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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

 -تربیتھ صغیراً  -حسن اختیار اسمھ  -حسن اختیار أمھ  - 1الحقوق : حقوق األبناء على اآلباء 
  التعوذ من الشیطان.

1989 -11-05  

سیدنا محمد الصادق الوعد األمین، اللھم ال علم لنا إال ما الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على 

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  برحمتك في عبادك الصالحین. وأدخلنا

  حقوق األبناء على اآلباء :

أیھا األخوة المؤمنون, في الدرس الماضي أنھینا بفضل هللا عزَّ وجل حقوق اآلباء على األبناء، وھا نحن 

ٍم لألول, أال وھو حقوق األبناء على اآلباء ، ألن كل  أوالء في ھذا الدرس ننتقل إلى موضوعٍ آخر متمَّ

واجب، وكل واجٍب یقابلھ حق، فما دام لآلباء حقوٌق على األبناء، ال بدَّ من أن یكون لألبناء  حٍق یقابلھ

  حقوٌق على اآلباء، والحدیث الشریف الذي تعرفونھ جمیعاً:

ه))   ((رحم هللا والداً أعان ولده على بِرّ

 

موضوع حقوق الزوج على الزوجة، وحقوق 

 الزوجة على الزوج، وموضوع حقوق اآلباء

على األبناء، وحقوق األبناء على اآلباء، ھذه 

موضوعاٌت دقیقةٌ جداً، ألنھ ما من واحٍد من 

األخوة الحاضرین إال وتمسُّھ ھذه 

الموضوعات، فإذا أدَّیت ما علیك من حقوق 

صار الطریق إلى هللا سالكاً، وإذا كان ھناك 

تقصیٌر، أو مجاوزةٌ، أو جنوٌح، أو مخالفةٌ، أو 

ھذه األعمال حجاباً بین العبد وبین ربھ، والحدیث الذي تعرفونھ أیضاً جمیعاً, ھو أن اإلنسان إساءةٌ كانت 

  قد یستحق النار یوم القیامة, فیقف بین یدي هللا عزَّ وجل ویقول:
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  ((یا رب ال أدخل النار حتى أًُ◌دِخل أبي قبلي))

عتھ أمھ الجاھلة على ذ لك، وكبر وارتكب جریمةً, استحقَّ وھذا الطفل الذي شبَّ على االنحراف، وشجَّ

, فلما جيء -ھكذا الصحیح أكثرھم یقول : أن یلتقي بأمھ-علیھا اإلعدام، قُبَْیَل إعدامھ طلب أن یلتقي أمھ 

عاً لي  لھ بأمھ, قال: مدي لسانك كي أقبِّلھ, مدَّت لسانھا فعضَّھ وقطعھ، وقال: لو لم یكن ھذا اللسان مشِجّ

  اتي:على الجرائم ما فقدت حی

  إھمال تربیة البنیَن جنایةٌ عادت على اآلباِء بالویالتِ 

  إذاً: الحدیث النبوي الشریف:

ه))   ((رحم هللا والداً أعان ولده على بِرّ

  ھو عنوان ھذا الموضوع: حقوق األبناء على اآلباء.

  ما ھي ھذه الحقوق؟

  

  أن یحسن األب اختیار الزوجة :-1

إلى أمیر  یا أیھا األخوة األكارم, جاء رجلٌ 

 - رضي هللا عنھ-المؤمنین عمر بن الخطَّاب 

یشكو إلیھ عقوق ابنھ، فأحضر سیدنا عمر بن 

ابنھ, وأنَّبھ على  -رضي هللا عنھ-الخطَّاب 

عقوقھ ألبیھ, فقال االبن: یا أمیر المؤمنین, 

ألیس للولد حقوٌق على أبیھ؟ قال: بلى, فقال: 

ي أمھ، فما ھي یا أمیر المؤمنین؟ قال: أن ینتق

 -القرآن–وأن یحسن اسمھ، وأن یعِلّمھ الكتاب 

فقال االبن: یا أمیر المؤمنین, إنھ لم یفعل شیئاً من ذلك، أما أمي فإنھا زنجیةٌ كانت لمجوسي، وقد سماني 

ً واحداً, فالتفت أمیر المؤمنین إلى الرجل, وقال لھ:  -أي خنفساء-ُجْعالً  ولم یعلمني من الكتاب حرفا

  عقوق ابنك؟ لقد عققتھ قبل أن یعقَّك، وأسأت إلیھ قبل أن یسيء إلیك.أجئت تشكو 

ھذا النص أن ینتقي أمھ، وأن یحسن اسمھ، وأن یعِلّمھ القرآن، فإذا أھمل األب ھذه األشیاء, یكون قد َعقَّ 

  ابنھ قبل أن یعقَّھ ابنھ، ویكون األب قد أساء إلیھ قبل أن یسيء االبن إلى أبیھ.

