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نسدتييه  ، ونسدتهد   ، ونسدتغ ره ، ونيدوهلل بداهلل مدن  درور  إن الحمد هلل ، نحمدده ، و

ل  ، وأ هد أن  من  هده اهلل فال مضل ل  ، ومن  ضلل فال هادي أن سها ومن سيئات أعمالها ،

 ال إل  إال اهلل وأ هد أن محمدا عبده ورسول .

 

 

 ( 201) آل عمران : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 )النساء(

 ) األحزاب( 



 1 فلذات أكبادنا الحقوق 

  ؟ البحث هذا لماهللاوبعد  ..

ألن أبهاءنا هم حرثها في هذه الدنيا ، ونحن مسؤولون أمام اهلل عز وجل عن تربيتهم 

الح لهم ،راجين أن  كونوا الولد الصالح الذي  ه يها بيد مماتها كما قال وتهيئة سبل الص

ِإهلَلا َماَت اإِلْنَساُن اْنَقَطَع َعْهُ  َعَمُلُ  ِإال ِمْن َثالَثٍة ِإال ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَ ٍة َأْو ِعْلٍم ’’  :   الهبي 

 . (1)ُ ْهَتَ ُع ِبِ  َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َ ْدُعو َلُ  ،،

ا  جب أن نييش واقيها  في بالد الغرب من جهة الدعوة وما تملي  عليها ، ومن وألنه

جهة أخرى مواجهة أخطار الواقع الغربي بيلم ، فاألخطار كثيرة وخطيرة  جب أال نتهاون 

في مواجهتها،  ف ي الغرب أبواب الرهلل لة م تحة ، واإلباحية مهتشرة ، ومحاربة الد ن 

كان واجبا على كل  -مما سهجده في هذا البحث  -هذا وغيره  بوسائل غير ميلهة ، من أجل

طالب علم  ستطيع أن  قدم نصحا إلخوان  من األباء والمربين واليلماء أن   يل عسى اهلل 

 أن  هيئ لها من أمرنا ر دا .

وألن   رط في إصالح  واقع ميين أن  لم بهذا الواقع المشخص ل ، وحيث أنها نييش 

وأن نشخص داءنا ،  -مستييهين باهلل  -عليها أكثر من غيرنا أن نبحث   هذا الواقع فواجب

فمن الخطأ أن  يالج قضا انا من  هقص  فق  الواقع الذي هو نصف ال توى ونتلمس دواءنا؛ 

، من أجل هلللك كان هذا البحث الذي هو بمثابة مهاصحة ومشاورة ألهل اليلم وطالب   في 

 أدق قضا انا.

 والصواب . سائل اهلل التسد د

 خطة البحث: 

بتجميع المادة اليلمية من بطون الكتب  التي تحدثت   -ب ضل اهلل أوال وأخيرا  –قمت 

في تربية الط ل المسلم فيما قدرت على الحصول عليها. ثم اإلطالع على ما  صب في واقع 

                                                 
 ترقيم العالمية . 3884(  أخرجه مسلم بهذا اللفظ حديث رقم : 2 
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يح من الط ل عبر الشبكة اليهكبوتية ) اإلنترنت ( واستخدمت ما استطيت من وسائل التوض

بين قصة تربو ة أو حادثة واقيية أو رسم توضيحي ، وعزوت كل قول لمصدره ما 

 استطيت، راجيا من اهلل أن  كون عملي هذا خالصًا لوجه  الكر م.

 وبابين وخاتم  : وتمهيد مقدمة في البحث جاء وقد

 : فهي التي بين  د ك  ووضحت فيها خطة البحث . فأما المقدمة

 وجيلت  لكل باب تمهيدا  الموضوعت في  أهمية هذا : وضح أما التمهيد

 : و شمل الحقوق المقررة ألبهائها في الشر ية اإلسالمية .الباب األول وأما 

 قسمت  إلى ثالثة فصول:

 : حقوق الط ل المسلم قبل أن  كون جهيها. ال صل األول

 : حقوق الط ل المسلم وهو في الرحم إلى البلوغ .  ال صل الثاني

 : حق  بيد البلوغ إلى ما بقي من الحياة .ل الثالث ال ص

 : األخطار المحدقة بأبهائها في بالد الغرب وجاء في أربية فصول وخاتمة الباب الثانيو

 في  المهجر . أكبدناوفي  األخطار التي  تستهدف عقيدة  ال صل األول :

 .في  المهجر أكبدنا : وفي  األخطار التي على سلوك ال صل الثاني 

 :  مل على األخطار التي في المواد  الثقافية واإلعالمية. ال صل الثالث

: األخطار التي في المواد التيليمية ، ثم ختمت  بوصا ة هي اليالج و  ال صل الرابع

 أسس التدارك التي  جب أن  لتزم بها األباء خاصة في بالد الغرب .

 : فقد لخصت فيها كل فصل على حدا . أما الخاتمة

 {3 .. ُسْبَحـَهَك اَل ِعْلَم َلَهآ ِإالَّ َما َعلَّْمَتَهآ ِإنََّك َأنَت اْلَيِليُم اْلَحِكيمُ  }  

 

 الخطيبأبو عبد اهلل 

                                                 
23البقرة :  9  
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إن بحثها هذا   تيلق بتربية فلذات أكبادنا  ، ووقا تهم من األخطار ال تاكة ، فإن قلُت 

لشلل والجذام  فقد صدقُت ، ألنها أخطار قد تؤدي إلى هالك من استأمهها اهلل إنها أخطر من ا

عليهم في الدنيا، وقد تؤدي هذه األخطار إلى غضب اهلل  ثم الهاو ة في اآلخرة . عياهللا بك 

اللهم ، ثم ألنهم أمانة في أعهاقها ، وليظم هذه األمانة أوصانا اهلل في أوالدنا وحذرنا من 

 : -  -إهللا ضييهاهم ،فقال عقاب  األليم 

 قال السيدي في ت سيرها : {4} ُ وِصيُكُم اهللَُّ ِفي َأْواَلِدُكْم ..   

عهدكم ودائع قد وصاكم اهلل عليهم، لتقوموا  - ا ميشر الوالد ن  -أي: أوالدكم 

بمصالحهم الد هية والدنيو ة. فتيلمونهم وتؤدبونهم، وتك ونهم عن الم اسد، وتأمرونهم 

 " .  5اهلل، ومالزمة التقوى على الدوام بطاعة

 من مصير الت ر ط في األهل والولد فقال : -  -وحذرنا   

  َأ َُّها الَِّذ َن َءاَمُهوْا ُقوْا َأنُ َسُكْم َوَأْهِليُكْم َنارًا َوُقوُدَها الهَّاُس َواْلِحَجاَرُة َعَلْيَها َمَلـِئَكة   ]

 [.( 6 َمآ َأَمَرُهْم َوَ ْ َيُلوَن َما ُ ْؤَمُروَن )ِغاَلظ  ِ َداد  الَّ َ ْيُصوَن اهللََّ

{ ب يل ما  يَأيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوْا ُقوْا َأنُفَسُكْم: } -تيالى  -قول "قال اإلمام الشوكاني :

 { بأمرهم بطاعة اهلل، ونهيهم عن مياصي  . َوَأْهِليُكْمأمركم ب ، وترك ما نهاكم عه  .ة} 

{ أي: نارًا عظيمة تتوقد بالهاس وبالحجارة كما  توقد  َها النَّاُس َواْلِحَجاَرُةَنارًا َوُقودُ } 

غيرها بالحطب ...... قال مقاتل بن سليمان: الميهى: قوا أن سكم وأهليكم باألدب الصالح الهار 

في اآلخرة. وقال قتادة، ومجاهد: قوا أن سكم بأفيالكم، وقوا أهليكم بوصيتكم. قال ابن جر ر: 

 ".       7يليها أن نيلم أوالدنا الد ن والخير، وما ال  ستغهى عه  من األدبف

                                                 
  4  النساء 99

 CD  5 تفسير السعدي  

  6 سوره  التحريم 6
   CD 7   فتح القدير  
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 وقال اإلمام السيوطي في الدر المهثور :

وأخرج عبد الرزاق وال ر ابي وسييد بن مهصور وعبد بن حميد وابن جر ر وابن 

لى : } في قول  تيا المهذر والحاكم وصحح  و البيهقي في المدخل عن علي بن أبي طالب 

 { . قال: علموا أن سكم وأهليكم الخير وأدبوهم. ُقوْا َأنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َنارًا

{  ُقوْا َأنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َنارًاوأخرج ابن جر ر وابن المهذر عن ابن عباس في قول : } 

  من الهار.قال: اعملوا بطاعة اهلل، واتقوا مياصي اهلل، وأمروا أهليكم بالذكر  هجيكم اهلل

 

ُقوْا هذه اآل ة: }   قال: " تال رسول اهلل   وأخرج ابن مردو   عن ز د بن أسلم 

تأمرونهم بما :  »  { . فقالوا:  ا رسول اهلل كيف نقي أهلها نارا؟ قال  َأنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َنارًا

 «. حب  اهلل وتههونهم عما  كره اهلل 

 

 : في قول   وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد

 {  قال: أوصوا أهليكم بتقوى اهلل.ُقوْا َأنُ َسُكْم َوَأْهِليُكْم َنارًا } 

 :وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة في قول 

 { قال: مروهم بطاعة اهلل، وانهوهم عن ميصية اهلل. ُقوْا َأنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َنارًا}  

بجبل ميلق بين  بن أبي رواد قال: مر عيسى  وأخرج ابن المهذر عن عبد اليز ز

السماء واألرض، فدخل في  وبكى وتيجب مه ، ثم خرج مه  إلى من حول ، فسأل: ما قصة 

هذا الجبل؟ فقالوا: مالها ب  علم، كذلك أدركها آباءنا، فقال:  ا رب، ائذن لهذا الجبل  خبرني 

 { اضطربت خ ت أن أكون  ُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َنارًاُقوْا َأنما قصت ؟ فأهللن ل  فقال: لما قال اهلل: } 
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من وقودها، فأدع اهلل أن  ؤمههي، فدعا اهلل تيالى فأمه ، فقال: اآلن قررت، فقر على 

 األرض.

وأخرج ابن أبي الدنيا وابن قدامة في كتاب البكاء والرقة عن محمد بن ها م قال: لما 

، فسميها  اب إلى جهب  ،  {،  قرأها الهبي  َأْهِليُكْم َنارًاُقوْا َأنُفَسُكْم َونزلت هذه اآل ة : } 

رأس  في حجره رحمة ل ، فمكث ما  اء اهلل أن  مكث، ثم فتح  فصيق، فجيل رسول اهلل 

فقال: بأبي أنت وأمي مثل أي  يء الحجر؟ فقال:  عيهي ، فإهللا رأس  في حجر رسول اهلل 

ها لو وضع على جبال الدنيا لذابت مه ، وإن مع كل أما  ك يك ما أصابك، على أن الحجر مه»

 ( . 8واهلل أعلم)«  إنسان مههم حجرا أو  يطانا

 

 فهذا  أن بحثها الذي سهبحث  ، وهذا اليقاب المهتظر لمن  قي وفرط .

