
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

تعاىل  اهلل  لِْلُمتَِّقَُي  }:  يقول  َواْجَعْلنَا  َأْعُُيٍ  َة  ُقرَّ اتِنَا  يَّ َوُذرِّ َأْزَواِجنَا  ِمْن  َلنَا  َهْب  نَا  َربَّ َيُقوُلوَن  ِذيَن  َوالَّ

وسلم و،  [74:  الفرقان]{إَِماًما  عليه  اهلل  )) َقاَل صىل  َحتَّى  :  َجاِرَيَتُْيِ  َعاَل  َوُهوَ َمْن  َأَنا  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َجاَء    .َتْبُلَغا 

 ((. َوَضمَّ َأَصابَِعهُ 

تنشئة   تنشئتهم  من  بد  فال  أعُي  قرة  هؤالء  يكون  حتى  ولكن  واألمهات،  لآلباء  أعُي  قرة  هم  األوالد 

ولذلك الفساد،  تعاىل  اهلل  أمرأتى    صاحلة،  إىل  يؤدي  ما  كل  عن  بحفظهم  وأمر  واألوالد،  األهل   برعاية 

َماَلئَِكة  }: قال َعَلْيَها  َجاَرُة  َوُقوُدَها النَّاُس َواحْلِ َناًرا  َوَأْهلِيُكْم  َأنُفَسُكْم  ِذيَن آَمنُوا ُقوا  َا الَّ َأُّيه ِغاَلظ  ِشَداد  اَل    َيا 

 . [6:التحريم ]{َيْعُصوَن اهللََّ َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ 

اجلاهلية   فكانوا ال حيبوهنا،  الذكوريرتقبون    كانوا والعرب يف  البنت  أما  كراهيتها  و،  بعضهم  قتلها  ل حيمل 

 َما  }ووْأِدها، قال تعاىل: 
ِ
يم  َيَتَواَرى ِمَن الَقْوِم ِمْن ُسوء

ا َوُهَو َكظِ َ َأَحُدُهْم بِاألُْنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّ َوإَِذا ُبِّشِّ

َ بِِه َأُيْمِسُكُه َعىَل ُهونٍ  اِب َأاَل َساَء َما حَيُْكُمونَ ُبِّشِّ َ ُه يِف الرته َوإَِذا اْلَْْوُءوَدُة  }، وقال: [59:  58النحل اآلية  ]  { َأْم َيُدسه

 .  [ 9: 8التكوير اآلية: ]{ُسئَِلْت  بَِأيِّ َذْنٍب ُقتَِلْت 

ُش  ْبِن  اْلُِْغرَيِة  فَعِن  الشنعاء،  الِفعلة  عليه وسلم حرم هذه  اهلل  نبينا صىل  بعث  َقاَل وحُي  اهلل    : ْعَبَة  َقاَل صىل 

وسلم  ))عليه  َوَقاَل، :  ِقيَل  َلُكْم  َوَكِرَه  َوَهاِت،  َوَمنََع  اْلَبنَاِت،  َوَوْأَد  َهاِت،  األُمَّ ُعُقوَق  َعَلْيُكْم  َم  َحرَّ اهللََّ  إِنَّ 

َوإَِضاَعَة اْلَْالِ  َؤاِل،  أهل اجلاهلية. َقاَل صىل اهلل عليه فعل    م باحلياة ك  هنهو دفن وَوأد البنات  ،  ((َوَكْثَرَة السه

ْر َوَلَدُه َعَلْيَها َأْدَخَلُه اهللَُّ ِِبَا اجْلَ ))  :وسلم
 ((. نَّةَ َمْن ُولَِدْت َلُه اْبنَة  َفَلْم َيئِْدَها َوََلْ ُُّيِنَْها َوََلْ ُيْؤثِ

كثرية باإلحسان إليهن،   وَل يكتِف صىل اهلل عليه وسلم بالنهي الشديد عن وأد البنات، بل أمر يف أحاديث

