
 حق الطفل في الرعایة والنشأة الكریمة
 خطبة جمعة لفضیلة الشیخ فوزي محمد أبوزید

*************************** 
الحمد ہلل ربِّ العالمین، اختارنا وجعلنا خیر أُمٍة أُخرجت 

للناس أجمعین، نھتدي بُھداه، ونعمل بما أنزلھ في كتاب هللا، 
 .ونقتدي بحبیبنا األعظم سیدنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلَّم
سبحانھ .. سبحانھ، من أطاعھ واتبَّع ُھداه كفاه كل ھمٍّ في 

ٍة في أُخراه، ومن خالف ھدیھ واتبع  ج عنھ كل ملمَّ الدنیا، وفرَّ
ات، فكان في  ات وملمَّ ھواه كانت حیاتھ في الدنیا كلھا ِشدَّ

الدنیا كأنھ في جحیٍم مقیم، وفي اآلخرة لھ عند هللا عزَّ وجلَّ - 
 .إن لم یتب ویرجع - عذاٌب من هللا عزَّ وجلَّ ألیم

وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، أعلم بنا من 
أنفسنا، وأرحم بنا من آبائنا وأُمھاتنا، ومن شدة رحمتھ تبارك 

وتعالى بنا لم یترك شیئاً یھمنا في حیاتنا إال وذكر لنا في 
قرآنھ ما ینبغي فعلھ، لكي نكون في الدنیا من األتقیاء األنقیاء 

 .الُسعداء، وفي اآلخرة من أھل الجنة العالیة الفیحاء
وأشھد أن سیدنا محمداً عبُد هللا ورسولُھ، وصفیُّھ من خلقھ 
وخلیلُھ، جعلھ هللا عزَّ وجلَّ البیان العملي لقرآنھ الكریم 
اإللھي، فإذا أمرنا هللا بأمٍر في قرآنھ وتحیَّرنا في تنفیذه، 
نرجع إلى نبیِّنا ونرى أحوالھ وأفعالھ لنقتدي بھ في تنفیذ 

 أوامر هللا، فنفوز أجمعین بقول هللا:
األحزاب21 (َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل هللا أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ) ( ) 

اللھم صلِّ وسلِّْم وبارك على سیدنا محمد، الذي أَْعَلْیَت في 
الدنیا ِذْكَره، ورفعت فیھا شأنھ، وأكملت على یدیھ تمام دینك، 
وجعلتھ في اآلخرة في مقاٍم محمود، صاحب الشفاعة الُعظمى 
یوم ال ینفع والٍد وال مولود، وال جٌد وال جدود، إال الحبیب 



صاحب المقام المحمود، سیدنا محمد صلوات ربي وتسلیماتھ 
 .علیھ وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

 أیھا األحبة جماعة المؤمنین
وضع النبي صلى هللا علیھ وسلم مسئولیة رعایة البنات 

 والبنین في رقاب اآلباء واألمھات، فقال صلى هللا علیھ وسلم
:  

ِتِھ، َفاْألَِمیُر الَِّذي َعَلى ) أََال ُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َمسؤوٌل َعْن َرِعیَّ
ُجُل َراٍع َعَلى أَْھِل  ِتِھ، َوالرَّ النَّاِس َراٍع، َوُھَو َمْسؤوٌل َعْن َرِعیَّ

َبْیِتِھ، َوُھَو َمْسؤوٌل َعْنُھْم، َواْلَمْرأَةُ َراِعَیٌة َعَلى َبْیِت َبْعلَِھا 
ِدِه َوُھَو  َوَوَلِدِه، َوِھَي َمْسؤوَلٌة َعْنُھْم، َواْلَعْبُد َراٍع َعَلى َماِل َسیِّ

ِتھِ )  َمْسؤوٌل َعْنُھ، أََال َفُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َمْسؤوٌل َعْن َرِعیَّ
 ((متفق علیھ عن ابن عمر رضي هللا عنھا

