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  مقدمة المؤلف

  
مــد هللا نحمــده ونســتعینه ونســتغفره ونســتهدیه ، ونعــوذ بــاهللا مــن شــرور أنفســنا ، ومــن ســیئات إن الح

إلـه إال اهللا وحـده ال  أن الأعمالنا  ، من یهـده اهللا فـال مضـل لـه ومـن یضـلل فـال هـادي لـه ، وأشـهد 
  شریك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسالمه علیه وعلى آله وصحبه أجمعین .

  ) .١٠٢: { َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا اتَُّقوْا الّلَه َحقَّ تَُقاِتِه َوَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتم مُّْسِلُموَن }( آل عمران 
ـن نَّْفـٍس َواِحـَدٍة َوَخلَـَق ِمْنهَـا َزْوَجَهـا َوَبـثَّ مِ  ْنُهَمـا ِرَجـاًال َكِثیـًرا { َیا َأیَُّها النَّـاُس اتَّقُـوْا َربَُّكـُم الَّـِذي َخَلَقُكـم مِّ
  ) . ١َوِنَساء َواتَُّقوْا الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْیُكْم َرِقیًبا } (النساء : 

َوَیْغِفـْر َلُكـْم ُذُنـوَبُكْم َوَمـن ُیِطـْع  { َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا َقْوًال َسِدیًدا * ُیْصِلح َلُكْم َأْعَمـاَلُكمْ 
  ) . ٧١،  ٧٠اللََّه َوَرُسوَلْه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظیًما } ( األحزاب : 

وشـر األمـور محـدثاتها وكـل  e الحـدیث كـالم اهللا وخیـر الهـدي هـدي محمـداً  أصـدقأما بعد .. فأن 
  محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار.

  ما بعدثم أ
  أخي القاريء..أختي القارئة:

تهــم المــرأة المســلمة كــأم مــن أجــل  التــي الذهبیــة الوصــایاهــذه الرســالة تحتــوي  صــفحاتها بعضــًا مــن 
ومــن حــق طفلهــا علیهــا أن تختــار لــه األب المثــالي الملتــزم حتــي   مــن البدایــة رعایــة فلــذات أكباهــا

، مــع بیــان األدلــة مــن الكتــاب مــن أمرهــا لتكــون علــي بینــة یعینهــا علــي رعایتــه وهــي وصــایا مهمــة 
ویثــري العالقــة الزوجیــة  ،لیظهــر الحــق جلیــًا واضــحًا  مــن أهــل الــذكر والســنة وأقــوال العلمــاء  الثقــات
  واألسریة معًا واهللا المستعان..

واهللا مـــن وراء  ..وزوجــةً  لكـــل أم أن یكتــب لهـــذه الرســالة القبـــول وتكــون خیـــر عــون  ســـبحانه وأســأله
  هدي السبيهو یالقصد و 
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  طفلك واختیار األب الصالح 
  eسـولهر الرجل للمرأة أو المرأة للرجل ووفقًا لتعالیم اهللا تعـالي و  اختیارال أغالي أن قلت أن  حسن 

  %..٨٠یمنع وجود المشاكل الزوجیة مستقبًال بنسبة ال تقل عن 
  تزام تعالیم الكتاب والسنة ..ال تستقیم إال علي ال ةیاألسر  هي أن الحیاة الزوجیة ویألن بد لماذا ؟

ن ،وتصـــلي فیـــه الصـــلوات ونوافلهـــا ،ویـــذكر فیـــه الواحـــد القهـــار صـــباحًا آوالبیـــت الـــذي یقـــرأ فیـــه القـــر 
  ومساٍء،ویصلي فیه علي النبي المختار هو بیتًا جدیرا بأهله أن یكونوا من األخیار.

 صــالحة الخلیــة هــذه تكــون أن لــزم لــذا علــي االســتقامة .. األبنــاء فیهــا ینشــأ التــي الخلیــة والبیــت هــو
  أساسها منومتینة 

تــنكح المــرأة ألربــع لمالهــا ولحســبها  " الرجــال فقــال لهــم وســلم علیــه اهللا صــلى اهللا رســول حــث قــدول
  )١" (  ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداك

  قال النووي في شرح الحدیث:
لیــه وســلم أخبــر بمــا یفعلــه النــاس فــي العــادة الصــحیح فــي معنــى هــذا الحــدیث أن النبــي صــلى اهللا ع

فــإنهم یقصــدون هــذه الخصــال األربــع وآخرهــا عنــدهم ذات الــدین ، فــاظفر أنــت أیهــا المسترشــد بــذات 
  ثم قال: ..الدین ..

 أخالقهـموفي هذا الحدیث الحث على مصاحبة أهـل الـدین فـي كـل شـيء ألن صـاحبهم یسـتفید مـن 
  اهـدة من جهتهم .وبركتهم وحسن طرائقهم ویأمن المفس

  
  
  

                                                 
  ١٤٦٦ح/  ، ومسلم في الرضاع٥٠٩٠أخرجه البخاري في النكاح ح/- ١
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 تفعلـوا إال فـأنكحوه وخلقـه دینـه ترضون من أتاكم إذا«  وقال أیضا ناصًحا النساء وأولیاء امورهن  "

 )١(» كبیر وفساد األرض في فتنة تكن

  ) في شرح الحدیث ما مختصره:٢قال المباركفوري(
وأقاربكم ( من ترضون ) أي قوله : ( إذا خطب إلیكم ) أي طلب منكم أن تزوجوه امرأة من أوالدكم 

تستحسنون ( دینه ) أي دیانته ( وخلقه ) أي معاشرته ( فزوجوه ) أي إیاها ( إال تفعلوا ) أي إن لم 
تزوجوا من ترضون دینه وخلقه وترغبوا في مجـرد الحسـب والجمـال أو المـال ( وفسـاد عـریض ) أي 

ل أو جاه ، ربمـا یبقـى أكثـر نسـائكم ذو عرض أي كبیر ، وذلك ألنكم إن لم تزوجوها إال من ذي ما
بال أزواج ، وأكثر رجالكم بال نساء ، فیكثر االفتتان بالزنـا ، وربمـا یلحـق األولیـاء عـار فتهـیج الفـتن 

  اهـوالفساد ، ویترتب علیه قطع النسب وقلة الصالح والعفة . 
  قلت:الدین والخلق الحسن إذًا هما األساس ألي زواج ناجح ومثمر.

باب النجــاح فــي الــزواج بــأمور أخــري ال یكــون الــدین هــو المهــیمن علــي أخــالق صــاحبه والتمــاس أســ
  ..زواج فاشل من أساسه، هش في بنیانه 

ال یقاوم الضربات المتالحقة من الفتن واالبتالءات الذي تتعرض لها حیاة كل زوجین خصوصا في 
    هذا العصر !!

  .. والفیاجرا عصر االستنساخ
  !! علي العالم عصر التبرج واالنفتاح
  والتبرج. طعصر الفتن واالختال

د ، والخمــر مشــروبات روحیــة... ئــعصــر صــار فیــه العــري  فنــًا راقیــًا، والحــب رومانســیة، والربــا عوا
  وهلم جرا !!

                                                 
   ١٨٦٨رواه الترمذى وحسنھ الأللبانى فى اإلرواء ح/  -١
  الترمذي جامع) في شرح ٤/١٧٣أنظر تحفة األحوزي ( -٢
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صــار فیــه الحــدیث عــن الحــق والـــدفاع عــن الــدین تنطــع وتشــدد وغلــو ، وطغــت العـــادات  ..عصــر
  .السنةتعالیم الكتاب و والتقالید والبدع على 

وسمعنا عن زواج الدم والكاسیت والهبة والزواج العرفي الزائف الذي یتم من خلف عیون األهل بـین 
  ..شباب طائش من الجنسیین

  إال باهللا العلي العظیم.!!! ة، وهذا ما حدث وال حول وال قو  تحقاً أن لم تستحي أفعل ما شئ
الشباب إلشباع الغریزة الجنسیة ما هو إال  وال ریب إن كل صور وأنواع الزواج المودرن الذي أحدثه

  زنا وخدن .
  !!وغفلة  في جهل أمر الدین عن من الناس إال من رحم ربي اً وكثیر 

، وأنهم یعیشون عصرهم، وقد كان من الواجب أوًال أن  بقولهم هذا أنهم یحسنون صنعاً  هؤالء یظنو 
  وعلى مثل هؤالء ینطبق قول اهللا تعالى:،یعیشوا دینهم 

 الَّــِذیَن َضــلَّ َســْعُیُهْم ِفــي اْلَحَیــاِة الــدُّْنَیا َوُهــْم َیْحَســُبوَن َأنَُّهــمْ  }١٠٣{ْعَمــاًال أَ  ْل َهــْل ُنَنبِّــُئُكْم ِباألْخَســِرینَ ُقــ{
ــْم َوِلَقاِئــهِ  }١٠٤{ْحِســُنوَن ُصــْنًعا یُ  ــاِت َربِِّه ــُروا ِبآَی ــَك الَّــِذیَن َكَف ــفَ  ُأوَلِئ ــَال ُنِق ــاُلُهْم َف ــْوَم َحِبَطــْت َأْعَم ــْم َی یُم َلُه

 ). ١٠٤( الكهف/ } }١٠٥{اْلِقَیاَمِة َوْزًنا 

  نصه: جاء ما العلمیة والمقاالت البحوث موسوعةوفي 
  .تبع بقي وما األصل هو الدین فیجعل..  المرأة في شيء أهم هو لدینا -

 تبعـاً  یـأتي لكم قلت كما هذا كل المال، وكذا مرغوب، الحسب وأن مطلوب، الجمال أن نؤمن ونحن
 الـــدار وال اهللا یعـــرف ال معوجـــاً  الجیـــل نشـــأ األمـــاكن بعـــض فـــي االختیـــار أســـيء یـــوم ألنـــه.. للـــدین
  .أمه لتربیة تبع ألنه.. اآلخرة
 بــالمرأة واهللا عبــرة وال.. اآلخــرة والــدار اهللا تریــد التــي الصــالحة الزوجــة اختیــار اآلبــاء مســؤولیة فــأول
 وجــل عـز اهللا أزري أمــا.  وسـلم علیــه اهللا صـلي رسـوله وســنة اهللا بكتـاب تعمــل وال اهللا، تریـد ال التـي
   لوط؟ بامرأة وندد والم عاتب أما نوح؟ امرأة على



 ٦

 اإلیمــان هــو الســبب ألن..  ملحــد وهــو فرعــون بیــت فــي فرعــون امــرأة مــدح وتعــالي ســبحانه ولكنــه
  اهـ.والتقوى
یكون هناك  أن للمرأة االختیار ءفمن سو وما یقال  عن اآلباء یقال یقال مثله عن األمهات   قلت : 
وهما في بدایة تأسیس بیت الزوجیة ، فهذا یهدم العالقة  زوج المستقبل وأب أطفالها ها وبیننفور بین

  من بدایتها!!
بـة فرصـة و الحـذر وعـدم التسـرع فـي االختیـار بمجـرد الرؤیـة وفتـرة الخطعلـي المـرأة   ومن ثم ینبغي 

  ،وبدون خلوة محرمة ،عن قرب  لحیاهوشریك ا أب أوالدها ذهبیة لمعرفة
ویكـون راٍع  ینعاشـر تعلي بصیرة بمن سـوف وأنت عدم استمرار إجراءات الزواج إال  یاأختاه وینبغي

  واهللا المستعان. ك وعلي أطفالك منهعلی
  
  

  ذهبیة لمشاكل األمومةالوصایا ال
.. وهم امتدادًا ألعمارنا وفي  إن أطفالنا هم زینة الحیاة الدنیا وأكبادنا تمشي علي األرضأختاه... 

  سعادتهم سعادتنا وشقائهم شقائنا...
  ولهذا اهتم اإلسالم بهم وبتربیتهم وتنشئتهم اهتمامًا عظیمًا .

وحث الوالدین على أداء حقوقهم على خیر وجه ، طبیا ونفسیا وتربویا.. واألم بالذات مسئولیتها 
  ..عن أطفالها أخطر من األب 

مي كونك زوجة وأم فأن مسئولیاتك جسیمة ،تحتاج إلي طاقة جبارة وعزیمة ال ..أعلهیا أختانعم 
  ..تلین ، وقبل كل ذلك عاطفتك الجیاشة كأم " عاطفة األمومة" 

والشجاعة التي ترتوي منها  منبع الحب والحنان والصالح وهيا اهللا في قلب كل امرأة ،التي أودعه
  ..الخ األبناء علي الدوام نفوس

ورسوله صلى اهللا علیه وسلم في ، عجب أن یكرمها اهللا جل جالله في القرآن الكریم .ومن ثم ال
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كثیر من األحادیث الصحیحة مما سوف نبینه ونوضحه خالل سطور هذه الرسالة وذلك لفضلها 
  واهللا المستعان.وكدها وطول مثابرتها في تربیة أطفالها .. 

  :الولد من الشیطان الرجیمحفظ  :األوليالوصیة                          
ذي بد یجب أن تعلمي إن العنایة بطفلك تبدأ من قبل أن تستقر نطفته في رحمك ،  بادي ...أختاه

وذلك بعدم نسیانك االستعاذة من الشیطان عند جماع زوجك لك ، وعلیك بتذكیر زوجك بحكمة 
علیهما  - مران أم مریمع االستعاذة في تحصین المولود من كید الشیطان ، وتدبري قول" امرأة

  السالم في قولها:
یََّتَها ِمَن الشَّْیَطاِن الرَِّجیِم ( ْیُتَها َمْرَیَم َوإِنِّي ُأِعیُذَها ِبَك َوُذرِّ   آل عمران- ) } ٣٦{ َوإِنِّي َسمَّ

  قال الشوكاني في فتح القدیر في تفسیرها :
رمى بالحجارة طلبت اإلعاذة لها عطف على قوله { إني سمیتها مریم } والرجیم المطرود وأصله الم

  ولولدها من الشیطان وأعوانه .اهـ
وعن أبي هریرة قال : " قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم : ما من مولود یولد إال والشیطان  - 

) ثم قال أبو هریرة : ١یمسه حین یولد فیستهل صارخا من مس الشیطان إیاه إال مریم وابنها "(
  آل عمران ٣٦- ني أعیذها بك وذریتها من الشیطان الرجیم"واقرأوا إن شئتم "وإ 

  إرشادات هامة لسالمة الجنین الوصیة الثانیة:                         
  كل امرأة حریصة كل الحرص علي صحة وسالمة الجنین الشك في هذا ..

ا علیها إال وٕان قدر اهللا تعالي بعد ذلك ووجدت فیه عیوب أو تشوهات فهذا قضاء اهللا وقدره وم
  الرضا والتسلیم والصبر على هذه البلیة .

أما لو أهملت المرأة الحامل المحافظة على صحتها لسالمة وصحة جنینها فإن اهللا تعالى سوف 
  یحاسبها عن هذا اإلهمال ألنه سبحانه وتعالى جعل لكل شٍئ سببًا .