التي تقع على عاتقها جمييا ولقد حملها  ةوبحثها هذا  دور حول الشيور بالمسؤولي

 : ى فقال  الرحمة المهداة  إ اها من ال  هطق عن الهو

ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسُئول  َعْن َرِعيَِّتِ  اإِلَماُم َراٍع َوَمْسُئول  َعْن َرِعيَِّتِ  َوالرَُّجُل َراٍع ِفي " 

ْن َرِعيَِّتَها َواْلَخاِدُم َأْهِلِ  َوُهَو َمْسُئول  َعْن َرِعيَِّتِ  َواْلَمْرَأُة َراِعَية  ِفي َبْيِت َزْوِجَها َوَمْسُئوَلة  َع

َقاَل :]الراوي: عبد اهلل بن عمر [َوَحِسْبُت َأْن َقْد َقاَل  "َراٍع ِفي َماِل َسيِِّدِه َوَمْسُئول  َعْن َرِعيَِّت ِ 

 . 9"ِتِ  َوالرَُّجُل َراٍع ِفي َماِل َأِبيِ  َوَمْسُئول  َعْن َرِعيَِّتِ  َوُكلُُّكْم َراٍع َوَمْسُئول  َعْن َرِعيَّ " :

إن اهلل سبحان   سأل الوالد عن ولده  وم " قال ابن القيم : " قال بيض أهل اليلم: ) 

 القيامة قبل أن  سأل الولد عن والده، فإن  كما أن لألب على ابه  حقًا فلالبن على أبي  حق؛ 

 [َوَوصَّْيَها اإِلنَساَن ِبَواِلَدْ ِ  ِإْحَسانًا ]:  فكما قال اهلل تيالى 

 [ُقوْا َأنُ َسُكْم َوَأْهِليُكْم َنارًا َوُقوُدَها الهَّاُس َواْلِحَجاَرُة  ] : ال تيالىوق 

                                                 
 

  8الدر المنثور 
  9 متفق عليه 
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  ه ي  وترك  سدى فقد أساء غا ة اإلساءة؛ وأكثر األوالد إنما  فمن أهمل تيليم ولده ما

جاء فسادهم من قبل اآلباء، وإهمالهم لهم، وترك تيليمهم فرائض الد ن وسهه ، 

 فأضاعوهم 

رًا، فلم  هت يوا بأن سهم، ولم  ه يوا آباءهم كبارًا، كما عاتب بيضهم على صغا

 اليقوق، فقال  ا أبت إنك عققتهي صغيرًا، فيققتك كبيرًا، وأضيتهي وليدًا فأضيتك  يخًا ". 

وقال الغزالي :"الصبي أمانة عهد والد  ، وقلب  الطاهر جوهرة ساهللجة خالية من       

 مال ب  إلي ؛ فإن ُعوِّد الخير  نقش، ومائل  إلى كل ما بل لكل ماكل نقش وصورة، وهو قا

وُعلَِّم  نشأ علي ، وسيد في الدنيا واآلخرة أبواه، وكل ميلم ل  ومؤدب، وإن ُعوِّد الشر 

 وأهمل إهمال البهائم،  قي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم علي ، والوالي ل .

  -وإلى هذا أ ر أبو اليالء في قول  :

 كان عــوده أبــوه ـا *** على ماــــال تيان فيهــ نا ئو هشأ 

  ـــوهـــــن ***  يلم  التد ن أقربـدان ال تى بحجى ولــك وما

وهاهو ابن باد س  ا أبت  قول : " إن ال ضل  رجع أواًل إلى والدي الذي رباني تربية 

شربًا أرده، وقاتهي، صالحة، ووجههي وجهة صالحة، ورضي لي اليلم طر قة أتبيها، وم

  . 20( ًاوأعا هي، وبراني كالسهم، وحماني من المكاره صغيرًا وكبير

 

 

 

فإليك أ ها األب .. أ تها األم .. حقوق الولد المقررة   كي نقوم 

 .أوالدناى اهلل أوال ثم نهال  بر ببرهم فههال رض

                                                 
  10 من مقالة للدويش حول أهمية التربية موقع الدويش على الشبكة 
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 المقررةالحقوق 

 

 :ال صل األول

 حقوق الط ل المسلم قبل أن  كون جهيها

 

 ال صل الثاني :

 حقوق الط ل المسلم وهو في الرحم إلى البلوغ

 

 

 ال صل الثالث:

 حق  بيد البلوغ إلى ما بقي من الحياة
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 ال صل األول:

 حقوق الط ل المسلم قبل أن  كون جهيها

 

.

.

.



 91 فلذات أكبادنا الحقوق 

.

.

.

 مهيدت

 

إن الميتاد في الخطب والمواعظ والكتب والمقاالت أن  بدءوا بالحد ث أو الكتابة عن 

حقوق الوالد ن لما ليظم حق الوالد ن على أبهائهم ، أقول نيم . فك ى بتقر ر حقهما قول ربها  

بين عدم الشرك ب   { فقرن اهلل ..11َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا } 

  وطاعة الوالد ن في  حكم  وقضائ  اليادل ، وحقوق الوالد ن عظيمة وهما سببا لدخول

  الجهة لمن أطاعهما ،  وسببا لدخول الهار لمن عقهما.

 –غير أن بحثها  تيلق بتقر ر حق الولد على  والد   لذا فلكل مقال مقام ، ولما  ظن 

أن  ليس للولد حقا على والد   أسوق في مقدمة بحث الحقوق  –لد ن لقداسة حق الوا

جاء رجل إلى أمير المؤمهين عمر "  : المقررة حد ث الخلي ة الرا د عمر بن الخطاب 

ب  على عقوق  به  وأنَّا به  فأحضر عمر بن الخطاب ا،  شكو إلي  عقوق  بن الخطاب 

قال: فما هي  ا  .ليس للولد حقوق على أبي ؟ قال: بلىألبي ، فقال االبن:  ا أمير المؤمهين، أ

أمير المؤمهين؟ قال: أن  هتقي أم ، و حسن اسم ، و يلم  الكتاب )القرآن(. فقال االبن:  ا 

جية كانت لمجوسي، وقد سماني نأمير المؤمهين إن  لم   يل  يئًا من هلللك: أما أمي فإنها ز

ين إلى الرجل، وقال هحرفًا واحدًا. فالت ت أمير المؤمجياًل )جيرانًا(، ولم  يلمهي من الكتاب 

 ل : جئت إلّي تشكو عقوق ابهك، وقد عققت  قبل أن  يقك، وأسأت إلي  قبل أن  سيء إليك.

 : ثة حقوق أساسية للولد على أبي فلقد قرر هذا األثر ثال

ي ثالث ذا الباب فوسيكون بحثها في ه وحق التيليم –وحق التسمية  –حق انتقاء األم 
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 حقوق الط ل المسلم قبل أن  كون جهيهاال صل األول :  :فصول

 حقوق الط ل المسلم وهو في الرحم إلى البلوغال صل الثاني :  

 حق  بيد البلوغ إلى ما بقي من الحياةال صل الثالث :  

 

 حقوق الط ل المسلم قبل أن  كون جهيها

  :أن  هتقي أم  -

الم قبل أن  وجد في رحم أم ، فهو  حق إسالميا فر دا هذا حق  للط ل كرم  ب  اإلس

 من نوع . ُحقَّ ألمة اإلسالم أن ت خر ب  .

إن  حق ال  وجد في نظام وضيي ، وال في حضارة من الحضارات المزعومة التي 

 تتشدق بالحق والحر ة . إن  حق أعطاه اإلسالم للط ل قبل أن  تكون نط ة في بطن أم  ..

 

 قال: فما هي  ا أمير المؤمهين؟  .ق على أبي ؟ قال: بلىأليس للولد حقو

 .... " قال: أن  هتقي أم 

  –قرره على ضوء ما تيلم  من الشرع الحهيف  إن ما قرره الخلي ة اليادل 

 وهللكره في كلمتين تحتهما ميان كثيرة ، أن  "  هتقي أم  "

 

 ها الشر يةوتتضمن هاتين الكلمتين الموجزتين  روطا في هذه األم وضحت

 وهذه الشروط هي من حق الولد على أبي  : 

 أن تكون هللات د ن :

ن أول  ئ لذا وجب االعتهاء  باختيار الزوجة الصالحة التي تيين في تربية الولدفإ

،   ة جب أن نحرص علي  من أجل أن  كون لها أوالد مسلمون صالحون هو أن نختار الزوج

ترعى أبهائها رعا ة كاملة فإن األب وحده ال  ستطيع  الصالحة واألم ال اضلة التي  مكن أن
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 أن  قوم بيملية التربية بل هي جهد مشترك بين األبو ن وتياون كامل مستمر .

أن اختيار الزوجة من أسرة كر مة صالحة أحسهت تربية أبهائها  وفر على الزوج 

 . عظيمًا  كبيرا وتيباجهدًا 

 فيما سيأتي م صال.الصالحة هللات الد ن  أن نختار المرأة وقد أوصانا رسولها 

فيغضون الهظر عن أمور عظيمة تكون في  ،  قد رأ ها  بابا  بهرهم حسن نساءكن ول

حياة هؤالء الهسوة على أمل أنهن  صلحن بيد الزواج فيرى الشاب أن مخطوبت  مثاًل : ال 

نها ممن تيود حياة أو أ، تصلي ، أو أنها سافرة الوج  حاسرة الرأس كا  ة الصدر والساق 

ل  حالها أنبأك أن   فإهللا بيهَت . ومع هلللك  تقدم لخطبتها، االختالط أو المالعب أو دور اللهو 

 سييمل على تغيير حالها بيد الزواج .

ونحن ال نقول : إن مثل هذه المرأة ال تصلح فقد  هد ها اهلل ولكن اليملية مغامرة 

تاة متيلقة بما نشأت علي  .فكيف تتولى األم ومخاطرة فقد ت شل جهود الزوج وتبقى ال 

 توجي  أبهائها إلى الصالة وهي ال تصلي !! أو تدعوهم إلى الحجاب وهي سافرة !!

أن المرأة التي تخاف اهلل تيالى تحافظ على د هها و رفها وسميتها وسمية زوجها 

حاب  فال  هالها ومال  فال ت رط في  ئ من هلللك ، فتح ظ على ولدها سميت  بين أقران  وأص

بمسؤولياتها تجاه ولدها فتبذل  سو دفيها خوفها من اهلل في تربيت  واإلحسا ، أحد بسوء

 جهدها في تربيت  واإلحسان إلي  وتوجيه  التوجي  الخير الهير .