فھم كثیر من في ھذا الزمان أن مسئولیة األباء توفیر المأكل 
والملبس والتعلیم وما یحتاجھ االبن من احوالھ الدنیویة 

لیصیر شاب یباھي بھ ولم یرجعوا في تفسیر المسئولیة إلى 
  كتاب رب البریة

 ما المسؤلیة التي كلفنا بھا رب العالمین نحو أبناءنا ؟
َھا الَِّذیَن آَمُنوا قُوا أَنفَُسُكْم َوأَْھلِیُكْم َناًرا َوقُوُدَھا النَّاُس " َیا أَیُّ

َ َما أََمَرُھْم  َواْلِحَجاَرةُ َعَلْیَھا َمَالِئَكٌة ِغَالٌظ ِشَداٌد الَّ َیْعُصوَن هللاَّ
 ( التحریم6َوَیْفَعلُوَن َما ُیْؤَمُرونَ "(

أول تكلیف لك من رب العالمین نحو أوالدك وأھلك أن تقیھم 
 من النارإذا خرجوا من الدنیا إلى الدار اآلخرة

إذا رزق المرء بمولود جدید فھذه نعمة عظمى ساقھا هللا إلیھ، 
 فعلیھ أن یقابلھا بالشكر، على ھذه النعمة

وأال ُیظھر الفرح بذلك أكثر من الالزم، أو یتباھى بذلك بین 
األھل واألصحاب والجیران كما تفعل النساء ألن ھذا أمٌر ال 



لھ المرء بإرادتھ، وال ینالھ باختیاره،  یحصِّ
  وإنما كما قال هللا عز وجل

َماَواِت َواْألَْرِض َیْخلُُق َما َیَشاُء َیَھُب لَِمْن َیَشاُء " ِ ُمْلُك السَّ ہلِلَّ
ُجُھْم ُذْكَراًنا َوإَِناًثا َوَیْجَعُل  ُكوَر أَْو ُیَزوِّ إَِناًثا َوَیَھُب لَِمْن َیَشاُء الذُّ

ُھ َعلِیٌم َقِدیر(   الشورى50- 49َمْن َیَشاُء َعِقیًما إِنَّ
جعل هللا عز وجل للمولود في اإلسالم أمًرا عجیًبا، وشأًنا 

غریًبا، وذلك تأسًیا بمیالد رسل هللا الكرام ورسول هللا صلى 
هللا علیھ وسلم . فقد كانت والدتھ صلى هللا علیھ وسلم خرًقا 

 . للعادة ولیست كأي والدة عادیة
وقد ورد أنھ صلى هللا علیھ وسلم ُولَِد ساجًدا، مختوًنا، 

رة، یرفع إصبعھ - السبابة - إلى السماء) (روى  مقطوع السُّ
ذلك ابن سعد والبیھقي وأبو نعیم وابن عساكر عن ابن عباس 

 (عن أبیھ العباس بن عبد المطلب
وكذلك الطفل المسلم تحضر میالده لجنٌة من المالئكة الكرام، 
فتساعد أمھ في إتمام والدتھ وھى ال تشعر وتحیطھ من جمیع 

نواحیھ لحفظھ من الشیاطین، ألن الطفل الذي ُیوَلْد یحاول 
الشیطان أن یستحوذ علیھ، َفُیْنِزُل هللا عز وجل جنده لحمایتھ 

  من مكر الشیطان وكیده،
 :وقد قال صلى هللا علیھ وسلم

إذا ُولَِدْت الَجاِرَیُة بعث هللا عز وجل إلیھا َمَلكاً یزفُّ البركة  }
ُم علیھا ُمعاٌن  زفَّاً، یقول: ضعیفٌة خرجت من ضعیفة!! القیِّ

إلى یوم القیامة. وإذا ُولَِد الغالم بعث هللا إلیھ َمَلكاً من السماء، 
لھ بین عینیھ، وقال: هللا یقرؤك السالم   { فقبَّ

  (رواه الطبراني في عن أنس رضي هللا عنھ)
ثم بین لنا صلى هللا علیھ وسلم امرا مھما بعد الوالدة یجب ان 

