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 مقدمة:
لقد اىتـ االسبلـ بتنظيـ حياة الناس وحرص عمى حؿ مشاكميا ، حيث شرع ليا مف األحكاـ    

وترابطيا ، ويوصميا إلى السعادة والطمأنينة والتشريعات والنظـ ما تحافظ بو عمى تماسكيا 
واألماف في الدنيا ، ويحمييا مف الشقاء األبدي في اآلخرة بإذف ا تعالى ، وينبع ىذا االىتماـ 
مف الوعي بمكانة األسرة التربوية ، حيث أنيا أصؿ راسخ مف أصوؿ الحياة البشرية ، وضرورة 

الطبيعي الذي يتولى حماية البراعـ الناشئة  ال يستغني عنيا شعب وال جيؿ ، وىي الحصف
ورعايتيا، وتنمية أجسادىا وعقوليا وأرواحيا ، كما أنو في ظميا تتمقى مشاعر الحب والرحمة 
والتكافؿ ، وتنطبع بالطابع الذي يبلزميا مدى الحياة ، وىي الصورة الطبيعية لمحياة المستقرة 

والقمب النابض لممجتمع إذا صمحت صمح المجتمع التي تمبي رغبات اإلنساف ، وتفي بحاجاتو ، 
ذا فسدت فسد المجتمع.     ، وا 

فقد اعتنى القرآف الكريـ بيداية اإلنساف منذ طفولتو بؿ مف قبؿ وجوده ، ولذلؾ يحث اآلباء    
. ؛ فقد دعا عمى الدعاء بالولد الصالح ، ويأمرىـ باالقتداء باألنبياء والصالحيف في تربية أوالدىـ

 فقد دعا ا أف يرزقو مف الصالحيف، فقاؿ تعالى عمى لساف إبراىيـ: براىيـ عميو السبلـ اسيدن
اِلِحيفَ ﴿  .ٓٓٔسورة الصافات: اآلية  ﴾َربّْ َىْب ِلي ِمَف الصَّ

وكاف المربي األعظـ الذي أخرج ىذا الجيؿ بعوف مف ا مف الظممات إلى النور ومف      
لديف الذي ربى اإلنساف وزكا خمقو وىذب سموكو وأبير بنظامو بيذا ا الشرؾ إلى التوحيد جاء

أعظـ ( ألتباعو ىي وترتيبو األمـ األخرى ، إف التربية وفؽ ىذا المنيج الذي سطره محمد )
تربية عرفتيا البشرية وىي التربية القادرة عمى جعؿ اإلنساف سويًا متزنًا مستقرًا شموليًا عالميًا 
وىذه ىي خصائص التربية اإلسبلمية . فالتربية اإلسػبلمية ىػي األقدر عمى البقاء وىي األجدر 

يف الذي ربى جميع باالعتناء وذلؾ لربانية مصدرىا فيي مف عند ا العظيـ المتعاؿ رب العالم
 العالميف بنعمو وفضمو وعنايتو سبحانو وتعالى وىذه أيضًا مف خصائص تربيتنا اإلسبلمية.

وتعد األسرة أوؿ مؤسسة تربوية تتولى المخموؽ البشري ، حيث يفتح عينيو عمى النور فييا،    
أنيا المكاف  وىي الوعاء الذي تتشكؿ في داخمو شخصية الطفؿ تشكيبل فرديا واجتماعيا ، كما

األنسب الذي تطرحً  أفكار اآلباء ليطبقيا الصغار في الحياة المستقبمية ، لذا أصبح دور األسرة 
في تربية األطفاؿ محط اىتماـ متزايد ومضطرد مف قبؿ الباحثيف ورجاؿ التربية في جميع 

روفً  صبلح أفراد مجاالت الحياة ، المعرفية والثقافية واألخبلقية واالقتصادية وغيرىا، ألنيـ ي
 األسرة ىو صبلح لممجتمع.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar
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حيث تمثؿ األسرة وحدة البناء في جسـ أمتنا ، ومجمع فكرىا وقيميا ، وعنواف ىويتيا    
ونموذجيا الحضاري ، فيي المبنة األولى التي يقـو عمييا المجتمع ، والكياف الصحي الذي ينشأ 

باألسرة المسممة مف وقت مبكر جدِّا قبؿ إنشائيا فيو الفرد ويتربى في ظمو ، ويبدأ اىتماـ اإلسبلـ 
، حيث يحث عمى اختيار الصالح مف األزواج والزوجات ، وتغميب جانب الصبلح والخمؽ عمى 

 سائر الجوانب.
وتعد نعمة األوالد نعمة كبيرة وفضؿ عظيـ عمى اإلنساف مف ا ، يعطيو لمف يشاء ويمنعو     

سورة  ﴾الدنيا الحياة زينة والبنوف الماؿ﴿دنيا، كما قاؿ تعالى: عمف يشاء ، وىـ زينة الحياة ال
 لنا ىب ربنا يقولوف والذيف﴿، وىـ كذلؾ قرة عيف لموالديف ، فقد قاؿ تعالى:  ٙٗالكيؼ: اآلية

، وكي يكوف األبناء زينة الحياة الدنيا  ٗٚسورة الفرقاف: اآلية ﴾أعيف قرة وذرياتنا أزواجنا مف
فبلبد مف تربيتيـ تربية حسنة وتنشئتيـ تنشئة سميمة ، منذ بداية خروجيـ إلى وقرة عيف لوالدييـ 

الدنيا ونشأتيـ عمييا ، وعمى األسرة دور كبير في استقباؿ ذلؾ االبف المولود الجديد ورعايتو 
والعناية بو منذ خروجو مف رحـ أمو ، واستنشاقو ليواء الدنيا ، فالرعاية والعناية بالطفؿ تكوف 

 بداية.منذ ال
إلى بعض األمور والنصائح والتوجييات التي تمتـز بيا  ()لذا فقد أرشد النبي الكريـ محمد    

ما ينطؽ عف اليوى ، وال يفعؿ  ()يا ؛ فالنبي محمداألسرة مع الطفؿ منذ والدتو ، واستقبالو ب
 ()مثؿ ىذه األمور ويحث عمى ىذه التوجييات التي ينبغي فعميا لممولود ، ما يفعميا النبي

 ينطؽ وما﴿مف تمقاء نفسو ، إنما كؿ ذلؾ وحي مف العمي القدير جؿ وعبل ، فا تعالى يقوؿ: 
ف﴿، وا تعالى يقوؿ:  ٗ-ٖسورة النجـ: اآليات ﴾يوحى وحي إال ىو إف* اليوى عف  تطيعوه وا 

 ٗ٘سورة النور: اآلية﴾ تيتدوا
 مشكمة البحث وتساؤالتو:

أخبرنا ا سبحانو وتعالى بأف القرآف الكريـ فيو صبلح البشرية وتحقيؽ سعادتيا ؛ حيث لقد     
اِلَحاِت َأفَّ ِإفَّ َىَذا اْلُقْرَآَف َيْيِدي ِلمَِّتي ِىَي َأْقَوـُ َوُيَبشُّْر اْلمُ يقوؿ تعالى﴿ ْؤِمِنيَف الَِّذيَف َيْعَمُموَف الصَّ
ـْ َأْجًرا َكِبيًرا .  كما صرح القرآف بالحكمة مف التعرؼ عمى اليدي ٜ﴾ سورة اإلسراء: اآليةَلُي

ـْ ِفي َرُسوِؿ المَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ النبوي في قولو تعالى: ﴿ ،  ٕٔ﴾ سورة األحزاب: اآليةَلَقْد َكاَف َلُك
ليقـو بأداء الرسالة وتزكية النفوس  ()ا تعالى عمى ىذه األمة ببعثة نبيو محمد  فقد مفّ 

َلَقْد َمفَّ المَُّو َعَمى اْلُمْؤِمِنيَف ِإْذ َبَعَث المؤمنة باألعماؿ الصالحة وواجبات اإليماف ، قاؿ تعالى: ﴿
ـُ اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمةَ  ـْ َوُيَعمُّْمُي ـْ آَياِتِو َوُيَزكّْيِي ـْ َيْتُمو َعَمْيِي ـْ َرُسواًل ِمْف َأْنُفِسِي ﴾ سورة آؿ عمراف: ِفيِي

معمما ىاديا داعيا يعمـ الناس الحبلؿ والحراـ ، ويعالج ما في نفوسيـ  ()، فكاف ٗٙٔاآلية
في دعوة الناس إلى المنيج األقـو  ()مف ميؿ وانحراؼ ، وضعؼ واستكبار ، ولـ يقؼ 

         والطريؽ األمثؿ عند أمور العقيدة والعبادات ، بؿ ربط ذلؾ بجميع شؤوف حياتيـ ودقائؽ
 أمورىـ وخصائصيا.
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، واعتبر كؿ وقد جعؿ اإلسبلـ األسرة ىي المحضف الطبيعي الذي يقـو عمى رعاية الطفؿ    
انحراؼ يصيب الناشئة مصدره األوؿ األبواف ؛ ألنو يولد صافي السريرة ، سميـ الفطرة ؛ حيث 
إف األسرة تحقؽ حفظ النوع اإلنساني بإنجاب النسؿ ، ثـ تتحمؿ المسؤولية بتربيتيـ وتوجيييـ ، 

 بما ُيسيـ في بناء شخصيتيـ السوية.

إف معظـ أطفاؿ العالـ يعانوف مف مشكبلت عديدة إال أف الواقع يشير عكس ذلؾ ؛ حيث     
في حياتيـ اليومية نتيجًة لضعؼ دور المؤسسات التربوية بما فييا األسرة باالىتماـ بيـ منذ 

 (. ٙ-٘ـ:ٕ٘ٔٓدارزي أوؼ ديناـ & اليارد،الصغر)

             وتمثؿ األسرة األساس الذى تقـو عميو تربية اإلنساف في المراحؿ العمرية التالية ،   
مختمفة   فنرى في عالمنا المعاصر مقدار ما يعانيو اإلنساف في العصر الحديث مف اضطرابات

             ، األمر الذى يجعمو كالمعمؽ بيف السماء واألرض ألنو يفتقد األساس المتيف الراسخ
                        لميبلدالذى يركف إليو ، والبعد عف تعاليـ الديف اإلسبلمي واليدي النبوي في مرحمة ا

 .(ٖٛـ:ٕٗٓٓمحمود حمدي زقزوؽ،)

كذلؾ أىممت االتفاقيات الدولية بعض الحقوؽ الميمة لمطفؿ التي أكد عمييا اإلسبلـ ، في    
حيف أثبتت العديد مف البحوث التربوية والطبية أىمية ىذه الحقوؽ عمى الجوانب النفسية 

اة المستقبمية لمطفؿ ومنيا: التحنيؾ والعقيقة والحمؽ والختاف واالجتماعية والعقمية وكذلؾ الحي
 (. ٙٚٔـ:ٖٕٓٓواألذاف في أذف المولود بعد والدتو)سمر خميؿ عبد ا، 

       ( إلىـ2ٕٔٓ،  عبد الحكيـ ياسيف حجازي، وائؿ سميـ اليياجنةحيث أشارت دراسة)    
لتربية اإلسبلمية في تربية أطفاليـ وربما يعود د كثير مف األسر العربية عف االلتزاـ بمبادئ اابتعا

ذلؾ لعدـ المعرفة الكافية بمبادئيا العظيمة ، واعتمادىـ عمى التربية المستمدة مف الفمسفات 
    األخرى بالرغـ مف وجود بعض الميزات الحسنة فييا إال أنيا ال تخموا مف مبادئ ضرورية

             ية واىتز دورىا األساسي في تربية الطفؿتسببت في فقد األسرة ىدفيا الفعاؿ في الترب
 .(ٖ٘ٗـ:ٕٛٔٓ،  عبد الحكيـ ياسيف حجازي، وائؿ سميـ اليياجنة)

كما أشار أحد الباحثيف إلى أف تسمية المولود باألسماء التي فييا تميع وتشبو وغراـ تتسبب     
مستقبمية ، وفييا انحدار العتبارىا في فقداف الشخصية والذاتية المتميزة لمطفؿ المسمـ في حياتو ال

 (.ٔٛـ:ٕٕٓٓوتقديرىا وتحطيـ معنوياتيا)عبد ا قاسـ الوشمي، 
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كذلؾ أثبتت الدراسات واألبحاث أف الرضاعة الصناعية مف جية تتسبب في ىجمات       
 متعددة الجوانب لمميكروبات والفيروسات والطفيميات بسبب تموث الماء أو الرضاعة غير المعقمة
في غياب وسائؿ الحفظ الصحي ، ومف جية ثانية قد يؤدي األمر إلى توسع سوء التغذية بسبب 
رة زيادة كمية الماء الممزوج بو مسحوؽ الحميب ، كما أف الرضاعة الصناعية عممية باىظة وخط

األطفاؿ لمخاطر إنو سموؾ خطر بتيديد األسر ويعرض ، ينجـ عنيا مشكبلت ال تحصى،
واإلفراط في غش األلباف ومزجيا بالماء ، لذا مف األىمية بمكاف أال تحـر األـ ، التموث الغذائي

عمى ما يراـ ، ولو فكرنا مميػًا في  طفميا مف حقو في الرضاعة الطبيعية إذا كانت صحتيا
عف أف اإلقباؿ واالعتماد  فضبلً  ىذا األمر عف استخداـ البدائؿ لحميب األـ لتغير األضرار الناجمة

 رضاعة الصناعية يعرض المجتمعات لمتفكؾ ويعرض فمذات أكبادنا ألمراض خطيرة.عمى ال
وفي ضوء ما سبؽ يرى الباحثاف أف المجتمع المسمـ بحاجة إلى إبراز دور األسرة المسممة     

يحاوؿ الباحثاف في ىذا البحث في استقباؿ المولود الجديد في ضوء ىدي النبي ، ومف ثـ 
 التالية: اإلجابة عف التساؤالت

 ما دور األسرة في العناية بالطفؿ في ضوء األدبيات والكتابات العممية؟ 
  ما التوصيات التي تساعد األسرة المسممة في استقباؿ المولود الجديد في ضوء القرآف الكريـ

 (؟وىدي النبي)
 أىداؼ البحث

 ييدؼ البحث إلى تحقيؽ األىداؼ التالية: 
 .تحديد عبلقة القرآف الكريـ واليدي النبوي باستقباؿ المولود الجديد 
 .تحميؿ دور األسرة في ضوء األدبيات والكتابات العممية 
 لجديد في ضوء القرآف الكريـ وىدي تقديـ توصيات تساعد األسرة في استقباؿ المولود ا

 (.النبي)
 أىمية البحث

يد تكمف أىمية البحث في مدى االستفادة التي يحققيا لممستفيديف والمسئوليف ، ويمكف تحد  
 أىمية ىذا البحث في النقاط التالية:

  إبراز دور المنيج التربوي القرآني في العناية بالمولود الجديد مف خبلؿ استنباط اآليات
 القرآنية التي تناولت الطفؿ وكيفية التعامؿ معو في األياـ األولى مف حياتو.

