف أذن املولود

 (يوتربو ي)إعجاز علم

 

 .األذان واإلقامة افعليًّ   اليب   ن  سه 
األذان  يف أذنه ايل مىن،  ة اليت ت قام للمولود عند والدته:علي  نن الف  من الس  ف

 واإلقامة يف أذنه الي رسى، وذلك بعد الوالدة مبارشة.

  ملسو هيلع هللا ىلصالل  رسوله  رأيت  : »قال  عن أىب رافع  
ه
ذن اله يف  نذ  أ

 
ن بن سه أ

 .(1)«ته فاطمة  دله حني وه  عيلٍّ 
ولكن معىن  ،خبالف األذان ن فيهما ضعفز اديثاإلقامة حه يف  وورد

 ملسو هيلع هللا ىلص عن اليب  عن السن بن عيلٍّ ف ؛ؤكد معناهماالديث األول ي  
 ولود فه  هل مه دل  ن و  مه : »قال

ه
ذ  ذ  أ

 
  ،مىنه ايل  ن  ن يف أ

 
 رض   لم ته  رسىنه الي  ذ  وأقام يف أ

 
 م  ه أ

 .(2)«بيانالص  
 »  اليب   أن   اس  بن عب  وعن عبد الل

ه
ذن يف  نه ذ  أ

 
أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 1173) «رواءاإل» يف ، وحسنه األبلاين«صحيح» :وقال ي،أخرجه أبو داود، والرتمذ (1)

 (.321) «الضعيفة» يف ، وضعفه األبلاين  «سندهم» رواه أبو يعىل يف (2)
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 بين اإلعجاز العلمي والتحدي التربوي

  ،دليوم و   ن بن عيلٍّ سه اله 
ه
ذ  يف  امقه وأ

 
  .(1)«رسىه الي  ن  أ

ث  شعار ة للمولود، وبه ي  و  طرة الس  دعيم الف  ن ة يف سياق ته أيت هذه الس  ته 
فه نداءاله ته ولود، وإعالن اإلسالم يف قلبه قبل أن ته فس المه اإلسالم يف نه  ت ق 

تذبه أصوات   نحل ني.الغ   الشيطان، وته يوعة الم  هستهويه م   ناء، وت
ن ته هذا ال   إن   ري، وتهليل، ب  ك  داء يتضمن معاين اإلسالم وشعائرهه؛ م 

الة، ودعوة ، ونداءات إلقامة الص  وإثبات لرسالة املصطىف 
ن  امل يف ادل  الش   رصية للفالح العام   ة  الي تتضم  ه رسالة اإلسالم نيا واآلخره

 للبرشية مجعاء.
ر الل   ل قه  -ليم الفريدورة من صور اإلعبجاز الع  يف ص   -تعاىل وقد قد  خه

ِصي، ميع، وابله أدوات ووسائل تلِّق  العلم وحتصيله، ويه: الهاز الس  
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿ويه: العقول؛ قال تعاىل:  ،واألفئدة

 .[9السجدة:] ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ

ا  ﴾ۉ﴿مام الهلق، ويف قوهل: إىل ته  إشارةز  ﴾ۈ ﴿وهل فيف ق إشارة أيض 
ميع بالاكمل للعمل قبل الوالدة، وكذلك بنفس الرتتيب هيئة الهاز الس  إىل ته 

 القرآين، وهذا ما أثبته العلم  الديث، ومنه ت  
ه
ن ة ج  ستخلص حقيقة أن األ

ه ي   كذلك املولود حينما  سمعونها وهم يف أحشاء أمهاتهم،دركون األصوات اليت ي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ، وضعفه األبلاينِّق  رواه ابليه (1)
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 ذ ن وي  ؤه ي  
 
م يف ر  د  ذنه، يكون م  قام عند أ اك  هلذه الداءات وممزي ا هلا، وعندما يتقد 

ا ملفهوم الف طرة عند املولود.ال   خ هذا الصوت  بمعناه عنده، تقرير   مو يرتس 
رهت  بعض   حوث بعض األحباث ىلع مموعة من األجنة، راكز ابل  مه  وقد أج 

فة عند سماع أنهم ي قب لون ىلع الر  وجدت فه  ضاع بصورة إجيابية مضاعه
هاتهم، وأن  األصوات الم   هم يهنقب ضون حب بة اليت اكنوا يسمعونها وهم يف بطون أم 
بون وته  ضاع عند سماع األصوات اليت اكنت تهنقب ض منها هم للر  ل شهيت  ق  وي رض 

األذان » حممد عل نبينا ن ف  علنا نشعر  م  ، وهذا جيه األمهات  
ه، حمب ب ا إىل قلبه، في مث ل دلى مألوف ا إىل نفس   ل  الصوت  ظه ، حىت يه «واإلقامة

فل نواع  من الصانة القلبية والفسية من وساوس الشيطان  .(1)الط 
ا من املعلومات، ويف ذات الوقت يهكون  فر  واملولود عند والدته يكون ص 

كر؛ الس  و د ا بوسائل اإلدراك اثلالزه م   ِص، والفؤاد، ويه مع، وابله ثة سالفة ال 
ا للعمل هو الهاز هه م   ها استعداد  ي أةز وقابلة للعمل فور الوالدة، وأقواها وأشد 

؛  ې ې ې ې ى ى ائ ائ ﴿ :قال تعاىلالسميع 

، [78النحل:] ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
عار اإلسالم. ِّق  له اإلسالمية أن يكون أول عملها هو ته  فاستحب ت الرشيعة    ش 

 وللعلماء يف أرسار اتلأذين واإلقامة أقوال؛ نذكر منها:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(2010ذو الحجة، نوفمبر  1431، 1746، العدد 83نة الس   12جـ « )لة األزهرم» (1)
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 بين اإلعجاز العلمي والتحدي التربوي

أن  :-والل أعلم - اتلأذينورس   » :«حتفة املودود»م يف ي  القه  ابن   قال اإلمام  
نة لكربياء داء الع  قرهع سمع اإلنسان كمات ال  يكون أول ما يه  تضم  لوي  الم 

ل بها يف اإلسالموعظمته، والشهادة اليت أو ب  الر   فاكن ذلك  ؛ل ما يهدخ 
ن كمة اتلوحيد عند لقني  هل شعاره اإلسالم عند دخوهل إىل ادل  اكتل   نيا، كما ي لق 

ستنكر وصول أثهر اتلأذين إىل قلب ه وتأثريه به، وإن لم  خروجه منها، وغري م 
هشع ر، مع ما يف ذلك من فائدة أخرى، ويه: ه   ات يطان  من كموب الش  ر  ي

رها الل  األذان، وهو اكن يه  وشاءها،  رصده حىت يودله في قارنه للمحنة اليت قد 
فه ويهغيظه أول أوقات تعل قه به.  فيسمع شيطانه ما ي ضع 

ه إىل الل وإىل عبادته سابقة  ىلع وهو أن تكونه دعوت   وفيه معىن  آخر: 
يطان سابقة  ىلع تغيري الش  يطان، كما اكنت فطرة  الل اليت ف طره عليها دعوة  الش  

م ،هلا ونقله عنها  .(1)«ولغري ذلك من ال كه
ين الم  األذان م  » وي:له ه  وقال ادل   حمدي، ثم ال ن شعائر اإلسالم، وأعالم ادل 

 ن تصيص املولود بذلك األذان، وال يكون إال أن ي صه بد م  
 
نه، ذ  و ت به يف أ

ا فقد عه  ن خاصية األم  ل  وأيض  ، والشيطان ر  منه الشيطان  ف  ذان أن يه ته أن  م 
 .(2)«ي ؤذي الودل يف أول نشأته

سبة إىل أس بالن  الر   أن   :اكمة األذان أيض  ن ح  وم  » طب:ويقول حممد ق  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(22 /21) «حتفة املودود بأحاكم املولود» (1)

 .(145 /2) «حبجة الل ابلالغة» (2)
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ن  اإلنسان يه م يف كيان  املولود نفسيًّا وجسديًّا م  ستودهع الواس  اليت تتحك  م 
مع  وبِص، وشه  بمضمونه من اتلكبري واتلوحيد  ألذان  ق، وحني يكون او  وذه  مٍّ سه

ق السمع، مع أن   الويلده يف تلك الفرتة ال ي درك شيئ ا، فإن واعيتهه  أول ما يهطر 
تف ظ بال ربات واتلقطيعات؛ فانساكب ها اكملاء الص   قراق يف اآلذان ي واف ق ايف الر  حته

ميها منهوافهقة، ويسد  ىلع الفس مآرب الرشك، والم   طرةه ك  الف    .(1)«يه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، حممد قطب«ضوء الرتبية اإلسالمية أوالدنا يف» (1)
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 حتنيك املولود
 من 
حنيك بمضغ اتل   ويتم  ، ةنيك املولود عقب الوالدحته  :ةنن البويداب والس  اآل

ك نه وإدخال اإلصبع إىل حه  ،ىلع أحد األصابع ةمضوغالمه  ةوضع اتلمرو ة،تمر
عنه  ئبجزت  ف ؛مر وجود اتل  رس  عه ك من ادلاخل، وإن ته نه ك أجزاء اله ل  ده و، الويلد

 لو.ح   يشء   يل أو أسه طب أو العه الر  
، ةه بري بمك  الل بن الز   ها محلت بعبد  أن   بكر  فعن أسماء بنت أيب

،املدين فأتيت   ،مٌّ ت  وأنا م   فخرجت  » :قالت  به اليب   باء، ثم أتيت  ق   فنلت   ةه
   فاكن ه، يف  يف  لفه ته  م  ث   ،غهاضه فمه  ةتمربداع  م  ث   ،حبجرهيف  هفوضعت

، ثم داع ةه بتمركه ن  حه  م  ث   ، يق رسول الله ر  ل جوفه خه ده  ءأول يش
 :، قالتةيف املدين هاجريناالسالم للم  يف  دل  ولود و  واكن أول مه  ،ك عليهربه  فه  ،هل
فال  ،تكمره حه قد سه  ايلهوده  إن   :هم قيل هلمن  ا، وذلك ألا شديد  حوا به فرح  ر  فه فه 
 .(1)«ودل لكمي  

ه  ةألىب طلح ابنز  اكن» :قال نس بن مالك وعن أ فخرج أبو  شتيكي
 : ما فعل ابّنقال ة،فلما رجع أبو طلح، يب  بض الص  ق  ، فه ةطلح

 
 :سليم م  ؟ قالت أ

 ،غره منها، فلما فه  ، ثم أصابه ّش  عه ته شاء فه بت إيله العه ر  قه ما اكن، فه  هو أسكن  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(2146)(، ومسلم 5469) يرواه ابلخار (1)
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!الص   واوار   :قالت   فلما أصبح أبو يب 
ه
فأخربه  ،الل   رسوله ته طلحه أ

 » :فقال
ه
فقال ا، ت غالم  دله وه ، فه «ك هلماار  امهلل به »قال:  .نعم :قال .«؟ةيلم الل  ت  س  ره ع  أ

  ، به اليب   ظه حىت تأيتفه ح  ا :ةلحأبو طه  يل
ه
 ،راتمه ته ب  ت معه له سه ر  وأ

 » :فقال  فأخذه اليب  
ه
 فأخذها .راتمه نعم، ته  :قالوا .«؟يشءز  ه  عه مه أ

كه ن  وحه  ،يب   الص   يف   يف   لهاعه فبجه  ،يهن ف  ثم أخذ م   ،غهاضه فمه  يب ال
 . (1)«اه عبد اللم  وسه  ،هب  

ا بدأ فطوره إذا اكن صائم    اليب   أن   :كربال   ا هو جديرز م  وم  
 ن  مه » :فقد قال  ؛مرتناوهل اتل  ومه فأول ما يه ن نه مر، وإذا قام م  باتل  

ه  -«ةايل  العه ر م  ن ته م  » :لفظويف  -راتمه ع ته ب  سه ح ب  ب  صه ته  وال  مٌّ ه ذلك ايلوم س  رض   م يه ل
 . (3)«هياع أهل  فيه ج   ره م  ال ته  تز ي  به » : ا يض  أ، وقال (2)«رح  س  

ىلع تناول   اليب   رصى ح  ده ضح لا مه ت  ن هذين الديثني يه وم  
ا -تضح لاويه  ،اتلمر مراض واأل ةعنويالمه مراض ن األم   ِّق  اتلمر يه  أن   -أيض 
 .ةابلدني
 ني  له بد، م  للكه  وٍّ قه هو م  »، فيقول: فوائد اتلمر م بعضه ي  القه  بن  ا  ذكر اإلمام  ويه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2144(، ومسلم )5470أخرجه ابلخاري ) (1)
 (.3363)بن ماجه او(، 567) :  أخرجه مسلمز صحيح (2)
ماجهه  بهناو (،1815) يوالرتمهذ(، 3831)وأبهو داود  (،2046):  أخرجهه مسهلم صحيح (3)
(3327). 
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نه ال ب  ما مع حه ي  س   وال ،اهابله يف  زيدبع، يه للط    ،قل  اله  ةربئ من خشونر، وي  به و  ص 
 ،سناناأل يؤذد، وي  ده ورث هلم الس  ه ي  فإن   -ةكأهل ابلالد ابلارد -عتدهن لم يه ومه 
 ةغذيمار ته ن أكرث اثل  شخاش، وهو م  باللوز وال  رضره فع داع، وده ج الص  ي  هه وي  

ه مع فإن   ؛وديق يقتل ادل  طب، وأكله ىلع الر  الر   وهر الار  ن اله للبدن، بما فيه م  
 . (1)«لوىاب وحه ودواء ورشه  ،ذاءوغ   ةوهو فاكه، ...ةرياقي  ت   ةو  حرارته فيه ق  
 ةهتمام اإلسالم بتغذيا»بعنوان  ةساهل يف مقالكتور فاروق م  يقول ادل  

 ة  كثت البرشيمه  ةي  ب  ط   ةنبوي   ةقاييس معبجزالمه  حنيك بكل  واتل  » :«فلالط  
 ني  به فلقد ته  ؛رائهان وه م   ةعرف اهلدف والكمته  مان ليكن الز  ا م  رش قرن  عه  ةه أربع

 لوضون للموت ر  عه م   ةالوالد حدييث ةغار خاصال الص  األطف ك   لألطباء أن  

دهث  :أمرين أحد   هلم حه
 للبجوع. ةكر يف ادلم نتيبجالس   ةإذا نقصت كمي -1

 اردابله  و  ض للبجه ر  عه أجسامهم عند اتل   ةحرار ةخنفضت درجاإذا  -2
 . «.حيط بهم..الم  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.233ص ، 2ج ) «زاد املعاد» (1)
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 رؤية تربوية العقيقة 

ال  ،سيانيكة الن  ش  ها وه أن   ده ي  عائر اإلسالمية اثلابتة، به ن الش  م   العقيقة   د  عه ت  
ن أهم ذلك م   هم، ولعل  ليلة من القابضني ىلع دين  قه  ها إال فئةز ءيتذكر أدا

عرية من الشعائر شه ل   حياء  إوافع اليت دعتنا للكتابة يف هذا املوضوع؛ ادل  
ية الوافدة، اليت اعتاد وحتل حمل العادات االجتماع ،هاأخذ ماكنه اإلسالمية، تل  

ه  ة  نن الرشعي  والس   ت عندهم الشعائر  ده من الاس، وغه  عليها كثريز   ا.يًّ س  ن  ا مه ي  س  ن
 .اربهمولم يه  ،هماعه طه إذا قه  ،وادليه الودل   ق  َه  :ع، يقالط  القه  العقيقة لغة:ف
 ولود يوم سابعه.اة عن المه الش   ح  ب  ذه  العقيقة رشاع:و

ها، وتأمر ر فعله ر  قه رشوعيتها، وت  ؤكد مه اليت ت   ث  وقد تواترت األحادي
 ب من تركها.ه  ره وت   ،وترغب يف أدائها ،بامتثاهلا

 .يف حكمها بني الوجوب واالستحباب وقد اختلف الفقهاء  
ن اكن الرأي إاجح فيها هو ما عليه مجهور الفقهاء؛ وهو االستحباب، ووالر  

ه عترب  خر م  آلا  قني من العلماء.ق  حه رتجيح بعض الم  ول   ،لةستند إيله من أدا؛ ملا ي
 ؛قيقةز عه  الم  ع الغ  مه : »قوهل  :صوص الواردة فيهان ال  وم  
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 فه 
ه
 ريقوا عنه دم  ه  أ

ه
 رواه ابلخاري[.] .«ىذيطوا عنه األم  ا، وأ

فيها،  ّم  سه ، وي  هذبح عنه يوم سابعه ت  هينة بعقيقت  ره  غالم   ك  » ا:وقال أيض  
 [.وصححه األبلاين   ،ننه أصحاب الس  روا] .«لق رأسهوي  

اتان شه  م  اله ن الغ  عه : »الل  : قال رسول  وقالت اعئشة 
 رواه أمحد والرتمذي[.] .«ةاشه  وعن الارية   ،تانئه ف  اكه م  

قيقة عن العه  الل  سألت رسوله  هاة: أن  ي  ب  ع  الكه  ز  ر  وعن أم ك  
أو  ن  ا ك  كران  كم ذ  رض  وال يه  ،واحدةز  نىثاتان، وعن األالم شه ن الغ  عه »فقال: 

 واه أمحد والرتمذي[.ر] .«اإناث  
 وقتها والكمة منها:

الديد، بيد اإلنسان قام؛ احتفاء بالعقيقة يف اإلسالم بمثابة الفلة اليت ت  
،  عن األهداف اإلسالمية البيلة؛ من اتلواصلرب  عه ت   ،ها حفلة من نوع خاصأن  
ربية أو االشرتاكية الغه  ة  نشده املادي  ما ته  ست قائمة ىلعواتلاكفل... فلي ،الرتاحمو

 زوات حيوانية.دية ونه سه ون وإشباع لرغبات جه وم   الرشقية من هلو  
ابع، حيث قال تها بيوم الس  ق  وه ت   صوص  ومن هذا املنطلق جاءت ال  

: «   هذبح عنه يوم سابعقيقته ت  عه هينة ب  ره  الم  غ   ك».... 
عن  الل  رسول   ق  َه » :قالت  وجاء عن اعئشة

 .«ابع...ني يوم الس  سه ن وال  سه اله 
املولود  ىلع ر  يلكون قد مه  ؛وقيتن اختيار هذا اتل  م   وربما تكون الكمة  



  

 

 28 
 آداب المولود

جة ر  نيا، ويه املرحلة اله سبعة أيام منذ خروجه من حياة األجنة إيل الياة ادل  
روفها ظ   ة بكل  يني  ن  من حياة اله  نسان  اإلل خالهلا و  مر اإلنسان اليت يتحه من ع  

 ىل الياة الارجية.إقتضياتها وم  
 :نىثاأل ةكر وعقيققيقه ال  عه 

فقد  ؛مات الرشيعة اإلسالميةس   ن أهم  واإلنصاف م   العدله  أن   ك  ال شه 
دت د  كما حه  ،دت وظيفتها يف الياةد  ، وحه نىثاأل اإلسالمية   أنصفت الرشيعة  

بينها حبيث  ت العالقة  مه ظ  ولكن نه  ،آخر ىلع لنس   له ض  ل، فال فه ج  لر  وظيفية ا
 .عمر األرض  وته  ،تستقيم الياة

ومحاية األرسة والقيام  ،زقب الر  ل  وجه  ،ةباألعمال الارجي   نوطز مه  فالرجل  
 .ة()األدوار الغليظة القاسي  . عليها

)األدوار . ة ألرستهاالفسي   اعيةوالر   ،اخليةنوطة باألعمال ادل  رأة مه والمه 
 قيقة الانية(.الر  

فيس كوينها ال  غلب عليها الانب العاطيف يف ته يه  فاملرأة   م  ن ثه وم  
رار الرجل الي يغلب غ   تناسب مع دورها يف الياة، ىلعوالي يه  ،وابليولويج

 خر.تناسب مع أدواره هو اآلعليه الانب العقيل الي يه 
واحدة، لم يكن  نىثجل شاتان واألالر   ةع عقيقرشه  الم   وللك عندما جعل

ناسبا دلورها، فيه يف  من شأنها، وإنما م  تقليال  ال و ،ا لألنىثذلك إجحاف  
 نت  ب   -صونةاإلسالم مه 

 
 فقد كفل هلا اإلسالم   ؛ال صائنة -اا أو أخت  مًّ ا أو زوجة أو أ
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صف من الرجل يف ورغم ذلك فقد جعل هلا ال   ،قوم عليهاراعها ويه ن يه مه 
 العقيقة موضوعنا.و ،تقوالع   ،هاداتوالش   ،ياتوادل   ،اريثوه المه 

دونه من ما  إلساليم يف اإلنصاف واتلقدير ىلعرشيع اظمة الت  ربز عه وهنا ته 
جل؛ بأن ساوت ة الر  ي  ذاهب الوضعمت المه له فقد ظه  ؛خالفةذاهب الم  األديان والمه 

 يولويج والفيس الي بينهما.مايز ابله اتل   راع  ولم ت   ء، املرأة يف ك يشبينه وبني
كر وا ال  ص  ته فقد اخ   ؛الكتاب من ايلهود والصارى أهل   له عه وكذلك فه 

 إن  »قال:  سول الر   أبو هريرة أن   ىفقد رو ؛بالعقيقة دون األنىث
  ....«اريةعن اله  ق  ع  وال ته  ،المعن الغه  ق  ع  ته  ايلهوده 

كر واألنىث يف العقيقة، وهو مذهب بني ال   ىاون سه أهل العلم مه ن وهناك م  
 ذبح عن الغالم والارية؟ عندما سئل كم ي  فمالك، 

حتج او .«ةلغالم شاة واحدة، وعن الارية شاذبح عن اي  »: قوهلبأجاب 
 عليه باألحاديث السابقة.

