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افتتاحـية

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسلام عىل سيدنا حممد وعىل
آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..
وبعـــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي  -إدارة البحوث»
إصداره�ا اجلديد « حق�وق المولود في اإلسلام » جلمهور
أن تق�دِّ م
َ
القراء من السادة الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة.

وه�و كت�اب يتن�اول بالشرح والتوضي�ح أه�م حق�وق املول�ود

يف اإلسلام ،بأس�لوب س�هل ميسر ،يفهم�ه عام�ة الن�اس ،حي�ث

حتاش�ى مؤلف�ه عب�ارات الفقه�اء املتخصص�ة ،والتي يصع�ب فهمها
لكثري من الناس.

وهذا املوضوع من املوضوعات التي َّ
قل اهتامم الناس هبا ،واختلط

فيه�ا الثاب�ت من احل�ق مع الش�ائع من الباط�ل ،ودارت حول�ه أوهام

وتص�ورات غريبة عن الس�احة اإلسلامية النقية ،فجاء ه�ذا الكتاب
كاشف ًا عن تلك األوهام ،ومذكر ًا باملفاهيم الرشعية الصحيحة.
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وه�ذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الش�كر والدعاء ألرسة
آل مكت�وم حفظه�ا اهلل تع�اىل التي حتب العل�م وأهله ،وت�ؤازر قضايا
اإلسلام والعروب�ة بكل متي�ز وإق�دام ،ويف مقدمتها صاحب الس�مو
الشيخ حممد بن راشد بن سعيد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس
جمل�س الوزراء ،حاكم ديب الذي يش� ِّيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث

العلمي ،ويشجع أصحابه و ُطالبه .

راجين من العيل القدير أن ينفع هب�ذا العمل ،وأن يرزقنا التوفيق
والسداد ،وأن يوفق إىل مزيد من العطاء عىل درب التميز املنشود.
وآخ�ر دعوان�ا أن احلم�د هلل رب العاملني ،وصلىَّ اهلل وس� َّلم عىل
النَّبي األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
مدير إدارة البحوث
الدكتور سيف بن راشد اجلابري
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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسلام عىل سيد املرسلني نبينا
حممد وعىل آله وصحبه أمجعني ،والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين.
وبعد:
فقد اهت�م ديننا احلنيف بحقوق املولود ورعايته ونش�أته وتربيته
وتعليمه وهتذيبه ،وغريها من احلقوق التي تفرد هبا دين اإلسالم.
فح�ق الول�د – ذكر ًا كان أو أنثى – يب�دأ باختيار الزوجة الصاحلة
قب�ل ال�زواج ،كما هيتم أيض ًا ب�ه بعد ال�زواج ،ابتداء م�ن احلمل حتى
والدت�ه ورضاعته ،كما هيتم برعايت�ه وتربيته وتعليم�ه حتى يصل إىل
مرحلة البلوغ مع اكتامل العقل ومها مناط التكليف.
7

حـقــوق املـولــود يف اإلســـالم

وقد اخرتت الكتابة يف هذا اجلانب مش�اركة مني يف هذا املوضوع
امله�م املتعلق بحقوق املول�ود ،وتعريف ًا بام له من حقوق وواجبات بل
ومندوب�ات كفلها دينن�ا احلنيف ،ورغبة من�ي للتعريف هبذه احلقوق،
ولتوعي�ة أفراد املجتمع ،وعىل األخص الوالدين واملقبلني عىل الزواج
من شبابنا وفتياتنا.
ويف ه�ذا البحث املوجز س�أتناول أهم حقوق املول�ود الواردة يف
الكت�اب الكري�م والس�نة املطهرة ،وما ذك�ره العلامء يف ه�ذا املوضوع
سميت هذا البحث:
باختصار دون اخلوض يف تفريعات الفقهاء ،وقد
ُ
(حقوق املولود يف اإلسالم).
خمطط البحث:
وه�ذا البحث يش�تمل على مقدم�ة ،وثالثة مباح�ث ،وحتت كل
مبحث عدة مطالب ،وخامتة ،وفهارس ،كالتايل:
املقدمة :وتشتمل عىل أمهية املوضوع وسبب اختياره ،وذكر خطة
البحث.
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املبحث األول :حقوق املولود قبل الوالدة.
ويشتمل عىل أربعة مطالب:
املطلب األول :حقوق املولود وهو يف صلب أبيه.
املطلب الثاين :حقوق املولود وهو يف رحم أمه.
املطل�ب الثال�ث :حق�وق ا املول�ود إذا س�قط قبل ال�والدة وأجر

والديه.

املبحث الثاين :حقوق املولود بعد الوالدة.
ويشتمل عىل سبعة مطالب:
املطلب األول :وفيه مجلة حقوق تعقب الوالدة مبارشة.
املطلب الثاين :تسمية املولود وأحكامها.
املطلب الثالث :عقيقة املولود وأهم أحكامها.
املطلب الرابع :حلق شعر املولود.
املطلب اخلامس :ختان املولود وأحكامه.
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املطلب السادس :عناية اإلسالم باملولود وإن كان ولد زنا.
املطلب السابع :عناية اإلسالم باملولود وإن كان من األعداء.
الرضاع ،وحق احلضانة ،وحق النفقة.
املبحث الثالث :حق ِّ
ويشتمل عىل ثالثة مطالب:
املطلب األول :حق الرضاع.
املطلب الثاين :حق حضانة املولود.
املطلب الثالث :حق نفقة املولود.
ثم اخلامتة :وتتضمن أهم نتائج البحث.
وتليها فهارس املصادر واملراجع وموضوعات الكتاب.
وصىل اهلل تعاىل عىل نبينا حممد س�يد املرس�لني وعلى آله وصحبه
أمجعني ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
•

•

10

•

املبحث األول
حقوق املولود قبل الوالدة
ويتضمن املطالب التالية:
املطلب األول :حقوق املولود وهو يف صلب أبيه.
املطلب الثاين :حقوق املولود وهو يف رحم أمه.
املطلب الثالث :حقوق املولود إذا سقط قبل الوالدة وأجر والديه.
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املطلب األول
حقوق املولود وهو يف صلب أبيه
أول ٍ
اختيار األم ُ
حق للمولود عىل أبيه:
إن من أكرب املسؤوليات عند تأسيس بيت الزوجية هو انتقاء األ ّم
الصاحل�ة الفاضلة؛ ألن حس�ن اختيار ال�زوج لزوجته هيي�ئ للمولود
املس�لم بيئة صاحلة وتربة خصبة وحياة إيامنية ،فيضمن اإلسالم بذلك
سالمة البناء بسالمة أساسه.
وق�د بّي�نّ الرس�ول ﷺ مس�ؤولية األم ورعايته�ا لبي�ت زوجها
وول�ده ،فهي مس�ؤولية مبارشة ع�ن حضانتهم وتربيته�م؛ فقال ﷺ:

ِ
« ...وامل�رأ ُة راعي ٌة عىل ب ِ
وولد ِه وهي مس�ؤول ٌة عنهم،(((»...
يت َب ْع ِلها
َ
((( (متفق عليه) أخرجه البخاري يف «صحيحه» (كتاب األحكام ،باب :أطيعوا اهلل
و )..برقم  ،7138ومسلم يف «صحيحه» (كتاب اإلمارة ،باب :فضلية اإلمام

العادل) برقم .1829
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وهذه املس�ؤولية الكبرية ال تقوم هبا عىل وجهها الكامل إال املرأة ذات
الدّ ين التي أوىص الرسول ﷺ بحسن اختيارها والظفر هبا.
الصفات املهمة واألساسية يف اختيار الزوجة:
أ ) الدِّ ين:
وأهم أساس يف بناء األرسة املسلمة ،وعليه فاملرأة
وهو ّأول صفة
ُّ
املتد ِّينة هي اخلري كله ،واألساس املتني؛ وهلذا حث عليه نبينا حممد ﷺ
وجعله أساس االختيار ،فقال ﷺُ « :تنْك َُح ا َمل ْر َأ ُة لأِ َ ْر َبعٍَ :لمِالهِ َا َولحِ َ َسبِ َها

وجمَ َالهِ ا ولِ ِدينِهاَ ،فا ْظ َفر بِ َذ ِ
ات الدِّ ِ
ين ،ت َِر َب ْت َيدَ َ
اك»(((.
َ
َ َ َ
ْ

ومعن�ى تربت ي�داك((( :تنبيه ًا :أي :ال تفوتنّ�ك ذات الدّ ين ،فال
حيصل لك ما ترومه فتفقر من حيث ال تشعر.
((( أخرج�ه البخ�اري يف «صحيح�ه» (كت�اب الن�كاح ،ب�اب :األكف�اء يف الدين)
برق�م ،5090ومس�لم يف «صحيحه» (كت�اب النكاح ،باب:اس�تحباب نكاح

ذات الدين) برقم.1466

((( انظر :مفردات ألفاظ القرآن لألصفهاين ص165
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ب ) األصل والشرَّ ف:
لق�د حض النبي ﷺ كل راغب يف ال�زواج ،أن يراعي يف اختياره

األصال�ة والشرف والصالح والطيب ،فق�ال ﷺ :خَ َ
«تَّي�رَّ ُ وا لِنُ َط ِفك ُْم

ْكحوا الأْ َ ْك َفاء و َأن ِ
ِ
ْك ُحوا إِ َل ْي ِه ْم»(((.
َ َ
َوان ُ

والنطفة هي :املنِ ُّي ،ويقصد به حسن اختيار الزوجة التي ستحمل
نطفته يف رمحها.
وجه إليه النبي ﷺ ،يعد م�ن أعظم احلقائق
وه�ذا االنتقاء ال�ذي ّ
العلمية ،والنظرات الرتبوية يف العرص احلديث ..فعلم الوراثة احلديث
أثبت أن املولود يكتسب صفات أبويه :اخللقية واجلسمية والعقلية منذ
ال�والدة ،..فعندما يكون انتقاء الزوج ،أو اختيار الزوجة عىل أس�اس
األص�ل والرشف والصالح ،فال ش�ك أن األوالد ينش�ؤون عىل خري
ما ينش�ؤون من العفة والطهر واالس�تقامة ،...وعندما جيتمع يف الولد
((( أخرج�ه اب�ن ماج�ه يف «س�ننه» (كتاب الن�كاح ،ب�اب :األكف�اء) برقم،1968
وحسنه األلباين يف«الصحيحة» برقم .1067
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عامل الوراثة الصاحلة ،وعامل الرتبية الفاضلة يصل الولد إىل القمة يف

الدِّ ين واألخالق ،ويكون مرضب املثل يف التقوى والفضيلة(((.
ج ) املرأة البكر(((:

وم�ن توجيهات النبي ﷺ الرش�يدة يف اختي�ار الزوجة الصاحلة،

تفضيل املرأة البكر عىل املرأة الثيب ،حلك ٍم بالغة ،وفوائد عظيمة ،منها:
 – 1البك�ر جمبولة عادة عىل األُنس واأللفة بأول إنس�ان تكون يف

عصمت�ه ،وتلتقي معه ،بعكس املرأة الثيب ،فقد ال جتد يف الزوج الثاين
األلفة التامة ،واملحبة املتبادلة.

 – 2وق�د أمل�ح علي�ه الصلاة والسلام إىل بعض ِ
احلكَ�م بزواج

األب�كار ،فقال« :عليكم باألبكار فإهنن أعذب أفواه ًا ،وأنتق أرحام ًا،
وأقل ِخ َّب ًا ،وأرىض باليسري» (((.
((( انظر :تربية األوالد يف اإلسالم ،عبد اهلل علوان ،ج 1ص .33بترصف يسري.

والس�نة ،يوس�ف بدي�وي – حممد حممد
((( انظ�ر :تربي�ة األطف�ال يف ضوء القرآن ُّ
قاروط ج1ص .331بترصف يسري.

((( _ أخرجه ابن ماجه يف«سننه» (كتاب النكاح ،باب :تزويج األبكار)رقم،1861
والبيهق�ي يف «الس�نن الكربى» (كتاب النكاح ج 7ص ،)81وحس�نه األلباين

يف«الصحيح اجلامع) برقم4053
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واملقص�ود بعذوب�ة األف�واه :طيب ال�كالم ،وأنتق أرحام� ًا :أكثر
أوالد ًا ،وأقل خ َّب ًا :أقل مكر ًا وخديعة ،واملرأة البكر :هي التي مل تتزوج
بعد ،والثيب :هي التي هلا سبق هلا أن تزوجت.
د ) املرأة الولود:
الس�نة املرشف�ة على صاحبه�ا أفض�ل السلام
وم�ن توجيه�ات ّ
والتسليم يف اختيار الزوجة :انتقاء املرأة الولود،إذ يقول ﷺ« :ت ََز َّو ُجوا
ا ْل َو ُدو َد ا ْل َو ُلو َد َفإِنيِّ ُمكَاثِ ٌر بِك ُُم الأْ ُ َم َم»(((.
و ُت ْعرف الولود بأمرين:
األول :سلامة جس�مها م�ن األم�راض الت�ي متن�ع م�ن احلمل،
ويستعان ملعرفة ذلك باملختصني طبي ًا وأهل التجربة واخلربة.
((( أخرج�ه أبو داود يف«س�ننه» (كت�اب النكاح ،باب :النهي ع�ن تزويج من مل يلد

من النس�اء) برق�م ،2050وابن حب�ان يف «صحيحه» برق�م ،4028وأمحد يف
«مسنده» برقم 12639بإسناد حسن ،وصححه األلباين يف (صحيح أيب داود)

برقم.1789
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الثاين :النظر يف حال ُأ ِّمها ،وحال أخواهتا املتزوجات ،فإن ُك ّن من
الصنف الولود ،فعىل الغالب أن تكون هي.
كذلك يرش�د النبي ﷺ املس�لمني إىل أدب من اآلداب فيه صالح
الولد مس�تقبالً ،فهو من حقه عىل والدي�ه ،فيقول ﷺَ « :ل ْو َأ َّن َأ َحدَ ك ُْم

ان َو َجن ِ
الش ْي َط َ
الش� ْي َط َ
ِّب َّ
الله َّم َجنِّ ْبنَا َّ
ان َما
اس� ِم اهللُِ ،
إِ َذا َأتَى َأ ْه َل ُه َقال :بِ ْ
َر َز ْق َتنَا ،فيولد بينهام َو َلدٌ َ ،فال يصيبه الشيطان أبد ًا»(((.