21 "َتَخيَُّروا ِلُهَطِ ُكْم َواْنِكُحوا اأَلْكَ اَء َوَأْنِكُحوا ِإَلْيِهْم"قال صلى اهلل علي  وسلم: 


وقرر أصاًل واضحًا في تأثير الوراثة على المولود وحرص على هذا المولود بقول  

( فالرجل الذي  لقي نط ة في امرأة تحمل مرضًا خطيرًا أو تكون بلهاء إنما تخيروا لهط كم)

 خاطر بمستقبل ولده فربما انتقل هذا المرض بالوراثة كما  قرر األطباء اليوم فيأتي الولد 

 جهونًا .مشوهًا أو م
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رغب في الزواج من األباعد واالبتياد عن زواج األقارب .. والطب ونجد أن الشرع الحهيف   

اليوم  قرر أن الزواج من األقارب أدعى إلى ضيف المولود أو نقص الخلقة أو التشوه أو 

 . توارث األمراض بيهما الزواج من األباعد أدعى لقوة الجسد وصحة الجسم ونباهة اليقل 

ك  جدر باألب أن   تش عن الزوجة المالئمة ل  التي ال  كون الزواج مهها سبياًل لذل

وهذه بيض التوجيهات من  رعها الحهيف تتضمن    روط الزوجة ..  اضيي  الجيل مر ض

 الصالحة  والزوج الصالح :

ِإماِئُكْم ِإن َيُكوُنوْا ُفَقَرآَء ُيْغِنِهُم }َوَأْنِكُحوْا اأَلَياَمى ِمْنُكْم َوالصَّاِلِحيَن ِمْن ِعَباِدُكْم َو قال تعالى:
 (23)اَّللَُّ ِمن َفْضِلِه َوَّللَّ َواِسٌع َعِليٌم {

 فلقد وجهها ربها تبارك وتيالى بأن  كون اختيارنا األول هو الصالح 

24 -(( َوالطَّيَِّباُت ِللطَّيِِّبيَن َوالطَّيُِّبوَن ِلْلطَّيَِّباِت)) -  تيالى: وقال


 أ تها الطيبة عليك بالطيب و ا أ ها الطيب عليك بالطيبة  أي :  ا

 : وضيتها السهة الهبو ةالشروط التالية مراعاة  انتقاء الزوجة الصالحة  حال هبغي و

 صلى اهلل علي  وسلم: قالو

"اِت الدِّ ِن َتِرَبْت َ َداكَ ُتْهَكُح اْلَمْرَأُة أَلْرَبٍع ِلَماِلَها َوِلَحَسِبَها َوَجَماِلَها َوِلِد ِهَها َفاْظَ ْر ِبَذ "

 "  25الدُّْنَيا َمَتاع  َوَخْيُر َمَتاِع الدُّْنَيا اْلَمْرَأُة الصَّاِلَحُة  "

 "26 ِلَيتَِّخْذ َأَحُدُكْم َقْلًبا َ اِكًرا َوِلَساًنا هلَلاِكًرا َوَزْوَجًة ُمْؤِمَهًة ُتِييُن َأَحَدُكْم َعَلى َأْمِر اآلِخَرِة"

 27" الهاُس ما اكتهَز خير  ود هَك دنياَك على أمِر تييهَك صالحة  " وزوجة وفي روا ة 

 وقال صلى اهلل علي  وسلم:

28" َزوَُّجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد ِإنِّي ُمَكاِثر  ِبُكُم األَْْنِبَياَء َ ْوَم اْلِقَياَمِةت َ"
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 وقال: 

"َأْنَتُق َأْرَحاًما َوَأْرَضى ِباْلَيِسيِرَعَلْيُكْم ِباأَلْبَكاِر َفِإنَُّهنَّ َأْعَذُب َأْفَواًها َو" 

 .رواه  أي : خداعًا 29"  وأقل خبًاوفي روا ة "  

وكما أن المرأة الصالحة واحدة من أربع من السيادة ، فالمرأة السوء واحدة من أربع 

من السيادة : المرأة الصالحة : "   من الشقاء ، كما جاء في الحد ث الصحيح و في  قول 

قاء : المرأة التي تراها شومن ال . فتيجبك ، وتغيب عها فتأمهها على ن سها ومالك  تراها

 " 10فتسوؤك ، وتحمل لسانها عليك ، وإن غبت عهها لم تأمهها على ن سها و مالك 

، والموافقة علي   هاتبصر في حال الخاطب الذي  تقدم لت على الزوجة أنوفي المقابل 

 حسب الشروط التالية : 

ا َخَطَب ِإَلْيُكْم َمْن َتْرَضْوَن ِد َهُ  َوُخُلَقُ  َفَزوُِّجوُه ِإال َتْ َيُلوا َتُكْن ِفْتَهة  ِفي اأَلْرِض هلَلِإ" 

 (21)"َوَفَساد  َعِر ض 

 والبد في كل ما سبق من حسن السؤال وتدقيق البحث وجمع الميلومات والتوثق من 

 المصادر واألخبار حتى ال   سد البيت أو  ههدم .

 

 ُسئل الشيخ ابن باز رحم  اهلل :

 ؟  ماهي الطر قة المثلى الختيار الزوجة الصالحة

حتى  ثبت لدى الخاطب أنها من ، وعن أهلها  .ؤال أهل اليلم واألمانة عهها:ُس فأجاب

 ُتْنَكُح اْلَمْرَأُة أَلْرَبٍع ِلَماِلَها َوِلَحَسِبَها"   هللوات الد ن  قول الهبي صلى اهلل علي  وسلم:

 . 11....." مت ق على صحت .   " َوَجَماِلَها َوِلِديِنَها َفاْظَفْر ِبَذاِت الدِّيِن َتِرَبْت َيَداَك

                                                 
  19  ابن ماجة السلسلة الصحيحة 623 

 282رواه ابن حبان وهو في السلسلة الصحيحة   20

 29 الترمذي . رواه 

 22 من فتوى للشيخ ابن باز رحمه اهلل  
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أنها  هبغي االست سار عن حالها من أهل اليلم بها وبأهلها ، ومن  -رحم  اهلل  -فبين   

 أهل األمانة لكي  صدقوا في قولهم ، فيقدم الخاطب على بصيرة .

من ناصح علي  أن  تقي اهلل رب  وأن  كون ميياره وميزان   في والذي ُ سأل مؤت

 ميرفة الهاس ما وضي  أمير المؤمهين عمر بن الخطاب في ميرفة وتقييم  للرجال .

  

  قول الشيخ عبد اهلل ناصح علوان :

لما وضع المواز ن الصحيحة  " وما أدق ما سه  الخلي ة اليادل عمر بن الخطاب 

 وإظهار حقائق الرجال  ، وهلللك حيهما جاءه رجل ليشهد لرجل آخر ... لميرفة األ خاص ،

 فقال ل  عمر : أتيرف هذا الرجل ؟ 

 فأجاب: نيم .

 قال : هل أنت جاره الذي  يرف مدخل  ومخرج  ؟.

 فأجاب الرجل : ال .

 قال عمر : هل صاحبت  في الس ر الذي تيرف ب  مكارم األخالق ؟.

 فأجاب الرجل : ال . 

 مر : هل عاملت  بالد هار والدرهم الذي  يرف ب  ورع الرجل ؟.قال ع

 فأجاب الرجل : ال .

 فصاح  ب  عمر :

 ليلك رأ ت  قائما قاعدا  صلي في المسجد  رفع  رأس  تارة  و خ ضها أخرى . 

 فقال الرجل : نيم !!..

 يرفك .فقال ل  عمر: اهللهب فإنك ال تيرف . والت ت إلى الرجل وقال ل  : ائتهي بمن  

 فيجب أال  هخدع الزوج أو الزوجة أو الشاهد بالمظهر الخارجي .
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  قول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق :

عن الرجال هو التيامل بالد هار والدرهم. فقد سأل رجاًل  سؤال عمر  كان ولذلك" 

ال  إهللن : هل تيرف فالنًا؟ قال: نيم. قال: هل عاملت  بالد هار والدرهم؟ قال: ال. قال:فقال

 تيرف . 

التي تظهر  المواقففميرفة الد ن الحقيقي ال  كون إال بالمواقف والتيامل ومن أحرج 

فإهللا تغلب الد ن  المالالرجال المياملة بالد هار والدرهم ألن اله وس مجبولة على حب 

 . الد نومراقبة اهلل على اله س في هذه القضية دل هذا على وجود 

بحث عن الزواج أن نبحث عن حقيقة الد ن وأن نأخذ من ولذلك  جب عليها في ال

 "  13 والمرأةميرفة د ن الرجل  إلىد ا ومر دا االتصرفات والميامالت ه مجموع

 

والرجل الصالح مع المرأة الصالحة  بهيان بيتا صالحا ألن البلد الطيب  خرج نبات  

الزواج أرضية طيبة  هشأ فيها  ، أي : فيهتج عن هذابإهللن رب  ، والذي خبث ال  خرج إال نكدا 

 الولد الصالح . 

 

 :إهللا نخلص مما سبق

 

, وهو حقا مطلبا شرعيا دينال صالحة ذاتالمرأة لالسعي للزواج من اأن * *

 للولد قبل أن يولد 

وأنه من تمام  االختيار  أن تكون سليمة الجسم , ودودا  ولودا  من أسرة * *

 .ذات صالح وحسب ونسب
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 .ج ألنه حق لنا ولذريتنالتحري والتمهل في الزوايجب اأنه و* *

 

 

 

 

 :تهيئة البيت المسلم في الحي المسلم 

البيت المسلم، في الحي المسلم،  كما أن  من حق الولد قبل أن  ولد أن نهيئ  ل  

 وهذا الحق دلت علي  أحكام  رعية : ، لتوفير البيئة المسلمة الصالحة

بالد اإلسالم للمحافظة على الد ن ، وفي هلللك صيانة  كوجوب الهجرة من بالد الك ر إلى

للذر ة المهتظرة ، وضمان لسالمة مصادر التلقي  ممن حولهم  من المسلمين ، والقيام 

و دل على هلللك وجوب هجر أماكن الميصية والبالد التي  غلب على  بشيائر الد ن بحر ة .

 أهل  ال ساد ، مخافة على اله س واألهل والولد .

 



 يتضح لها هذا الحق جليا  في الباب التالي عهد بحث األخطار المحدقة .وس
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 :ال صل الثاني

 حقوق الط ل المسلم وهو في الرحم إلى البلوغ
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 حقوق الطفل المسلم وهو في الرحم إلى البلوغ.



 . بالمأثور في ال راشزوجت ، والدعاء   إتباع السهة في ميا رةعلى الوالد 

 14(أَلْمَواِل َوکأَلْوالِد َوِعْدُهْم َوَما َ ِيُدُهُم کلشَّْيَطاُن ِإالَّ ُغُرورًا َوَ اِرْكُهْم ِفي ا)قال تيالى: 

 قال: وللشيخين عن ابن عباس رضي اهلل عههما عن الهبي   

اللَُّهمَّ َجهِّْبَها الشَّْيَطاَن َوَجهِِّب الشَّْيَطاَن َما  َلْو َأنَّ َأَحَدُكْم ِإهلَلا َأَتى َأْهَلُ  َقاَل ِباْسِم اهللَِّ] 

 .  [َرَزْقَتَها َفُقِضَي َبْيَهُهَما َوَلد  َلْم َ ُضرُُّه

ال  ضره في د ه  أ ضًا، وقال الداودي: أي لم   ته  عن د ه     قول ابن دقيق الييد: 

 إلى الك ر.