 مه  أن   وصفوة القول:
ه
كر ق عن ال  ع  يه ل  ن رزقه وإنعامه، فه عليه م   ق الل  ده غ  ن أ

يف أمر  سول ت عن الر  به ا ثه مل   ؛، وعن األنىث شاة واحدةنيشات
 املفاضلة بينهم.

بجزئه عن ومن اكنت أحواهل املادية يف حدود الوسط، أو دون الوسط، في  
 ،ةن  ا للس  ا باألجر، حمققًّ وعن األنىث شاة، وإذا فعل ذلك يكون حمظيًّ  ،كر شاةال  

-77، صـ1جـعبد الل ناصح علوان، تربية األوالد يف اإلسالم، ) .والل أعلم
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78 .) 

 قاصد الرتبوية من العقيقة: الكم والمه 
قام احتفاء باملولود العقيقة يه الفلة اإلسالمية اليت ت   ا أن  ذكرنا آنف  

شهادات اإلنسان بتكر ا بقدومه، قبل أن يه وابتهاج   ،بهسه نه إشاعة ل   ؛الديد
اللة البرشية قاء الس  نه  لك إال استكماال لرص اإلسالم ىلعما اكن ذوثيق، واتل  

وابط االجتماعية واإلنسانية، ها يف الر  رشه  رضب ب  من اختالط األنساب، اليت ته 
 يم.محه  اجتماعٍّ  سب يف جوٍّ رشعية يف إثبات الن   حيلةفيه 

 ته والم  
ه
صفحة املايض  ط  ه لم يهدف إيل ل لال الترشيع اإلساليم جيد أن  م  أ

ٍّ  بكل   ، بل جاءت الرسالة الاتمة الستكمال ابلناء الي ما فيه من خري أو رشه
ارب البرشية وته  ،ابقة، تستفيد من خربات األمم السابقةساالت الس  ته الر  نه به 

 ىلع امتداد تارخيها الطويل.
ه بعني إىل العادات واتلقايلد اليت اكنت موجودة قبل ر اإلسالم  ظه فقد نه 

ها ر  ا أقه ها، إن اكنت خري  ة ونعيم  ضعت لري البرشي  قاصد الرشعية اليت و  المه 
ها به اره العبادة، وإن لم تتفق مع هذه املقاصد حه  اإلسالم، وأضيف عليها روحه 

 ر منها.ذ  وحه  ،اإلسالم  
لطخون رأس املولود وجودة يف الاهلية، لكنهم اكنوا ي  والعقيقة اكنت مه 

 .هابدم  
ا -نتواك  مم السابقة، لكنها اكنت قارصة ىلعموجودة يف رشائع األ -أيض 
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 .الكور دون اإلناث
  فلما جاء اإلسالم  

ه
ه  ؛ل مساوئهاد  ها وعه ر  قه أ تناسب مع املقاصد الرشعية، تل 

 ،ضلري وفه خه  سماحة هذه الرشيعة، واحتوائها للك   ىلع ما يدل  ذلك فإن   وإن دل  
ٍّ  وءعدها عن ك سوب   ها آخر بجوز، بكر ألن  ها يه ابلكر العه ، وإن شعائره ورشه

 ستفيدة من خربات األسالف.ها قامت م  الرساالت، عبجوز ألن  
فقريهم  ؛رش وسعادة يف حضور األهل واألحبابما يالزم العقيقة من ب   إن  

 - بقدوم مولود جديداحتفاال   ،أمريهم وغفريهم ،صغريهم وكبريهم ،همي  ن  وغه 
 ها، يف اإلقبال ىلعبتدعيم األبوين  رص اإلسالم ىلعوافع اليت حه ا لل  متداد  ا د  عه ي  

 يانته مما قد يتعرض هل من خماطر وأهوال.وص   ،وراعيته واالهتمام برتبيته ،املولود
متلكها الرثوة البرشية يه أهم الرثوات اليت ته  لقد أدرك العالم ايلوم أن  

فعل الرثوة اليت قامت عليها الضارة األمم إذا أحسن استغالهلا، ويه بال
به اكمل يف منهبجه ا ش  عتمد عليها اإلسالم اعتماد  واليت يه  ،ة العظيمةاإلسالمي  

ٍّ عه وقال ل  ، االهتمام بها ىلع الل  الرسول   ث  فقد حه  ؛اإلصاليح : يل 
« 

ه
ه ري   خه رجال   كه ب   ي الل  د  ه  ن يه أل   «معه ر ال  ن مح   م   كه  ل

ه
اكثرة فقال ه بالم  ر أتباعه مه ، وأ

« : باه بكم األمم يوم القيامة م  ين  إ  فه  ؛وار  اثه كه وا ته ح  اكه نه ته» ،
 ا عن هذا املبدأ اإلساليم.عبري  ته  فبجاءت هذه الشعرية  

اجتماع أفراد املبجتمع  قيقة ليشمل الياة االجتماعية، فإن  العه  متد أثر  ويه 
عمل ىلع يه  -غمره األلفةوته  ،عادةملؤه الس  ته  وٍّ موائد الطعام يف جه  أو بعضه ىلع
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 عن تدعيم الرتابط االجتماع، ونرش أوارص املحبة والميمية بينهم، فضال  
 ب يف الفوس من عداوة أو حقد أو ضغينة أو حسد.س  ره ما قد ته  القضاء ىلع
تدعيمها  يف مال العالقات االجتماعية ىلع العقيقة قتِص أثر  وال يه 

ه  ؛داهتعفظها فقط، بل يه وح   ا من أهم روافد اتلاكفل ا ورافد  ا جديد  ورد  كون مه تل 
عن  ضال  فه  ،اهرة الفقر والرمانظه  للقضاء ىلع اها اإلسالم  ن  به االجتماع، اليت ته 

 وارق االجتماعية والعنِصية تاه الفقراء واملحرومني.الفه  القضاء ىلع
ن م   ؛ ابلذل والعطاءن معاينتخلله م  القيام بهذا األمر وما يه  أن   ك  شه  وال

عرتضه يف مستقبله من مما قد يه ، عام، وادلعوة للمولودوإطعام الط   ،بحال  
يقول الل  ؛ولوده بمثابة وقاية وحتصني للمه فإن   -وائب ادلهرونه  ،نيامصائب ادل  

﴾ ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿: تعاىل

 «.وءالس   عه ار  صه مه  ِّق  عروف ته المه  ع  ائ  نه صه : » ، وقال اليب  [90األنبياء:]
ما يف ي  س   بح، الناسبات بموقف ال  يف كثري من الم   رنا اإلسالم  ك  ذه ي  و

ذكرنا بالفداء األعظم، وما ريد أن ي  ع ي  رشه  الم   االحتفاالت اإلسالمية، وكأن  
 ك بكل  يف الرش  ة من الوادل وودله، ونه لألوامر اإلهلي   ن امتثال تامٍّ ه م  به احه صه 
 وأشاكهل. وره ص  

 الش   اإلنسان ىلع كمة عظيمة يه انتصار  وهناك ح  
ه
 الل   ره مه يطان، عندما أ

الل  ث مع إبليس الي حاول إثناء نيب  ده متثل، خالف ما حه ابح فبال   اإلنسانه 
 شه فه بح فه إبراهيم عن ال  

ه
 .بجود آلدم فأىببالس   ه الل  ره مه ل، وعندما أ
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 خه  نة م  ل العقيقة خاصي  ث  مه وت  
 
بها  اها الل  به ة اإلسالمية اليت حه م  صائص األ

ه دون األمم السابقة، فوضعت هذه الشعرية تأسي   وعبد رب إسماعيل، العه  د  ا جب 
 .الل بن عبد املطلب وادل اليب 

 :ولودرهان المه اكك ل  ها ف  ن  و  ن كه م   املقصود  
هو  :فقالت طائفة ؛لف يف معىن هذا البس واالرتهاناخت  » م:ي  القه  قال ابن  

 .أمحد  اإلمام  عه عليه ب  وته  ،كما قال عطاءز  ،فاعة لوادليهن الش  رتهن عه م   حمبوسز 
  فإن   ؛ىفال خيه  وفيه نظرز 

ه
وكونه  ،كسن العه  م  له و  شفاعة الودل يف الوادل ليست بأ

 :وقد قال تعاىل ،ابات واألرحامره وكذا سائر القه  ،ا هل ليس للشفاعة فيهوادل  
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ہ ھ ھ﴿

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿ :وقال تعاىل .[33لقمان:] ﴾ى ى ائ

 ،[48البقرة:] ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ

 .[254البقرة:] ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ﴿ :وقال تعاىل

ه  ملن يشاء  الل عد أن يأذنه ن به  م  يوم القيامة إال   ألحد   شفع أحدز فال ي
شفوع هل من مل المه ىلع عه  وقوفز فاعة مه يف الش   -سبحانه -هفإذن   ،رىضويه 
ستحقة نتله ليست م  ربه عند الل ومه ن ق  افع م  ن الش  وم   ،هه وإخالص  وحيد  ته 

 رابة وال ب  بقه 
 
ه م  عه فعاء وأوجههم عند الل ل  الش   د  ي  وقد قال سه  ،بوةنوة وال أ
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 اله » :نتهه واب  ت  م  عه ول  
 
 اله » :ويف رواية ،«ايئ  شه  ن الل  نكم م   عه ّن  غ   أ

ه
ن م م  ك  له  ك  ل  م   أ

  «.ايئ  شه  الل  
ه ظّم لم  فاعته الع  وقال يف شه  ه  ،هب  سبجد بني يدي ره ا ي ا دًّ د يل حه ح  يه فه » :شفعوي

 فه 
 
  ،ارن ال  خرجهم م  أ

 
 -دهم الليه  دود  حمه  دٍّ فشفاعته يف حه  ،«ةن  دخلهم اله وأ

 .فاعتهاوزهم شه هل ال جي   -سبحانه
ه  الودله  إن   :فمن أين يقال فاعة عنه حبس عن الش   ق  ع  شفع لوادله فإذا لم يه ي

 ،ىلع ذلك وال يف اللفظ ما يدل   ،رتهنه م  إن   :هل وال يقال ملن لم يشفع لغريه
جب حب ﴿ :كما قال الل تعاىل ،هرب عن ارتهان العبد بكسب  خي   -سبحانه -والل

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿ :وقال تعاىل، [38المدثر:] ﴾خب مب ىب يب

 .[70األنعام:] ﴾ڌ

ن لم يشفع ا مه وأم   ،منه أو فعل من غريه ا بفعل  حبوس إم  رتهن هو المه فالم  
اكن  حبوس عن أمر  رتهن هو المه بل الم   ،رتهن ىلع اإلطالقم   :لغريه فال يقال هل

بل يصل ذلك  ،هلزم من ذلك أن يكون بسبب منوال يه  ،ه وحصوهل  ل  ي  نه  بصدد  
 .وتارة بفعل غريه ،تارة بفعله

رهانه من  ا لفك  سيكة عن الودل سبب  الن   -سبحانه -وقد جعل الل  
فاكنت  ،ن يف خارصتهعه نيا وطه روجه إىل ادل  يطان الي يعلق به من حني خ  الش  

ن ومنعه هل م   ،وسبجنه يف أرسه ،يطان هلبس الش  ن حه ا هل م  وتليص   فداء   العقيقة  
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يطان هل فكأنه حمبوس لبح الش   ؛عيه يف مصالح آخرته اليت إيلها معادهسه 
 بالس  

ه
رية آدم إال ستأصلن ذ  يه ه له ه أن  وأقسم لرب   ،ها ألتباعه وأويلائهد  عه كني اليت أ

بتدره رج يه نيا فحني خيه رج إىل ادل  ن حني خيه رصاد للمولود م  نهم فهو بالم   م  قليال  
ن مجلة وم   ،هت أرس  وحته  ،هرص ىلع أن جيعله يف قبضت  ويه  ،يلهضمه إويه  ،هعدو  

 ،ن أقطاعه وجندهولودين م  وأكرث المه  ،يشء ىلع هذا فهو أحرص   ؛زبهأويلائه وح  
ھ ﴿ :وقال، [64اإلسراء:] ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿ :كما قال تعاىل

 .بصدد هذا االرتهان فاكن املولود  ؛ [20سبأ:] ﴾ھ ے ے ۓ

ه فه  ه للوه  -سبحانه -ع الل  رشه فإذا لم  ،داهيكون ف    رهانه بذبح  اك  ف  ين أن يه ادل 
رتهن م   م  اله الغ  » :فلهذا قال اليب  ؛ا بهرتهن  ِّق م  ذبح عنه به ي  

 فه  ؛هبعقيقت  
ه
  ،منه ادل  يقوا عه ر  أ

ه
 م  وأ

ه
 «.ىذه يطوا عنه األ

ولو اكن االرتهان يتعلق  ،م عنه الي خيلص به من االرتهانادل   فأمر بإراقة  
 فه  :بوين لقالباأل

ه
ه  ؛مه نكم ادل  ريقوا عه أ فلما  ،خلص إيلكم شفاعة أوالدكمتل 

 
ه
 -زيل األذى ابلاطن بارتهانهم الي ي  اهر عنه وإراقة ادل  ر بإزالة األذى الظ  مه أ

ه والل أعلم بمراد   ،للمولود من األذى ابلاطن والظاهر ذلك تليصز  علم أن  
  (.51 صه إىل 50 صه «حتفة املولود») اه.. «ورسوهل
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 حلق رأس املولود

 )بني اإلعجاز العلمي والتحدي الرتبوي(

 
 :تعلقة باملولودوالم    ها اليب  ن  عائر اإلسالمية اليت سه ن الش  م  

 .ةض  عره ف  ق بوزن شه د  صه واتل  ، ه يوم سابعهرأس   ق  ل  حه 
 عند العقيقة، فإن  يب الص   رأس   ق  ل  ا حه أم  » :قال أبو عمر بن عبد الربه 

ه  العلماءه   .«ستحبون ذلكي
 قال: ننه رة عند أهل الس  م  كما يف حديث سه  عنه  ته به وقد ثه 

ت ه  اله غ   ك   » يقه ينهةز بعق  ّم   ؛م  رهه  ي سه ، وه نه  يومه ساب عه  لهق  ره  ،ت ذبهح  عه ه  وي  س 
 
 .(1)«أ

 نز ه  ته ر  م   م  اله الغ  : »رة قال: قال رسول الل م  عن سه  ،نسه عن اله و
 لق ره وي   ،ّم  سه وي   ،ابعذبح عنه يوم الس  ه ت  بعقيقت  

 
 .(2)«هس  أ

ه ا وه لم  »عن أيب رافع قال:  ،نيسه بن ح   وعن عيل    »ن ا قالت: سه حه  ت فاطمة  دله
ه
 اله أ

 
ه
ن ه م  ر  ع  زن شه وه يق ب  د  صه ه، وته ِّق رأسه له كن اح  ، وله اله »؟ قال:  بدم  ّن  ق  عن اب  َ  أ
 لمه ة ىلع اض  ف  

ه
ا من أصحاب رسول الل  ، واكن األوفاض  «اضفه و  ساكني واأل ناس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عليه. م الالكم  د  قه ته  (1)

 «.املشاكة» يف األبلاىن وصححه والن سايئ، داود وأبو والرتمذي أمحد رواه (2)
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  ة، فه سبجد، أو يف الص  حمتاجني يف المه ا له فه »ذلك، قالت:  ت  له عه فه ف  م 
 .(1)«لكذه  له ث  م   ت  ل  عه ن ا فه ي  سه ح   ت  دله  وه 

ن ز  وه يق ب  د  صه ه وته ِّق رأسه له اح  : »نسه لفاطمة ملا ودلت اله  وقال 
 .(2)«اكنيسه ة ىلع المه ض  ره ف  ع  شه 

ن سه اله  ره ع  نت شه زه وه  هراء الز   فاطمةه  أن   مالكز  وروى اإلمام  
م ك  نه ي  ني وزه سه وال  

 
قت ب  صه ته فه  ؛ثومب وأ ةة ذلك ف  نه ز  د   .(3)«ض 

ق  حه  يه استحباب  وف  » قال الافظ أبو زرعة العرايق:
ولود يوم المه  رأس   ل 

عبان بيب وابن شه ة: ابن حه ن املالكي  ، وم  والنابلة   ة  ح الشافعي  ابع؛ وبه رصه  الس  
 .(4)«زمنذر وابن حه وغريهما، وابن الم  

 ف عبدن  صه م  »فقد جاء يف  ؛ةض  حلوق ف  عر المه بوزن الش  صدق ا اتل  وأم  
إال  ودل هلا مولودز الل ال ي   رسول   بنت   اكنت فاطمة  »عن أيب جعفر قال:  «اقز  الر  

 
ه
قت بوزن  صه وته  ،هرأس   ت حبلق  ره مه أ  . (5)«ق ار  ه وه د 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف  والطرباين أمحد رواه» (:57/ 4) اهليثيم وقال (.392، 390/ 6) وأمحد ابليهِّق أخرجه (1)

 .«حسن وإسناده»: وقال األبلاين، «حسن حديث وهو، «الكبري»

 (1175) «املشاكة» يف نه األبلاينس  وحه  ،رواه أمحد (2)

  (.1083) «أطوامل» (3)

 (. 1413 /5) «طرح اتلرثيب» (4)

(. 333 /4عن أيب جعفر ) ،عن عمرو بن دينار ،زاق من طريق ابن عيينةأخرجه عبد الر   (5)
= 
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 ؟(1)كر واألنىث يف اللق سواءال  هل 
إىل  ة  واملالكي   ة  افعي  هب الش  ذه فه  ؛عر املولود األنىثق شه ل  يف حه  اختلف العلماء   

ا ىلع ال  ن  ه س  أن    ق.ل  ة اله ي  ن  صوص الواردة يف س  كر، ولعموم ال  ة كذلك؛ قياس 
كشاف »قال ابل ه ويت يف  ؛عر املولود األنىثق شه ل  اهة حه ره إىل كه  بلة  وذهب النا

لق رأس  » :«القناع ق بوزن  ال   وي    ه.. ا«ق ار  ه وه كر ال األنىث يوم سابعه، وي تصد 
كر واألنىث؛ ال   م  ع  عر املولود ته ق شه ل  ي ة يف حه ن  الس   أن   -أعلم والل   -اجح  والر  

 .(2)ها «.كرهملا سبق ذ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

 ةض  ف  ال ق:ر  وه وال

 سالمية: إلبكة افتاوى الش   (1)
لق هل : الفتوى عنوان   األنىث؟ املولود شعر ي 

 17732  الفتوى رقم
 م2002 -6 -13 ه/1423 اآلخر ربيع 3 الميس : الفتوى تاريخ

 

لق هل (2)   ؟األنىث رأس ي 
بت الل عبد بن ماجد املولود: بأحاكم الورود نهرث  )  (الس 

ن ةه  أن   هو: أعلم والل أظهرهما :للعلماء قوالن ل ق الس  كر رأس حه  ايلوم يف تسميته عند واألنىث ال 
ابع،   :ألمرين وذلك وغريهم؛ الهنابلة فقهاء بعض قول وهو الس 

عر العهقيقة: أصل  و» :منظور ابن يقول   حيث: للعقيقة اللغوي للمعىن يهرجع :األول  الي الش 
يب رأس ىلع يكون يت وإن ما ي ودل، حني الص  م  اة لكت س   عقيقة؛ الال تلك يف ت ذبح اليت الش 

لق ألن ه عر ذلك عنه ي  يطوا: »الديث يف قال وهلذا البح؛ عند الش  م 
ه
نه أ  يعّن ؛«األذى عه

= 
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 :ق  ل  ة من اله مه ك  ال  
َه  م الم  الت   د  ه  وكما هو  سلمني بترشيعاته تعن ت ا رشيع اإلساليم الي ال ي لز 