ويف ه�ذا توجي�ه إىل أن تكون البداية ربانية ال ش�يطانية ،فإذا ذكر
اس�م اهلل تعاىل يف بداية اجلامع ُأ ِّس�س ما بني الزوجين عىل التقوى فال
يرضه الشيطان بإذن اهلل تعاىل(((.
•

•

•

((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» (كتاب بدء اخللق ،باب:التس�مية عىل كل حال
وعند الوقاع) رقم.1992

((( انظر :أطفال املسلمني كيف رباهم النبي األمني :مجال عبد الرمحن ص.16
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املطلب الثاني
حقوق املولود وهو يف رحم أمه
 -1النفقة عىل ُأ ّمه:

ومن حقوق املولود وهو يف رحم ُأ ّمه؛ ما أمر به اإلسالم من النفقة

للمرأة املطلقة ثالث ًا إذا كانت حامالً ،وهذه النفقة ألجل جنينها وليس
ألجلها؛ حيث قد سقطت نفقتها بطالقها الثالثة.
«فامل�رأة الت�ي يطلقها زوجها ثالث� ًا تَبِني منه ،وتصب�ح أجنبية عنه
ال جتب هلا عليه نفقة وال ُس� ْكنَى على القول الراجح من أقوال العلامء
رمحهم اهلل .إال إذا كانت حام ً
ال فإهنا جتب هلا النفقة باإلمجاع»(((.
ق�ال تعاىل ﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾
[الطالق.]6 :
((( املغني البن قدامة .232/8
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وإنما وجب�ت عىل الزوج النفقة للحامل الت�ي بانت منه من أجل
ول�ده ال�ذي ال س�بيل لإلنف�اق علي�ه إال عن طري�ق اإلنفاق على ُأمه
حلمل
الت�ي يتغ�ذى منها ،كام قال الش�يخ ابن قدامة رمح�ه اهلل« :وألن ا َ
ول�دُ ه فيلزمه اإلنفاق علي�ه ،وال يمكنه النفقة عليه إال باإلنفاق عليها،
فوجب كام وجبت ُأجرة الرضاع.(((»...
 -2وقايته مما قد يؤثر عىل صحته:
وم�ن ح�ق املول�ود وه�و يف رحم ُأ ّم�ه؛ العناية ب�ه ووقايت�ه مما قد

يؤث�ر على صحته،فق�د ُأبيح للحام�ل إذا خافت عىل جنينه�ا أن تفطر
يف رمض�ان ،كاملري�ض واملس�افر.وهي معف�اة عن�د بع�ض العلامء من

املر ِض�ع ،قال�وا« :ألن احلمل متص�ل باحلامل ،فاخلوف
الكف�ارة دون ْ
علي�ه كاخلوف عىل بعض أعضائها ،أما املرضع فيمكنها أن تسترضع
لولدها»(((.
((( املصدر السابق ،وراجع اجلامع ألحكام القرآن .166/18

((( املغني البن قدامة .150 – 149/3
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 -3تأجيل العقوبة التي ستقيض عليه:
ومن حق املولود وهو يف رحم ُأمه؛ تأجيل عقوبة ُأمه التي تستحقها
إذا كان ذلك قد يؤثر عىل الولد أو تحَ قق أن العقوبة ستقيض عليه.
فقد روى عمران بن حصني ريض اهلل عنه أن امرأ ًة من ُجهينة أتت
النب�ي ﷺ ،وهي ُحبىل من الزنا ،فقالت :يا نبي اهلل أصبت حد ًا ،فأقمه
عت فأتني
وض ْ
عيل ،فدعا نبي اهلل ﷺ وليها ،فقال« :أحسن إليها ،فإذا َ
هبا» ففعل ،فأمر هبا نبي اهلل ﷺ ُ
فشدَّ ت عليها ثياهبا ،ثم أمر هبا ُفرمجت،
ثم صلىَّ عليها(((.
 -4تأجيل العقوبة التي تؤثر عىل صحته:
ومن حق املولود يف الرشيعة اإلسلامية؛ تأجي�ل عقوبة ُأمه حتى
فطام�ه ،فف�ي حديث قص�ة الغامدية التي اعرتف�ت بالزنا وطلبت من
النب�ي ﷺ أن يقي�م عليه�ا احلد ،فقال هل�ا« :فاذهبي حت�ى تلدي» فلام
((( أخرجه مسلم يف «صحيحه» (كتاب احلدود ،باب :من اعرتف عىل نفسه بالزنا)
رقم احلديث.1696
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ول�دت أتته بالصب�ي يف خرقة ،قالت :ه�ذا قد ولدتُّه ،ق�ال« :فاذهبي
فأرضعي�ه حت�ى تفطمي�ه» ،فلما فطمت�ه أتت�ه بالصب�ي يف ي�ده كسرة
خبز،قالت :هذا يا رسول اهلل قد فطمتُه وقد أكل الطعام «فدفع الصبي

فح ِفر هل�ا إىل صدرها ،وأمر الناس
إىل رجل من املس�لمني ،ثم أمر هبا ُ

فرمجوها.(((»...

•

•

•

((( أخرجه مسلم يف «صحيحه» (كتاب احلدود ،باب :من اعرتف عىل نفسه بالزنا)
رقم احلديث .1695
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املطلب الثالث
حقوق املولود إذا سقط قبل الوالدة وأجر والديه
السنة املطهرة منزلة اجلنني عند اهلل إذا سقط من بطن
ب ّينت ُّ

ُأم�ه قبل متام مدته ،وهذا ما يس�مى بالس�قط ،وقد وردت بش�أنه
أحادي�ث عديدة ،تثلج قلوب األمهات اللوايت ُف ِجعن بس�قوط محلهن

َّ
وحزن كثري ًا بسبب ذلك واحتسبن ذلك عند اهلل تعاىل .فعن
قبل متامه،
معاذ بن جبل – ريض اهلل عنه – أن رسول اهلل ﷺ قال« :والذي يِ
نفس
بِ ِ
يد ِه إِ َّن الس ْق َط َليجر ُأمه بِ ِر ِه((( إِ َ ِ
احت ََس َب ْت ُه»((( .أي صربت
اجلنَّة إِذا ْ
ِّ
لىَ
َ ُ ُّ َّ ُ سرَ َ
عىل فقده.

وهذا يدل عىل اهتامم اإلسلام بالسقط ،وبيان أنه من أهل اجلنة،

وأنه سبب يف دخول ُأمه اجلنة.
((( احلبل السرُّ ي.

((( أخرجه ابن ماجه يف «س�ننه» (كتاب اجلنائز ،باب :ما جاء فيمن أصيب بسقط)
رق�م احلدي�ث  ،1598وحس�نه األلب�اين يف سلس�لة األحادي�ث الصحيح�ة
برقم 1408
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ويف الرشع احلنيف من حق السقط (إذا كان عمره أربعة أشهر فام

سمى ،ويغسل ،ويكفن ،ويصىل عليه.
فوق) أن ُي ّ

ويف املوس�وعة الفقهية (((« :ويصىل عليه أيض ًا عند الش�افعية ،إن

ص�اح بعد الظه�ور ،وكذلك إن ظه�رت أمارات احلي�اة األخرى غري
الصياح يف األظهر.

وال أث�ر لالس�تهالل وعدمه يف غس�ل امليت والصلاة عليه عند

احلنابلة ،إذ يوجبون غس�ل السقط والصالة عليه إذا نزل ألربعة أشهر
سواء استهل [ ُس ِم َع َل ُه َص ْو ٌت ] أم ال.
وك�ره املالكية غس�ل املولود والصلاة عليه ما مل يس�تهل صارخا

بعد نزوله».

واس�تدل احلنابلة وم�ن وافقهم عىل غس�له والصالة عليه س�واء

اس�تهل أم ال ،بقول النبي ﷺ« :والسقط يصىل عليه ،والغسل واجب

وإن مل يستهل»(((؛ ألنه نسمة نُفخ فيها الروح.
•

•

((( املوسوعة الفقهية (.)134 /4

•

((( أخرج�ه أب�و داود برقم ،3180وصحح�ه احلاكم من حديث املغرية بن ش�عبة
ووافقه الذهبي()363/1
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املبحث الثاني
حقوق املولود بعد الوالدة
ويشتمل عىل سبعة مطالب:
املطلب األول :مجلة حقوق تعقب الوالدة مبارشة.
املطلب الثاين :تسمية املولود وأحكامها.
املطلب الثالث :عقيقة املولود وأحكامها.
املطلب الرابع :حلق شعر املولود.
املطلب اخلامس :ختان املولود وأحكامه.
املطلب السادس :اإلسالم يرحم طفولة الولد وإن كان ولد زنا.
املطلب السابع :اإلسالم يرحم طفولته وإن كان من األعداء.
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املطلب األول
مجلة حقوق تعقب الوالدة مباشرة
أوالً :حق املولود يف أن يؤذن له يف أذنه اليمنى:

«ر َأ ْي ُت َر ُس َ
�ول اهللِ ﷺ َأ َّذ َن فيِ ُأ ُذ ِن
ع�ن أيب راف�ع عن أبيه أنه قالَ :

ِ
الصلاَ ِة» (((.
احلس ِن ْب ِن َعليِ ٍّ ِح َ
ني َو َلدَ ْت ُه َفاط َم ُة بِ َّ
َ

ورس األذان  -كما ذك�ر الش�يخ اب�ن ق ِّي�م اجلوزي�ة يف كتابه «حتفة

امل�ودود» « :-أن يك�ون أول م�ا يق�رع س�مع اإلنس�ان كلمات النداء

العل�وي املتضمن�ة لكربي�اء ال�رب وعظمته ،والش�هادة الت�ي أول ما
يدخل هبا اإلسالم ،فكان ذلك كالتلقني له شعار اإلسالم عند دخوله

إىل الدني�ا ،كما يلقن كلم�ة التوحيد عند خروجه منها ،وغري مس�تنكر

وصول أثر األذان إىل قلبه ،وتأثره به وإن مل يشعر.

((( أخرجه الرتمذي يف «سننه» (كتاب األضاحي ،باب:األذان يف أذن املولود) رقم
احلديث  ،)1514وقال أبو عيسى الرتمذي بعده :هذا حديث حسن صحيح،

وحسنه األلباين يف إرواء الغليل برقم 1173
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وم�ع م�ا يف ذلك م�ن فائدة أخ�رى :وهي ه�روب الش�يطان من
كلامت األذان ،وهو كان يرصده حتى يولد .فيسمع شيطانه ما يضعفه
ويغيظه أول أوقات تعلقه به.
وفيه معنى آخر :وهو أن تكون دعوته إىل اهلل وإىل دينه – اإلسالم –
وإىل عبادته ،س�ابقة عىل دعوة الش�يطان ،كام كانت فطرة اهلل التي فطر
الناس عليها ،س�ابقة عىل تغيري الش�يطان هلا ونقلها عنها ،إىل غري ذلك
من ِ
احلكَم.(((»...

وه�ذا يبين اهتامم النب�ي ﷺ بغ�رس عقي�دة التوحي�د واإليامن،
ومطاردة الشيطان يف بداية حياة املولود؛ من حني يشم رائحة الدنيا.
كذل�ك ،ف�إن الش�يطان يلك�ز((( [يضرب] املول�ود حين يول�د
يف جنب�ه ،كما روى أب�و هري�رة – ريض اهلل عن�ه – ق�ال :س�معت

الش� ْي َط ُ
رس�ول اهلل ﷺ يقولَ « :ما ِم ْن َبنِي آ َد َم َم ْو ُلو ٌد إِلاَّ َي َم ُّس� ُه َّ
ني
ان ِح َ
((( حتفة املودود البن القيم ص .40 – 39

((( اللك�ز :الدفع يف الصدر بالكف ،واملقصود هنا الطعن يف اجلنب ينظر يف غريب
احلديث،268/4رشح النووي عىل صحيح مسلم .44/7
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ِ
ُيو َل�دُ َف َي ْس�ت َِه ُّل َص ِ
ار ًخا ِم� ْن َم ِّس َّ
�م َوا ْبنِ َها» ُحفظت
الش� ْي َطان َغيرْ َ َم ْر َي َ

�م َي ُق ُ
�ول َأ ُب�و ُه َر ْي َرةَ:
مري�م وابنه�ا من الش�يطان بربك�ة دع�اء ُأمهاُ .ث َّ

واق�رؤوا إن ش�ئتم ﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾

[ آل عمران.(((] 36:
وعليه فيكون األذان لكزة [ رضبة ] مضادة للشيطان الذي يسعى

جاهد ًا إلفساد الذر َّية وتدمري النشء (((.
احلق الثاين :أن حينَّك املولود بالتمر:

وم�ن احلق�وق التي س�نها اإلسلام للمول�ود اس�تحباب حتنيكه

عقب الوالدة.

ُ
مضغ التم�رة ،و َد ْل ُ
�ك فم املولود هب�ا ،وذلك
والتحني�ك معن�اه:

بوضع جزء من املمضوغ عىل األصبع ،وإدخال األصبع يف فم املولود،

((( ـ أخرج�ه البخ�اري يف «صحيح�ه» (كت�اب أحاديث األنبياء ،ب�اب :واذكر يف
الكت�اب مري�م إذ انتب�ذت م�ن أهله�ا )..رق�م احلدي�ث  ،3177ومس�لم يف
«صحيحه» (كتاب الفضائل ،باب:فضائل عيس�ى عليه السلام) رقم احلديث
.4363

((( انظر :أطفال املسلمني كام رباهم النبي األمي ص ،22- 21بترصف يسري.
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ث�م حتريك�ه يمين ًا وشماالً بحرك�ة لطيفة ،حت�ى يتبلغ الفم كل�ه باملادة

املمضوغة تطبيق ًا للس�نة ،واقتداء بفعله ﷺ ،وإن مل يتيرس التمر فليكن
السكَّر املمزوج بامء الزهر.
التحنيك بأية مادة حلوة كاملعقود ،أو رائب ُّ
احلكمة من التحنيك:
ولع�ل احلكم�ة يف ذل�ك تقوي�ة عضلات الف�م بحرك�ة اللس�ان

م�ع احلن�ك م�ع الفكين بالتّلمظ ،حت�ى يتهي�أ املول�ود للق�م الثدي،

وامتصاص اللبن بش�كل قوي ،وحالة طبيعية ،ومن األفضل أن يقوم

بعملية التحنيك من يتص�ف بالتقوى والصالح تربك ًا ،وتيمن ًا بصالح

املولود وتقواه.