اآلباء تجاه األبناء: أن یحسن األب اختیار الزوجة، إن ھذا الواجب یسبق وجود الولد،  فأول واجٍب على

  الواجب األول بل ھو أخطر واجب إنھ یسبق وجود الولد، وھو: أن یحسن اختیار أمھ.
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  صفات الزوجة الصالحة :

  یقول: -علیھ الصالة والسالم-النبي 

مرأة صالحة, تسره إذا نظر إلیھا، وتطیعھ إذا أمرھا، ((خیر فائدة أفادھا المرء المسلم بعد إسالمھ ا

  وتحفظھ في غیبتھ في مالھ ونفسھا))

  فأثمن شيٍء أن تحسن اختیار الزوجة، ینبغي أن تكون الزوجة صالحة:

ه إذا نظر إلیھا    وتطیعھ إذا أمرھا، وتحفظھ في غیبتھ في مالھ ونفسھا)) -أي أنھا نظیفة- ((تسرُّ

  قال: -رضي هللا عنھ-ھریرة  وفي حدیٍث آخر: عن أبي

هُ إِذَا نََظَر))   ((یا رسول هللا, أَيُّ النَِّساِء َخْیٌر؟ قَاَل: الَّتِي تَسُرُّ

في ھذا الحدیث لیس فیھ كلمة إلیھا؛ أي إذا نظر إلى غرفة النوم تسره، منظَّمة ومرتَّبة والمالءة نظیفة، 

ه، وإذا نظر  ه، أي أنھا تقوم وإذا نظر إلى المطبخ تسرُّ ه، وإذا نظر إلى البیت إجماالً تسرُّ إلى أوالده تسرُّ

  بواجبھا خیر قیام، أي تحسن تبعُّل زوجھا.

  یقول: -علیھ الصالة والسالم كما تعرفون-والنبي 

  ((اعلمي أیتھا المرأة, وأعلمي من وراءك من النساء: أن حسن تبعل إحداكن لزوجھا یعدل ذلك كلھ))

  ي سبیل هللا.یعني الجھاد ف

  ((تسره إذا نظر، وال تعصیھ إذا أمر، وال تخالفھ بما یكره في نفسھا ومالھ))

ھذه صفات الزوجة الصالحة، ألن اختیار الزوجة الصالحة أول واجٍب على اآلباء تجاه األبناء الذین 

  سوف یأتون إلى الدنیا.

  قال: -رضي هللا عنھ- وفي حدیٍث آخر: عن أبي سعیٍد الخدري 

ال علیھ الصالة والسالم : تنكح المرأة على إحدى خصال؛ لجمالھا، ومالھا، وُخلُقھا، ودینھا, فعلیك ((ق

  بذات الدین والخلق تربت یمینك))

  [أخرجھ أحمد في مسنده]

  ، رواه البخاري ومسلم، یقول علیھ الصالة والسالم :- علیھ الصالة والسالم-وفي حدیٍث آخر: عن النبي 

  ربع؛ لمالھا، ولخلقھا، ولجمالھا، ولدینھا, فاظفر بذات الدین تربت یداك))((تنكح المرأة أل
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أي إن لم تفعل ما نلت إال التُراب، والتراب شيٌء ال قیمة لھ إطالقاً، إذا جھدت، وتحمَّست ، وانقضضت، 

ا وأمسكت بشيء فإذا ھو تراب، یقال: تربت یمینك؛ أي لن تأخذ شیئاً، لم تنل شیئاً، لم تفلح في ھذ

  الزواج.

ك إذا  العلماء قالوا: یستحب أن تختار امرأة تسرُّ

  نظرت إلیھا.

ھذا من السنة، لكن العلماء أیضاً, ومنھم 

الماوردي یقول: كره العلماء أن یختار اإلنسان 

امرأةً ذات جماٍل بارع, ألنھا متعبةٌ إلى أقصى 

الحدود، فإنھا تزھو بجمالھا، وتحب أن ینظر 

ما تعاند زوجھا، وربَّما تتفلَّت الناس إلیھا، وربَّ 

  من أوامر الشرع تفلُّت البعیر.

لذلك ھذا رأي بعض العلماء: أنھ یجب أن تختار زوجةً تسرك إذا نظرت إلیھا، أما أن تختارھا فائقةً 

  فائقةً, فھذا ربما عاد علیك بالمتاعب التي ال حصر لھا.

  في حدیث آخر: یقول علیھ الصالة والسالم:

  ج المرأة لجمالھا أذلَّھ هللا.((من تزوَّ 

ھي تزھو علیھ بجمالھا, وھو یتصاغر أمام ھذا الجمال، فكأنھا ھي اآلمرة الناھیة، وكأنھا ھي القَیِّمة، -

  :-وكأن لھا الِقوامة، لذلك

ج المرأة لجمالھا أذلَّھ هللا    -أي لجمالھا فقط-من تزوَّ

جھا لمالھا أفقره هللا، ومن تزوجھا لحس   بھا زاده هللا دناءةً, فعلیك بذات الدین تربت یداك))ومن تزوَّ

لكن لو أنك تزوجت امرأةً غنیَّة, وطابت لك عن بعض مالھا، فھذا یأكلھ الزوج ھنیئاً مریئاً، كما قال هللا 

  عزَّ وجل في القرآن الكریم :

  ﴿فَِإْن ِطْبَن لَكُْم َعْن َشْيٍء ِمْنھُ نَْفساً فَكُلُوهُ َھنِیئاً َمِریئاً﴾

  ]4اآلیة:  [سورة النساء  

  : -علیھ الصالة والسالم-عن النبي 

((من تزوج امرأة لعزھا لم یزده هللا إال ذالً، ومن تزوجھا لمالھا لم یزده هللا إال فقراً، ومن تزوجھا 

لحسبھا لم یزده هللا إال دناءة، ومن تزوج امرأة لم یرد بھا إال أن یغض بصره, ویحصن فرجھ, أو 

  بارك هللا لھ فیھا وبارك لھا فیھ))یصل رحمھ, 



5 

تربیتھ صغیراً  -حسن اختیار اسمھ  -حسن اختیار أمھ  - 1حقوق األبناء على اآلباء    

  كان إذا حضر عقد قِران, یقول: -علیھ الصالة والسالم-والنبي 

  ((بارك هللا لكما وعلیكما وفیكما))

  قال: - رضي هللا عنھ-وعن عبد هللا بن عمر 

  ((قال علیھ الصالة والسالم: ال تزوجوا النساء لحسنھن))

فإذا ذُكرت كلمة ُحسن أو جمال, المقصود الجمال وحده؛ أي أنك آثرت الجمال على الدین، ھناك رقَّةٌ في 

ٌق  ٌق في الجمال، آثرت الجمال على األخالق، ھناك شراسةٌ في األخالق، ورقةٌ في الدین، وتفوُّ الدین وتفوُّ

كلمة الجمال أو الُحسن,  -والسالمعلیھ الصالة -في الجمال, فاألمر فیھ نذر الّسر، إذا ذكر النبي 

  فالمقصود بھ من آثره على بعض الشروط األخرى.