 (حيث أمرنا ا عز وجؿ باتباع االقتداء بالمربي والمعمـ لمبشرية جميًعا وىو النبي ، )
ـْ  ﴿ ىديو في كؿ أمور الحياة ، حيث يقوؿ الحؽ تبارؾ وتعالى َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َلَعمَُّك

 ؛ٙ٘: اآليةسورة النور ﴾ ُتْرَحُموفَ 
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  يساعد البحث األبويف في حسف استقباؿ طفميـ الجديد مف خبلؿ تقديـ بعض التوصيات
 (؛التي تـ استنباطيا مف ىدي النبي)

 ؿ مع الطفؿ الجديد ليا تأثير ميـ عمى حياتو في المستقبؿ؛إمكانية التعام 
  ندرة الدراسات التي تناولت الطفؿ في ىذه المرحمة بالذات ، وبالتالي يميد البحث لعديد مف

 الدراسات في ىذا المجاؿ؛
  يعد البحث إضافة جديدة لممكتبة اإلسبلمية مما يسيـ في حؿ عديد مف المشكبلت التي

 إلسبلمي.تواجو المجتمع ا
 دراسات سابقة

 أواًل: دراسات عربية
إلى تعرؼ واقع االستفادة مف اليدي النبوي في  ـ(2ٕٔٓ)إنعاـ محمد صالح ، ىدفت دراسة    

استثارة القدرة اإلبداعية ، ودور المعمـ في تعزيز اليدي في استثارة القدرة اإلبداعية عند الطبة ، 
لحادي والثاني عشر لتحديد الشواىد المتعمقة باليدي وتحميؿ المقررات الدراسية عند الصفيف ا

النبوي ، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي ، وتـ استخداـ االستبانة ، وتوصمت الدراسة إلى أف 
السنة النبوية تمثؿ مرجعية عميا لمتربية والتعميـ الشتماليا عمى األساليب التربوية المتنوعة التي 

ع ، كما أف دور المعمـ كاف إيجابًيا في تعزيز اليدي النبوي في استثارة تثري التعميـ وتثير اإلبدا
 ـ(.ٕٛٔٓاإلبداع لدى الطمبة)إنعاـ محمد صالح ، 

إلى الكشؼ  (ـ2ٕٔٓ،  عبد الحكيـ ياسيف حجازي، وائؿ سميـ اليياجنة)دراسةوىدفت      
والتعرؼ إلى أوجو التشابو  عف حقوؽ الطفؿ التربوية في التربية اإلسبلمية والفمسفة البراجماتية

واالختبلؼ بينيما ، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحثاف بمراجعة اآليات القرآنية باإلضافة إلى 
األحاديث النبوية والمراجع المتضمنة لمفمسفة البراجماتية الستخبلص اآلراء المتعمقة بحقوؽ 

باطي ، وقد خمصت الدراسة إلى الطفؿ التربوية ، مف خبلؿ استخداـ المنيج الوصفي االستن
 النتائج اآلتية:

  ، أف لمطفؿ حقوقا تربوية في التربية اإلسبلمية تتمثؿ في حقو في الحياة ، واألبوة واألمومة
اإلنفاؽ ، العدالة ، تنمية القدرات الفردية، ومراعاة مستوى نضج العقؿ في تربيتو وتعميمو ، 

  .والحرية الواعية
 ة في الفمسفة البراجماتية تتمثؿ في الحرية، االىتماـ بميولو ومراعاةف لمطفؿ حقوقا تربويأ 

 التعامؿ مع الطفؿ في جو ديمقراطي و مراعاة الفروؽ الفردية.قدراتو و 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar


 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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  كما بينت الدراسة أف ىناؾ أوجيا لمتشابو واالختبلؼ بيف حقوؽ الطفؿ في التربية اإلسبلمية
نتائج الدراسة قدـ الباحثاف مجموعة مف  وحقوقو في الفمسفة البراجماتية. ، وفي ضوء

التوصيات أىميا: ضرورة أخذ المربيف المسمميف بيذه الحقوؽ وتطبيقيا، واالبتعاد عف األخذ 
باألفكار المنحرفة المتعمقة بحقوؽ الطفؿ، عقد المؤتمرات والندوات لممختصيف في الشأف 

 .(ٖٖ٘-ٖٖٗـ:ٕٛٔٓ،  عبد الحكيـ ياسيف حجازي، وائؿ سميـ اليياجنة)التربوي

إلى تعرؼ حقوؽ الطفؿ في اإلسبلـ ألف  ـ(2ٕٔٓ)مراد عمي رشدي ، بينما ىدفت دراسة    
األطفاؿ ىـ شباب المستقبؿ ، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي ، وتوصمت الدراسة إلى أف 

ي اإلسبلـ سبؽ جميع الييئات والمنظمات في تحديد حقوؽ الطفؿ في جميع مراحؿ نموه)مراد عم
 (.ٕٔٔ-ٓٔٔـ:ٕٙٔٓرشدي ، 

إلى بياف اىتماـ اإلسبلـ بالطفؿ في  ( ـ2ٕٔٓفتحية عبد الصمد عبيد، ) وىدفت دراسة    
جميع أطواره مف قبؿ أف يكوف شيًئا مذكوًرا إلى أف يكوف جنيًنا إلى أف يكوف وليًدا حتى يأتيو 

بؿ قبؿ تكوينيا ، ومسئولية  اليقيف ، وبياف اىتماـ اإلسبلـ باألسرة ليس فقط مف حيف وجودىا ،
اآلباء عف تربيتيـ تربية إسبلمية ، واستخدمت الباحثة منيج برايدي القائـ عمى الوصؼ والتفسير 
، وتوصمت الدراسة إلى أف الشريعة اإلسبلمية وضعت القواعد واألسس التي تحمي الطفؿ منذ 

إلسبلمية تربية عامة وشاممة أف يكوف نطفة في بطف أمو إلى يخرج إلى الحياة ، أف التربية ا
تبلـز اإلنساف في جميع أطوار حياتو مف الميبلد إلى الشيخوخة ، وفي ضوء تمؾ النتائج أوصت 

)فتحية عبد الصمد  الدراسة بضرورة التطبيؽ العممي لمتربية اإلسبلمية لكؿ المراحؿ العمرية
 (.ٖٛٓ-ٕٗٓـ:ٕٗٔٓعبيد،

إلى بياف أنواع العمـو التي أشار إلييا اليدي  ـ(2ٕٓٓ)أماني فريز إبراىيـ ،  وىدفت دراسة   
النبوي ، وبياف المجاالت التي تطرؽ إلييا اليدي النبوي في العمـو الطبيعية ، واستخدمت الباحثة 
كبًل مف المنيج االستقرائي ، واالستنباطي والتحميمي ، وتوصمت الدراسة إلى أنو توجد ىدايات 

مما يؤكد شموؿ اليدي النبوي ، جاءت اليدايات النبوية مجممة  نبوية لدراسة العمـو الطبيعية
وعامة وتركت التفصيبلت لبلجتياد البشري ، وتشجيع االنفتاح عمى األخريف بشرط المحافظة 

 ـ(.ٕٙٓٓعمى اإلطار المرجعي لؤلمة اإلسبلمية العريقة)أماني فريز إبراىيـ ، 



 ـ محمد عميد/عمي عبد السال    دور األسرة في استقباؿ المولود الجديد 
 عبد العاؿمحمد عبد الرحيـ عمي  د/

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

   م0202هارس     -الثالث   العدد   -  63  جمللدا 661
 

 ثانًيا: دراسات أجنبية
"الطب النبوي ، ( بعنواف Asim Abdelmoneim Hussein et al,2019جاءت دراسة)  

،  الطب اإلسالمي ، الطب التقميدي العربي واإلسالمي: إعادة النظر في المفاىيـ والتعريفات"
الطب النبوي ، الطب اإلسبلمي ، الطب التقميدي العربي  الكشؼ عف مفاىيـ وىدفت إلى

سبلمي  أىمية بالغة ؛ وذلؾ لبلقتداء واإلسبلمي ، حيث يكتسب الطب النبوي  والطب اإل
        بالرسوؿ محمد وسنتو ، ويشير الطب النبوي إلى العبلج الوقائي الوارد في اليدي النبوي ،

وتطور الفكر اإلسبلمي ، والتي  ()فقد حدثت بعض االلتباسات والتساؤالت بعد وفاة النبي
         منيا: ىؿ الطب النبوي والطب اإلسبلمي ىو نفس الشيء؟ ما ىذا المصطمح الجديد
        "الطب التقميدي العربي واإلسبلمي"؟ كيؼ ترتبط ىذه الممارسات ، إذا كانت متميزة ،

يرتبط الطب البديؿ والتكميمي؟ فقد أصبحت مسألة كيفية فيـ الطب  ببعضيا البعض؟ وكيؼ
النبوي موضوع اىتماـ المسمميف في مواجية اآلخريف في مجاالت العمـو الطبية الحديثة ، 

         وأوضحت نتائج الدراسة إلى أف ىناؾ اىتماـ متزايد واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي ، 
                في العديد مف الدوؿ العربية واإلسبلمية ، مما يعمؿ نحو أنظمة الصحة الطبيعية 

               عمى إحياء مفاىيـ الطب النبوي والطب اإلسبلمي ، وأف األمة اإلسبلمية في حاجة
 إلى تكييؼ المنظورات الثقافية والدينية مع االحتياجات اليومية الحديثة والممارسة الطبية ، 

               تدريب في الطب التقميدي والنبوي في المناىج الطبية في الجامعاتوكيفية إدراج ال
(Asim Abdelmoneim Hussein et al,2019:62-69).     

"كيؼ يطبؽ المجتمع المسمـ التحنيؾ ( بعنواف Indrayani et al,2017وجاءت دراسة)    
          مسمموفالالذي يجريو  التحنيؾ ، وىدفت إلى الكشؼ عف كيفية تطبيؽ عمى األطفاؿ؟"

         ألطفاليـ الجدد ، وتـ استخداـ المنيج الوصفي وتـ جمع البيانات مف خبلؿ إجراء 
        . وتوصمت نتائج الدراسة.(Bojong Kulurفي حي ) ٕٙٔٓمقاببلت شاممة في يونيو 

حنيؾ ، والمادة إلى أىمية وقت إجراء التحنيؾ لممولود الجديد ، الشخص الذي أجرى الت
المستخدمة ، واالستعداد قبؿ إجراء التحنيؾ ، وكيفية مضغ التمر ، ومقدار التواريخ التي يجب 
إعدادىا لمطفؿ ، واستخداـ اليديف واألصابع ، وكيفية إجراء التحنيؾ ، والرضاعة الطبيعية بعد 

 جتمع المسمـإجراء التحنيؾ ، كما أف ىناؾ بعض االختبلفات في إجراء التحنيؾ في الم
(Indrayani et al,2017:18-25). 
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 التعميؽ عمى الدراسات السابقة
 مف حيث الموضوع

بياف أنواع العمـو التي أشار ، و  تناولت الدراسات السابقة واقع االستفادة مف اليدي النبوي   
إلسبلمي  ، وعبلقة الطب النبوي ، الطب اإلسبلمي ، الطب التقميدي العربي وا إلييا اليدي النبوي

مسمموف ألطفاليـ الجدد ، كما تناولت الالذي يجريو  التحنيؾ باليدي النبوي وكيفية تطبيؽ
الدراسات السابقة حقوؽ الطفؿ في ظؿ منيج اإلسبلـ ، واىتماـ اإلسبلـ بالطفؿ في جميع أطواره 

 وكذلؾ دور الوالديف في تكويف شخصية أطفاليـ.
 مف حيث المنيج

بقة بيف المنيج الوصفي واالستنباطي واالستقرائي عمى حسب نوع جمعت الدراسات السا  
 وطبيعة المشكبلت التي تناولتيا تمؾ الدراسات.

 مف حيث الشبو واالختالؼ
تتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أنيا تتطرؽ إلى مجاؿ الطفولة في ضوء     

، بينما تختمؼ الدراسة عف الدراسات السابقة في أنيا تتناوؿ  ()منيج قويـ وىو منيج النبي
 مؤسسة تربوية ميمة ومرحمة طفولة معينة لـ تتطرؽ إلييا الدراسات السابقة.

  مصطمحات البحث
 ي اليدي النبو 

وما سنو لنا مف األقواؿ واألفعاؿ ،  ()يمكف تعريؼ اليدي النبوي: بأنو سيرة المصطفى    
ـ ، فالسنة ىي المصدر الثاني لمتشريع والحاجة إلى ذلؾ ال تنفؾ في أي جانب مف حياة المسم

اإلسبلمي باالتفاؽ بيف العمماء ، والتحاكـ إلى السنة النبوية مف عبلمات اإليماف ، قاؿ تعالى: 
ـْ  ﴿  .٘ٙ﴾ سورة النساء: اآليةَفاَل َوَربَّْؾ اَل ُيْؤِمُنوَف َحتَّى ُيَحكُّْموَؾ ِفيَما َشَجَر َبْيَنُي

 المولود
مولود إجرائًيا بأنو الكائف البشري حديث الوالدة ، ويتضمف الذكر أو األنثى يعرؼ الباحثاف ال   

 مف أبناء المجتمع المسمـ.
 اإلطار النظري لمبحث

 دواعي االىتماـ باستقباؿ المولود الجديد في ضوء القرآف الكريـ واليدي النبوي
وي في مجاؿ التربية بصفة يعرض الباحثاف أىـ المبررات لمرجوع إلى القرآف الكريـ واليدي النب  

 عامة والتربية اإلسبلمية بصفة خاصة ، ويمكف عرض المبررات كالتالي:
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  أف القرآف كبلـ رب العالميف ، وا يعمـ كيؼ يربي مخموقو ، وما ىي األساليب والطرؽ
 .المناسبة لتربية اإلنساف طواؿ حياتو العمرية

 (القدوة الحسنة لممسمميف ، وىديو أفضؿ اليدي حيث أمرنا ا تبارؾ وتعالى يمثؿ النبي )
ـْ ِفي َرُسوِؿ المَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ﴿باتباعو واالقتداء بو ؛ يقوؿ تعالى:  ِلَمْف َكاَف َلَقْد َكاَف َلُك
 ، ٕٔ﴾ سورة األحزاب: اآليةَيْرُجو المََّو َواْلَيْوـَ اْْلَِخَر َوَذَكَر المََّو َكِثيًرا

 (عمى محبة ايدؿ اتباع ىدي النبي )﴿ :ـْ لعبد المؤمف لربو ، يقوؿ تعالى ُقْؿ ِإْف ُكْنُت
ـْ َوالمَُّو َغُفوٌر َرِحيـٌ  ـْ ُذُنوَبُك ـُ المَُّو َوَيْغِفْر َلُك ﴾ سورة آؿ عمراف: ُتِحبُّوَف المََّو َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُك

 ( عمًما لحبو ، وعذاًبا لمف خالفو"..، ويقوؿ الطبري "فجعؿ اتباع ىدي نبيو)ٖٔاآلية
  يكمف االىتماـ باألسرة واالنتماء ليا في قولو عز وجؿ واصفًا أنبياءه الكراـ بأنػًو جعؿ ليـ

يَّةً لقْد َأْرسَ ﴿، حيث يقوؿ تعالى:  أزواًجا وذريةَ  ـْ َأْزَواًجا َوُذرّْ  ﴾ْمَنا ُرُساًل ِمْف َقْبِمَؾ َوَجَعْمَنا َلُي
 ،ٖٛسورة الرعد: اآلية

  تكويف األسرة واإلنجاب لو مف الفوائد العظيمة والمصالح الشرعية المعتبرة بدءًا مف االستقرار
مف أحسف النفسي والعاطفي لمزوجيف ومرورًا بإنجاب الذرية وما في ذلؾ مف األجر العظيـ ل

 . تربيتيـ واحتسب األجر في إدخاؿ السرور عمييـ والنفقة عمييـ
 أىداؼ تكويف األسرة في اإلسالـ

 لقد شرع اإلسبلـ تكويف األسرة الصالحة لتحقيؽ عديد مف األىداؼ مف أىميا: 
 أواًل: إقامة حدود ا

معناه إقامة البيت المسمـ أي: تحقؽ شرع ا في كؿِّ شؤونيا ، وفي العبلقة الزوجية ، وىذا    
 .الذي َيبني حياَتو عمى تحقيؽ عبادة ا ، وىذا يحقِّؽ اليدَؼ األسمى لمتربية اإلسبلمية

 ثانًيا: تحقيؽ األثر التربوي
ينشأ الطفُؿ ويترعرع في بيٍت ُأقيـ عمى تقوى مف ا، ورغبة في إقاَمة حدود ا ، وتحكيـ    

لؾ مف غير كبيِر ُجيد أو عناء ؛ إذ يمتصُّ عادات أبويو بالتقميد، شريعتو ، فيتعمـ بؿ يقتدي بذ
 .ويقتنع بعقيدتيما اإلسبلمية حيف يصبح واعًيا
 ثالثًا: تحقيؽ السكوف النفسي والطمأنينة

ـْ ِمْف َنْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَؿ ِمْنَيا َزْوَجَيا ِلَيْسُكَف ِإَلْيَياقاؿ تعالى: ﴿    سورة ﴾ ُىَو الَِّذي َخَمَقُك
 .ٜٛٔاآليةاألعراؼ:
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 بإنجاب النسؿ المؤمف الصالح ()رابًعا: تحقيؽ أمر رسوؿ ا 

، (ٖٓ٘المقاصد الحسنة: )(: "تناَكحوا تناَسموا ، ُأباىي بكـ األمـَ يـو القيامة"قاؿ النبي)   
وىذا دليٌؿ واضٌح عمى أف البيت المسمـ يجب عميو أف يربِّي أبناَءه تربيًة تحقِّؽ ىدَؼ اإلسبلـ؛ 

 .لمباىاة إنما تكوف بكثرة النسؿ الصالحألف ا

 خامًسا: صوف فطرة الطفؿ عف الزََّلؿ واالنحراؼ

سانو ، (: "ما مف مولوٍد إالَّ يولد عمى الفقاؿ رسوؿ ا)   رانو ويمجِّ دانو وينصِّ طرة؛ فأبواه ييوِّ
 (.ٕٜٙٙكما ُتنَتج البييمة بييمًة جمعاء ، ىؿ تحسُّوف فييا مف جدعاء؟")صحيح مسمـ، رقـ

  دور األسرة في تربية الطفؿ في ضوء القرآف الكريـ واليدي النبوي
كؿ "يدة األبناء الصػغار لقد ورد في القرآف الكريـ ما يؤكد عمى دور األبويف المؤثر في عق     

يولد عمى الفطرة ، فأبواه ييودانو أو ينصرانو أو يشركانو قيؿ : يا رسوؿ ا ، فمف ىمؾ  مولود
ومف  ) . ٖٖٓ: ص  ٖت ، جػ قبؿ ذلؾ قاؿ : ا أعمـ بما كانوا عامميف بو")الترمذي ، ب.