ومن األحاديث التي اس�تدل هبا الفقهاء عىل اس�تحباب التحنيك

ما ييل:

 -1ع�ن عائش�ة ريض اهلل عنه�ا« :أن َر ُس َ
�ول اهللِ ﷺ ك َ
َان ُي ْؤتَ�ى
بِالصبي ِ
ان َف ُيبرَ ِّ ُك َع َل ْي ِه ْم َويحُ َ نِّك ُُه ْم» (((.
ِّ ْ َ
((( أخرجه مسلم يف «صحيحه» (كتاب اآلداب ،باب استحباب حتنيك املولود عند
والدته) رقم احلديث 2147
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 -2ويف الصحيحين أت�ت أسماء ريض اهلل عنه�ا رس�ول اهلل ﷺ

بمولود هلا ،تقولُ « :ث َّم َحنَّ َك ُه بِالت َّْم َر ِة ُث َّم َد َعا َل ُه َفبرَ َّ َك َع َل ْي ِه» ((( ،أي دعا

ل�ه بالربكة .ويف هذا بيان ملرشوعي�ة الذهاب باملولود إىل أهل الصالح

لينال من بركة دعائهم.
 -3ويف الصحيحين أيض� ًا عن أنس ريض اهلل عنه قالّ :ملا ولدت
ﷺ،ومحلت متر ًا ،فأتيت به
أم ُس�ليم غالم ًا ،أرس�لت به معي إىل النبي
ُ

َاو ْل ُت ُه
رس�ول اهلل وعلي�ه عباءة فقالَ :
�م َفن َ
«ه ْ�ل َم َع َك تمَ ْ ٌر؟» َف ُق ْل ُتَ :ن َع ْ

ِ ِ
ٍ
(((
�م َف َغ َ�ر((( َف�اه ،فأوج�ره
تمَ َ َ�رات َف َأ ْل َق ُ
اه� َّن فيِ في�ه ﷺ فَلاَ ك َُه� َّن ُث َّ

(((

�ب ا َلأْن َْص ِ
�ال َر ُس ُ
�ي َي َت َل َّم ُظ� ُه((( َف َق َ
�ار
َف َج َع َ�ل َّ
«ح ُّ
�ول اهللِ ﷺُ :
الصبِ ُّ
((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» (كتاب العقيقة ،باب:تسمية املولود غداة يولد
مل�ن مل َي ُع ُّق عن�ه وحتنيكه) رقم احلدي�ث 5469ومس�لم يف «صحيحه» (كتاب
اآلداب ،باب :استحباب حتنيك املولود عند والدته) رقم احلديث .2146

((( فالكهن :أي طحنهن.

((( فغر فاه :أي فتح فم املولود.

((( أوجره :صبه يف فمه.

((( يتلمظ�ه أي حيرك لس�انه ليتتب�ع ما يف فيه من آثار التم�ر ( ،)4 ،3 ،2 ،1هامش
صحيح مسلم ص.1689
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الت َّْم َ�ر»((( ،فحنَّك�ه َو َسَّم�اَّ ُه َع ْب�دَ اهللِ ،فما كان يف األنص�ار ش�اب

أفضل منه.

ثالث ًا :حق املولود عىل والديه أن يحُ َّصن ِّ
بالذكر ،والدعاء له.
ومن حق املولود عىل أبويه :حتصينه بالذكر من اآلفات ،وشكر اهلل

تعاىل عىل هبته.

فف�ي احلدي�ث عن أن�س ريض اهلل عنه قال :قال رس�ول اهلل ﷺ:
ال وو َل ٍ
ٍ ِ
�دَ ،ف َق َال :الحْ َ ْمدُ هللِ َر ِّب
�م اهللُ َعلىَ َع ْبد ن ْع َم ًة فيِ َأ ْه ٍل َو َم ٍ َ َ
« َم�ا َأ ْن َع َ
ني ،إِال ك َ
َان َقدْ َأ ْع َطى خري ًا ممِ َّا َأخذ»(((.
ا ْل َعالمَِ َ
وال ش�ك أن الدع�اء جملب�ة لكل خير ،وفيه ش�كر الرمحن الذي

يزيد َمن َش�ك ََره ،وكان هذا من هدي األنبياء وصاحلي األمم الس�ابقة
قال اهلل تعاىل عىل لسان أم الصديقة مريم ملا وضعتها ﴿ :ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [آل عمران.] 36:

((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» (كتاب العقيقة ،باب :تسمية املولود غداة يولد
مل�ن مل َي ٌع ّق عنه و ْحتنيكه) برقم ،5469ومس�لم يف «صحيحه» (كتاب اآلداب،

باب:حتنيك املولود عند والدته) رقم احلديث .2144

((( أخرج�ه ضياء الدي�ن املقديس يف األحاديث املخت�ارة ج 6رقم احلديث2196
وقال :إسناده حسن.
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رابع ًا :حق املولود يف املرياث بمجرد الوالدة إن كان وارث ًا:
فع�ن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام قال :قىض رس�ول اهلل ﷺ:
�ي َحتَّ�ى َي ْس�ت َِه َّل َص ِ
«لاَ َي ِ
ار ًخ�ا َق َ
�ر ُ
اس�تِ ْهلاَ ُل ُه َأ ْن َي ْب ِك َي
ث َّ
�الَ :و ْ
الصبِ ُّ
ِ
يح َأ ْو َي ْعطِ َس»(((.
َو َيص َ
اس�ت ََه َّل
و َع� ْن َأبيِ ُه َر ْي َ�ر َة ريض اهلل عنهَ ،ع� ْن النَّبِ ِّي ﷺ َق َال« :إِ َذا ْ
المَْ ْو ُلو ُد ُو ِّر َ
ث» (((.
خامس ًا :حق املولود بإخراج زكاة الفطر عنه بمجرد الوالدة:

عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قالَ « :أ َّن َر ُس َ
�ول اهللِ ﷺ َف َر َض َزكَا َة
س ِمن المُْس ِ
ا ْل ِف ْط ِ
�ر ِم ْن َر َم َض َ
ني ُح ٍّر َأ ْو َع ْب ٍد َأ ْو َر ُج ٍل َأ ْو
�ل ِم َ
ان َعلىَ ك ُِّل َن ْف ٍ ْ ْ
ا ْم َر َأ ٍةَ ،ص ِغري ٍ َأ ْو كَبِ ٍري َصا ًعا ِم ْن تمَ ْر ٍ َأ ْو َصا ًعا ِم ْن َش ِعري» (((.
((( أخرج�ه ابن ماجه يف «س�ننه»(كتاب الفرائض ،باب:إذا اس�تهل املولود ورث)
رقم احلديث  ،2714وصححه ابن حبان ج13،ص  ،394وصححه األلباين
يف سلسلة األحاديث الصحيحة برقم 152

((( أخرج�ه أب�وداود يف «س�ننه» (كت�اب الفرائ�ض ،ب�اب :يف املول�ود يس�تهل ثم
يم�وت) رقم احلديث ،2920وصححه ابن حبان يف «صحيحه» برقم،6032

وصححه األلباين يف إرواء الغليل برقم 1707

((( أخرجه البخاري يف «صحيحه»(كتاب الزكاة ،باب :فرض صدقة الفطر)برقم
 ،1503ومس�لم يف «صحيحه» (كتاب الزكاة ،باب :زكاة الفطر عىل املسلمني
من التمر والشعري) رقم احلديث  984واللفظ له.
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قول�ه ﷺ« :صغير أو كبير» :ظاه�ر من�ه وجوهبا على الصغري،
لك� ّن املخاط�ب عن�ه ول ُّي� ُه ،أو على م�ن تلزم�ه نفقت�ه؛ وه�ذا ق�ول
اجلمهور(((.

حق الن ََّسب(((:
سادس ًاُّ :

ّ
ح�ق نس�ب املولود من أهم احلق�وق التي يدعو إليها الش�ارع
إن ّ

احل�ق ،وإذا فقد املول�ود هذا احلق
احلكي�م ،وال جي�وز التفريط يف هذا ّ

األس�ايس فذل�ك جيعل ش�خص ّيته غير متوازن�ة ،ويؤثر على عالقاته
عندما يصبح ناضج ًا.

فمن الطبيعي أن يكون ِّ
ويعتز بوالديه
ب يفتخر به،
ّ
لكل إنسان ن ََس ٌ

طوال ُع ُمره.

ختت�ص امل�رأة بزوجها؛ وبذل�ك يكون كل م�ن تلدهم
فبال�زواج
ّ

يف ف�راش الزوجي�ة أوالد زوجها .بدون أن حيت�اج ذلك إىل إعالن من
األب ،أو دعوى من األم.
((( انظر :رشح النووي عىل صحيح مسلم .57/7

((( انظر :تربية األطفال يف ضوء القرآن والسنّة  555 – 533/2بترصف.
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وعن أيب ُه َر ْي َر َة ريض اهلل عنه قالَ :ق َال النَّبِ ُّي ﷺ« :ا ْل َو َلدُ لِ ْل ِف َر ِ
اش
ولِ ْلع ِ
اه ِر الحْ َ َج ُر» (((.
َ َ
شرَ ْ ُح غريب احلديث(((:

وللعاه�ر احلج�ر ،العاهر :ال�زاين ،واملعاهرة :الزن�ا ،واملعنى :أن

ال�زاين له احلج�ر :أي :لل�زاين اخليبة واحلرم�ان وال حق ل�ه يف الولد،

والعرب تكني عن حرمان الشخص بقوهلا :له احلجر وله الرتاب.
احلق السابع :ثبوت النسب:

ح�ق للأب
إن إثب�ات الن َّس�ب ح�ق ّ طبيع�ي لإلنس�ان ،وه�و ّ

ولألم كذلك.

ويتوعد الرس�ول الكريم ﷺ من يغيرّ نس�به احلقيقي فيقولَ « :م ْن
ا َّد َعى إِلىَ َغيرْ ِ َأبِ ِيهَ ،و ُه َو َي ْع َل ُم َفالجْ َنَّ ُة َع َل ْي ِه َح َرام ٌ»(((.
((( أخرج�ه البخ�اري يف «صحيح�ه» (كت�اب احل�دود ،ب�اب :الول�د للف�راش)
برق�م  ،818ومس�لم يف «صحيح�ه» (كتاب الرض�اع ،باب :الول�د للفراش)
برقم .1458

((( انظر :النهاية يف غريب احلديث.326/3 ،

((( (متفق عليه):أخرجه البخاري يف «صحيحه» (كتاب الفرائض ،باب:من ا ّدعى
إىل غير أبيه) برقم  ،6766ومس�لم يف «صحيحه» (كت�اب اإليامن ،باب :بيان

حال إيامن من رغب عن أبيه) برقم .61
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ِ
ِ
ب َع ْن
ويق�ول ﷺ أيض ًا حمذر ًا« :الَ ت َْر َغ ُبوا َع� ْن آ َبائك ُْمَ ،ف َم ْن َرغ َ

َأبِ ِيه َف ُه َو ُك ْف ٌر»(((.

ويستفاد من احلديثني السابقني ،ما ييل:

ِ
خمتارا ،فهو آث�م إث ًام كبري ًا،
 -1أن م�ن َرغ َ
ب عن نس�ب أبي�ه عا ًملا ً

وق�د فع�ل فع ً
ش�بيها بفعل أهل الكف�ر ،وليس امل�راد حقيقة الكفر،
ال
ً
الذي خيلد صاحبه يف النار؛ وإنام هو كفر حلق أبيه فهو كفر دون كفر.

 -2م�ن انتس�ب إىل غير أبيه «فاجلن�ة عليه حرام» إما عىل س�بيل

حق َأبِيه ،وإما ُه َو عىل س�بيل التغليظ،
كفران النِّ ْع َمة وإنكار حق اهلل َو ّ
وإما أنه إذا استحل ذلك (((.