 - المال–یقولون: إن واحداً وضع عشرة شروط: أول شرط الجمال، ثاني شرط الكمال، الثالث الغنى 

الرابع الحسب، الخامس النسب، السادس الثقافة، السابع إلى أن صاروا عشرة ، أرسل والدتھ فلم یجد، 

خلَّى عن شرط، عمل جولة ثانیة بعد سنة فلم یجد فتخلى عن شرط ثاٍن، عمل جولة ثالثة فلم یجد فت

فتخلى عن شرط ثالث، بعد عشر سنوات بقي على شرٍط واحد: وھو أن یعثر على امرأةٍ ترضى بھ، 

  فعلى المرء أال یعِقّد األمور كثیراً.

  ((ال تزوجوا النساء لحسنھن فعسى حسنھن أن یردیھن .

أي جمیلة وجاھلة، حسنھا یردیھا، یجعلھا تستعلي علیھ، ال یحتملھا زوجھا فیطِلّقھا، وھذا یحصل دائماً، -

استعالؤھا على زوجھا یحملھا على أن تكون فظَّةً معھ، وقد ال یحتمل الزوج ھذا، فیكون الفراق 

  :-والِشقاق، إذاً 

جوھنَّ ألموالھن فعسى أموالھن أن ال تزوجوا النساء لحسنھن فعسى حسنھن أن یردیھن، وال تز وَّ

  تطغیھن

  -المال یطغي-

جوھنَّ على الدین، وألمة خرماء    سوداء ذات دیٍن أفضل)) -أي أذنھا مشرومة-ولكن تزوَّ

  وینھى عن التبتُّل نھیاً شدیداً، ویقول : -أي بالزواج-وكان علیھ الصالة والسالم یأمر بالباءة 

  كاثر بكم األمم یوم القیامة))((تزوجوا الودود الولود, فإني م

  اختار لنا ھذین الشرطین: الودود الولود. -علیھ الصالة والسالم, وھو سید الخلق, وحبیب الحق-النبي 

أي ما من طبعٍ أبغض عند الرجل في المرأة من أن تكون لئیمة، أو قاسیة، أو متكبِّرة، أو لھا لساٌن 

  سلیط، أو مستعلیة.

  قال: -سالمعلیھ الصالة وال-النبي 
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جوا الودود  ألنھا - الولود  - تحب زوجھا، تتحبَّب إلیھ، ترضیھ، تؤثره على كل شيء، ھذه الودود-((تزوَّ

  .-إذا أنجبت لك طفالً, مأل ھذا الطفل البیت أنساً ولطفاً، ومحبَّةً واشتیاقاً، ومتَّن العالقة بین الزوجین

  م القیامة))تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم األنبیاء یو

  وقال علیھ الصالة والسالم:

  ((علیكم باألبكار، فإنھن أعذب أفواھا .

أي كالمھا لطیف, ولیست كلما تحدثت بكلمتین, قالت عن زوجھا األول: المرحوم ما كان یفعل ھذا، -

  .-المرحوم ما كان یفعل ھذا، وفي ھذا تنغیص لزوجھا الحالي

  وأنتق أرحاما، وأرضى بالیسیر)) -ي كالمھا لطیفأ-علیكم باألبكار، فإنھن أعذب أفواھا 

  [أخرجھ ابن ماجھ في سننھ]

  ھذا كلُّھ من حقوق األبناء على اآلباء، أي لیحسن األب اختیار الزوجة الصالحة.

  ((الدنیا متاع وخیر متاعھا المرأة الصالحة))

  [أخرجھ مسلم في الصحیح, والنسائي في سننھ]

  الزواج سنة األنبیاء :

ج فإن ولد لك  - رضي هللا عنھ-ابن عمر أراد  ج، فقالت لھ أختھ حفصة: أي أخي ال تفعل، تزوَّ أال یتزوَّ

  :-علیھ الصالة والسالم-ولد فماتوا كانوا لك أجراً، وإن عاشوا دعوا هللا عزَّ وجل لك. لقول النبي 

ال ِمْن َصَدقٍَة َجاِریٍَة, أَْو ِعْلٍم یُْنتَفَُع بِِھ, أَْو َولٍَد َصاِلحٍ ((إِذَا َماَت اِإلْنَساُن اْنقََطَع َعْنھُ َعَملُھُ إِال ِمْن ثَالَث: إِ 

  یَْدعُو لَھُ))

  

صلوات هللا وسالمھ علیھم -األنبیاء الِعظام 

جوا، قال هللا عزَّ وجل : -أجمعین   كلھم تزوَّ

﴿َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسالً ِمْن قَْبِلَك َوَجعَْلنَا لَُھْم 

یَّةً﴾أَْزَواجاً َوذُ    ِرّ

  ]38[سورة الرعد اآلیة: 

جوا، الزواج ال یتعارض مع الدین  األنبیاء تزوَّ

  بل ھو في خدمة الدین:
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ُ َجعََل لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُْم أَْزَواجاً َوَجعََل لَكُْم ِمْن أَْزَواِجكُْم بَنِیَن َوَحفََدةً َوَرَزقَكُْم ِمنَ    الطَّیِّبَاِت﴾ ﴿َو�َّ

  ]72[سورة النحل اآلیة: 

  من فضل هللا على اإلنسان أن جعل لھ زوجة، وجعل لھ منھا أبناًء، ورزقھم من الطیِّبات.