و أداء واجبيما تجاه تربية الجدير ذكره في ىذا المقاـ ، أف األبويف يندفعاف بقوة وحماس نح
وجود عاطفة األبوة لدييما ، وعبر عف  أوليماأطفاليما منذ لحظة ميبلدىما ، مف منطمقيف ، 

يًَّة : ﴿()ذلؾ قولو تعالى عمى لساف زكريا  ُىَناِلَؾ َدَعا َزَكِريَّا َربَُّو َقاَؿ َربّْ َىْب ِلي ِمْف َلُدْنَؾ ُذرّْ
، فيو اإلحساس  وأما المنطمؽ الثاني،  ٖٛ﴾ سورة آؿ عمراف: اآليةَعاءِ َطيَّْبًة ِإنََّؾ َسِميُع الدُّ 

بالمسئولية أماـ ا عز وجؿ والخوؼ مف عواقب التقصير في تربية األبناء ، كما جاء في قولو 
ـْ َناًرا َوُقوُدَىا النَّاُس َواْلحِ تعالى﴿ ـْ َوَأْىِميُك َجاَرُة َعَمْيَيا َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ياَأيَُّيا الَِّذيَف َآَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُك

ـْ َوَيْفَعُموَف َما ُيْؤَمُروفَ  وجاء في الحديث  . ٙ﴾ سورة التحريـ: اآليةِشَداٌد اَل َيْعُصوَف المََّو َما َأَمَرُى
(. كما جاء ٜ٘ٗٔ: ص ٖكمكـ راع وكمكـ مسئوؿ عف رعيتو ".)مسمـ ، ب. ت، جػ" أال الشريؼ

" إف أحدكـ يجمع خمقو في بطف أمو أربعيف يومًا، ثـ يكوف عمقًة  في الحديث الشريؼ أيًضا:
مثؿ ذلؾ ، ثـ يكوف مضغًة مثؿ ذلؾ، ثـ يبعث ا ممكًا فيؤمر بأربع كممات ، ويقاؿ لو أكتب 

 لذا يقـو الباحثاف بتوضيح(.،ٗٚٓٔ: ٖ، جػ ٜٚٛٔ)البخاري، أو سعيد" عممو ورزقو وأجمو وشقي
 عمى النحو التالي: ولود الجديد في ضوء القرآف الكريـ واليدي النبويدور األسرة في استقباؿ الم
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 المحور األوؿ: دور األسرة في استقباؿ المولود الجديد في ضوء القرآف الكريـ
نة مف األبويف أقدـ مؤسَّسة اجتماعية لمتربية عرفيا اإلنساف ، وال زاَلت     تمثؿ األسرة المكوَّ

فة ىي مصدر التربية والمعرفة بالنسبة ألبنائيا ، وقد أدَّى تطور األسرُة في المجتمعات المختم
الحياة البشرية واستقرار اإلنساف وِبناء المجتمعات المدنية والقروية وزيادة الخبرات البشرية وتعدُّد 
أنواع المعرفة البشرية إلى أف تشاِرؾ مؤسساٌت أخرى األسرَة في واجب الرعاية ، واالىتماـ ، 

والتوجيو ، وتخمَّت األسرُة عف بعض ما كانت تقـو بو ، ورغـ ذلؾ تظؿُّ المؤسسة  والتربية ،
األولى في حياة المجتمع الحديث أيًضا في التربية ، وقد نص القرآف الكريـ عمى القواعد التربوية 

 الخاصة بالمولود نستعرضيا فيما يمي: 
 أواًل: البشارة والتينئة بالمولود

رة بالمولود في أكثر مف موضع في القرآف: قاؿ تعالى عف إبراىيـ لقد ورد ذكر البشا   
اِلِحيفَ  َوَبشَّْرَناهُ ﴿ ، وىنا كانت البشارة مف  ٕٔٔ﴾ سورة الصافات: اآلية ِبِإْسَحاَؽ َنِبيِّا ِمَف الصَّ

ـَ َىْؿ َأَتاَؾ َحِديُث َضْيِؼ ِإْبَرابابنو إسحاؽ ، وقاؿ تعالى: ﴿ ()ا سبحانو لسيدنا إبراىيـ ِىي
ِعْجٍؿ اْلُمْكَرِميَف* ِإْذ َدَخُموا َعَمْيِو َفَقاُلوا َساَلًما َقاَؿ َساَلـٌ َقْوـٌ ُمْنَكُروَف * َفَراَغ ِإَلى َأْىِمِو َفَجاَء بِ 

ـْ ِخيَفًة َقاُلوا اَل َتَخْؼ َوَبشَُّروُه  ـْ َقاَؿ َأاَل َتْأُكُموَف* َفَأْوَجَس ِمْنُي َبُو ِإَلْيِي ﴾ ِبُغاَلـٍ َعِميـٍ َسِميٍف* َفَقرَّ
، أما البشارة مف خبلؿ استقراء ىذه اآليات فكانت مف ضيؼ  ٕٛ-ٕٗسورة الذاريات: اآليات

.  إبراىيـ بأنيـ بشروه بغبلـٍ عميـٍ
ـٌ ُيَصمّْي ِفي اْلِمْحَراِب َأفَّ المََّو ُيَبشُّْرَؾ وقاؿ تعالى عف زكريا: ﴿     َفَناَدْتُو اْلَماَلِئَكُة َوُىَو َقاِئ
اِلِحيفَ بِ   ٜٖ﴾ سورة آؿ عمراف: اآليةَيْحَيى ُمَصدًّْقا ِبَكِمَمٍة ِمَف المَِّو َوَسيًّْدا َوَحُصوًرا َوَنِبيِّا ِمَف الصَّ

َواْمَرَأُتُو ،حيث وردت البشارة ىنا مف ا تعالى لسيدنا زكريا مف خبلؿ المبلئكة ، وكذلؾ قاؿ: ﴿
. ىنا جاءت ٔٚ﴾ سورة ىود: اآليةَحاَؽ َوِمْف َوَراِء ِإْسَحاَؽ َيْعُقوبَ َقاِئَمٌة َفَضِحَكْت َفَبشَّْرَناَىا ِبِإسْ 

ـُ ِإفَّ المََّو ُيَبشُّْرِؾ البشارة مف ا تعالى المرأة سيدنا إبراىيـ ، وقاؿ: ﴿ ِإْذ َقاَلِت اْلَماَلِئَكُة َيا َمْرَي
ـَ َوِجيًيا ِبيفَ  ِبَكِمَمٍة ِمْنُو اْسُمُو اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُف َمْرَي ﴾  سورة آؿ ِفي الدُّْنَيا َواْْلَِخَرِة َوِمَف اْلُمَقرَّ

 . جاءت البشارة مف ا لمريـ ابنة عمراف. ٘ٗعمراف: اآلية
وفي ىذا الصدد قاؿ ابف كثير: "ىذه بشارة مف المبلئكة لمريـ، عمييا السبلـ، بأف سيوجد      

ـُ ِإفَّ المََّو ُيَبشُّْرِؾ ِبَكِمَمٍة ﴿ِإْذ  منيا ولد عظيـ، لو شأف كبير. قاؿ ا تعالى: َقاَلِت اْلَمالِئَكُة َيا َمْرَي
أي: بولد يكوف وجوده بكممة مف ا، أي: بقولو لو: "كف" فيكوف ، وىذا تفسير قولو:  ِمْنُو﴾

، كما ذكره الجميور عمى ما سبؽ بيانو  ٜٖسورة آؿ عمراف: اآلية ﴿ُمَصدًّْقا ِبَكِمَمٍة ِمَف المَِّو﴾
ـَ﴾﴿   أي يكوف مشيوًرا بيذا في الدنيا، يعرفو المؤمنوف بذلؾ" اْسُمُو اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُف َمْرَي

 (.ٕٗ: ٕ)ابف كثير: تفسير القرآف العظيـ، ج



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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وقد جعؿ الحؽ تعالى اإلخبار بميبلد األنثى مف البشارة ، إذ يقوؿ تعالى ، مستنكرا عمى     
ـْ ِباأْلُْنَثى َظؿَّ َوْجُيُو ُمْسَودِّا َوُىَو ارة باألنثى: ﴿ىؤالء الذيف كانوا يحزنوف عند البش َذا ُبشَّْر َأَحُدُى َواِ 

ـْ َيُدسُُّو ِفي التَُّراِب َأاَل  َساَء َكِظيـٌ * َيَتَواَرى ِمَف اْلَقْوـِ ِمْف ُسوِء َما ُبشَّْر ِبِو َأُيْمِسُكُو َعَمى ُىوٍف َأ
 .ٜ٘-ٛ٘﴾ سورة النحؿ: اآليتافَما َيْحُكُموفَ 

ـْ ِباأْلُْنَثىقاؿ القرطبي: "قولو تعالى:       َذا ُبشَّْر َأَحُدُى         ﴾ أي أخبر أحدىـ بوالدة بنت ،﴿َواِ 
نما ىو كناية عف ﴿َظؿَّ َوْجُيُو ُمْسَوّداً  ﴾ ؛ أي متغيرا، وليس يريد السواد الذي ىو ضد البياض، وا 

د وجيو غما وحزنا ؛ قاؿ الزجاج ، غمو بالبنت. والعرب تقوؿ لكؿ مف لقي مكروىا: قد اسو 
﴾ أي ممتمئ مف ﴿َوُىَو َكِظيـٌ وحكى الماوردي أف المراد سواد الموف قاؿ: وىو قوؿ الجميور. 

الغـ. وقاؿ ابف عباس: حزيف. وقاؿ األخفش: ىو الذي يكظـ غيظو فبل يظيره. وقيؿ: إنو 
          ىو شد فـ القربةالمغمـو الذي يطبؽ فاه فبل يتكمـ مف الغـ؛ مأخوذ مف الكظامة و 

 (.ٙٔٔ/ٓٔ)القرطبي: 
 المضاميف التربوية لمبشارة والتينئة بالمولود الجديد

لعؿ المضموف التربوي لمبشارة يكمف في قياـ المجتمع المسمـ بتينئة األسرة بالمولود الجديد    
       ًدا يقـوبشرط أال تكوف ىناؾ تفرقة بيف ولد أو بنت حيث أف ىذا المولود يعد عضًوا جدي

          عميو المجتمع اإلسبلمي في حاضره ومستقبمو ، وذلؾ حتى يسود التفاعؿ وتعـ األلفة بيف
 أفراد المسمميف.

 ثانًيا: التسمية باسـ حسف
لقد أرشدنا القرآف الكريـ إلى كثير مف األسماء التي يمكف االختيار مف بينيا لممولود ؛ حيث      

ـْ َنْجَعْؿ َلُو ِمْف َقْبُؿ َسِميِّا﴿ قاؿ تعالى عف زكريا: ﴾ سورة َيا َزَكِريَّا ِإنَّا ُنَبشُّْرَؾ ِبُغاَلـٍ اْسُمُو َيْحَيى َل
، ىنا ارتبط اختيار االسـ بالبشارة ؛ فقد اختار المولى عز وجؿ اسـ يحيى لمغبلـ ٚمريـ: اآلية

 وكاف أوؿ اسـ لـ يسميو أحد مف قبؿ.   
أما قولو: "بيحيى"، فإنو اسـ، أصمو "يفعؿ"، مف قوؿ القائؿ:" حيي فبلٌف وقد ذكر القرطبي: "و     

فيو يحَيى" ، وذلؾ إذا عاش. "فيحيى" "يفعؿ" مف قوليـ "حيي". وقيؿ: إف ا جؿ ثناؤه سماه 
 (.ٖٓٚ/ٙبذلؾ، ألنو يتأّوؿ اسمو: أحياه باإليماف." )الطبري: 

ًرا  ِإْذ َقاَلتِ وقاؿ تعالى عف امرأة عمراف: ﴿     اْمَرَأُة ِعْمَراَف َربّْ ِإنّْي َنَذْرُت َلَؾ َما ِفي َبْطِني ُمَحرَّ
ـُ * َفَممَّا َوَضَعْتَيا َقاَلْت َربّْ ِإنّْي َوَضْعُتَيا أُْنَثى َوالمَّ  ـُ ِبَما َفَتَقبَّْؿ ِمنّْي ِإنََّؾ َأْنَت السَِّميُع اْلَعِمي ُو َأْعَم

ْيُتَيا َمْرَيـَ َوَضَعْت َوَلْيَس الذََّكُر َكاأْلُنْ  نّْي َسمَّ ، وىنا  ٖٙ-ٖ٘﴾  سورة آؿ عمراف: اآليتافَثى َواِ 
نذرت امرأة عمراف الجنيف الذي في بطنيا  سبحانو وتعالى ، وعندما تمت عممية الوضع 

 اختارت امرأة عمراف اسـ مريـ لممولودة الجديدة.   



 ـ محمد عميد/عمي عبد السال    دور األسرة في استقباؿ المولود الجديد 
 عبد العاؿمحمد عبد الرحيـ عمي  د/
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ـُ ِإفَّ المََّو ُيَبشُّْرِؾ ِبَكِمَمٍة ِمْنُو اْسُمُو اْلَمِسيُح ِعيَسى ِإْذ َقاَلِت اْلَماَلِئَكُة َيا َمْريَ وقاؿ تعالى: ﴿   
ِبيفَ  ـَ َوِجيًيا ِفي الدُّْنَيا َواْْلَِخَرِة َوِمَف اْلُمَقرَّ ، وىنا كانت الكممة مف  ٘ٗ﴾ سورة مريـ: اآليةاْبُف َمْرَي

 ا حيث إف الكممة أشمؿ مف االسـ بأنو المسيح عيسى ابف مريـ. 
 مضاميف التربوية لمتسميةال 
يتضح مما سبؽ أف دور األسرة المسممة ىو اختيار اسـ مف األسماء التي وردت في القرآف   

الكريـ لطفميـ ، واالبتعاد عف األسماء التي بيا سخرية واستيزاء باإلنساف ؛ حيث إف االسـ مف 
 حؽ المولود عمى والديو. 

عاذتو مف الشي  طافثالثًا: الدعاء لممولود وا 
يََّتَيا ِمَف الشَّْيَطاِف الرَِّجيـقاؿ تعالى عمى لساف امرأة عمراف: ﴿     نّْي ُأِعيُذَىا ِبَؾ َوُذرّْ ﴾ سورة ِِ َواِ 

. ، وفي ضوء ذلؾ قاؿ ابف كثير: "وقولو إخباًرا عف أـ مريـ أنيا قالت: ٖٙآؿ عمراف: اآلية
يََّتَيا ِمَف الشَّْيطَ ﴿ نّْي ُأِعيُذَىا ِبَؾ َوُذرّْ ذتيا با عز وجؿ  مف شر الشيطاف اِف الرَِّجيـِ َواِ  ﴾ أي: َعوَّ

فاستجاب ا ليا ذلؾ كما قاؿ عبد الرزَّاؽ: أنبأنا  ()، وعوذت ذريتيا ، وىو ولدىا عيسى 
"َما ِمف  ()قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  ()َمْعَمر ، عف الزىري ، عف ابف المسيب، عف أبي ىريرة

          الشَّْيَطاُف ِحيَف ُيوَلُد، َفَيْسَتِيّؿ َصارًخا ِمْف َمسِِّو إيَّاُه، إال َمْرَيـَ واْبَنَيا". َمْوُلوٍد ُيوَلُد إال َمسَّو 
يََّتَيا ِمَف الشَّْيَطاِف الرَِّجيـِ ثـ يقوؿ أبو ىريرة: اقرأوا إف شئتـ: ﴿ نّْي ُأِعيُذَىا ِبَؾ َوُذرّْ            ﴾"َواِ 

 (.ٖٗ/ٕ)ابف كثير: 
ذ بذلؾ مف شر اإلنس والجف ومف خبلؿ       ، قراءة سورتي الفمؽ والناس عمى المولود فإنو ُيعوَّ

يَّاِتَنا ُقرََّة َأْعُيٍف َواْجَعْمَنا ِلْمُمتَِّقيَف ﴿وكذلؾ قاؿ:  َوالَِّذيَف َيُقوُلوَف َربََّنا َىْب َلَنا ِمْف َأْزَواِجَنا َوُذرّْ
ء لمذرية مف صفات عباد الرحمف المؤمنيف فينا ، حيث إف الدعا ٗٚ﴾ سورة الفرقاف: اآليةِإَماًما

االرتباط وثيؽ بيف األزواج والذرية وذلؾ ألف اختيار الزوج أو الزوجة يتوقؼ عميو صبلح أو 
 فساد الطفؿ في حياتو المستقبمية.