 -3قول�ه« :ال ترغب�وا ع�ن آبائك�م» أي :ال تعرضوا ع�ن آبائكم

احلقيقيني وتنتس�بوا إىل غريهم ،وخيرج عن اإلسالم إن استحل ذلك،
أو املراد فقد كفر بالنعمة إذ أنكر حق أبيه عليه.
•

•

•

((( أخرج�ه مس�لم يف «صحيح�ه» (كتاب اإليامن ،باب :بيان ح�ال إيامن من رغب
عن أبيه) برقم .62

((( انظر :عمدة القاري (.)305/17
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املطلب الثاني
تسمية املولود وأحكامها
أوالً :من حق املولود عىل والديه :تسميته بأحسن األسامء:
إن اهلل مجيل حيب اجلامل ،ومن اجلامل حتسني اسم الصبي أو الصبية
وال ُبع�د ع�ن األسماء القبيحة .ومما جي�ب أن هيتم به املربيّ عند تس�مية

املولود ،أن ينتقي له من األسماء أحسنها وأمجلها ،عم ً
ال بام أرشد إليه،
وحض عليه ،وأمر به نبينا عليه الصالة والسالم.
فع�ن اب�ن عم�ر ريض اهلل عنهما قال :قال رس�ول اهلل ﷺ« :إِ َّن

ِ
الرحمْ َ ِن»(((.
َأ َح َّ
ب َأ ْسماَ ئك ُْم إِلىَ اهللَِ :ع ْبدُ اهللَِ ،و َع ْبدُ َّ

وق�د س�مى النب�ي ﷺ اب�ن أيب طلح�ة (عب�د اهلل) وكذل�ك
اب�ن عب�اس سماه ي�وم والدت�ه (عب�د اهلل) ،وكذل�ك س�مى ابن�ه
((( أخرج�ه مس�لم يف «صحيح�ه» (كت�اب اآلداب ،ب�اب :النهي ع�ن التكني بأيب
القاسم) رقم احلديث .2132
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(إبراهي�م) على اس�م أيب األنبي�اء إبراهي�م علي�ه صل�وات اهلل
وسالمه(((.
ِ
الرحمْ َ ِن،
وق�ال أيض ًا ﷺَ « :أ َح ُّ
ب الأْ َ ْسَم�اَ ء إِلىَ اهللَِ :ع ْب�دُ اهللَِ ،و َع ْبدُ َّ

َو َأ ْصدَ ُق َهاَ :ح ِ
ار ٌ
ثَ ،وهمَ َّ ا ٌمَ ،و َأ ْق َب ُح َهاَ :ح ْر ٌب َو ُم َّرةُ»(((.
ومن السنّة تكنية املولود بأيب فالن:

من املحاسن الرتبوية التي وضعتها السنة املرشفة يف تربية املولود:
تكنيت�ه بأيب فلان ،وهلذه التكني�ة آثار نفس�ية رائعة ،وفوائ�د عظيمة،
وهي كام ييل:
 -1تنمي�ة ش�عور التكري�م واالحترام يف نفس�ية املول�ود ،ومن�ه
قول الشاعر:
اللقب
وال أل ّقبه والسوءة
ُ

أكنّيه حني أناديه ألكـرمـه

((( انظر :أطفال املسلمني كام رباهم النبي األمني؛ ص 29بترصف.

((( أخرجه أبو داود يف «سننه» (كتاب األدب ،باب :يف تغيري األسامء) رقم،4950
وحسنه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة برقم .904
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 -2تنمية ش�خصيته االجتامعية،الستشعاره أنه بلغ مرتبة الكبار،
وسن االحرتام.
 -3تعويده أدب اخلطاب للكبار ،وملن كان يف سنه من الصغار.
هل�ذه الفوائ�د اجلليل�ة ،واالعتب�ارات العظيم�ة،كان صلوات اهلل
علي�ه وسلامه ُيكَني األطف�ال ،وينادهيم هبا ،تعلي ًام للمر ّبني وإرش�اد ًا
هل�م؛ حت�ى ينهج�وا هنج�ه ،ويس�لكوا طريق�ه يف تكني�ة أوالده�م،
ومناداهتم هبا(((.
�ول اهللِ ﷺ َأ ْح َس� َن الن ِ
َان َر ُس ُ
فعن أنس ريض اهلل عنه قال :ك َ
َّاس

َان إِ َذا َجا َء َر ُس ُ
َان ليِ َأ ٌخ ُي َق ُ
�ال َل� ُه َأ ُب�و ُع َميرْ ٍ َ ،ق َالَ :فك َ
ُخ ُل ًق�اَ ،وك َ
�ول اهللِ

�الَ « :أ َب�ا ُع َمْي�رْ ٍ َم�ا َف َع َ�ل النُّ َغْي�رْ ُ ؟» َق َ
ﷺ َف َ�رآ ُه َق َ
�ال ال�راوي :أظن�ه
كان فطي ًام(((.

((( انظر :تربية األوالد يف اإلسالم ص ،69بترصف يسري.

((( أخرج�ه البخ�اري يف «صحيح�ه» (كت�اب األدب ،باب:الكني�ة للصبي قبل أن
يول�د للرجل)رقم احلدي�ث ،6203ومس�لم يف «صحيحه» (كت�اب اآلداب،
باب استحباب حتنيك املولود عند والدته) رقم احلديث2144
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وأذن النب�ي ﷺ لعائش�ة ريض اهلل عنه�ا أن تكن�ى ب�أم عب�د اهلل،
وعب�د اهلل ه�و عبد اهلل ب�ن الزبري ،وهو اب�ن أختها أسماء بنت أيب بكر
ريض اهلل عنهم مجيع ًا.
وكان أنس يكنّى قبل أن يولد له بأيب محزة ،وأبو هريرة كان يكنى
بذلك ومل يكن له ولد إذ ذاك.
وجيوز تكنية الرجل الذي له أوالد باس�م غري اس�م أوالده ..فهذا
أب�و بكر ريض اهلل عن�ه ُيكنى بأيب بكر ،ومل يكن له ولد اس�مه بكر،...
وه�ذا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عن�ه كان يكنى بأيب حفص ،ومل يكن
له ولد اسمه حفص.
وخالصة األمر:
أن تكنية املولود أمر مستحب يف الرشع ،وكذلك تكنية الكبار.
وال يل�زم من ج�واز التكنية أن يكون للمكن�ى ولد ،وال أن ُيكنى
باسم ذلك الولد.
40
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ثاني ًا :هنيه ﷺ عن تسمية املولود بأسامء قبيحة وغري جائزة:
وكرمه عىل باقي املخلوقات
اهتم اإلسالم بنفسية اإلنسان عموم ًاَّ ،

﴿ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﴾ [اإلرساء.]70 :

وسما به فوق كل قيمة من قيم األرض املادية ،وكل قيمة من قيم
املادية ،ال جيوز أن تطغى عىل قيمة اإلنسان.
وعلى املربيّ أن جينب املولود االس�م القبيح ال�ذي يمس كرامته،

ويكون مدعاة لالستهزاء به والسخرية منه.

فه�ذا رس�ول اهلل ﷺ – املريب األول  -كام تروي الس�يدة عائش�ة
ريض اهلل عنها« :كان يغري االسم القبيح إىل االسم احلسن»(((.
َت ُي َق ُ
�ال لهَ َا:
فع�ن ابن عم�ر ريض اهلل عنهماَ « :أ َّن ا ْبنَ� ًة لِ ُع َم َ�ر كَان ْ
َع ِ
اص َي ُة َف َسماَّ َها َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺ جمَ ِي َل َة»(((.
((( أخرجه الرتمذي يف «سننه» (كتاب األدب ،باب:ما جاء يف تغيري األسامء) رقم
احلديث ،2839وحسنه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة برقم .207

((( أخرجه مس�لم يف «صحيحه» (كتاب اآلداب ،باب :باب اس�تحباب تغيري اسم
القبيح إىل حسن) رقم احلديث.3139

41

حـقــوق املـولــود يف اإلســـالم

وعلى امل�ربيّ أيض� ًا أن جين�ب املول�ود األسماء الت�ي هلا اش�تقاق

م�ن كلمات فيه�ا التش�اؤم ،حت�ى يس�لم الول�د م�ن مصيب�ة ه�ذه

التسمية وشؤمها.

ب َعن َأبِ ِ
ي�ه عن جده قال« :أتي�ت إِلىَ النَّبِ ِّي
ف َع ْن س�عيد ا ْب ِن ا ُمل َس� ِّي ِ ْ

اس ُم َك؟ قلتَ :ح ْز ٌن [ هو ما غ ُلظ من األرض وهو ضد
ﷺَ ،ف َق َالَ :ما ْ

ْت َس ْه ٌل.((( »...
السهل ] ،ف َق َالَ :أن َ

�م ا ْل َع ِ
�اصَ ،و َع ِز ٍيز
اس َ
�ي ﷺ ْ
ق�ال أب�و داود يف س�ننهَ :و َغَّي�رَّ َ النَّبِ ُّ

[الش�دة والغلظ�ة ] ،و َش�ي َط ٍ
ابَ ،و ُح َب ٍ
انَ ،والحْ َكَ� ِمَ ،و ُغ َ�ر ٍ
َو َع َت َل� َة ِّ
اب
َ ْ

[نوع من احليات ]َ ،و ِش َه ٍ
اب َف َسماَّ ُهِ :ه َشا ًماَ ،و َس َّمى َح ْر ًباَ :س ْلماً َ ،و َس َّمى

ِ
�ث ،و َأر ًض�ا تُس�مى َع ِفر َة س ه َ ضرِ
ِ
ب
َ َ َّم�اَّ َ
ا:خ َ ةََ ،وش� ْع َ
المُْ ْض َط ِج َ
َ َّ
�ع :ا ُملنْ َبع َ َ ْ
ِ
الضلاَ َل ِة :س ه ِشعب الهْ دَ ى ،وبنُو ِّ ِ
الر ْشدَ ِةَ ،و َس َّمى
َّ
ََ
الز ْن َية َسماَّ ُه ْمَ :بني ِّ
َ َّم�اَّ ُ ْ َ ُ
ْت َأ َسانِيدَ َها لِلاِ ْختِ َص ِ
ار (((.
َبنِي ُم ْغ ِو َي َةَ :بنِي ِر ْشدَ ةََ ،ق َال َأ ُبو َد ُاود :ت ََرك ُ

((( أخرج�ه البخاري يف «صحيحه» (كتاب األدب ،باب :حتويل االس�م إىل اس�م
أحسن منه) رقم.6193

((( أخرجه أبو داود يف «س�نه» (كتاب األدب ،باب :يف تغيري االس�م القبيح) برقم
 ،4956وصححه ابن حبان يف «صحيحه» برقم 504
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كام عليه أن جينبه األسامء املختصة باهلل سبحانه ،فال جتوز التسمية

باألحد ،وال بالصمد ،وال باخلالق ،وال بالرزاق ،وال بملك امللوك...

وال بغريها(((.

قال أبو داود يف س�ننه أيض ًا :إن هانئ ًا لمََّا َو َفدَ إِلىَ رس ِ
�ول اهللِ ﷺ إىل
َ ُ
املدينة َم َع َق ْو ِم ِه ،كانوا َي ْكنُو َن ُه بِ َأبيِ الحْ َ َك ِمَ ،فدَ َعا ُه َر ُس ُ
�ول اهللِ ﷺ َو َق َال
له :إِ َّن اهللَ ُه َو الحْ َك َُم َوإِ َل ْي ِه الحْ ُك ُْمَ ،ف ِل َم ُت ْكنَى َأ َبا الحْ َ َك ِم؟
ضيِ
اخ َت َل ُفوا فيِ يَ ٍ نيِ
َف َق َال :إِ َّن َق ْو ِمي إِ َذا ْ
شء َأت َْو َف َحك َْم ُت َب ْين َُه ْمَ ،ف َر َ
ْ
ِكلاَ ا ْل َف ِري َقينْ ِ .
َف َق َال َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺَ :ما َأ ْح َس َن َه َذاَ .فماَ َل َك ِم ْن ا ْل َو َل ِد؟

َق َال :ليِ شرُ َ ْي ٌحَ ،و ُم ْس ِل ٌمَ ،و َع ْبدُ اهللِ.
ف َق َالَ :ف َم ْن َأ ْكبرَ ُ ُه ْم؟

ُق ْل ُت :شرُ َ ْي ٌح.

ْت َأ ُبو شرُ َ ْي ٍح(((.
َق َالَ :ف َأن َ
((( انظر :تربية األوالد يف اإلسالم،ج ،1ص ،67بترصف يسري.

((( أخرج�ه أب�و داود يف «س�ننه») رق�م ،4955وصححه األلب�اين يف إرواء الغليل
رقم.2615
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وع�ن أيب هري�رة ريض اهلل عن�ه ،أن رس�ول اهلل ﷺ ق�الَ « :أ ْغ َي ُظ

َر ُج ٍل َعلىَ اهللِ َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َو َأ ْخ َب ُث ُه َو َأ ْغ َي ُظ ُه َع َل ْي ِهَ :ر ُج ٌل ك َ
َان ُي َس َّمى َم ِل َك

الأْ َ ْملاَ ِك ،لاَ َم ِل َك إِلاَّ اهللُ»(((.

كما علي�ه أن جينبه األسماء املع ّبدة لغير اهلل ،كعبد الع�زى ،وعبد
الكعب�ة وما ش�اهبها؛ فهي حمرمة باتفاق ،وعبد النبي ،وعبد الرس�ول،
وما شاهبها ،فأكثر العلامء عىل حتريمها.
وخالصة القول:
 -1حت�رم التس�مية ب�كل اس�م خ�اص ب�اهلل س�بحانه وتع�اىل،
كاخلال�ق والق�دوس ،أو بما ال يلي�ق إال ب�ه س�بحانه وتع�اىل كمل�ك
املل�وك وس�لطان السلاطني وحاكم احل�كام ،وه�ذا كله حم�ل اتفاق
بني الفقهاء(((.
((( أخرج�ه مس�لم يف «صحيح�ه» (كت�اب اآلداب ،ب�اب :حتري�م التس�مية بملك
األمالك وبملك امللوك) رقم.21

((( انظر :املوسوعة الفقهية .335/11
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 -2ق�ال الش�يخ اب�ن القي�م فيام ه�و خاص ب�اهلل تع�اىل :األحد،
والصم�د ،واخلالق ،وال�رازق ،واجلبار ،واملتكبر ،واألول ،واآلخر،
والباطن ،وعالم الغيوب.
ومما يدل عىل حرمة التس�مية باألسماء اخلاصة به س�بحانه وتعاىل
كملك امللوك مثالً:
ما أخرجه البخاري ومسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه  -ولفظه

ِ
يف البخاري  -قال رس�ول اهلل ﷺْ :
األسامء يو َم
«أخنَى [أذل وأوضع]
ِ
القيامة عند اهللِ ٌ
َسمى َم ِل َك األ ْمالك»(((.
رجل ت ّ

 -3وحت�رم التس�مية بكل اس�م معبد مضاف إىل غري اهلل س�بحانه
وتعاىل كعبد الع�زى ،وعبد الكعبة ،وعبد الدار ،أو عبد فالن ...إلخ،
كام رصح به احلنفية والشافعية واحلنابلة (((.
((( حتفة املودود ص.98

((( انظر :املوسوعة الفقهية .291/35
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ثالث ًا :متى يسمى املولود؟
اختلف العلامء يف اليوم الذي يستحب فيه تسمية املولود ،هل هو

اليوم السابع أم اليوم األول؟! عىل قولني:
أ ) يستحب أن يسمى يف يوم السابع:

 -فعن س�مرة ب�ن جندب قال :ق�ال رس�ول اهلل ﷺ« :ك ُُّل غُلاَ ٍم

ر ِه ٌ ِ ِ ِ
السابِ ِع َويحُ ْ َل ُق َر ْأ ُس ُه َو ُي َس َّمى»(((.
ني بِ َعقي َقته ت ُْذ َب ُح َعنْ ُه َي ْو َم َّ
َ

فه�ذا احلديث ي�دل عىل وجه االس�تحباب أن تكون التس�مية يف

اليوم السابع.