                                                 
  )٣٣٣٠أنظر صحیح الجامع ( - ١
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أن تلتزم بهذه النصائح الطبیة  ومن ثم علي كل امرأة حامل من أجل طفل سلیم من العیوب الَخلقیة
  :االختصاصمن أهل 

االمتناع عن أخذ األدویة والعقاقیر التي قد تؤدي إلى تشوه الجنین إال بعد استشارة طبیب  - ١
  حاذق كي یصف لها الدواء المناسب لحالتها والذي ال یسبب أي ضرر للجنین .

لي مادة الكافیین وهـي تعمـل عمـل األدویـة ع الحتوائها ةأو القهو كما ینبغي التقلیل من شرب الشاي 
  الكیماویــــــــــــــــــــــــــــــة وتســــــــــــــــــــــــــــــبب حــــــــــــــــــــــــــــــدوث أضــــــــــــــــــــــــــــــرار لــــــــــــــــــــــــــــــألم الحامــــــــــــــــــــــــــــــل وجنینهــــــــــــــــــــــــــــــا.

أن تعمل على راحة نفسها وعدم أجهاد جسدها في أعمال المنزل أو خارجه خصوصًا في أشـهر -٢
الحمل األخیرة ،وللزوج الصالح الملتزم دور في ذلك في التخفیف عن األم الحامـل ومسـاعدتها علـى 
قدر استطاعته كما كـان یفعـل النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم وهـو القائـل فـي حـدیث عائشـة رضـي اهللا 

  عنها :
  " أكمــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــؤمنین إیمانــــــــــــــــــــا أحســــــــــــــــــــنهم خلقــــــــــــــــــــا وخیــــــــــــــــــــاركم خیــــــــــــــــــــاركم لنســــــــــــــــــــائهم "  
أن النبي صلى اهللا علیـه وسـلم قـال : " خیـركم  –رضي اهللا عنها  -وفي حدیث آخر عن عائشة  -

  یركم ألهلي "خیركم ألهله وأنا خ
أن تمارس الحامل بعض الریاضة الخفیفة غیر المرهقة لتنشیط الدورة الدمویة وتقویة العضالت  -٣

لیكون الوضع أكثر سهولة ومن أبسط التمرینات الریاضیة المشي فهو له فوائد جمة ویساعد على 
  سهولة الوضع .

حفظ للمولود من أن یكون  أن تعمل على تغذیة نفسها تغذیة صحیة فإن في سالمة جسدها -٤
  ضعیفًا ألنه یستمد حاجته من المغذیات التي تأكلها االم الحامل ..

) بیان واضح ألصول التغذیة ٧٦وفي كتاب " سألوني الحوامل " للدكتور/ مجدي الحسیني( ص/
  السلیمة للحامل قال:

سم عما ینقصه من إن فترة الحمل توفر فرصة كبیرة لالعتیاد علي تناول غذاء صحي وتعویض الج
مغذیات قد تهمل الحامل تناولها من قبل.. فانتهزي هذه الفرصة واعتادي علي التغذیة الصحیحة 
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وااللتزام بها حتي فیما بعد فترة الحمل ..ثم قال : فیجب أن یشتمل غذائك الیومي علي األنواع 
  التالیة من األطعمة :

ل : األرز والمكرونة والخبز والبطاطس .. كمیات معتدلة من النشویات والحبوب والغالل مث - 
  ن الطاقة " السعرات الحراریة "..للحصول علي قدر كاف م

كمیات معتدلة من البروتینات الحیوانیة والنباتیة مثل اللحوم واألسماك والدجاج والبیض واأللبان  - 
  ومنتجتها والحبوب المختلفة .

  كمیات محدودة من الدهون والزیوت والسكریات .- 
  ثم قال :

ال تحتاج الحامل السلیمة إلي مجموعة فیتامینات ومعادن إضافیة طالما تأخذ حاجتها الكافیة من 
       هذه المغذیات من خالل الطعام لكنه في الوقت نفسه ال مانع من االستعانة بذلك علي سبیل 

مة األم وجنینها التأمین من عدم حدوث نقص بأحد هذه المغذیات إثناء الحمل مما یؤثر علي سال
  ویوصف النوع المناسب من هذه الفیتامینات والمعادن بمعرفة الطبیبة المباشرة لحالة الحامل،

ویعتبر معدن الحدید ذو أهمیة خاصة للحوامل ولذا من الشائع تزوید الحوامل بجرعات إضافیة من 
ة الهیموجلوبین عند الحدید إلي جانب ما یحصلن علیه من خالل الغذاء ، وذلك ألنه وجد أن كمی

من الدم وهو المستوي الطبیعي  ٣سم١٠٠جرامًا لكل  ١٣- ١٢الحوامل قد تهبط عن مقدار 
  للهیموجلوبین بالدم.

  ویمكن الوقایة من حدوث هذا النقص بزیادة اإلقبال علي تناول األطعمة الغنیة بالحدید مثل:
والخبز الكامل " المصنوع من دقیق  اللحم األحمر ، والحبوب ، والموالح ، والخضروات الطازجة ،

  اسمر غیر منزوع النخالة "
كما یعتبر الكالسیوم من أهم المغذیات التي یجب العمل علي الوقایة من نقصها نظرَا ألنه عنصر 

ضروري لسالمة نمو أسنان الجنیین وعظامه ، ویعتبر اللبن ومنتجاته اغني المصادر الغذائیة 
تتناول الحامل یومیًا مقدار كوبین علي األقل من اللبن ، والحظي أن بالكالسیوم ولذلك ننصح بأن 
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االعتماد في الحصول علي الكالسیوم من اللبن یعد أفضل من االعتماد في الحصول عیه 
  كمستحضر إضافي أي في صورة أقراص الكالسیوم.

  ثم قال:
لحاجة إلیه في فصل الشتاء كما تحتاج الحامل إلي فیتامین "د" كأحد المغذیات الرئیسیة و وتزید ا

خاصة حیث یقل تعرضها للشمس، فمن المعروف أن أشعة الشمس تساعد علي تكون هذا 
لیه ألنه ضروري لترسیب الكالسیوم في العظام و إالهام في الجسم ، وتحتاج الحامل الفیتامین 

فیتامین یجب ویتسبب نقصه في إصابة الطفل بعد والدته بمرض الكساح، وللوقایة من نقص هذا ال
زیادة اإلقبال علي التغذیة الغنیة به مثل : الزبدة وزیت السمك والزیوت النباتیة والسالمون 

  والبیض.اهـ
اإلقالع نهائیًا عن أي مسكرات أو مخدارت ،وأخص بالذكر التدخین فإن التدخین خالل فترة  -٥

لدهنیات البروتینیة المفیدة كما الحمل أو غیره وبطریقة منتظمة كما یقول أهل الطب یقلل من نسبة ا
یساعد على تصلب الشرایین ویزید من ارتفاع ضغط الدم كما یقلل من نسبة األكسجین لعضلة 

  القلب وكل هذا فیه خطر شدید على صحة األم والجنین .
هذا وال شك أن األم الحامل تعاني في هذه الفترة أكثر مما یعاني األب ولهذا حث اهللا تعالى على 

ْنَساَن ِبَواِلَدْیِه.. ) ( األحقاف : تكری ْیَنا اْإلِ   ) . ٤٦مها وبین فضلها فقال تعالى : (َوَوصَّ
وفي السنة الصحیحة عن أبي هریرة رضي اهللا عنه قال : جاء رجل إلى الرسول صلى اهللا علیه  - 

؟ قال  وسلم فقال : من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : صلى اهللا علیه وسلم " أمك " . ثم من
  ).١: " أمك " . ثم من ؟ .. قال : " أبوك " (

* وحكى أن أبا األسود الدؤلي ( واضع النحو ) تخاصم مع امرأته إلى القاضي على غالمها منه 

                                                 
  )٢٥٤٨) ومسلم في البر والصلة (٥٩٧١أخرجه البخاري في األدب ( - ١
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أیهما أحق بحضانته ؟ فقالت المرأة : أنا أحق به ألنني حملته تسعة أشهر ثم وضعته ، ثم أرضعته 
  مراهقًا . إلى أن ترعرع بین أحضاني كما تراه

فقال أبو األسود : أیها القاضي حملته قبل أن تحمله ووضعته قبل أن تضعه فإن كان لها بعض 
الحق فیه فلي الحق كله أو جله . فقال القاضي : أجیبي أیتها المرأة على دفاع زوجك . فقالت : 

قاضي إلى أبي فنظر ال،لئن حمله خفًا . فقد حملته ثقًال ، ولئن وضعه شهوة فقد وضعته كرهًا 
  .األسود وقال له : ادفع إلى المرأة غالمها ودعني من سجعك

   
  **الوالدة ولحظات حرجة:

أختاه..خروج طفلك من رحمك یسبقه عدة لحظات حرجة ینبغي اإللمام بها ونبسطها في النقاط 
  التالیة :

كثیرًا، ولكن لهذه شعورك قرب الوالدة بضیق في التنفس كما یبدأ الرحم في االنقباض مما یرهقك - 
االنقباضات حكمة كما یقول أهل الطب هو توسیع عنق الرحم تدریجًا لبدء الوالدة ، هذا فضًال عن 

  شعورك بألم في الظهر أو من إسهال خفیف..وكل ذلك أمر طبیعي فال داعي للقلق.
  ما مختصره: ١٥٣یقول الدكتور /أیمن الحسیني في كتابه " سألوني الحوامل " ص

  لوالدة بأحد ثالث عالمات وهي :تبدأ ا
الطلق.. وهو عبارة عن حدوث انقباضات شدیدة بالرحم أو صراخ كما هو معروف، والغرض من 

  هذه االنقباضات هو توسیع الرحم لمرور الجنیین .
العالمة ... وهي كلمة عامیة تصف نزول السدادة ، وهي إفراز مخاطي لعنق الرحم، ویصحبها 

  الدم.نزول بضع قطرات من 
نزول المیاه.. أو كما یقولون بالعامیة " القرن طرشق" وهذا السائل المائي یخرج قبیل الوالدة هو 

  نتیجة النفجار كیس الماء ( السائل الجنیني أو األمنیوسي)الذي یحیط بالجنین.
  ثم قال .. تشتمل الوالدة علي ثالث مراحل علي النحو التالي :
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لي أن یتسع عنق الرحم إلي أقصي درجة " المرحلة األولي "، یستمر حدوث الطلق عدة ساعات إ
ویعقب ذلك إحساس السیدة برغبة شدیدة في الحزق " كالرغبة الملحة في التبرز"مع استمرار 

انقباضات الرحم مما یزید من اإلحساس باأللم، وهذه المرحلة التي یتم خاللها دفع الجنین للخارج ( 
  المرحلة الثانیة )..

من عدة دقائق إلي نحو ساعة علي األكثر ، وبعد والدة الطفل بحوالي ربع ساعة یبدأ وتستمر 
  نزول المشیمة واألغشیة الجنینیة وهي ما یسمي الخالص ( المرحلة الثالثة ).اهـ

  تستقبلین طفلك  هكذا الوصیة الثالثة :                              
عند خروج المولود من بطن أمه إلى الدنیا وسماع  ال ریب أن أسعد لحظات األم واألب معاً   

صراخه وبكائه إنها لحظات ال تنسى ولألم بالذات لما تحمله من الحمل تسعة أشهر وآالمه فضًال 
عن آالم الوضع تكون سعادتها ال توصف ، وعندما تحمل ولیدها بین یدیها وتنظر إلیه وتضمه 

د وهي عاطفة األمومة كفیل بنسیانها كل عناء إلى صدرها بعاطفة وحب ال مثیل له في الوجو 
وشقاء في هذه اللحظة وتختلط دموع األلم والعناء بدموع السعادة والهناء ، وتهون أیام الشقاء 

  الطویلة في النظر إلى وجه ولیدها وسالمة خروجه إلى الدنیا إنها لحظات تعرفها كل أم جیدًا..
بعض الناس من أصحاب العقل السقیم والمعتقدات  ولكن لألسف الشدید تضیع هذه اللحظات عند

الفاسدة .. البعض یتمنى الولد فإذا بالمولود بنت فتنقلب السعادة إلى تعاسة ، واالستعدادات لعمل 
األفراح بسالمة األم والمولود ، إلى مآتم وأحزان والتهدید بعظائم األمور والتنكیل باألم من غیر ذنب 

  آثار الوالدة !! . جنته وهي مازالت تعاني من
َهُب أین هؤالء من قول اهللا تعالى ِ(لَِّه ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض َیْخُلُق َما َیَشاُء َیَهُب ِلَمْن َیَشاُء ِإَناثًا َویَ 

  )) ( الشورى)٤٩ِلَمْن َیَشاُء الذُُّكوَر (
مسلم الذي آمن باهللا ربا إن االعتراض على نعمة اهللا من عادات أهل الجاهلیة ، وال یلیق بالثم 

وبمحمد نبیًا ورسوًال وباإلسالم دینًا أن یعترض على قضاء اهللا وقدره ، ویصدق على هؤالء قول اهللا 
) َیَتَواَرى ِمَن ٥٨تعالى عن أهل الجاهلیة : (َوإَِذا ُبشَِّر َأَحُدُهْم ِباْألُْنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَود:ا َوُهَو َكِظیٌم (
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).. ) ( ٥٩ْن ُسوِء َما ُبشَِّر ِبِه َأُیْمِسُكُه َعَلى ُهوٍن َأْم َیُدسُُّه ِفي التَُّراِب َأَال َساَء َما َیْحُكُموَن (اْلَقْوِم مِ 
  ) ٥٩- ٥٨النحل : 

  - * وجاء في كتاب " السنن والمبتدعات  ما نصه : 
هنئها ، ویعطیها ، ( ثم إن ولدت الحامل ولدًا فلیلتها بیضاء ، الكل یستبشر ویبارك لها ویفرح وی 

حظها ویا شدة بالئها وغمها وحزنها ، فكم  ن لها ویصفقن ویرقصن وٕان ولدت بنتًا فیا سوءدویزغر 
تسمع هذه المسكینة من ألفاظ وقحة بذیئة من حماتها وأقارب زوجها كأنها ارتكبت شر جریمة ، 

سیما إذا كان لها أخت وت والة والكل یتمنى للمولود المینفقون علیها بعض النفقات الواجب ولهذا ال
الكبرى تكون عند مجئ زوجها آخر النهار فعندما یعلم بالحادث یطلقها ثالثًا أو  الطامةأو أختان و 

  أهـ . )١(یحلفن بالطالق لیتزوجن علیها )
ولو یعلم هؤالء الجاحدین ما جاء في األحادیث الصحیحة عن فضل وثواب تربیة البنات لحمدوا اهللا 

نفسهم ورضوا بقضائه وقدره ، ولكنه الجهل وقلة الوعي الدیني في زمن طغت فیه واستكانت أ
العادات والتقالید والخرافات على عقول هؤالء الناس ، ومن األحادیث الثابتة عن النبي صلى اهللا 

  ).٢علیه وسلم أنه قال : " من ابتلى من هذه البنات بشئ فأحسن إلیهن كن له سترًا من النار " (
صلى اهللا علیه وسلم : " من عال جاریتین حتى تبلغا جاء یوم القیامة أنا وهو _ وضم وقال 