 المضاميف التربوية لمدعاء 
ىـ قرة األعيف  مف ىنا وجب عمى األسرة الدعاء لممولود بالخير والصبلح ؛ حيث إف األطفاؿ  

 وزينة الحياة الدنيا ، وبقدـو المولود الجديد فإنو يعـ الفرح والسعادة داخؿ األسرة.
 رابًعا: العقيقة عف المولود يـو السابع

ْؤَياقاؿ تعالى: ﴿     ـُ * َقْد َصدَّْقَت الرُّ ِإنَّا َكَذِلَؾ  َفَممَّا َأْسَمَما َوَتمَُّو ِلْمَجِبيِف* َوَناَدْيَناُه َأْف َيا ِإْبَراِىي
﴾ سورة الصافات: َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَف * ِإفَّ َىَذا َلُيَو اْلَباَلُء اْلُمِبيُف* َوَفَدْيَناُه ِبِذْبٍح َعِظيـٍ 

 .ٚٓٔ-ٖٓٔاآليات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B1%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%86%D8%A9.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar
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( ىي سنة كذلؾ عف فمف أىؿ العمـ مف ذكر بأف سنة العقيقة لممولود عف النبي محمد )     
نبي ا إبراىيـ حيث فدى ا تعالى ابنو إسماعيؿ بكبش عظيـ فصارت العقيقة سنة لممولود مف 

فدية يفدى بيا  ، فقد قاؿ ابف القيـ: ومف فوائدىا، أي العقيقة ، أنيا ()عيد نبي ا إبراىيـ
المولود كما فدى ا سبحانو إسماعيؿ الذبيح بالكبش وقد كاف أىؿ الجاىمية يفعمونيا ويسمونيا 

( الذبح وأبطؿ اسـ العقوؽ ولطخ رأس عقيقة ويمطخوف رأس الصبي بدميا فأقر رسوؿ ا)
الصبي بدميا فقاؿ ال أحب العقوؽ وقاؿ "ال يمس رأس المولود بدـ")ابف قيـ الجوزية: تحفة 

 (.ٓٚالمودود:
 المضاميف التربوية لمعقيقة  
 في مشاركة األسرة ألفراد المجتمع المسمـ في عقيقة المولود في ضوء ما سبؽ يمكف القوؿ   

الجديد ، سواء باإلىداء ليـ أو الصدقة عمى فقرائيـ أو دعوتيـ إلييا ، فرصة لكي يحوز المولود 
مف أوؿ أيامو دعاء ىؤالء الناس لو بالبركة والصبلح وفي العقيقة تربية لممسمـ عمى مخالفة 

 المشركيف وترؾ التشبو بيـ.
 خامًسا: الرضاعة مف لبف األـ

َـّ الرََّضاَعَة َوَعَمى َواْلَواِلدَ قاؿ تعالى: ﴿    اُت ُيْرِضْعَف َأْواَلَدُىفَّ َحْوَلْيِف َكاِمَمْيِف ِلَمْف َأَراَد َأْف ُيِت
َلِدَىا َواَل اْلَمْوُلوِد َلُو ِرْزُقُيفَّ َوِكْسَوُتُيفَّ ِباْلَمْعُروِؼ اَل ُتَكمَُّؼ َنْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَيا اَل ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبوَ 

ِبَوَلِدِه َوَعَمى اْلَواِرِث ِمْثُؿ َذِلَؾ َفِإْف َأَراَدا ِفَصااًل َعْف َتَراٍض ِمْنُيَما َوَتَشاُوٍر َفاَل ُجَناَح  َمْوُلوٌد َلوُ 
ـْ ِبا ـْ َما َآَتْيُت ـْ ِإَذا َسمَّْمُت ـْ َفاَل ُجَناَح َعَمْيُك ـْ َأْف َتْسَتْرِضُعوا َأْواَلَدُك ْف َأَرْدُت َواتَُّقوا ْلَمْعُروِؼ َعَمْيِيَما َواِ 

، وفي ىذه اآليات نجد أف ا  ٖٖٕ﴾ سورة البقرة: اآليةالمََّو َواْعَمُموا َأفَّ المََّو ِبَما َتْعَمُموَف َبِصيرٌ 
عز وجؿ أكد عمى إرضاع المولود مف لبف األـ الطبيعي ، واإلنفاؽ عمى المولود وكسوتو مف 

 الماؿ الحبلؿ .
نْ وقاؿ تعالى: ﴿     ْيَنا اإلِْ َساَف ِبَواِلَدْيِو َحَمَمْتُو ُأمُُّو َوْىًنا َعَمى َوْىٍف َوِفَصاُلُو ِفي َعاَمْيِف َأِف َوَوصَّ

ْنَساَف ، كما قاؿ تعالى: ﴿ ٗٔلقماف: اآليةسورة ﴾ اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَؾ ِإَليَّ اْلَمِصيرُ  ْيَنا اإلِْ َوَوصَّ
َوَوَضَعْتُو ُكْرًىا َوَحْمُمُو َوِفَصاُلُو َثاَلُثوَف َشْيًرا َحتَّى ِإَذا َبَمَغ َأُشدَُّه ِبَواِلَدْيِو ِإْحَساًنا َحَمَمْتُو ُأمُُّو ُكْرًىا 

          َأفْ َوَبَمَغ َأْرَبِعيَف َسَنًة َقاَؿ َربّْ َأْوِزْعِني َأْف َأْشُكَر ِنْعَمَتَؾ الَِّتي أَْنَعْمَت َعَميَّ َوَعَمى َواِلَديَّ وَ 
نّْي ِمَف اْلُمْسِمِميفَ َأْعَمَؿ َصاِلًحا َتْرضَ  يَِّتي ِإنّْي تُْبُت ِإَلْيَؾ َواِ           ﴾ سورةاُه َوَأْصِمْح ِلي ِفي ُذرّْ

 .٘ٔاألحقاؼ: اآلية
﴾ "لمحمؿ تسعة أشير ونحوىا والباقي َثالُثوَف َشْيًراوقد قاؿ اإلماـ السعدي في قولو تعالى: ﴿    

َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَف َأْوالَدُىفَّ َحْوَلْيِف قولو: ﴿لمرضاع ىذا ىو الغالب ، ويستدؿ بيذه اآلية مع 
إذا سقطت منيا  -وىي سنتاف-﴾ أف أقؿ مدة الحمؿ ستة أشير ألف مدة الرضاع َكاِمَمْيفِ 

 (.ٔٛٚ/ٔالسنتاف بقي ستة أشير مدة لمحمؿ")السعدي: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar


 ـ محمد عميد/عمي عبد السال    دور األسرة في استقباؿ المولود الجديد 
 عبد العاؿمحمد عبد الرحيـ عمي  د/
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ْـّ ُموَسى َأْف َأْرِضِعيِو َفإِ وقاؿ تعالى: ﴿    ْـّ َواَل َتَخاِفي َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُأ َذا ِخْفِت َعَمْيِو َفَأْلِقيِو ِفي اْلَي
 .  ٚ﴾ سورة القصص: اآليةَواَل َتْحَزِني ِإنَّا َرادُّوُه ِإَلْيِؾ َوَجاِعُموُه ِمَف اْلُمْرَسِميفَ 

وقد أجاز القرآف إرضاع الطفؿ مف غير أمو إذا تعسر اإلرضاع مف األـ ، وذلؾ حفاظا     
بالغذاء البلـز لو متمثبل ذلؾ في المبف الذي أوجده ا تعالى لو، حتى ولو كاف عمى إمداد الطفؿ 

وُىفَّ ِلُتَضيُّْقوا مف غير أمو ؛ فقد قاؿ تعالى: ﴿ ـْ َواَل ُتَضارُّ ـْ ِمْف ُوْجِدُك َأْسِكُنوُىفَّ ِمْف َحْيُث َسَكْنُت
ْف ُكفَّ ُأواَلِت َحْمٍؿ َفَأْنِفُقوا َعَمْييِ  ـْ َفَآُتوُىفَّ َعَمْيِيفَّ َواِ  فَّ َحتَّى َيَضْعَف َحْمَمُيفَّ َفِإْف َأْرَضْعَف َلُك

ـْ َفَسُتْرِضُع َلُو ُأْخَرى ْف َتَعاَسْرُت ـْ ِبَمْعُروٍؼ َواِ   .ٙ﴾ سورة الطبلؽ: اآليةُأُجوَرُىفَّ َوْأَتِمُروا َبْيَنُك
 المضاميف التربوية لمرضاعة

خبلؿ األشير الّستة األولى مف حياة الطفؿ ،   مف ىنا يكمف دور األـ في الرضاعة الطبيعية  
عمى أف يبدأ ذلؾ خبلؿ الساعة األولى بعد الوالدة ، حيث إف االستمرار في الرضاعة الطبيعية 

 .النمو الحّسي واإلدراكي لمطفؿ ، ويقيو مف األمراض المعدية والمزمنة  يعّزز
 سادًسا: العناية بالمولود ورعايتو واالىتماـ بو

               قاؿ تعالى عف أـ موسى: عف العناية بالمولود ورعايتو واالىتماـ بو ؛ فقد أما    
ْـّ ُموَسى َفاِرًغا ِإْف َكاَدْت َلتُْبِدي ِبِو َلْواَل َأْف َرَبْطَنا َعَمى َقْمِبَيا ِلَتُكوَف ِمَف ﴿ َوَأْصَبَح ُفَؤاُد ُأ

يِو فَ  ْمَنا َعَمْيِو اْلَمَراِضَع اْلُمْؤِمِنيَف* َوَقاَلْت أِلُْخِتِو ُقصّْ ـْ اَل َيْشُعُروَف * َوَحرَّ َبُصَرْت ِبِو َعْف ُجُنٍب َوُى
ـْ َلُو َناِصُحوَف * َفَرَدْدَناُه ِإَلى  ـْ َوُى ـْ َعَمى َأْىِؿ َبْيٍت َيْكُفُموَنُو َلُك ِو َكْي ِمْف َقْبُؿ َفَقاَلْت َىْؿ َأُدلُُّك ُأمّْ

ـْ اَل َيْعَمُموفَ  َتَقرَّ َعْيُنَيا َواَل َتْحَزفَ  ـَ َأفَّ َوْعَد المَِّو َحؽّّ َوَلِكفَّ َأْكَثَرُى ﴾ سورة القصص: َوِلَتْعَم
ـْ َعَمى َمْف َيْكُفُمُو َفَرَجْعَناَؾ ِإَلى ُأمَّْؾ . ، وقاؿ: ﴿ٖٔ-ٓٔاآليات إْذ َتْمِشي ُأْخُتَؾ َفَتُقوُؿ َىْؿ َأُدلُُّك

َوَعَمى اْلَمْوُلوِد َلُو ِرْزُقُيفَّ َوِكْسَوُتُيفَّ .، كما قاؿ: ﴿ٓٗطو: اآلية ﴾ سورةَكْي َتَقرَّ َعْيُنَيا َواَل َتْحَزفَ 
 .ٖٖٕ﴾ سورة البقرة: اآليةِباْلَمْعُروؼِ 

َوَعَمى اْلَمْوُلوِد َلُو ِرْزُقُيفَّ َوِكْسَوُتُيفَّ قاؿ اإلماـ الطبري: "القوؿ في تأويؿ قولو تعالى: ﴿وقد      
 ﴾ِباْلَمْعُروؼِ 

ر: يعني تعالى ذكره بقولو:"وعمى المولود لو"، وعمى آباء الصبياف لممراضع قاؿ أبو جعف
"رزقيف"، يعني: رزؽ والدتيف. ويعني ب"الرزؽ": ما يقوتيف مف طعاـ ، وما ال بد ليف مف غذاء 
ومطعـ. و"كسوتيف"، ويعني: ب"الكسوة": الممبس. ويعني بقولو:"بالمعروؼ" ، بما يجب لمثميا 

ا تعالى ذكره قد عمـ تفاوت أحواؿ خمقو بالغنى والفقر ، وأف منيـ الموسع  عمى مثمو، إذ كاف
والمقتر وبيف ذلؾ. فأمر كبل أف ينفؽ عمى مف لزمتو نفقتو مف زوجتو وولده عمى قدر ميسرتو، 

ْؽ ِممَّا آَتاُه المَُّو ال ِلُيْنِفْؽ ُذو َسَعٍة ِمْف َسَعِتِو َوَمْف ُقِدَر َعَمْيِو ِرْزُقُو َفْمُيْنفِ كما قاؿ تعالى ذكره: ﴿
 (.ٖ٘/٘)الطبري: جامع القرآف،  ٚ﴾ سورة الطبلؽ: اآليةُيَكمُّْؼ المَُّو َنْفًسا ِإال َما آَتاَىا
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 ورعايتو المضاميف التربوية لمعناية بالمولود 
مف ىنا يتضح أف دور األسرة المسممة في العناية بالمولود وعايتو واالىتماـ بو مف خبلؿ   

، عف طريؽ مراقبتو وحممو والنظر في عينيو بشكٍؿ مباشر  اىتمامًا خاصاً  المولود الجديد إعطاء
. دماغ الطفؿ ، فمف شأف ىذه األمور تعزيز نمو  والنمو العاطفي والجسدي والعقمي بشكٍؿ سميـٍ

 المحور الثاني: دور األسرة في استقباؿ المولود الجديد في ضوء اليدي النبوي
األمور التي تقـو بيا األسرة عند استقباؿ المولود الجديد ، وىي مستمدة  يمكف توضيح بعض  

 مف ىدي وتوجيو النبي الكريـ صموات ا عميو ، ومنيا:
 البشارة والتينئة بالمولود أواًل:
عمى األسرة أف تستبشر وتفرح بقدـو األنثى كما يكوف الفرح بقدـو المولود الذكر ، فمف     

سر إذا كانت المولودة أنثى ، فإف الفرح واالستبشار بيا ال يكوف كما يكوف المبلحظ أف بعض األ
في حاؿ إذا كاف المولود ذكر ، ويكاد يكوف ىذا األمر جبمي وفطري عند معظـ البشر ، فالنفس 
البشرية مجبولة في الغالب عمى حب الولد الذكر ، ولكف مف المؤسؼ أننا نرى أنو إذا كانت 

و في الغالب تكوف ىناؾ حالة مف الحزف واألسى تخيـ عمى البيت وعمى األسرة المولودة أنثى فإنَّ 
  ، وال سيما إذا كانت ىذه األنثى قد جاءت بعد أنثى أولى أو ثانية لؤلسرة.