ب ) تستحب التسمية يوم الوالدة:
وهن�اك أحاديث أخ�رى صحيحة تفيد أن تكون التس�مية يف يوم

الوالدة ،منها:

 -1عن س�هل بن س�عد الس�اعدي قالُ « :أتيِ َ بِالمُْن ِْذ ِر ْب ِن َأبيِ ُأ َس ْي ٍد
ني ولِدَ َ ،فو َضعه النَّبِي ﷺ َعلىَ َف ِ
ِ
إِلىَ رس ِ
خ ِذ ِه َو َأ ُبو ُأ َس� ْي ٍد
�ول اهللِ ﷺ ح َ ُ
َ َ ُ ُّ
َ ُ
((( أخرج�ه أب�و داود يف«س�ننه» رق�م ،2838والرتمذي و صحح�ه برقم،1522
وصححه األلباين يف إرواء الغليل رقم.1165
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جالِ�سَ ،ف َل ِه�ي النَّبِي ﷺ بِ ٍ
ٍ ِِ
ِ
احت ُِم َل
َ ٌ
شء َبينْ َ َيدَ ْيهَ ،ف َأ َم َر َأ ُبو ُأ َس� ْيد بِا ْبنه َف ْ
ُّ
َ
يَ ْ
ِ
ِِ
ِ
اق َر ُس ُ
اس� َت َف َ
�ول اهللِ ﷺ َف َق َال:
م ْن َعلىَ َفخذ َر ُس�ول اهللِ ﷺَ ،ف َأ ْق َل ُبو ُه َف ْ
الصبِ ُّي؟ َف َق َال َأ ُبو ُأ َس ْي ٍد َأ ْق َل ْبنَا ُه َيا َر ُس َ
ول اهللِ [أي أرجعناه ]َ ،ف َق َال:
َأ ْي َن َّ
ِ
اس ُم ُه؟ َق َال :فُلاَ ٌن َيا َر ُس َ
اس ُم ُه المُْن ِْذ ُر»(((.
ول اهللَِ ،ق َال :لاَ َو َلك ْن ْ
َما ْ
«ولِدَ ليِ
 -2وع�ن أن�س ريض اهلل عن�ه قال :ق�ال رس�ول اهلل ﷺ ُ

ِ
يم»(((.
اس ِم َأبيِ إِ ْب َراه َ
ال َّل ْي َل َة غُلاَ ٌم َف َس َّم ْي ُت ُه بِ ْ

ويمكننا القول من خالل هذه األحاديث املتقدمة:
 -1جواز تسمية املولود يف اليوم األول من والدته.
 – 2جواز تسميته يف يوم العقيقة وهو اليوم السابع.
 – 3وجواز التأخري إىل ثالثة أيام (((.
((( أخرج�ه البخ�اري يف «صحيحه» (كتاب األدب ،باب :حتويل االس�م إىل اس�م
أحس�ن منه) رقم احلديث 6191ومسلم يف«صحيحه» (كتاب اآلداب ،باب:

استحباب حتنيك املولود عند والدته)رقم احلديث.2149

((( أخرجه مس�لم يف «صحيحه» (كتاب الفضائل ،باب :رمحته ﷺ بالصبيان) رقم
احلديث2315

((( حتفة املودود ص .88
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 – 4وجيوز قبل يوم السابع ،وجيوز بعده(((.
وخالصة القول:
إن يف األم�ر س�عة م�ن حي�ث الوقت ،ف�إن حصلت التس�مية يف
الي�وم الس�ابع فهو أفضل ،وإن حصلت يف الي�وم األول أو األيام التي
تليه فال بأس.
•

•

((( حتفة املودود ص .88
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املطلب الثالث
عقيقة املولود وأهم أحكامها
ومن مظاهر حسن استقبال املولود يف اإلسالم أن رسول اهلل
ﷺ َس� َّن ألمته العقيقة ،فقد ذهب إىل مرشوعيتها واس�تحباهبا مجاهري

أهل العلم وأهنا ُسنَّة(((.

أ ) تعريف العقيقة يف االصطالح الرشعي:
ذبح الش�اة عن املول�ود [ ذكر ًا كان أو أنثى ] يف اليوم الس�ابع من
والدته (((.
ب ) دليل مرشوعيتها:
هو األحاديث التي تثبت مرشوعية العقيقة ،ومنها:
((( انظر :املغني 459/9
((( املصدر السابق.
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-1عن س�مرة بن جندب ريض اهلل عنه قال :قال رس�ول اهلل ﷺ:

«ك ُُّل غُلاَ ٍم ر ِه ٌ ِ ِ ِ
السابِ ِع َويحُ ْ َل ُق َر ْأ ُس ُه َو ُي َس َّمى»(((.
ني بِ َعقي َقته ت ُْذ َب ُح َعنْ ُه َي ْو َم َّ
َ
الض ِّب ِّي ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل
 -2وعن َس ْلماَ َن ْب ِن َع ِام ٍر َّ

ﷺَ « :م َع ا ْلغُلاَ ِم َع ِقي َق ٌة َف َأ ْه ِري ُقوا َعنْ ُه َد ًما َو َأ ِمي ُطوا َعنْ ُه الأْ َ َذى»(((.

�ق َع� ْن الحْ َ َس ِ
�ن َش�اةًَ ،و َع� ْن
�ي ﷺ « َأنَّ� ُه َع َّ
َم�ا ُر ِو َي َع� ْن النَّبِ ِّ

الحْ ُ َسينْ ِ َشاةً»(((.

جـ ) كم يعق عن األنثى؟

َع�ن أيب ُه َر ْي َ�رة َأن النَّبِ�ي ﷺ َق َ
�ال« :إِن ا ْل َي ُه�ود تعق َع�ن ا ْلغُلاَ م

ار َية ،فعقوا َعن ا ْلغُلاَ م َشاتنيَ ،و َعن الجْ َ ِ
َولاَ تعق َعن الجْ َ ِ
ار َية َشاة»(((.

((( أخرج�ه أب�و داود يف«س�ننه» رقم،2838وصحح�ه األلب�اين يف إرواء الغلي�ل
رقم.1165

((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» (كتاب العقيقة ،باب :إماطة األذى عن الصبي
يف العقيقة) رقم احلديث5471

((( املغني.460/9 :

((( رواه البيهقي يف السنن الكربى (رقم ،19065وابن حجر يف«التلخيص احلبري
ط العلمية)361/4
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�ال مال�ك :يذبح َعن ا ْلغُلاَ م َش�اة و ِ
احدَ ةَ ،و َعن الجْ َ ِ
ار َية َش�اة،
َ
َو َق َ َ

ِ
�ول :بام رواه أبو داود
احتج هل َ َذا ال َق ْ
�واءَ ،و ْ
َوالذك�ر َوالأْ ُ ْن َثى فيِ َذلك َس َ
يف ُس�نَنه((( َعن ا ْبن َع َّباس َأن َر ُس�ول ﷺَ « :ع َّق َعن الحْس�ن َوا ُلحْ َسينْ
َك ْب ًشا َك ْب ًشا»(((.

ومم�ا س�بق يتبينّ لن�ا ج�واز االقتصار عىل ش�اة واح�دة للذكر أو

األنثى؛ فإن العدد ليس رشط ًا بل مس�تحب ،لكن يسن يف حق املولود
الذكر أن يعق عنه بشاتني للحديث الوارد به.
واخلالصة:
أن العقيق�ة ع�ن املولود س�نة مس�تحبة عند مجه�ور الفقهاء .فعىل
األب إن ولد له مولود وكان مس�تطيع ًا قادر ًا أن يحُ يي س�نة رس�ول اهلل
ﷺ ،حت�ى حيظ�ى بالفضيل�ة واألجر؛ وبذل�ك يزيد األب م�ن معاين

األُلفة واملحبة بني األهل واألقرباء واجلريان واألصدقاء مجيع ًا ،كام أن
((( رواه أب�و داود يف «س�ننه» رق�م  ،2841وصحح�ه األلب�اين يف إرواء الغلي�ل
رقم1167

((( انظر :حتفة املودود ،ص ،66بترصف.
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ذبح الش�اة عن املولود هو ش�كر هلل تعاىل عىل إنعامه عىل املولود نفس�ه
بالوجود واحلياة.
ويكفي ذبح شاة عن املولود ذكر ًا كان أو أنثى ،ويسن ذبح شاتني
يف حق املولود الذكر.
د ) ما هو الوقت الذي تستحب فيه العقيقة؟
ورد يف حدي�ث س�مرة بن جن�دب ريض اهلل عنه قول�ه ﷺ« :ك ُُّل

غُلاَ ٍم ر ِه ٌ ِ ِ ِ
�مى»(((.
الس�ابِ ِع َويحُ ْ َل ُق َر ْأ ُس� ُه َو ُي َس َّ
ني بِ َعقي َقته ت ُْذ َب ُح َعنْ ُه َي ْو َم َّ
َ
وهو يفيد أن وقت االستحباب لذبح العقيقة هو اليوم السابع.

ولك�ن هنالك أقواالً تفيد أن التقييد باليوم الس�ابع ليس من باب
اإللزام ،قال الرتمذي« :والعمل عىل هذا عند أهل العلم يستحبون أن
يذبح عن الغالم العقيقة يوم السابع ،فإن مل يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع
((( صحي�ح /أخرج�ه أمح�د يف «مس�نده» برق�م 20188واللف�ظ ل�ه ،وأب�و داود
يف«س�ننه» برق�م ،2838والرتمذي يف «س�ننه» برقم  ،1522وق�ال بعده :هذا
حديث حسن صحيح.
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عق عنه يوم ح�اد وعرشين»((( ،وقالوا :ال جيزئ يف
عشر ،فإن مل يتهيأ َّ
العقيقة من الشاة إال ما جيزئ يف األضحية
وخالصة القول:
أن األب إذا تيسر ل�ه أن يذب�ح العقيق�ة يف الي�وم الس�ابع يك�ون
أفض�ل لفع�ل النب�ي ﷺ ،وإن مل يتيسر ل�ه ذل�ك ج�از ل�ه يف أي ي�وم
من األيام.
ن�ص العلامء أن�ه ال يجُ زئ يف العقيقة إال ما يجُ زئ يف األضحية؛ أي
أن رشوطها هي نفس رشوط األضحية.
إذن يف األمر سعة من حيث الوقت.

ويف ذب�ح العقيق�ة تيسير ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ﴾ [البق�رة ﴿ ،]185 :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾
[احلج.]78 :
((( سنن الرتمذي 101/4
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هـ ) رشوط العقيقة:
يشترط يف العقيقة عند الذبح ما يشرتط يف أي ذبيحة ،ويستحب
أن يقول :اللهم لك وإليك هذه عقيقة فالن(((؛ وذلك حلديث عائشة
ريض اهلل عنه�ا أن النبي ﷺ عق عن احلس�ن واحلسين وقال« :قولوا:
بسم اهلل واهلل أكرب اللهم لك وإليك هذه عقيقة فالن»(((.
و ) طبخ العقيقة:
ذه�ب مجهور الفقهاء إىل أنه ُيس�تحب طب�خ العقيقة كلها حتى ما

يتص�دق ب�ه منها(((؛ فعن أم كرز ،وأيب كرز ،ق�اال :نذرت امرأة من آل
عب�د الرمحن ب�ن أيب بكر إن ولدت ام�رأة عبد الرمحن نحرن�ا جزور ًا،
فقالت عائشة ريض اهلل عنها« :ال؛ بل السنة أفضل ،عن الغالم شاتان
مكافئت�ان ،وعن اجلارية ش�اة تقطع جدوال وال يكسر هلا عظم فيأكل
((( املوسوعة الفقهية  280/30بترصف.

((( أخرج�ه أب�و يعلى يف مس�نده برق�م  ،4521والبيهق�ي يف الس�نن الكبرى

( ،)303/9برق�م  .19077ق�ال الن�ووي يف املجم�وع (« :)320 /8رواه
البيهقي بإسناد حسن».

((( املوسوعة الفقهية  280/30بترصف.
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ويطعم ويتصدق ،وليكن ذاك يوم الس�ابع فإن مل يكن ففي أربعة عرش
فإن مل يكن ففي إحدى وعرشين»(((.
ز ) فوائد ِ
وحكم العقيقة:

وللعقيقة فوائد ِ
وحكم كثرية ،منها:

 – 1أهنا قربان يتقرب هبا الويل شكر ًا هلل عىل املولود يف أول أوقات
خروجه إىل الدنيا.
 -2حس�ن االس�تقبال ،وإعالن الفرحة بقدوم املولود ذكر ًا كان
أو أنثى(((.
 – 3أهنا فدية ُيفدى هبا املولود من املصائب واآلفات ،كام فدى اهلل

إسماعيل عليه السلام بالذبح العظي�م؛ وهلذا ج�اء يف احلديث« :كل
مولود رهني بعقيقته» ،كام تقدم.
((( أخرج�ه احلاك�م يف املس�تدرك ( )266 /4برق�م  ،7595وق�ال :ه�ذا حديث
صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وقال الذهبي :صحيح.