 نقوم بھ رعایة لھذا الطفل وھو
ن في أذن الطفل الیمنى آذان الصالة، ویقیم الصالة  أن یؤذِّ



في أذنھ الیسرى؛ على أن یكون ذلك بصوت خافت ال یؤذي 
المولود، وفائدة ذلك حفظ المولود من الشیطانة الموكلة 

  بالصبیان
  لقولھ صلى هللا علیھ وسلم

َن ِفي أُُذِنِھ اْلُیْمَنى َوأََقاَم ِفي أُُذِنِھ اْلُیْسَرى  } َمْن ُولَِد َلُھ َوَلٌد َفأَذَّ
هُ أُمُّ الصْبَیانِ   { َلْم َتُضرَّ

رواه أبو یعلى وابن السني في الیوم واللیلة والبیھقي في )
 (شعب اإلیمان عن الحسین ابن علي

ثم امرنا النبي صلى هللا علیھ وسلم ان نحسن اختیار االسم 
ویكون ذلك باختیار اسم حسٍن لھ داللٌة ومعنى لقولھ صلى هللا 

  علیھ وسلم
: 

إِنَّ ِمْن َحق اْلَوَلِد َعلى اْلَوالِِد أَْن ُیْحِسَن اْسَمُھ َوأَْن ُیْحِسَن )
 ( أََدَبھُ ) (البزار عن ابي ھریرة

فمن أول إكرام المولود أن یحسنوا تسمیتھ، لقولھ صلى هللا 
 علیھ وسلم

ُكْم ُتْدَعْوَن َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِبأَْسَماِئُكْم َوأَْسَماِء آَباِئُكْم فأَْحِسُنوا  } إِنَّ
أَْسَماَءُكْم }راوه احمد في مسنده عن ابي الدرداء رضي هللا 

 عنھ
وال ننسى أن ننبِّھ إلى أن إصرار أحد الوالدین أحیانا على 
التسمیة بأسماء آبائھم أو أمھاتھم - حتى لو كانت قبیحة - 

عون؛ عقوُق لألبناء ومحاسٌب علیھ  !لتخلیدھم كما یدَّ
  !فلیحذر األھل فأسماء األبناء لیست للتسلیَّة

 !وإنما ھي أمانة! فلیتقوا هللا فیھا
وأیضاً بین النبي صلى هللا علھ وسلم ما یجب علینا نحو 

  األبناء فقال صلى هللا علیھ وسلم
ى َوُیَماُط َعْنُھ األََذى؛ َفإَِذا " اِبِع َوُیَسمَّ الُغالَُم ُیَعقُّ َعْنُھ َیْوَم السَّ



َب، َفإَِذا َبَلَغ ِتْسَع ِسِنیَن ُعِزَل ِفَراُشُھ، َفإَِذا َبَلَغ  َبَلَغ ِستَّ ِسِنیَن أُدِّ
الِة، َفإَِذا َبَلَغ ِستَّ َعْشَرَة  َثالََث َعْشَرَة َسَنًة ُضِرَب َعَلى الصَّ

ْبُتَك َوَعلَّْمُتَك  َجُھ أَُبوهُ؛ ُثمَّ أََخَذ ِبـَیِدِه َوَقالَ : َقْد أَدَّ َسَنًة َزوَّ
ْنیا َوَعَذاِبَك ِفي اآلِخَرةِ }(  َوأَْنَكْحُتَك، أَُعوُذ ِباہلل ِمْن ِفْتَنِتَك ِفي الدُّ

 (ابن حبان عن أنس رضي هللا عنھ
 ثم اوجب اإلسالم رعایة الطفل من ناحیة الرضاعة

 : فقال هللا عز وجل
َواْلَوالَِداُت ُیْرِضْعَن أَْوَالَدُھنَّ َحْوَلْیِن َكاِمَلْیِن لَِمْن أََراَد أَن ُیِتمَّ "