  )٣" ( –أصابعه 
هذا وأحذر النساء من تصدیق عادات سیئة ومعتقدات فاسدة وشركیة منتشرة بین بعض النسوة 

  الجاهالت ..
جان اعتقادًا منهن من ذلك خوفهن من أن یدخل على أحداهن من یحمل بلحًا أو لحمًا أحمر أو باذن

أنه لن ینزل لبنها لولدها ، وكذلك اعتقادهن أن ما یدفع عنهن ضرر هذا بوضع سكینًا وقطعة من 
  الخبز وملح تحت وسادة النفساء وهذا كله شرك العتقادهن أن

                                                 
 القثیرى  لعبد السالم محمد والمبتدعات السنن -  ١
  ٦٨٦٢ح/  رواه مسلم  -  ٢
  ٦٨٦٤ح/  رواه مسلم -  ٣



 ١٤

  هذا ینفع ویضر من دون اهللا عز وجل .
  األذان في أذن طفلك الیمني:-

الیمنى لطفلك بعد والدته مباشر أما اإلقامة في األذن الیسرى  من السنة األذان في األذنأختاه .. 
وحدیثها ضعیف بل هو من فعل السلف  - صلى اهللا علیه وسلم  - فهو لیس سنة عن النبي 

  الصالح،ولیقوم بذلك األب أو أي رجل صالح وبصوت هادئ یسمعه الطفل وال یؤذیه .
  :وفي الحدیث الصحیح عن أبي رافع رضي اهللا عنه قال 

" رأیت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حین ولدته فاطمة بالصالة  
)"١.(  
  رحمه اهللا تعالى ما نصه:-وقال اإلمام ابن القیم  - 
( أن یكون أول ما یقرع سمع اإلنسان كلماته المتضمنة لكبریاء الرب وعظمته والشهادة التي أول  

ان ذلك كالتلقین له شعار اإلسالم عند دخوله إلى الدنیا ، كما یلقن ما یدخل بها في اإلسالم فك
كلمة التوحید عند خروجه منها ، وغیر مستنكر وصول أثر التأذین إلى قلبه وتأثره به وٕان لم یشعر 
مع ما في ذلك من فائدة أخرى وهي هروب الشیطان من كلمات األذان وقد كان یرصده حتى یولد 

ضعفه ویغیظه أول أوقات تعلقه به فتكون بدایة الشیطان مع المولود ضعیفة ، فیسمع شیطانه ما ی
  أو أن تكون دعوة المولود إلى اإلسالم أسبق من دعة الشیطان ) . اهـ .

  تحنیك المولود :-
أختاه..من السنة تحنیك المولود بعد األذان في فیه والتحنیك هو حنك باطن الفم من الداخل بالتمر 

في مادة حلوة تطبیقًا للسنة والعمل بها ، ووردت أحادیث كثیرة في هذه المسألة وأكتالممضوغ أو أي 
  للتدلیل علي ذلك بهذا الحدیث:

عن انس بـن مالـك قـال كـان ابـن ألبـي طلحـة یشـتكي فخـرج أبـو طلحـة فقـبض الصـبي فلمـا رجـع  -
اء فتعشــى ثــم أبــو طلحــة قــال مــا فعــل الصــبي قالــت أم ســلیم هــو أســكن ممــا كــان فقربــت إلیــه العشــ

                                                 
  ١١٧٣ح/  األلباني في اإلرواءوحسنھ  داود رواه أبو-  ١



 ١٥

أصاب منها فلما فرغ قالت واروا الصبي فلمـا أصـبح أبـو طلحـة أتـى رسـول اهللا فـأخبره فقـال أعرسـتم 
اللیلــة قــال نعــم قــال اللهــم بــارك لهمــا فولــدت غالمــا فقــال لــي أبــو طلحــة احملــه حتــى تــأتي بــه النبــي 

بي فمضغها ثم أخذها من وبعثت به بتمرات فأخذه النبي فقال أمعه شيء قالوا نعم تمرات فأخذها الن
  )..١فیه فجعلها في في الصبي ثم حنكه وسماه عبد اهللا) (

التهنئـــة -.وهكـــذا یتبـــین لـــك أن تحنیـــك المولـــود ســـنة ، وعلینـــا االلتـــزام بالعمـــل بهـــا . واهللا المســـتعان 
  بالمولود :

ة والتهنئة هي أختاه.. من الواجب أن رزق اهللا أختًا لك بمولود أن تبادري بتهنئتها علي هذه النعم
  دعاء بالخیر للمولود واختاري في التهنئة كلمات طیبة مناسبة تسعدها ال كلمات تنفرها وتحبطها.

وعن الحسن البصري أن رجال جاء إلیه وعنده رجل قد ولد له غالم فقال له یهنك الفارس فقال له - 
لموهوب وشكرت الحسن ما یدریك فارس هو أو حمار قال فكیف نقول قال "قل بورك لك في ا

  الواهب وبلغ رشده ورزقت بره ".
  تسمیة المولود :- 

أختاه..ال ریب أن تسمیة المولود أمر یحتار فیه كثیر من اآلباء واألمهات كل یدلو بدلوه فیما 
یعجبه وما ال یعجبه ولألسف الشدید یشطح البعض منهم بتسمیة أبنائهم وفلذات أكبادهم بأسماء 

–زلط  –رشا  –لمیس –لمیاء  –ناهد  –مایسة  –نا ودیننا مثل : زیزي غریبة وشاذة عن مجتمعات
  فلفل وهلم جرا . –خیشة 

طیب ولیس منفر وشاذ یعیره به أقرانه عندما یبلغ ، والثابت  باسملك أن تكون تسمیته طفومن حق 
 اءاألسمباألوالد  لیه وسلم حث على االهتمام بتسمیةفي السنة الصحیحة أن النبي صلى اهللا ع

  . الطیبة الجمیلة

                                                 
  ٥٧٣٧ح/  رواه مسلم -  ١
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 -عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن ابنه لعمر كان یقال لها ( عاصیة )فسماها رسول اهللا ف_ 
  )١( جمیلة ) (- صلى اهللا علیه وسلم 

وال  وعن سمرة بن جندب عن النبي صلى اهللا علیه وسلم قال : ( ال تسم غالمك رباحًا وال یساراً  - 
  )٢أفلح وال نافعًا)(

عمر رضي اهللا عنهما عن النبي صلى اهللا علیه وسلم أنه قال : (أحب األسماء عبد  وعن ابن - 
  )٣اهللا وعبد الرحمن)(

خالد عثمان ..وكل ما حمد وعبد، فلماذا نترك هذه األسماء إلى –محمود  –محمد –وهناك أیضًا 
  أسماء تثیر التقزز واالشمئزاز .

ماء التزكیة فیما رواه مسلم عن محمد بن عطاء * هذا وقد حذر النبي صلى اهللا علیه وسلم من أس
رضي اهللا عنه قال : سمیت ابنتي بره ، فقالت زینب بنت ابي سلمة : إن رسول اهللا صلى اله علیه 

وسلم : نهى عن هذا االسم ، وسمیت برة ، فقال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم ال تزكوا أنفسكم 
  )٤میها فقال سموها زینب"(اهللا أعلم بأهل البر منكم فقالوا بم نس

  إیمان .. الخ-ومن أسماء التزكیة الشائعة كریم 
  ومن مسئولیات اآلباء واألمهات االحتیاط لمثل هذه األمور واهللا المستعان .

*وروي أن عمر بن الخطاب سأل رجًال عن اسمه فقال جمرة فقال واسم أبیك ؟ قال : شهاب . 
رق : فأین مسكنك ؟ قال : بذات لظي . قال اذهب فقد احتقال فمنزلك ؟ قال بحرة النار ، قال 
   مسكنك فذهب فوجد األمر كذلك .

                                                 
  ).٤٩٥٢)،أبو داود(٢٨٣٨) والترمذي (٢١٣٩أخرجه مسلم في األدب ( - ١
  )٤٩٥٨) وأبو داود (٢٨٣٦) والترمذي ( ٢١٣٦أخرجه مسلم في األدب ( –-- ٢
  )١٦١) وأنظر صحیح الجامع (٢٨٣٣أخرجه الترمذي في األدب ( - - ٣
  )٤٩٥٢) وأبو داود (٢١٤٢أخرجه مسلم في األدب  -  ٤
  



 ١٧

ومن السنة تكنیة المولود بكنیة طیبة فقد كنى النبي صلى اهللا علیه وسلم صهیبًا بأبي یحي وكنى - 
ًا علیًا رضي اهللا عنه بأبي تراب إلى جانب كنیته بأبي الحسن وكنى أخا أنس بن مالك وكان صغیر 
دون البلوغ بأبي عمیر وكان من هدیه صلى اهللا علیه وسلم تكنیة من له ولد ومن ال ولد له ولم 
یثبت أنه نهى عن كنیة إال الكنیة " بأبي القاسم " ، وهناك أبو هریرة وأبو ذر ولم یكن لهما ولد 

  )١بكنیتي "( بكنیتهما هذه ، وثبت عنه صلى اهللا علیه وسلم أنه قال : " سموا باسمي وال تكنوا
  العقیقة وأحكامها-

ثبت عن النبي صلى اهللا علیه وسلم أنه قال : " كل غالم رهینة بعقیقته یذبح عنه یوم سابعه و 
  ).٢یحلق رأسه و یسمى"(

ولها نفس أحكام األضحیة - أي یشترط فیها إهراق الدم–والعقیقة هي الذبیحة التي تذبح عن المولود 
  :مع بعض األحكام األخرى وهي 

  ال تجوز فیها المشاركة كاألضحیة . -١
  إذا جاء األضحیة والعقیقة في یوم واحد جمع بینهما بنیة واحدة . -٢
عن الولد شاتان والبنت شاة ، ویجوز ذبح شاة واحدة عن الغالم لفعل رسول اهللا صلى اهللا  -٣

  علیه وسلم ذلك عن الحسن والحسین .
إن لم یتیسر ذلك ففي الیوم الرابع عشر أو الواحد والعشرین وقت الذبح یوم السابع بعد الوالدة ف-٤

  وتجزئ بعد ذلك في أي یوم من األیام .
إال إذا لم یكن باستطاعة األب أن یذبح فلیس علیه شئ لقوله تعالى : (ال یكلف اهللا نفسًا  -٥

   )... ٢٨٦وسعها ) ( البقرة : 

                                                 
  ٣٧٣) و ابن ماجه (  ٤٩٦٥داود (  ) و أبو ٨٣٦) و في " األدب المفرد " (  ٦١٨٨أخرجه البخاري (  - ١
)  ١٥٢٢) والترمذي في األضاحي (  ٤٢٢٠عقیقة ( ) والنسائي في ال ٢٨٣٧أخرجه أبو داود في الضحایا(  - ٢

  في صحیح الجامع . ٤٥٤١) وغیرهم وانظر حدیث رقم :  ٣١٦٥وابن ماجه ( 
  



 ١٨

نة فإن لم یعق الوالد عن ابنه جاز للمرء العلم أن یستدین إلحیاء هذه السأهل وقد استحب بعض 
  أن یعق عن نفسه ولو طال به العمر .

  والعقیقة مثل األضحیة ال تجوز إال من اإلبل ، أو البقر والجاموس ، أو الغنم . -٦
وروى مسلم عن جابر رضي اهللا عنه أن الرسول صلى اهللا علیه وسلم قال : " ال تذبحوا إال  - 

  )١اذبحوا جذعة من الضأن " (مسنة فإن تعسر علیكم ف
والمسنة الكبیرة هي من األبل ما لها خمس سنوات ، ومن البقر مالها سنتان ، ومن المعز ما له 

  سنة ، ومن الضأن ما له سنة أو ستة أشهر 
  أن تكون الذبیحة خالیة من العیوب واألمراض . -٧
اهللا.. اهللا أكبر .. اللهم لك وٕالیك هذه تذبح العقیقة على اسم المولود بأن یقول عند الذبح ( بسم  -٨

  عقیقة فالن ) .
  یستحب الذبح كاألضحیة عند شروح الشمس . -٩

توزع العقیقة كاألضحیة على األهل واألقارب والفقراء وال یجوز بیع جلد الذبیحة وال یجعله  - ١٠
  أجرة للجزار بل یتصدق به أو ینتفع به صاحب العقیقة .

  ل منها الجمیع ومن األفضل أن تكون في المسجد .هذا ویستحب طهیها لیأك
  -ویالحظ أن :

قبل الذبح یجب حلق سعر رأس المولود والتصدق بوزنه ذهبًا أو فضة أو ما یعادله من العملة  -١
.  

ه ، ویستحب وقال عطاء : یبدأ بالحلق قبل الذبح . تمییزًا له عن مناسك الحج وأن ال یشبه ب
   التسمیة یوم السابع .

استبدال العقیقة بما یسمونه " سبوع المولود" عادة ال أصل لها في دیننا وفیها من المعتقدات  -٢
  واألفعال الفاسدة مما تفعله النساء ما یخالف شرع اهللا وسنة رسوله صلى اهللا علیه وسلم مثال ذلك :

                                                 
  ).٢٧٩٧) وأبو داود مثله(٤٣٧٨) والنسائي في الضحایا(١٩٦٣أخرجه مسلم في األضاحي ( - ١



 ١٩

ومحمد عبد *وضع المولود في غربال وهزه فوق البخور وتتخطاه األم سبع مرات وتقول بسم اهللا 
  اهللا بتحریف النطق استهزاء بالتسمیة وباسم النبي صلى اهللا علیه وسلم .

*وضرب الهون بجوار أذن المولود وقولهن اسمع كالم أمك وال تسمع كالم أبیك .وٕایقاد الشموع 
ووضع الحبوب والقطع المعدنیة في مكان مخصص لذلك في صینیة مملوءه بالماء ثم یغسل بها 

ذلك جهل ، وغیر ذلك مما تفعله النساء في هذه المناسبة كله باطل ال یثاب علیه وقد المولود بعد 
أبدلنا اهللا ما هو أفضل وخیر من السبوع لألحتفال بالمولود وشكره علي نعمة الولد أال وهي سنة 

  العقیقة وفیها ثواب الدنیا واآلخرة وهللا الحمد والمنة.
  ختان طفلك:-

لتي تغطي الحشفة لئال یجتمع فیها الوسخ ولیتمكن الولد من االستبراء الختان : هو قطع الجلدة ا
  من البول ، ولئال تنقص لذة الجماع .

هذا بالنسبة للولد ، وبالنسبة للبنت فیقطع الجزء األعلى من الفرج وهو " كعرف الدیك " . بشرط أال 
  ینتهك ألن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل .

  من أهل العلم ،أما ختان الذكور فهو سنة واجبة عند الجمهور. لهن كثیراً  الختاناستحب و 
وفي الحدیث الذي رواه الجماعة قال صلى اهللا علیه وسلم : " خمس من الفطرة الختان وحلق - 

  )١العانة ونتف اإلبط وتقلیم األظفار وأخذ الشارب " (
  كیف تعتنین بطفلك صحیًا؟

اإلطالق بل تحتاج لصبر ومثابرة شدیدین،والعنایة أختاه..العنایة بطفلك مهمة لیست هینة علي 
   یم من الخطورة إن لم یتم علي أسسالصحیة به أمر علي جانب عظ

ومعطیات سلیمة ..أقول ذلك ألن بعض األمهات دون قصد منهن یسببن ضررًا ألطفالهن جهال 
  بهذه المعطیات !!