((( تربية األطفال يف رحاب اإلسالم ص ،171منهج الرتبية النبوية للطفل ،ملحمد
نور سويد (ص .)75

55

حـقــوق املـولــود يف اإلســـالم

 – 4العقيقة فكاك لرهان املولود عن الشفاعة لوالديه(((.
 – 5إظه�ار للف�رح والرسور بإقامة ش�عائر اإلسلام ،وبخروج
نسمة مؤمنة ،يكاثر هبا رسول اهلل ﷺ األمم يوم القيامة(((.
 – 6متتين لروابط األلف�ة واملحبة بني أبن�اء املجتمع؛ الجتامعهم

عىل موائد الطعام ابتهاج ًا بقدوم املولود اجلديد.

 – 7إرف�اد موارد التكافل االجتامع�ي برفد جديد ،حيقق يف األمة
مب�ادئ العدالة ،ويمحو ظواهر الفقر واحلرمان ،إىل غري ذلك من هذه
الفوائد والثمرات(((.
يعق عنه أم ال؟
 -8سؤال :إذا مات املولود قبل يوم السابع ،هل ُّ
اجلواب :لاَ ُي َع ُّق َعنْ ُه(((.
•

•

•

((( انظر :حتفة املودود يف أحكام املولود ص 46بترصف.
((( نفس املصدر ص.69

((( تربية األوالد يف اإلسالم.78/1 :

((( انظر :حتفة األحوذي «كتاب األضاحي،باب :من العقيقة».95/5 ،
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املطلب الرابع
حلق شعر املولود
أوالً :اس�تحباب حلق ش�عر رأس املولود يوم س�ابعه ،وتنظيفه،
وإزالة األذى عنه ،والتصدق بوزن شعره فضة:
رشع اإلسلام أن يحُ َل�ق رأس املول�ود ي�وم س�ابعه إيذان� ًا
بالعناي�ة ب�ه وإزال�ة م�ا يؤذي�ه ،ب�ل ورشع التص�دق عن�ه ب�وزن
ش�عره ذهب� ًا أو فض�ة،وكأن يف ذل�ك إش�ارة إىل فدائ�ه بامل�ال وع�دم
التفري�ط في�ه ،وأن ش�عر رأس�ه ال�ذي يؤذي�ه بق�اؤه؛ فيحلقون�ه
لي�س رخيص� ًا عن�د أرست�ه؛ ب�ل ي�وزن بالذهب ال�ذي حي�رص عليه
الناس(((.
((( أطفال املسلمني كيف رباهم النبي األمي ﷺ ص.33
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واحلكمة يف ذلك تتعلق بأمرين:
األول :حكمة صحية:
ألن يف إزالة شعر رأس املولود تقوية لشعره ،وفتح ًا ملسام الرأس؛

وتقوية كذلك حلاسة البرص والشم والسمع(((.
الثاين :حكمة اجتامعية:

ألن التص�دق ب�وزن ش�عره فضة ،ينب�وع آخر من ينابي�ع التكافل

االجتامعي ،ويف ذلك مس�امهة يف القضاء على الفقر ،وحتقيق لظاهرة

التعاون والرتاحم والتكافل يف ربوع املجتمع.

وم�ن األحاديث التي اس�تدل هب�ا العلامء عىل اس�تحباب احللق،
والتص�دق ب�وزن الش�عر فضة م�ا رواه علي ريض اهلل عنه ق�الَ « :ع َّق
ِ
ٍ
َر ُس ُ
اح ِل ِقي َر ْأ َس ُه َوت ََصدَّ ِقي
ول اهللِ ﷺ َع ْن الحْ َ َس ِن بِ َشاة َو َق َالَ :يا َفاط َم ُة ْ
بِ ِزن َِة َش ْع ِر ِه فِ َّض ًةَ ،ق َالَ :ف َو َز َن ْت ُه َفك َ
َان َو ْز ُن ُه ِد ْرهمَ ً ا َأ ْو َب ْع َض ِد ْر َه ٍم»(((.
((( قاله ابن القيم يف كتاب( :حتفة املودود) ص .71

((( أخرج�ه الرتم�ذي يف «س�ننه»(كتاب األضاح�ي ،ب�اب :العقيق�ة بش�اة) رق�م
احلدي�ث ،1519وق�ال بع�ده :هذا حديث حس�ن وحس�نه األلب�اين يف إرواء

الغليل رقم 1175
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ثاني ًا :النهي عن تشويه رأس املولود بال َقزَع:
الق�زع :ه�و أن حيل�ق رأس الصب�ي و ُيترك من�ه مواض�ع متفرقة

غري حملوقة(((.

َع� ْن اب�ن ُع َم َ�ر ريض اهلل عنهماَ « :أ َّن َر ُس َ
�ول اهللِ ﷺ نهَ َ�ى َع� ْن

�ض َر ْأ ِ
ا ْل َق َ�زعَِ ،ق َ
الصبِ ِّي
�الُ :ق ْل ُت لِنَافِ� ٍع َو َما ا ْل َق َز ُع؟ َق َال :يحُ ْ َل ُق َب ْع ُ
س َّ
َو ُيترْ َ ُك َب ْع ٌض»(((.
والقزع الذي يشمله النهي أربعة أنواع(((:
 – 1أن حيلق من رأسه مواضع من هنا وهناك.
 – 2أن حيلق وسطه ويرتك جوانبه.
 – 3أن حيلق جوانبه ويرتك وسطه.
((( النهاية البن األثري ،باب :قزع.

((( أخرج�ه البخ�اري يف «صحيح�ه» (كتاب اللب�اس ،ب�اب :القزع)رقم احلديث
 ،5920ومس�لم يف «صحيحه» (كت�اب اللباس والزينة ،ب�اب :كراهة القزع)
رقم احلديث  .2120وهذا اللفظ ملسلم.

((( حتفة املودود ،ص.100
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 – 4أن حيلق مقدمه ويرتك مؤخره.
واملطل�وب أن يك�ون احللق م�ن مجيع ال�رأس؛ ألن حلق البعض
وت�رك البعض اآلخر ،يتناىف مع الش�خصية اإلسلامية الت�ي يتميز هبا
املسلم عن بقية امللل واملعتقدات ،وعن سائر أهل الفسوق.
وقد يكون هذا القزع تش ُّبه ًا بالكفار.
•

•
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املطلب اخلامس
ختان املولود وأحكامه
أوالً :معنى اخلتان لغة واصطالح ًا:

أ ) اخلتان لغة :موضع القطع من َّ
الذكر واألنثى(((.

ب ) اخلت�ان اصطالح� ًا :موض�ع القطع من ّ
الذك�ر ،والنواة من

األنث�ى ،وخت�ان الرج�ل :هو قط�ع مجيع اجلل�دة التي تغطي احلش�فة

(الكمرة) ،وهو الذي ترتتب عليه األحكام الرشعية(((.

ثاني ًا :األحاديث التي تدل عىل مرشوعية اخلتان كثرية ،منها:

�ي ﷺ يقول:
َع� ْن َأبيِ ُه َر ْي َ�ر َة ريض اهلل عن�ه ق�ال:
ُ
س�معت النَّبِ َّ
ْف الإْ ِ بِ ِ
خس :الخْ ِ ت ُ لاِ ِ
ِ
ِ
يم الأْ َ ْظ َف ِ
ط،
ارَ ،و َنت ُ
«ا ْلف ْط َر ُة مَ ْ ٌ
َانَ ،وا ْس�ت ْحدَ ا ُدَ ،و َت ْقل ُ

الش ِ
ار ِ
ص َّ
ب»(((.
َو َق ُّ

((( انظر :خمتار الصحاح  ،71/1واملعجم الوسيط .218/1

((( انظر :املوس�وعة الفقهية الكويتية  ،286/17القاموس الفقهي  ،112/1خمتار
الصحاح.88/1

((( (متف�ق علي�ه) :أخرج�ه البخ�اري يف «صحيح�ه» (كتاب اللب�اس ،باب :قص
الشارب) رقم احلديث ،5889ومس�لم يف «صحيحه» (كتاب الطهارة ،باب:
خصال الفطرة) رقم احلديث .257
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ق�ال الش�يخ ابن القي�م يف حتفة امل�ودود« :الفطرة فطرت�ان :فطرة

إيامني�ة تتعلق بالقلب ،وهي معرفة اهلل واإليامن به ،وفطرة عملية وهي

هذه اخلصال املذكورة يف احلديث .فاألوىل تزكي الروح وتطهر القلب،
والثانية تطهر البدن ،وتزين املظهر ،فكان رأس فطرة البدن اخلتان»(((.

وع�ن ِ
�ج َق َالُ :أ ْخبرِ ْ ُت َع� ْن ُع َث ْي ِم ْب ِن ُك َل ْي ٍ
ابن ُج َر ْي ٍ
ب َع� ْن َأبِ ِيه َع ْن
َجدِّ ِه َأ َّن ُه َجا َء إِلىَ النَّبِ ِّى ﷺَ ،ف َق َالَ :قدْ َأ ْس َل ْم ُتَ ،ف َق َال َل ُه النَّبِي ﷺَ « :أ ْل ِق

َعن َْك َش ْع َر ا ْل ُك ْف ِر» َي ُق ُ
اح ِل ْقَ .ق َالَ :و َأ ْخبرَ َ نيِ َ
آخ ُر َأ َّن النَّبِ َّى ﷺَ ،ق َال
ولْ :
آلخ َر َم َع ُهَ «:أ ْل ِق َعن َْك َش ْع َر ا ْل ُك ْف ِر َو ْ
َ
اختَتِ ْن» (((.
ثالث ًاُ :حكم اخلتان:

ذه�ب مجه�ور الفقه�اء من الس�لف واخلل�ف إىل وج�وب ختان

الذك�ر ،واختلف�وا يف حكم ختان األنثى عىل ثالث�ة أقوال :الوجوب،
بسنَّة ((( .ويف هذا اخلالف ِسعة وتيسري.
والسنية ،وأنه مكرمة وليس ُ
ُّ
((( حتفة املودود.161/1 ،

((( أخرج�ه أب�و داود يف «س�ننه» (كت�اب الطه�ارة ،ب�اب :يف الرجل يس�لم فيؤمر
بالغس�ل) رق�م  ،356وصحح�ه األلب�اين يف سلس�لة األحادي�ث الصحيح�ة
رقم2977

((( انظر تفصيل األقوال وأدلتها يف :املغني البن قدامة ( ،)63/1املوسوعة الفقهية
الكويتية (.)27/19
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ق�ال الش�يخ اب�ن قدام�ة(((« :فأم�ا اخلت�ان فواجب على الرجال

ومكرمة يف حق النس�اء وليس بواجب عليهن ،هذا قول كثري من أهل

العلم ،...ويرشع اخلتان يف حق النساء أيضا» (((.
رابع ًا :متى جيب االختتان؟

م�ن األفض�ل يف حق ال�ويل أن يق�وم بعملي�ة االختت�ان يف األيام

األوىل م�ن والدة الولد؛ لقلة إحس�اس املولود ،ورسع�ة برئه من آثار

اخلتان والتئام اجلرح.

خامس ًاِ :حكم اخلتان:

ومن حكم اخلتان وأرساره الترشيعية والصحية:

أن اخلتان رأس الفطرة ،وشعار اإلسالم ،وعنوان الرشيعة(((.
أنه يميز املسلم من غريه من أتباع الديانات وامللل األخرى.
أن�ه إق�رار بالعبودي�ة هلل ،واالمتث�ال ألوامره ،واخلض�وع حلكمه
وسلطانه.
وأنه جيلب النظافة ،والتزين ،وحتسني اخللقة ،وتعديل الشهوة.

((( املغني.63/1 ،

((( املغني ،البن قدامة (.)63/1

((( انظر :تربية األوالد يف اإلسالم ص  88 – 86باختصار.
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وأنه تدبري صحي عظيم يقي صاحبه كثري ًا من األمراض ،منها:
 – 1بقط�ع ال ُق ْلف�ة يتخل�ص امل�رء م�ن املف�رزات الدهني�ة،

املق�زز للنفس ،وحي�ال دون إمكان
ويتخلص من الس�يالن الش�حمي ِّ

التفسخ واإلنتان.

 – 2بقط�ع القلف�ة يتخل�ص امل�رء من خطر انحباس احلش�فة يف

أثناء التمدد.

ُ – 3يق ّل�ل اخلت�ان إم�كان اإلصابة بالرسطان ،وق�د ثبت أن هذا

الرسط�ان كثري احلدوث يف األش�خاص املتض ّيقة قلفته�م ،بيد أنه نادر
جدّ ًا يف الشعوب التي توجب عليهم رشائعهم اخلتان.

 – 4إذا رشعنا يف ختان املولود أمكننا جتنيبه اإلصابة بسلس البول

اللييل.

 – 5خيفف اخلتان من كثرة استعامل العادة الرسية لدى البالغني..

إىل غري ذلك من الفوائد(((.

•

•

•

((( انظر :حياتنا اجلنسية ،للدكتور صربي القباين ،ص .175
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املطلب السادس
عناية اإلسالم باملولود وإن كان ولد زنا
لقد شملت عناية اإلسلام باملولود كل مراحله وخمتلف أحواله،

ب�ل حت�ى ل�و جاء من زن�ا ،حرص� ًا عىل سلامته ،وحق�ه يف الرضاعة
الطبيعي�ة م�ن ث�دي أمه؛ فق�د ورد يف احلديث عنه ﷺ مل�ا جاءته املرأة
الغامدي�ة التي زنت ،وأخربته أهنا ُحبىل من الزنا ،أنه قال هلا« :ارجعي

حت�ى تل�دي» ،فلام ولدت أت�ت به حتمله ،قال�ت :يا نب�ي اهلل ،هذا قد
ولدته ،فقال هلا ﷺ« :فاذهبي فأرضعيه حتى تفطميه» ،فلام فطمته أتته
بالصبي يف يده كرسة خبز ،قالت :هذا يا رسول اهلل قد فطمتُه وقد أكل

فح ِفر هلا حفرة
الطعام ،فدفع الصبي إىل رجل من املسلمني ،ثم أمر هبا ُ
إىل صدرها ،وأمر الناس فرمجوها(((.