  ھناك أب ذكر ألبنائھ فضلھ علیھم, فقال:

  وأول إحساني إلیكم تخیُّري لماجدة األعراق باٍد عفافھا

  ھذا ھو الحق األول: حق ابنك علیك أن تحسن اختیار أمھ.

  با� من الشیطان قبل اللقاء الزوجي : التعوذ-2

ذ با� من الشیطان قبل اللقاء الزوجي.   اآلن الحق الثاني: التعوُّ

ألن في ھذا الموضوع أحادیث كثیرة, وردت عن النبي علیھ الصالة والسالم، لكن ھناك سؤال دقیق: 

ذت با� فلم یحصل ما أ رید؟ وأرد علیھ قائالً: ربنا عزَّ وجل كلَّما سألني سائل حول التعوذ, قال: إنني تعوَّ

  قال:

﴾ِ ا یَْنَزَغنََّك ِمَن الشَّْیَطاِن نَْزٌغ فَاْستَِعْذ بِا�َّ   ﴿َوإِمَّ

  ]36[سورة فصلت اآلیة: 

  یقول لك: استعذت با� ولم یحصل شيء، فما جدوى ھذه االستعاذة؟.

  الكریم : في الجواب عن ھذا نقول: إن هللا سبحانھ وتعالى یقول في القرآن

ِ إِنَّھُ َسِمیٌع َعِلیٌم ﴾ ا یَْنَزَغنََّك ِمَن الشَّْیَطاِن نَْزٌغ فَاْستَِعْذ بِا�َّ   ﴿َوإِمَّ

  ]36[سورة فصلت اآلیة: 

السمیع باستعاذتك، والعلیم لما في قلبك، استنبط العلماء من ھذه اآلیة: أن االستعاذة باللسان ال قیمة لھا، 

  ما لم یكن القلب في أعماقھ متجھاً إلى هللا باالستعاذة، فلذلك:وال تكفي، وال جدوى منھا، 

فِي  ﴿قُْل أَُعوذُ بَِرِبّ النَّاِس * َمِلِك النَّاِس * إِلَِھ النَّاِس * ِمْن َشِرّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس * الَِّذي یَُوْسِوسُ 

  ُصُدوِر النَّاِس * ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس﴾

  ]6-1 [سورة الناس اآلیة:

ال تقبل ھذه االستعاذة، وال تُجدي، وال تقطف ثمارھا, إال إذا كانت نابعةً من قلبك، بالدلیل: أن  -قل أعوذ-

  هللا سبحانھ وتعالى ختم اآلیة, فقال:

  ﴿إِنَّھُ َسِمیٌع َعِلیٌم﴾

  ]200[سورة األعراف اآلیة: 
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اتجھ اإلنسان إلى هللا عزَّ وجل بكلیَّتھ  سمیٌع لھذه االستعاذة, ولكن یعلم أن قلبك لیس في مستواھا، فإذا

  مستعیذاً, ال بدَّ من أن ینجیھ من كل مكروه، ھذا شيٌء ثابت.

  هللا عزَّ وجل قال :

  ﴿َوَشاِرْكُھْم فِي اْألَْمَواِل َواْألَوَالِد َوِعْدھُْم َوَما یَِعُدھُُم الشَّْیَطاُن إِالَّ ُغُروراً﴾

  ]64[سورة اإلسراء اآلیة: 

ة في األوالد: أن الزوج الذي ینسى أن یستعیذ با� قبل اللقاء الزوجي، قد یشَركھ في ھذا اللقاء فالمشارك

  الجن، وعندئٍذ یأتي االبن شریراً مخیفاً، ھذا تفسیر بعض العلماء لھذه اآلیة.

 من طرقٍ  -رضي هللا عنھما-فیما روى البخاري ومسلم، عن ابن عبَّاٍس  -علیھ الصالة والسالم- النبي 

ً -كثیرة    أنھ قال: -أي صار ھذا حدیثاً متواتراً تواتراً معنویا

ِ, اللَُّھمَّ َجنِّْبنَا الشَّْیَطاَن, َوَجنِِّب الشَّْیَطا َن َما َرَزْقتَنَا, فَقُِضَي ((لَْو أَنَّ أََحَدكُْم إِذَا أَتَى أَْھلَھُ قَاَل: بِاْسِم �َّ

هُ))   بَْینَُھَما َولٌَد, لَْم یَُضرُّ

  أي الشیطان لم یضر ھذا الولد. ھذا الحدیث واضح .

ه؛ أي لم یفتنھ عن دینھ إلى الكفر.   اإلمام الداودي قال: معنى لم یضرَّ

ولیس المراد أن ھذا االبن معصوٌم عن المعصیة، فالقضیة سھلة, إذا كان الواحد قد سمى, فھل یأتیھ ولد 

معنى ھذا أنھ یصبح معصوماً عن المعصیة، ولكن لم صالح عاِلم جلیل؟ ال, بل إن العلماء یقولون: لیس 

ه الشیطان فیھوي بھ إلى الكفر، إذا كان قد استعاذ الزوج با� من الشیطان الرجیم قبل اللقاء  یضرُّ

  الزوجي.