مومة ذاتها ولكن لیس علي حساب فالحب والحنان والرحمة مطلوبة قطعًا بل هي جوهر عاطفة األ
                                                 

  ) ٤٢٨٨أنظر صحیح الجامع لأللباني (  -  ١
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  العنایة الطبیة والعلمیة السلیمة حتي ینشأ الطفل بال مشاكل نفسیة أو صحیة .
ومن ثم نطرح هنا أهم ما یجب أن یراعي صحیا وطبیًا للعنایة بطفلك بأقوال أهل االختصاص وهم 

 -أهل الذكر في مثل هذه األمور ولقد اخترت لك بعضًا مما ینشر علي موقع 
www.6abib.com/baby - .لكثرة معلوماته الطبیة وغزارتها في العنایة بالطفولة واهللا المستعان  

  الرضاعة الصناعیة الوصیة الرابعة:حذار من                       
في القرن الواحد والعشرین خرجت المرأة للعمل ومنافسة الرجل حبًا في المساواة أو للتسلیة أو 

  لصعبة وضیق ذات الید أو ما أشبه ذلك..لضرورات المعیشة ا
وبالتالي أهملت الرضاعة الطبیعیة لطفلها إال في فترات قلیلة بعد عودتها من العمل ، ونشأ طفلها 

علي الرضاعة الصناعیة التي تضره أكثر مما تنفعه، ولقد أكدت منظمة الیونیسیف أن الطفل الذي 
لنامیة تكون احتماالت بقائه على قید الحیاة أكبر یتلقى رضاعة طبیعیة في أي بلد من البلدان ا

  بحوالي ثالث مرات مقارنة بالطفل الذي ال یتلقى رضاعة طبیعیة.
وقالت آن م. فینمان، المدیرة التنفیذیة للیونیسف بمناسبة األسبوع العالمي لتشجیع الرضاعة 

ة إلى وسیلة بسیطة للغایة إن األسبوع العالمي للرضاعة الطبیعیة یمنحنا فرصة للدعو «الطبیعیة: 
  إلنقاذ أرواح األطفال.

في  ٦٣ومع أن معدالت الرضاعة الطبیعیة تتزاید في العالم النامي فإن التقدیرات تشیر إلى أّن 
  ».أشهر ما زالوا ال یرضعون بدرجة كافیة ٦المئة من األطفال الذین ال تتجاوز أعمارهم 

االمتثال للمدونة في العالم النامي، حیث یساهم نقص  إننا نالحظ أسوأ عواقب عدم«وقالت فینمان: 
  اهـ ..».األطفال دون سن الخامسة التغذیة في حوالي نصف جمیع وفیات

ولك یا أختاه من خالل هذا الموقع فوائد الرضاعة الطبیعیة لتكوني علي بینة وبصیرة من إهمالها 
  :- علیه وسلم صلى اهللا -واالكتفاء بالرضاعة الصناعیة ، وتذكري قول نبیك 

"كلكم راع ومسئول عن رعیته اإلمام راع ومسئول عن رعیته والرجل راع في أهله ومسئول عن 
رعیته والمرأة راعیة في بیت زوجها ومسئولة عن رعیتها والخادم راع في مال سیده ومسئول عن 

http://www.6abib.com/baby
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فل من جاء في الموقع تحت عنوان " هل یتحسس الط)١(رعیته وكلكم راع ومسئول عن رعیته 
حلیب األم" ؟ ما نصه: " مّن اهللا على اإلنسان بنعم ال تحصى. وٕاحدى هذه النعم التي ال غنى 
عنها هي: حلیب األم. إنها نعمة وأي نعمة لألطفال واألمهات. إن الرضاعة الطبیعیة ال شك 

سیة للطفل أفضل سبل التغذیة وأكثرها فائدة وفعالیة للطفل، بل إنها تلبي الحاجات العاطفیة والنف
  فضًال عن إشباع جسده.

هو الغذاء المثالي الذي ال یستغني عنه  - مهما تكن الظروف  -وال جدال في أن حلیب الثدي 
األطفال حدیثو الوالدة، وال یحتاج الطفل إلى أي غذاء آخر حتى عمر الستة أشهر. وعلى الرغم 

ى غذاٍء بدیل أو یضارع الفوائد النفسیة من التقدم الهائل في میدان غذاء األطفال فلم یتم التوصل إل
  والعاطفیة والغذائیة للرضاعة من ثدي األم.

  :فوائد الرضاعة الطبیعیة
  غذاء نظیف وآمن یدركه الطفل بال عناء. -١
  یلبي كافة المتطلبات الغذائیة للطفل في األشهر األولى من حیاته و لمدى سنتین أو أكثر. -٢
  د الجراثیم، كما یشتمل على حمایة ووقایة هائلة.یحتوي على عناصر طبیعیة ض -٣
  األطفال العادیین أو المبتسرین. یتمیز بسهولة الهضم وسرعة التمثیل سواء من قبل -٤
یعمِّق العالقة العاطفیة الحمیمة بین األم وطفلها ، وهذا مرده إلى العالقة النفسیة التي تحدثها  -٥

  عملیة الرضاعة.
  لى تقویة الفكین لدى الطفل وظهور األسنان سریًعا.تساعد ظاهرة المص ع -٦
  یحمي حلیب األم الطفل من السمنة والبدانة. -٧
  یمنع سوء التغذیة وكثیًرا من المشاكل الصحیة. -٨
  یتضمن أموًرا كیمیوحیویة تكسب الطفل مناعة طبیعیة ضد كثیر من األمراض. -٩

طفل وآخر ، إذ یقل وینخفض تعرض األم  تساعد عملیة الرضاعة على المباعدة بین والدة - ١٠
                                                 

  )١٨٢٩) ومسلم في اإلمارة (٨٩٣ة (أخرجه البخاري في الجمع -  ١
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  للحمل أثناء الرضاعة.
  إن لبن األم اقتصادي ویخفف األعباء من كاهل األسرة والمجتمع. - ١١
  األطفال الذین ینعمون بالرضاعة الطبیعیة ال یقعون فریسة الحساسیة المفرطة. - ١٢
ر التعرض لمرض سرطان تسلم األمهات الالتي یرضعن أطفالهنَّ رضاعة طبیعیة من مخاط - ١٣

  الثدي.
  إن الرضاعة الطبیعیة تسهم في المحافظة على وزن األم وعدم تعرضها للبدانة - ١٤

  والسمنة.
  حمایة األطفال من التعرض لمرض التهاب القولون الحاد.

حلیب األم هو أفضل و أنظف و أنقى طعام یتذوقه الرضیع. إذا ما ظهرت أعراض  - ١٥
فهذا ناتج عن تسّرب بروتین خارجي في غذاء األم و لیس من حلیب األم الحساسیة عند الّرضیع 

  )١نفسه فعلى األم مراقبة أكلها واالمتناع عن األشیاء التي یمكن أن یتحسس منها طفلها.اهـ(
  :النوم بین األبویین

ظن أختاه..من الخطأ أن تترك األم طفلها ینام معها علي الفراش سیما لو كان زوجها معها ، وقد ت
  األم لشفقتها علي طفلها أن وجوده معها أفضل من نومه منفردا ، وهذا خطأ ال

یغتفر وعواقبه علي المدي البعید أكدته األبحاث الطبیة واألجتماعیة ، وجاء في موقع 
www.6abib.com:ما مختصره .  

لى، فهذا " ال یوجد أروع من مشاهدة األطفال وهم نائمون، خاصة عندما یكونون في أشهرهم األو 
الشعور یدغدغ مشاعر األبوة واألمومة فیدفع باألهالي إلى وضع أطفالهم بجانبهم أثناء نومهم، من 

دون معرفة سلبیات تعود األبناء على هذه الظاهرة، خصوصًا عندما یكبرون ویمیلون إلى النوم 
  بجانب الوالدین.

                                                 
د. فضة جساس استشاریة دولیة في الرضاعة لطبیعیة بمركز ككون الطبي في فوائد الرضاعة في الموقع بقلم  -  ١

  الشارقة

http://www.6abib.com
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  وعن سبب هذه الظاهرة جاء في الموقع:
من المختصین في مستشفى راشد  –"طیب أخصائي أمراض األطفال قال الدكتور "هشام الخ

إن أهم سبب لنوم األطفال بین والدیهم هو التعود على النوم بینهم، وعندما یقرر : «-باألمارات 
األهل فصل الطفل عنهم یشعر الطفل بعدم األمان، بعد الشعور بالخوف من األسباب التي تؤدي 

  إلى نوم الطفل بین والدیه،
  وصًا إذ كان الطفل في عمر خمس سنوات أو أكثر وینجم الخوف من مشاهدة أفالم الكرتون،خص

ولذلك یكون بحاجة للرعایة والشعور باألمان من قبل والدیه. ونوم األطفال بین الوالدین ال ینصح به 
بیعیة وقد یؤدي إلى انتقال الفیروسات والبكتیریا من األهل إلى الطفل بسهوله، ویعود ذلك إلى ط

جسم الطفل الحساسة، وخاصة إذا كان األهل مدخنین، واإلنسان النائم ال یكون واٍع، ویمكن أن 
یتحرك األب أو األم ویقلب على الطفل، مما یؤدي إلى الضغط على الطفل أو خنقه، وبعض 
األهالي یضعون أطفالهم على جانب السریر مما یؤدي إلى سقوطهم أثناء اللیل وتعرضهم إلى 

  ».بات قد تكون في بعض األحیان خطیرة، خاصة إذا جاءت على رأس الطفلإصا
  رفة نوم للطفلأنه منذ الوالدة یجب على األهل تخصیص غ«وأضاف الدكتور الخطیب: 

وتعویده علیه حتى یشعر أنها عالمه الخاص، والمكان الذي یشعر باألمان واالستقرار، في حال لم 
جب علیهم فصل الطفل تدریجیًا، أي على األم النوم قربه قلیًال، یفصل األهل الطفل منذ البدایة ی

ووضعه بغرفة قریبة منهم وتحت مراقبتهم حتى إذا بكى الطفل لیًال یأتوا إلیه بسرعة، فیشعر بقرب 
  ».والدیه منه وأنهم ممكن أن یسمعوه إذا كان بحاجتهم

  قالت:  "معصومة أحمد "أما األخصائیة االجتماعیة 
م الطفل بین والدیه كثیرة منها الخوف، واألرق، والتخیل وذلك بسبب مشاهدة أفالم أسباب نو «

الكرتون والقصص الخیالیة بحیث یجعل الطفل نفسه مكان بطل القصة ویقوم بتجسید شخصیته، 
  وأیضًا األحالم، واالستیقاظ من النوم أثناء اللیل خائفًا من الكوابیس، ونقاش األهل عن أشیاء
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موعد نوم األطفال بوقت قصیر، ومن أهم األسباب التي تؤدي لنوم الطفل بین والدیه مخیفة قبل 
  وجود مشاكل بینهم.

فتفكیر الطفل یقوده إلى النوم بینهم لعزلهم عن بعضهم وتخفیف حدة التوتر بینهما أو جعل نفسه 
لدین هو البحث فاصًال یمنعهم من التحدث بالمشكلة، والسبب األول واألخیر لنوم الطفل بین الوا

عن األمان والحب والدفء، لكن نوم الطفل بین الوالدین یؤدي إلى وجود مشاكل عدة منها، كره 
الطفل إلى والده بسبب رؤیة الطفل لبعض الممارسات الزوجیة التي یقوم بها األب، وعدم راحة 

  وم من قبل األب،الطفل واألهل، وقد یؤدي نوم الطفل بین والدیه لطرد األم والطفل من غرفة الن
ریة الحوار بین الوالدین ـــویمكن أیضًا أن یخلق غیرة بین األب وابنه، ویؤدي إلى انعدام النقاش وح

مما یخلق المشاكل، وقد یؤدي إلى التقلیل من الممارسات الزوجیة مما ینتج عنه بالنهایة إلى تعب 
فال إلى فترات طویلة ـــي نوم األطنفسیة األزواج والبحث عن هذه الممارسات في الخارج، وقد یؤد

  ».إلى انفصال األزواج عن بضعهم
وأضافت أنه یجب على األهل فصل األطفال منذ البدایة، وعدم التحدث لیًال عن أشیاء خیالیة أو 
مخیفة، والتحدث بأشیاء جمیلة لجعل أحالمهم أكثر وردیة، وتقلیل أو لغي نوم األطفال خالل فترة 

  ا من النوم باللیل سریعًا.اهـالنهار حتى یتمكنو 
  التبول الالإرادي ..أسبابه وعالجه                              

أن مما یضایق األم ویقلقها تبول طفلها لیًال دون أن یشعر بذلك ،وهي تدرك بحدسها أن  أختاه ..
  ذلك نتیجة لخوفه من شٍي ما ، وهذا حدس سلیم ولكن لیس في كل األحوال ..

  ن بسبب مرضي ومن ثم یجب العنایة به وعدم إهماله ألن عواقبه النفسیة وخیمة عليفقد یكو 
  المدي القریب و البعید!!

ومن ثم ینبغي اإللمام الكامل بهذه المسألة وأذكرك هنا بما ینیر بصیرتك من خالل الموقع الذي 
  مختصره:ذكرناه سلفًا..وتحت عنوان " التبول اللیلي اضطراب یمكن معالجته" جاء ما 
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"قـــد یشـــعر الكثیـــر منـــا بـــالحرج مـــن أمـــور عـــدة فـــي الحیـــاة وفـــي أعمـــار مختلفـــة مـــن حیاتنـــا، ویعـــد 
اضــطراب التبــول اللیلــي الــالإرادي مــن المشــكالت النفســیة المحرجــة والتــي بــات یعــاني منهــا نســبة ال 

تلقـاء نفسـها  بأس بها من األطفال والبالغین، فعدم القدرة على التحكم فـي أجهـزة الجسـم، وعملهـا مـن
  مشكلة كبیرة یجب أن تحل.