((( أخرجه مسلم يف «صحيحه» (كتاب احلدود ،باب :من اعرتف عىل نفسه بالزنا)
رقم احلديث .1695
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ويستنبط من احلديث عدد من الفوائد ،منها:
 – 1أن النب�ي ﷺ مل�ا تيق�ن أن امل�رأة حام�ل من الزن�ا ،مل ُيرش أية

إشارة إىل حماولة إسقاط هذا اجلنني ناقص ًا أو كامالً ،كام تفعل من تزين
وفوق زناها تقتل نفس ًا بغري حق.
 – 2أنه ﷺ أمرها أن تذهب وتبقى حتى تلد.

 – 3ملا ولدت أمرها ﷺ أن تذهب لرتضعه حتى تفطمه فأرضعته،
ثم فطمته حتى أكل اخلبز.
 – 4أن النبي ﷺ دفع بالصبي إىل أحد املسلمني ليقوم عىل رعايته،
وتربيته ،وحضانته.
ِ
رصه عليه.
تلك رمحة نبي الرمحة ﷺ بولد الزنا وح ُ
•

•
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املطلب السابع
عناية اإلسالم باملولود وإن كان من األعداء
إن اهتامم اإلسـالم يتعدى أطفـال املسلمني ،إىل األيتـام من أبناء
غري املس�لمني ،وحتى أطفال األعداء خالل فرتة احلروب ،وحكمه يف
أبناء السبي.
�ن ُع َم َر – ريض اهلل عنهام َ « :-أ َّن ا ْم َ�ر َأ ًة ُو ِجدَ ْت َم ْقتُو َل ًة فيِ
�ن ا ْب ِ
ف َع ِ

ازي النَّبِي ﷺَ ،ف َأ ْنكَر النَّبِي ﷺ َذلِ َك ،و ى عن َقت ِْل النِّس ِ
�ض َم َغ ِ
َب ْع ِ
�اء
َ نهَ َ َ ْ
َ
ُّ
َ
ِّ

والصبي ِ
ان»(((.
َ ِّ ْ َ

ِ
الص ْب َي�ان
�ي« :لاَ يجَ ُ �وز َقتْ�ل الن َِّس�اء َو ِّ
وق�ال مال�ك واألوزاع ُّ
((( أخرج�ه البخ�اري يف «صحيحه» (كتاب اجلهاد والسير ،ب�اب قتل الصبيان يف
احلرب) رقم  ،301ومسلم يف «صحيحه» (كتاب اجلهاد والسري ،باب :حتريم

قتل النساء والصبيان) رقم .1744
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ِ
بِ َح ِ
الص ْب َي�ان َأ ْو تحَ َ َّصنُوا
�و تََت�رَ َّ َس َأ ْه�ل الحْ َ ْ�رب بِالن َِّس�اء َو ِّ
�ال َحتَّ�ى َل ْ

ِ
ِ
يه�م
�م الن َِّس�اء َو ِّ
الص ْب َي�ان لمَ ْ يجَ ُ ْ�ز َر ْم ْ
بِح ْص�ن َأ ْو َس�فينَة َو َج َع ُل�وا َم َع ُه ْ
يقهم»(((.
َولاَ تحَ ْ ِر ْ

وق�ال األس�تاذ إبراهي�م الدس�وقي مرع�ي يف كتاب�ه «الطفولة يف
اإلسلام»« :فف�ي احل�روب كان�ت س�نة اإلسلام أال نقات�ل إال َم� ْن
مح�ل السلاح ،فالصب�ي وامل�رأة التي ال ي�دَ هلما يف املعركة ،والش�يخ
الف�اين الذي ال يشترك بجهد أو رأي ،كل أولئك ال جي�وز أبد ًا قتاهلم
أو قتلهم»(((.
السبي وحقوقهم يف اإلسالم:
أطفال َّ
فقد دعا اإلسالم إىل عدم التفريق بني الوالدة وولدها ،إذا كان
الطفل دون سن البلوغ(((.
((( انظر :فتح الباري ج ،9ص.288

((( الطفولة يف اإلسالم :ص ،36إبراهيم الدسوقي مرعي.
((( املغني ،422/8:ورشح السنة336-335/9
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فعن أيب أيوب األنصاري ريض اهلل عنه قال :س�معت رس�ول اهلل

ﷺ يق�ولَ « :م� ْن َف َّر َق َبْي�نْ َ َوالِ�دَ ٍة َو َو َل ِد َه�ا َف َّ�ر َق اهللُ َب ْينَ ُه َو َبْي�نْ َ َأ ِح َّبتِ ِه
َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة»(((.

هكذا كانت رمحة اإلسلام بأطفال املسلمني ،وغري أبناء املسلمني
السبي.
من األعداء وأبناء َّ
وهك�ذا حفظ�ت الس�نّة املرشفة حق�وق األطفال ولو كان�وا أبناء
السبي؛ فصىل اهلل عليك وسلم يا رسول
أعدائهم؛ بل ولو كانوا أطفال ّ
اإلنسانية ،و يا مربيّ البرشية.
•

•

•

السبي) رقم
((( أخرجه الرتمذي يف «سننه» (كتاب السري ،باب :كراهية التفريق بني َّ
احلديث  ،1566وقال أبو عيس�ى الرتمذي بعده :هذا حديث حس�ن غريب،

وصححه احلاكم رقم ،2334وحس�نه األلباين يف ختريج مشكاة املصابيح رقم
3361
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حق الرضاع ،وحق احلضانة ،وحق النفقة.
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املطلب األول :حق الرضاع.
املطلب الثاين :حق حضانة املولود.
املطلب الثالث :حق نفقة املولود.
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املطلب األول
حــق الرضـــاع
للمولود حقوق عىل ُأمه قبل الوالدة((( ،وبعدها ،منها:
الرضاع ،وهو أول حق من حقوق املولود عىل أ ّمه ،بعد والدته.
ق�ال اهلل تعاىل﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [ البقرة.]233:
فم�ن ح�ق املول�ود أن يرض�ع م�ن ُأم�ه  -س�واء كان�ت مطلق�ة
أم ال  -حولين كاملين ،ويف وص�ف احلولين ب�ـ (كاملين) إش�عار
رصي�ح ب�أن ه�ذا ه�و األص�ل ،وأم�ا م�ن نقصه�ا ع�ن احلولين فلم
يتم املطلوب.
((( وق�د س�بق الكالم عىل حقوق�ه قبل ال�والدة ،انظر :املطلب الث�اين والثالث من
املبحث األول.
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واإلرض�اع حولين ي�ؤدي غالب� ًا إىل جتن�ب احلم�ل ،ويف ذل�ك
إش�عار بحق�ه الالزم م�ن العناية ب�ه ،واالنصراف له والتفرع لش�أنه
عماّ سواه(((.
وجي�ب عىل أبويه أن يقوم�ا بإرضاعه :األم ترضعه من لبنها الذي
حول�ه اهلل إىل ثدييه�ا ليس�هل عىل املول�ود تناول�ه ،واألب ينفق عليها
ّ
ويكفيها بام حتتاج إليه.
قال ابن حزم رمحه اهلل« :والواجب عىل كل والدة ،حرة كانت أو

أ َمة ،يف عصمة زوج أو يف ِم ْلك َس ِّيد ،أو كانت َخ ْلوا منهامِ ،حلق ولدُ ها

بالذي تولد من مائه أو مل ي ْلحق أن ترضع ولدها أحبت أم كرهت ولو
أهنا بنت اخلليفة ،وتجُبرَ عىل ذلك إال أن تكون مطلقة.
فإن كانت مطلقة مل جترب عىل إرضاع ولدها من الذي طلقها ،إال
أن تش�اء هي ذلك فلها ذلك ،أحب أب�وه أم كره ،أحب الذي تزوجها
بعده أم كره.
((( حقوق الطفل يف القرآن ،للدكتور عبد احلكيم األنيس ،ص.21- 20
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ف�إن تع�ارست ه�ي وأب�و الرضي�ع ُأم�ر الوال�د ب�أن يسترضع
لول�ده امـ�رأة أخ�رى والب�د ،إلاَّ أن لاَ َيقب�ل الول�د غير ثدهي�ا؛
فـتُـجـَب�رَ حينـئ�ذ ،أحب�ت أم كـره�ت ،ف�إن مـ�ات أب�و الرضي�ع

أو أفـل�س ،أو غـ�اب بحي�ث ال ُيـقـ�دَ ر عـلي�ه ُأجـبرت األم على

إرضــاعـه.(((»...
ومن مزايا وفوائد الرضاع:
 -1يرضع املولود لبن ًا نظيف ًا معق ًام.
 -2ليس بارد ًا ،وال حار ًا ،ومتوفر ًا كل األوقات.
 -3ال يفسد بالتخزين ،ويتناسب مع معدته.
 -4يف�ي بحـاج�ة الرضي�ع ،ويـعـطـيـ�ه منــاع�ة خــاصة ضد
اجلـراثيم.
((( ا ُملحلىّ البن حزم  335/1وما بعدها ،بترصف واختصار.
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 -5متن�ع البدانة عن األطف�ال وعن األم ،وتنمي احلنان والعاطفة
بني األم ووليدها(((.
•

•

•

((( ينظر :منهج الرتبية النبوية للطفل ،ملحمد نور سويد (ص.)82
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املطلب الثاني
حق حضانة املولود
احلـضــانـة:
�ل ِه ،و َغس ِل ر ْأ ِس ِ
هي ِح ْف ُظ الصبِي و َتعهدُ ه ،بِ َغس ِ
�ه َوثِ َيابِ ِه َو ِخ َر ِق ِه،
َ ْ َ
َّ ِّ َ َ ُّ ُ ْ
�ات ،ودهنِ ِه وكَح ِل ِه ،وإِ ْضج ِ
و َت ْط ِه ِري ِه ِمن النَّجاس ِ
اع ِه فيِ َم ْه ِد ِهَ ،و َر ْبطِ ِه
َ
َ َْ َ ْ َ
َ
َ َ َ
وتحَ ْ ِر ِ
يك ِه فيِ ا َمل ْه ِد لِ َينَا َم(((.
َ

واإلسلام العظي�م يؤ ّمن للطف�ل الرعاية البالغ�ة ،يتجىل ذلك يف

نظامه الفقهي الدقيق ،الذي يراعي مصلحة املولود قبل كل يشء.

فف�ي املغن�ي الب�ن قدام�ة رمح�ه اهلل« :فكفال�ة املول�ود وحضانته

واجبة؛ألن�ه هيل�ك برتك�ه ،فيج�ب حفظ�ه م�ن اهللاك ،كما جي�ب

اإلنفاق عليه.(((»...

وإذا افرتق الزوجان وهلام طفل أو معتوه ،فأ ّمه أوىل الناس بكفالته

إذا كمل�ت الشروط فيه�ا ذك�ر ًا كان أو أنث�ى ،واألص�ل في�ه ما روي
((( روضة الطالبني وعمدة املتقني ،للنووي .208/5
((( املغني ،البن قدامة  ،613/7بترصف يسري.

77

حـقــوق املـولــود يف اإلســـالم

ع�ن عب�د اهلل بن عمرو بن الع�اص ريض اهلل عنهماَّ :
«أن ا ْم َ�ر َأ ًة َقا َل ْت

َي�ا َر ُس َ
�ذا ك َ
�ول اهللِ :إِ َّن ا ْبنِ�ي َه َ
َان َب ْطنِ�ي َل� ُه ِو َع�ا ًءَ ،و َثدْ ِيي َل ُه ِس� َقا ًء،

َو ِح ْج ِ
�ري َل� ُه ِح َوا ًءَ ،وإِ َّن َأ َب�ا ُه َط َّل َقنِ�ي َو َأ َرا َد َأ ْن َينْت َِز َع ُه ِمنِّ�يَ ،ف َق َال لهَ َا
ول اهللِ ﷺَ :أن ِ
َر ُس ُ
ْت َأ َح ُّق بِ ِه َما لمَ ْ َتن ِْك ِحي»(((.
ق�ال اب�ن القي�م رمح�ه اهلل« :مل�ا كان�ت النس�اء أع�رف بالرتبي�ة،

وأق�در عليه�ا ،وأصبر وأرأف وأف�رغ ،ل�ذا ُقدم�ت األم يف والي�ة
احلضان�ة والرضاع ،وذلك من حماس�ن الرشيع�ة واالحتياط لألطفال

والنظر إليهم» (((.

ثم قال رمحه اهلل« :وإن مرض املولود وانفصلت األم عن زوجها،

واملولود مقيم عند والده فاألم أحق بتمريضه يف بيتها؛ ألنه صار باملرض

كالصغري يف احلاجة إىل من يقوم بأمره؛ألن القصد حفظ الغالم.((( »..
•

•

•

((( أخرج�ه أبو داود يف «س�ننه» (رقم  ،.2276وحس�نه األلب�اين يف إرواء الغليل
رقم2187

((( انظر :زاد املعاد ،البن القيم .123/4

((( انظر :املغني البن قدامة ،143/9:بترصف.
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املطلب الثالث
حق نفقة املولود
تعريف النفقة:

ه�ي حق واج�ب للمولود يف مال أبيه ،وقربة م�ن اهلل تعاىل« ،فإن

كان األب غني ًا كس�وب ًا وله أوالد فقراء عاجزون عن الكس�ب بس�بب
أنوث�ة ،أو مرض كعمى ،أو ش�لل وذهاب عق�ل ،وجب عليه اإلنفاق

عليهم بام يسد حاجتهم باملعروف»(((.

فع�ن وه�ب ب�ن جاب�ر ق�ال :أت�ى رج�ل عب�د اهلل بن عم�رو بن

الع�اص فق�ال :إين أريد أن أقيم هذا الش�هر هاهنا عن�د بيت املقدس.
فق�ال :أتركت ألهلك ما يقوهتم؟ ق�ال :ال ،قال :فارجع فاترك هلم ما
يقوهتم ،فإين س�معت رس�ول اهلل ﷺ يقولَ « :ك َفى بِالمَْ ْر ِء إِ ْثماً َأ ْن ُي َض ِّي َع

من يقوت»(((.