حيث إف حاؿ ىذه األسرة يشبو حاؿ مف ذكرىـ ا تعالى في القرآف الكريـ ، مستنكرا جؿ وعبل   
ـْ ِباأْلُْنَثى َظؿَّ ﴿أحدىـ باألنثى ، إذ يقوؿ تعالى:  سموكيـ وفعميـ عندما ُيبشر َذا ُبشَّْر َأَحُدُى َواِ 

ـْ َيدُ  سُُّو َوْجُيُو ُمْسَودِّا َوُىَو َكِظيـٌ * َيَتَواَرى ِمَف اْلَقْوـِ ِمْف ُسوِء َما ُبشَّْر ِبِو َأُيْمِسُكُو َعَمى ُىوٍف َأ
 . ٜ٘-ٛ٘رة النحؿ: اآلياتسو  ﴾ِفي التَُّراِب َأاَل َساَء َما َيْحُكُموفَ 

وفي ىذا الصدد يقوؿ ابف كثير: "إذا بشر أحدىـ باألنثى ظؿ وجيو مسودا أي كئيبا مف      
اليـ وىو كظيـ ساكت مف شدة ما ىو فيو مف الحزف. يتوارى مف القـو أي يكره أف يراه الناس 

قاىا ميانة ال يورثيا مف سوء ما بشر بو أيمسكو عمى ىوف أـ يدسو في التراب أي إف أبقاىا أب
وال يعتني بيا ، ويفضؿ أوالده الذكور عمييا أـ يدسو في التراب أي يئدىا وىو أف يدفنيا فيو حية 

 (.ٜٙٗىػ:ٜٔٗٔكما كانوا يصنعوف في الجاىمية" )ابف كثير: 

نعـ ساء ما يحكـ بو أمثاؿ ىؤالء وساء ما يفعمونو عند تبشيرىـ باألنثى ، إنيـ ما عمموا أف    
ِلمَِّو ُمْمُؾ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َيْخُمُؽ َما ﴿ ألنثى رزؽ ا وعطاء ا وىبة ا ، فا تعالى يقوؿ:ا

َناثًا َوَيْجعَ  ـْ ُذْكَراًنا َواِ  ُجُي ُؿ َمْف َيَشاُء َيَيُب ِلَمْف َيَشاُء ِإَناثًا َوَيَيُب ِلَمْف َيَشاُء الذُُّكوَر * َأْو ُيَزوّْ
 .ٓ٘-ٜٗسورة الشورى: اآليات ﴾يًما ِإنَُّو َعِميـٌ َقِديرٌ َيَشاُء َعقِ 
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ء في بعض إلى العدؿ بيف األبناء )أوالدا وبنات( ولو في الُقبؿ ، فقد جا ()ويدعو النبي     
: دعاه رجؿ ()اآلثار عف الصحابي الجميؿ ابف جريج أنَّو قاؿ: أخبرني مف ال أتيـ أف النبي 

إليو ثـ جاءتو ابنة لو فأخذ بيدىا فأجمسيا، فقاؿ  مف األنصار فجاء ابف لو فقبمو وضمو وأجمسو
أبوبكر عبدالرازؽ  : "لو عدلت كاف خيرا لؾ قاربوا بيف أبنائكـ ولو في القبؿ" )()النبي 
 (.ٜٜىػ:ٖٓٗٔنعاني،الص
المثؿ األعمى في حب البنات والعناية بيف ، فقد كانت  ()كما يضرب النبي الكريـ   

حزف لحزنيا ويتألـ أللميا ، ويقوؿ الكاتب ، ريحانة قمبو ، يفرح لفرحيا وي (فاطمة)
أخذ  ()عبدالرحمف رأفت الباشا: "كانت فاطمة رضواف ا عمييا إذا دخمت عمى رسوؿ ا 

بت بو وأخذت بيده  بيدىا ورحَّب بيا وأجمسيا في مجمسو ... وكاف إذا دخؿ عمييا قامت لو ورحَّ
 (.ٗٗـ:ٜٜٙٔ،عبدالرحمف رأفت الباشا فقبَّمتيا")

 المضاميف التربوية لمبشارة والتينئة بالمولود الجديد
ئيا ، فالبنت ىبة ا تعالى لئلنساف ورزؽ مف ا لؤلسرة ، فبل ينبغي أف تحزف األسرة  لمجي   

بؿ البد مف االستبشار والفرح بيا ، فمعؿ الخير فييا ، وكـ مف بنت قد صارت مصدر سعادة 
ألسرتيا ، وموضع تكريـ وتشريؼ ألىميا بثقافتيا وعمميا وأدبيا وأخبلقيا وتفوقيا الدراسي! ولعؿ 

يقوؿ: "مف عاؿ ثبلث بنات،  ()البنت كذلؾ تكوف مصدر سعادة ألبييا في اآلخرة ، فالنبي 
 (.ٚٗٔ٘فأدبيف ، وزوجيف ، وأحسف إلييف ، فمو الجنة" )أبو داود، رقـ الحديث

 ثانًيا: األذاف في أذف المولود اليمنى
يـ ، إذ أنو مما ينبغي عمى األسرة فعمو أف يؤذف أحد األفراد في أذف وىذا ىدي نبوي عظ       

المولود اليمنى ، وذلؾ بصيغة األذاف المعروفة ، والتي يؤذَّف بيا لكؿ صبلة مف الصموات 
أذف في  ()الخمس ، فعف الصحابي الجميؿ أبي رافع األنصاري أنو قاؿ: "رأيت رسوؿ ا 

 (.ٗٔ٘ٔ، رقـ الحديثالترمذيأذف الحسف بف عمي حيف ولدتو فاطمة بالصبلة")
 المضاميف التربوية لألذاف في أذف المولود

القيـ في كتابة تحفة المودود:"وسر وحوؿ سر األذاف في أذف المولود عند الوالدة يقوؿ ابف    
التأذيف وا أعمـ أف يكوف أوؿ ما يقرع سمع اإلنساف كمماتو المتضمنة لكبرياء الرب وعظمتو 
والشيادة التي أوؿ ما يدخؿ بيا في اإلسبلـ فكاف ذلؾ كالتمقيف لو شعار اإلسبلـ عند دخولو إلى 

ر مستنكر وصوؿ أثر التأذيف إلى قمبو وتأثيره الدنيا كما يمقف كممة التوحيد عند خروجو منيا وغي
ف لـ يشعر.  بو وا 
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 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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حيث أكد عديد مف األطباء المتخصصيف في طب األطفاؿ أف ىذا التأثير يبلـز الطفؿ     
وينمو معو ، حيث إف الطفؿ الذي أذف لو في أذانو متى سمع نداء األذاف توقؼ عف لعبو 

 ذف.وأصغى إلى األذاف ، ولربما يردده مع المؤ 
مع ما في ذلؾ مف فائدة أخرى وىي ىروب الشيطاف مف كممات األذاف وىو كاف يرصده حتى    

يولد فيقارنو لممحنة التي قدرىا ا وشاءىا فيسمع شيطانو ما يضعفو ويغيظو أوؿ أوقات تعمقو 
لى عبادتو سابقة  لى دينو، اإلسبلـ وا  عمى بو ، وفيو معنى آخر وىو أف تكوف دعوتو إلى ا وا 

دعوة الشيطاف كما كانت فطرة ا التي فطر عمييا سابقة عمى تغيير الشيطاف ليا ونقمو عنيا 
 (.ٖٔـ:ٜٔٚٔىػ/ٜٖٔٔ، ابف قيـ الجوزيةولغير ذلؾ مف الحكـ")

لذا فالسنَّة إذا ىي فعؿ األذاف في أذف المولود اليمنى دوف اإلقامة، ويكوف األذاف في اليـو    
، وباألحرى بعد والدتو مباشرة، ليكوف األمر، كما قاؿ ابف القيـ ، أوؿ ما األوؿ مف والدة الطفؿ

جبللو وكبريائو.  يقرع أذف المولود ىي الكممات الدالة عمى تعظيـ ا تعالى وا 
 ثالثًا: تحنيؾ الطفؿ بالتمر

ت عف أسماء بنت أبي بكر أنيا حممت بعبد ا بف الزبير بمكة قالت: فخرجت وأنا متـ، فأتي   
فوضعو في حجره ، ثـ دعا بتمرة » ()المدينة فنزلت بقباء فولدتو بقباء ، ثـ أتيت رسوؿ ا 
، ثـ حنكو بالتمرة  ()ريؽ رسوؿ ا  فمضغيا ، ثـ تفؿ في فيو ، فكاف أوؿ شيء دخؿ جوفو

 (.ٕٙٗٔ، رقـ الحديثصحيح مسمـ، ثـ دعا لو وبرؾ عميو ، وكاف أوؿ مولود ولد في اإلسبلـ" )
، قاؿ: "ولد لي غبلـ ، فأتيت بو ()سى األشعري أنو قاؿ: "عف أبي موسى وعف أبي مو     

، فسماه إبراىيـ ، فحنكو بتمرة ، ودعا لو بالبرؾ ة، ودفعو إلي" ، وكاف أكبر ولد أبي ()النبي 
 (.ٓ٘ٔ٘صحيح البخاري، رقـ الحديثموسى")

طمحة ،  بعبد ا بف أبي ()قاؿ: "غدوت إلى رسوؿ ا  ()وعف أنس بف مالؾ    
( ، وىكذا ٖٔٗٔالحديث فتح الباري، رقـليحنكو ، فوافيتو في يده الميسـ يسـ إبؿ الصدقة" )

  جداؿ فييا وال اختبلؼ بيف أىؿ العمـ.وال ()فأحاديث تحنيؾ المولود صحيحة عف النبي 
 المضاميف التربوية لتحنيؾ المولود الجديد

يرى الباحثاف أف تقـو األسرة بتحنيؾ الطفؿ ، وذلؾ عف طريؽ وضع شيء ُحمو في فـ الطفؿ    
مف الممكف أف يتـ االستعاضة عف التمر بشيء حمو آخر كعسؿ ، وأفضؿ الحمو ىو التمر )

 وفي السنة المطيرة. ()، وىذا األمر ثابت في ىدي النبي ( النحؿ أو السكر
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ويستحب أف مف يقـو بتحنيؾ المولود رجؿ مف أىؿ الفضؿ والصبلح ، ففي األحاديث    
( ، وتكوف عممية دمة نجد أفَّ الصحابة كانوا يذىبوف بأبنائيـ عند الوالدة إلى النبي )المتق

بأف يأخذ الذي يقـو بعممية التحنيؾ  تحنيؾ الطفؿ في اليـو األوؿ مف والدتو ، وكيفيتيا تكوف
، ويحركيا في فـ الطفؿ ثـ يخرجيا منو ، ففي رواية أخرى لحديث أنس المتقدـ ،  (ٔ)تمرة لزجة
( أفَّ أـ سميـ ولدت ابنيا عبد ا ليبل فكرىت أف أحنكو ، حتى يكوف رسوؿ ا عف أنس )

( يينأ أباعر لو أو يسميا ، ( يحنكو ، فغدوت ومعي تمرات عجوة ، فأتيت النبي ))
فقمت: رسوؿ ا ولدت أـ سميـ فكرىت أف أحنكو حتى تكوف أنت تحنكو، فقاؿ: " أمعؾ شيء؟ " 

 (ٖ)إياه فتممظ (ٕ)عض ذلؾ التمر فمضغو فجمعو بريقو فأوجرهقمت: تمرات عجوة ، فأخذ مف ب
 (.ٖٙـ:ٜٜٗٔىػ/٘ٔٗٔ(: "حب األنصار لمتمر") الطحاوي، الصبي، فقاؿ رسوؿ ا )

ذكر بعض أىؿ الطب أفَّ لتحنيؾ الطفؿ في صغره عند الوالدة فوائد طبية، حيث منيا ،  وقد   
، وثانيا: أفَّ لعممية التحنيؾ (ٗ)أواًل: تييئة الطفؿ ألف يكوف فصيحا عند كبره وبموغو مرحمة الكبلـ

ديثي ىذه فائدة بإذف ا في الوقاية مف مرض )اليرقاف( والذي ينشأ في الغالب عند األطفاؿ ح
 الوالدة، والذي يسمى بمرض الصفراء عند العامة، وعند بعض أىؿ الطب كذلؾ.

ويقوؿ ابف حجر العسقبلني: "والتحنيؾ ىو مضغ الشيء ووضعو في فـ الصبي ، وذلؾ حنكو    
 (.ٛٛ٘:ابف حجر العسقبلني بو ، ُيصنع ذلؾ بالصبي ليتمرف عمى األكؿ ويقوى عميو")

نما المقصود ما شرع ويعمؽ جماؿ عبدالرحمف ع    مى قوؿ ابف حجر العسقبلني ىذا فيقوؿ: "وا 
رطيبو مف تحنيؾ الطفؿ عند والدتو بشيء مف التمر بعد مضغو وت ()ا تعالى بيدي رسولو 

، ولعؿ في ذلؾ مع كونو سنَّة ما ُيطمئف الطفؿ ويجعمو آمتا عمى استمرار غذائو والعناية بو 
وبخاصة تحنيكو بالتمر الذي ترتفع فيو نسبة الحبلوة التي يتمذذ بيا الطفؿ ، وفيو كذلؾ تمريف 

)جماؿ لجديدة، وىي المص بالفـ ليألفيا"عمى استعماؿ وسيمة غذائو ا
 (.ٕٕ-ٕٔـ:ٕٗٓٓػ/ىٕ٘ٗٔعبدالرحمف

                                                 
ف إف ُخشي عمى الطفؿ مف انتقاؿ ، ولك ( مف الممكف أف يمضغ المحنؾ التمرة ثـ يخرجيا مف فمو ويضعيا في فـ الطفؿٔ)

 ميكروبات أو عدوى إليو فيمكف البحث عف تمرة لزجة أو يتـ فركيا بيف األصابع ثـ ُتوضع في فـ الطفؿ، ثـ ٌتخرج منو.
 ( أي وضعو في فـ الصبي.ٕ)
 َتَممَّظ: أي أدار لسانو في فيو وحركو متتبعا أثر التمر. (ٖ)
، أي داللة عمى فصاحنو وببلغتو، فمعنى محّنؾ أي تـ تحنيكو في الصغر، فأدى  ؿ ُمحنَّؾ( وفي المثؿ الدارج ُيقاؿ: ىذا رجٗ)

 بو ىذا إلى كونو فصيحا بميغا ومخارج الحروؼ عنده صحيحة.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B1%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%86%D8%A9.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar


 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

   م0202هارس     -الثالث   العدد   -  63  جمللدا 611
 

 

 رابًعا: التسمية باسـ حسف
يبلـز االسـ الذي يسمى بو الطفؿ لو عمى طوؿ الدواـ ، مف الحياة حتى الممات ، بؿ وفيما     

بعد الممات ، في المرحمة التي ُتسمى بالحياة البرزخية ، وفي يـو القيامة عند البعث والنشور، 
أف المبلئكة عندما تصعد بروح العبد بعد موتو وتستفتح مبلئكة السماء ( )فقد أخبرنا النبي

لمعروج فيقاؿ عندىا روح مف؟ فتقوؿ المبلئكة )أي التي تحمؿ الروح(: روح فبلف بف فبلف 
مائو التي كاف يسمى بيا في الدنيا( ، ىذا بالنسبة لمروح إف كانت طيبة وصالحة، أما )بأحب أس

إف كانت األخرى فيقاؿ: روح فبلف بف فبلف "بأخبث أسمائو التي كاف يسمى بيا في الدنيا" 
 (.ٕٖٕ٘)الترمذي، رقـ الحديث

عندما قاؿ في ( )لنبيأما بالنسبة لمبلزمة االسـ لصاحبو يـو القيامة فدليمو ما أخبرنا بو ا  
الحديث الصحيح: "إنكـ تدعوف يـو القيامة بأسمائكـ ، وأسماء آبائكـ، فأحسنوا أسماءكـ" 

يمكف القوؿ أف االسـ مبلـز لصاحبو في الدنيا منذ التسمية ( ؛ لذا ٜٛٗٗ)أبوداود، رقـ الحديث
وحتى الممات ، وكذلؾ مبلـز لصاحبو في القبر )في الحياة البرزخية( ُيدعى وُيسمى بو ، واالسـ 

 مبلـز لصاحبو يـو القيامة كذلؾ فيدعى اإلنساف بصاحبو يـو المحشر.
ليا دور كبير في اختيار االسـ الحسف فيذا كمو دليؿ عمى أىمية االسـ لصاحبو ، واألسرة    

: "أحسنوا أسماءكـ وأسماء أبنائكـ" ؛ حيث ()لمولودىـ ، وذلؾ وْفؽ اليدي النبوي حيث لقولو 
لشخصية وثقافة مف قاـ بالتسمية ، كما أنو إيضاح مختصر جًدا لمشيء الذي  إف االسـ مؤشر

 أطمؽ عميو.
ومف المبلحظ أف بعض الناس يسموف أبناءىـ أسماء مشينة ، مما يجعؿ ذلؾ بعض األبناء     

يستحيي مف اسمو عندما يكبر ، وفي القصة المشيورة والمعروفة عف أمير المؤمنيف عمر بف 
، أف رجبل قد أتى يشكو إليو عقوؽ ابنو لو ، فقاؿ لو ائتني بابنؾ ، فمما أتاه  ()الخطاب، 

يا أمير المؤمنيف أليس لؤلبناء حؽ  بو، قاؿ لو عمر إف أباؾ يشكوؾ أنؾ تعقو ، فقاؿ االبف:
عمى اآلباء كما لآلباء حؽ عمى األبناء؟! فقاؿ بمى ، إف لؤلبناء حؽ عمى اآلباء ، فقاؿ االبف 
فما حؽ االبف عمى أبيو؟ فقاؿ أمير المؤمنيف عمر: أف يحسف اختيار أمو ، ويحسف اختيار 