اللیلة -وكلكم یعلم: أن اإلنسان إذا دخل بیتھ ولم یسِلّم, قال الشیطان ألخوانھ: أدركتم المبیت في ھذا البیت 

كذلك -فإذا جلس إلى الطعام ولم یسِم, قال الشیطان ألخوانھ : وأدركتم العشاء  -طول اللیل مشاكل ھنا،

فإذا دخل ولم یسِلّم، وجلس إلى الطعام ولم یسِمّ, قال الشیطان ألخوانھ:  -وعند العشاء، یشبع الجماعة

  أدركتم المبیت والعشاء معاً.

  ز.أي أنكم اللیلة نومكم ھنا والعشاء كذلك جاھ

إذاً خالصة التوجیھ النبوي: أن اإلنسان علیھ أن یسِلّم إذا دخل إلى بیتھ قائالً: السالم علیكم، وعلیھ أن 

  یسمي إذا أكل، عندئٍذ یجنبھ هللا الشیطان في عالقاتھ وفي طعامھ.

  أن یتخیر لھ اسماً ذكراً كان أو أنثى :-3

 ً   حسناً ذكراً كان أو أنثى . الواجب الذي یلي ھذا الواجب ھو :أن یتخیَّر لھ اسما

  ففي الحدیث الشریف:
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  ((إنكم تُدعون یوم القیامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم))

  [أخرجھ أبو داود في سننھ]

ھكذا قال علیھ الصالة والسالم, بعضھم یسمي ابنھ جعیفص مثالً، ما ھذه جعیفص؟ عبد الرحمن، عبد 

ُحسین كذلك، ھناك أسماء كثیرة جداً؛ أسماء إسالمیَّة، وأسماء أخالقیَّة، من  اللطیف مثالً، عبد هللا، َحسن،

  ذلك اسم مجیب أحیاناً، واسم ھُمام، لدینا أسماء كثیرة فیھا معنى الشجاعة وغیرھا.

ً یعیش وال یموت كما یزعمون،  ً قبیحا اه اسما طبعاً سبب ھذه األسماء القبیحة جھٌل قائم باألھل، إن سمَّ

لفل، فجلة، خیشة، جدي، في أسماء أخرى أیضاً، ھذه األسماء یتوھَّم اآلباء أنھا تقي ابنھم من یسمیھ ف

ة ، ھذه أسماء مزریة بأصحابھا.   األمراض ومن الموت، ھذا كلھ كالم فارغ وال أساس لھ من الصحَّ

أساساً، ال  وھناك أسماء مستوردة؛ میمي، وشونو، وسونا، وفیفي، وشوشو، ھذه أسماء ال تلیق بالمسلم

تسمي اسماً خشناً وال اسماً مستورداً، نرید اسماً إسالمیاً، واآلن لدینا الكثیر من الكتب باألسواق، وعندنا 

ً منھا، فاختیار االسم شيء مھم  ً جیداً، اقتِن كتابا معاجم حوالي أربعة أو خمسة آالف اسم مرتَّبة ترتیبا

بن, في حِلّھ وترحالھ، في عالقاتھ، في حركاتھ وسكناتھ، جداً، ھذا االسم سوف یكون علماً على ھذا اال

  في نشاطاتھ.

  األسماء المحبب إلى هللا؟ :

  وفیما رواه اإلمام مسلم یقول: - رضي هللا عنھ- عن ابن عمر  -علیھ الصالة والسالم-النبي 

  ((إن أحب أسمائكم إلى هللا عزَّ وجل؛ عبد هللا وعبد الرحمن))

  وكان علیھ الصالة والسالم إذا لم یعرف اسم إنسان, قال لھ:

  ((ادن مني یا عبد هللا))

  ھذا اسم یطلق على الكل: یا عبد هللا.

  قال: -رضي هللا عنھ-وعن جابٍر 

اه القاسم، فقلنا: ال نُكنیك أبا القاسم وال كرامة  فُأخبِر  -رسول هللا أبا القاسم-((ولد لرجٍل منا غالم فسمَّ

  فقال: سِمّّ◌ّ◌ّ◌ ابنك عبد الرحمن)) -علیھ الصالة والسالم-ي النب

ً یشذ، ینحرف، یتعرض  ً یكون باألسرة رجل وقور ولھ قیمتھ یسمونھ باسمھ، وھذا االبن أحیانا أحیانا

لدعاء سوء من األھل، فتصیر ھذه مشكلة، فیفضَّل إذا كان في األسرة إنسان وھو عمید األسرة لھ قیمتھ، 

  ات وتسمي الصغیر باسمھ.فال تعمل إحراج

  لم یرَض، قال لھ: -علیھ الصالة والسالم-فالنبي 

  ((سمھ عبد الرحمن))
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  والنبي أمرنا في حدیٍث آخر رواه أبو داود:

  ((تسموا بأسماء األنبیاء))

  [أخرجھ أبو داود والنسائي في سننھما]

  ((وأحب األسماء إلى هللا؛ عبد هللا وعبد الرحمن))

  النسائي في سننھما][أخرجھ أبو داود و

  إبراھیم، سیدنا إبراھیم:

ة))   ((تسموا بأسماء األنبیاء, وأصدقھا حارٌث وھُمام، وأقبحھا حرٌب ومرَّ

  [أخرجھ أبو داود والنسائي في سننھما]

  وكان علیھ الصالة والسالم یبِدّل األسماء.