لتســـلیط الضـــوء علـــى هـــذا االضـــطراب الـــذي قـــد یكـــون الجانـــب النفســـي لـــه هـــو األشـــیع فـــي معظـــم 
د.عامر سعد الدین اختصاصي الطب النفسي في مركز دبي لصحة  ،ویزید األمر توضیحاً الحاالت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــمالمجتمــــــــــــــــــــــــــــــــــع والــــــــــــــــــــــــــــــــــذي    عــــــــــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــــــــــذا االضــــــــــــــــــــــــــــــــــطراب قــــــــــــــــــــــــــــــــــائًال: تكل
ضـــطراب بــالتبول اللیلــي الـــالإرادي لحدوثــه لــیال فــي أغلـــب األحیــان، والطفــل بعـــد لقــد ســمي هــذا اال

والدته بفتـرة قصـیرة یسـعى األهـل جاهـدین نتیجـة وسوسـتهم بالنظافـة إلـى الضـغط علیـه لیتوقـف عـن 
  التبول لیال في فراشه، وهذا طبعا خطأ،

لــیس قبــل بلوغــه ســنة فالطفــل یجــب أن ال یجبــر علــى هــذا الشــيء، بــل إذا أبــدى هــو رغبــة بــذلك و 
ونصف على األقل من العمر، وذلك ألنه في هذا العمـر یبـدأ باالنزعـاج مـن نفسـه ویشـعر بـأن لدیـه 
القدرة على التحسن، وخالل ذلك نعطیه الفرصة ألن إدراكه یصبح أقوى، فعملیـة التبـول تعتمـد علـى 

  السیطرة على صمامات التبول،
وقبـــل ســـن الـــثالث ســـنوات ال نعتبـــر حالـــة التبـــول الـــالإرادي مشـــكلة مرضـــیة، وٕاذا أردنـــا تشـــخیص 
المرض نقوم بـذلك بعـد سـن خمـس سـنوات، ویجـب أن یتبـول الطفـل ال إرادیـا علـى األقـل مـرتین فـي 

  .األسبوع ولمدة ستة أشهر متتالیة
مس سنوات یعود إلیهم وعادة ما یتخلص بعض األطفال من هذا االضطراب، وبعد أربع أو خ 
وهذا ما یطلق علیه التبول الالإرادي الثانوي، أما من لم یتخلص منه منذ البدایة یسمى اضطرابه ،

وعن  ..أسباب  باألولي، ونعتبر هذا االضطراب نفسیا في حال عدم وجود أسباب عضویة له
  أسباب هذا االضطراب قال د.عامر:
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اآلن، لكن هناك بعض النظریات تشیر إلى أن  يحتإن أسباب هذا االضطراب غیر معروفة  
  هناك أنواعا من الهرمون تكون قلیلة في الجسم هي السبب في ذلك،

  وهناك نظریات أخرى تقول :
إن قدرة دماغ وجسم الطفل أو الشخص المصـاب علـى التعـاون والتـرابط تكـون ضـعیفة، ولكـن حتـى 

ن بعــد ظهــور العــالج المســمى هرمــون ضــد % بهــذه المســألة، ولكــ١٠٠اآلن ال توجــد نظریــة قطعیــة 
ـــــول الـــــالإرادي. ـــــي حـــــدوث التب ـــــة نســـــبة هـــــذا الهرمـــــون هـــــي الســـــبب ف ـــــد أن قل ـــــول أصـــــبح یعتق   التب
وحالــة التبــول هــذه قــد تحــدث نتیجــة لعــب الطفــل المســتمر وعــدم تركیــزه، وقــد یتبــول الإرادیــا نتیجــة 

ه، ویقــال أن نســبة األوالد دائمــا الضــحك الشــدید أو البكــاء الشــدید، بحیــث یفقــد الســیطرة علــى أعضــائ
أكثــر مــن البنــات فــي التعــرض لهــذا االضــطراب، ولكــن لــیس بشــكل كبیــر، فلغایــة عمــر ســبع ســنوات 

%مــن األوالد علــى األقــل قــد ال یعــانون مــن اضــطراب كامــل ولكــنهم قــد تبولــوا فــي أســرتهم بحــد ١٧
لــك عائــد لخجــل النــاس مــن أدنــى مــرتین فــي الشــهر، وحتــى هــذا الوقــت ال توجــد إحصــائیات ثابتــة وذ

  البــــــــــــــوح عــــــــــــــن معانــــــــــــــاتهم مــــــــــــــن هــــــــــــــذا االضــــــــــــــطراب فــــــــــــــال یلجــــــــــــــأون لطلــــــــــــــب المســــــــــــــاعدة.
  :التبول الالإرادي عند البالغین

وحــول معانــاة البــالغین مــن هــذا االضــطراب قــال د. عــامر إن الكثیــر مــن البــالغین ال یســعون لعــالج 
لـة صـادفتني سـعى أصـحابها للعـالج هذه المشكلة إال عند اضطرارهم لمغادرة منازلهم، فـأكثر مـن حا

بســبب ذهــابهم للجامعــة فهــم ال یریــدون البقــاء تحــت وطــأة هــذا االضــطراب أثنــاء نــومهم فــي الســكن 
الجامعي، ففي البدایة یكون قد تعایش مع هذا الوضع وتوقع أن ال حل له، ولذلك نحـن نـدعو دائمـا 
  فــــــــــــــي حــــــــــــــال وجــــــــــــــود أي مشــــــــــــــكلة مماثلــــــــــــــة إلــــــــــــــى البحــــــــــــــث عــــــــــــــن حــــــــــــــل وعــــــــــــــالج لهــــــــــــــا.

  التشخیص والعالج :
وبخصـوص تشــخیص وعــالج التبــول الـالإرادي قــال د.عــامر :عنــد قـدوم أي شــخص أو طفــل یعــاني 
من هذا االضطراب نقوم بجمع معلومات كاملة عن حیاته، بحیث نركز على بعض األمور مثل إذا 

  عتبار.ما كان الطفل قد أصبح له أخ جدید أو انتقل إلى مدرسة جدیدة، وهذا یؤخذ في عین اال
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فأحیانا العوامل النفسیة قد تساعد على ظهور هذه الحالة، ولذلك نلجأ من خالل العالج النفسي أوال 
  .لعمل فحوصات جسدیة للتأكد من عدم وجود مشكالت عضویة

ننظـــر ألي تغیـــرات ومشـــكالت نفســـیة، وكثیـــر مـــن األطفـــال نتیجـــة تغیـــرات فـــي حیـــاتهم  وبعـــد ذلـــك 
ي یؤدي بهم لهذا االضطراب، ونلجأ في بعض األحیان للعالج السـلوكي یصابون بنوع من القلق الذ

عن طریق العقاب بل الثواب بحیث یمنح الطفل شیئا محببا لدیـه فـي حـال عـدم تبولـه فـي  وهو لیس
  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریر.

وهناك إلى جانب العالج السلوكي بعض العالجات الدوائیة وأكثرها انتشارا اآلن عـالج الهرمـون،    
ضــاد إلدرار البـول ویقــوم بحصـر المیــاه داخـل الجســم ویعمـل علــى إعـادة امتصاصــها وهـو هرمـون م

فال تمتلئ المثانة بكمیة كبیرة من المـاء، وهـو یؤخـذ إمـا عـن طریـق األقـراص وٕامـا عـن طریـق بخـاخ 
  اه تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــون نتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فعالــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــــــــــــــــــدًا. األنــــــــــــــــــــــــــــــــــــف، وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
                        

  
  حة طفلكهكذا تعتني بص : الخامسة ةالوصی

  
  

  طفلك وخطورة شامبو التنظیف علیه**
أختاه... بعض األمهات ربما لحرصها علي نظافة طفلها تستخدم الشامبو الخاص باألطفال 

  لتنظیف رأسه دون أدراك لخطورته علي صحة طفلها ومن ثم یجب التنبیه هنا بهذه المسألة ..
یقل ضررًا عن شامبو الكبار" ما  . تحت عنوان "شامبو األطفال الwww.6abib.comذكر موقع 

  نصه:

http://www.6abib.com
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یتهافت الكبار قبل الصغار(في بعض األحیان) على استخدام أنواع الشامبو المخصصة لألطفال 
تسبب إدماع العیون، كما تفعل أنواع الشامبو األخرى  تسبب إثارة للعین، وال بدعوى أنها رقیقة، وال

م أن في المسألة جوانب سلبیة غائبة عن أ هالمخصصة للكبار..فهل هم محقون في هذا التوج
  أذهانهم كمستهلكین؟

  :المالكي زعبد العزییقول الكیمیائي المهندس فهد بن 
إن أنــواع الشــامبو عمومــًا تحتــوي عــادة علــى مــواد كیمائیــة عالیــة الخطــورة أیضــا، فكــل شــيء یلمــس 

الشامبو ومعاجین األسنان، فروة الرأس یمتص إلى المخ أوًال، فعلى سبیل المثال تستخدم في تصنیع 
ومنتجات العنایة الشخصیة األخرى، مواد مشتقة من كبریتـات الصـودیوم، ویمـتص المـخ هـذه المـواد 
بســرعة فتتــراكم فیــه ویــؤدي تراكمهــا إلــى فقــدان البصــر فــي النهایــة. أمــا عــن شــامبو األطفــال، والــذي 

ة یقــول عنهـا م. المـالكي: إن هــذه تروجـه االعالنـات بأشـكال ایجابیــة سـاحرة وكأنـه الضــرر منـه ألبتـ
األنواع الموجهة لألطفال قد تكون أخطر من األنواع العادیة من الشامبو، ألنها تحتـوي علـى بعـض 

  من أسوأ المواد الكیماویة ومنها مواد مخدرة الخفاء تأثیرات المواد الكیمیائیة المثیرة للعیون!
  

ـــــــــواع الشـــــــــامبو المختصـــــــــة بم ـــــــــرة الخطـــــــــورة.وال یســـــــــتبعد م.المـــــــــالكي أن   كافحـــــــــة القمـــــــــل مـــــــــن دائ
یقول: قـد یكـون القمـل أرحـم (فـي بعـض األحیـان) مـن المـواد الكیمیائیـة التـي تسـتعمل عـادة إلبادتـه، 
فالكیماویــات المســتخدمة فــي الــتخلص مــن القمــل یمتصــها المــخ وتســبب فــي إحــداث نوبــات مرضــیة 

مثـل  ن أن القمـل ال یـؤدي إلـىالرعشة والسرطان، وقد تؤدي إلى الموت في بعـض األحیـان، فـي حـی
  .اهـهذه األضرار والعواقب

  قوام طفلك  **
ال یقتصــر االهتمــام باألطفــال علــى التربیــة والتعلــیم فقــط، وٕانمــا یشــمل الحفــاظ علــى صــحتهم أیضــا 
ـــــــــــــي هـــــــــــــذا اإلطـــــــــــــار. ـــــــــــــذات عنصـــــــــــــراً مهمـــــــــــــا ف ـــــــــــــذ والتلمی ـــــــــــــوام التالمی ـــــــــــــر االهتمـــــــــــــام بق   ویعتب

ن مرحلـــة النشـــاط الجســـدي الحـــر إلـــى مرحلـــة یســـودها حیـــث ینتقـــل الطفـــل لـــدى دخولـــه المدرســـة مـــ
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االنضــباط وتطــول فیهــا فتــرات الجلــوس، ویتمیــز ســن دخــول المدرســة بنمــو جســدي واضــح، كمــا أن 
األطفال یمرون بمرحلة المراهقة وهم الیزالون على مقاعد الدرس، وهذه المرحلة تتمیز أیضـا بسـرعة 

  نمو الجسد.
ر بالعوامـل الخارجیـة طـوال مـدة الدراسـة فـإن سـن دخـول المدرسـة إذا كان قوام األطفـال عرضـة للتـأث

ـــــــــــــــــــأثر بتلـــــــــــــــــــك العوامـــــــــــــــــــل.   وســـــــــــــــــــن المراهقـــــــــــــــــــة همـــــــــــــــــــا أكثـــــــــــــــــــر المراحـــــــــــــــــــل حساســـــــــــــــــــیة للت
ـ وهــي بصـورة عامــة  ١٥فــي القـوام بــین التالمیـذ والتلمیــذات بــ » الخلـل«أو » الضــعف«تقـدر نسـبة 

القامــة ظهــورا هــي تهــدل » ضــعف«قابلــة للتصــحیح قبــل ان تتحــول إلــى أذیــات دائمــة، وأول عالمــات
الكتفــین إلــى األمــام ثــم زیــادة تقــوس الظهــر، ثــم زیــادة تقعــر المنطقــة القطنیــة ومــیالن الحــوض إلــى 
  األمـــــــــــــــــام، وغالبـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــا یترافـــــــــــــــــق ذلـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــع الجنـــــــــــــــــف فـــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــاالت المتقدمـــــــــــــــــة.

  ایة إن ضعف أو خلل القوام مشكلة مقلقة لألهل وتتطلب تعاون األسرة والمدرسین واألطباء للوق
والتشخیص المبكر ومن ثم التدریب والمتابعة وفیما یلي بعـض المعلومـات والنصـائح التـي نأمـل فـي 

  أن تساعد في الوقایة من ذلك.
ینبغي أن نوضح أوال أن القوام یعبر عن قدرة العضـالت وأدائهـا وخاصـة عضـالت الرقبـة واألكتـاف 

فهناك القوام الجمیل والرشیق والریاضي » الطبیعي«والظهر والبطن، ویمكن أن یختلف وصف القوام
والعسكري وغیرها من األوصاف، اال أن القاسم المشـترك واألساسـي هـو الحفـاظ علـى التقعـر الرقبـي 
  والقطنــــــــــــــــــــــــــــــــــي والتحــــــــــــــــــــــــــــــــــدب الظهــــــــــــــــــــــــــــــــــري ضــــــــــــــــــــــــــــــــــمن الحــــــــــــــــــــــــــــــــــدود الفیزیولوجیــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

تـوفر إن أهم ما یؤثر سلبا على القوام هو الجلوس الطویل وقلة النشـاط الجسـدي، ولـذلك ینبغـي أن ت
لألطفال الفرص الكافیة بین الدروس لیحركوا أجسادهم ویلعبوا كمـا ینبغـي أن تكـون دروس الریاضـة 

  جذابة لهم كي یشاركوا فیها بصورة
فعالـــة كمـــا ینبغـــي تشـــجیع األوالد والبنـــات علـــى االهتمـــام بالنشـــاط والحركـــة خـــارج المدرســـة أیضـــا، 

ما عدا تلك العنیفة وحمل األثقـال التـي ال تناسـب كالنزهة والجري والسباحة والریاضة بصورة عامة، 
  هذه المرحلة من العمر.
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تشكل الحقیبة المدرسیة مشكلة حقیقیـة عنـد األطفـال، حیـث تكـون العضـالت نسـبیا ضـعیفة والعظـام 
والغضاریف طریة ال تتحمل حمل األوزان الثقیلة، وفي هذا اإلطار یمكن اعتبار الحقیبـة التـي تعلـق 

  تحمل على الظهر بأنها األفضل، بل ویمكن اعتبارها مفیدة إذا لم یكن الوزن زائدا.على األكتاف و 
حیــث أنهــا تقــوي عضــالت الكتفــین والظهــر وتســاعد فــي الحفــاظ علــى انتصــاب القامــة، أمــا الحقیبــة 
التي تحمل بالید فإنها تؤدي إذا كانت ثقیلة إلى میالن العمود الفقري والرقبـة إلـى الجهـة التـي یحمـل 

ا الطفــل الحقیبــة أو إلــى الجهــة المعاكســة، مــع مــا یرافــق ذلــك مــن اخــتالف فــي مســتوى األكتــاف، بهــ
ولــــذلك ینبغــــي أن ال تكــــون الحقیبــــة ثقیلــــة، ویفضــــل حملهــــا بصــــورة متناوبــــة بــــین الــــذراعین األیمــــن 

  واألیسر.
  