 حق  وهو جهين :

 ل  حقوق :  فإهللا رزق حمال فإن هذا الجهين

أن  رعى أم  أثهاء الحمل و ساعدها في واجباتها المهزلية و وفر لها الخدمات 

 الصحية .

إتباع السهة في استقبال المولود، كأن  ؤهللن في أهللن  بيد والدت ، و حهك  به س ، أو 

ومن حق  أن  ثبت ل  نسب  . وإهللا كانت   ذهب ب  إلى عالم صالح ليحهك ، و يد ل  اليقيقة.

سخط ، ألن الهدف هو إنجاب الذر ة الصالحة، ولدًا كان أم بهتًا، فالولد الصالح ت فال  تبه
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محل ، وعدم رضى لما أعطى اهلل عز غير  شمل الذكر واألنثى، وتسخط البهات اعتراض في 

وجل، وهي بقية من الجاهلية؛ ألنهم كانوا  رغبون بالذكور ألنهم محاربون  ه يونهم في 

الههب، بيهما تكون البهت عالة على الرجال في القبيلة، ألنها ليس محاربة، الغزو والسلب و

وهذا ضيق أفق وجهل قبلي متي ن، أليست المرأة تلد الرجال المحاربين!!؟ وكل عظيم 

 .-وراءه امرأة كما قيل 

 : أن  تخير ل  اسما حسها

 مطهرة. أن  تخير ل  اسمًا حسهًا، هللكرًا كان أو أنثى. كما ورد في السهة ال

 : فهذا حق  كما مر بها في حد ث عمر 

قال: فما هي  ا أمير  . ا أمير المؤمهين، أليس للولد حقوق على أبي ؟ قال: بلى" 

 .... " المؤمهين؟ قال: أن  هتقي أم ، و حسن اسم 

 فاختيار االسم الحسن من حق الولد ، وهللكُر عمر  ل  ألن  من األهمية  بمكان . 

 حب  حتى الممات . و قرع سمي  في كل لحظة وحين . فاالسم  الزم صا

 وفوق هلللك لكل  خص من اسم  نصيب .

 لذلك أر د الهبي المسلمين إلى اختيار األسماء الحسهة ألوالدهم .

 وألهمية هذا الحق نقف مي  بت صيل 

الرَّْحَمِن َوَأْصَدُقَها َحاِرٌث َحبُّ اأَلْسَماِء ِإَلى اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َعْبُد اَّللَِّ َوَعْبُد َأ : ) قال 

 ( ( 15) َوَهمَّاٌم َوَأْقَبُحَها َحْرٌب َوُمرَُّة

على تحسين اسم الولد، وهلللك من أول حقوق الولد على والد  ، فكل   حث الهبي ف

اسم دّل على ميهى حسن  رعًا فهو مهدوب إلي ، وما دّل على خالف هلللك فهو مذموم  رعًا 

 بييهها. ما ندب إليها الشارع  فأفضل األسماء بيض،  وبيض األسماء أحسن من
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 :ما ندب إلي  الشارع من األسماء . 2

 –مضاف إلى اسم من أسماء اهلل التسية والتسيين كيبد اهلل   عبد "  كل اسم في  " -أ

عبد  –عبد الميطي  –عبد التواب  –عبد الرزاق  –عبد الودود  –عبد الغ ار  –عبد الرحمن 

 عبد الح يظ.. –عبد المهيمن  –عبد الباري  –عبد الخالق  –اليظيم 

 ونحوها. –حامد  –أحمد  –محمود  –كل اسم دال على الحمد: محمد 

 

ُزْرعة وسهل  جميلة: وُجْو رّ ة و  نحو: " األسماء التي استبدلها بغيرها   -ب

 وهشام وِسْلم والمهبيث وطيبة.

 (16. ) "َتَسمَّْوا ِبَأْسَماِء اأَلْنِبَياِء  "لم:أسماء األنبياء قال صلى اهلل علي  وس -ج

 سماه، و قتضي التيلق بميهاه، واألنبياء سادات بهي آدم.ا ألن االسم ُ ذّكر بم 

 

 : األسماء الحسهة -1

كل ما دّل على ميهى محمود اسُتحسن التسمية ب ، وقد  اع في هذه األ ام التسمية 

 عًا، وكذلك التسمية بأسماء الحيوانات وما  اب  هلللك.بأسماء ال ميهى لها وهو مما ُ َذم  ر

 

 : األسماء المذمومة -3 

إلى أسماء، وحّث على التسمية بها فإن  نهى عن أسماء وهذا  كما ندب الشارع  

الههي مه  ما هو جازم فتكون التسمية باالسم محرمة، ومه  ما هو غير جازم فتكون 

 التسمية مكروهة غير مستحسهة.

 

 :ماء المحرمةاألس 
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نحو: عبد المسيح وعبد   -تيالى  - ات ق اليلماء على تحر م كل اسم ميبَّد لغير اهلل

 الزهراء وعبد الكيبة وعبد الحسين وعبد الهبي.

فقال: [  ؟ ما اسمك] قوم، فسميهم  سّمون عبد الحجر فقال ل :  َوَفَد على الهبي 

. واليبود ة لغير اهلل إ راك، ونطق [ عبد اهلل إنما أنت ]:  فقال ل  رسول اهلل . رعبد الحج

مع مالحظة أن   جوز في اإلخبار ما ال  جوز في  االسم في هللات ، والتَّسّمي ب  ال  جوز. 

 اإلنشاء.

 (17[ )ِإنَّ َأْخَنَع اْسٍم ِعْنَد اَّللَِّ َرُجٌل َتَسمَّى َمِلَك اأَلْمالِك: ]صلى اهلل علي  وسلم قال

 بأسماء الرب تيالى مثل اهلل والرحمن والصمد والقيوم. ومما  حرم: التسمية

 

 :األسماء المكروهة

 وهي التي ال ُ ستحسن التسمية بها. 

َوال ُتَسمَِّينَّ ُغالَمَك َيَساًرا َوال َرَباًحا َوال َنِجيًحا َوال َأْفَلَح  : ]صلى اهلل علي  وسلم قال

 ( .18[ . )ُقوُل الَفِإنََّك َتُقوُل َأَثمَّ ُهَو َفال َيُكوُن َفَي

من اسم  تكون في غير  -وهي خوف أن ال  كون للمسمى نصيب  -وهذه اليلة 

 مؤمهًا و كون في كبره كافرًا!  األسماء المذكورة كأن ُ سمي "

فيلى اآلباء واألمهات أن  حسهوا التسمية، و ضيوا في الُحسبان هلللك، و جب عليهم 

عوده مهذ   محمدًا "  ضيها اسم ، فإن كان اسم  "أن ُ هشئوا الط ل على األوصاف التي  قت

 صغره على فيل المحامد، وبذل اليطاء للهاس ليكون محمدًا حقيقة.

 

 ومن األسماء المكروهة أسماء الياهات نحو األعور واألحدب واألعرج ونحوها.
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ط وكذلك التسمية بأسماء الحيوانات، فاإلنسان مكرَّم من قبل اهلل، فال  ليق ب  أن  هح

 و"أسدًا" ونحو هلللك.  صقرًا "  عن تلك المرتبة فيسمي "

وكذلك أسماء ال راعهة والجبابرة التي اختّصوا بها وصارت حين إطالقها ال تهصرف 

 و"قارون" و"هامان".  فرعون "  إال إليهم، نحو "

ومهها أسماء المالئكة كجبرائيل وميكائيل ونحوهما، وبيض اليلماء أباح التسمية بها 

 ها األسماء التي لها مياٍن تكرهها اله وس نحو َحْرب وُمّرة وحهظل وغير هلللك.ومه

 (.19[ . )أقبح األسماء حرب ومّرة: ] رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم قال رسول 

 شتد علي  االسم القبيح و كره  جدًا من  -صلى اهلل علي  وسلم- وقد كان الهبي

] ما في مسير ل  بين جبلين فقال:   مر :تى أن األ خاص واألماكن والقبائل والجبال، ح

ومن تأمل السهة وجد مياني  [ اسمهما؟ فقيل ل : فاضح وُمخٍز فيدل عههما ولم  مر بيههما

في األسماء مرتبطة بها، حتى كأن ميانيها مأخوهللة مهها وكأن األسماء مشتقة من ميانيها 

 (.30[)وعصّية عصت اهلل [ لهاأسلم سلمها اهلل، وِغَ ار غ ر اهلل ]: فتأمل قول  

 

 و وضح هلللك أ ضا  ما ورواه  اإلمام مالك في الموطأ عن  حيى بن سييد: 

قال لرجل : ما اسمك ؟  قال : جمرة . قال :  -رضي اهلل عه – " أن عمر بن الخطاب

ابن من ؟ قال : ابن  هاب . قال : ممن ؟ قال : من الحرقة . قال : أ ن مسكهك ؟ قال : بحرة 

لهار . قال : بأ تها ؟ قال : بذات لظى . قال عمر: أدرك أهلك فقد هلكوا واحترقوا . فكان كما ا

 .   "32قال عمر 
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 :الت اؤل باالسم الحسن 

الحد بية لما جاء  م ت اءل باالسم الحسن، و ستبشر ب  خيرًا نحو ما فيل  و وكان 

 . (31) [....ِمْن َأْمِرُكْم َلَقْد َسُهَل َلُكمْ ...]:  سهل بن عمرو فقال الهبي 

صلى اهلل غوي وتذوَّق  الرفيعالُل  وهذا دليل من األدلة على علوَّ حسَّ قال ابن القيم :

 .علي  وسلم

  

  : تغيير االسم باسم آخر لمصلحة تقتضي 

، عاصيةغير اسم صلى اهلل علي  وسلم: أن الهبي "  -رضي اهلل عههما  -عن ابن عمر

 ." جميلةوقال: أنت 

َأنَّ َزْيَنَب َكاَن اْسُمَها َبرََّة َفِقيَل ُتَزكِّي  :" وفي صحيح البخاري عن أبي هر رة 

 " . َزْيَنبَ  :  َنْفَسَها َفَسمَّاَها َرُسوُل اَّللَِّ 

صلى اهلل  َعْن َسِييِد ْبِن اْلُمَسيِِّب َعْن َأِبيِ  َعْن َجدِِّه :" َأنَّ الهَِّبيَّ وفي سهن أبي داود  

َقاَل َلُ  َما اْسُمَك َقاَل َحْزن  َقاَل َأْنَت َسْهل  َقاَل ال السَّْهُل ُ وَطُأ َوُ ْمَتَهُن َقاَل َسِييد     وسلم:علي

 .َفَظَهْهُت َأنَُّ  َسُيِصيُبَها َبْيَدُه ُحُزوَنة "

ُأتي بالمهذر بن أبي أسيد حين  صلى اهلل علي  وسلم أن رسول اهلل" وفي الصحيحين: 

قلبهاه  ا  فقال أبو سييد: " .  أ ن الصبي  ": فأقاموه، فقال ي  على فخذهولد، فوض

 ." ولكن اسم  المهذر" قال فالن، قال:  " ما اسم ؟" : قال .رسول اهلل

أن رجاًل كان  قال ل : أصرم، : "   وروى أبو داود في سهه  عن أسامة بن أخدري

قال:  . : ما اسمك ؟  فقال  علي  وسلمصلى اهلل  كان في اله ر الذ ن أتوا رسول اهلل 

 أصرم، قال بل أنت: ُزرعة.
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اسم الياص وَعز ز وعقلة " صلى اهلل علي  وسلمقال أبو داود: وَغيرَّ رسول اهلل

وغراب و هاب وحباب، فسماه ها مًا، وسمى حربًا: ِسلمًا، وسمى  و يطان والحكم

ة، وِ يب الضاللة سماه:  يب المضطجع: المهبيث، وسمى أرضًا  قال لها ع رة: خضر

 الهدى، وبهو الزنية سماهم: بهي الر دة، وسمى بهي ُمْغِو ة: بهي ر دة.