  :ووعد من يرعاهن وحيسن إليهن باألجر اجلزيل واْلنزلة العالية

( قالت:  عائشة  )فقرية(،)عن  تسَأل  هلا  ابنتاِن  معها  امرأة   فَأعطيُتَها    دخلْت  مترٍة،  غرَي  فلم جتْد عندي شيًئا 

َفَقَسَمْتَها بَُي ابنتْيها وَل تأُكْل منها، ثم قامْت فخرج اها،  ْت، فدخَل صىل اهلل عليه وسلم علينا فأخربته، إيَّ

 ((. فقال: من اْبُتِِل من هذِه البناِت بيٍشء ُكنَّ لُه ِسرًتا من النار



 

 

 

َمن عال ابنتُِي أو ثالًثا، أو أختُِي أو ثالًثا،  ) وعن أنس ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: )

وأشار بُأصُبِعه    –(، أو يموَت عنهنَّ ُكنُْت أنا وهو يف اجلنَِّة كهاتُِي  حتَّى َيبِنَّ )ينفصلن عنه بتزويج أو موت

تي تليها  (. الوسطى والَّ

أنو اهلل  عبد  بن  جابر  رواية  وسلم  ه يف  عليه  اهلل  ويرََحُهنَّ  )  قال:   صىل  ُِبنَّ  ُيؤدِّ بناٍت  ثالُث  له  كان  )َمن 

قال: وإن كانتا اثنتُي، قال: فرأى بعُض    : فإن كانتا اثنتُِي؟ويكُفُلهنَّ وَجَبت له اجلنَُّة ألبتَة، قيل يا رسوَل اهللِ

 (  (القوم أن لو قال: واحدًة، لقال: واحدة

يف هذه األحاديث تأكيد عىل حق البنات عىل آبائهم أو من يقوم عىل تربيتهن، وذلك ْلا فيهن من الضعف  

طعامًا   القضية  وليست  أنفسهن،  بمصالح  القيام  عن  وحسن  غالبًا  ورَحة،  أدبًا  بل  فقط،  وتزوجيًا  ولباسًا 

، فالَعْول يكون بالقيام بمئونة البدن، من الكسوة والطعام والِّشاب والسكن، وكذلك   تربية واتقاًء هللِ فيهنَّ

 . يكون يف غذاء الروح، بالتعليم والتهذيب والتوجيه

ا النبي صىل  وبُصْحبة  النار،  من  بِحجاب  أبِِّش  للبنات،  عائاًل  لألوالد  فيا  الصاحلة  فالرتبية  عليه وسلم  هلل 

ينتفع ِبا اآلباء واألمهات يف الدنيا واآلخرة، أما يف الدنيا ما حيصل من الرب منهم، وكوهنم قدوة يف اخلري،  

 . يغبطك عليهم اآلخرون مما يرون من صالحهم ودينهم

أعملك  صحائف  يف  تكتب  جارية  حسنات  فهم  اآلخرة  يف  عند    وأما  ِبا  عليه    قالاهلل،  ترتقي  اهلل  صىل 

بِِه َأْو َوَلٍد َصالٍِح   إَِذا َماَت اإِلْنَساُن اْنَقَطَع َعنُْه َعَمُلُه إاِلَّ ِمْن َثاَلَثٍة إِالَّ ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة َأْو ِعْلٍم ُينَْتَفعُ ))وسلم

إِنَّ  ))عليه الصالة والسالم:  والولد يشمل الذكر واألنثى، بل حتى إذا دخل اجلنة يستفيد، قال    ((َيْدُعو َلهُ 

َفُع َدَرَجُتُه يِف اجْلَنَِّة َفَيُقوُل َأنَّى َهَذا َفُيَقاُل بِاْستِْغَفاِر َوَلِدَك َلَك  ُجَل َلرُتْ كم أن الولد ينتفع بصالح أبيه يف  ((،  الرَّ