أبي واحدة مف الثبلث ، فقد اختار لي اسمو ، ويعممو القرآف ، فقاؿ الشاب عند ذلؾ: ما أعطاني 
، وما عممني حرفا مف القرآف ، فقاؿ أمير المؤمنيف عمر لؤلب:  (ٔ)أما مجوسية، وسماني ُجعبل

 لقد عققت ابنؾ قبؿ أف يعقؾ.
                                                 

 ( الجعؿ ىو حشرة )الخنفساء( أو حشرة تشبو الخنفساء.ٔ)
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 ـ محمد عميد/عمي عبد السال    دور األسرة في استقباؿ المولود الجديد 
 عبد العاؿمحمد عبد الرحيـ عمي  د/
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:"خير األسماء: عبد ا وعبد الرحمف ، وأصدؽ األسماء: ىماـ وحارث ، ()ويقوؿ النبي   
( ؛ فخير األسماء ما كاف ُمعبَّدا  ، كعبدا وعبدالرحمف ابف وىب وشر األسماء: حرب ومرة" )

لكراـ ، فقد قاؿ ، وعبدالرحيـ...، وكذلؾ مف خير األسماء أسماء األنبياء وأسماء الصحابة ا
، فيما رواه أبو داود: "تسموا بأسماء األنبياء ، وأحب األسماء إلى ا عبد ا وعبد ()النبي، 

 (.ٜٓ٘ٗأبو داود، رقـ الحديث ـ ، وأقبحيا حرب ومرة")الرحمف ، وأصدقيا حارث وىما
 المضاميف التربوية لتسمية المولود الجديد

فواجب عمى األسرة أف تسمي أبناءىا باسـ حسف كأسماء األنبياء وأسماء الصحابة الكراـ    
وأسماء الصالحيف في كؿ زماف ، وكذلؾ تسمية البنات فمف الخير تسمية البنت باسـ جميؿ 

        ، ( )كأسماء الصحابيات الجميبلت وأسماء أميات المؤمنيف وأسماء بنات النبي  حسف
شينة واألسماء التي بيا شيء مف كزينب وفاطمة ورقية، وجدير باألسرة البعد عف األسماء الم

الميوعة والخبلعة كاسـ ىياـ وشوؽ وحنيف ، وكذلؾ البعد عف أسماء المشيوريف مف المجرميف 
وأىؿ الفسؽ والفجور ، فمف األفضؿ التأسي بالصالحيف والتسمية بأسمائيـ ، والتسمية بأسماء 

: "أسمـ سالميا ا ، ()ي تدؿ عمى الخير ، فكما ُيقاؿ )لكؿ مف اسمو نصيب( فقد قاؿ النب
          (، ٕٛٔ٘وغفار غفر ا ليا ، وعصّية عصت ا ورسولو" ) صحيح مسمـ، رقـ الحديث

             ()في عاـ الحديبية قاؿ النبي  ()لقرشي يصالح النبي ولما جاء سييؿ بف عمرو ا
 (.ٖٕٛ٘صحيح البخاري، رقـ الحديث )لقد سيؿ لكـ مف أمركـ()

ويقوؿ ابف القيـ: "وبالجممة فاألخبلؽ واألعماؿ واألفعاؿ القبيحة تستدعي أسماء تناسبيا     
فيو كذلؾ في أسماء وأضدادىا تستدعي أسماء تناسبيا وكما أف ذلؾ ثابت في أسماء األوصاؼ 

محمدا وأحمد إال لكثرة خصاؿ الحمد فيو وليذا كاف لواء  ()األعبلـ وما سمي رسوؿ ا
 ()لخمؽ حمدا لربو تعالى وليذا أمر رسوؿ ا الحمد بيده وأمتو الحامدوف وىو أعظـ ا

بتحسيف األسماء فقاؿ حسنوا أسماءكـ فإف صاحب االسـ الحسف قد يستحي مف اسمو وقد يحممو 
فعؿ ما يناسبو وترؾ ما يضاده وليذا ترى أكثر السفُّؿ أسماؤىـ تناسبيـ وأكثر العمية  اسمو عمى

 (.ٚٗٔأسماؤىـ تناسبيـ") ابف قيـ الجوزية:
مف ىنا فقد حدد إلسبلـ نوع االسـ الذي يستحسف تسمية المولود بو لما لبلسـ مف داللة عمى    

ف كاف قبيحا متشائما كاف المسمى فإذا كاف االسـ جميبل متفائبل ذا داللة طيب ة سر بو صاحبو وا 
 ()مثار سخرية واستيزاء بصاحبو، وليذه الداللة النفسية لؤلسماء عمى أصحابيا غير الرسوؿ 

يقوؿ: "إنكـ  ()مف أصحابو أمثاؿ حزف وحرب بسيؿ وسمـ وغيرىما والرسوؿ  أسماء كثير
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اإلسبلـ أف ال يسمى تدعوف يـو القيامة بأسمائكـ وبأسماء آبائكـ فأحسنوا أسماءكـ" كما دعا 
بأسماء ا كالممؾ والوىاب والصمد وغير ذلؾ وال األسماء الدالة عمى تعظيـ غير ا أو 
 ٘المعبودة غيره كعبد يغوث وعبد العزى وعبد الرسوؿ وعبد النبي وغيرىا ويدخؿ في ىذا ما نرا

وأتاتورؾ أو مف في ببلد العرب مف يسموف أبناءىـ بأسماء لينيف وخرشوؼ وقاقاريف وغاندي 
يسموف بأسماء النصارى والييود مثؿ جوزيؼ وأليف ومارية وغيرىا أو التسميات المائعة التي 
يسمى بيا كثير مف األوالد والبنات. ويحض اإلسبلـ عمى اختيار أسماء األنبياء وما يدؿ عمى 

 (.ٚٔٔ-ٙٔٔىػ:ٔٓٗٔعباس محجوب: العبادة .." )
الناس يسموف بعض أبنائيـ باسـ قبيح ليمنع عنو الحسد ، أو إال أنو مف المؤسؼ أف بعض   

ليعيش الولد وال يموت وىو صغير، وىذا الصنيع فيو جيؿ مركب ، ففوؽ قبح االسـ ، فيي 
عقيدة فاسدة ال تغني عف الولد شيئا، إضافة إلى أف العادة جرت أف يأخذ المسمي نصيبا مف 

ذا كاف اسمو ذميما رأيت مف ذلؾ فيو...أال فميعمـ اسمو، فإذا كاف اسمو كئيبا كانت الكآبة ف يو، وا 
المربوف أفَّ ثمة ارتباطا بيف معنى االسـ والمسمى، فاالسـ الجميؿ معو الفأؿ الجميؿ والعكس، 

 قاؿ الشاعر:
 (ٕٛ:جماؿ عبد الرحمف إال ومعناه إف فكرت في لقبو)         وقؿ ما أبصرت عيناؾ ذا لقب 

كر أنو إذا اختمؼ األب مع األـ في تسمية المولود فإف حؽ التسمية يكوف ومما ىو جدير بالذ   
مف نصيب األب، فقد جاء في )تحفة المودود(: "مما ال نزاع فيو بيف الناس أف األبويف إذا تنازعا 
في تسمية الولد فيي لؤلب واألحاديث المتقدمة كميا تدؿ عمى ىذا وىذا كما أنو يدعى ألبيو ال 

سورة األحزاب:  ﴾ادعوىـ ْلبائيـ ىو أقسط عند ا﴿بلف ابف فبلف قاؿ تعالى ألمو فيقاؿ ف
، والولد يتبع أمو في الحرية والرؽ ويتبع أباه في النسب والتسمية... ويتبع في الديف خير  ٘اآلية

"ولد لي الميمة مولود فسميتو باسـ أبي  ()(...وقد قاؿ النبي ٖ٘ٔابف قيـ الجوزية:أبويو دينا )
 (.ٖٕ٘ٔصحيح مسمـ، رقـ الحديثإبراىيـ")

 خامًسا: العقيقة عف المولود يـو السابع
ميبلد الطفؿ أو الطفمة ،  تعبر العقيقة عف الوليمة التي يتـ إعدادىا بعد سبعة أياـ مف      

، قد حث عمييا ودعى إلييا ، فقد جاء في الحديث الصحيح الذي ( )وىي سنة عف النبي
بي: "مع الغبلـ عقيقة ، فأىريقوا عنو دًما ، وأميطوا عنو رواه البخاري عف سمماف بف عامر الض

( وروى الترمذي وغيره مف أصحاب السنف عف سمرة ٗ٘ٔ٘صحيح البخاري، رقـ الحديثاألذى")
قاؿ: "الغبلـ مرتيف بعقيقتو يذبح عنو يـو السابع ، وُيسمَّى ، ويحمؽ  ()بف جندب أف النبي

 (. ٕٕ٘ٔسنف الترمذي، رقـ الحديثرأسو")

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar


 ـ محمد عميد/عمي عبد السال    دور األسرة في استقباؿ المولود الجديد 
 عبد العاؿمحمد عبد الرحيـ عمي  د/

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

   م0202هارس     -الثالث   العدد   -  63  جمللدا 611
 

وقيؿ )مرتيف( أي مرىونة شفاعتو لوالديو يـو القيامة بالذبح عنو ، قاؿ اإلماـ ابف األثير    
الرىف ، والياء لممبالغة ، كالشتيمة والشتـ ، ثـ رحمو ا: "كؿ غبلـ رىينة بعقيقتو" ، الرىينة: 

(: )رىينة بعقيقتو( استعمبل بمعنى المرىوف، فقيؿ: ىو رىف بكذا ، ورىينة بكذا، ومعنى قولو)
  ف العقيقة الزمة لو ال بد منيا، فشبيو في لزوميا لو ، وعدـ انفكاكو منيا بالرىف في يدأ

المرتيف ، قاؿ الخطابي: تكمـ الناس في ىذا ، وأجود ما قيؿ فيو ما ذىب إليو أحمد بف حنبؿ ، 
           قاؿ: ىذا في الشفاعة، يريد أنو إذا لـ يعؽ عنو فمات طفبل لـ يشفع في والديو، وقيؿ: معناه
 أنو مرىوف بأذى شعره، واستدلوا بقولو: "فأميطوا عنو األذى" ، وىو ما عمؽ بو مف دـ الرحـ 

 (.ٕ٘ٛ)ابف األثير: ص
ويقوؿ ابف القيـ في )زاد المعاد( تعميًقا عمى حديث )كؿ مولود رىينة بعقيقتو(: "وظاىر      

و ، وال يمـز مف ذلؾ أف يعاقب عمى الحديث أنو رىينة في نفسو ، ممنوع محبوس عف خير يراد ب
ف حبس بترؾ أبويو العقيقة عما ينالو مف عؽ عنو أبواه ، وقد يفوت الولد  ذلؾ في اآلخرة ، وا 
ف لـ يكف مف كسبو ، كما أنو عند الجماع إذا سمى أبوه لـ يضر  خير بسبب تفريط األبويف وا 

ذا ترؾ التسمية لـ يحصؿ لمولد ىذا الحف ظ ، وأيضا ؛ فإف ىذا إنما يدؿ عمى الشيطاف ولده ، وا 
أنيا الزمة ال بد منيا ، فشبو لزوميا وعدـ انفكاؾ المولود عنيا بالرىف ، وقد يستدؿ بيذا مف 
يرى وجوبيا: كالميث بف سعد، والحسف البصري، وأىؿ الظاىر ، وا أعمـ")ابف القيـ الجوزية ، 

 (.ٕٖٙ، ص ٕجػ
          أف نعؽ عف الجارية شاة، وعف الغبلـ شاتيف" () وعف عائشة ، قالت: "أمرنا رسوؿ ا   
 -طعاـ الدعوة والمأدبة  -القرى طعاـ الضيفاف ، وقد قاؿ ابف القيـ: " (اإلماـ أحمد في المسند )

والعقيقة الذبح عنو يـو  -والخرس طعاـ الوالدة   -والوليمة طعاـ العرس  -ـ الزائر والتحفة طعا
والنقيعة طعاـ القادـ  -والوضيمة طعاـ المأتـ  -والغديرة طعاـ الختااف  -حمؽ رأسو في السابع 

 (.ٙٚود، صوالوكيرة طعاـ الفراغ مف البناء")ابف القيـ: تحفة المود -مف سفره 
 المضاميف التربوية لمعقيقة لممولود

إنو مف األمور التي تقـو بيا األسرة فعميا إذا ولد ليا مولود أف تذبح عنو عقيقة واألفضؿ   
والمستحب أف يكوف الذبح يـو السابع ، ففي حديث سمرة المتقدـ الغبلـ مرتيف بعقيقتو تذبح عنو 

 يـو السابع.
ذي تستحب فيو العقيقة( قاؿ ابف قيـ الجوزية: " قاؿ أبو داود في وتحت عنواف )في الوقت ال  

كتاب المسائؿ سمعت أبا عبد ا يقوؿ العقيقة تذبح يـو السابع وقاؿ صالح بف أحمد قاؿ أبي 
في العقيقة تذبح يـو السابع فإف لـ يفعؿ ففي أربع عشرة فإف لـ يفعؿ ففي إحدى وعشريف وقاؿ 

 متى يعؽ عنو قاؿ أما عائشة فتقوؿ سبعة أياـ وأربعة عشرة وألحد الميموني قمت ألبي عبد ا
 (.ٕٙوعشريف قاؿ أبو طالب قاؿ أحمد تذبح العقيقة ألحد وعشريف يوما")ابف القيـ الجوزية:
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وال يجوز لولي األمر أو لموالد أف يشتري لحما ويطبخو ويكوف بذلؾ قد فعؿ العقيقة، كما       
نيا ولو زاد ، يقوؿ ابف القيـ "الذبح في موضعو أفضؿ مف الصدقة بثمنو ال يجوز لو التصدؽ بثم

راقة الدـ مقصود فإنو عبادة مقرونة بالصبلة كما  ولو زاد كاليدايا واألضاحي فإف نفس الذبح وا 
قؿ إف صالتي ونسكي ﴿، وقاؿ تعالى  ٕسورة الكوثر: اآلية ﴾فصؿ لربؾ وانحر﴿قاؿ تعالى "

، ففي كؿ ممة صبلة ونسيكة ال  ٕٙٔسورة األنعاـ: اآلية ﴾لعالميفومحياي ومماتي  رب ا
يقـو غيرىما مقاميما وليذا لو تصدؽ عف دـ المتعة والقراف بأضعاؼ أضعاؼ القيمة لـ يقـ 

 (.٘ٙمقامو وكذلؾ األضحية")ابف قيـ الجوزية:
اء لسنة النبي وحوؿ بياف الغرض مف العقيقة وحكميا وفوائدىا يقوؿ ابف القيـ "العقيقة إحي  
... لخمؼ أحيا سنة مف سنف رسوؿ ا واتبع ما جاء عنو ، ومف فوائدىا أنيا قرباف يقرب ()

الدنيا والمولود ينتفع بذلؾ غاية االنتفاع كما ينتفع  بو عف المولود في أوؿ أوقات خروجو إلى
حضاره مواضع المناسؾ واإلحراـ عنو وغير ذلؾ ومف فوائدىا أنيا تفؾ رىاف  بالدعاء لو وا 
المولود فإنو مرتيف بعقيقتو قاؿ االماـ أحمد مرتيف عف الشفاعة لوالديو وقاؿ عطاء بف أبي رباح 

، ومف فوائدىا أنيا فدية يفدى بيا المولود كما فدى ا  مرتيف بعقيقتو قاؿ يحـر شفاعة ولده
سبحانو إسماعيؿ الذبيح بالكبش وقد كاف أىؿ الجاىمية يفعمونيا ويسمونيا عقيقة ويمطخوف رأس 
الصبي بدميا فأقر رسوؿ ا الذبح وأبطؿ اسـ العقوؽ ولطخ رأس الصبي بدميا فقاؿ ال أحب 

( ، وأخبر أف ما يذبح عف المولود الطبراني في األوسطبدـ" )العقوؽ وقاؿ "ال يمس رأس المولود 
إنما ينبغي أف يكوف عمى سبيؿ النسؾ كاألضحية واليدي فقاؿ مف "أحب أف ينسؾ عف ولده 

( ( فجعميا عمى سبيؿ األضحية التي جعميا ا نسكا وفداء إلسماعيؿ )النسائيفميفعؿ" )
كمة ا في شرعو وقدره أف يكوف سببا لحسف وقربو إلى ا عز و جؿ وغير مستبعد في ح

إنبات الولد ودواـ سبلمتو وطوؿ حياتو في حفظو مف ضرر الشيطاف حتى يكوف كؿ عضو منيا 
فداء كؿ عضو منو وليذا يستحب أف يقاؿ عمييا ما يقاؿ عمى األضحية فالذبيحة عف الولد فييا 