م  ومقاصده سامية، فضال   وإرهاق ا؛ ربة لل تعاىل عن كونها طاعة وق   بل ل كه
 ِّح  والرتبوي الفردي واالجتماع.الري يف الانب الص   ها حتمل  فإن  

:انب الص  ال -1  ِّح 
ل، م  هر اثلالث أو الرابع من اله نني خالل الش  عر اله ب ت شه ن  يه  يقول األطباء:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

عر ذلك باألذى لق الي الش   .عنه ي 
ق   األنىث أن   دام وما عه لق فكذلك عنها، ي  ها ي   .رأس 

ولود لفظ وألن   قائق الن ساء  : » لقوهل يشملهما؛ المه  للر جال يهثبت فما ،«الر جال شه
 . ذلك ىلع يدل   الديث لفظ اكن إذا خاصة للن ساء، يهثبت

 .[1النساء:]﴾ ڀ ڀ ڀ﴿: تعاىل الل قول ويؤيده
م ما كذلك: العموم هذا ي قوي ومما د  ز اق عبد عند ذ كره تهقه  ما وكذلك فاطمة، عن «م صنفه» يف الر 

نهت»قال:  أن ه أبيه عن حممد بن جعفر عن جاء زه ره  الل رسول بنت فاطمة   وه ع  ن شه  الهسه
قت كثوم، وأم وزينب وال سني د  ة   ذلك بوزن وتهصه  .«ف ض 

رتهن غ الم ك   : »قال الديث يف أن ه :اثلاين ابعه، يوم عنه ت ذبح بعقيقت ه م   ،«األذى عنه وي ماط سه
لم أهل   وفهرس   لقت الر أس، حبلق ألذىا إماطةه  الع 

 
ابع، يوم العقيقة يف به األنىث وأ  فت لحق الس 

ا؛ الكم هذا يف به ل ة ألن   أيض   .واحدة الع 
، ذلك يف واألمر   مهن واسعز هم اثلاين، بالقول أخذ فه لق ول ع ره  يه  أئمة   القول هذا يف تهب ع فقد األنىث؛ شه
لماء من  .«الع 
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هّن يكسو معية رطبة اعزلة شبيهة بطالء د  ه مادة شه طفو ىلع برشة جسم  وته 
كونات النني من الفاف الي قد ت سببه م   برشةه  ل، وتِّق هذه املادة  ال  
ظل هذه املادة العازلة ىلع جسم حم، وعند الوالدة ته ائل السلوي داخل الر  الس  

دمات املحتملة للبجو الدته من الص   و  يل  النني لمايته خالل اللحيظات اليت ته 
  
 ح  ه خارج ره د  الديد الي جيه

 
ه ادل  م أ فيعة ره  عريات  صيالت ش  افئ، وت نبت ابل  م 

عر الي ق ىلع هذا الش  ديمة اللون ىلع جسم النني بكامله، وي طله وناعمة عه 
 .«نيّنعر اله الش  »أو  ،«زغب النني»كسو جسم النني: يه 

يكروبات بلعض المه  فل يكون حامال  عر الط  شه  إن   لمية:ومن الاحية الع  
يكروبات، وتظل صيالت من هذه المه يم ابل  عر حته القة الش  بسبب الوالدة، وح  

ا م  سليمة، وخيه  .عرج الشعر من جديد نظيف   اًف 
د األطباء   عر الطفل بعد فرتة طويلة من الوالدة ال فائدة القة شه ح   أن   وي ؤك 

يالت يكون قد وه   فت.ع  ضه ل وه صه هلا ما وه  له صه منها؛ ألن ابل صه
ه ه إلماطة األذى عنه، وإزالة الش  رأس   واكن حلق    خلفه شعرز عر الضعيف؛ يل 

اتلخفيف عن الصيب، وفتح أس، مع ما فيه من أقوى وأمكن منه، وأنفع للر  
م ه ِصه وشه رس وسهولة، ويف ذلك تقوية به خار منها بي  أس؛ يلخرج ابل  ام الر  سه مه 

ابق وأنعم اعد ىلع نمو أفضل من الس  سه عر املولود نهائيًّا ت  عه، وحالقة شه م  وسه 
  بكثري، ولكن برشط أن يتم  

ه
 مر الطفل.ن ع  ل م  و  هذا يف خالل األسبوع األ

ا عن شه الش   بل إن   م النيّن   عر الديد يكون يف الغالب خمتلف  ، عر الر ح 



  

 

 41 
 بين اإلعجاز العلمي والتحدي التربوي

يها أن   سواء من حيث اللون أو الكثافة أو الوع؛ وللك فإن    ىلع الوادلين أن يهع 
عر نفسه الي سيالزمه ودل به الرضيع ليس هو الش  أس النيّن الي ي  شعر الر  

حم الرفيع الر   بضعة أشهر؛ إذ يبدأ شعر   بعد ة حياته، وهو ما يدث فعال  بقي  
ا والاعم يف الت ساقط، وي ستبدل به شعرز  ا. جدًّ  آخر بديل يكون خمتلف 

تخصص يف األمراض طبيب أطفال وم   -ويقول ادلكتور مايكل سميث
ولودهما الديد إذا أرادا مه  عر رأس  شه  ىلع األبوين حبلق   ال بأسه » :-اللية

ا؛ حىت يرص ىلع حه ق ا جه ال  ا حه خيتاره  ذلك، لكن عليهما أن ضيع عر الر  شه  ق  ل  ي د 
ث يف فه  د  ف ق، ودون أن ي  حر  بر  ر   .«وة شعره أي  ج 

إن  يف إزالة شعر رأس املولود نظافة » يقول ادلكتور صالح بن أمحد رضا:و
ا، فالالقة يه أفضل   عر لش  ظافة مما قد يعلق يف اسيلة للن  وه  ومحاية وراحة ونشاط 

 .«من األوساخ
ولود ملا انتقل من النينية إىل الطفولة اكن ذلك المه  إن  » يقول ادلهلوي:و

ضه، فلما اكن وه ه ع  ؤذن أن  كر ما ي  ها، وأحسن ما يقع به الش  كره ب ش  نعمة جيه 
 -ةشأة النينية، وإزاتله أمارة لالستقالل بالنشأة الطفويل  ة الن  عر النني بقي  شه 
 .ةض  عر ف  ؤمر بوزن الش  أن ي   به جه وه 

تاع ، وسائر امله وال جيده إال غّنٌّ  ،هب أىلغال   ة؛ فألن  ض  ا تصيص الف  وأم  
 .اه .«ولودعر المه زنة شه ب   ليس هل بالز 

 الانب االجتماع: -2
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اكفل وح اتل  عرية يف تعزيز ر  هلذه الش   ة  االجتماعي   تتبجسد الكمة  
ن الفرح م   وٍّ إشاعة جه ، وسلم أفراحه مع الفقراءم  االجتماع، ومشاركة ال

ور يف األرسة، والفاوة بهذا اإلنسان الديد، وإظهار روح اتلاكفل والرس  
 االجتماع والرتاحم واإلحسان إىل اآلخرين.

ا -ويف ذلك لبية اليت قد تنشأ عند ابلعض القضاء ىلع األمراض القه  -أيض 
ظهر الي هو ىلع الظافة، واهتمام بالمه  فهو حثٌّ د، وكذلك سه قد واله تيبجة ال  نه 

خصية املسلمة، والرشيعة اإلسالمية مليئة باألحاكم املتعلقة بنظافة عنوان الش  
 املسلم.

 لق مسألة القزع:ع عن اله ويتفر  
عنه رصي ا يف  رك بعضه، وجاء اليه  يب وته حلق بعض رأس الص   ومعناه:

أنه  الل بن عمر  سلم عن عبدالديث الي أخرجه ابلخاري وم
 .«عزه عن القه  الل  نىه رسول  »قال: 
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 ه اليه أربعة أنواع:الي يشمل   ع  زه والقه 
 واضع من هاهنا وهاهنا.ه مه أن يلق من رأس   األول:
 أن يلق وسطه ويرتك جوانبه. اثلاين:

 أن يلق جوانبه ويرتك وسطه. اثلالث:
قه  الرابع:  ؤخره.دمه ويرتك م  أن يلق م 

ه ة الل ورسوهل للعدل، فإن  من كمال حمب   -القيم ابن   كما يقول   -وهذا كه
 
ه
رأسه ويرتك  لق بعضه ر به حىت يف شأن اإلنسان مع نفسه، فنهاه أن يه مه أ

ل مز   ...أس حيث ترك بعضه اكسي ا وبعضه اعري اللر   بعضه؛ ألنه ظ 
ل مز لظ  مس والوس بني الش  ه نىه عن ال  أن   :ونظري هذا بلعض  ل، فإن ه ظ 

 ه...بدن  
ا نعلهما ا أن يه واحدة، بل إم   ل  ع  ل يف نه ج  مّش الر   أن يه ىهه أن ه نه  :ونظريه أيض 

 .(1)فيهماأو ي  

 

 
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(63ص  1ج« )سالمتربية األوالد يف اإل» (1)
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 اخلتان
 

 ، وبعد:رسلنيد الم  ي  س   الم ىلعالة والس  العظيم، والص   المد لل  
ا يف اآلونة األخرية،  قضي ة التان من أكرث القضايا اليتف نالت جدال  واسع 

مة  متها منظ  وباتلحديد ختان اإلناث، ال سي ما يف مِص، بعد الملة اليت تزع 
هت  ة أن فيه أرضار ا نفسي ة وجسدية للمرأة، فتوج  حة العاملي ة ملنعه؛ حببج  الص 

هم فريقني: ا  األنظار حينها إىل مِص األزهر حيث العلماء، فانصدع صف  فريق 
ى هلا. لة، وآخر تصد  طأ لرياح الهم 

 
أ طه

مه   س  وقهبل الوض يف تفاصيل املوضوع، ما دام هناك خالف فال بد  من حه
أوال ، وما دمنا لسنا يف مقام تأصيل، فال ينبيغ أن خنوض يف غمار األدل ة 

ايد لالك وتفنيدها، وإن ما نلبجأ إىل اعل م رب اين مشهود  هل بالعلم والناهة، حم
 الفريقني.

ه    ول
  جاد الق  يل  عه  ق  يخ جاد اله ضيلة الش  فه  د أفضله من اإلمام األكربم نه

يل القضي ةه إيله   . (1)ل ح 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بتِصف.649ص، الزء اثلاين، )«بيان للن اس» (1)

http://www.alukah.net/culture/0/4538/
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ه *   يف ثالثة آراء: ه الالفه فضيلت   ص  له
 .(ةافعي  الش   بعض -أبو حنيفة -)مالك .ساءجال والن  الر   ق  ة يف حه ن  ه س  أن   -1
كثري من  -افيع)الش   .ساء مجيع اجال والن  الر   ق  يف حه  ه واجبز أن    -2

 .سحنون املاليك( -لماءالع  
 أمحد -بعض الشافعية)الن ساء.  ق  ة يف حه ن  س   ،جالالر   يف حق   ه واجبز ن  أ  -3

 .(وايةرحنبل يف بن  
ن هنا ات فقهت كمة  فقهاء املذاهب ىلع أن  التان م  » ومجهع بينهم يف قوهل:

ن ف طرة اإلسالم وشعائر ه، وأن ه حممودز، ولم ي نقل عن أحد  من جال والن  للر   ساء م 
ن ع ال  فقهاء املسلمني فيما طاله  ساء، أو جال أو الن  تان للر  عنا من كتب هم القوله بمه

ل مه الرسول  أو إرضاره باألنىث، إذا هو تم  ىلع الوجه الي عه عدم جوازه، 
  ح  إذا خه »: ةيط  ألم  عه

ه
يك؛ فإن  ذلك أ رأة، ى للمه ظه تهنت  فال تنه 

 
ه
 .(1)«ب للبهع لحه وأ

ا االختالف   ف   أم  اكد يكون كرمة، فيه ن ة ومه وس   كمه بني واجب  ح   يف وهص 
 .«ته الكم  ندرج حتاختالف ا يف االصطالح الي يه 

م أن  ختانه »: واستطرد قائال   ا تقد  ن ف   إذا استبان مم   ،طرة اإلسالمابلنات م 
ه  -ه ىلع الوجه الي بي نه رسول  اللوطريقت فإن ه ال يصح  أن ي رتك توجيه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيحة»صحيحز بشواهده.  (1) لسلة الص   (.722)« الس 
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تتحر ك  ؛تطو رلم م  ، والع  مز ل  الطب  ع   ه ولو اكن طبيب ا؛ ألن  ه إىل قول  غري  وتعليم  
ا؛ وللك ند أن  قول األطب اء يف هذا األمر خمتلفره ظ  نه   .«ت ه ونظري اته دائم 

ة ن  ويف ال  » ويقول: ر املسلمني بما جاء يف فقه اإلمام أيب حنيفة: ذه تان اعم  ك 
لههم اإلمام ؛ ألن ه من شعائر اإلسالم اته تان قه  ىلع ترك ال  م ِص   لو اجتمع أهل  »

 .«وخصائصه
ع و  :ب  الط  بني الرش 

هل أرضار ا  ذكرنا أن  هناك خالف ا بني األطباء حول التان؛ بعضهم يرى أن  
ة، وابلعض اآلخر يه  رى مناف ع وفوائد مج ة تتمزي بها األنىث تهلحق باألنىث خاص 

 املختونة.
ة التانالعلم مجيع ا ىلع مه  ولو أمجع أهل   م من  -رض  ع  ىلع ما تقد  والرش 

به بأقوال األطب اء ع   -بغتهطرة اإلسالم وص  وكونه ف  مرشوعي ته،  رض رض 
ر م   ن عند حكيم  ذهل، أم  الائط؛ ألن  نظرياتهم يف تغري   وتطو  ع فم  ا الرش 

ن حته ده هه ع فه ورشه  ،و ىسه لهق فه خبري، خه  بهات، رفه الش  ى، فال ي عدل عنه إىل قول  مه
ه بعد  ،علم  الرشعه ال املا اعرهضه طه هوات، وله ث ريه الش  وت   وما بلث أن وافقه

 ه.االعرتاف خبطئه واإلقرار بفشل  
 تان:ة للخ  ضامني الرتبوي  المه 

بقوه  برساتله الادلة استكماال   اليب   بهعث الل   وامتداد ا ملن سه
ه المعليهم الس  من أنبياء الل  ن سبقوه، وذلك هو رس   ، ولم يأت  يل   عظمة هدم مه
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ة؛  م وخربات السابقني،  أن ها تستفيد  ويه هذه األم  تأخذ منها فمن تارب األمه
ه اإلسالم  ما يه  ي خط   إلصالح بّن اإلنسان. ندرج ضمن اإلطار ال 

طرة اإلسالم   فأخذه  يفي ة، ن  من اله  -ل مات الظافةسه اليت يه م   -خصاله الف 
ة  ره ط  ف  ال»: الل  قال رسول   ؛صالىلع رأس هذه ال   واكن التان  

ارب، وتقليم األظفار، ونتف : ال تان، واالستحداد، وقص  الش  مخسز 
 .(1)«اإلب ط

لحق ذارات اليت قد ته ظافة، وإزالة األوساخ والقه هارة وال  للط   ك ها دعوةز 
قيقة رتسب أنواع عديدة من المه تبالسد، فيف هذه األماكن  يكروبات ادل 

صال الفطري ة باإلنسان، وىلع رأس هذه ال  اليت تؤد ي إىل أرضار  بالغة 
 .(2)النيفية: التان؛ ملا هل من أهمي ة بالغة

ن إثارة ال نس، ال س  هه ي   والتان   ب كثري ا م  راهقة اليت يه ن  الم  ما يف س  ي  ذ 
خطر مراحل حياة الفتاة، ولعل  تعبريه 

ه
يف يف بعض روايات الديث الرش   أ

ة يه ختان الن ساء بأنه  مه كر  ة فوق أن ه مه ون، وأن ه طريق للعف  هدينا إىل أن  فيه الص 
د ي إىل اتلهابات مرى ابلول وموضع ؤه هني ة اليت ت  يقطع ت لك اإلفرازات ادل  

 .اتل ناسل، واتلعر ض بذلك لألمراض البيثة
 هذا خالصة ما قاهل األطب اء املؤي دون لتان النساء.و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(257)ومسلم  (5891)أخرجه ابلخاري (1)
(2)

 .مرجع سابق «.بيان للناس» 
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راهقتها نشأ من صغرها ويف م  اليت ت عر ض عن التان ته  الفتاةه  وأضافوا أن   
ة املزاج سي ئة الطبع، وهذا أمرز قد ي   نا إيله حاد  ر من آثاره ما رص  صو ره لا ويذ 

ل وته  ساء يف ماالت زاحم، بل وتالحم بني الر جال والن  يف عِصنا من تداخ 
قة والز  الم   ىف ىلع أالصه ، فلو لم تتهنت الفتيات ىلع الوجه حام اليت ال ته حد 

ه  ة تلعر ضن ملثريات  ي  ط  ألم  عه  حه حديث  رسول الل الي رشه
زخر بها حياة  العِص، وانكماش مع موجبات  أخرى ته  -عديدة تؤد ي بهن  

 إىل االُنراف والفساد. اه. -الضوابط فيه
ع ني كما ت شعرنا هذه الصال بوحدة الر ساالت السماوي   ة، وخبروجها من مه

لق اإلنسان  ،واحد يهدف إىل اغية  واحدة تت سق مع اهلدف الي من أجل ه خ 
 ا.يه ويف سبيل ه يه  

 تان:ليم يف ال  اإلعبجاز الع  
 
ه
راسات الط   راسات  تهت ادل  به ث  أ بي ة الكثريه من الفوائد للختان؛ بل أثبتهت ادل 

ن كثري من األمراض الم   ن تلك وم  فاء، له ل كة اليت تهكرث بني الق  ه  أن ه وقاية م 
 :(1)الفوائد
ة اليت حت  وضعية يف القه ال تان وقايةز من االتلهابات المه  -1 ل فه يط ضيب؛ فالق 

ع األوساخ اليت يه  د يف صع ب تنظيفها، واليت ت  بالقضيب تكون ماكن ا تلبجم  ساع 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م أمحد ادلكتور: يعقوب ناظ ،«وأثره يف اختالف الفقهاء ،ليم فهي التاناإلعبجاز الع  » (1)
 .السعدي
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ة أو اتلهاب الشفة شه اله  ؤد ية بذلك إىل اتلهابراثيم، م  تكوين أنواع  من اله  فه
ن، وقد ت  والقلفة الاد  أو الم   ؤد ي إىل اتلهاب املبجاري ابلويل ة عند األطفال زم 

 .(1)غري املختونني
ا يؤد ي إىل االتلهابات  إن  اإلفرازات -2 ع خلف القلفة مم  قد تتبجم 

بجة يل   نة يف الشفة، وإىل تكوين أنس  ؤد ي إىل ضيق في ة من شأنها أن ت  املزم 
ع فيه مفرزات القه فه  ا قد يؤد ي إىل احتباس ابلول؛ إذ تتبجم  ضيب تحة ابلهول؛ مم 

طح  القلفة ادل  الم   اخيل من ماد ة بيضاء خثينة ت دىع ختلفة بما فيها ما يفر ز سه
د ىلع نمو   Smegmaاللخن  وبقايا ابلول والاليا املتوسفة، واليت تساع 

ر  الراثيم املختلف ا عند المه  ة، وهذا ناد  ختونني، يف حني يكرث الدوث جدًّ
تت نون، واليت ي   ن ال خيه ا عالجيًّا ال وجوده عند غريهم مم  صبح معها التان أمر 

 مفر  منه.
جد قد والتان يِّق األطفاله من اإلصابة باتلهاب املبجاري ابلويلة؛ و -3

دث عند بجاري ابلويل  من اتلهابات المه % 95جن برغ أن   ة عند األطفال حته
ا ر  غري املختونني، وي   د أن  جعل التان أمر  وتينيًّا جيرى للك  مولود يف ؤك 

نهع حدوث أكرث من ألف حالة  من اتلهاب الويضة  50 الواليات املتحدة مه
واللكية سنويًّا عند األطفال، بل أك دت املصادر أن  اتلهابات املبجاري ابلويل ة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار الكتب ، (33)صلكتور حممد نزار ادلقر ل ،«التان بني موازين الطب والرشيعة» (1)

 .1993 ،بريوت ،العلمية
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م، وقد تؤد ي إىل % 35 ؤد ي يفطفال ت  عند األ من الاالت إىل ترث م ادل 
 حايا والفشل اللكوي.اتلهاب الس  

 التان واألمراض النسية: -3
أن  التان يهِّق من كثري  من األمراض النسي ة، ويف ذلك  األطب اء   ده جه وه 

د الربوفيسور ويلم بيكوز الي عه  ة ألكرث من عرشين ل يف ابلالد العربي  م  يؤك 
ا، وفه  رةه األمراض النسي ة عندهم،  -ألف امرأة 30أكرث من  صه حه اعم  ن د 