َداُر َفَكاَن لُِغاَلَمُْيِ َيتِيَمُْيِ يِف اْلَْ }الدنيا،  قال تعاىل:   ا اجْلِ ا َصاحِلًا َفَأَراَد َوَأمَّ َُم َوَكاَن َأُبوُُهَ َتُه َكنز  هلَّ ِدينَِة َوَكاَن ََتْ

بَِّك  رَّ ن  مِّ َرَْحًَة  ا  َكنَزُُهَ َوَيْسَتْخِرَجا  ا  ُُهَ َأُشدَّ َيْبُلَغا  َأْن  األصول [82:الكهف  ]{َربهَك  بُي  متبادلة  فاْلنفعة   ،

 .والفروع

أو   اْلريب عظيمة أما كانت  ابنته منذ الصغر عىل الطاعة وأن حيبب  أبًا، فمسؤولية  يجب عىل اْلريب أن يريب 

والعصيان، والفسوق  الكفر  إليها  ويكره  قلبها  يف  ويزينه  اإليمن  ا  إليها  يضيع  أن  الكبري  اخلطأ   ْلريب فمن 

 أو    أو يشرتي اْلالبس القصرية،  وهم يستمعون إليه، ،ويلعن أو يكذب  وأبناؤه ينظرون إليه، الصالة،



 

 

لبناته،  السفور،   الشفافة  عىل  الصغر  منذ  يقول   فيعودهن  والسرت،  احلجاب  هيبة  قلوِبن  يف   ويضعف 

َذلَِك }تعاىل:  َذلَِك َخرْي   ُيَواِري َسْوَءاتُِكْم َوِريًشا َولَِباُس التَّْقَوَى  لَِباًسا  َأنَزْلنَا َعَلْيُكْم  َقْد  َبنِي آَدَم   ِمْن آَياِت  َيا 

ُرونَ اهللهِ َلَعلَُّهْم َيذَّ     .[26 ]األعراف: {كَّ

من اخلطأ أن يعطي األب البنته حرية زائدة وثقة مطلقة، فيرتكها تذهب حيث تشاء، وخترج متى تشاء،  -

 اْلغريات.  ووتدخل البيت حُي تشاء، بزعم أنه يثق فيها، وينسى أننا يف زمن الفتن 

فتنشأ البنت وتكرب و ال    ،ويفرط يف التعليم الديني من اخلطأ أن ُّيتم األب بتعليم ابنته التعليم اْلدريس،  -

التفصيلية التي َتتاجها اْلرأة يف حياهتا، فتجدها    دينها  َتفظ شيئا من كتاب اهلل، وال تعرف شيئًا من أحكام 

كم   دينها  أمور  لكنها يف  البنات،  أذكى  والرياضيات من  العلوم  تعاىل:يف مسائل  َن  }قال  مِّ َظاِهًرا  َيْعَلُموَن 

ْنَيا َوُهْم َعِن اآْلِخَرِة ُهْم َغافُِلونَ ا     [.7]الروم:  {حْلََياِة الده

وخلقه،  - دينه  يرىض  من  جاءها  إذا  زواجها  ويؤخر  مال،  كان صاحب  إن  عاصيًا  يزوجها  أن  اخلطأ  من 

تعاىل:   قال  طلبه،  الذي  اْلهر  أو  وضعها،  التي  الِّشوط  َتقيق  يستطيع  ال  أنه  أو  الدراسة،  إكمل  بحجة 

َُي ِمْن ِعَباِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِن َيُكوُنوا ُفَقَراء ُيْغنِِهُم اهللَُّ ِمن فَ وَ } احِلِ ُحوا اأْلََياَمى ِمنُكْم َوالصَّ
ْضلِِه َواهللَُّ َواِسع  َأنكِ