َضاَعَة َوَعَلى اْلَمْولُوِد َلُھ ِرْزقُُھنَّ َوِكْسَوُتُھنَّ  الرَّ
 (  البقرة233ِباْلَمْعُروفِ "(

فاإلسالم بلغ أرقى ما وصلت إلیھ الحضارات قاطبة في 
  عملیة الرضاعة الطبیعیة،

ومن عجائب وصایا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في ھذه 
  :الناحیة قولھ

ا فإنَّ اْلَغْیَل ُیْدِرُك اْلَفاِرَس َفُیَدْعِثُرهُ َعْن  } الَ َتْقُتلُوا أْوالََدُكم ِسًرّ
َفَرِسِھ }( رواه أحمد وأبو داود وابن ماجھ والطبراني عن 

 (أسماء بنت یزید بن السكن
 .والغیل ھو أن تحمل األم وھي ترضع

وقد نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن الحمل اثناء 
الرضاعة على سبیل الكراھة حتى تأخذ األم قسطھا من 
الراحة بعد عناء الحمل والوالدة، ویأخذ الرضیع حقھ من 

 الرعایة
وقد نبھ اإلسالم على أمر طبي عظیم، وھو أال ترضع األم 

طفلھا بعد قیامھا بمجھود جسماني أو عصبي كبیر، فنھى األم 
عن إرضاع طفلھا بعد الجماع إال بعد أن تغتسل، أو تغسل 

 .ثدیھا، لماذا؟
ألن الدم یجري في جمیع عروقھا في تلك اللحظة، فربما 



ینزل اللبن مختلًطا بدم فیمرض منھ الطفل فتكون ھي التي 
أمرضتھ، ألنھا لم تلتزم بأحكام هللا، وبأوامر سیدنا رسول 

 .هللا
ویحث اإلسالم على تدلیل الطفل بأنواع التدلیل المختلفة 

ب الكبیر أن یتنزل إلى  المقبولة، وربط قلبھ بمن حولھ، ویرغِّ
درجة مالعبة األطفال لیكون معھم بقلبھ وعواطفھ وتصرفاتھ 

  بعض الوقت
فقد ُروي أن جبلة بن سحیم دخل على معاویة بن أبي سفیان 
وھو في الخالفة، فرأى في عنقھ حبل یقوده بھ صبي لھ، 
 :فظھر على وجھھ االستنكار، فلما رأى معاویة ذلك قل لھ

  یا لكع إني سمعت رسول هللا صلى الھ علیھ وسلم
 :یقول

َمْن َكاَن َلُھ َصِبيُّ َفْلَیَتَصاَب َلُھ } (أخرجھ ابن أبي الدنیا  }
  (وابن عساكر

  وكان النبي صلى هللا علیھ وسلم
ُیَدلُِّل الحسن والحسین وأسامة بن زید فقد روى البخاري عن 

 :أسامة قولھ
 :كان رسول هللا صلى ہلل علیھ وسلم }

 ،{ یأخذني فیقعدني على فخذه، ویقعد الحسن على األخرى
وروى أحمد عن عائشة: { أن أسامة عثر بعتبة الباب فدمي. 

  قال: فجعل النبّي صلى هللا علیھ وسلم
ھ)، ویقول: َلْو َكاَن أُساَمُة جاِرَیًة  ھ ( وفى روایة ثم یمجُّ یمصُّ

 { َلَحلَّْیُتھا َوَلَكَسْوُتھا َحتَّى أُْنِفَقھا
ولذلك لما جاء أحد األعراب القساة ورآه یقبل الحسن فقال: 
أتقبلون الصبیان یا رسول هللا، إن لي عشرة من الولد ما 
، فقال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم  قبلت أحًدا منھم قطَّ

 :وموجھاً األمة كلھا



  ،(من ال یرحم ال یرحم } (رواه البخاري عن أبي ھریرة }
  :وفي روایة أخرى عن عائشة رضي هللا عنھا