ة العقبول اتلناسيل والسيالن والالكميديا والرتيكو وناز ورسطان عنق  وخاص 
 .الرحم

ني: ع ذلك لسببني هام  تان الر جال ويرج  نا، وانتشار خ   .ن درة الز 
ا من اإلصابة بكثري  من ويرى آريا وزمالؤه أن  ل لختان دور ا وقائيًّا هامًّ

 .األمراض النسي ة، وخاصة العقبول واثلآيلل اتلناسلية
دراسة علمي ة أثبتهت كها ازدياد حدوث  60أكرث من  Finkكما أعد فنك 

 .(1)األمراض النسي ة عند غري املختونني
 التان والوقاية من الرسطان: -4

ن  التان إ -بالغةوبدون م   -مكن القولي  »: ودرييقول الربوفسور ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Physician   للكتور حممد ابلار، وكتاب: ،«التان» عن كتاب نقالPikers W 

Med.Dijest Jour.April.1977. 
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كور يف س   ا من نسبة حدوث رسطان الي جيري لذل  رة خيفض كثري  نٍّ مبك 
ا جيعل التان عملي ة رضوري ة ال بد  منها للوقاية من القه  ضيب عندهم، مم 

 «.حدوث األورام البيثة
ضيب برسطان القه رىض مصابني ( مه 1103وقد أحىص د. أولربتس وجود )
 .ينهم رجلز واحد خمتون منذ طفوتلهيف الواليات املت حدة، لم يكن من ب

قد يف مدينة دوسلورف األملاني ة عن الرسطان ويف الم   ؤتمر الي ع 
وابل يئة، كشف ال قاب عن أن  النساء املزتو جات من رجال خمتونني هن  أقل 

م من ا لإلصابة برسطان الر ح  ن رجال غري خمتونني تعر ض   .الن ساء املزتوجات م 
اية الر جل المه ال يه  ن هنا نفهم أن  دور التان  م   ختون من قتِص ىلع مح 

اطان؛ بل يهظهر تأثري  اإلصابة بالرس    .(1)ه الوقايئ عند زهوجات املختونني أيض 
 ن اإلصابة بالع قم:م   وقايةز  التان  -5
سبب العقم؛ إذ إن  التان بالنسبة لذلكور ي   دمه ع أن   م  الديث  ل  ف الع  شه كه 

ع الي تنمو فيه عوامل األمراض، لفة يكون بمثابة الم  بقاء هذه الق   ستنقه
يها ابلول  بنبجاستهغه وي   بة نتعش وتتاكثر، حىت تتكون ماد ة بيضاء م  فته  ؛ذ  رتس 

رقية، مع هنية والعه دد ادل  نتيبجة بقايا الراثيم والفطريات وإفرازات الغ  
بات ابلول وحمتوياته، فتدخل هذه املواد من توسفات الن   سيج املخاط وترس 

تنتص   ن لم خيه نه إىل المه  ،وتل ج إىل اإلحليل ،ماخ ابلهول عند مه ثم  إىل  ،ثانةوم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)
 .(36، )ص للكتور حممد نزار ادلقر ،«وازين الطب والرشيعةالتان بني مه » 
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صية والرببخ، ورب ما سب بهت أو ال   ،اللكية، وقد ت تهابع طريقها إىل الربوستات
 .نتيبجة التلهاب الصيهة والرببخالعقمه عند الرجال 

وألن ه عند االت صال النيس يضطر الر جل غري املختون إىل رهفع القلفة 
ة واقعة  جنسية، ويف ذلك مشق  ا -دلى ك  م  ل عن  -أيض  ر، وإذا تكاسه ال ت نكه

لة اعقت خروجه المه وظل ت م   ،هارفع    طلوبةة المه بيعي  ّن  واندفاعه بالقوة الط  نسد 
ا يه  م، مم   ل.م  وق حدوث اله ع  إليصاهل إىل الر ح 

ه رسول  الل فه  هذه بعض   نن  وائد التان الي عد  إحدى الس 
ات الع  ليمة، واليت جاءت م  اليت تدعو إيلها الفطرة  الس   لم الديث كتهشفه

لم  بتصديق   ف املزيده من األرسار اليوم يه  ك   ها وإقرار ها، وال يزال الع  يت كش 
ه ىلع م  ن ة ال  جاءهت بها الس   ل م البرشي ة وهادي عه بوية، فصلوات الل وسالم 

 اإلنسانية.
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 تربوية( ة)رؤي تسمية املولود

 
 

 ، وبعد:بعده ن ال نيب  ىلع مه  الم  والس   الة  لل الي ال هلإ غريه، والص   المد  
عرف بها، ألغراض أسماء ت  ظاهرة تضمني األشياء وا توارثت البرشية  فقد 

ما اإلنسان، واكن هذا اإلرث البرشي هو أحد أهم ي  ا سواها، ال س  وتتمزي بها عم  
 تعاىل يف هذا املخلوق. املمزيات اليت أودعها الل  

ا واستكشاف ا عن  أخرب الل  فلما  املالئكة خبلق آدم استفهمت استعالم 
ل  ف  لقه: ﴿ ن خه الكمة م   ته عه

ه
اءه قهال وا أ مه ف ك  ادل  هس  ي ا وه د  ف يهه س  ف  ن  ي  ا مه ﴾  يهه

عرفون ن فضل آدم ما يه بني هلم م  تعاىل أن ي   [، ظنًّا منهم، فأراد الل  30]ابلقرة: 
اء  ن أهم خصائص البرش: ﴿ خباصية م   اهم الل  د  حه فته  ؛به فضله مه س 

ه
ن ب ئ وِن  ب أ

ه
أ

ق نيه  اد  ن ت م  صه ء  إ ن  ك  اله ؤ  ن ته قهال و *هه
ه
تهنها إ ن كه أ م 

ل  ا عه ها إ ال  مه
ل مه له انهكه اله ع  ب حه ا س 

يم   هك  ل يم  ال   [.32، 31﴾ ]ابلقرة:  ال عه
سمية؛ فقد مزي  الل تعاىل اإلنسان األول ىلع ضل الت  وهنا تبدو أهمية وفه 

ماء، تميزي األشياء بأس رس    املالئكة املعصومني بهذه الظاهرة، لقد وهبهه الل  
ى الل    الي أودعه اإلنسان. مالئكته بهذا الرس    فتحد 

وا بتسمية  وتوارثت البرشية   هذه الاصية جيال  بعد جيل، واهتم 
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ا، يتأثرون يف اختيارهم بالعادات  ا بالغ  موايلدهم ذكور ا وإناث ا اهتمام 
يتمتع االجتماعية السائدة، وبالوالء لآلباء واألجداد، كما يرصون ىلع أن 

 االسم بادلالالت العِصية السائدة، وبما يتمنونه يف أبنائهم.
 أم  

ه
فوق مجيع  هذه الاصي ة من العناية واالهتمام ما يه له و  ا اإلسالم فقد أ

دون غريه  ر ت بها البرشية؛ ملا أدركه اإلسالم  يانات واأليديولوجيات اليت مه ادل  
 الفرد والماعة، فوضعت هلا اهرة، ومدى تأثريها ىلعمن أهمية هذه الظ  

ها، وتضمن  األحاكمه  اإلسالمية   الرشيعة   والترشيعات اليت تضبطها وتيرس 
 ن خطورتها.نفعها، وحت د  م  

األسماء، وكرهت أخرى،  فقد وضعت هلا األوقات، واستحسنت بعضه 
، وتفاءلت بمعانيها؛ تل  عبجزه العلمه الوحه  ا آخره ت بعض  مت بعضها، وغري   ديثه ر 

ت ىلع أهمية وه بما يتفاخر به من ته  ل ه إىل نتائج أحباث نفسية أبرزت وأك ده ص 
ها بسلوك الش   حيطني به، وتأثري ه خص مع الم  وخطورة هذه الظاهرة، وارتباط 

ه   ستوجب ضبط هذه الاصية البرشية.ىلع خصائصه الفسي ة؛ بما ي
له ىلع تمزي   اإلساليم   وقد حرص الترشيع   مه  األمة اإلسالمية عن يف م 

ه  تعاىل بكونها خريه أمة، حىت  يف أحلك الظروف وأصعب غريها من األمم؛ تل 
نه األوقات: ﴿  لهو  ع 

ه ن ت م  األ 
ه
ن وا وهأ اله حته زه ن وا وه اله تهه  [، بما 139﴾ ]آل عمران:  وه

 وه ب ر هلا أعداء اإلسالم، ويه ذه ده دم وقوع الاكرثة اليت ي  يضمن عه 
 
ة يف م  بان األ

سلمون اهلزيمة الفسية، وي قبلون ىلع األمم األخرى ستشعر الم  غريها؛ فيه 
نتِص؛ فتتصدع حصونهم العقدية، ومن ثهم  يستحوذ هزوم ىلع الم  إقبال المه 
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ل ىلع تميزي أسماء املسلمني عن أعدائهم، ىلع ما سيأيت م  عه عليهم أعداؤهم، فه 
 إن شاء الل.

ها إىل العبادات؛ ي ثاب م  الاصية البرشية، وضه بهذه  وقد ارتىق اإلسالم  
ا من حقوق الطفل ىلع أبويه،  وي ؤجر فاعل ها، وي الم تاركها؛ فقد جعلها حقًّ

قال: قال رسول الل  عن أيب ادلرداء  ،نسه روى أبو داود بإسناد حه 
 :«  كم؛ آبائ   كم وبأسماء  عهون يومه القيامة بأسمائ  م ت د  ك  إن

 فه 
ه
نوا أح  أ صوص اليت ت بني  مدى احتفاء اإلسالم ن أكرث ال  ، وم  «سماءهكمس 

هم  نه عهل  هله  بهذه الظاهرة قوهل تعاىل: ﴿  ه  يه َيه ل م  م  اس  اله ي ا إ ن ا ن بهرش  كه ب غ  ر 
كه يها زه

يًّا م  ب ل  سه ن  قه  [.7﴾ ]مريم:  م 
 ظاهرة مرهضية:

ا كما بدأ، ويف ودة اإلسالم غريب  يف عه  لكن نبوءة اليب  
 اتل  

 
قهت يف هذا اليل. -مم لليهود والصارىقليد األعّم من خري األ  قد حتق 

نف السائد من اآلباء قد غهض  الطرف عن قول اليب  فهذا الص 
 :« ه مه »، وعن قوهل: «...صارىوال   هوده وا ايله ف  ال  خه رش   ه بقوم  ب  شه ن ت ح 

ه سابقوا إىل التشب ه بأع؛ فته «معهم همداء الل يف ت  -سميتهم، وصبهغوا موايلده
لطان، ذل ت أنفسهم، بها من س   الل   بأسماء  ما أنزله  -ة ابليضاءحه ف  الص  

 
ه
 عه ض  وأ

 
ن يف أجياهلم، الي هو من خصائص  فوضعوا أهم   ؛تهمم  فت أ أسباب الوهه

 األمة املغلوبة.
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فني من من هذه الظاهرة يف آبض   بوءة بوضوح  وقد ظهرت هذه ال   و  اء م 
ثقافتهم، ذهبت بهم اتلمو جات الفكرية ك  مذهب؛ فتأثروا باثلقافة الوافدة، 

نا ين نا وق  غتنا ود  واكن أظهر هذه اآلثار هو استرياد أسماء أجنبية عن ل   يهم 
 ن نا منها.وأخالقنا؛ فأصبحت فتنة عمياء، قل  مه 

 
 
واإلجراءات  اليت حتفظ بها مم الكفر تت خذ اتلدابريه ويف املقابل تد أ

وي تها وثقافتها  .ه 
فقد وضعت فرنسا وغري ها قواننيه صارمة؛ لضبط اختيار أسماء املوايلد؛ 

 .يمهم الوطنية واالجتماعيةوال تتعارض مع ق   ،حىت ال ترج عن تارخيهم
 .وألزمت بلغاريا املسلمني بتغيري أسمائهم

 
 
ه مم الكفر ىلع ما هم عليه م  فهذه أ ل ل يف اتلقايلد، واُنالل يف ن حته

ر من أوالد ك لم ته لوك، ألسنا أحق  منهم؟! وحسبك أن  األخالق، ومادي ة الس  
 تسّم بأسماء املسلمني.ن يه الاكفرين مه 

 تأثري التسمية:
ضح لا أهمية التسمية، وآثارها ىلع الفرد واملبجتمع، ت  ابق يه بعد العرض الس  

ت ها، وال  ينبيغ االستهانة بتأثريها. بل واألمة  اعم 
 .م؛ أي: العالمةس  واالسم مأخوذ من الوه 

 .فعةمو  والر  وقيل: من الس  
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ا، فهو عالمة ىلع صاحبه، سمو ورفعة ويف رأينا أن   ه مأخوذ من االثنني مع 
 ٌّ  بها اإلنسان. ا الل  به  من األرسار اليت حه هل، فهو رس 

ل وسيلة ي  االسم هو أول عطايا األبوة، وأول ما ف واجه به بّن متمعه، وأو 
 يدخل بها د  

 
 ته.م  يوان أ

ن   إن   ها ها ونفع  متد  أثر  نة وصدقة جارية، يه سه ة حه اختياره االسم قد يكون س 
ئ إىل جيل  بعد ي  تعاقبة، وقد يكون سيئة جارية ينتقل أثرها الس  إىل أجيال  م  

ه  جيل؛ للك اكن االسم هو أحب    احبه.سمعها صكمة ي
ؤخذ من ؤخذ عنه بعد مظهره، وي  واالسم هو عنوان صاحبه، وأول انطباع ي  

نة إناء يه  خالهل انطباعز عن وادله، فلك   نضح بما فيه، إن اكن من أهل الس 
ا رشعيًّا عربيًّا، وإن اكن يمل م  والم   يوعة تمسكني بها، اكن اسم ابنه اسم 

ا للغ ا، وكما رب اكن أبوه م  وحتل ال  اكن كذلك، وإن اكن تقليد  م  ب ا منهز  ستغر 
ك أعر ف أباك ن اسم   فهو املعيار املعرب  عن هوي ة وثقافة األب. !قيل: م 

هناك مناسبة قوية بني االسم واملعىن، فاالسم داعء وعنوان ىلع  أن   ك  وال شه 
ره الل، وأهلمه رسوهله الكريم صاحبه، وهو م   رتبط به، وهذا األمر قد قد 
 ا يف مواقفه، وأهلم الل  ؛ تعاىل هذه القيقة نفوسه  فاكن واضح 

وجد لقب إال وهو ؤكدين ذلك؛ فقل  أن ي  صيح علماء الفس م  العباد، وايلوم يه 
 صيب، وقيل:ه نه ن اسم  ّمًّ م  سه يناسب صاحبهه، وقيل: للك م  

هب   وقل    إن أبِصهت  عينهاك ذا لقه

 

ههرت يف ومعنههاه إن فه إال     قب هههله  ك 
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مة  يقول   لة أسماؤهم ت  » القيم: ابن  العهال  ف  فاء ناسبهم، وأكرث الرش  أكرث الس 
 .«ناسبهمليهة أسماؤهم ت  والع  

ؤث ر سلب ا ىلع ئ الي لم ي راعه يف اختياره الضوابط  الرشعية  ي  ي  الس   واالسم  
ه ّم  سه نفسية الم   ره، مما قد كه، ويتوارى ويتحاىش ذ  ن اسم  شعر بالبجل م  ، حني ي

ة؛ نتيبجة  لسخرية اآلخرين؛ سبب هل االنطواء وغريه من األمراض الفسي  ي  
 ؤثر فيمهن حوهل.اجتماع يتأثر وي   اكئنز  فاإلنسان  

ا االسم الي ر   ة أم  ر صاحبهه بالعز  وعيت فيه الضوابط الرشعية، فهو ي شع 
عن سبب تسميته  ما عند سؤال وادلهي  س   واإلشباع الفيس، وكذلك وادله، ال

 بذلك االسم.
حني يكون اقتداء  بأسماء األنبياء  ردودز اجتماعٌّ ع مه ولالسم الرش  

ه والص    ستمر ذ  الني؛ فتخل أسماؤهم، وت
 
موه أل  تهم من خري ونفع م  كراهم وما قد 

 ستمر سلسلة اإلصالح يف األمة.لآلخرين؛ فته 
األمة يف سلوكها وأخالقياتها  تأثري ىلع لالسم  » بكر أبو زيد: يقول الشيخ  

ها ه أجر  له ة، فه نه سه حه  ة  ن  ن  يف اإلسالم س  ن سه مه »: قول اليب  ىلع حد  
ن عه  وأجر   ل بهامه عطي رؤية واضحة ملدى تأثري اتلموجات الفكرية ، وي  «...م 

والعقدية ىلع األمة، واُنسارها عن أخالقياتها وآدابها، وماذا من استيالء 
 ومداخلة اثلقافات الوافدة هلا؟ ،العبجمة عليها

ن م   د  كث ايله وماذا من انقطاع حبل االتصال يف عمود النسب عند نه 
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 بغة اإلسالمية: األسماء الرشعية؟الص  
قص واالستيالء عليها؛ غلوبة بعقدة ال  ن عالئم األمة المه م   -د  ع  به  -م هوث
ا باالقتداء بالم  فس م  إذ ال    .دهي  ملوك مع سه بد المه اكلعه  ؛ال ب عليهغه ته ولعة أبد 

ا -ثم هو لىق حبلها ىلع اغربها، وأن ليس فيها  ىلع أن   يدل   -أيض  األمة م 
 .«عاظم يف صدورهم من شأن ذلك الغالب الفاجرطفئون جذوة ما ته ي   رجالز 

 مراتب األسماء:
 الرمحن: الل وعبد عبد :أفضل األسماء -1

، ويف الل  لعباس: عبده ام  َه  ابنه   قد سّم  اليب  
يم   -رضوان الل عليهم -الصحابة   أول  ُنو ثالثمائة رجل بهذا االسم، وبه س 

 .الل بن الزبري  مولود للمهاجرين بعد اهلبجرة إىل املدينة: عبد
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 عبيد:سمية باتل  الت   -2 
 العزيز وعبد سىن، مثل: عبدن أسماء الل ال  م   التسمية باتلعبيد أليٍّ 

ا ىلع عبدل  المه  ا ما ر وي:  الل وعبد ك؛ قياس  َ   ري   خه »الرمحن، أم  د ب  األسماء ما 
 معناه. ه؛ ولكن يصح  د(، فال يصح إسناد  ومح   

بله  قد سّم  أهله   اهلروي   أن   وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 .«وكذلك أهل بيتناׂ  سىن، قال: ة أسماء الل ال  بعام  

 ماء أنبياء الل ورسله:سمية بأسالت   -3
سل؛ سمية بأسماء األنبياء والر  استحباب الت  » بكر أبو زيد:الشيخ يقول 

بّن آدم، وأخالقهم أرشف األخالق، وأعماهلم أزىك األعمال؛  هم سادات  ألن  
ر بهم وبأوصافهم وأحواهلم.فالت    سمية بأسمائهم ت ذك 

  ذكر أن  وي  
ه
يم  أمحده بعد الل مه و  أ هو: أمحد  يب ن س 

روض، والليل مولود سنة وادل الليل صاحب العه  ،ِصيالفراهيدي ابله 
 ه(.100)

 صلحني:سمية بأسماء الصالني والم  الت   -4
ون بأسماء أنبيائهم أن  »سلم عن رسول الل: م   فقد روى اإلمام   هم اكنوا ي سم 

 .«ن قبلهمالني م  والص  
هم صحابة  :م خري األجيال بعد األنبياءخري الصالني ه ك  أن  وال شه 

ه  أوالده ّم  سه  بري بن العوام الز   ، وي ذكر أن  رسول الل 
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 .سعة بأسماء شهداء بدر الت  

 :(1)مةر  حه األسماء الم  
 من الوجوه اآلتية: ولود يف واحد  ىلع حتريم تسمية المه  دل ت الرشيعة  

عه ريه  (2)هسلمون ىلع أن  ق الم  فه ات   -1 ن م   ؛د لغري الل تعاىلب  م ك  اسم م 
ه  ،نثه أو وه  ،س  م  شه   .أو غري ذلك ،رشه أو ب

عيل،  يب، عبدال   سول، عبدالر   وحكمة اتلحريم فيه واضحة، مثل: عبد
نتظر(، ويه هدي الم  المه  :ماناحب )يعّن: صاحب الز  الص   ني، عبدسه ال   عبد
 وافض.ات الر  تسمي  

عن اليب  من حديث أيب هريرة  «حيحنيالص  »فقد ثبت يف 
  :إن  »قال  

ه
هسه  لز ج  ند الل ره ع   اسم   عه نه خ  أ  .«كاله ك األم  ل  ّم  مه ت

 مثل: عبد ؛لغري الل تعاىل د  ب  عه م   اسم   ك    وقد غري  اليب  
 .الارث مس، عبدشه  الكعبة، عبد ى، عبدز  الع  

ر، فقال بجه اله  ون عبدقومز، فسمعهم ي سم   وفهده ىلع اليب وقد 
 ما أنته إن  »: ر، فقال هل رسول بجه اله  فقال: عبد «.؟كم  ما اس  »هل: 

 .«األدب املفرد»؛ رواه ابلخاري يف «الل عبد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 «.فتهحت  » وابن القيم يف، بو زيدأبكر  ،«تسمية املولود»راجع  (1)

 (. 379، 1/378« )مموع الفتاوى»(، 154 )ص« مراتب اإلمجاع» (2)
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 سول... وهكذا.الر  عبد سول، غالم حممد؛ أي: غالم الر   ومن هذا ابلاب:
ماء الل تعاىل وليست ها من أسعبيد ألسماء ي ظن  أن  اتل   :قاس ىلع ما سبقوي  

اهلوه، عبد املعبود، عبد املوجود، عبد ار، ت  الس  عبد قصود، المه عبد كذلك؛ مثل: 
 الطالب.عبد الوحيد، عبد املرسل، عبد 

 سمية باسم من أسماء الل تبارك وتعاىل:الت   -2 
م، حيمحن، الر  سبحانه، مثل: الر   ب  تص به الر  خيه  سمية باسم  الت   فال توز  

 سمية بذلك.ن الت  ع م  قه ما وه   الالق، ابلارئ ... وقد غري  اليب  

يًّاويف القرآن العظيم: ﴿  م  لهم  هله  سه ل  تهع  هل  [؛ أي: ال مثيله 65﴾ ]مريم:  هه
 .(1)محنه الي هو الر  ثل اسم  م   يستحق  

 :(2)ة بهمودلة للاكفرين الاص  ة الم  سمية باألسماء األعبجمي  الت   -3
َه »: بكر أبو زيدالشيخ  يقول  مت الفتنة  وقد  لتقط بها يف زماننا، في   ظ 

 
ه
مواطن اإلثم وأسباب  د  شه اسم الاكفر من أوربا وأمريكا وغريهما، وهذا من أ

ورج، ديانا، روز، سوزان... وغريها مما رجس، ج  الذالن، ومنها: بطرس، ج  
 سبقت اإلشارة إيله.