أحیاناً ھذا الكالم أسوقھ للمعلمین، إذا عندك طفل لھ اسمھ ال یلیق، أنت بِدّل لھ اسمھ أثناء العام الدراسي 

في تعاملك معھ، ال أقول بالسجالت فلھا وضع آخر، وقت تقدیم الشھادة تأخذ اسمھ الصحیح، لكن أثناء 

  التعامل الیومي أطلق علیھ اسماً لطیفاً, ینتعش فیھ ھذا الطفل.

قال: عن سعید بن المسیِّب بن َحْزن, أعطیھ الُحزن, والَحَزن ھو  -علیھ الصالة والسالم-النبي ف

  المعروف، معروف عند الجمیع، وھو ما یعتري النفس من ألم ..:

  ﴿َوَال تَْحَزْن َعلَْیِھْم﴾

  ]70[سورة النمل اآلیة: 

  الُحزن والَحَزن بمعنى واحد، لكن الَحْزن األرض الوعرة.

  لیھ الصالة والسالم:قال ع

  ((أَال إِنَّ َعَمَل اْلَجنَِّة َحْزٌن بَِرْبَوٍة ثَالثًا, أَال إِنَّ َعَمَل النَّاِر َسْھٌل بَِسْھَوٍة))

  الَحْزن األرض الوعرة، أما الَحَزن والُحزن بمعنى واحد وھو األلم النفسي.

  فقال: -صالة والسالمعلیھ ال-فعن سعید بن المسیب بن َحْزن, عن أبیھ, أنھ جاء النبي 

انیھ أبي, فقال بن المسیِّب فیما بعد:  ((ما اسمك؟ قال: َحْزن, فقال: أنت سھل, قال: ال أغیر اسماً سمَّ

  فما زالت الحزونة فینا بعد))

  أي غلظ الوجھ وشيٌء من القساوة.

  ة النبي.یقول لك: أنت سھل, وھو یقول: ال اسمي حْزن ویرفض تسمی -علیھ الصالة والسالم-النبي 

  قال: فما زالت الحزونة فینا بعد.
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  والحزونة غلظ الوجھ وشيٌء من قساوة القلب.

اھا النبي جمیلة، لماذا عاصیة؟.   امرأةٌ اسمھا عاصیة سمَّ

  ما اسمِك؟ قالت:

  ((أنا عاصیة, فقال لھا: بل أنِت جمیلة))

ة فقال علیھ الصالة والسالم:   وامرأةٌ اسمھا برَّ

  ((أنِت زینب))

ب أن یختار اإلنسان اسماً مناسباً، والذي أعرفھ أن اإلنسان لھ الحق أن یبِدّل اسمھ، فإذا لم یرق لھ األنس

اسمھ الذي سماه بھ أبوه, فلھ الحق أن یبِدّل اسمھ حتى في قیود الدولة وسجالتھا، ھذا من حقوق األبناء 

  على اآلباء.

ر قبیح, إذ یزعم الجھلة أن ھذه الحقیقة: األسماء القبیحة أسبابھا عادة قبیحة، وعقلیَّ  ة قبیحة، وتصوُّ

األسماء القبیحة تقي صاحبھا من الضرر، والھالك، والموت، واآلفة، والمرض، والحق أنھ ال یقي 

  اإلنسان إال هللا عزَّ وجل، لكن النبي قال:

  تضع الجمل في القدر، والرجل في القبر)) -أي عین الحسود-((العین حق، إن العین 

د الغافل عن هللا عزَّ وجل تؤثِّر فیھ عین الحسود، أما المحسود الُمقبِل على هللا ال تؤثِّر فیھ عین المحسو

  الحسود .

ذ با� من الحسد وغیره یحتاج إلى موضوع تفصیلي نتحدَّث  ذ موضوعٌ آخر إن شاء هللا، التعوُّ وللتعوُّ

  عنھ في وقٍت آخر.

  ما ورد عن الغزالي في ریاضة الصبیان :

ً من حقوق األبناء على اآلباء ما ورد في كتاب إحیاء علوم الدین عن ریاضة الِصبیان:ن   ختار أیضا

من أھم األمور وأوكدھا،  -والمقصود ھنا بالریاضة ھي التربیة-فاعلم أن الطریق في ریاضة الصبیان 

وصورة، وھو قابل  والصبي أمانةٌ عند والدیھ، وقلبھ الطاھر جوھرةٌ نفیسة ساذجة، خالیةٌ من كل نقٍش 

د الخیر وُعِلّمھ نشأ علیھ وسعد في الدنیا واآلخرة،  لكل ما نُِقش، ومائٍل إلى كل ما یمال بھ إلیھ، فإن ُعِوّ

د الشر وأُھمل إھمال البھائم شقي وھلك، وكان  وشاركھ في ثوابھ أبواه وكل معلٍم لھ ومؤِدّب، وإن عِوّ

  قال هللا عزَّ وجل:  الوزر في رقبة القیم علیھ والوالي لھ، وقد
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﴿یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا قُوا أَْنفَُسكُْم َوأَْھِلیكُْم نَاراً 

  َوقُوُدَھا النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ﴾

  ]6[سورة التحریم اآلیة: 

إذا كان األب یصونھ عن نار الدنیا، فألن 

یصونھ عن نار اآلخرة أولى، وصیانتھ عن نار 

الكالم لإلمام أبو - ذبھ اآلخرة بأن یؤِدّبھ ویھ

ویعلّمھ محاسن األخالق،  -حامد الغزالي

ده التنعُّم، وال یحبِّب إلیھ الزینة وأسباب الرفاھیة فیضیِّع عمره في  ویحفظھ من قَُرناء السوء، وال یعِوّ

طلبھا إذا كبر، فیھلك ھالك األبد، بل ینبغي أن یراقبھ من أول أمره، فال یستعمل في حضانتھ 