ُحوُه إاِلَّ َتْفَعُلوا َتُكْن  صىل اهلل عليه وسلم: ))إَِذا َجاَءُكْم َمْن َتْرَضْوَن ِدينَُه َوُخُلَقُه َفَأْنكِ   وقال  [32]النور:  {َعلِيم   

. َقاُلوا َيا َرُسوَل اهللَِّ َوإِْن َكاَن فِيِه؟ َقاَل: إَِذا َجاَءُكْم َمْن َتْرَضْوَن ِدينَ ُه َوُخُلَقُه َفَأْنكُِحوُه. فِْتنَة  يِف األَْرِض َوَفَساد 

اٍت((   . َثاَلَث َمرَّ

أن    وليس  الرفق   ، بقسوة  يعاملن  اْلراد  كلمت  سمع  إىل  بحاجة  وهن  وعاطفيات  ضعيفات  البنات  فإن 

َقاَلْت فواحلنان،   َعائَِشَة  اْلُْْؤِمنَُِي  ُأمِّ  بَِرُسوِل اهللَِّ صىل اهلل  : ))َعْن  َوَدالًّ  َوَهْدًيا  َأْشَبَه َسْمًتا  َكاَن  َأَحًدا  َرَأْيُت  َما 

َعلَ  َدَخَلْت  إَِذا  َكاَنْت  َفاطَِمَة  ِمْن  وسلم  إَِذا عليه  َوَكاَن  ََمْلِِسِه  يِف  َوَأْجَلَسَها  َوَقبََّلَها  بَِيِدَها  َفَأَخَذ  إَِلْيَها  َقاَم  ْيِه 

 ((. َدَخَل َعَلْيَها َقاَمْت إَِلْيِه َفَأَخَذْت بَِيِدِه َفَقبََّلْتُه َوَأْجَلَسْتُه يِف ََمْلِِسَها

التلفا - ز بطال وبطلة مغرمان ببعضهم ويتحديان  من اْلدمر لألخالق أن جيلس الوالدان لريوا عىل شاشة 

كل الظروف، وال يقف رفض الوالدين أمام حبها، فتقوم بعالقة مع عشيقها ألن حبها أكرب من كل رفض 

القلوب   الرذيلة وخيلع احلياء من  فتنتِّش  التلفاز  العائلة َمتمعة عىل شاشات  تراه  فينترص احلب، كل ذلك 

 وتفتح طرق اْلعايص.  

 



 

 

وغراس    كانت نتاج تربية صاحلة،  فكم من صاحلة أنشأت جياًل عظيًم،  جتاه بناتكم عظيمة،إن مسئوليتكم  

صالح، له والبعض    أب  عالقة  وال  البنُي  عن  مسئول  أنه  ويظن  األم  عىل  البنات  برتبية  يرمي  اآلباء  من 

تها إىل تربية أمها  بالبنات وينسى أن تربية البنات عملية مشرتكة بُي األب واألم، فإن البنت حمتاجة يف طفول

أكثر من أبيها، لكنها يف مرحلة اْلراهقة حمتاجة إىل تربية أبيها أكثر من أمها. وبنات اليوم أمهات الغد فإذا  

وقيادة   أبنائهن  لرتبية  اْلهيآت  الصاحلات  البنات  من  جياًل  أعددنا  قد  نكون  فإننا  تربيتهن  اليوم  أحسنها 

اإلس أعداء  يتعرضن من  والبنات  تستهدف عفتهن وطهارهتن وأخالقهن وحياولون  بيوهتن،  إىل َحلة  الم 

فإن  أهلهن  من  متواصاًل  توجيهًا  َل جيدن  وإذا  اْلزيفة  الشكليات  يف  وإغراقهن  اْلغلفة  باْلغريات  إغرائهن 

، فأكثروا من الدعاء ألبنائكم باهلداية والصالح، فقد أخرب صىل اهلل عليه وسلم أن  العواقب ستكون وخيمة 

 .الد لولده دعوة مستجابةدعوة الو

 واحلمد هلل رب العاْلُي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