((( نظام النفقات يف الرشيعة اإلسالمية :ألمحد إبراهيم ص.67

((( أخرج�ه مس�لم يف «صحيحه» (كتاب الزكاة ،باب :فض�ل النفقة عىل العيال)..
رقم احلديث .996
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وق�ال ﷺ هلند بنت عتبة حني ش�كت إلي�ه أن زوجها يقلل النفقة

�د ِك بِالمَْع�ر ِ
ي�ك وو َل ِ
�ذي ما يك ِْف ِ
«خ ِ
على عيالهُ :
وف»((( .فجعل النفقة
َ َ
َ َ
ْ ُ

عىل أبيهم.

وق�د ح َّث�ت الس�نة املرشفة عىل الكس�ب على العي�ال ،واإلنفاق

عليه�م ،ووع�دت املنفقني باألجر الكبري ،وم�ن األحاديث الواردة يف
هذا الباب:

 -1ع�ن أيب هري�رة ريض اهلل عن�ه ق�ال :ق�ال رس�ول اهلل ﷺ:

ٍ ِ
ِ
ِ
َ�ار َأ ْن َف ْقتَ� ُه فيِ َس�بِ ِ
َ�ار ت ََصدَّ ْق َت
يل اهللَِ ،ودين ٌَار َأ ْن َف ْقتَ� ُه فيِ َر َق َبةَ ،ودين ٌ
«دين ٌ
�ك ٍ ِ
بِ ِه َعلىَ ِمس ِ
َ�ار َأ ْن َف ْق َت ُه َعلىَ َأ ْه ِل َكَ ،أ ْع َظ ُم َه�ا َأ ْج ًرا ا َّل ِذي َأ ْن َف ْق َت ُه
نيَ ،ودين ٌ
ْ
َعلىََ  أ ْه ِل َك»(((.
 -2و َع� ْن َك ْع ِ
�ي ﷺ َر ُج ٌلَ ،ف َر َأى
ب ب�ن ُع ْج َرةََ ،ق َالَ :م َّر َعلىَ النَّبِ ِّ
اب رس ِ
�ول اهللِ ﷺ ِم ْن َج َل ِد ِه َون ََش�اطِ ِهَ ،ف َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
ول اهللَِ :ل ْو
َأ ْص َح ُ َ ُ
((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» رقم ،5364،وأبو داود يف «سننه») رقم 3532
والنسائي يف «سننه» رقم احلديث.5417

((( أخرجه مسلم يف «صحيحه» (كتاب الزكاة ،باب:فضل النفقة عىل العيال) رقم
احلديث .994
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َان َه َذا فيِ َسبِ ِ
يل اهللِ؟َ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺ«:إِ ْن ك َ
ك َ
َان َخ َر َج َي ْس َعى َعلىَ

َو َل ِد ِه ِص َغ ًارا َف ُه َو فيِ َسبِ ِ
يل اهللِ»(((.

هكذا يريد اإلسلام ،أن تعيش األرسة كريمة مصونة ينفق عليها
معيلها ،وس�عيه يف سبيل اهلل ،وناهيك عن وجوب النفقة عىل الصغار
حتى ال يضيعوا ،ويكونوا عالة عىل اآلخرين.
 - 3و َع ْن ُأ ِّم َس َل َم َة َقا َل ْتُ :ق ْل ُت َيا َر ُس َ
«ه ْل ليِ َأ ْج ٌر فيِ َبنِ َّي،
ول اهللِ َ

�ت بِت ِ
َاركَتِ ِه ْم َهك ََذا َو َهك ََذا ،إِ َّنماَ ُه ْم
بني َأبيِ َس� َل َم َةُ ،أن ِْف ُق َع َل ْي ِه ْمَ ،و َل ْس ُ
بنِي َف َق َالَ « :نعمَ ،ل ِك فِ ِيهم َأجر ما َأ ْن َف ْق ِ
ت َع َل ْي ِه ْم»(((.
ْ ُْ َ
َ ْ
َ َّ

وم�ن ه�ذا احلدي�ث يتبين :أج�ر اإلنف�اق م�ن الزوج�ة على
األوالد إن كان�وا حمتاجني..فه�ي وإن مل تك�ن مكلف�ة باإلنفاق لكنها
مأجورة عىل ذلك.
((( رواه الطبراين يف «معجم�ه الكبري  ،»129/19ورجال�ه رجال الصحيح انظر:
«الرتغيب والرتهيب .»42/3

((( أخرجه مسلم يف «صحيحه» (كتاب الزكاة ،باب :فضل الصدقة عىل األقربني)
رقم احلديث1001
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 -4وعن أيب مسعود قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إِ َّن المُْ ْس ِل َم إِ َذا َأ ْن َف َق

َت َل ُه َصدَ َق ًة»(((.
َعلىَ َأ ْه ِل ِه َن َف َق ًة َو ُه َو يحَ ْ ت َِس ُب َها كَان ْ

فنية املس�لم يف سعيه لعياله احتساب ًا هلل ،فيها األجر واملثوبة؛ وهذا
م�ا يغري اآلباء واألمهات يف س�عيهم من أجل كفالة هؤالء األطفال،
وسد حاجاهتم،وغرس فضائل اإلسالم يف نفوسهم.
•

•

•

((( (متف�ق عليه) :أخرج�ه البخ�اري يف «صحيحه» (كتاب النفق�ات ،باب:فضل
النفقة عىل األهل) رقم احلديث  ،5351ومسلم يف «صحيحه» (كتاب الزكاة،

باب فضل النفقة والصدقة عىل األقربني) رقم احلديث .2369
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ويف خت�ام هذا البحث املوجز عن حقوق املول�ود ،يتبني لنا منزلة

املول�ود (ذك�ر ًا كان أو أنثى) يف اإلسلام ،واهتامم اإلسلام ب�ه ابتداء
م�ن اختيار الزوج�ة الصاحلة واحلمل به ومراحل�ه ووالدته ورضاعته
ونش�أته وما بعدها من مراحل الطفولة والصبا والش�باب ،وقد س�بق

ديننا احلنيف يف هذا مجيع قوانني حقوق اإلنسان ونحوها من املؤمترات
والقرارات الدولية التي عقدت يف حقوق املولود ،ومل تصل ملا هي عليه

يف ديننا احلنيف؛ألهنا وحي وترشيع رباين من اخلالق سبحانه وتعاىل.
أهم نتائج البحث:

 -1اهتمام الس�نة النبوية برتبية املول�ود بدء ًا من اختي�ار الزوجة

الصاحلة ومحله ووالدته ورضاعته وتنشئته وحتى بلوغه وما بعده.
 -2يسن األذان يف أذن املولود اليمنى عقب والدته.
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 -3يسن حتنيك الطفل عند والدته.
-4تسن تسمية املولود يف اليوم السابع ،وتسميته باس ٍم حسن.
 -5اخلت�ان واج�ب للطف�ل الذكر ،وه�و مكرمة يف ح�ق األنثى،

ويف حكم�ه لألنثى خلاف بني الفقه�اء بني الوجوب واالس�تحباب
واإلباحة.

 -6أن مت�ام مدة الرضاع حوالن كامالن ،وهي مهمة للطفل وهلا

فوائد صحية لألم وللطفل.

 -7تس�ن العقيق�ة عن املول�ود ذك�ر ًا كان أو أنثى ،وجتزئ الش�اة

الواح�دة عن كل واحد منهام ،ويس�تحب أن يعق عن الذكر بش�اتني،
وعن األنثى بشاة واحدة.

 -8يسن حلق شعر الولد يف اليوم السابع ،ويشمل الذكر واألنثى،

ويتصدق بوزنه ذهب ًا أو فضة أو ما يعادهلام من النقود.

ويف اخلت�ام أس�أل اهلل أن يتقب�ل مني ه�ذا العم�ل وأن ينفع به كل

من قرأه ،وأن جيعله خالص ًا لوجهه الكريم ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل

رب العاملني.

•

•
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 -1األحادي�ث املختارة ،لضي�اء الدين حممد بن عبد الواحد املقديس؛
حتقي�ق عبد امللك بن دهيش ،مكتبة النهضة احلديثة – مكة املكرمة( -ط)1
1412هـ 1991 -م.
مي :جلامل عبد الرمحن ،دار
النبي األُ ّ
 -2أطفال املس�لمني كيف ر ّباهم ّ

طيبة اخلرضاء – مكة املكرمة – ط1422 ،1هـ 2001 -م.

 -3حتف�ة املول�ود يف أح�كام املول�ود :البن القي�م؛ حتقيق عب�د القادر
األرناؤوط ،مكتبة دار البيان – دمشق – ط1407 ،2هـ.
 -4تربي�ة األوالد يف اإلسلام ،لعب�د اهلل ناص�ح عل�وان ،دار الفك�ر
املعارص – بريوت – (ط )30سنة 1996م.
 -5تربية الناش�ئ املس�لم :لعلي عبد احلليم حمم�ود( ،ط) دار الوفاء،
ط1992 ،2م.
 -6اجلام�ع ألح�كام القرآن :أليب عب�د اهلل حممد بن أمح�د األنصاري
القرطبي ،دار الفكر  -بريوت (مصورة).
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 -7اجلام�ع الصحي�ح :للرتم�ذي؛ حتقيق أمحد ش�اكر وآخ�رون ،دار
إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
 -8حاش�ية ابن عابدين املسماة« :رد املحتار عىل الدر املختار» ملحمد
أمني بن عمر بن عابدين الش�هري بابن عابدين( ،ط )1دار املعرفة – بريوت
سنة  1420هـ  2000 -م.
 -9حق�وق الطف�ل يف الق�رآن :للدكتور عبد احلكي�م األنيس – دائرة
الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب – ط2008 ،1م.
 -10روض�ة الطالبين وعمدة املتقين :ملحيي الدي�ن حييى بن رشف
الن�ووي؛ حتقيق زهري الش�اويش ،املكتب اإلسلامي ،بريوت  -دمش�ق-
عامن(ط )3سنة 1412هـ 1991 -م.
 -11زاد املع�اد يف ه�دي خير العب�اد :ملحم�د ب�ن أيب بك�ر ب�ن
أي�وب ،الش�هري بش�مس الدي�ن ابن قي�م اجلوزية ،نرش مؤسس�ة الرس�الة،
بيروت  -مكتب�ة املن�ار اإلسلامية ،الكوي�ت ،ط ،27س�نة 1415ه�ـ -
1994م.
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 -12سنن ابن ماجه :حتقيق حممد عبد الباقي ،دار الفكر -بريوت.
 -13س�نن أيب داود :حتقي�ق الدع�اس ،دار احلدي�ث – مح�ص –
1388هـ.
 -14الس�نن الكربى :للنس�ائي( ،ط) دار الكت�ب العلمية – بريوت
1411هـ -15رشح صحي�ح مس�لم :ملحي�ي الدين أيب زكري�ا حييى بن رشف
النووي ،حتقيق خليل مأمون شيحا (ط )2دار املعرفة  -بريوت (1415هـ
 1995م). -16صحي�ح اب�ن حب�ان :حمم�د ب�ن حب�ان البس�تي؛ حتقيق ش�عيب
األنارؤوط ،مؤسسة الرسالة – بريوت – ط1414 ،2هـ 1993-م.
 -17صحيح ابن خزيمة :حتقيق األعظمي( ،ط) مكتب اإلسالمي –
بريوت –  1390هـ.
 -18صحيح مسلم :حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،دار الكتب العلمية
– بريوت1413 ،هـ  1992-م.
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 -19الطفول�ة يف اإلسلام :إلبراهي�م الدس�وقي مرع�ي (ط) دار
االعتصام – القاهرة ،سنة 1399هـ 1979 -م.
 -20عم�دة الق�اري رشح صحي�ح البخ�اري :لإلم�ام ب�در الدي�ن
حممود بن أمحد العيني( ،ط) دار إحياء الرتاث العريب – بريوت (مصورة).
 -21فت�ح الباري :البن حجر؛ حتقيق عبد العزيز بن باز وحمب الدين
اخلطيب؛ ر َّقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها :حممد فؤاد عبد الباقي،
دار الكتب العلمية-بريوت – ط 1410 ،1هـ 1989-م.
 -22املحىل ،البن حزم؛ حتقيق أمحد حممد شاكر ،دار الفكر[ ،د.ط].
 -23خمتار الصحاح :ملحمد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي ،مطابع
رشكة األمل للطباعة والنرش1993 ،م.
 -24مسند اإلمام أمحد بن حنبل؛ حتقيق شعيب األرناؤوط وآخرون،
مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،2هـ 1999 -م.
 -25املعجم الكبري :للطرباين؛ حتقيق محدي السلفي ،ط1984 ،5م.
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 -26املعجم الوس�يط :للدكت�ور إبراهيم أنيس ومجاع�ة من املؤلفني،
نرش املكتبة اإلسالمية للطباعة والنرش والتوزيع تركيا ،سنة 1960م.
 -27املغن�ي :الب�ن قدامة املق�ديس أيب حممد ،دار الفك�ر – بريوت –
ط 1405 ،1هـ.
 -28املف�ردات يف غري�ب الق�رآن :أليب القاس�م احلسين ب�ن حمم�د
املع�روف بالراغ�ب األصفهاين (املتوىف502 :ه�ـ) (ط )1دار القلم ،الدار
الشامية  -دمشق بريوت ،سنة  1412هـ.
 -29املوس�وعة الفقهي�ة الكويتية :إصدار وزارة األوقاف والش�ؤون
اإلسالمية – الكويت ،طبعت يف ( )45جملد ًا ،خالل األعوام (من 1404
  1427هـ). -30منه�ج الرتبية النبوية للطفل :للش�يخ حممد ن�ور بن عبد احلفيظ
سويد (ط )2دار ابن كثري – دمشق ،وبريوت (1427هـ 2006 -م).
 -31نظام النفقات يف الرشيعة اإلسالمية :ألمحد إبراهيم ،طبعة الدار
السلفية – القاهرة (طبعة مصورة).
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 -33النهاية يف غريب احلديث :البن األثري؛ حتقيق الزاوي والطناحي،
املكتبة العلمية – بريوت  1979 -م.
•

•
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