إال امرأةً صالحةً متدینةً تأكل الحالل، فإن اللبن الحاصل من الحرام ال بركة فیھ، إذا وقع  وإرضاعھ,

علیھ نشوء الصبي انعجنت طینتھ من الخبث, فیمیل طبعھ إلى ما یناسب الخبائث, قال: فإذا رأى فیھ 

ً -مخایل التمییز    فینبغي أن یحسن مراقبتھ .. -صار مدركا

  ھ سبعاً، وراقبھ سبعاً، ثم اترك حبلھ على غاربھ))((العب ولدك سبعاً، وأِدّب
  أن یعلمھ الحیاء :-1

وأول ذلك ظھور أوائل الحیاء، فإنھ إذا كان یحتشم ویستحي، ویترك بعض األفعال, فلیس ذلك إال 

إلشراق نور العقل علیھ، حتى یرى بعض األشیاء قبیحاً ومخالفاً للبعض اآلخر، وھذه عندئٍذ ھدیَّةٌ من هللا 

  عالى إلیك وبشارةٌ تدل على اعتدال األخالق وصفاء القلب.ت

  أن یعلمھ األدب في الطعام :-2

وأول ما یغلب علیھ من الصفات شره الطعام، فینبغي أن یؤدَّب فیھ, فال یأخذ الطعام إال بیمینھ، وأن 

 -رضي هللا عنھما-یلیھ، فقد ورد عن عمر بن أبي سلمة یقول علیھ: بسم هللا عند أخذه، وأن یأكل مما 

أي یأكل من -، وكانت یدي تطیش في الصحفة -علیھ الصالة والسالم-قال: كنت غالماً في حجر النبي 

  :-علیھ الصالة والسالم-فقال لي النبي  -كل األطراف

  ((یا غالم, سِمّ هللا، وكل بیمینك، وكل مما یلیك))

  م في الصحیح, وأبو داود والترمذي في سننھما, ومالك في الموطأ][أخرجھ البخاري ومسل
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ده أال یبادر إلى الطعام قبل غیره، وأال  وأن یعِوّ

یحدق النظر إلیھ، وال إلى من یأكل، وال أن 

یسرع في األكل، وأن یجید المضَغ، وأال یوالي 

د  بین الُّلقم، وال یلِطّخ یدیھ وال ثوبھ، وأن یعوَّ

من حین آلخر -ر في بعض األوقات الخبز الِقفا

وأن  -خبز فقط، ھذا توجیھ اإلمام الغزالي 

د في بعض األوقات الخبز القفار حتى ال  یعوَّ

  یصیر اإلدام حتماً.

  :-علیھ الصالة والسالم-ھذا مصداق قول النبي -

  ((اخشوشنوا فإن النعم ال تدوم))

ب القلیل األكل، وأن یحبِّب إلیھ اإلیثار بالطعام، وقلَّة ویقبِّح عنده كثرة األكل، ویمدح عنده الصبي المتأدِّ 

  المباالة فیھ، والقناعة بالطعام الخشن أي طعاٍم كان.

ابن المقفَّع لھ صدیق قال عنھ: من أعظم الناس في عیني، وكان رأس ما عظَّمھ في عیني, صغر الدنیا -

  د, وال یكثر إذا وجد.في عینیھ، فكان خارجاً عن ُسلطان بطنھ، فال یشتھي ما ال یج

  أن یحبب إلیھ الثیاب البیض دون الملون :-3

ن، واإلبریسیم -قال ق-: وأن یحبِّب إلیھ الثیاب البیض دون الملوَّ فإن ھذا من شأن النساء  - أي المعرَّ

ن, فینبغي أن  ً من إبریسیم أو ملوَّ والمخنَّثین، وإن الرجال یستنكفون منھ، ومھما رأى على صبيٍ ثوبا

ھ.یست   نكره ویذمَّ

  أن یحسن تأدیبھ :-4

اماً،  وإن الصبي إذا أھمل من ابتداء نشأتھ, خرج في األغلب رديء األخالق، كذَّاباً، حسوداً، سروقاً، نمَّ

, وإنما یُحفظ عن جمیع ذلك بحسن - أي من المجون-لحوحاً، ذا فضول، وضحك، وِكیاد، ومجانة 

قرآن، وأحادیث األخبار، وحكایات األبرار وأحوالھم، لیغرس في التأدیب، ثم یُشغل في المكتب؛ فیتعلَّم ال

ً للغة العربیَّة  م لسانھ، ویجعلھ محبا نفسھ حب الصالحین, ویحفظ من الشعر والنثر األدبي ما یقِوّ

  وعاشقھا.
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  أن تثني علیھ إذا رأیت منھ خلقاً حمیداً :-5

  

: فإذا ظھر على الصبي ُخلٌق جمیل وفعٌل -قال-

م علیھ  یجب أن تثني -محمود، فینبغي أن یكرَّ

ً حمیداً؛ أمانةً،  على ابنك إذا رأیت منھ ُخلقا

 ً ویجازى علیھ لما یفرح بھ، وأن  -وفاًء، صدقا

یُمدح بین أظھر الناس، فإن خالف ذلك في 

ةً واحدة, فینبغي أن یتغافل  بعض األحوال مرَّ

  ھ.عن

ً أمام الناس - غلط غلطة ننتقده انتقاداً صارخا

على غلطة واحدة، ال, فھذا ال ینبغي أن نفعلھ, وكما جاء في وصیة الغزالي: فإذا خالف ذلك في بعض 

ةً واحدة, فینبغي أن نتغافل عنھ, وأن ال نھتك ستره، وأال نكاشفھ، وال یظھر لھ أنھ یتصور  األحوال مرَّ