طعاـ الطعا ـ عند حوادث السرور العظاـ شكرا  معنى القرباف والشكراف والفداء والصدقة وا 
ظيار لنعمتو التي ىي غاية المقصود مف النكاح فإذا شرع اإلطعاـ لمنكاح الذي ىو وسيمة إلى  وا 
حصوؿ ىذه النعمة فؤلف يشرع عند الغاية المطموبة أولى وأحرى") ابف قيـ الجوزية: تحفة 

 (.ٓٚ-ٜٙالمودود:
 شعره فضةسادًسا: حمؽ رأس المولود والتصدؽ بزنة 

السنة حمؽ رأس الطفؿ الذكر عند تسميتو في اليـو السابع قاؿ الشيخ عبد العزيز ابف باز: "...  
: "كؿ غبلـ رىينة بعقيقتو تذبح عنو يـو سابعو، ()فقط ، أما األنثى فبل يحمؽ رأسيا ؛ لقولو 

 (.مجموع فتاوى ابف باز )ويسمى فيو، ويحمؽ رأسو"
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زالة ما يؤذيو ، بؿ     حيث شرع اإلسبلـ أف يحمؽ رأس الطفؿ يـو سابعو إيذانا بالعناية بو وا 
عدـ التفريط وشرع التصدؽ عنو بوزف شعر رأسو فضة ، وكأف في ذلؾ إشارة إلى فدائو بالماؿ و 

فيو ، وأف شعر رأسو الذي يؤذيو بقاؤه فيحمقونو ليس رخيصا عند أسرتو ، بؿ يوزف بالماؿ الذي 
يحرص عميو الناس... وبعض الناس يعجبيـ جمة الطفؿ وكثافة الشعر عميو ، فيترددوف في 

حمؿ الحمؽ ألف رأسو سيصير أجمح أقرع، والبعض يزيدىـ ترددا بقولو: رأس الولد طري ال يت
ما ضعؼ في االلتزاـ بالشرع"               الحبلقة! ومما ال شؾ فيو أف ىذا إما جيؿ بالشرع ، وا 

 (.ٖٔ)جماؿ عبدالرحمف:
 المضاميف التربوية لحمؽ رأس المولود

 ، ()حيث تقـو األسرة بحمؽ رأس الطفؿ أو الطفمة يـو السابع ، وىذه سنة عف النبي   
        ، كحديث "الغبلـ مرتيف بعقيقتو يذبح ()ودليمو بعض األحاديث المتقدـ ذكرىا عف النبي

     "وأميطوا عنو األذى" قيؿ أي  ()عنو يـو السابع ، وُيسمَّى ، ويحمؽ رأسو"، وقوؿ النبي
        عف الحسف بشاة، وقاؿ: ()حمؽ رأسو ، وعف عمي بف أبي طالب قاؿ: عؽ رسوؿ ا

تو فكاف وزنو درىما أو بعض يا فاطمة ، احمقي رأسو ، وتصدقي بزنة شعره فضة، قاؿ: فوزن
 (.ٜٔ٘ٔ، رقـ الحديثالترمذي)سنف  درىـ"

ويتبيف مف ذلؾ أنو مف األمور التي يشرع عمى األسرة فعميا إزاء مولودىا الجديد حمؽ       
شعر رأسو ، ولدا كانت أـ بنتا ، والتصدؽ بزنة شعره فضة أو ذىب ، حيث يبمغ زنة شعر 

جراـ ، أي بما يعدؿ في وقتنا الحالي مائتي جنيو أو مائة الطفؿ غالًبا ربع جراـ أو خمس 
، ويمكف القوؿ أنو مف جنيو في الغالب. ٓٓٚحيث أف جراـ الذىب يعدؿ  وخمسيف جنييا تقريبا،

 فوائد ذلؾ ما يمي:
 (،( إحياء لسنة النبي )ٔ)
 (،( إزالة لؤلذى عف الطفؿ كما أخبر النبي )ٕ)
مؽ رأس المولود يـو السابع إزالة لمطبقة ( كما أخبر بعض األطباء وأىؿ العمـ أف في حٖ)

َـّ يكوف ىناؾ تفتيح لمساـ الفروة مما يعمؿ عمى  الشمعية التي تكوف عمى فروة الرأس ، ومف َث
 تنشيط الدورة الدموية في رأس المولود،

( كذلؾ مف فوائد ىذا األمر أف فيو إظيار لشكر ا تعالى بالتصدؽ بزنة الشعر فضة أو ٗ)
 لفقراء والمساكيف.ذىبا عمى ا

           قاؿ العبلمة المرداوي رحمو ا: وىناؾ مف ذكر بأف الحمؽ يكوف لمولد دوف البنت،    
))تنبيو: الظاىر أف مراده بالحمؽ: الذكر، وىو الصحيح وعميو األكثر، وقدمو في الفروع ... إذ 

 (.عمي بف سميماف المرداوي)اإلناث يكره في حقيف الحمؽ"
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 ختاف المولود يـو السابع سابًعا:
مف سنف الفطرة ، أو مف خصاؿ الفطرة ، فقد جاء في الحديث  ()الختاف كما قاؿ النبي    

خمس ، أو خمس مف الفطرة: الختاف ، واالستحداد ، ونتؼ  الصحيح عف أبي ىريرة: "الفطرة
أف  ()( ، وقد أخبرنا رسوؿ ا البخارياإلبط ، وتقميـ األظفار ، وقص الشارب" )صحيح 

( وىو ابف ( قد اختتف وىو ابف ثمانيف عاما ، فقاؿ: "اختتف إبراىيـ )بي ا إبراىيـ)ن
( "  (. البخاري ثمانيف سنة بالقدـو

قاؿ ابف عباس: كانوا ال يختنوف الغبلـ حتى يدرؾ ، قاؿ الميموني ومما ُيذكر في الختاف أف "  
ابعو ، وقاؿ حنبؿ : إف أبا عبد : سمعت أحمد يقوؿ: كاف الحسف يكره أف يختف الصبي يـو س

نما كره الحسف ذلؾ لئبل يتشبو بالييود ، وليس في ىذا  ف تف يـو السابع فبل بأس ، وا  ا قاؿ: وا 
          شيء ، قاؿ مكحوؿ: ختف إبراىيـ ابنو إسحاؽ لسبعة أياـ ، وختف إسماعيؿ لثبلث عشرة سنة"

 .(ٖٗ) جماؿ عبدالرحمف:

بلؼ في وجوبو واستحبابو( أي الختاف ، قاؿ ابف القيـ: "اختمؼ الفقياء وتحت عنواف )االخت     
فقاؿ الشعبي وربيعة واألوزاعي ويحيى بف سعيد األنصاري ومالؾ والشافعي وأحمد ىو واجب 
وشدد فيو مالؾ حتى قاؿ مف لـ يختتف لـ تجز إمامتو ولـ تقبؿ شيادتو ونقؿ كثير مف الفقياء 

القاضي عياض االختتاف عند مالؾ وعامة العمماء سنة ولكف السنة عف مالؾ أنو سنة حتى قاؿ 
ال فقد صرح مالؾ بأنو ال  عندىـ يأثـ بتركيا فيـ يطمقونيا عمى مرتبة بيف الفرض وبيف الندب وا 
تقبؿ شيادة األقمؼ وال تجوز إمامتو وقاؿ الحسف البصري وأبو حنيفة ال يجب بؿ ىو سنة 

 (.ٖٙٔ-ٕٙٔ:ابف قيـ الجوزيةاب أحمد ىو سنة مؤكدة")وكذلؾ قاؿ ابف أبي موسى مف أصح

ف كاف مذكورا في جممة السنف فإنو عند      والقوؿ الصحيح كما قاؿ الخطابي: "الختاف فإنو وا 
ذا وجد  كثير مف العمماء عمى الوجوب وذلؾ أنو شعار الديف وبو يعرؼ المسمـ مف الكافر وا 

ميو ودفف في مقابر المسمميف... الختاف عمـ المختوف بيف جماعة قتمى غير مختونيف صمى ع
ذا كاف النبي قد قاؿ مف لـ يأخذ شار بو  الحنيفية وشعار اإلسبلـ ورأس الفطرة وعنواف الممة وا 
فميس منا فكيؼ مف عطؿ الختاف ورضي بشعار القمؼ عباد الصمباف ومف أظير ما يفرؽ بيف 

الحنفاء مف عيد إماميـ إبراىيـ إلى عيد  عباد الصمباف وعباد الرحمف الختاف وعميو استمر عمؿ
 (.ٙٙٔخاتـ األنبياء فبعث بتكميؿ الحنيفية وتقريرىا ال بتحويميا وتغيرىا")جماؿ عبد الرحمف:
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 المضاميف التربوية لمختاف
يقوؿ ابف القيـ: "الختاف مف محاسف الشرائع التي شرعيا ا سبحانو لعباده ويجمؿ بيا     

اطنة فيو مكمؿ لمفطرة التي فطرىـ عمييا وليذا كاف مف تماـ الحنيفية ممة محاسنيـ الظاىرة والب
إبراىيـ وأصؿ مشروعية الختاف لتكميؿ الحنيفية فإف ا عز و جؿ لما عاىد إبراىيـ وعده أف 
يجعمو لمناس إماما ووعده أف يكوف أبا لشعوب كثيرة وأف يكوف األنبياء والمموؾ مف صمبو وأف 

ه أنو جاعؿ بينو وبيف نسمو عبلمة العيد أف يختنوا كؿ مولود منيـ ويكوف يكثر نسمو وأخبر 
عيدي ىذا ميسما في أجسادىـ فالختاف عمـ لمدخوؿ في ممة إبراىيـ وىذا موافؽ لتأويؿ مف تأوؿ 

عمى الختاف ، ٖٛٔسورة البقرة: اآلية ﴾صبغة ا ومف أحسف مف ا صبغة﴿قولو تعالى 
الصبغ والتعميد لعباد الصميب فيـ يطيروف أوالدىـ بزعميـ حيف فالختاف لمحنفاء بمنزلة 

يصبغونيـ في المعمودية ويقولوف اآلف صار نصرانيا فشرع ا سبحانو لمحنفاء صبغة الحنيفية 
،  ٖٛٔسورة البقرة: اآلية ﴾صبغة ا ومف أحسف مف ا صبغة﴿وجعؿ ميسميا الختاف فقاؿ 

مة لمف يضاؼ منيا إليو المعمـ بيا وليذا الناس يسموف دوابيـ وقد جعؿ ا سبحانو السمات عبل
ومواشييـ بأنواع السمات حتى يكوف ما يضاؼ منيا إلى كؿ إنساف معروفا بسمتو ثـ قد تكوف 
لى دينو  ىذه السمة متوارثة في أمة بعد أمة، فجعؿ ا سبحانو الختاف عمما لمف يضاؼ اليو وا 

ية والحنيفية حتى إذا جيمت حاؿ إنساف في دينو عرؼ بسمة وممتو وينسب اليو بنسبة العبود
الختاف ورنكو وكانت العرب تدعى بأمة الختاف وليذا جاء في حديث ىرقؿ إني أجد ممؾ الختاف 
ذا  قد ظير فقاؿ لو أصحابو ال ييمنؾ ىذا فإنما تختتف الييود فاقتميـ فبينما ىـ عمى ذلؾ وا 

بو أف يكشؼ وينظر ىؿ ىو مختوف فوجد مختونا فمما  برسوؿ رسوؿ ا قد جاء بكتابو فأمر
 (.ٙٛٔ-٘ٛٔ:ابف القيـ الجوزيةأخبره أف العرب تختتف قاؿ ىذا ممؾ ىذه األمة" )

 ثامًنا: رضاعة المولود مف لبف األـ
تضرب الشريعة المثؿ األعمى في العناية بالطفؿ ، والعمؿ عمى صيانتو وحفظو، فمقد قرر    

عطاء لؤلطفاؿ مف بيت الماؿ يبدأ بعد الفطاـ، ولما عمـ  ()بف الخطابالخميفة الراشد عمر 
زعو ذلؾ وأقض مضجعو وحرمو أف األميات تسارع إلى فطاـ أطفاليف استعجاال ليذا العطاء ، أف

النـو ولـ يكد المصموف يتبينوف صوتو في القرآف مف شدة تأثره وبكائو ، فسارع بعد الصبلة 
بإصدار قراره بأف العطاء لكؿ طفؿ مف حيف والدتو، وما ذلؾ إال لمحفاظ عمى الطفولة وحمايتيا 

قناع األميات باستمرارىف في اإلرضاع")سعيد بف عمي بف وىؼ ا  (.ٓٔٔلقحطاني:، وا 
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 المضاميف التربوية لرضاعة المولود مف لبف األـ
مف األمور التي ينبغي عمى األسرة فعميا إزاء مولودىا الجديد والقياـ بيا وفؽ اليدي النبوي     

والشرع الرباني ىو إرضاع الطفؿ مف لبف األـ، فبعض األميات، مف منطمؽ الحفاظ عمى 
مى رشاقة الجسد(، ترضع ابنيا لبنا صناعيا وتحرمو مف لبنيا صحتيا أو كما ُيقاؿ )اإلبقاء ع

َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَف َأْواَلَدُىفَّ ﴿ الذي خمقو ا لو، وأوجب ا عمييا إرضاعو منو، فا تعالى يقوؿ:
َـّ الرََّضاَعةَ               ؿ تعالى:، وقاٖٖٕسورة البقرة: اآلية﴾ َحْوَلْيِف َكاِمَمْيِف ِلَمْف َأَراَد َأْف ُيِت

ْنَساَف ِبَواِلَدْيِو َحَمَمْتُو ُأمُُّو َوْىًنا َعَمى َوْىٍف َوِفَصاُلُو ِفي َعاَمْيِف َأِف اْشُكْر ِلي﴿ ْيَنا اإلِْ  َوَوصَّ
، فحؽ لممولود أف يرضع مف لبف أمو ذلؾ المبف ٗٔسورة لقماف: اآلية ﴾اْلَمِصير ِإَليَّ  َوِلَواِلَدْيؾَ 

ي الشتاء بارد في الصيؼ ، والذي تكوف نسبة الدسـ فيو والبروتينات لمذكر الذي ىو دافئ ف
 ضعؼ ما يكوف لؤلنثى.

حيث إف الرضاعة حؽ لممولد عمى والدتو في المقاـ األوؿ، أي حقو عمييا أف ترضعو مف      
 ولكف ال تجبر األـ عمى إرضاع ولدىا إال ثدييا، واألـ أحؽ بإرضاع ولدىا مف سواىا مطمقا...

إذا تعينت ؛ بأف لـ يقبؿ طفميا غير ثدييا ، أو كاف وليو فقيرا ال يستطيع استئجار مرضع لو ، 
أو تأميف بديؿ عنيا ولو عف طريؽ تغذيتو بالحميب المجفؼ ، ويجوز لؤلب أف يسترضع ولده 
ويطمب لو أية مرضع لو غير أمو ، وقد كاف ذلؾ معروفا عند العرب قبؿ اإلسبلـ ، وكانت 

فْ ﴿( ، فا تعالى يقوؿ: ٖٛجماؿ عبدالرحمف: ) السعدية مرضعة لرسوؿ ا حميمة ـْ  َواِ   َأفْ  َأَرْدُت
ـْ  َتْسَتْرِضُعوا ـْ  ُجَناحَ  َفاَل  َأْواَلَدُك ـْ  ِإَذا َعَمْيُك ـْ  َما َسمَّْمُت  .ٖٖٕسورة البقرة: اآلية ﴾ِباْلَمْعُروؼِ  َآَتْيُت

عروفا مشيورا مدى المنافع والفوائد التي تعود عمى وقد بات مويشير أحد الباحثيف قائبًل: "  
أيتيا األـ ، امنحي طفمؾ حنانؾ ، ..المرضع والرضيع عمى السواء مف فوائد صحية ونفسية .