ه يم  سه الت  قليد للاكفرين يف وهذا اتل   د هوى وبالدة ر   بأسمائهم، إن اكن عن م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 130 /11« )تفسري القرطيب»انظر  (1)

 (. 769، 2/768« )ةم  أحاكم أهل ال  » انظر (2)
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ها ىلع أسماء أفضليت   كبرية وإثم، وإن اكن عن اعتقاد   هن فهو معصيةز ذ  
زلزل أصل اإليمان، ويف كتا الاتلني تب طر عظيم ي  املسلمني، فهذا ىلع خه 

 يف اتلوبة منها. بادرة إىل اتلوبة منها، وتغيري ها رشطز الم  
  بأسماء األصنام املعبودة من دون الل:يم  سه الت   -4

 ل...به ى، إساف، نائلة، ه  ز  ومنها: الالت، الع  
تركية، أو فارسية، أو بربرية، أو غريها مما  ؛ة باألسماء األعبجمي  يم  سه الت   -5

بمعىن  -ال تتسع لغة العرب ولسانها، ومنها: ناريمان، شرييهان، نيفني، شادي
 ان.جيه -رد عندهمالق  

ا ما ختم باتلاء، مثل: حكمت، عصمت، ندت، هبت، مرفت، رأفت... وأم  
وقد تكون  -فيه عربية يف أصلها، لكن ختمها باتلاء الطويلة املفتوحة

  -باتلاء املربوطة
ه
ربيتها؛ هلذا ال يكون الوقف عليها ها عن عه جه ره خ  ترتيك هلا، أ

 باهلاء.
يه  -، حِّق، مدي، رجايئسّن، رشديرمزي، ح   واملختومة بايلاء مثل:

بىن؛ إذ نع من عربيتها بهذا المه عربية يف أصلها، لكن تركها بايلاء يف آخرها مه 
دل يوم سبة العربية مثل: ربيع، ووحيش، وسبيت )ملن و  ايلاء هنا ليست ياء الن  

 .(1)تلكم، مثل: كتايب، بل ياء اإلمالة الفارسية والرتكيةبت(، وال ياء الم  الس  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) 
« أسماؤنا»و(، 151 /1« )أسماء الاس»و، (54 /18بمِص ) «اللغة العربيةممع ملة »

 (. 180 )ص« قطوف لغوية»و ،(35)ص



  

 

 64 
 آداب المولود

 ظ )فِّق( يف مِص، فهو عندهم خمتِص )فقيه(.وأما لف

يبويه، وقد أحىص ، مثل: س  (1)ه(ي  م بلفظ )وه ت  ما خ   ومن األسماء الفارسية
ا خمتومة بلفظ )ويه(بعض    .(2)هم اثنني وتسعني اسم 

ويف اللغة األردية ي قحمون ايلاء يف وسط اللكمة؛ عالمة  للتأنيث؛ فيقولون 
 )كريمن(. يف رمحن: )رحيمن(، ويف كريم:

عوى والزتكية حمل من ادل  ، في  ّم  سه ك اسم فيه دعوى ما ليس للم   -6
 .قبل حبالوالكذب ما ال ي  

  إن  »قال:  اليب  ومنه ما ثبت يف الديث أن  
ه
ند ع   اسم   عه نه خ  أ

ه  الل رجلز   ل   مه ّم  سه ت
ه
 الديث؛ متفق عليه. ،«...كاله م  ك األ

مه الل ا ىلع ما حر  م، اك  الطني، حاكم ال  لطان الس   ورسوهل: س  ومثله قياس 
 ، قايض القضاة.(3)اهنشاهشه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ه قيل فيه:فطويه اإلمام اللغوي من أن  ره العلماء يف ترمجة نه كه ن اللطائف هنا إيراد ما ذه وم   (1)

ا عليه ابلايق نوه ري  وصه    ه بنصف اسم   ه الل  أحرقه   اح 
ريقة وطه  ،تعلقة به)ويه( يف األسماء الفارسية( فوائد لطيفة م  6/131« )يف بالوفياتاالوه »ويف 
 طقها. ن  

بجمع العليم العرايق اعم طبواعت المه ن مه ( م  24 -20)ص« كتاب سيبويه إمام الحاة»انظر  (2)
 ه. 1398

 ( لراقمه. 311 -260)ص« عبجم املنايه اللفظيةم  »انظر  (3)



  

 

 65 
 بين اإلعجاز العلمي والتحدي التربوي

ت د السادات، س  ي  د اللك، سه ي  د الاس، سه ي  : سه سمية بمثلوكذلك حتريم الت  
 ساء.الن  

 .ري رسول الل د ودل آدم( ىلع غه ي  ويرم إطالق )سه 
قال:  يب أن ال   لمة ويف حديث زينب بنت أيب سه 

 رواه مسلم. «.نكمم   الرب    بأهل   أعلم   الل   !كموا أنفسه ك  زه  ت  اله »
نب، والوهلان، خ  كه  ؛ياطنيسمية بأسماء الش  الت  » قال ابن القيم: -7

 .ه. ا«ن اكن كذلكة بتغيري اسم مه ن  ، وقد وردت الس  (1)واألعور، واألجدع
 كروهة:األسماء المه 

 ها ىلع ما ييل:صنيف  ته يمكن »بكر أبو زيد: الشيخ  يقول 
؛ ملعانيها، أو ألفاظها، أو نفر منه القلوببما ته  سمية  ت كره الت   -1
وتأثري عليهم، فضال  عن  ،خرية وإحراج ألصحابهاثريه من س  هما؛ ملا ت  ألحد  

نبجر، ر  ومنها: حرب، م   بتحسني األسماء: يب خمالفة هدي ال   ة، خه
ن نظر يف ديلل يف األعراب كثري، ومه  فاضح، فحيط، حطيحط، فدغوش... وهذا

 ب ا.بجه اهلواتف رأى يف بعض الهات عه 
 صيب اإلبل.ي   هام، بضم أوهلما: اسم دلاء  يام وس  ه   ومنها:
 فلق، وللكٍّ منهما معىن  قبيح.رحاب وعه  ومنها:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ضعيفة.  (، وبعض هذه األسماء وردت بأحاديثه 117)ص« حتفة املودود» (1)
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 ومنها: نادية؛ أي: ابلعيدة عن املاء.
، وهذا يف تسمية وي كره التسيم  بأسماء فيها معان  رخوة شهوانية -2

(،  ت  ىن  ثه ته ابلنات كثري، ومنها: أحالم، أريج، عبري، اغدة )ويه اليت ته  ا ودالال  يه 
 .(1)غنية(فتنة، نهاد، وصال، فاتن )أي: جبماهلا(، شادية، شادي )وهما بمعىن الم  

د الت   -3 اقسه وي كره تعم  س  لني ث  مه املاجنني من الم   يم بأسماء الف 
َ  والم   ار خشبات المه طربني و  سارح باللهو ابلاطل.م 

ة اإليمان أنهم إذا رأوا مرسحية فوس من ع  ومن ظواهر فراغ بعض ال   ز 
تهافتني إىل تسمية موايلدهم عليها، ومن رأى سوة خليعات، سارعوا م  فيها ن  

ت املوايلد اليت ت زامن العه س   صداقية ذلك ... فإىل الل رض، شاهد م  بجال 
 كوى.الش  

، كمثل ىلع اإلثم واملعصية سمية بأسماء فيها معان  تدل  وي كره الت   -4
عثمان بن أيب العاص امتنع عن تويلة صاحب  فقد ورد أن   ؛)ظالم بن رساق(

( 201 /3) «املعرفة واتلاريخ»اسمه هكذا، كما يف  هذا االسم ملا علم أن  
 للفسوي.

: ومنها: فرعون، قارون، ن  اعنة وال  ره سمية بأسماء الفه وت كره الت   -5
 هامان ...

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لوان.( لع  86 -1/85« )تربية األوالد يف اإلسالم»و (،216)رقم « حيحةلسلة الص  الس  »انظر  (1)
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خبية بن ، كمثل: )رغوبةسمية بأسماء فيها معان  غري مه ومنه الت   -6
بئ وأبوه ال حاجة لا فيه؛ فهو خي  »قال عنه:   عمره  (، فقد ورد أن  كناز

 ارقطّن.( لل  1965 /4) «املؤتلف واملختلف»كما يف  ،«كنيه 
نةيم  بأسماء اسه كره الت  وي   -7 ، ليوانات املشهورة بالصفات املستهبجه

  …سمية بما ييل: حنش، محار، قنفذ، قنيفذ، قردان، كب، كيبومنها الت  
راد: سه ما ملا لظته من معىن  حه والعرب حني سم ت أوالدها بهذه؛ فإن   ن م 

 ، وهكذاله رب واله والمار؛ ملا فيه من الص   .سبقظة والكه فاللكب؛ ملا فيه من ايله 
 ... 

ز   م  له غه فارس  ريد وابن  د   كما أوضحه ابن   ،عوبية للعربالش   وبهذا بطه
 وغريهما.
ضاف من اسم أو مصدر أو صفة اسم م   بكل   وت كرهه التسمية   -8

ين، ين، ضياء ادل  مثل: نور ادل   (اإلسالم( ولفظ )ينادل  شبهة مضافة إىل لفظ )م  
( ينادل  ظيم منلة هذين اللفظني )سيف اإلسالم، نور اإلسالم ... وذلك لع

ل  ىلع ؛ فاإلضافة إيلهما ىلع وجه الت  (1)(اإلسالمو) ة ت ط  سمية فيها دعوى فبج 
 .الكذب

 .(2)حريمالعلماء ىلع اتل   بعض   ص  وهلذا نه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «. تغريب األلقاب العلمية»(، 216)رقم « السلسلة الصحيحة»(، 136)ص« حتفة املودود» (1)

 (. 130 /6« )رشح ابن عالن لألذاكر»انظر  (2)
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وهم معاينه غري صحيحة مما ال جيوز منها ما ي   واألكرث ىلع الكراهة؛ ألن  
.دوثإطالقه، واكنت يف أول ح   لت أسماء   ها ألقاب ا زائدة عن االسم، ثم است عم 

هتني مثل: شهاب وقد يكون االسم من هذه األسماء منهيًّا عنه من ج  
علة  من الار، ثم إضافة ذلك إىل ادل  ين؛ فإن الش  ادل   ين، وقد بلغ الال هابه الش 

 ين!ين، ماس ادل  سمية بنحو: ذهب ادل  يف إندونيسيا الت  
ين، وشيخ اإلسالم حيي ادل  يهكره تلقيبه بم   -تعاىل  -ووي  واكن ال

لكن أهيل » ادلين، ويقول: ِّق   كره تلقيبه بته ي   -تعاىل  -ابن تيمية
بوِن بذلك فاشتهرله   .(1)«ق 

 .«تغريب األلقاب»و «معبجم املنايه»ذلك يف  وقد بي نت  
( يف ينركن ادل  بويه )ولة بن ادل   ب يف اإلسالم بذلك هو بهاء  ق  ن ل  وأول مه 

 .(2)ابع اهلبجريرن الر  القه 
: زين العابدين، وخيتِصونه بلفظ غايل يف ُنو هذه األلقابن اتل  وم  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن سه يق حه د  ص  ( ل  453)ص« ةط  ال  »فانظر  ؛كّن به)أيب عي ى(ذكر من كراهة اتل  ن هذا ما ي  وم   (1)

ه يعلخان، وته   قه عليه. ق  ق حم 

عن اتلغايل بهذه األلقاب، حىت  مٌّ ه  رد عيل، وفيه سياق م  ملحمد ك   «اإلسالم والضارة الغربية» (2)
، وربما بذل مال طائل للحصول عليها، ثم ابتذلت حىت لطانيةصدر إال بمراسيم س  اكنت ال ته 

 بن رشيق القريواين.  ن  سه حىت قال اله  ؛ن ال خالق هل يف اإلسالم بها مه يم  س  
 عتمدعتضد فيها وم  أسماء م    دين يف أرض أندلس ه  زه ا ي  مم  

ا صه يه  ر  اكله    ضعهاو  أسماء مملكة  يف غري مه   األسد ةه له و  يك انتفاخ 
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 (.قسميل(، وقسام عيل، وخيتِصونه بلفظ )زينل)
ة  دلى ابله  -وهكذا يقولون ز ادلين، يف ُنو: سعد ادلين، ع   -غاددة وخباص 

 .ين: سعدي، عزي، عاليئعالء ادل  
ني بن عيل بن سه سّم  عيل بن ال   اليب  ذكرون أن  افضة يه والر  

منهاج »هل، كما يف  د العابدين، وهذا ال أصله ي  تعاىل: سه  أيب طالب 
(، وعيل بن السني 45، 2/44البن الوزي ) «وضواعتالمه »(، و50 /4) «ةن  الس  

 بذلك؟!  يه اليب  م  سه ابعني، فكيف ي  من اتل  
فه عقوهلم! ؛افضةالر   الل   له فقات بههم وأسخه  ما أكذه

ن أسوأ ما رأيت   سمية بقوهلم: جلب الل، يعّن: كب الل! كما الت   :منها وم 
راقيني، وعند الرافضة منهم يسمونه: جلب عيل؛ أي: كب عيل! يف هلبجة الع  

 قصدون أن يكون أمين ا مثل أمانة اللكب لصاحبه.وهم يه 
، مثل: حممد أمحد، حممد سعيد، ركبةمية باألسماء الم  سوت كره الت   -9

 ربك ... وهكذا.فأمحد مثال  فهو االسم، حممد للت  
داعة إىل االشتباه واالتلباس؛ ولا لم تكن معروفة  يف هدي ويه مه 

رة، كما سبقت اإلشارة إيله.لف، ويه م  الس   تأخ   ن تسميات القرون الم 
مثل: حسب الل، رمحة الل،  اللة )الل(،وي لحق بها املضافة إىل لفظ ال

 ن أحب األسماء إىل الل.الل، فهو م  عبد جرب الل، حاشا: 
ها ت  ن  ي  مثل: حسب الرسول، وغالم الرسول... وبه  سول،أو املضافة إىل لفظ الر  
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 .«تغريب األلقاب»، و«معبجم املنايه»يف 
ر هه مجاعة من الع   -10

؛ المعليهم الس  املالئكة   بأسماءيم  سه لماء الت  وكه
 ربائيل، مياكئيل، إرسافيل.مثل: ج  
فيها مضاهاة  رمة؛ ألن  ساء بأسماء املالئكة، فظاهر ال  الن   ا تسمية  أم  

 !بنات الل، تعاىل الل عن قوهلم رشكني يف جعلهم للمالئكةللم  

 .(1)ةكه له الك، مه من هذا تسمية ابلنت: مه  وقريبز 
، مثل: سمية بأسماء سور القرآن الكريمن العلماء الت  م   ره مجاعةز وكه  -11

أن يس وطه من أسماء اليب  ا ما يذكره العوام  وأم  »طه، يس، حم ... 
-   (2)«حيحصه  فغري. 

 :(3)ديلل طليعة األسماء
 أسماء ابلنني:

أمحدأسباطإيادبالل
إبراهيمإسحاقإياسبيان

آدمأسدوبأي  امم  ته 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ك( مأخوذ من )امللك(. اله اسم )مه  ( من أن  153، 152)ص« األلفاظ واألسايلب»نظر كتاب ا (1)

 (. 109 )ص« حتفة املودود»يف  القيم  ابن   مة  ال  قاهل العه  (2)

 .بو زيدأبكر  ،«تسمية املولود» (3)
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أبانلمأسبدرتميم
 إسماعيلالرباءثابت

 
يبأ

أثالأسيداربش  ثامر
أثريأنسبشريثواب
إدريسأوسبصريجابر

ةأسامأوىفبكرالارود
جارسحبيبخادلرجب
جامعحذيفةخبابرزين
جربحريزخبيبرشاد
جبريحزامخزيمةرشيد
جريرحسامخطابرفاعة
جعفرحسانخلفرفيق

جنادةحسيبليفةخرمضان
جنيدالسنخليلرؤبة
النيدالسنيداودروح
حاتمحفصذاودزاهر
حاجبمحادذؤيبزايد
حارثمحدرايضزبري



  

 

 72 
 آداب المولود

الارثمحدانراجحبريالز  
حازممحزةراسمزهران
حارضحيانراشدزهري
حافظحيدرراغبزياد
حامدحيدرةرافعزيد
حبانسويدربيعسابق

ساعسلطانشعيبطريف
سالمسلمانشهرالطفيل
سربةسليمانشيبانطالل
سبيعسليمصابرالطيب
سحبانسماكصاعدظافر
الرسيسيارصادقظهري
سعدسيفصالحاعئد
سمحشافعصخراعئذ
سعدانشاكرصدياعئش
سمرةشاهنيصديقاعبد
صفوااعصم

ن
سعودشبل

انسمعشبجاعصيفاعطف
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سعيدشدادصالحاعمر
صهيعباد

ب
سنانرشيح

سهلرشيكطالبعبادة
سفيانرشيفطارقعباس
سهيلشعبةطاهرالعباس

سالمعبد الِّحالطاهرعبد الل
عبد األحدعبد البريعبد الغفارعبد املبجيد

عبد عبد املقتدر
الغفور

عبد األىلععبد الالق

عبد اإلهلبد الربععبد الغّنكل  عبد المه 
عبد عبد املبجيد

الفتاح
عبد األولعبد الرؤوف

عبد اآلخرمحنعبد الر  عبد القادرعبد املول

عبد عبد املهيمن
القاهر

عبد الظاهرعبد الرحيم

عبد عبد الصري
القدوس

عبد ابلاطنعبد الرزاق

عبد عبد املنان
القدير

عبد ابلارئعبد املبجيب

عبد الربعبد السالمعبد القويعبد الواحد
عبد ابلصريميععبد الس  عبد القهارعبد الوارث

عبد اتلوابعبد الشكورعبد القيومعبد الواسع

عبد البارعبد الشهيدعبد الكبريعبد الوكيل
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عبد عبد الوايل
الكريم

عبد السيبعبد العزيز

عبد عبد الوهاب
اللطيف

عبد الفيظعبد العظيم

عبد القعبد العفوعبد املؤمنعبيد
عبد الكيمعبد العليمعبد املتعايلعتبة

عبد الكمعبد العيلعبد املتنيعثمان

عبد الليمعمرانعبد املبجيدعدنان

عديعمريغيهبفيصل
عربعوادفائدالقاسم
عروةعوضفائزقاسد
عسافعفوفاتحقاصد
عسكرعونفارسقانع