وقد قال ابن أبي  يبة في مصه  : قال الشيبي: لم  درك اإلسالم من عصاة قر ش 

 مطيع"، وكان اسم  الياصي، فسماه رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم مطييًا.  غير "

صلى  لما ولد الحسن سميت : حربًا، قال: فجاء الهبي" قال:   عه رضي اهلل وعن علي

، فلما  ] بل هو حسن[قلها حربًا، قال:  ] أروني ابهي، ما سميتموه؟[فقال:  اهلل علي  وسلم

] أروني ابهي ما ولد الحسين سميت  حربًا، فجاء الهبي صلى اهلل علي  وسلم، فقال: 

قال فلما ولد الثالث سميت  حربًا، فجاء الهبي  و حسين[] بل هقلها: حربا. قال:  سميتموه؟[

ثم قال:  ] بل هو محسن[حربًا، قال: ] أروني ابهي ما سميتموه؟[ صلى اهلل علي  وسلم فقال: 

 ] إني سميتهم بأسماء ولد هارون: بشر وبشير ومبشر[.

ماه  يبة عن خيثمة قال: كان اسم أبي في الجاهلية عز زًا، فس أبىوفي مصهف ابن 

 : عبد الرحمن.   رسول اهلل

فقال: أنا  ] ما أسمك[ وكان رجل  قال ل : أصرم فقال رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم:

 .(33) ] بل أنت ُزرعة[أصرم، قال: 

 ما اسمك؟حهيهًا، فقال لي:  وعن رابطة بهت مسلم عن أبيها قال:  هدت مع الهبي 

 . ال، بل أنت مسلمقلت: غراب، قال 

ن تغيير االسم  كون لقبح  وكراهت ، فقد  كون لمصلحة أخرى مع حسه . كما وكما أ

،  هد برة، أو  قال كهت عهد برةـغير اسم بّرة: بز هب، كراهة التزكية، وأن  قال: خرج من ع

 فيقول: ال.
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اسم المد هة، وكان  ثرب، فسماها: طيبة، كما في  صلى اهلل علي  وسلموغير الهبي

من تبوك حتى أ رفها على المد هة، فقال  ميد قال: أقبلها مع الهبي الصحيحين عن أبي ح

ِإنَّ  " قول: ".وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال سميت رسول اهلل  طيبة  هذه "

و كره تسميتها  ثرب كراهة  د دة، وإنما حكى اهلل تيالى اَّللََّ َتَعاَلى َسمَّى اْلَمِديَنَة َطيَبَة"

َوِإهلْل َ ُقوُل اْلُمَهـِ ُقوَن َوالَِّذ َن ِفى ُقُلوِبِهم مََّرض  مَّا  }:ل تيالىن المهافقين، قاسميتها:  ثرب، عت

 (34{) ِجُيوْاَوَعَدَنا اهللَُّ َوَرُسوُلُ  ِإالَّ ُغُرورًا * َوِإهلْل َقاَلت طَّآِئَ ة  مِّْهُهْم  َأْهَل .َ ْثِرَب اَل ُمَقاَم َلُكْم َفاْر

 صلى اهلل علي  قال: سميت رسول اهلل رضي اهلل عه  هر رة وفي سهن الهسائي أن أبا

ُأِمْرُت ِبَقْرَيٍة َتْأُكُل اْلُقَرى َيُقوُلوَن َيْثِرُب َوِهَي اْلَمِديَنُة َتْنِفي النَّاَس َكَما َيْنِفي ) قول: وسلم 

 (35) .  اْلِكيُر َخَبَث اْلَحِديِد

 

 : داللة االسم على توج  األسرة

الوالد ن أو أحدهما: الد هي، أو ال كري، السم لألوالد دليال على توج  إن في اختيار ا  

 أو السياسي، أو االجتماعي، أو غير هلللك.

لذلك  مكن إدراك نوع توج  األسرة من خالل أسماء أبهائها، فإن كان االسم نحو عبد 

دّل االسم  اهلل وعبد الرحمن ومحمد، ومحمود دّل على التوّج  الد هي، بل أكثر من هلللك ربما

مياو ة"  –أبي بكر  –عمر   في الغالب على االنتماء المذهبي داخل االتجاه الد هي. فهحو "

 دل على التوّج  السّهي وغير هلللك من األسماء وكلما كان االسم ثقياًل وقاسيًا دل في الغالب 

ء زعماء على أن  في الصحراء والباد ة، وربما كان توّج  اليائلة سياسيًا فيسّمون بأسما

غربيًا فيسمون بأسماء أجهبية أو فهيًا فيسمون بأسماء فهانين   أو التوجسياسيين ووطهيين 

مشهور ن، أو فكر ًا فيسمون بأسماء م كر ن عظماء، وقد  كون االسم لقيمة جمالية 

                                                 
 34  93،  92األحزاب   

  35  من كتاب "  تحفة المودود بأحكام المولود" البن القيم الجوزية بتصرف 
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 فتقتصر التسمية على اختيار االسم الحسن الجميل ل ظًا وميهًى.

حق واعتهاء  د هها الحهيف بتسمية أوالدنا ، فيليها أن فمما سبق  تضح لها أهمية هذا ال

 نؤدي لهم حقهم في تسميتهم بما  رضي اهلل ورسول  و سيدهم في د ههم ودنياهم .

 

 : حق الختان 

أن  خته  هللكرًا كان أو أنثى، والختان من سهن ال طرة، و ستحب أن  كون ومن حق   

 .الذكر  ى الط لُبييد الوالدة بأ ام قليلة لسهولت  عهدئذ عل

وهو مستحب عهد الجمهور للبهت ، وأعف لها وأطهر ، وإن كانت أحاد ث ختان 

 البهات ضيي ة ، ولكن اليمل عليها عهد الجمهور على االستحباب .

 وأتى من األحاد ث الصحيحة ما   يد أن البهت لها تختن :

  "ِإهلَلا اْلَتَقى اْلِخَتاَناِن َوَجَب اْلُغْسُل.. " 

ر دعاة ال جور الذ ن  ر دون أن تكون المرأة  مشتيلة  بالشهوة ، ليصلوا إلى ولهحذ 

 مرادهم الخبيث .

 

 : حق الرضاعة

والده مرضية صالحة، وأفضلهم أم  التي أنجبت ، لما للبهها من توافق   ل  أن  ختار

ر على مع الط ل، كما للرضاعة من األم أثر طيب في الهمو اله سي والياط ي للط ل، وإن تيذ

األم إرضاع ، فيهبغي على األبو ن البحث عن مرضية هللات د ن، ال تأكل حرامًا وال تقترب 

 مه ، فيست يد الط ل عهدئذ من حليبها إن  اء اهلل. 

وال تترك  للخادمات أو  -وخاصة خالل الط ولة المبكرة  -أن ترعاه أم  وتحضه ، 

 د الط ل بالدنيا كلها.المربيات مهما أخلصن في عملهن، فاألم ال تيوض عه
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 : تيليم  القرآن 

الهافية  وما  لزم  من اليلوم   -تيالى   –  وعلى الوالد ن أن  يّلما ط لهما كتاب اهلل

 أن  قال:  د ه  ودنياه. فقد أخرج البيهقي عن رسول اهلل ل

 . حق الولد على الوالد أن  يلم  الكتاب والسباحة، وأال  رزق  إال طيبًا[]

 م  السباحة وال روسية  : أن  يل

، و ربي [وما في حكمها اآلن من سيارة ودراجة] أن  يلم  السباحة، وركوب الخيل 

 جسده تربية إسالمية، ليكون مجاهدًا في سبيل اهلل عز وجل. 

 :إطيام  الحالل

أال  رزق  إال طيبًا، من الكسب الحالل، فقد روى الطبراني في األوسط أن رسول اهلل 

  :من سيى على عيال  من حل  فهو كالمجاهد في سبيل اهلل، ومن طلب الدنيا حالاًل ]قال

أخرج ابن أبي الدنيا عدة أحاد ث تحت باب: اله قة ، و   في ع اف كان في درجة الشهداء[

]... وإن كان  سيى على صبيان ل  صغرا على الييال، والثواب على اله قة عليهم. مهها 

  ]من طلب الدنيا حالاًل ووج  مثل القمر ليلة البدر...[.ومهها  ...[ليغهيهم فهو في سبيل اهلل

 

 : يلم  الصالة

 أن  يلم  الصالة و درب  على الصوم :

أن  يلم  الصالة و درب  عليها في سن السابية، و واظب على هذا التدر ب والتيليم 

والجلوس  حتى ترسخ عهده، و صحب  إلى المساجد للصالة، وسماع الدروس، والمواعظ

 عهد اليلماء. 

أن  درب  على الصوم مهذ السابية، و راعي ال صول وطول الههار، فيدرب  على صوم 

 الههار كل  أو بيض ، حتى إهللا أنس مه  القدرة على الصوم  لزم  ب .
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 : حسهة  أن  كون الوالد ن قدوة

يلمون من أن  كون الوالدان قدوة حسهة ألط الهما في البيت وخارج ، فاألط ال  ت

 . قواهمبأفيال والد هم أضياف ما  تيلمون  من أ  اقتدائهم

 

 :بيض الحقوق األخرى 

جتماعية، و درب  عليها و لقه  إ اها بالقدوة ستئذان وسائر اآلداب االأن  يلم  آداب اال

 والقول. 

ل  الرفقة الصالحة، و خطط بشكل غير مبا ر ليضع ولده في بيئة صالحة،  أن  وفر

في حي إسالمي، بجوار المسجد الهشيط، وإرسال  إلى مدرسة إسالمية، وإرسال   كالسكن

 إلى المراكز الصي ية والمخيمات اإلسالمية.

 

 :و رعاه أن  يول 

في مجتمي ، فيدرس  و درب  و يده بما  ةأن  يول  حتى سن الر د، وأن  يده للحيا

  لزم ليكون عهصرًا صالحًا في المجتمع المسلم. 