بغـي االهتمـام بـأن والطاولة تأثیرًا مهما على قوام التالمیذ والتلمیذات، ولـذلك ین» المقعد«إن للكرسي 
من أسـفل القـدم «تتوفر فیها الصفات المناسبة. ینبغي أن یكون ارتفاع الكرسي مساویًا لطول الساق 

بحیــث یكــون كامــل الفخــذ مرتكــزاً علــى الكرســي، دون أن یالمــس الكرســي الســاق مــن » إلــى الركبــة
  الخلف.

د الفقـري، وأن یدعمـه فـي منطقـة وینبغي أن یراعي المسند الخلفي للكرسي الشكل الفیزیولوجي للعمو 
التقعــر القطنــي، وینبغــي أن یــتمكن التلمیــذ مــن وضــع ذراعیــة علــى المقعــد بصــورة مریحــة، إذا كــان 
الكـوع مثنیـا بزاویـة قائمـة.أخیرًا نـود أن نـذكر بضـرورة تنبیـه التلمیـذ ألن یكتـب دون أن یحنـي عمـوده 

  الفقري.
  تسمم األطفال .. ضریبة اإلهمال**

، وخصوصًا أولئك الذین تتراوح أعمـارهم مـا بـین سـنة وخمـس سـنوات، یـأكلون ویشـربون إن األطفال
أي شيء تقریبًا. ومنها بعض المواد واألشیاء التي قد تكون ضارة بالصـحة إذا تناولهـا شـخص غیـر 
مخصصة له، أو إذا تم تناولها بكمیـات تختلـف عـن الجرعـات الموصـى بهـا. لـذا، یجـب بـذل الجهـد 
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ـــــــــــــــــدیهم.لحفـــــــــــــــــظ األشـــــــــــــــــیا ـــــــــــــــــاول أی ـــــــــــــــــدا عـــــــــــــــــن متن ـــــــــــــــــي قـــــــــــــــــد تضـــــــــــــــــر األطفـــــــــــــــــال بعی   ء الت
  _السموم:األطفال و 
یمكن ابتالعها أو تناثرها في العیـون أو انسـكابها علـى الجلـد أو استنشـاقها. كمـا أن األدویـة السموم 

  قــــــــد تصــــــــبح ســــــــامة أذا تناولهــــــــا شــــــــخص غیــــــــر موصــــــــوفة لــــــــه، أو إذا أخــــــــذت بكمیــــــــات كبیــــــــرة.
رعة زائـدة مـن أدویـة الحدیـد یعتبـر مـن أهـم مسـببات الوفـاة بالتسـمم وعلى سبیل المثال، فإن تناول ج

  لدى األطفال تحت سن السادسة فى الوالیات المتحدة
. وینـــدرج تحـــت قائمـــة مركبـــات الحدیـــد المســـببة للتســـمم، المقویـــات الفیتامینیـــة والمركبـــات المعدنیـــة 

ویــات الحدیــد المخصصــة المخصصــة لألطفــال ـ والتــي تؤخــذ یومیــا دون وصــفة طبیــة ـ وكــذلك مق
للنســاء الحوامــل. فــي معظــم الحــاالت، یتــرك الكبــار الفیتامینــات علــى أرفــف أو طاولــة المطــبخ حتــى 

  یتذكروا مواعید تناولها أو أوقات الجرعات الموصوفة ألطفالهم.
ومن المؤسف، أن بعض األطفال یتمكنون من الوصول إلى تلك األدویة، فتنتج عـن ذلـك الكـوارث  

  .المفجعة
مـن الســهل علــى األطفــال الوصــول إلــى المــواد التـي تخــزن فــي دوالیــب المغاســل أو التــي تتــرك علــى 
ـــــــال. ـــــــة تســـــــبب تســـــــمم األطف ـــــــرا مـــــــن هـــــــذه المـــــــواد المنزلی ـــــــه، أن كثی   الطـــــــاوالت. وممـــــــا یؤســـــــف ل

  تذكري: أن جرعة واحدة من محلول غسول الفم الموجود فى الحمامات قد تصیب الطفل بالتسمم.
ب األطفال بالتسمم إذا تناولوا أیا من مواد التنظیف األخرى، إذا كانت في متناول كذلك، قد یصا

  أیدیهم.وتشمل تلك المواد: منظفات الصحون والمالبس وتلمیع البالط والنشادر والكلور المبیض.
أیضا، قد تكون بعض النباتات المنزلیة سامة، ویمكن أن تشكل مصدرا للخطر بالنسبة لألطفال 

  قد یصاب الطفل بالتسمم إذا مضغ أوراق بعض النباتات المنزلیة مثل نبات الدفلي.الصغار.ف
هناك العدید من الحاالت التي قد یقع فیها الطفل في دائرة الخطر، ولعل أهمها أكل أو شرب أي   

من المواد التي تستخدم فى المنازل. لذا، یجب أن نتوقع كل ما یمكن أن یحدث وأن نحمى أطفالنا 
  لمواد السامة وذلك بإتباع الخطوات التالیة:من ا
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  نصائح لمنع حوادث التسمم:
  ؟ اشتري المواد المعبأة في عبوات ال یستطیع األطفال فتحها، واحتفظي بها في عبواتها األصلیة.
؟ قبل أن تستخدمي المنتج، اقرأ التعلیمات الموجودة على العبوة بدقة تامة واتبع ما ورد بها، ال 

  یختص باالحتیاطات الواجب اتباعها والتحذیرات. سیما فیما
؟ احفظي دائما المواد الكیمیائیة المنزلیة، بما فیها المبیدات الحشریة، فى خزانات مغلقة وبعیدا عن 

  متناول األطفال. ضع مزالج أمان على أبواب الخزانات التى یستطیع األطفال الوصول إلیها.
  دا، بعد الفراغ من استعمالها مباشرة.؟ احفظي مواد التنظیف المنزلیة بعی

؟ مواد التجمیل، بما فیها مواد العنایة بالطفل، قد تسبب إصابات خطیرة لألطفال الصغار إذا لم 
  تستخدم بطریقة صحیحة.احتفظي بتلك المواد بعیدة عن متناول أیدي األطفال.

دة عن متناول أیدي األطفال. ؟ احفظي جمیع األدویة، بما فیها مركبات الفیتامینات والحدید، بعی
  یجب االحتفاظ بها فى الخزانات المخصصة لألدویة.

  ؟ عند تناول أو إعطاء األدویة لألطفال ال تقولي لهم أنها حلوى فقد یصدقك األطفال.
؟ عندما تقومي بزیارة األهل أو األصدقاء، راقبي أطفالك لمنعهم من الوصول إلى مواد التنظیف 

  واألدویة....الخ.
  ؟ تأكدي من أن النباتات الموجودة فى منزلك لیست سامة.

؟ یجب تنبیه األشخاص الذین یقومون برعایة أطفالك كالمربیات واألجداد واألصدقاء وتذكیرهم 
  د المنزلیة واألدویة على الصغار.بمخاطر الموا
  تربویة ودینیة للعنایة بطفلكذهبیة و  نصائح                      
هذه النصائح القلیلة علي سـبیل المثـال ال الحصـر للعنایـة بطفلـك أو أطفالـك وهـي مـن  أختاه ..إلیك
التي أهملناهما فكـان مـن أهـم نتـائج  -صلى اهللا علیه وسلم  -كتاب اهللا وسنة رسوله  -تعالیم دینك

یمـه هذا اإلهمال العقوق والجحود للوالدین ، ومن ثـم ینبغـي العنایـة بتعلـیم طفلـك آداب اإلسـالم وتعال
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ومراقبته وتوجیهه وعقابه حتي یشب علي االستقامة والخلق الحسن ولـیكن اهتمامـك بـذلك علـي قـدر 
  اهتمامك بصحته وربما أكثر واهللا المستعان

  طفلك واللعب المباح مع أصدقائه :-
اللعب واللهو المباح لألطفال أمر في حد ذاته ال غبار علیه ،ولقد كان األطفال في عهـد رسـول اهللا 

یلعبون أمام عینیه وكـان ال یمـنعهم بـل كـان یكـره أن ینهـاهم عـن متعـتهم  -صلى اهللا علیه وسلم  -
  مـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــم یكـــــــــــــــــن فیـــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــرر دینـــــــــــــــــي أو صـــــــــــــــــحي وفـــــــــــــــــي ذلـــــــــــــــــك أدلـــــــــــــــــة منهـــــــــــــــــا:

  عن عائشة رضي اهللا عنها قالت : -
"واهللا لقــد رأیــت النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم یقــوم علــى بــاب حجرتــي والحبشــة یلعبــون بــالحراب فــي  
مسجد ورسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم یسترني بردائه ألنظـر إلـى لعـبهم بـین أذنـه وعاتقـه ثـم یقـوم ال

  )١(من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قدر الجاریة الحدیثة السن الحریصة على اللهو"
 قال : كان رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم مـن أحسـن النـاس خلقـا -رضي اهللا عنه -وعن انس - 

فأرسلني یوما لحاجة فقلت : واهللا ال أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرنـي بـه رسـول اهللا صـلى 
اهللا علیه وسلم فخرجت حتى أمر على صبیان وهم یلعبون في السوق فإذا برسول اهللا صلى اهللا 
 علیه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي قال : فنظرت إلیـه وهـو یضـحك فقـال : " یـا أنـیس أذهبـت

  )٢رتـــــــــــــــــــــك ؟ " . قلـــــــــــــــــــــت : نعـــــــــــــــــــــم أنـــــــــــــــــــــا أذهـــــــــــــــــــــب یـــــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــــول اهللا .."(حیـــــــــــــــــــــث أم
وینبغــي لــألم أن تــروض أبنهــا علــي الریاضــة التــي تحفــزه علــي التفــوق واإلبــداع ال لمجــرد اللعــب 
واللهــو فقــط، مــع األخــذ بعــین االعتبــار طبیعــة مــن یلعــب معهــم مــن القرنــاء وتوجیهــه وعــدم تــرك 

 ًا فهذا عواقبه ال تخفي عن العقالء .الحبل علي الغارب بحجة انه طفل ال یدرك شیئ

  قال "حامد الغزالي" في اإلحیاء ما مختصره :- 
أعلم أن الطریق في ریاضة الصبیان من أهم األمور وأوكدها والصبیان أمانة عند والدیه وقلبه 

                                                 
  )٨٩٢أخرجه مسلم في صالة العیدین ( -- ١
  
  )٢٣١٠أخرجه مسلم في الفضائل ( -  ٢
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الطاهر جوهرة نفیسة ساذجة خالیة عن كل نقش وصورة وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما 
إلیه فإن عود الخیر وعلمه نشأ علیه وسعد في الدنیا واآلخرة وشاركه في ثوابه أبوه وكل یمال به 

معلم له ومؤدب وٕان عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة القیم علیه 
  ٦التحریم/- ِلیُكْم َناًرا "والوالي له وقد قال اهللا عز وجل" َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأهْ 

ومهما كان األب یصونه عن نار الدنیا فبأن یصونه عن نار اآلخرة أولى وصیانته بأن یؤدبه 
  ویهذبه ویعلمه محاسن األخالق ویحفظه من القرناء السوء .اهـ

  طفلك والمدرسة:-
للذهاب للمدرسة أختاه..البیت والمدرسة تأثیرهما علي سلوكیات طفلك عظیم جدًا ..والطفل یتعطش 
  كما یذهب غیره من أشقائه فهو أمر جدید علیه وعالم غریب یرید أن یكتشفه ویراه..

ومن ثم ینبغي المتابعة الدقیقة له من جانبك وهو یخطوا خطواته األولي في التعلیم، وینبغي 
مع التوجیه مساعدته في البدایة وعدم إرهاقه بالمذاكرة ،بل اتركیه علي طبیعته في سنواته األولي 

  واإلرشاد وبیان الصواب من الخطأ له لیكون مدركًا ألفعاله.
وكلما تقدم في تعلیمه وزادت سنوات عمره وتوسعت مداركه واهتماماته...علیك بتغییر أسلوبك من 
التسامح الشدید إلي زرع روح االلتزام فیه والتفرقة بین وقت اللعب واللهو وبین المذاكرة والتحصیل 

  عه بین هذا وذاك حتي ال یطغي أحدهما علي اآلخر .والتسیق م
وینبغي أن تعلمي أن طفلك أو أطفالك في سنواتهم األولي یتأثرون بكالمك وتوجیهاتك أكثر من 

  تأثرهم بما یتعلمونه في المدرسة..لماذا؟
هللا ألنك أول السباقین بالحق إلى عقل أبنائها وبناتها، ومن ثم لتكن توجیهاتك أساسها تعالیم ا

ولتكن تربیتك لهم إسالمیة سلیمة وتذكري أن أطفالك في سنواتهم  - صلى اهللا علیه وسلم  - ورسوله 
األولي ال یملكون إال التلقي والتقلید والمحاكاة ، ولما كان تأثرهم بك أعظم فأن ما تزرعیه في 
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عنه، قال: قال  نفوسهم سیظل دومًا هو األسبق إلي فكره وعقله وتذكري حدیث أبي هریرة رضي اهللا
  ) ١»(ما من مولود إال یولد على الفطرة : «  - صلى اهللا علیه وسلم  - رسول اهللا 

- ُم }ثم یقول: اقرءوا: { ِفْطَرَة اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْیَها َال تَْبِدیَل ِلَخْلِق اللَِّه َذِلَك الدِّیُن اْلَقیِّ 
  ٣٠الروم/

ه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه، كما تُنَتج البهیمُة بهیمًة جمعاء، هل فأبوا« وفي روایة للبخاري : 
ثم یقول أبو هریرة : { ِفْطَرَة اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْیَها َال َتْبِدیَل ِلَخْلِق » تحسون فیها من جدعاء 

  اللَِّه َذِلَك الدِّیُن اْلَقیُِّم }
  طفلك والصالة هللا تعالي:-

.من المعلوم والمالحظ حب األطفال لتقلید والدیهم ، وال ریب أنك الحظتي عند صالتك في أختاه.
  بیتك وقوف طفلك بجانبك یركع ویسجد معك..