 { أو أملك أن نزع هللا من قلبك الرحمة }
 أو كما قال: (ادعوا هللا وأنتم موقنون باإلجابة

 -:الخطبة الثانیة
الحمد ہلل رب العالمین، الذي أكرمنا بُھداه، ووفقنا التباع ھذا 

 .الدین المتین، وجعلنا من عباده المسلمین
وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، شھادًة نرجوا هللا 
عزَّ وجلَّ أن ُیطلق بھا ألستنا عند خروجنا من ھذه الحیاة، 
 .وأن یثبِّتنا علیھا یوم نلقاه، وأن یجعلنا من أھلھا أجمعین

وأشھد أن سیدنا محمداً عبُد هللا ورسولُھ، َطیُِّب الذكر، َصِفيُّ 
ل بما ذكره مواله وقال عنھ في كتاب هللا  :القلب، الُمجمَّ

( َك َلَعلى ُخلٍُق َعِظیمٍ ) ( القلم4َوإِنَّ )  
اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وآلھ الطیبین، 

وصحابتھ المباركین، وكل من اھتدى بھدیھ إلى یوم الدین، 
 .وعلینا معھم أجمعین، آمین .. آمین، یا رب العالمین

 : أیھا األحبة جماعة المؤمنین
یجب على كل مؤمن أن یكون لھ عین یقظة على تصرفات 
أوالده وبناتھ، ترعاھم عند الصالة، وترعاھم عند مشاھدة 

التلفاز، وترعاھم عند اختیارھم لألصدقاء حتى ال یصطحبون 
قرناء السوء، وترعاھم عند ممارسة ھوایاتھم، وتراقبھم في 

عاداتھم، ویوجھونھم إلى الكماالت اإلنسانیة، واألخالق 
 اإلیمانیة باللطف والرقة واللین

 :فیا أخي المؤمن اجعل نصب عینیك قولھ تعالى
َھا الَِّذیَن آَمُنوا قُوا أَنفَُسُكْم َوأَْھلِیُكْم َناًرا – (     التحریم6یاأَیُّ

ووقایتھ من النار بأن یؤدبھ ویھذبھ ویعلمھ محاسن األخالق 
 ویحفظھ من قرناء السوء،



 : وقول النبي صلى هللا علیھ وسلم
أَْكِرُموا أَْوالََدُكْم، َوأَْحِسُنوا أََدَبُھْم ( (سنن ابن ماجھ عن أنس )

 (بن مالك رضي هللا عنھ
 : وقولھ تعالى

الِة َواْصَطِبْر َعَلْیَھا ال َنْسأَلَُك ِرْزًقا نَّْحُن " َوْأُمْر أَْھَلَك ِبالصَّ
- طھ132َنْرُزقَُك َواْلَعاِقَبُة لِلتَّْقَوى" [ ]. 

حاً الواجب  وقد قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ، موضِّ
 :على األب في ھذه الفترة

ُمُروا الصبیاَن بالصالِة لَِسْبِع سنیَن، واْضِرُبْوُھْم َعَلْیَھا في (
قُوا َبْیَنُھْم في الَمَضاِجِع ((عن عمرو بن شعیب  َعْشٍر، وَفرِّ

 (عن أبیھ عن جده، سنن الكبرى للبیھقي
 :وقال صلى هللا علیھ وسلم

َما َنَحَل والٌد ولداً خیراً َلُھ من أدٍب َحَسٍن (رواه أیوب بن 
 موسى عن أبیھ عن جده سنن الكبرى للبیھقي

إن الطفل عندما ینشأ منذ نعومة أظفاره على اآلداب اإلیمانیة 
وعلى اإلیمان باہلل واالعتماد علیھ والمراقبة لھ فإنھ یصبح 
وعنده الملكة الفطریة، واالستجابة الوجدانیة، لتقبل كل 

فضیلة وَمْكُرَمة، ویتأتى ذلك بإبراز مشاعر الطھر والنقاء 
 في نفسھ، وإشعاره بمراقبة هللا علیھ ...... ثم الدعاء

 