 

التي  -التي استطيت أن أقف عليها في هذه المرحلة من عمر الولد -الحقوق  هذه جل

 للولد على والد   ، فصلت فيما رأ ت أن   حتاج إلى التوضيح .
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 :ال صل الثالث

  بيد البلوغ إلى ما بقي من الحياةحق  
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 .حق  بيد البلوغ إلى ما بقي من الحياة

رحلة مرحلة المصاحبة واإلر اد والهصح  من الوالد ن ألبهائهم ، فبسن إن هذه الم

البلوغ  دخل الوالد ن مرحلة جد دة في التربية ،  فقد انتهت مرحلة الضرب ، والزجر ، 

عقل الولد ونضوج  ، فإن كانت أول سبع سهين تأد ب ومالعبة ،  لوفرض الرأي  لكتما

فمرحلة البلوغ وهي في السبية الثالثة  تكون التربية  والسبع التالية توجي  و ثواب وعقاب ،

فيها باإلقهاع والوعظ واإلر اد ، عن طر ق  مصاحبت   واتخاهلله  صد قا ومشاورت  واحترام 

 رأ   ، وإسداء الهصح ل  .

من هها فجل حد ثها في هذا ال صل سيتيلق  بالهصح الواجب على الوالد ن تجاه 

 أبهائهم .

    :ن اليدل في اليطا ا والميراثالد  جب على الو -

فال   ضلون أحدهم على اآلخر، بل  في اليطا ا  ، أن  يدل الوالدان بين أوالدهم

فإهللا كبر الولد والوالد وقربت المهية فال  وصي ألحد من أوالده  دون  ساوون بيههم. 

حد أن  شهد علي  وصية من أوصى ألاآلخر ن فإن هذا من الظلم الذي أبى الرسول 

 ". ال أ هد على زور: "  أوالده ، وقال 
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 :أن  زوج  إن كان مقتدرًا -

أن  زوج  و ساعده على البحث عن الزوجة الصالحة هللات الد ن، أو  بحث البهت  عن 

من  -إن كان غهيًا  -الزوج الصالح هللي الد ن. و ه ق على ولده أو ابهت  من مال  الخاص 

:  - رحم  اهلل تيالى -بن دعامة السدوسي قتادة ؛ كانةأجل الزواج وبهاء أسرة مسلمة جد د

 . 36 " فاحشة أثم األب فأصابإهللا بلغ الغالم فلم  زوج  أبوه  " كان  قال:

 

 

 :  شمل  بهصح  بيد الزواج

أن  ر ده بيد الزواج إلى سيادت  في الدنيا واآلخرة، وأن  زوره في بيت ، وال  ضيف 

 صلت  ب  بيد زواج 

 :    ائح التربو ةطائ ة من الهص

وهذه طائ ة من خالصة  من الهصائح الخالصة تحكي لها حرص اآلباء أن  كون 

 أبهاؤهم صالحين :

 إخالص التوحيد من الشرك :

 قال اهلل تيالى: 

 .  37( ِظيم َوِإهلْل َقاَل ُلْقَماُن الْبِهِ  َوُهَو َ ِيُظُ   َاُبَهىَّ اَل ُتْشِرْك ِباهللَِّ ِإنَّ الشِّْرَك َلُظْلم  عَ  )

البه  أن  هصح  بالبيد  –علي  السالم  –فهذه غا ة الحب والش قة من اليبد الصالح 

َيا َقوِم جمييا  إهلل قال كل مههم لقوم  :}   -عليهم السالم  –عن الشرك ، وهي رسالة األنبياء 

                                                 
  36[ .2/271رواه ابن أبي الدنيا في ]كتاب الييال:  
   في موقع  أحمد عز الدين البيانوني وضعهامن كتاب منهاج التربية الصالحة www.Islamweb.com 

 ر فيها ووضحته.علقت على كل أث 

 

  37  23لقمان   

http://www.islamweb.com/
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 {.(38اْعُبُدوْا اَّللََّ َما َلُكْم مِّْن ِإَلـٍه َغيُره .. )

 اإلخالص هلل وأن  رى فيك القدوة الصالحة هو أفضل  يء تقدم  ل .  فتوجيهك لولدك إلى

 :توجيهات أمير المؤمهين ألهل  

 إهللا نهى الهاس عن أمر، دعا أهل  فقال:  وكان أمير المؤمهين عمر بن الخطاب 

)إني نهيت الهاس عن كذا وكذا، وإنما  هظر الهاس إليكم نظر الطير إلى اللحم، فإن 

اس، وإن هبتم هاب الهاس، وإن  واهلل ال  قع أحد مهكم في  يء نهيت عه ، إال وقيتم وقع اله

 أضيف ل  اليقوبة لمكان  مهي( . 

 : من مواعظ علي رضي اهلل عه 

 فقال:   رضي اهلل عه  ابه  الحسن رضي اهلل عه   ليووعظ ع     

حب له سك، واكره فأحبَّ لغيرك ما ت ) ا بهي، اجيل ن سك ميزانًا فيما بيهك وبين غيرك

 ل  ما تكره لها. 

 وال تظلم، كما ال تحب أن ُتظلم.  

 وأحسن كما تحب أن ُ حسن إليك. 

 واستقبح من ن سك ما تستقبح من غيرك. 

 وارض من الهاس ما ترضاه لهم من ن سك. 

 وال تقل ما ال تيلم، وال كل ما تيلم. 

 وال تقل ما ال تحب أن  قال لك. 

 قد جيلك اهلل حّرا. وال تكن عبد غيرك، و

 واعلم أن ح ظ ما في  دك، أحب إليك من طلب ما في  د غيرك. 

 وال تأكل من طيام ليس لك في  حق، فبئس الطيام الحرام. 

 وجّد في الحصول على ميا ك. 

                                                 
 38 . 84،  69،  58. وهود :  85،  73،  65،  51األعراف:   
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 وإ اك واالتكال على المهى، فإنها بضائع الموتى. 

 .  ا بهي، سل عن الرفيق قبل الطر ق، وعن الجار قبل الدار

 وإ اك أن تذكر في الكالم ما كان مضحكًا، وإن حكيت هلللك عن غيرك. 

وأكرم عشيرتك، فإنهم جهاحك الذي تطير ب ، وأصلك الذي إلي  تصير، و دك التي بها 

 تصول، ولسانك الذي ب  تقول. 

 وال  كن أهلك أ قى الخلق بك. 

 وال تكونّن على اإلساءة أقوى مهك على اإلحسان. 

 ( . َسّرك أن تسوءه وليس جزاء من

 : بن عبد اليز ز عمر نصيحة 

في  د ولد من أوالده خاتمًا    -حم  اهلل ر – اليز ز ورأى الخلي ة عمر بن عبد     

قيمة َفّص  ألف درهم، فأقسم علي  أن  بيي ، و جيل ثمه  في بطن ألف جائع، وأن  تخذ 

 مكان  خاتمًا  هقش علي : )رحم اهلل امرأ عرف قدره(.  

 :  الغزالي من وصية لحجة اإلسالم

أطال اهلل  -) اعلم  ا ُبهي  :  إلى أحد تالميذه  -حم  اهلل ر – لإلمام الغزالي ىوصأ

هللهبت  أمرؤأن عالمة إعراض اهلل عن اليبد، ا تغال  بما ال  يهي . وأن  -بقاءك بطاعت  

 ساعة من عمره في غير ما خلق ل ، لجد ر أن تطول عليها حسرت . 

 لهصيحة سهلة، والمشكل قبولها، ألنها في مذاق أتباع الهوى ُمرَّة. ا 

ولو أنك قرأت اليلم  -أي ال  هجي  -تيقن أن اليلم الذي ال  صحب  عمل، ال  أخذ باليد  

 مئة مرة، وجميت ألف كتاب، ال تكون مستيدًا لرحمة اهلل تيالى إال باليمل. 

 م ارق  واعمل ما  ئت فإنك مجزّي ب .  ِعْش ما  ئت فإنك ميت، وأحبب من  ئت فإنك

  جب عليك أربية أمور: 

 اعتقاد صحيح، ال  كون في  بدعة. 
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 وتوبة نصوح ، ال رجوع بيدها إلى الميصية. 

 واسترضاء الخصوم، حتى ال  بقى ألحد عليك حق. 

وتحصيل علم الشر ية قدر ما تؤدي ب  أوامر اهلل تيالى، ثم من علوم اآلخرة، ما تكون 

   الهجاة. ب

 واعلم أن اليبود ة هلل تيالى، تتحقق بثالثة أ ياء: 

 أحدهما: المحافظة على أمر الشرع. 

 والثاني: الرضا بقضاء اهلل تيالى وقدره وقسمت . 

     والثالث: ترك رضا اله س في طلب رضا اهلل تيالى. 

ن همك أن وإهللا وعظت غيرك، فال تتكلف في الكالم واليبارات واإل ارات، وال  ك 

تجمع الهاس عليك، أو أن ُ ظهروا الوجد و شقوا الثياب... بل ليكن عزمك وهمتك، أن تدعو 

الهاس إلى اهلل عز وجل، واليمل لآلخرة، وأن تهقلهم من الميصية إلى الطاعة، ومن الغرور 

 إلى التقوى، ومن هللميم الص ات إلى المحمود مهها. 

بُتليت بذلك، فدع عهك مدحهم وثهاءهم، وال تقبل وال تخالط األمراء والسالطين، وإهللا ا

  يئًا من عطائهم، فإن هلللك   سد الد ن، وتهشأ عه  المداههة والموافقة في الباطل...(. 

 

 :وصية والد

و ير والد بدنو أجل ، فجمع أوالده، وأمرهم بإحضار ُحزمة من عصّي،      

  ا بهي هذه اليصي.  اكسرفأحضروها، قال ألحدهم: 

 ول االبن هلللك بكل قواه، فلم  ستطع. فحا

 فقال ل : أعطها أخاك، ليل في قدرت  أن   يل ما لم ت يل. 

 فحاول الثاني هلللك، فلم ُ  لح أ ضًا. 

 وهكذا مرت حزمة اليصي من واحد إلى آخر، كل  حاول كسرها فال  ستطيع. 
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م، ثم فرق اليصي، فقال الوالد حيهئذ: اعلموا  ا بهي أن هذا حالكم من القوة إهللا اتحدت

 وناولهم إ اها واحدة واحدة، فكسروها بال عهاء. 