وال ریب إن هذا قد أسعدك ولكن الطفل سرعان ما یمل ومن ثم حرضیه علي الصالة معك بما 
ویتعود علیها فأن وصل لسن السابعة  یحب مكأفأة وتشجیعًا له بین الفینة والفینة حتي یحب الصالة

تأمریه بها وان وصل للعاشرة وتكاسل عنها اضربیه برفق حتي یواظب علیها، ودلیل ذلك قول النبي 
:" مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنین واضربوهم علیها وهم أبناء - صلى اهللا علیه وسلم  - 

   )٢عشر وفرقوا بینهم في المضاجع "(
  مختصره: القدیر للمناوي ما جاء في فیض

مروا ) وجوبا ( أوالدكم ) وفي روایة أبناءكم ..( بالصالة ) المكتوبة ( وهم أبناء سبع سنین 
واضربوهم علیها وهم أبناء عشر سنین ) یعني إذا بلغ أوالدكم سبعا فأمروهم بأداء الصالة لیعتادوها 

ل ابن عبد السالم : أمر لألولیاء والصبي غیر ویأنسوا بها فإذا بلغوا عشرا فاضربوهم على تركها قا
                                                 

أنظر صحیح سنن أبي  - ) ٢) (٢٦٥٨) ومسلم في القدر (١٣٥٨جزء من حدیث أخرجه البخاري في الحنائز( - ١
  )٥٧٢) والمشكاة لأللباني (٤٩٥داود (

  
٢  -  
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مخاطب إذ األمر باألمر بالشيء لیس أمرا بذلك الشيء ( وفرقوا بینهم في المضاجع ) أي فرقوا 
بین أوالدكم في مضاجعهم التي ینامون فیها إذا بلغوا عشرا حذرا من غوائل الشهوة وٕان كن أخواته 

  قال الطیبي :
  تأدیبا ومحافظة ألمر اهللا كله  الطفولةالتفرق بینهم في المضاجع في جمع بین األمر بالصالة و  

  ا لهم .اهـوتعلیمً 
  طفلك وآداب االستئذان:-

علیك تعلیم طفلك آداب االستئذان فال یدخل حجرتـك أال بعـد طـرق البـاب واجعلیـه یخـرج كلمـا نسـي 
فهـذا ال ریـب مـن شـأنه وأشـعریه بالغضـب منـه أن لـم یسـتأذن ،ودخل حتي ال تكون عـادة سـیئة منـه 

غــرس روح االلتــزام واحتــرام خصوصــیات الغیــر فــي نفســه، ولقــد حــث اهللا تعــالي علــي ذلــك فقــال جــل 
  شأنه:

ِمـْن َقْبـِل  ُكْم ثَـَالَث َمـرَّاتٍ ( یَایَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِلَیْسَتْأِذْنُكُم الَِّذیَن َمَلَكْت َأْیَماُنُكْم َوالَِّذیَن َلْم َیْبُلُغوا اْلُحُلَم ِمـنْ  
ــَالُث َعــْوَراٍت َلُكــْم لَــ ــْن َبْعــِد َصــَالِة اْلِعَشــاِء َث ْیَس َصــَالِة اْلَفْجــِر َوِحــیَن َتَضــُعوَن ِثَیــاَبُكْم ِمــَن الظَِّهیــَرِة َوِم

اللَّـُه َلُكـُم اْآلََیـاِت َواللَّـُه  َعَلْیُكْم َوَال َعَلْیِهْم ُجَناٌح َبْعَدُهنَّ َطوَّاُفوَن َعَلْیُكْم َبْعُضـُكْم َعَلـى َبْعـٍض َكـَذِلَك ُیَبـیِّنُ 
  )٥٨َعِلیٌم َحِكیٌم (

  النور –} 
  قال ابن كثیر في تفسیرها ما مختصره:

هذه اآلیات الكریمات اشتملت علـى اسـتئذان األقـارب بعضـهم علـى بعـض ومـا تقـدم فـي أول السـورة 
هم خـدمهم ممـا ملكـت فهو استئذان األجانب بعضهم على بعض فأمر اهللا تعالى المؤمنین أن یستأذن

  :أیمانهم وأطفالهم الذین لم یبلغوا الحلم منهم في ثالثة أحوال
( األول ) من قبل صالة الغداة ألن الناس إذ ذاك یكونون نیاما في فرشهم { وحین تضعون ثیابكم  

من الظهیرة } أي في وقت القیلولة ألن اإلنسان قـد یضـع ثیابـه فـي تلـك الحـال مـع أهلـه { ومـن بعـد 
  ..الة العشاء }ص
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ألنه وقت النوم فیؤمر الخدم واألطفال أن ال یهجموا علـى أهـل البیـت فـي هـذه األحـوال لمـا یخشـى  
  :من أن یكون الرجل على أهله أو نحو ذلك من األعمال ولهذا قال

لوا في حال غیـر هـذه األحـوال { َثَالُث َعْوَراٍت َلُكْم َلْیَس َعَلْیُكْم َوَال َعَلْیِهْم ُجَناٌح َبْعَدُهنَّ } أي إذا دخ 
فـال جنــاح علـیكم فــي تمكیــنكم مـن ذلــك إیــاهم وال علـیهم إن رأوا شــیئا فـي غیــر تلــك األحـوال ألنــه قــد 

فــي الخدمــة وغیــر ذلــك ویغتفــر فــي الطــوافین مــا ال  أيأذن لهــم فــي الهجــوم وألنهــم طوافــون علــیكم 
  یغتفر في غیرهم .. .اهـ

  
  
  

  تهم األسرة فتاوى
ئدة أن أنهي هذا الكتاب بإلقاء بعض الضوء علي أمور ومشاكل تقع في محیط األسـرة رأیت من الفا

  سواء من جانب الزوج وزوجه أو من جانب األبناء..
و یكثـر الحاجـة لمعرفــة حقیقتهـا مــن جهـة الشــرع المطهـرة مــن أجـل مرضــاة اهللا تعـالي ودوام وفضــله 

  وكرامته علي استقرار األسرة وسعادتها..
وهو في غني  -رحمه اهللا –األسرة للشیخ ابن العثیمین هیئة سؤال وجواب من فتاوي  وطرحتها علي

  .عن التعریف واهللا المستعان.
**************  

   
/مــن بــین األدوات التــي تســتخدمها المــرأة لغــرض التجمیــل مــا یســمي ( بالباروكــة ) وهــى الشــعر ١س

  ستخدمها ؟ المستعار الذي یوضع علي الرأس ، فهل یجوز للمرأة أن ت
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ج/ الباروكة محرمة وهي داخلة في الوصل وٕان لم یكن وصـال ، فهـي تظهـر رأس المـرأة علـي وجـه 
. )١(أطول من حقیقته فتشبه الوصل ، فلقـد لعـن النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم  الواصـلة والمستوصـلة 

 رباروكة لیستلكن إن لم یكن علي راس المرأة شعر أصال كأن تكون قرعاء فال حرج من استعمال ال
العیب ، ألن إزالة العیوب جائزة، ولهذا أذن النبي صلى اهللا علیه وسلم  لمن قطعت أنفه فـي إحـدى 
الغــزوات أن یتخــذ أنفــا مــن ذهــب ، ومثــل أن یكــون فــي أنفــه اعوجــاج فیعدلــه ، أو إزالــة بقعــة ســوداء 

  مثال ، فهذا ال بأس به .
ال فهذا هو الممنوع ، واستعمال الباروكة أما إن كان لغیر إزالة عیب كالوشم والنمص مث

 إذن وال رضا فیما حرمه اهللا . ال حتى لو كان بإذن الزوج ورضاه حرام ، ألنه 

/ یالحـــظ علـــى بعـــض النســـاء أنهـــن یعمـــدن إلـــي إزالـــة أو ترقیـــق شـــعر الحـــاجبین وذلـــك لغـــرض ٢س
  الجمال والزینة فما حكم ذلك ؟

  هذه المسألة تقع على وجهین : 
: أن یكون ذلك بالنتف فهذا محرم وهو مـن الكبـائر ، ألنـه  مـن الـنمص الـذي  ولالوجه األ 

  لعن النبي صلى اهللا علیه وسلم  فاعله . 
: أن یكون على سبیل القّص والحّف ، فهذا فیه خالف بین أهل العلم هل یكون مـن الـنمص الثاني 

  أم ال ؟ واألولي تجنب ذلك . 
بحیــث ینبـت فــي أمـاكن لــم تجـر العــادة بهـا ، كــأن یكـون للمــرأة  أمـا مــا كـان مــن الشـعر غیــر المعتـاد

  خالف المعتاد وهو مشّوه للمرأة شارب ، أو ینبت على حدها شعر ، فهذا ال بأس بإزالته ، ألنه 

                                                 
) ، ومسلم ، كتاب اللباس ، باب تحریم فعل ٥٩٤٧رواه البخاري ، كتاب اللباس ، باب المستوشمة رقم (  (1)

 )٢١٢٤الواصلة رقم (
  ) ٢١٢٨اریات رقم (رواه مسلم كتاب اللباس ، باب النساء الكاسیات الع  (2)
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أمــا الحاجــب فــإن مــن المعتــاد أن تكــون رقیقــة دقیقــة ، وأن تكــون كثیفــة واســعة ، ومــا كــان 
 یعدونه عیبا بل یعدون فواته جمـاال أو وجـوده جمـاال ، ولـیس معتادا فال یتعرض له ، ألن الناس ال

  من األمور آلتي تكون عیبا حتى یحتاج اإلنسان إلي إزالته .   
  

/هــل یجــوز للمــرأة اســتعمال المكیــاج الصــناعي لزوجهــا ؟ وهــل تجــوز أن تظهــر بــه أمــام أهلهــا ٣س
  وأمام نساء مسلمات ؟ 

لمشــروعة مــن األمــور التــي ینبغــي لهــا أن تقــوم بهــا ، فــألن * تتجمــل المــرأة لزوجهــا فــي الحــدود ا   
المرأة كلما تجملت لزوجها كان ذلك أدعي إلي محبته لها وٕالـي االئـتالف بینهمـا ، وهـذا مـن مقاصـد 

  الشریعة ، فالمكیاج إذا كان یجملها وال یضرها فإنه ال بأس به وال حرج . 
لتالى تتغیر به بشرة الوجه تغیرا قبیحا قبـل زمـن ابولكني سمعت أن المكیاج یضر بشرة الوجه وأنه و 

تغیرهــا فــي الكبــر ، وأرجــو مــن النســاء أن یســألن األطبــاء عــن ذلــك . فــإذا ثبــت ذلــك كــان اســتعمال 
المكیاج إما محرما أو مكروها علي األقل ، ألن كـل شـي یـؤدى باإلنسـان إلـي التشـویه والتقبـیح فإنـه 

  إما محرم وٕاما مكروه . 
بة أود أن أذكـــر مـــا یســـمي ب ( المنـــاكیر ) وهــو شـــي یوضـــع علـــي األظـــافر تســـتعمله وبهــذه المناســـ

المــرأة ولــه قشــرة ، وهــذا ال یجــوز اســتعماله للمــرأة إذا كانــت تصــلي ، ألنــه یمنــع وصــول المــاء فــي 
الطهــارة ، وكــل شــي یمنــع وصــول المــاء فإنــه ال یجــوز اســتعماله للمتوضــي أو المغتســل ، ألن اهللا 

تمنـع  ) ومـن كـان علـى أظفارهـا منـاكیر فإنهـا٦ِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْیِدَیُكْم)(المائدة: من اآلیةیقول : ( َفاغْ 
وصول الماء ، فال یصدق علیها أنها غسلت یدها فتكـون قـد تركـت فریضـة مـن فـرائض الوضـوء أو 
الغســــل ، وأمــــا مــــن كانــــت ال تصــــلى فــــال حــــرج علیهــــا إذا اســــتعملته إال أن یكــــون هــــذا الفعــــل مــــن 

  خصائص نساء الكفار ، فإنه ال یجوز لما فیه التشبه بهم . 
ـــبس الخفـــین ،  وأنـــه یجـــوز أن  ولقـــد ســـمعت أن بعـــض النـــاس أفتـــى بـــأن هـــذا مـــن جـــنس ل
تستعمله المرأة لمدة یوم ولیلة إن كانت مقیمة ، ومدة ثالثة أیام إن كانـت مسـافرة ، ولكـن هـذه فتـوى 



 ٤٠

حــق بــالخفین ، فــإن جــاءت الشــریعة بالمســح علیهمــا غلــط ولــیس كــل مــا ســتر النــاس بــه أبــدانهم یل
للحاجة إلي ذلك غالبا فإن القدم محتاجة للستر ، ألنها تباشر األرض والحصى والبرودة وغیـر ذلـك 
، فخصــص الشــارع المســح بهمــا . وقــد یــدعى قیاســها علــى العمامــة ولــیس بصــحیح ، ألن العمامــة 

ن فریضة الرأس هي  المسح بخالف الوجه فـإن محلها الرأس ، والرأس فرضه مخفف من أصله ، فإ
فریضته الغسل ، ولهذا لم یبح النبي صلى اهللا علیه وسلم  أن تمسح القفازین مـع أنهمـا یسـتران الیـد 

 .  
وفــي الصــحیحین مــن حــدیث المغیــرة بــن شــعبة : ( أن النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم  توضــأ 

فـدّل هـذا علـى  )١(أخرج یدیـه مـن تحتهـا فغسـلها)وعلیه جبة ضیقة الكمین فلم یستطع إخراج یدیه ، ف
أنه ال یجوز لإلنسان أن یقیس أي  حائل یمنع وصول الماء علي العمامة وعلى الخفـین ، والواجـب 
علــى المســلم أن یبــذل غایــة جهــده فــي معرفــة الحــق ، وأن ال یقــدم علــى فتــوى إال وهــو یشــعر أن اهللا 

  هللا عز وجل .تعالى سائله عنها ، ألنه یعبر عن شریعة ا
   

  /ما حكم لبس المالبس الضیقة والبنطلون للمرأة ؟ ٤س
* المالبــس الضــیقة للمــرأة ولــبس البنطلــون غیــر الئــق فــإن كــان یراهــا غیــر محارمهــا فــال شــك فــي 
تحریمـــه،ألن فـــي ذلـــك فتنـــه عظیمـــة . وقـــد جـــاء عـــن رســـول اهللا صـــلى اهللا علیـــه وســـلم  أنـــه قـــال : 

ا بعد ، نساء كاسیات عاریات مائالت ممیالت ) إلي آخر الحدیث ، (صنفان من أهل النار لم أرهم
وقـد فسـر بعـض أهـل العلـم معنـي الكاسـیات العاریـات بأنهـا  المـرأة تلـبس ثیابـا لكنهـا ال تسـترها سـترا 

  كامال إما لضیقها وٕاما لخفتها وٕاما لقصرها ، وعلى هذا فعلى المرأة أن تحترز من ذلك .
   

یسمي الجینز یفصل بطرق مختلفـة لمالبـس األطفـال بنـین وبنـات یمتـاز  /یوجد نوع من القماش٥س
بالمتانــة ، واإلشــكال أن هــذه الخامــة یلبســها الكفــار وغیــرهم بطریقــة البنطلــون الضــیق وهــو مشــهور 

                                                 
  )٢٧٤) ، ومسلم ، كتاب الطھارة ، باب المسح على الخفین رقم (٣٦٣رواه البخاري ، كتاب الصالة ، باب في الجبة الشامیة  رقم (  (1)
  )٨تقدم تخریجھ ص (   (2)



 ٤١

ـــون الضـــیق بمعنـــى  ومعـــروف ، والســـؤال هـــو اســـتعمال هـــذا القمـــاش بأشـــكاله المختلفـــة غیـــر البنطل
  یدخل في التشبه ؟  استعماله لمتانته وجودته هل

التشبه معناه هو أن یقوم اإلنسان بشـي یخـتص بالمتشـبه بهـم ، فـإذا هـذه القماشـة أو غیرهـا 
علي وجه یشبه لباس الكفار فقد دخل في التشبه ، أما مجرد أن یكون لباس الكفار من هـذا القمـاش 

م مخالفــا لطریقــة ولكــن یفصــل علــي وجــه آخــر مغــایر لمالبــس الكفــار ، فــإن ذلــك ال بــأس بــه مــا دا
  الكفار حتى لو اشتهروا بها ما دام أن الهیئة لیست ما یلبسه الكفار . 