عصامعياشفاروقادةقت
عطاءعياضفاضلقثم

ةعطيعيدفراسقحطان
عفيفعي ىفرقدقدامة
عقبةاغزيفضالةقرة

عقيلاغلبالفضلقيص
العالءاغنمفضيلقيس
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 بين اإلعجاز العلمي والتحدي التربوي

علقمةغسانفالحاكتب
عيلغطفانفهدكبري
عمادغياثفهركعب
عمارغيثفؤادكميل
عمرغيالنفوازكنانة
عمروحممودياضفلؤي

مصعاملقداد
ب

بليبمصطىف
بليدمرحبمرضمكحول

لقمانمرعمظفرملهم
الليثمروانمعايفممدوح
حممدمرزوقمعاذمقرن
ماتعمظهرمعتصممؤرج
ماجدمساعدمعانموفق

مالكمسددمعاويةمنصف
معرومد

ف
مأمونمرشف

مانعمسعودمعقلمنذر
ماهرلممسمعمراملنذر
متمممسلممعمرمنصور
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املثىنمشعلمعنمنقذ
مابمشهورمعوذمنيب
مادلمشاريمغيثمنري

ماهدمشرياملغريةمهاجر
ميبمصطىفاملفضلمهند
مرينسيبمفلحمهنا
موىسنصارهارونوسيم
مؤملنِصهاشموضاح
ميرسةالرضهانئوفيق
ميموننظرهشاموهب

الابغةنذيرهاللحقال
نايجنعمانهماميارس
ناصحالعمانهماميافث
نارصنعيمهوديرد

ناظرنفيلهيثميشبجب
نايمنمراهليثميزيد
ناهضنمريوائليعرب
نايفالواسوابليعقوب
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 بين اإلعجاز العلمي والتحدي التربوي

نبهاننوافواثقيعمر
نبيلنوحواردايلمان
نبيهنوفواسميعيش
يمندنهدواصليقظان
نزارهاديوجيهيوسف
نزيهوديعيونس
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 أسماء ابلنات:
آسياثناء ةحنيفةرابي
آمنة ةجازيحواء ةرسم

أروىجليلةحياة رقية 
أسماءجوزاء خالصة رفيدة
أصيلةجويرية خادلةرندة

مامة أحذام خرضاء راشدة
أمينة حسانةخزايم رواء 

بادية حسيبة خلودراضية 
بثينة حصان خولة روضة 

ابلتول حصة ديلل روية
بنان حصيفة ديمة ريا 
بنانة حفصة زكية  ىرؤ
تقية حكيمة رائدة  ىبر  

تمارض حليمة رزينة رباب 
ثامرة محيدة رابعة الرباب 

ثرياء سودةراضية رمحة 
رزان شاكرة اعتقة كريمة 
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زاهدة رشف صمة اعبلابة 
زبيدة رشيفة اعمرة بليبة 

زينب الشفاء اعملة لطيفة 
سارة شيماء اعيلة لّم 
سابقة الشيماء عبلة ملياء 

سامية شيخة عديلة ماجدة 
ساملة صالة عزة مأمونة 
سبيعةصابرة عفاف مربوكة 
رساء صباح عزيزة حمفوظة 

سعاد صفيه  عفيفةمريم 
سلطانة طاهرة عقيلة مزنة 

سناء طرفةالعنود مصونة 
سلّم طيبة علياء معاذة 
سمحة اعئشةعهود مفيدة
سميةاعئدةفائزةمنيبة
سهلةاعبدةفضيلةمنرية
سهيلةناةقرةمنيفة
مىننيةنفيسةواجدة
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منالنالء انورواصلة
ونةميمندىهاجروئام

ناجيةنزيهةهدىوجيهة
نوف  ةنسيبهناء وحيدة

نىهنعيمةهندوضحاء
نبيلةنفيسةهياءوفاء
وائلةنبيهة
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 تربيةالفي  صوص الشرعيةة من الن  تربوي   توجيهات  

 مسئويلة الرتبية: (1)
ات ي  تتمثل يف توفري رضور الرتبيةه  من اآلباء أن   الكثري   يعتقد  

، بل وإيواء   وكساء   ورشاب   احة لألبناء من طعام  الياة ووسائل الر  
بذلك  وهمات والوسائل، قيمون الرتبية بناء  ىلع هذه الرضوري  ي  

 .من أبوابها ق  ي  ضه  ِصون الرتبية بمفهومها الواسع يف باب  يه 
قال تعاىل:  ؛ ملا جاء به الرسول   خمالفز  وهذا االعتقاد  

 .[6اتلحريم:]﴾ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿

بههه   رهيبي  ته  عبارات واألمر يف اآلية للوجوب، وصاحه
ه
ب هه ر  ة من أ

 .[6اتلحريم:]﴾ ۅ ۉ ۉ ې ﴿ :القرآن عبارات  

سواء   ؛ةكونات الشخصي  م   شمل ك  ا مال الرتبية، فيه أم  
 يقول اليب   ؛يمانيةقية واإلل  ية وال  فساالجتماعية والعقلية وال

« :   راع   فاإلمام   ؛تهي  َ  ن ره عه  سئولز كم مه وك    كم راع  ك 
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ي ته سئوله وهو مه أهل   يف اع  ر ته، والرجل  ي  َ  ن ره سئول عه ومه   َ  ....«عن ره
صل باإلنسان إىل ن شأنه أن يه ما م   ك   اعية يشمل  الر  والوقاية ولفظ 
قبله أن ي ودل، وأثناء الهم ل  هشخصيت   جوانب   رشي يف ك  الكمال البه 

وط  هشاء الل، طاملا تهوافرت رش  والر اعية، الوقاية وبعد الوالدة إىل أن ي
 .عهات موان  وانتف

فقال بات، ملية الرتبية بإنبات ال  عه   ه الل  ب  وقد شه 
  :عنها كذلك رب  َه و، [37آل عمران:]﴾ ۈئ ۈئ ېئ﴿عن مريم 

 .[41طه:]﴾ ڳ ڳ ڳ﴿: يف قوهلوذلك  ،بالصناعة

 القصور   للرتبية أوجهه  ة  مويل  الش   اإلسالمية   ظرة  ت ال  له وهكذا اعه 
ه فه ؛ الرتبية وأساطينها ها فالسفة  تن  به اليت ته الرتبية نظرات يف  اهم تارة رته

 ،الانب االجتماعىلع وتارة  ،عليمقِصونها ىلع الانب العقيل يف اتل  يه 
 . وهكذا.اثلقايف.. الانبىلع وآخر 

ه   الله  إن   أهل العلم: وقال بعض   ه ن ودل  عه  سأل الوادله ي
ه يوم القيامة قه  ه ىلع ابن   لألب   ه كما أن  ، فإن  هعن وادل   سأل الودله بل أن ي

ا ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿كما قال تعاىل: ف ،بن ىلع أبيه حقٌّ الفل حقًّ

اقال فقد  [8العنكبوت:] ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿: تعاىل أيض 



  

 

 84 
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 .﴾ې

 م  ل  عه » :بن أيب طالب   قال عيل  
ه
 .«بوهمد  وهم وأ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿وقال تعاىل: 

 .[36النساء:]﴾ ڻ ڻ

قال  ؛الل لآلباء بأوالدهم سابقة ىلع وصية األوالد بآبائهم فوصية  
 .[31اإلرساء:]﴾ چ چ چ چ ڇ ڇ﴿تعاىل: 

 مه فه 
ه
 إيله اغيةه  دى فقد أساءه ه س  كه ره ه وته ه ما ينفع  ودل   ل تعليمه مه ه  ن أ

وإهماهلم  ،ك اآلباءر  ل ته به هم من ق  ساد  جاء فه ما األوالد إن   اإلساءة، وأكرث  
فلم  اغار  ص   همفأضاعو ؛ننهين وس  ادل   هم فرائضه تعليم  وترك  ،هلم
ه هم ودله بعض   به ، كما اعته ءهم كبار انفعوا آبافعوا بأنفسهم، ولم يه تين

َه إن   ،ىلع العقوق، فقال: يا أبت   ات  ق  قه عه فه   صغري اّن  ته ق  قه ك  ، ك كبري 
 
ه
  ويلدا  فه ّن  ته ع  ضه وأ

ه
 .(1)اه .اك شيخ  ت  ع  ضه أ

 صدره مه جعله و ا،عظيم   ىلع تربية األوالد فضال   ب اإلسالم  ت  وقد ره 
؛ال يه  جزيل   ثواب   ِّب  ره ا ذه إ  : »اليب فقد قال  نقطع بموت الم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ودود يف أحاكم املولود» -ابن القيم (1) فة المه  املكتبة اتلوفيقية. ،(154، )ص «حت 
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نتفع ي  م ل  أو ع   ،اريةة جه قه ده صه  :ن ثالث   م  ه إال  ع عمل  طه قه آدم ان   ابن   اته مه 
 .(1)«عو هلد  الح يه  صه دله به، أو وه 
ل أجر االبن ال ث  م   ا اكن لألب  ن أبيه شيئ  م   م االبن  ل  عه ما ته وك   

دى ىل ه   إ  اعه ن ده مه : »قال رسول الل  ؛انقص من أجره شيئ  يه 
 ث  جر م  اكن هل من األ

 
 ه ال ينقص ذلك م  عه ب  ن ته ور مه ج  ل أ

 
 ،اورهم شيئ  ج  ن أ

ه ال ينقص عه ب  ن ته مه  ل آثام  ث  م   م  ث  ن اإليه م  له اكن عه  لة  اله اع إىل ضه ن ده ومه 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿: ، وقال تعاىل«اهم شيئ  ن آثام  ذلك م  

ن والودل م   ،[12يس:]﴾ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ
 
ه
 ر أبيه.ثه أ

 :داعئم الرتبية
 تنهبجها ىلع داعمة يف مه سالمي  اإل الرتبية   عتمد  ته  

ه
 ن يت:ساسيني أ

 عدم الضج: -1
بجنون ن المه عه  :ثاله ن ثه عه  م  له ع القه ف  ر  » : اليب   يقول  

َه المه  ه ائم حىت  ه، وعن ال  ل  ق  غلوب ىلع  يب حىت ستيقظ، وعن الص   ي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(612ص  4ج) «ستدركالم  » (1)
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  .(1)«تلميه 
 ه تامٍّ ب  ش   ز  بج  عه  ة، وهو يف حالة  مل األهلي  كتم   هو غري  فه  م  ن ثه وم  

لوغ اليت يصل عندها إىل رحلة ابل  مر إىل مه مه يف الع  د  قه ته ب  زول عنه يه 
سئويلة ضج يف جوانب شخصية، ن ال  مستوى م   ل مه هم  ن حته نه م  ك  مه ي 
فاته.  تِص 

ة، وذلك بتوفري ك   يل  ه ب راعيته راعية  تام  ع وه م الرش  ل زه
ه
ن ثهم  فقد أ وم 

ي ته وسائل ال   ص  خ  وانب شه  ا.ذكور آنف  حو المه ىلع ال  مو يف خمتلف  جه
َ  وه الط   -2  ية:ا
ما يف ي  ن اآلخرين، ال س  م م  ل  عه  واتل  ِّق  له فل للت  ة الط  عّن بقابلي  وته 

 و  م  احل ن  ره مه 
 
 ن خالل:وذلك م   ،وله األ

 .االستيعاب -
 .قليدواتل   -
 .صم  قه اتل   -

 رتكزان ىلع خاصي  ته وهاتني ادلاعمتني 
 
خرى من حيث ة أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .يخني، ولم خيرجاهىلع رشط الش   رواه أمحد، وهو صحيحز  (1)
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 .طرياالستعداد الف  

ۆ  ﴿ ؛هق  ل  ن خه راد الل م  ىلع م   طري مبّنٌّ الف   وهذا االستعداد  

اكمل الي ن حيث الكمال واتل  ، م  [30الروم:]﴾ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ
عنها  الل  أخرب ه اليت ي وظيفته د  ؤه يل    ؛تناغم مع رشع الل تعاىليه 

ن م  ، واليت [30ابلقرة:]﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿قال: ؛ فالئكةالمه 
 
ه
 مارة األرض وإصالحها.ع   :هال  جه أ

 فه  ؛طرة الف  ودل ىلعه ي   ولود  مه  ك   : » يقول الرسول  
ه
ه وابه أ

هل  ؛عاءهيمة مجه  هيمة به نتج ابله سانه، كما ت  بج  مه انه أو ي  ِص  نه دانه أو ي  و  هه ي  
 .«؟!ءاعد  ن جه ن فيها م  و  ره ته 

ل عواعية، ته ة والط  ادي  ماالعت يتي  ع خاص  طرية مالف   وهذه الراكئز  
تمثلة يف لم  وا ،ة فيهاساسي  ول واألما األي  الوسائط الرتبوية ال س   من دور

طأ أو خه  ر  ت  وه ته  أي   ن هنا فإن  ديه، وم  عبجينة يف يه  للك  شه الم   ره و  ين ده الوادل  
 ني.ب  ره ىلع الم  ه ربيته تقع مسئويلت  يف ته 

 
 :اإلنسانية فل اكمل  الط  

حيطني به عنه، فإن كرة الم  ه من ف  الطفل عن نفس   كرة  ن ف  تتكو  
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ا إذا ه، أم  قته يف نفس  لاته وث  له ب  قه ى إىل ته ظراتهم إيله إجيابية أد  اكنت نه 
م ما تقول... هه ف  ري، ال ته صغت نأكقوهلم هل: راتهم إيله سلبية؛ اكنت نظ

قص وعدم اب والشعور بال  ئما إىل االكتب  ور   ،وهم  ر ن  ذلك إىل تأخ  أدى 
 ظرات.دى تلك ال  مه ا ل  ات، طبق  ل ال  ب  قه ته 

راع ي  فقد اكن الة والسالم عصوم عليه الص  نا المه ا نبي  أم  
ر ة وتشبجيع واحرتام، مما أث  ه إيلهم كها إجيابي  إنسانيتهم، واكنت نظرات  

باب ه من الش  ل صحابت  فقد اكن ج   ؛اا عظيم  م تأثري  يف شخصياته
ة ، وأئم  لفاءستشاري ال  ة اليوش، وم  فاكن منهم قاد   ؛اهقنيره والم  
 ين.ادل  

ألطفال  ه ن  ك  مظاهر االحرتام الي اكن ي   وهذه بعض  
 :حابة رضوان الل عليهمالص  

الل  انتىه إيلنا رسول  »: م عليهم؛ فعن أنس قالل  سه ي  اكن  -
  ي م علينا، ثم أخذ بيد  ل  سه لمان فه غ  يف ال وأنا غالمز

 .(1)«إيله دار حىت رجعت  ج   ل  د يف ظ  عه وقه  ،فأرسلّن برسالة  
 لمان  ىلع غ   ر  مه  الل  رسوله  أن  » -اأيض   -وعنه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .«هنسن»من  (األدب)بو داود يف أرواه  (1)
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 .«م عليهمل  سه فه 
ه  ن اك - قال:   د  ع  ل بن سه ه  عن سه ف ؛ستأذنهمي

« 
 
أصغر  ه غالمز ن يمين  وعه  ،ب منهرشه  فه  ،بقدح    اليب   يتأ

 م  اله يا غ  »فقال:  ،هواألشياخ عن يسار   ،القوم
ه
 ته ، أ

 
 ذه أ

 
 هيه ط  ع  ن يل أن أ

  «.؟شياخه األ
 
 ؛ا يا رسول اللمنك أحد  وثر بفضيل قال: ما كنت أل

 .(1)«اهفأعطاه إي  
ه انظر كيف   م رغبته.رتيثم  ،فريفض  ستأذنه اليب  ي

 ر بأخالق اليب د  نه والقصة هنا ليست من أجل اتل  
ته ن  س  والعمل ب   ،اتلأيس بشخصههو  :واألهم هنا -اأيض   -بل ،فحسب

 .وصناعة الع ظماء لجايف بناء الر  
ينية هامه ادل  رغم مه ف ؛فل بني يديهلس الط  جي   اكن  -
سالة الاتمة إىل يوم القيامة الر   تمثلة يف قواعد  نيوية العظيمة والم  وادل  

هم جزء من رى أن  فقد اكن يه  ؛هاملك المه عزل األطفال عن تلم يكن يه 
الل  اكن نيب  »ة عن أبيه قال: ر  ق  فعن معاوية بن  ؛هامتلك المه 
  هل  وفيهم رجلز  ،من أصحابه لس إيله نفرز جيه  سه له إذا جه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(2180)بلخاري رواه ا (1)
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 .(1)«قعده بني يديهفي   ؛هرهلف ظه ن خه يه م  أتصغري يه  ابنز 
ه  الل  رسول   - يقول أنس بن  ؛هطفال أرساره ستكتم األي

 »مالك: 
ه
قال:  .لمانمع الغ   وأنا ألعب   الل  رسول    عيل  ته أ

  عثّن إىل حاجة، فأبطأت  فبه  ،م علينال  سه فه 
 
قالت: ما  ، فلما جئت  يم  ىلع أ

ها ه؟ قلت: إن  . قالت: ما حاجت  الل لاجة   عثّن رسول  ك؟ قلت: به سبه حه 
 ٌّ ه رس   .(2)«اأحد   الل  رسول   رس   ثن ب  د  . قالت: ال حت 

 :األطفال يف اللعب الطفة وإقرار حق  الم  
اعبة ده الطفة وم  م   تاج إىلة يف جانب األطفال حته فوي  اءة والعه الربه  إن  

نبجذبون إيلهم، مما ويه  ،بهم األطفال   ني، ريثما يثق  ب  ره من جانب الم  
 واالقتداء بهم. ،ص شخصياتهمم  قه ؤدي إىل ته ي  

ة جيابي  بمدى العالقة اإل رهونةز ملية الرتبية مه ع ناحه  أن   وال شك  
 .عيتهوره رِّب بني الم  

ن بون إال مه وال ي   ،ونبمن يب   ونمغرم  الاس  ن  إ :والقاعدة تقول
 .ألفونيه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بلاينوصححه األ ،رواه النسايئ (1)
 .(4533)رواه مسلم  (2)
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  وال تتحقق  
 
ما مع ي  اعبة ال س  ده الطفة والم  ن خالل الم   م  إال   لفة  األ

 راءة األطفال.به 
 ،ف االجتماع واالنفعايلللتكي   اه  ج  وه ال م  سبة لألطفبالن   ب  ع  والل  

غار، ِّق للص  ل  بارش ىلع المو االجتماع وال  م   وظاهرة نمائية هلا تأثريز 
ه وتأهيلهم ل   للك  ؛تبجزأ من حياتهمال يه  بار، وهو كذلك جزءز م الك  عال

ذاء، يلعبون فطورون مبولون عليه يلعبون عند تناوهلم الغ  اهم مه ره ته 
وم ذاء، يلعبون أثناء عملية اإلخراج، حىت قبل ال  هلم الغ  بعد تناو

 طع اللعب.ريدون قه اهم ال ي  ره ته 
فقد قال  ؛غارالطفة الص  اعبة وم  ده م   ه وقد اكن منهبج  

   اكن اليب  »:  أنسز 
ه
 ا، واكن يل أخز ق  ل  اس خ  ال   نه سه ح  أ

 يه »واكن إذا جاء قال:  -ايم  ط  أحسبه فه قال:  -مريأبو ع   :قال هلي  
ه
با ا أ

الة وهو ما حرض الص  ب  لعب به. فر  اكن يه  ريز غه ن   «.؟ريغه ل ال  عه ما فه  ،ريم  َ  
قوم م ونه ؤنضح ثم يكنس وي  فيأمر بالبساط الي حتته في   ،يف بيتنا

 .(1)« بنايل  صه ه في  فه ل  خه 
 ها يفمه   ة  مه   يب من ال   ت  ل  قه َه »بيع: وقال حممود بن الر  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5735)ابلخاري  (1)



  

 

 92 
 آداب المولود

 «.ول  ن ده م   -س سننيمخه   وأنا ابن   -يهج  وه 
تلك  ني هل، وأن  ب  ره فل بمالحظة الم  ر الط  ىلع تأث   ويف الديث داللةز 

فوس غاف القلوب، وحاجة ال  ها ش  ق  ر  طه اكرة ل  ق بال  واقف تتعل  المه 
 إيلها.