 فقال الوالد: هذه حالكم  ا بهي إهللا ت رقتم، وأنشد:

 كونوا جمييًا  ا بهي إهللا اعترى 

 خطُب وال تت رقوا آحادا 

 اجتيمن تكسرًا  تأبى اليصيُّ إهللا 

 وإهللا افترقن تكسرت أفرادا

 

 : وصية حكيم

 ابه ، وهو  ودع  للس ر:وأوصى أحد الحكماء 

 ْكــــمرتقبًا ُرحماه في أْوِبت ربتكــأودعك الرحمن في غ

 ى طليتكـــــواهلل أ تاق إل يـــفال ُتطل حبل الهوى إنه

 كــتبرْح مدى األ ام من فكرت واجيل وصاتي ُنصب عين وال

 كــوابِغ رضا األعين عن هيئت ةً ــوامِش الُهو ها مظهرًا ع 

 واُصمت بحيث الخيُر في سكتتك ح ــالييُّ مستقب وانطق بحيث

 كـواقصْد ل  ما عشت في ُبكرت لى رزقك من باب ــــوِلْج ع

 دتكـــتكسْر عهد ال خر من ح ق  ولتكنْ ـــــووِف ّكال ح

 كـصحبة من ترجوه في ُنصرت ىـــوحيثما خيمت فاقصد إل

 كــــتإال الذي تدخر من ُعد الهاــــــفللزوا ا وثبة  م

 كــفقد تقاسي الذّل في وحدت دتيـــوال تقْل: أسلُم لي وح

 واصحب أخًا  رغب في صحبتك همــــواعتبر الهاس بأل اظ
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 كــــوفكرُه وقف  على عثرت ح ــكم من صد ق مظهٍر نص

 كــَعون  مع الدهر على كربت   إن ـــــــإ اك أن تقرب

 كــــَعْود  على ُمهجتفإن    ِ ــوالشّر مهما استطيت ال تأت

 

 :  وصية أم

 وأوصت أم  ابهتها عهد زواجها فقالت:      

)  ا بهيتي إن الهصيحة لو تركت اعتمادًا على فهم وهللكاء وأدب، لتركتها اعتمادًا على 

ليس زواج البهات نا ئًا عن احتياج  فهمك وهللكائك وأدبك، ولكن ليس األمر كذلك. أي بهيتي 

ترك  المرأة هللات ثروة وقدر، لكهت أول من استغهى عن هلللك كل  وترك ،  وضرورة، فلو أمكن

 فإن البارئ تيالى، خلق الرجال للهساء، كما خلق الهساء للرجال. ؛ األمر كذلكولكن ليس 

نك تفارقين بيتك الهللي منه خرجت، وعشك الهللي فيه درجت، إ  ا بهيتي 

أمة  كن لك عبدًا، وكوني ل  أرضًا هللليلة، إلى رجل لم تيرفي ، وقر ن لم تأل ي ، فكوني ل  

 وعليك بالقهاعة، وحسن السمع ل  والطاعة.   كن لك سماء ظليلة. 

 وت قدي موضع عيه  وأن  ، فال تقع عيه  مهك على قبيح، وال  شم مهك إال أطيب ر ح. 

وت قدي وقت مهام  وطيام ، فإن تواتر الجوع ُملهب، وتهغيص الهوم ُمغضب. 

 ة مال ، وحشم  وعيال ، فمالك األمر في المال حسن التدبير، وفي الييال وأحسهي رعا

 حسن التقد ر. 

أي  -وال تيصي ل  أمرًا، وال ت شي ل  سرًا، فإنك إن خال ت أمره، أوغرت صدره 

 وإن أفشيت سره، لم تأمهي غدره.  -مألت  غيظًا 

   إهللا كان فرحًا مسرورًا. ثم إ اك وال رح بين  د   إهللا كان مهمومًا، والكآبة بين  د 

واعلمي أنك كلما أظهرت ل  التيظيم واالحترام، قابلك باللطف واإلكرام، وبقدر طاعتك 
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 . 39ألمره، تجتهي ثمار ألطاف  وعواط  (

 

فهذه النصائح ال تخرج بصدق إال من الوالدين وهم ال يملكون في هذه المرحلة إال النصح فإن أبى 

الزجر بالهجر ، فإن لم يصلح حاله فوجب  -بعد نفاذ كل وسيلة لإلصالح  -الولد وسار في غيه فهناك 

 .ء له دوما بالهداية وحسن الخاتمةالبراءة من أفعاله . والدعا

 والبراءة فعلينا سد منافذ الخطر. وحتى ال نصل لتلك المرحلة مرحلة الهجر

لتي أدت إليها  خطار المحدقة واألسباب ابحث األفي  -إن شاء اهلل تعالى-وهذا ما سنبحثه في الباب الثاني 

   .لتجنب الوقع فيها



 سائليناللهصلاحنياتناوذري

 

 

 

 

 



 

 ةحدقالم خطاراأل
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 الباب الثاني

 . األخطار المحدقة بأبهائها في بالد الغرب

 

 : ال صل األول

 في  المهجر:  أكبادناأخطار تستهدف عقيدة 

 : التهصير أواًل

 : خطر على الوالء ولبراء اثاني

 :ال صل الثاني 

 في  المهجر : أوالدناأخطار على سلوك 

 : الحياء وانيدام  في الغرب . أواًل

 : الجر مة . ثانيًا

 : ال صل الثالث
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 أخطار المواد اإلعالمية والثقافية :

 : أخطار الصحف والمجالت وبرامج التل از. أواًل

 وبرامج األط ال. : أخطار مسلسالت الكرتون ثانيًا

 : الثمار الحهظلية ثالثًا

 :ال صل الرابع 

 :وسبل التداركأخطار في المواد  التيليمية 

 أسس ومهاهج التيليم في الغرب         

 

 

 
 تمهيد

 

إن المؤثرات على فلذات أكبادنا إما أن تكون إ جابية أو سلبية ، فإهللا قمها بحقوق  

 الجانب اإل جابي في اليملية التربو ة .المقررة في الباب األول فقد حققها 

وإهللا جهبهاه مخاطر المؤثرات السلبية في البيت والمدرسة والمجتمع فهكون قد راعيها 

من أجل هلللك كان هذا التمهيد قبل االنحراف واالنزالق في الهاو ة؛  من أوالدناحق صيانة 

قر ب وعن مدى تأثيرها عرض األخطار المحدقة بأبهائها ، لهتيرف على هذه المؤثرات من 

 في أبهائها .

 :  المؤثرات المبا رة والغير مبا رة على تربية الط ل 

 قول الدكتور متولي موسى :"  مكهها تقسيم المؤثرات التي تهبسق عن مبدأ ميين 

 فتؤثر حتى  تخذ سلوكا مييها ، في أفكاره ، وميتقدات  ،وأخالق  ،وسائر جوانب حيات  إلى :

 با رة ترجع في أصلها إلى البيت وروضة األط ال ،والمدرسة .مؤثرات م -أ 
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فالوالدان واألقارب  ؤثرون في األط ال تأثيرا قو ا ، من خالل التوجي  المبا ر 

في كل بلد من  –والتربية بالقدوة ... والمربون والميلمون في دور الحضانة والمدارس 

أهداف محددة ، رسمتها لهم الدولة ،  ربون األط ال تربية هللات مبادئ و –بلدان اليالم 

 واستوحتها من نظم حكمها ، وفلس تها في الحياة . 

مؤثرات غير مبا رة تقوم بها جميع وسائل التأثير على الط ل في المجتمع الذي  –ب 

 هشأ في  بمختلف صوره وتيدد أساليبها ووسائلها ، فاألط ال بحكم حياتهم في المجتمع ، 

ي مجاالت متيددة في الحياة االجتماعية ،  تأثرون بما  رون و سميون ، ومخالطتهم للكبار ف

و سهم هلللك كل  في توجي  سلوكهم واكتسابهم ألفكار ومبادئ مييهة ، و مكن تمثيل مجموع 

 ( :"40هذه المؤثرات بالرسم التوضيحي التالي)
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 أماكن شغل 
 وقت الفراغ

 وممارسة الهوايات
 

 كتب وصحف ومجالت
 التلفزيون والراديو

 جماعة الشارع
 النادي وأماكن الرياضة

 
 المسجد وحلقات الذكر

 

 المدرسة االبتدائية
 

 

 التالميذ

 الجهاز اإلداري للمدرسة

 المدرسون والمدرسات

 الوالدان

 اإلخوة واألخوات
 باقي األقارب حسب درجات القرابة
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 تربية الط ل .اليوامل المؤثرة في   (2 كل )

 : مؤثرات خطرة وأخرى م قودة

هذه المؤثرات مهها ماهو في غا ة الخطورة في هذه الد ار وجل اإلجابي مهها م قود . 

فأ ن األقراب بدرجاتهم ليشترموا في هذه اليملية التربو ة ؟!  إهللا فهحن أمام مؤثرات إمام 

ة أمام تلك األخطار المحدقة من في غا ة الخظورة كما سهرى في هذا الباب أو مؤثرات ضيي 

كل حدب وصوب ، هذا مما  جيلها نتهاول هذه األخطار بشيء من الت صيل ، علها نشخص 

 الداء لهبدأ رحلة اليالج عم قهاعة تامة .  

و جب أن نضع في نصب أعيهها أن اإلنحراف الهاتج عن تلك المؤثرات في غا ة 

جازمين أن  خطاء ، وتسن القوانين لحما ت   ، الخطورة ألنها في مجتميات تقدس ما نيتقد 

 وتياقب الخارج علي  . 

خطورة   -بالد الغرب التي نييش فيها  -فالحقيقة أن الخطورة لهذه المؤثرات في 

بالغة ، سواء على مستوى البيت إهللا كان أحد الوالد ن  يتهق د ن أو مذهبا ضاال ، أو  كون 

 م في اليملية التربو ة لدى الط لذلك  ضيف عهصر للهدأحدهما فاسق ، أو مستهتر أو ... فب

 .البحث ميا شا  للواقع ، مشخصا ل فكان ضرور ا أن  كون 

 وقد جيلت بحثي هذا في ثالثة فصول : 
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 في  المهجر . أوالدنااألخطار التي  تستهدف عقيدة  :ال صل األول

 .في  المهجر  أوالدنا األخطار التي على سلوك  :وال صل الثاني

 األخطار التي في المواد  الثقافية و التيليمية  :ال صل الثالث

 اليالج و أسس التدارك

الضوء على األخطار الموجودة بال يل ، علها أن نتداركها والتي  سلطت في هذا الباب

 كون مصدرها إما البيت أو الحضانة أو المدرسة أو الشارع أو المجتمع أو إحدى مؤسسات 

 (.2لمبيهة في الشكل )المجتمع األخرى ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :األولال صل 

  .في  المهجر أوالدناى  تمس عقيدة األخطار الت
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 . في  المهجر أوالدنااألخطار التى  تمس عقيدة 

 

 -:التبشيرأوال : 

 

اليقيدة أغلى ما  ملك المسلم ، بسالمتها ونقاوتها  خرج من هذه الدنيا إلى جهة 

أن   تح على الولد بال إل  إال اهلل محمد  وقد وصى نبيها رض؛ واأل تعرضها السماوا

 رسول اهلل ، وتيليمها وتلقيهها إ اها عهد بدء الكالم  لتكون أول ما  تيلم  من الكالم .