/هــل یجــوز للمــرأة أن تصــفف شــعرها بالطریقــة العصــریة ولــیس الغــرض التشــبه بالكــافرات ولكــن ٦س
  للزوج ؟ 

الذي بلغني عن تصفیف الشعر أنه یكون بأجرة باهظـة كثیـرة قـد تصـفها بأنهـا إضـاعة مـال 
لذي أنصح به نساءنا أن یتجنبن هذا الترف ، وللمرأة أن تتجمل لزوجها على وجـه ال یضـیع بـه ، وا

 المال هذا الضیاع ، فإن النبي صلى اهللا علیه وسلم  نهى عن إضاعة المال . 

.  
  ما حكم تقصیر الشعر من الخلف إلي الكتفین للمرأة ؟/٧س

یكــره للمــرأة قــص شــعرها إال فــي حــج أو تقصــیر الشــعر للمــرأة كرهــه أهــل العلــم ، وقــالوا إنــه 
  عمرة ، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة رحمهم اهللا . 

وبعض أهل العلم حّرمه ، وقال :إنه ال یجوز . والـبعض اآلخـر أباحـه بشـرط أن ال یكـون فیـه تشـبه 
ب ، ألن بغیر المسـلمات ، أو تشـبه بالرجـال . فـإن تشـبه المـرأة بالرجـل محـرم ، بـل مـن كبـائر الـذنو 

النبـــي صـــلى اهللا علیـــه وســـلم  قـــال: (لعـــن المتشـــبهات مـــن النســـاء بالرجـــال ، ولعـــن المتشـــبهین مـــن 
  . الرجال بالنساء ) 



 ٤٢

فتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال مـن كبـائر الـذنوب . فـإذا جعلـت المـرأة رأسـها مشـابها 
لطرد واإلبعاد عن رحمة اهللا.وأما التشبه لرأس الرجل فإنها داخلة في اللعن والعیاذ باهللا ، واللعن هو ا

  )٢(بغیر المسلمات فقد قال النبي صلى اهللا علیه وسلم(من تشبه بقوم فهو منهم)
واألولى أن ال تقصه ال من األمام وال من الخلف ألنني ال أحب نساؤنا تتلقى كل مـا وارد جدیـد مـن 

قي مثل هذه األمور قد یؤدي إلي مـا ال تحمـد العادات والتقالید التي ال تفید ، ألن انفتاح صدورنا لتل
عقباه ، من التوسـع فـي أمـور ال یبیحهـا الشـرع ، قـد یـؤدي إلـي تبـرج بالزینـة كمـا تبرجـت النسـاء فـي 

  أماكن أخرى ، وقد یؤدي أن تكشف المرأة وجهها ، وكشف وجهها لألجانب حرام . 
  هل یجوز صبغ الشعر البیض بالصبغ األسود ؟ /٨س

ب باألسود حرام ، ألن النبي صلى اهللا علیه وسلم  أمر باجتنابه قال:(غیروا هذا تغییر الشی
  )٣(الشیب وجنبوه السواد ) 

ولقد ورد الوعید الشدید على من یصبغ بالسواد ، وهذا یقتضـي أن یكـون مـن كبـائر الـذنوب 
مضـادة لخلـق اهللا . فالواجب على المسلم والمسلمة تجنب ذلك لما فیه من النهي والوعید ، وألن فیه 

، فإن هذا الشیب جعلـه اهللا عالمـة علـى الكبـر فـي الغالـب ، فـإذا عكسـت ذلـك بصـبغه بالسـواد كـان 
فیه المضادة لحكمة اهللا في خلقه ، ولكن ینبغي تغییره بغیر السواد كالحمرة والصفرة ، وكذلك باللون 

ذا ال بأس به وبـه یحصـل الخیـر الذي  یكون بین الحمرة والسواد ، مثل أن یكون الشعر أدهم فإن ه
  باتباع السنة ، وتجنب نهي الرسول صلى اهللا علیه وسلم  . 

مــا حكــم تخضــیب الیــدین بالنســبة للمــرأة بالحنــاء . وهــل ورد فــي ذلــك عــن النبــي صــلى اهللا /٩س
  علیه وسلم  ؟ وما حكم لو شمل ذلك باطن الید دون األظافر ؟ 

علیــه النســاء ، وهــو عــادة اتخــذت للزینــة ، ومــا دام فیهــا  الخضــاب بالحنــاء فــي الیــدین ممــا تعارفــت
  جمال للمرأة فالمرأة مطلوب منها التزین لزوجها سواء شمل ذلك األظافر أو لم یشملها . 

                                                 
  . )٤٠٣١رواه أبو داوود ، كتاب اللباس ، باب في لبس الشھرة رقم (  ) ٢(
  ) .٢١٠٢باس، باب في صبغ الشعر وتغییر الشیب رقم (رواه مسلم كتاب الل )٣(



 ٤٣

أما المناكیر للمرأة التي لیست حائضا فهي حرام ، ألنها تمنع وصول المـاء إلـي البشـرة فـي الوضـوء 
 إال إذا كانت تزیله عند الوضوء . 

   
ــدكاكین بالســوق ، /١٠س ــم فیهــا أصــحاب ال هــل صــوت المــرأة حــرام للدرجــة التــي ال تكل

  لشراء حاجتها بدون تنعیم أو تمییع للصوت ، وكذلك تخیط ثیابها عند الخیاط في احتشام ؟ 
* كــالم المــرأة لــیس بحــرام ولــیس بعــورة ، ولكــن إذا أالنــت القــول ، وخضــعت بــه ، وحكــت 

فال تخضعن بالقول فیطمع الـذي فـي فذلك هو المحرم ، لقوله تعالى (  على شكل یحصل به الفتنة
 ) . فلـم یقـل اهللا تعـالى فـال تكلمـن الرجـال بـل قـال٣٢) ( األحـزاب :  قلبه مرض وقلن قـوال معروفـا

  فال تخضعن بالقول ، والخضوع بالقول  أخص من مطلق الكالم . 
بـأس بـه ، فقـد كانـت المـرأة تـأتي إلـى النبـي صـلى إذن فكالم المرأة للرجل إذا لم یحصل به فتنة فال 

اهللا علیــه وســلم  فتكلمــه فیســمع النــاس كالمهــا ، وهــي تكلمــه وهــو یــرد علیهــا ، ولــیس ذلــك بمنكــر. 
ولكن البد أن ال  یكون في هذه الحال خلوة بها إال بمحـرم ، وعـدم فتنـة ، ولهـذا ال یجـوز للرجـل أن 

  ا نفسیا ، أم استمتاعا جنسیا إال أن تكون زوجته . یستمتع بكالمها سواء كان ذلك استمتاع
قرأت بخطكم جوابا یقول : للمرأة أن تكشف لمحارمهـا عـن الوجـه والـرأس والرقبـة والكفـین /١١س

والذراعین والقدمین والساقین ، وتستر ما سوى ذلك ، فهـل هـذا الكـالم علـى إطالقـه خصوصـا أن 
  لألطفال والنساء عموما فأنه  ال یجوز ؟ موقفكم حفظكم اهللا ـ من المالبس القصیرة 

* نحن إذا قلنا یجوز أن تكشف عـن كـذا وكـذا لـیس معنـاه أن تكـون الثیـاب إلـي هـذا الحـد، 
لنفرض أن المرأة علیها ثوب إلي الكعب ثم انكشف ساقها لشغل أو غیر شغل فأنها ال تأثم بهـذا إن 

   لم یكن عندها إال المحارم ، أو لم یكن غیر النساء .
أمـا اتخــاذ الثیــاب القصــیرة فإننــا ننهــي ونحــذر منــه ألننــا نعلــم ـ وٕان كــان جــائزا ـ أنــه ســوف یتــدهور 
الوضع إلي أكثر من ذلك كما هو العادة في غیر هذا ، أن الناس یفعلون الشي في أول األمر على 

أن قـول  وجه مباح ، ثم یتدهور الوضع حتى ینحـدروا بـه إلـي أمـر محـرم ال إشـكال فـي تحریمـه،كما



 ٤٤

لـیس معنـاه أن المـرأة یجـوز أن )١(الرسول صـلى اهللا علیـه وسـلم ( ال تنظـر المـرأة إلـي عـورة المـرأة ) 
تلبس ما یستر ما بین سرتها وركبتها فقط وال أحد یقول بهذا ، لكن المعنى أنه لو انكشف من المرأة 

ة للمـــرأة مـــع المـــرأة ، الصـــدر وكـــذلك الســـاق مـــع كـــون الثـــوب وافیـــا فـــإن ذلـــك ال یحـــرم نظـــره بالنســـب
ولنضرب مثال امرأة ترضع ولدها فأنكشف ثدیها من أجل إرضاع الولـد ، ال نقـول للمـرأة األخـرى أن 
نظرك لهذا الثدي حرام،ألن هذا لیس من العورة ، أما أن تأتي امرأة تقول :  أنا ما ألـبس إال سـرواال 

وز ، وقـد ذكـر شـیخ اإلسـالم ابـن تمیمـة ـ یسـتر مـا بـین السـرة والركبـة فـال أحـد یقـول بهـذا ، و ال یجـ
رحمه اهللا ـ أن لباس الصحابیات كان من كف الید إلي كعب الرجل ، هذا إذا كـن فـي بیـوتهن ، أمـا 
إذا خرجن إلي السوق فمعروف حدیث أم سلمة أن المرأة ترخي ثوبهـا ، فقـد رخـص لهـا النبـي صـلى 

  كشف قدماها إذا مشت . اهللا علیه وسلم  أن ترخیه إلي ذراع من أجل أال تن
   

عندما تضطر المرأة إلي الذهاب للطبیـب للفحـص علیهـا فـإن ذلـك یسـتلزم أن تظهـر شـیئا /١٢س
  من جسدها ـ فما حكم الشرع من ذلك ؟ 

إن ذهاب المرأة للطبیب عند عدم وجود طبیبة ال بأس بـه ، ویجـوز أن تكشـف للطبیـب كـل 
معهــا محـرم وبـدون خلـوة مـن الطبیـب بهـا ، ألن الخلــوة  مـا یحتـاج إلیـه إال أنـه ال بـد أن یكـون هنـاك

محرمة وهذا من باب الحاجة ، وقد ذكر أهل العلم ـ رحمهم اهللا ـ أنـه إنمـا أبـیح مثـل هـذا ألنـه محـرم 
  تحریم الوسائل ، وما كان تحریمه بتحریم الوسائل فأنه یجوز عند الحاجة إلیه 

   
   

ا تعلـیم أو تســلیة األطفــال وتأخــذ فـي القصــص هنــاك بعـض القصــص الهــدف منهــ/١٣س
أشـكاال مختلفـة ، فبعضـها یحكـي واقـع حیوانـات تـتكلم ، فمـثال لكـي نعلـم الطفـل أن عاقبـة الكـذب 

                                                 
  ).٣٣٨رواه مسلم ، كتاب الحیض ، باب تحریم النظر إلى العورات رقم (   (1)



 ٤٥

وخیمة تحكي أن ثعلبا مثل دور طبیب حتى یكذب علـى الدجاجـة ویخـدعها ، ثـم وقـع الثعلـب فـي 
 حفرة بسبب كذبه فما رأیكم بهذا النوع ؟ 

یها ، ألنها إخـراج لهـذه الحیوانـات عمـا خلقـت علیـه مـن كونهـا تـتكلم هذه أتوقف فالجواب : 
 وتعالج وتعاقب،وقد یقال إن المقصود ضرب المثل ، فأنا أتوقف فیه ما أقول فیها بشي . 

هناك نوع آخـر مـن القصـص أن األم قـد تحكـي قصـة لطفلهـا ممكنـة الوقـوع وٕان لـم تكـن قـد 
ن آذى جیرانه وصعد على جدارهم  فوقع وانكسرت یده وقعت فنقول مثال : إن هناك طفل اسمه حس

، فما حكم مثل هذا النوع مـن القصـص الـذي قـد یـتعلم الطفـل مـن خاللـه بعـض الفضـائل والخصـال 
 الحمیدة ، هل هي كذب ؟ 

الظاهر أنها إذا قیلت على سبیل التمثیل بأن یقال : إن هناك طفـل أو ولـد أو مـا الجواب : 
، یجعـل كأنـه أمـر واقـع أنـه ال بـأس بـه ، ألن هـذا مـن بـاب التمثیـل ولـیس  أشبه بدون أن یعین اسم

 أمرا واقعا ، وعلى كل حال فهذا ال بأس به ، ألن فیه فائدة ولیس فیه مضرة . 
هناك كثیر من مالبس األطفال فیها صور لذوات األرواح ، وبعض هذه المالبس / ١٤س

فـال دون الثالثـة ، ومنهـا مـا ال یمـتهن بـل یحـافظ مما یمتهن مثل الحذاء والمالبس الداخلیة لألط
  علیها وعلى نظافتها ، فما حكم هذه المالبس ؟ 

یقـول أهـل العلـم : إنـه یحـرم إلبـاس الصـبي مـا یحـرم إلباسـه كبیـر ، ومـا كـان فیـه الجواب : 
صـــور فإلباســـه الكبیـــر حـــرام . فیكـــون إلباســـه الصـــغیر حرامـــا أیضـــا ، وهـــو كـــذلك . والـــذي ینبغـــي 

لمین أن یقــاطعوا مثــل هــذه الثیــاب واألحذیــة حتــى ال یــدخل علینــا أهــل الشــر والفســاد مــن هــذه للمســ
  النواحي ، وهي إذا قوطعت فلن یجدوا سبیال إلي إیصالها إلي هذه البالد وتهوین أمرها بینهم . 

هل یجوز لألب  أو األم معاقبة الطفل بالضرب أو وضع شي مر أو حار في فمـه /١٥س
  أرتكب خطأ ؟ كالفلفل إذا 

الجواب: أما تأدیبـه بالضـرب فإنـه جـائز إذا بلـغ سـنا یمكنـه أن یتـأدب منـه وهـو غالبـا عشـر 
سـنین، وأمــا إعطـاؤه الشــي الحـار فــإن هـذا ال یجــوز ، لـن هــذا یـؤثر علیــه وقـد ینشــأ مـن ذلــك حبــوب 
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م تكون في فمـه أو حـرارة فـي معدتـه . ویحصـل بهـذا ضـرر بخـالف الضـرب فإنـه علـى ظـاهر الجسـ
 فال بأس به إذا كان یتأدب به ، وكان ضربا غیر مبرح . 

زوج وزوجه إلي حیاة مستقرة  یوفق كلینفع هذا الكتاب من قراءه و وختامًا..أسأل اهللا تعالي أن 
إنه نعم  جل جالله بحأم علي تربیة أطفالها كما ی بعیدا عن المشاكل والهموم ، وأن یوفق كل

وراء القصد وهو یهدي السبیل والحمد هللا رب العالمین والصالة واهللا من  ،المولي ونعم النصیر
  معین،،،وعلي اله وصحبه أج - صلى اهللا علیه وسلم  - والسالم علي النبي الكریم
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