، يب جنا مع ال  ره خه »قال:  هة أن   بن مر  ىله ع  وقد ذكر يه 
ز سه فإذا ح   ينا إىل طعام  َ  ود    يب  ال   ق، فأرسعه ر  لعب يف الط  يه  ني 

  ه مرة هنا ومرة  ر  م  ط يديه، فبجعل يه سه أمام القوم، ثم ب
 هاهنا ي  

ه
قنه واألخرى يف ه، فبجعل إحدى يديه يف ذه ذه خه ضاحكه حىت أ

ز سه ح  : » له، ثم قال اليب  ب  ثم اعتنقه فقه ه، رأس    وأنا ّن  م   ني 
 منه، 

ه
 مه  الل   ب  حه أ

ه
 .(1)«ن األسباططان م  ب  س   ؛نيسه ن وال  سه اله  ب  حه ن أ

طايا، فقد ف معهم باهلدايا والعه ط  له اتل   ديه ن هه واكن م  
، الل  مر يأتون به رسوله ل اثل  يهم أو  ن  عند جه  اكن الصحابة  

ثم  ،«نات  ينه د  ك لا يف مه ار  وبه  ،نار  مه لا يف ثه  ك  ار  امهلل به »فيأخذه ويقول: 
 .(2)«اهعطيه إي  في   ؛د  يل  يدعو أصغر وه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(376) «فرددب الم  األ»رواه ابلخاري يف  (1)
 .(1373)مسلم  رواه (2)
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 :الرتبية بالقدوة
 ،يبيط بالص  دوات اليت حت  ىلع بناء الق    رص اليب  حه 

 .ماذج الصالةوفري ال  ته و
ر يف عالقة الطفل ث  ؤه ميم ي  ذه  ق  ل  خ   ياق عن ك  ىه يف هذا الس  وقد نه 

 املية الرتبوية، انطالق   العه يفه ره باالغرتاب بني طه  ا شعور  يم  نه يه، وي  ب  ره بم  
 ب  يف ج  ركوزة ة المه واعي  من صفة الط  

قليده ملن حوهل، ة الطفل وته ل 
 طبيق.ظرية واتل  وجود فبجوة بني ال   ىلع عدم اوحرص  

 ّن  ت  َه ده : »قال عبد الل بن اعمر 
 
 ورسول الل يم   أ

  فقال هلا  !أعطيك اله عه ته  ،فقالت: ها ،يتنايف به  قاعدز
« : مه 

ه
 »قالت  .«؟هيه ط  ع  ت   نأ ت  د  ره ا أ

 
فقال هلا:  .«اعطيه تمر  أ

« 
ه
ه ن  إا مه أ ه  و  ك ل  .(1)«ذبةت عليه كه به ت  ا ك  عطيه شيئ  م ت  ل

 :ةالرتبية العملي  
 هز واقف االجتماعية يف الرتبية هو توج  يئة والمه ابل   له استغال إن  

 تربوي حديث، كما يزعم أساطني الرتبية يف العِص الديث، إال أن  
فقد  ،واآلثار   صوص  ل  ت عليه ال  ده  ارشعيًّ  اه  وتوج   ،اا نبويًّ ذلك اكن هدي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .«وأبو داود (،15275)رواه أمحد  (1)
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 ح  نه ته »فقال هل:  .اةالش   خه ل  سن سه ا ال ي  غالم    رأى اليب  
 ىت  حه 

 
 فه  «.ريك أ

ه
ارت إىل وه ته حىت بها  سه حه ده ل واللحم فه ه بني ال  ل يده خه د  أ

 .(1)«ثم مىض ،اإلبط
 ؛فهل  خه اكن  ه أن    أنس   ثدييف حه  ر  وقد مه 

الل  ، وقال رسول  ف  معه يف الص   اس  عب    بهم، وقد أقام ابنه يل  صه في  
« :  ع سنني، ب  سه  الة وهم أبناء  كم بالص  روا أوالده م

 .(2)«ضاجعقوا بينهم يف المه ر  ، وفه رش  عه  أبناء  وهم وهم عليها ب  وارض   
 ثلالث   متد  دريب العميل الي يه ران واتل  قتيض الم  مر هنا يه واأل

 نوات.سه 
 :ستوى الطفلول إىل م  صايب والن  اتل  

ه  قيل  العه ِّب  ره ستوى الم  رتِّق إىل م  أن يه  ستطيع الطفل  ال ي
ه  ؛يكولويجوالس    أن ِّب  ره ولكن بإماكن الم   ،نيبطواصل بني الق  تم اتل  يل 

 نل ملستوى الطفل الفيس.صاىب ويه ته يه 
قته يف ث   ؛ه ابلالغ يف نفس الطفلهل أثر   لوك الرتبوي  وهذا الس  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(185)أبو داود  رواه (1)
 .(6650محد )أو ،(495رواه أبو داود ) (2)
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مو ن ال  يد م  زدفعه إىل مه ته ة عن نفس  إجيابي   وتكوين فكرة   ،بنفسه
بيل إىل الوصول صايب هو الس  اتل   فيس، كذلك فإن  ضج العقيل وال  وال  

 طيب الرتبية.رس من اثلقة بني ق  وبناء ج   ،ة الطفلإىل نفسي  
الل  ج علينا رسول  ره خه » :اد عن أبيه، قالد  د الل بن شه فعن عب
  ؛ان  ي  سه ا أو ح  ن  سه حه  وهو حاملز  ،شاء الع  يته إحدى صاليف 

د بجه سه فه  ،ىل  صه فه  ،الة للص  رب  كه  م  ه، ث  عه ضه وه فه  الل  م رسول  د  قه فته 
ه هراين صالت  بني ظه   يب ىلع ظهر  وإذا الص   ،رأيس فرفعت   ،اهه ه سبجدة أطال
 ىضه فلما قه  ،بجوديإىل س   فرجعت   ،وهو ساجدز  الل  رسول  
بجدت ك سه إن   ،الل يا رسوله  :قال الاس ،الةه الص    رسول  
  ك سبجدة  هراين صالت  بني ظه 

ه
ه وأن   ،أمرز  ثه ه قد حده ا أن  ن  ن  ها حىت ظه ته ل  طه أ

ه ّن ار  اب   نولك ،كنلك لم يه ذه  ك   »قال:  !وىح إيلكي    ت  ه  ر  كه فه  ؛ّن  له حته
  .(1)«هقيض حاجته  يه ىت  ه حه أن أعبجله 

ه إال  وىلع ذلك  اعتاد  ه اكن م  أن   :من الديث والواضح   أ عليه ر   ما ته
: أخا أ اداعب  م    اليب معنا قول  قه به وقد سه  ،أمام الاس نس 

َ  ا أبه يه » ة حديث يف بنا  ر  ، وقد مه «؟ريغه ال   له عه ما فه  ،ريمه ا  ر  يعىل بن م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(
1

 .(4718« )الم ستدرك»( والاكم يف 15703(، وأمحد )1128رواه النسايئ ) (
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  كيف ترك اليب  ني.سه اعب ال  ده وأخذ ي   ،القومه 
 ،إىل أطفاهلمول أبون الن  ني الين يه ب  ره الم   ر فإن  اآلخه  وىلع الانب  

ه   ،باعهاياء فوق ط  فأوئلك يكلفون األش ؛همقلستعلون ببلوغهم وعه وي
غار نار، ومع استمرارهم يف تكليف الص  جذوة ويطلبون من املاء 

 اكنفصام   ؛ةبالعديد من األمراض الفسي   صاب األطفال  فوق طاقاتهم ي  
 .خصيةالش  

  :العقوبة 
 ن أخطر وأهم القضايا اليت تناوتلها الرتبية  م   هذه القضية  

ط، رتشوبني م   عارضد وم  ي  ؤه بني م   تضاربت فيها اآلراء  وقد ، ةالديث
ربرات الطرف طعن يف م  طرف يه  ربراته الرتبوية، وَّك  هل م   فريق   ك  

 نقضاآلخر ويه 
ه
 الوصول إىلإىل هتمني بهذه القضية وا الم  يه َ  ها، حىت أ

 يف هذه القضية. حاسم   رأي نهايئٍّ 
ه شتت عند مه رية والت  لكن هذه اله  رجعية مون عقوهلم كمه ك  ن ي 

 ور عقوهلم، وكما جاء رجلز ص  ق  مع يف قضاياهم  افصلون بههلم يه 
 
ه
ال  ثابتةز  سبة للمسلمني فلهم مرجعيةز ا بالن  عوه، أم  ب  ل من رجل ته ده ج  أ

ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿: صز ق  صور أو نه عرتيها ق  وال يه  ،أو شبهاتز  كمها شهواتز حته 
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 .[4البجم:]﴾ ٿ ٿ

بها  مرية اليت يمر  رحلة الع   حسب المه ىلع األمر خيتلف  وعليه، ف
 :الطفل  
 مزي(:اتل   ن  بل س  بكرة )ما قه فولة الم  الط   -1

د ىلع ك  ؤه قرير ي  أو ته  لز ع  أو ف   قولز  يب د عن ال  ر  لم يه 
قابل ما، بل اكن ي  طأ خه  ي  أمنهم  ابدرحلة إذا أطفال هذه المه  عقوبة  

 هم.لعدم إدراك   ؛رفالط   ض  داعبة وغه هذه األخطاء بالم  
 »قال:  فعن أيب هريرة 

ه
 تمرة    بن عيل ن  سه اله  ذه خه أ

كخ، : »الل  يه، فقال رسول  دقة فبجعلها يف ف  الص  مر من ته 
  ؛بها كخ، ارم  

ه
  .(1)«!؟دقةه الص   ا ال نأكل  أن   ته م  ل  ا عه مه أ

 ين  إ  »، قال: اليب  أن    نس بن مالك  وعن أ
ه الص   بكاءه  فأسمع   ؛هاالة وأنا أريد إطاتله يف الص   ألدخل   يف  ز  و  يب، فأته

 ج  ة وه د  صاليت مما أعلم من ش  
 
  .(2)«كائهن ب  ه م  م  د أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1785(، ومسلم )1396رواه ابلخاري ) (1)
 (.470(، ومسلم )709ابلخاري ) (2)
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ؤىت اكن ي   الل  رسوله  أن  » وعن اعئشة 
ه و ،ك عليهمربه  ي  بيان فه بالص   يتن  ي 

 
ٍّ صه ب   كهم، فهأ  ،فداع بماء   ؛ال عليهفبه  يب 

  .(1)«لهس  غ  ولم يه  ،فأتبعه بوهله 
 به ما اعقه  يب ال   ىلع أن   حاديث وغريها تدل  هذه األ ك  
ه ىلع ما يل   وه  به ته وال اعه  ،هره هه وال نه  ،ميزيبل اتل  هد وقه يف مرحلة المه  طفال  

وعدم  در، بلعة الص  محة بهم وسه قابل ذلك بالر  اكن منه، بل اكن ي  
 طأ ذاته.لويح باله اتل  

مو العقيل واللغوي رحلة ال زال يف بداية ال  يف هذه المه  الطفله  فإن  
دراك واتلميزي بني الطأ واالجتماع والفيس، ومع ذلك انعدام اإل

 دام اعطيفٍّ ص   أي   فإن   م  ن ثه حىت نهاية املرحلة، وم   اتدرجييًّ  والصواب
ناته و  كه ؤثر ىلع مجيع م  عّن اضطراب سيكولويج ي  لطفل هذه املرحلة يه 

 الشخصية.
 ميزي(:رة )اتل  ك  به فولة الم  مرحلة الط   -2

تقدمة يف فل قد وصل إىل نتائج م  رحلة يكون الط  يف هذه المه 
نت دليه أساسيات و  كه ع جوانب شخصيته، وتكون قد ته مو يف مجيال  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.430مسلم ) (1)
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ناء اللغوي، كامل ابل  مو الفيس والعقيل واالجتماع مع ته وقواعد ال  
د و  عه م واتل  ل  عه ستعداد والقدرة ىلع اتل  امل دليه االكه يكون قد ته  :أي

ة دراك بني الصواب والطأ، وىلع ذلك فإىل اآلن لم تتاكمل أهلي  واإل
 فل.الط  

  م  ن ثه وم  
ه
عاقبة الطفل يف هذه املرحلة م    أ اليب  جه ر  فقد أ

 إنكاره  ه فاكن هدي   ؛هما تتاكمل أهليت  ثه ي  ليها ره اليت ته 
ة أو مادي   ؛ة أو لفظيةعروف دون عقوبة بدني  عريف بالمه واتل   ،الطأ

 عنوية.مه 
كم وا أوالده ر  م  »: نهج يف قوهلهذا المه   ر اليب  ر  وقد قه 

 رش  عه  وهم عليها وهم أبناء  ب  نني، وارض   ع س  ب  سه  الة وهم أبناء  بالص  
 عويد.مرين واتل  اتل   :أي .(1)«سنني
 ؛رشاداتلوجيه واإليكون بلوك العارض فسبة تلعديل الس  ا بالن  أم  

الل  ا يف حبجر رسول  كنت غالم  »مة قال: له فعن عمر بن أيب سه 
،  فقال رسول الل  ؛ةفه ح  يش يف الص  ط  ي ته د  واكنت يه
 :« فما «يكل  ا يه م  م   وَّك    ،ينكم  يه ب   وَّك    ،الله  م  سه  ،م  اله ا غ  يه ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بهقه ترجي ه. (1)  سه
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 .(1)«عميت بعد  لك ط  ت ت  زاله 
وما  ،ر منهخ  وما سه  ،عليه وما اعبه  ،هاهما نه   اليب  ف

ل  تفعل هذا. ال :قال هل واب ه هو توجيهه إىل الص  له عه ما فه  ولكن ك 
 رحلة يكون أكرثه الطفل يف هذه المه  ألن   ؛يقة حانيةفبعبارات ر

رسم ويه  ،هبّن فكرة عن نفس  ساسية من غريها من املراحل، إذ فيها يه حه 
ؤثر ىلع هذه الصورة، حيث ءات واليه ت  وكرثة الال، ن حوهلورة عم  ص  

صيبه باالنطواء وفقدان اثلقة بنفسه وت   ،وح املبادرةر   هقتل فيته 
 .دراتهوق  

 .فيه تديللز  تركه دون توجيه  كذلك و
عليه الصالة والسالم من اتلوجيه  عصوم  ه المه له عه ما فه  :والصواب

 اإلجيايب.
يف  نهبجه مه  معالم   هظهر فير هذا الديث الي ته ب  ده وته 

ا كنت غالم  »عباس:  يقول ابن   ؛طفالاتلعامل اإلجيايب مع أخطاء األ
 ،قبال   م  يف  ل  خه   الل   يب  نه فإذا أنا ب   فاتلفت   ،لمانأسىع مع الغ  

  فسعيت   :، قال إيل  إال   الل  فقلت: ما جاء نيب  
ه
ختبئ حىت أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.4957رواه ابلخاري ) (1)
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 دار   وراء باب  
ه
أين طه حه فاي فه قه فأخذ ب   ،شعر حىت تناولّن، قال: فلم أ

 ،فسعيت   ،هواكن اكتبه  :قال ،عاويةيل م   ع  فاد   : اذهب  فقال، (1)طأةحه 
  ،عاويةم   فأتيت  

ه
ه ىلع فإن   الل  نيب   ب  ج  فقلت: أ

  .(2)«اجةحه 
 :اإلقناع

نفصل جيايب بالقطة السابقة وال يه اإل وجيهأثناء اتل   قناع  رتبط اإليه 
 جيايب ألخطاء الطفل اتلوجيه اإل عملية   ؤيت ت  يكه ل  عنها، فه 

 
ها ال بد له ك  أ

كمته حىت وضيح ح  ه، وته ت  ل  صاحبة ذلك اتلوجيه ببيان ع  من م  
ه  وليس  ،نفعته من ذلك اتلوجيهرص ىلع مه ة وال  ب  حه فل المه ستشعر الط  ي
ل طم  ثه  هسه  .هروقه  ة ت

  ؛هاب   م  ار  » :ن بعد قوهلسه للحه  اليب  تأمل قوله 
ه
ا مه أ

 .!«؟دقةه الص   ا ال نأكل  أن   ته م  ل  عه 
 نهج رشع ال تكاد تد  قنع يف اتلوجيه هو مه هذا األسلوب الم  ف
قال  ؛كمتهته وح  تبوع بعل   وهو مه ة إال  ن  يف القرآن أم يف الس   سواء   اأمر  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داعبة. (1) بهة م الطفة وم  ه رضه  بهه بيد  ه  أي: رضه
 «.مسند بّن هاشم»(، وأمحد يف 2604ه مسلم )روا (2)



  

 

 102 
 آداب المولود

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿يعقوب: لسان  تعاىل ىلع

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿: لقمانوىلع لسان ، [5يوسف:]﴾ ڀ

حت خت مت ىت يت جث مث ﴿: وهلوق ،[13لقمان:]﴾ ڄ ڄ

﴾ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿ل: اقو، [19لقمان:]﴾ ىث يث حج

 .[17لقمان:]
ن داج  وو   إىل خماطبة عقل   هنطلق يف توجيهنبيغ أن يه  يه رِّب  فالم  

حاسيس، شاعر واألمن المه  ن أجوف خال  ياالطفل، فهو ليس مرد ك  
ه  صبح هذه ت   -وجيهات عن اقتناع  ستبجيب للت  فالطفل الي ي

رغمة ا االستبجابة الم  وجهة اعدة تتكون يف وجدانه، أم  لوكيات الم  الس  
 إراغمها. ها بزوال سبب  ول أثر  فزيه 

 :يفلكرحلة اتل  م -3
قناع وبوصول وجيه واإلدريب واتل  ام من اتل  رور ثالثة أعوبعد م  
ه لكه للت  العارشة يكون قد اكتملت أهليت   ن  س  الطفل ل   ل م  يف وحته

ه  ؛سئويلة سلوكياتهمه  يطرتها ىلع اتاذ وسه  ،دراته العقليةطور ق  تل 
يود كبري عن ق   بشلك   ره قراراته، وفيها يكون تفكري الطفل قد حتر  

 العاطفة.
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بالعادات االجتماعية  اا وجدانيًّ رتبط  وتله يكون م  والطفل يف طف
 لكيف يقل  يطرة العقل وغلبته يف طور اتل  ينية، ومع سه والطقوس ادل  
ب ر  االقرتاب منها ومناقشتها، فإذا د  من ويبدأ العقل  ،هذا االرتباط
بني العقل  انسبجامز  ثه ده ابقة حه رحلة الس  يف المه  اكفي ا االطفل تدريب  

يف تلك  لز له وإذا وقع خه عائر، وتأكدت تلك العادات والش   ،نوالوجدا
وذلك قوهل واب، نح إىل الص  قويم العقل حىت جيه ته  به جه حلة وه املر

 :«   رش   عه يها ل  له وهم عه ب  وارض.» 
د عليه و  ع   اف أمر  لكه  رتك الم  ن يه أعقول ولعلنا نتساءل هل من المه 

 ! رس؟تصلة بسهولة وي  خالل ثالث سنوات م  
يقتيض تكرارها يف اثلالث  -مثال   -الةفاتلدريب ىلع الص  

ركها، وإذا ته  اأنه من الصعب جدًّ  ك  مرة، فال شه  5400سنوات ُنو 
 عاقب عليها.كها ي  ره ته 

ب عليها اقه عه ميزي ىلع الصالة، فهل ي  اتل   ن  يف س   د الطفل  و  عه فإذا لم ي  
 اتللكيف؟!  ن  يف س  

عاقب الطفل ، قبل أن ي  ه أوال  عاقب ويل  ي  ه ال بد أن قد أنأعت
 .فلكه  الم  



  

 

 104 
 آداب المولود

 يب  الص   إن  »يقول الكسايئ:  ؛وليس للعقوبة ،هنا للتأديب والرضب  
 ألنه م   ؛ال عقوبة اتأديب  عزر ي

ه
عنه  يرى إىل ما رو ته اله ن أهل اتلأديب، أ

ق ر  ذلك بط  و ،«كميانه ب  وا ص  ر  م  » :عليه الصالة والسالم أنه قال
ه  ؛اتلأديب واتلهذيب ال بطرق العقوبة ل عوف ،ستدع النايةألنها ت

 «.وصف بكونه جنايةالصيب ال ي  
 اتلصحيح الفكري للخطأ:

اكلزجر  ؛ع األخرىد للرضب بعد فشل وسائل الرِّب  ره وإذا اضطر الم  
واصفاته ومدى ب وم  الرض   بع يف ذلك ضوابطه ت  أن يه بجب ، فيه مثال  

الرضب(،  :للوجوب )أي رماأل» :ابن العثيمني الشيخ   يقول ؛إجيابيته
 ،رضب الصيب  ته  اه أحيان  ، ألن  اد بما إذا اكن الرضب نافع  ي  قه لكن ي  

ه  وعويال   ازداد إال صياح  نتفع بالرضب، ما يه ولكن ما يه  ستفيد، ثم وال ي
صل هل الي يب الس  رضح، الربه  الرضب غري الم   :راد بالرضبالم   إن  

 . ـها. (1)«روال يصل به الرض   ،به الصالح
، رضب ىلع الوجه مثال  ، وال ي  امربح   ارضب رضب  ال ي  : »اوقال أيض  