لھ, أي أن التغافل على أخطاء قلیلة حكمةٌ تربویَّة، أما إذا عاد ثانیةً یُعاتب عتاباً أن یتجاسر على أحٍد مث

ةً ثانیة.   رقیقاً فیما بینك وبینھ، ویقال لھ: إیاك أن تعود إلى ذلك مرَّ

فھ باألب, وتزجره عن -قال : ولیكون األب حافظاً مع ابنھ ھیبة الكالم، فال یوبِّخھ إال أحیاناً، واألم تخِوّ

  قبائح.ال

  أن یمنع االبن من النوم نھاراً فإنھ یورث الكسل وأال یمنع منھ لیالً :-6

ث الكسل، وأال یمنع منھ لیالً، ولكن یُمنع الفُرش -قال- : وینبغي أن یمنع االبن من النوم نھاراً, فإنھ یوِرّ

ده النوم-الوطیئة حتى تتصلَّب أعضاؤه  أن یمنع من كل فعٍل  , وینبغي-الفرش الوثیرة المریحة ھذه تعِوّ

د  د شیئاً طیباً، ویعوَّ د ترك فعل القبیح فقد تعوَّ یفعلھ خفیةً، فإنھ ال یخفیھ إال وھو یعتقد أنھ قبیح، فإذا تعوَّ

في بعض النھار المشي والحركة والریاضة, حتى ال یغلب علیھ الكسل، ویعود أال یكشف أطرافھ, وأال 

  مھما إلى صدره.یسرع في المشي، وأال یرخي یدیھ, بل یض

  أن یمنع أن یفتخر على أقرانھ بشيء مما یملكھ أبوه :-7

أو بشيٍء  -أبي كذا، أبي عنده بیتھ، سیارتھ، حاجتھ-ویُمنع أن یفتخر على أقرانھ بشيٍء مما یملكھ أبوه 

من مطاعمھ ومالبسھ، أو أدواتھ، بل یعود التواضع واإلكرام لكل من عاشره, ویُمنع أن یأخذ من 

ان شیئاً بطریق الحیلة، بل یعلم أن الرفعة في اإلعطاء والدناءة في األخذ، وإن كان األخذ من أوالد الصبی

وأن یُقبَّح  -على الحالتین- األغنیاء لؤٌم وخسَّة، فإن األخذ من أوالد الفقراء یعِلّم الطمع والمھانة والِذلَّة 

  عند الصبیان حب الذھب والفضَّة والطمع فیھما.
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  أال یبصق في مجلسھ وأال یتمخط ... :أن یعود -8

ط، وال یتثاءب بحضرة غیره، وأال یستدبر غیره ، وأال یضع  د أال یبصق في مجلسھ، وأال یتمخَّ ویعوَّ

رجالً فوق رجل، وأال یضع كفَّھ تحت ذقنھ، وال یعتمد رأسھ في ساعده, فإن ھذا دلیل الكسل، ویعِلّم 

نع أن یبتدئ بالكالم، ویعلَّم أال یتكلَّم إال جواباً, وبقدر السؤال، كیفیة الجلوس, ویمنع كثرة الكالم، ویم

ویعلَّم حسن االستماع ممن ھو أكبر منھ سناً، وأن یقوم لمن ھو أكبر منھ سناً، ویوِسع لھ في المكان، 

  ویُمنع من لغو الكالم والفُحش، ومن اللعن والسب، ومن مخالطة من یجري على لسانھ شيٌء من ذلك.

  غي أال یكثر الصراخ والشغب إذا ضربھ المعلم وال یستشفع بأحد بل یصبر :ینب-9

وال یستشفع بأحد بل یصبر، وینبغي  -ھذه الزعبرة-وإذا ضربھ المعِلّم ینبغي أال یكثر الُصراخ والَشغَب 

ظر إلیھم أن یعلَّم طاعة والدیھ ومعِلّمھ ومؤِدّبھ، وكل من ھو أكبر منھ سناً من قریٍب أو أجنبيٍ، وأن ین

  بعین الجاللة والتعظیم، وأن یترك اللعب بین أیدیھم.

وھو فصٌل تربوٌي مھٌم  -تأدیب الصبیان -ھذا فصل ورد في إحیاء علوم الدین عن ریاضة الصبیان 

جداً, إذا أخذ األب بھ، وإذا طبَّقھ بقدر إمكانھ, ولكن الظروف صعبةٌ جداً، أي قبل أن تستطیع أن تؤثِّر 

  ألف مؤثٍِّر آخر، كما قال هللا عزَّ وجل:بابنك ھناك 

  ﴿َظَھَر اْلفََساُد فِي اْلبَِرّ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْیِدي النَّاِس﴾

  ]41[سورة الروم اآلیة: 

السنین, كان الجو جواً صحیاً، فأرجو أن یكون ھذا الكالم واقعیاً، لكن قبل سنواٍت طویلة، قبل مئات 

  واألخالق ھي السائدة، والحكمة ھي المسیطرة .

  الخاتمة:

ھناك واجباٌت كثیرة ھي على اآلباء تجاه أبنائھم؛ تعلیم القرآن، وتعلیم  - إن شاء هللا-وفي درٍس آخر 

  السباحة، والرمایة، وركوب الخیل، والِختان، واألذان في أذنھ، وتحنیكھ، والعقیقة.

   نأخذھا في الدرس القادم تتمیماً لموضوع حقوق األبناء على اآلباء : -إن شاء هللا-یاء كثیرة أش

ه))   ((ورحم هللا والداً أعان ولده على بِرّ

 