وأرضعيو لبنؾ لتستكممي معنى األمومة ولتحظي باألجر والمثوبة ، وتولي أنت أيتيا األـ تربية 
لى دور الحضانة ، وتذكري أف األمومة طفمؾ بنفسؾ وفؽ المنيج النبوي ، وال تمقي و إلى الخادـ وا 

مسئولية كبيرة فبل تتخمي عنيا. ثـ ىؿ رأيت أيتيا األـ طائرا أو حيوانا أو أي أـ مف سائر 
المخموقات تركت طفميا في ميده وتخمت عنو في صغره ؟ إنو مف الجفاء أال تتخمى األـ 

         خمى األـ اآلدمية صاحبة العقؿ واإلدراؾ!!"العجماء مف الحيوانات والطيور عف صغارىا، وتت
 (.ٖٛجماؿ عبدالرحمف: )

كما يشير أخر: "والرضاعة تمثؿ جانبا ميما في حياة الطفؿ ولذلؾ جعميا اإلسبلـ مف     
َـّ  َأفْ  َأَرادَ  ِلَمفْ  َكاِمَمْيفِ  َحْوَلْيفِ  َأْوالَدُىفَّ  ُيْرِضْعفَ  َواْلَواِلَداتُ ﴿وظيفة المرأة وحدد ليا مدة   ُيِت

، وقد أثبتت الدراسات الحديثة أف لمرضاعة أثرًا كبيرًا في تربية  ٖٖٕسورة البقرة: اآلية ﴾الرََّضاَعةَ 
المولود وأخبلقياتو ، فالمرأة السيئة الخمؽ الكثيرة االنفعاؿ تؤثر في المولود ، وقد اشترط كثير مف 

ى كما رأوا أف تكوف المرضع صالحة تأكؿ عمماء المسمميف اختيار المرضع لمطفؿ ألف المبف يعد
عف إرضاع الحمقاء ، وألف  ()مف الحبلؿ ألف طباع الطفؿ تتأثر بالمبف ، وقد نيى الرسوؿ

ة بالمرأة فبل يجب استبداؿ الرضاع الطبيعي بالصناعي ألف المبف الرضاع وظيفة خاص
الصناعي ال يعطي األطفاؿ القيمة الغذائية الكاممة التي يحتاجوف إلييا وألف لو تأثيرًا عمى 

 (.1ٔٔعباس محجوب: العواطؼ والطباع" )
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 نتائج البحث وتوصياتو
عة مف النتائج التي يمكف أف تساعد وفي نياية العرض والتحميؿ توصؿ الباحثاف إلى مجمو      

 وىي كما يمي: ()األسرة في استقباؿ المولود الجديد في ضوء القرآف الكريـ وتعاليـ المصطفي
 ميع الييئات والمنظمات في تحديد حقوؽ الطفؿ في جميع مراحؿ نموهأف اإلسبلـ سبؽ ج . 
 (عمى محبة العبد المؤمف لربو ، يقوؿ تعالى: ﴿يدؿ اتباع ىدي النبي ) ِـْ ُقْؿ إ ْف ُكْنُت

ـْ َوالمَُّو َغُفوٌر َرِحيـٌ  ـْ ُذُنوَبُك ـُ المَُّو َوَيْغِفْر َلُك ﴾ سورة آؿ عمراف: ُتِحبُّوَف المََّو َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُك
 .ٖٔاآلية

  جاءت اليدايات النبوية مجممة وعامة وتركت التفصيبلت لبلجتياد البشري ، وتشجيع
 .ة عمى اإلطار المرجعي لؤلمة اإلسبلمية العريقةاالنفتاح عمى األخريف بشرط المحافظ

  ،تعد األسرة أوؿ مؤسسة تربوية تتولى المخموؽ البشري ، حيث يفتح عينيو عمى النور فييا
 .وىي الوعاء الذي تتشكؿ في داخمو شخصية الطفؿ تشكيبل فرديا واجتماعيا

  ، يعطيو لمف يشاء ويمنعو وتعد نعمة األوالد نعمة كبيرة وفضؿ عظيـ عمى اإلنساف مف ا
 ﴾الماؿ والبنوف زينة الحياة الدنيا﴿عمف يشاء، وىـ زينة الحياة الدنيا، كما قاؿ تعالى: 

 .ٙٗسورة الكيؼ: اآلية
   دور األسرة المسممة في اختيار اسـ مف األسماء التي وردت في القرآف الكريـيتضمف  ،

 .الدعاء لممولود بالخير والصبلح
 سماء التي فييا تميع وتشبو وغراـ تتسبب في فقداف الشخصية والذاتية تسمية المولود باأل

 .المتميزة لمطفؿ المسمـ في حياتو المستقبمية
 يمثؿ اليدي النبوي مرجعية عميا لمتربية الشتمالو عمى األساليب التربوية المتنوعة. 
 ت ، بؿ وفيما يبلـز االسـ الذي يسمى بو الطفؿ لو عمى طوؿ الدواـ ، مف الحياة حتى المما

 بعد الممات.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar
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  أف الختاف مف محاسف الشرائع التي شرعيا ا سبحانو لعباده ويجمؿ بيا محاسنيـ الظاىرة
 .والباطنة فيو مكمؿ لمفطرة التي فطرىـ عمييا

 وفي ضوء النتائج السابقة يوصي الباحثاف باْلتي:
 كوف الفرح بقدـو المولود ينبغي عمى األسرة المسممة أف تستبشر وتفرح بقدـو األنثى كما ي

 .الذكر
 نبغي عمى األسرة فعمو أف يؤذف أحد األفراد في أذف المولود اليمنى ، وذلؾ بصيغة       

 .األذاف المعروفة
  ،ينبغي عمى األسرة فعمو مع المولود الجديد ، في ضوء اليدي النبوي، ىو أف ُيحنَّؾ الطفؿ

مف )فمو( ، وأفضؿ الحمو ىو التمر ) والتحنيؾ ىو وضع شيء ُحمو في حنؾ المولود أي
 .(الممكف أف يتـ االستعاضة عف التمر بشيء حمو آخر كعسؿ النحؿ أو السكر

  عمى األسرة أف تسمي ابنيا باسـ حسف كأسماء األنبياء وأسماء الصحابة الكراـ وأسماء
 .الصالحيف في كؿ زماف

 د بشرط أال تكوف ىناؾ تفرقة بيف ضرورة قياـ المجتمع المسمـ بتينئة األسرة بالمولود الجدي
 .ولد أو بنت

  أفراد المجتمع المسمـ مشاركة األسرة في عقيقة المولود الجديدينبغي عمى. 

  ينبغي عمى األسرة فعميا إذا ولد ليا مولود أف تذبح عنو عقيقة واألفضؿ والمستحب أف يكوف
 .، وكذلؾ حمؽ شعره الذبح يـو السابع

 فميا مف ثديييا دوف االستعانة بالرضاعة الصناعية.ينبغي عمى األـ أف ترضع ط 
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 مراجع البحث
، طبعة جديدة ومنقحة ومصححة فتح الباري في شرح البخاريبف حجر العسقبلني ، ا (ٔ

ومطبوعة عف الطبعة التي حقؽ أصميا عبد العزيز بف باز ، محمد فؤاد 
 ـ.ٕٔٓٓىػ/ٕٔٗٔعبد الباقي ، دار مصر، 

 تفسير القرآف العظيـبف عمر بف كثير القرشي البصري ثـ الدمشقي ، أبو الفداء إسماعيؿ  (ٕ
(، بيروت: دار ابف حـز ، ٗ، تحقيؽ: محمد حسيف شمس الديف ، الجزء)

 ىػ.ٜٔٗٔ
أبو جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدي الحجري المصري  (ٖ

، تحقيؽ: شرح مشكؿ اْلثارىػ( ، ٕٖٔالمعروؼ بالطحاوي )المتوفى: 
ىػ/  ٘ٔٗٔ، بيروت: مؤسسة الرسالة ، ( ٖشعيب األرناؤوط ، الجزء)

 ـ.ٜٜٗٔ
، تحقيؽ شعيب سنف أبو داود سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير األزدي ،  أبو داود (ٗ

 .ـٜٕٓٓىػ/ٖٓٗٔاألرناؤوط وأخريف بيروت: دار الرسالة العالمية ، 

 " سنف النسائيىػ( ، ٖٖٓاني )المتوفى: أبو عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراس (٘
مف أحب أف ينسؾ عف ولده ، فمينسؾ عنو عف الغبلـ شاتاف مكافأتاف، 

  "، كتاب )العقيقة(.ٕٕٔٗوعف الجارية شاة" )النسائي "

أبو عبد ا محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصاري الخزرجي شمس الديف القرطبي  (ٙ
، تحقيؽ: ىشاـ سمير  ألحكاـ القرآفالجامع ىػ( ، ٔٚٙ)المتوفى : 

 .ٙٔٔـ ، صٖٕٓٓىػ/ ٖٕٗٔالبخاري ، الرياض: دار عالـ الكتب ، 

،  دار الغرب اإلسبلمي بشار عواد معروؼ، تحقيؽ:الجامع الكبير،  أبو عيسى الترمذي ، (ٚ
 ـ.ٕٜٜٔ

 .( باب النسبٖ٘أبو محمد عبد ا بف وىب بف مسمـ المصري القرشي ، الجامع ) (ٛ

بدالرازؽ الصنعاني: المصنؼ، ت.حبيب الرحمف األعظمي، المكتب اإلسبلمي، أبوبكر ع (ٜ
 (.ٔٓ٘ٙٔ، رقـ )ٜٜ، ص ٜىػ، جٖٓٗٔبيروت، الطبعة الثانية، 
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(، ورواه ٕٓٙٛأحمد بف الحسيف بف عمي بف موسى أبو بكر البييقي ، شعب اإليماف ) (ٓٔ
مف (، وأـ الصبياف ىي التابعة ٖٕٙابف السني في عمؿ اليـو والميمة )

 .الجف
( باب )مسند ( كتاب )الممحؽ المستدرؾ مسند األنصارٖٕٗٙاإلماـ أحمد في المسند ) (ٔٔ

 الصديقة عائشة(.
 ( مف حديث البراء بف عازب.ٖٗ٘ٛٔاإلماـ أحمد: المسند، حديث رقـ ) (ٕٔ
تحفة ،  ىػ ٔ٘ٚاإلماـ شمس الديف أبي عبد ا محمد بف أبي بكر ابف القيـ الجوزية ، ت  (ٖٔ

عبد القادر األرناؤوط ، دمشؽ: مكتبة  تحقيؽ:اـ المولود ، المودود بأحك
 ـ.ٜٔٚٔىػ/ٜٖٔٔدار البياف ، 

زاد  ،ىػ  ٔ٘ٚاإلماـ شمس الديف أبي عبد ا محمد بف أبي بكر ابف القيـ الجوزية ، ت  (ٗٔ
تحقيؽ: شعيب األرناؤوط وعبد القادر  ، المعاد في ىدي خير العباد

 ىػ.ٜٜٖٔسسة الرسالة ، ( ، بيروت: مؤ ٕاألرناؤوط ، الجزء)
رسالة أماني فريز إبراىيـ ، اليدي النبوي في العمـو الطبيعية: دراسة موضوعية ،  (٘ٔ

، كمية الدراسات الفقيية والقانونية ، جامعة آؿ البيت ،  ماجستير
 ـ.ٕٙٓٓ

إنعاـ محمد صالح ، اليدي النبوي ودور المعمـ في استثارة القدرة اإلبداعية عند الطبة في  (ٙٔ
رسالة ،  )صفي الحادي عشر والثاني عشر(التربية اإلسبلمية مادة 

 ـ.ٕٛٔٓ، عمادة الدراسات العميا ، جامعة القدس،  ماجستير
، مكة: دار طيبة الخضراء  أطفاؿ المسمميف كيؼ رباىـ النبي األميفجماؿ عبدالرحمف:  (ٚٔ

 ـ.ٕٗٓٓىػ، ٕ٘ٗٔ، ٚ، ط
تقرير ر صحة الطفؿ النفسية "، دارزى أوؼ ديناـ & اليارد: " عقوؿ صحية شابة: تغيي (ٛٔ

، ترجمة: حمد منتدى الصحة لنفسية ورفاه األطفاؿ التابع لمؤتمر ويشف
 ـ.ٕ٘ٔٓاإلبراىيمي،  

اليدي النبوي في تربية األوالد في ضوء الكتاب سعيد بف عمي بف وىؼ القحطاني ،  (ٜٔ
 ، الرياض: مطبعة سفير.والسنة

الغبلـ ، وال يمس رأسو بدـ" )الطبراني في  "يعؽ عف،  سميماف بف أحمد بف أيوب الطبراني (ٕٓ
 "األوسط"(.
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رسالة سمر خميؿ عبد ا ، حقوؽ الطفؿ في اإلسبلـ واالتفاقيات الدولية: دراسة مقارنة ،  (ٕٔ
 ـ. ٖٕٓٓ، جامعة النجاح الوطنية ، ماجستير

،  ، الجامعة االسبلمية بالمدينة المنورةالتربية اإلسالمية ومراحؿ النمو عباس محجوب ،  (ٕٕ
  ىػ.ٔٓٗٔ( ، ٕ٘( ، العدد)ٖٔالسنة)

عبد الحكيـ ياسيف حجازي، وائؿ سميـ اليياجنة ، حقوؽ الطفؿ التربوية في ضوء التربية  (ٖٕ
مجمة دراسات العموـ اإلسبلمية والفمسفة البراجماتية: دراسة مقارنة ، 

( ، ٗ( ، العدد)٘ٗ، المجمد)التربوية تصدر عف جامعة اليرموؾ 
 .ٖٖ٘-ٖٖٗص ص ـ ،ٕٛٔٓ( ، ٚممحؽ)

عبد ا قاسـ الوشمي ، األحكاـ الفقيية ذات العبلقة بتربية الطفؿ مف الميبلد حتى السنة  (ٕٗ
مجمة العمـو التربوية والنفسية تصدر عف كمية التربية السادسة ، 

-ٓٚـ ، ص صٕٕٓٓ( ، ٔ( ، العدد)ٔ، المجمد) بجامعة صنعاء
ٔٔٓ. 

، ، دار األدب اإلسبلمي، بيروت بياتصور مف حياة الصحاعبدالرحمف رأفت الباشا،  (ٕ٘
 .ـ332ٔىػ / 2ٔ1ٔ

، المطبوع مع المقنع  اإلنصاؼ لمعرفة الراجح مف الخالؼعمي بف سميماف المرداوي ،  (ٕٙ
والشرح الكبير، تحقيؽ الدكتور عبد ا بف عبد المحسف التركي، دار 

 .ٜٖٗ، ص ٜىجر لمطباعة والنشر، ج

سبلمي لمعناية بالطفولة : دراسة وثائقية تحميمية ، فتحية عبد الصمد عبيد ، المنظور اإل (ٕٚ
 مجمة مستقبؿ التربية العربية تصدر عف المركز العربي لمتعميـ والتنمية

 . ٖٛٓ-ٕٗٓـ ، ص صٕٗٔٓ( ، ٜٔ( ، العدد)ٕٔ، المجمد)
مجد الديف أبو السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني  (ٕٛ

النياية في غريب الحديث ىػ( ، ٙٓٙثير )المتوفى: الجزري ابف األ
( ٕ، تحقيؽ: محمود محمد الطناحي وطاىر أحمد الزاوي ، الجزء) واألثر

 .ـٜٜٚٔىػ / ٜٜٖٔ ، بيروت: المكتبة العممية ،
ىػ، ٙٔٗٔمجموع فتاوى ابف باز، جمع عبد ا الطيار، وأحمد الباز، الطبعة األولى  (ٜٕ

 ٛٗ، صٓٔ، المممكة العربية السعودية، جالرياض: دار الوطف، الرياض
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بيروت: دار طوؽ النجاة ، ،  صحيح البخاري ،محمد بف إسماعيؿ البخاري الجعفي (ٖٓ
 ـ.ٕٔٓٓىػ /ٕٕٗٔ

ممي ، أبو جعفر الطبري )المتوفى : محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآل (ٖٔ
ىػ( ، جامع البياف في تأويؿ القرآف ، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر ، ٖٓٔ

 ـ. ٕٓٓٓىػ / ٕٓٗٔبيروت: مؤسسة الرسالة ، 
ـ ، ٕٗٓٓ( ، ٖ، العدد) مجمة التربية األخالقيةمحمود حمدي زقزوؽ ، حرية العقيدة ،  (ٕٖ

 .ٖٛص
مجمة ىدي اإلسالـ ف في مرحمة الطفولة ، مراد عمي رشدي ،  اإلسبلـ وحقوؽ اإلنسا (ٖٖ

( ٓٙ، المجمد) تصدر عف وزارة األوقاؼ والشئوف والمقدسات اإلسالمية
 .ٕٔٔ-ٓٔٔـ ، ص صٕٙٔٓ( ، ٕ، العدد)

 ىػ  ، صحيح مسمـٕٔٙمسمـ بف الحجاج أبو الحسف القشيري النيسابوري )المتوفى:  (ٖٗ
القنوت في (، كتاب )المساجد ومواضع الصبلة( باب )استحباب ٜٚٙ)
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