رضب ىلع الظهر أو الكتف أو ما أشبه ما ي  ل القائل، وإن  ملحوال ىلع ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتوح» (1)  (.18/95« )لقاء ابلاب المه
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 ألن   ه؛ا يف هالكه، والرضب ىلع الوجه هل خطر  ذلك مما ال يكون سبب  
 ل  ب عليه أصابه من ال  وإذا رض   ،ن ىلع اإلنسانالوجه أىلع ما يكو

 .«ب ىلع الوجهعن الرض    مما لو رضب ىلع ظهره، وهلذا ن يهوان أكرثوالهه 
  .(1)ها

 :تنمية املواهب واستثمارها
م تمان اتشابه اثنيتلفني متمايزين، ال تعاىل بّن آدم خم   الل   قه له خه 

لوا ويتناغموا يف عمارة األرض يف يلتاكم ؛قق وال ل  شابه يف الهل  الت  
دارت يف واهب والق  دل اإلليه، حبيث يتساوون يف مموع المه إطار العه 

وذاك  ،دراته العقليةق  يف  قز و  فه ته هذا م   ؛خمتلف جوانب الشخصية
 وهكذا. ،متفوق يف قدارته العضلية

بقدر اكتشاف القدرات الشخصية  والبجاح   ويتحقق اتلمزي  
نميتها، ل القدرات وتموت بقدر تاهلها وعدم ته ب  ذ  ك ته ميتها، كذلنوته 

نوطون هم هم المه ن  إيف هذه املهمة، إذ  األكرب   ني العبء  ب  ره ويقع ىلع الم  
وليس مع تصانيف  ،ق هلل  براعية الطفل وتوجيهه بما يتوافق مع ما خ  

 ىلع أخرى. يل من موهبة  عي  املبجتمع الي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.13/ 2« )فتاوى نور ىلع ادلرب» (1)
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يف خمتلف الفنون  ول الل رس  صحابة  نن  فه رع وته وقد به 
توافق مع هم بما يه واحد  من ف ك  ظ  قد وه  ه ألن   ؛واملبجاالت
 ،كن  حه واإلداري الم   ،قهردراته، فاكن منهم القائد الي ال ي  إماكناته وق  

ه  ين، االعالم الرب  والالل بني يديه،  سيل املال  ورجل األعمال الي ي
ه و ة وفتح ك  ولم يكن بني فتح مه  ،مالقايض العادل... فسادوا العال

 .اني اعم  ت  األندلس سوى س  
وهبة الفظ وقوة الاكرة عند يستثمر مه   وها هو اليب  

عن زيد بن ثابت:  ،فعن خارجة بن زيد بن ثابت ؛زيد بن ثابت
« 

ه
 -ين  إ  »يهود، وقال:  هل كتابه  ت  م  ل  عه ته فه  الل  ِن رسول  ره مه أ

ه ه  يه  ن  ما آمه  -والل   شهر  يب إال نصف   ر  م  ه، فلم يه فتعلمت   ؛«ايبته  ك  ود ىلعه
 أ، وبه ته هل إذا كه  أكتب   ه، فكنت  ت  ق  ذ  حىت حه 

 
 .(1)«إيله به ت  هل إذا ك   قرأ

املناسب، ناسب يف املاكن خص الم  الش   خيتار   فاكن 
اس مه بالالل والرام، وابن عب  ل  ع  ل   ؛فاكن معاذ بن جبل ىلع القضاء

وخادل سيف من سيوف الل...  ،هوعمرو بن سلمة إلمامة قوم   ،فسريللت  
 .وهكذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رواه أبو داود. (1)
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 هلا. ه ليس أهال  لكون   ؛ب اإلمارةله ن طه مه  د  وقد ره 
 :التشبجيع

 العقوبة، وأنه  يف  اليب   نا منهجه م  ل  لقد عه 
إال بضوابط، ولم يكن يتاج  ح الرضبه ب  ولم ي   ،قط   طفال   به ما اعقه 

 ؛ثري العزائموقد اهلمم وي  بالتشبجيع الي ي   يف تربيته إيله، واكن يستعني  
 .[84النساء:]﴾ ڭ ڭ ۇ﴿، [148ابلقرة:]﴾ ڦ ڦ ڦ﴿

اثلناء  ب  لوا ىلع ح  ب  ق ج  ل  ة اله اعم   إن  » :دمقه كتور الم  يقول ادل  
قومون بتديلل ِّب اليوانات يه ر  ده م   عادة به، حىت إن  واتلأثر والس  

أو أي يشء حتبه  ،وىل  اكفئة اليوانات اليت يرعونها بتقديم اله وم  
كذلك األطفال يشعرون باملدح  ،وثناء  ىلع طاعتها هلم ااعرتاف  
القدوة نفسها  ال: إن  مدحون، حىت يقوي  ثىن عليهم ور عندما ي  والرس  

 ،هفاثلناء من إنسان يعرف   ،تنمو بصورة أفضل ألوئلك الين يعشقونها
ضا فيشعر بالر  ن عمل؛  هل عن شكره بما قام به م  رب  عه أو ي  

  .(1)«واالنبساط
 ادارس، فاخرتع جهاز  يف إحدى المه  ااكن هرني بوذرد يعمل مدرس  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حمارضة صوتي ة للشيخ. -«الت شبجيع وأثره يف الرتبية» (1)
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موضوع االختبار، وعندما  واكن األطفال هم ،عياء واتلعبلقياس اإل
عبجاب والتشبجيع اكن يظهر الهاز اكنوا يتلقون كمات اثلناء واإل

واكنت طاقاتهم تزداد  ،ضافيةإ عنه بوجود طاقة ربل عه ا ي  ارتفااع مفاجئ  
ه  قد واللوم سمعوا هذه اللكمات، وعندما اكنوا يتعرضون للن  بمبجرد أن ي

 فاجئة.ىل اهلبوط بصورة م  ندفع طاقتهم السمانية إواتلوبيخ اكنت ته 
الرتغيب والرتهيب  :سالميةشبجيع يف الرتبية اإلور الت  وأبلغ ص  

وقد ة ال حِص هلا؛ ة البوي  ن  شبجيع يف الس  ار(؛ وعبارات الت  ة وال  ن  )اله 
 اليب  ذكر منها ثناءه نه  ؛عرف باملناقبما ي  بثون د  حه ب الم  و  به 

 سلمني.لمان الم  غ   ىلع أحد  
 يف حياة اليب  اكن الرجل  » :يقول ابن عمر 

  ت  ي  ن  مه فته  ،ها ىلع رسول الل ص  ؤيا قه إذا رأى ر  
ه
 ،ؤياى ر  ره أن أ

يف  ، وكنت أنام  اشابًّ  اوكنت غالم   ،فأقصها ىلع رسول الل 
 وم كأن  يف ال   ، فرأيت  د ىلع عهد رسول الل سبجالمه 
 له مه 

ه
وإذا هلا رئ، ابل   ي  طه طوية كه ار، فإذا يه مه ا يب إىل ال  به هه ذه ا يب فه ذه خه كني أ

ار، هم، فبجعلت أقول: أعوذ بالل من ال  قد عرفت   وإذا فيها أناسز ، اننه ر  قه 
 -فصةها ىلع حه ، وقصصت  ع  ره لم ت  : آخر، فقال يل كز له نا مه يه ق  له قال: فه 

 :فقال  ؛ىلع رسول الل  ها حفصة  ت  صه صه فقه 
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ه  ل عبد  ج  الر   مه ع  ن  » ن ال ينام م   فاكن بعد   ؛« من الليليل  صه و اكن ي  الل ل
 .(1)«الل إال قليال  

 :اتلعليم
سلمني الكتابة، ال الم   يم أوالد  ىلع تعل  حرص اليب  

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿: ، فقالطورهاها وس  بوسيلت   الل   ما وقد أقسمه ي  س  

َه حريص   فاكن  ،[1القلم:]﴾ ک فعن ابن  ؛مه الل  ظ  ا ىلع ما 
ى يوم بدر لم يكن هلم من األرس اكن ناسز »قال:  اس عب  

نصار موا أوالد األل  عه هم أن ي  ءاده ف    الل رسول   له عه فبجه  ،ءداف  
 :ك؟ قالفقال: ما شأن   ،بيك إىل أبيهيه  ا غالمز الكتابة.  قال: فبجاء يوم  

ه  والل ال تأتيه  ،(2)طلب بذحل بدرقال: البيث يه  .يمل  عه ّن م  به رضه
  .(3)«اأبد  

 حريص   واكن 
ه
ليم األوالد العقيدة رص ىلع تعال   د  شه ا أ

ه  ث اإليمان يف قلوبهم، فاكن وبه  ،حيحةالص   سمح هلم ي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2479(، ومسلم )1121رواه ابلخاري ) (1)
 يعّن: بثأر بدر. (2)
نه األرناؤوط.رواه أمح (3) س   د، وحه
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 لقد كنت  »ندب: مرة بن ج  يقول سه  ؛روس العلمحبضور المااعت ود  
فما  ،عنه فكنت أحفظ   ،اغالم   ىلع عهد رسول الل 

 هم  هاهنا رجاال   منعّن من القول إال أن  يه 
ه
وراء  ت  ي  ل  ، وقد صه ّن  م   ن  سه أ

 فقام عليها رسول   ،فاسهاماتت يف ن   ىلع امرأة   رسول الل 
 .(1)«هاطه سه الة وه يف الص   الل 

ىلع تعليم  سلمون منذ زمن رسول الل رج الم  وقد ده 
بىن عليه كثري من الي ت   ،ريم()القرآن الك :أوالدهم أصل العلوم

 .لمروع الع  وف  لاكت المه 
ق ت  فه ته ه ته فاكنت بربكت   ؛المهحفوظةعبجزة هو الم   :والقرآن الكريم

 ه.لاكت ملن يفظ  درات والمه من الق   اري  كث
رش عه  وأنا ابن   الل   رسول  ويف  ت  »: عباس يقول ابن  

 .(2)«حكمالم   نني، وقد قرأت  س  
 :ادلاعء

 ؛ن أنفع وسائل الرتبية وأسبابهاادلاعء يف الرتبية االسالمية م   د  عه ي  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1603رواه مسلم ) (1)
نن واآلثار»رواه النسايئ، وأبو داود، وابليهِّق يف  (2)  «.الس 
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زيد يف وال يه  ،اعء ادل  إال   ضاءه القه  د  ر  ال يه » :من قوهل  اق  انطال
 فع ودفع الرض.للب ال   فهو سببز  ؛(1)« الرب  العمر إال  

 :منها «:ستبجاباتوات م  عه ده  ث  اله ثه : »وقال رسول الل 
 .(2)«ادل  ة الوه وه ع  ده »

اكفأة هلم رضوان الل عليهم م   هباألصحيدعو  واكن 
 .احتفزي  و

ه م  ضه  رسول الل  أن   اس عن ابن عب   ده ره وقد وه 
 اوء  ض  ماكفأة هل لوضعه وه  ؛(3)«ةه مه ك  ه ال  م  ل  امهلل عه »وقال:  ،درهإىل صه 
 .للنيب 

 ؛والداعء ىلع األادل  عن نهيه  عنه  ده ره طار وه ويف هذا اإل
ه ع  د   ته اله »قال: ف  ع  د  وال ته  ،كم أنفس  وا ىلعه

ه
 .(4)«كمد  اله و  وا ىلع أ

 :شباع العاطيفتقبيل األطفال واإل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رواه الرتمذي. (1)
 رواه أبو داود. (2)
 رواه ابلخاري. (3)
 رواه مسلم. (4)
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ه  االطفل اعطفيًّ  إشباعه  أن   شك   ال  هإىل جنب مع إشباع اسري جنب  ي
 خصية، وإن اكن الطعام  طالب غريزية بلناء الش  ، فالكهما مه اجسديًّ 
 اوح  ة ور  سوي   اس  ف  بّن نه يه  العاطيف   شباعه اإل بنيان السد فإن  اب يه والرش  

ه   شعر باألمان.هادئة ت
جتماعية هادئة، ناء عالقات امن شأنه ب   اتشبع اعطفيًّ والطفل الم  

واتلناغم بما  ا من خالل االنسبجامواتزان نفيس، كما يظهر ذلك جليًّ 
ىل إلوكيات، حىت يصل ن س  وما يقوم به م   ،يتلقاه من توجيهات

 اتلكيف العام.
ه أم   َه يه  ه يظل  راغ العاطيف، فإن  شعر بالفه ا الطفل الي ي ن م  بحث 

قه ل  عه طر هو ته طر ك اله اله يف، وه العاط  مأل فراغه ويه  ،منحه النانيه 
 ريزي عنده.طلب الغه شبع هذا المه ديد بمن ي  الش  

لويك والقلق االجتماع الي عن االضطراب الس   فضال  هذا 
 ؛مراض االجتماعيةرضة لإلصابة بالعديد من األع  ينتابه، مما جيعله 

ن بجرمني اكمعظم الم   أن   ك  اكلعدوانية والعنف تاه اآلخرين، وال شه 
 .يف اإلشباع العاطيف دليهم نقصز 

لطورة شعور الطفل بالرمان العاطيف وارتباطه بالرغبة يف  اونظر  
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ا د اليب اكن ره  -االنتقام والسلوك العدواين ن ىلع مه  شديد 
 قالت اعئشة ته بهم؛ ورمح ،ن تقبيله لألطفالم   اتعبجب  جاءه م  

لون ب  قه ت   :فقال إىل اليب  ء أعرايبٌّ جا»وعن أبيها: 
 : »فقال  !همل  ب  قه فما ن   ؟!بيانالص  

ه
 وه أ

ه
 الل   عه زه لك أن نه  ك  ل  م  أ

 .(1)«محةك الر  ن قلب  م  
قال: ف ؛ار  انذإو ان ال يرحم الصغري من مجاعته ترهيب  كون مه  ىفون

ه ا مه ن  م   سه ي  له »  .(2)«نار كبريه وق  وي   ،غريناحم صه رم يه ن ل
 يف طائفة    خرج اليب  » :قال وعن أيب هريرة 

 هار ال ي  ال  
 
 ل  كه كلمّن وال أ

ه
وق بّن قينقاع، فبجلس بفناء  س  ته مه حىت أ

 »فقال:  ،فاطمة بيت  
ه
 كه ل   م  ثه أ

ه
 فظننت   ،اته شيئ  بسفح ۑ،؟!عكه ل   م  ثه ع، أ

حىت  فبجاء يشتد   ،تغسلهأو  -قالدة من خرز -البسه سخاب  ا ت  أنه
 »ه، وقال: له ب  ه وقه قه اعنه 

ه
 ب  ح  امهلل أ

ه
  .(3)«هب  ن ي   مه  ب  ح  ه وأ

وراعية الانب العاطيف  ،األطفالب ظاهر رمحته ن مه وم  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5998رواه ابلخاري ) (1)
 (، وصححه األبلاين.6643رواه أمحد ) (2)
 (.2122)رواه ابلخاري  (3)
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ه  :دليهم  إىل اليب رفواع  مه  فعن أنس بن مالك   ؛زه يف صالتهو  ته
 الة وأنا أريد  دخل يف الص   أله ين  إ  : »أن ه قال  

 
 ،طيلهاأن أ

 فه 
ه
 كاء الص  مع ب  س  أ

ه
ه يب فأ  ج  ة وه د  من ش   اليت، مما أعلم  ز يف صه و  ته

 
ه م  د أ

 .(1)«اكئهبب  
ن ترك فسيني م  ال   ثبت خطأ ما ذهب إيله بعض  وهذا الديث ي  

 أن   ا، وال شك  م ق بأمر  ل  عه ابلاكء إذا ته  بيك حىت يسكت عنهالصيب يه 
ه  شعر ثري واالستبجابة، لكنه ي  قق فائدة يف الفصل بني الم  هذا السلوك ي 

  فيه القسوة والغلظة.ِّب  ره رمان العاطيف الي ي  الطفل بال  
رسول الل  الة، إال أن  كاء الطفل ىلع أداء الص  وبرغم تأثري ب  
  جه ما زه 

 
 سبجده.الة يف مه اه من الص  ي  إعها ونه مه وما  ،هم  ر أ

يدل  من اليب  لعر رد الف  ر  كه وته نهم ر هذا م  وتكر  
يمانية مصدر الرتبية اإل ؛فصلهم عن املسبجديه  نيريد أىلع أنه ال 

 ة.ي  م  ل  واالجتماعية والع  
خيطب، فبجاء   اكن اليب  »قال:  ريدة وعن ب  

عرثان فيهما، يصان أمحران يه م  وعليهما قه  ،ني سه وال   ن  سه اله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري . (1)
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نرب، ثم قال: لهما، ثم اعد الم  مه حه ه فه ع ِكمه طه قه فه   فنل اليب  
، رأيت هذين [15اتلغابن:]﴾ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿صدق الل: »
 .(1)«همات  ل  مه ِكيم فحه  ت  ع  طه هما، فلم أصرب حىت قه يصيم  عرثان يف قه يه 

نفصل  به ال يه ن حوهلإشعار الطفل حبنو ورمحة مه  إىل أن   وهنا إشارةز 
ه عن ادل    ثقته يف يم  نه ل االجتماع الي ي  ب  قه شعر باتل  ين والعبادة، حىت ي

 .عور االنتماءمن ش   يلعوي   ،عن ذاته هورضا ،نفسه
يف  الل  خرج علينا رسول  »قال:  اد د  وعن شه 
أو  ان  سه حه  وهو حاملز  -هر أو العِصالظ   -يشيت العه اله إحدى صه 

 رب  كه  م  ث   مىن،دمه ايل  قه  دفوضعه عن ، م اليب  د  قه فته  ؛ان  ي  سه ح  
ا، قال: فرفعت هراين صالته سبجدة أطاهلد بني ظه بجه سه الة فصىل، فه للص  

وهو  هر رسول الل ىلع ظه  يب  فإذا الص   ،ن بني الاسرأيس م  
الل صىل الل عليه   بجودي، فلما قىض رسول  إىل س   ، فرجعت  ساجدز 

هراين بني ظه  ته د  بجه ك سه إن   ،الل يا رسول   :قال الاس ،وسلم الصالة
 
ه
وىح ه ي  أو أن   ،ث أمرز ده ه قد حه ا أن  ن  ن  ها حىت ظه ته ل  طه صالتك هذه سبجدة أ

ه ولكن ابّن ار   ،كنذلك لم يه  ك   »يلك، قال: إ ت أن ه  ر  كه فه  ّن؛له حته
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وصححه األبلاين.1430رواه النسايئ ) (1)
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 .(1)«هقيض حاجته  يه أعبجله حىت  
ن م   وٍّ ة محلهم يف جه بوي  ة ال  ن  محة باألطفال يف الس  ن صور الر  وم  

 :الطفةاملداعبة وم  من ال اوأحيان   ،الرمحة والنان
م د  إذا قه  الل  اكن رسول  »ن عبد الل بن جعفر قال: ع

ق يب ب  س  فه  ،فردينة، وإنه جاء من سه بيان من أهل المه اه الص  ق  له فر ته ن سه م  
ن أو السني سه ّن فاطمة اله اب   لّن بني يديه، ثم يجء بأحد  مه حه فه  ،إيله
(2)«ةىلع داب   نة ثالثة  فدخلنا املدي ،هفه ل  فأردفه خه  ؛.  

 ،يب بال   اسلمني يتعلقون وجدانيًّ الم   لقد اكن أطفال  
 لا يكونون فتقدونه يف غيابه، وفيه 

ه
ال يفعلون ستقبلني هل، ول الم  و  أ

فقة، للك اكنوا أكرث الطفة والش  ذلك إال دلعمه العالقة بينهم بالم  
م  ا وته استبجابة هل، وتقليد    .لشخصه  اص  قه

 جيايب. اإلِّب  ره أن يكون عليه الم   وهذا هو ما جيب  
ملخالفة ذلك  ؛من ذلك اج  ره جيد حه   ولم يكن اليب  

 ؛موع والشوديملهم أمام ال   اكن بل اعدات قومه، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه النسايئ والاكم، وصححه األبلاين. (1)
 (، وأبو داود وأمحد.2428رواه مسلم ) (2)
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﴾ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿:  فاكن كما قال عنه رب ه

 .[128اتلوبة:]
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 آداب المولود

 فهرس املوضوعات 
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 آداب المولود

 الفهرس 

  ............................................املقدمة: املضامني الرتبوية يف الرضا باملولود* 
 ....................................«ةة حتليلي  سالمي  إرؤية » نئة باملولودهشارة واتل  الب  * 
 (يوتربو )إعبجاز عليم اتلأذين واإلقامة يف أذن املولود* 
 حتنيك املولود* 
 رؤية تربوية العقيقة* 
 )بني اإلعبجاز العليم واتلحدي الرتبوي( حلق رأس املولود* 
 التان* 
 بوية()رؤية تر تسمية املولود* 
 الفهرس* 

 

 

 