، ولكن  حدث الخلل من  اإلنسان عليهارة التي فطر اهلل وإن عقيدة الولد من ال ط

 ب مبا ر أو غير مبا ر في انتحال الولد عقيدة ضالة .األبو ن إهلل لم  ثبتوه  عليها وكهوا سب

 :صلى اهلل علي  وسلم  قول الهبي

 "ُكلُّ َمْوُلوٍد ُ وَلُد َعَلى اْلِ ْطَرِة َفَأَبَواُه ُ َهوَِّداِنِ  َأْو ُ َهصَِّراِنِ  َأْو ُ َمجَِّساِنِ  "  

بل  كون هذا الميلم  ف ي الغرب   قد أبهاؤنا الميلم الذي  غذي فيهم  الجانب اليقدي ،
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 أحيانا هو مكمن الخطر على عقيدة أبهائها  .

 

 : التهصير  بدأ من دور الحضانة

 وهذا مثال أ ها المسؤل عن رعيتك من الوقع ليلك تهتب  وت يق :

أب وضع ابه  في حضانة ومارست علي  إحدى المربيات برنامجها التبشيري .  

 توفي الغالب الوالدان ال  در ان أنهما ألقيا ب لذا  والتيليم في الصغر كالهقش على الحجر ،

كبد هما وهو ص حة بيضاء إلى الهاو ة ، ومن حين آلخر تلقي الميلمة دروسها عن المسيح 

 كيف صلب ، وكيف تحمل اآلالم في سبيل تك ير خطا ا البشر.

  

مع  مو شاء اهلل أن  كتشف الوالد أن ابه   تمتم بكلمات و ستوضحها فيجدها تصطد

عقيدت  كمسلم ،  و جد ترجمت األنا يد التي  هشدها تحتوي على ك ر وضالل ، فما كان من 

 هذا األب إلى أن حول ابه  إلى مدرسة خاصة  تيلم فيها اللغة اليربية والد ن .

 

نيم .. إن هذا الخطر  بدأ في المهجر مع دخول الولد الروضة ، فالمربيات في تلك 

ال عقائد الهصارى بالرسومات والقصص التي تحكيها المربية في الروضات  يلمون األط 

 الروضة  ، والتي  قصد مهها الهدف التربوي المتكون في هللهن الط ل .

 

فهل تيلم أ ها المسلم الغيور أن ابهك  رسم في الروضة ناقوس الكهيسة ، وبرج 

من وراء هلللك ،  الكهيسة ، وفي بالدنا  رسم مئذنة المسجد . وهل تيلم الهدف التربوي

سيجيبك ابهك أو ابهتك حين تسألهم كيف  هظرون إلى الصليب أو ناقوس الكهيسة أو حتى 

 األرنب و جرة الصهوبر ورجل  ) الكر سماس (.
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 لقد صدق رسول اهلل  : 

 "42 َمجَِّساِنِ ُكلُّ َمْوُلوٍد ُ وَلُد َعَلى اْلِ ْطَرِة َفَأَبَواُه ُ َهوَِّداِنِ  َأْو ُ َهصَِّراِنِ  َأْو  ُ  "

 

 

 

 

 

 

 :من مخططات التهصير         

ولكي نقدر األمر ونضي  في نصاب  ال بد وأن نيرف   ئ عن مكائد القوم لها ونيرف 

 : تيالىمخططاتهم .  قول  

 { َوَلن َتْرَضى َعهَك اْلَيُهوُد َواَل الهََّصـاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُهْم } 

بهذه اآل ة الكر مة حتى  حتاط ألبهائ  وال  -المغترب خاصة  - جب أن  وقن كل مسلم 

  لقهم فر سة في  د هؤالء القوم ،  طبيون في قلوبهم وعقولهم ما  رغبون . 

 

 : ر دون تهصير المسلمين 

 فإليك أ ها األب أ ها المربي : بيض من مخططات القوم لتكون على بيهة :

  قول الشيخ القرضاوي :

نيقد مؤتمر للمهصر ن البروتستانت في وال ة كلورادو في م ا2978في سهة ] 

من عتاة المبشر ن، قدموا أربيين دراسة عن عالقة اإلسالم بالمسيحية وكان  250أمر كا، 

م انيقد مؤتمر في 2986الهدف الميلن لهذا المؤتمر هو تهصير المسلمين في اليالم، سهة 

                                                 
 متفق عليه.           9 
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ها بسهة بتهصير المسلمين في اليالم ، بيد 87بازل في سو سرا بتهصير اليالم وفي سهة 

 يهي أول ما  جب أن  بدءوا ب  هم المسلمون ليسوا الوثهيين أو المالحدة!!! هذا هو اليجب، 

المسلمون  جب أن  هصروا ورصدوا لذلك ألف مليون دوالر، جميوها من المليارد رات 

هد زو مر، وزو مر هذا أحد الكبار في الحال،ألف مليون دوالر وأنشأوا لهذا ميهدًا أسموه مي

المهصر ن اليتاولة، كان مقره في البحر ن في أوائل هذا القرن، ورأس مؤتمر المبشر ن 

م في أوائل هذا القرن، أرادوا أن  حيوا هللكراه وأن  هشئوا 2906الذي عقد في القاهرة سهة 

الء ميهدًا متخصصًا في تهصير المسلمين، ميهد  درس فقط كيف تهصر المسلمين، هؤ

، ، في غرب إفر قيا في وسط إفر قيامتخصصون في جهوب إفر قيا وهؤالء في  رق إفرقيا

في  مال إفر قيا في كذا ، وكل جماعة  يرفون المهطقة التي  بشرون فيها  يرفون لغتها 

 يرفون لهجاتها وقبائلها و يوخ القبائل والمذهب ال قهي السائد، الطر قة الصوفية السائدة 

و تيجانية أو قادر ة أو كذا،  يرفون المذهب اليقدي هل هم أ اعرة هل هم نقشبهد ة أ

سل يون أو كذا،  يرفون كل  يء عن المهطقة، و دخلونها  حاولون أن  غزوها من الداخل 

وأن   رقوا بين أبهائها وأن   يلوا وأن   يلوا، هذا هو الميهد الذي أنشأوه وهذا الذي دفيهي 

  (.41ي المسلمين في بالد  تى  ا مسلمون ق وا ضد هذا الغزو الجد د[ )في تلك األ ام أن أناد

 

 :وما تخ ي صدورهم أكبر

 وحها بولس  )بزعمهم(البابا في الخطاب الذي ألقاه قداسةهللكر موقع تهصيري أن  

التبشير قال :"  2999الثاني ، في مد هة سان لو س في الوال ات المتحدة األمر كية سهة 

. هذه الكلمات اليظيمة التي  تابيين للمسيح أن  كونوا بدون أي  رط للحياة "الجد د  دعو ال

تكلم بها البابا ، قو ة جدًا، وهي تؤكد مهمة الكهيسة بأنها تدافع عن المظلومين والضي اء . 

                                                 
   http://www.qaradawi.net .  42   الشيخ القرضاوي
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 " . 43خاصًة األط ال الذ ن لم  ولدوا بيد والمرض المزمهين ، واليجز

 مهم !!.فأبشر سيدافيون و هقذون أبهاءك بزع

 

 :المهصرون ومكرهم 

 :  المبشر )ر مون لول(

 يتبر المبشر )ر مون لول( أول نصراني،  تولى التبشير بيد فشل الحروب الصليبية 

وأخذ  جول في بالد الشام، مهاقشًا  في مهمتها، إهلل أن  قد تيلم اللغة اليربية بكل مشقة، 

وأثهاء االكتشافات البرتغالية، دخل علماء المسلمين، ومهذ القرن الخامس عشر الميالدي، 

الكاثوليك إلى أفر قيا، وبيد هلللك بكثير أخذت ترد اإلرساليات التبشير ة  المبشرون 

 .44البروتستانتية، إنجليز ة، وألمانية، وفرنسية

هل ستحسن الظن بيد هلللك في من حذرنا اهلل مههم ومن مكرهم أخي إنها  جب أن نتدبر 

وال ل اسق علي  دًا وال نيمة فيوّده ـ وفي روا ة ـ  ال تجيل ل اجراللهم " -: حد ث نبيها 

ال تجد قومًا  ؤمهون باهلل واليوم اآلخر  وآدون من حاّد }قلبـي فإني وجدت فيما أوحيت إلي 

 {«" .اهلل ورسول 

 

 :القس صمو ل زو مر

و يبر القس صمو ل زو مر عن الهوا ا السيئة التي  حملها ا لتبشير لإلسالم 

المسلمين، فيقول: )ال  هبغي للمبشر المسيحي أن   شل أو  يأس و قهط، عهدما  رى أن و

مساعي  لم تثمر في جلب كثير من المسلمين إلى المسيحية، لكن  ك ي جيل اإلسالم  خسر 

                                                 
 http://www.geocities.com/scfl_2000/tabsheer.htmموقع تبشيري   43 
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مسلمين بذبذبة بيضهم. . عهدما تذبذب مسلما، وتجيل اإلسالم  خسره، تيتبر ناجحًا  ا أ ها 

  ك ي أن تذبذب  ولو لم  صبح هذا المسلم مسيحيا(. المبشر المسيحي،

  

وصمو ل زو مر رئيس إرسالية التبشير اليربية، ورئيس جمييات التهصير في الشرق 

م، ومهذ 2922األوسط، كان  تولى إدارة مجلة اليالم اإلسالمي اإلنجليز ة التي أنشأها سهة 

ها، وأبرز مظاهر عمل البيثة التي م قدمت ل  الكهيسة اإلصالحية األمر كية دعم2894عام 

أسسها زو مر كان في حقل التطبيب، و يد زو مر من أكبر أعمدة التهصير في اليصر 

 الحد ث، وقد وضع كتابًا تحت عهوان )اليالم اإلسالمي اليوم( جاء في  : 

  جب إقهاع المسلمين بأن الهصارى ليسوا أعداء لهم.  -2

 المسلمين، ألن  أهم عمل مسيحي.   جب نشر الكتاب المقدس بلغات -1

تبشير المسلمين  جب أن  كون بواسطة رسول من أن سهم ومن بين ص وفهم،  -3

  جب أن  قطيها أحد أعضائها.  الشجرة         ألن 

 هبغي للمبشر ن أال  قهطوا إهللا رأوا نتيجة تبشيرهم للمسلمين ضيي ة، إهلل من  -4

 م الميل الشد د إلى األوروبيين. المحقق أن المسلمين قد نما في قلوبه

م: )لكن مهمة التبشير 2935و قول صمو ل زو مر في مؤتمر القدس التهصيري عام 

التي ندبتكم لها الدول المسيحية في البالد اإلسالمية، ليست في إدخال المسلمين في 

اإلسالم  المسيحية، فإن في هذا هدا ة لهم وتكر مًا وإنما مهمتكم هي أن تخرجوا المسلم من

وبالتالي ال صلة ل  باألخالق الحميدة التي تيتمد عليها األمم  ليصبح مخلوقًا ال صلة ل  باهلل. 

 في حياتها(. 

و قول أ ضًا: )إنكم أعددتم نشئًا ال  يرف الصلة باهلل وال  ر د أن  يرفها، وأخرجتم 

هشء طبقًا لما أراده المسلم من اإلسالم ، ولم تدخلوه في المسيحية، وبالتالي فقد جاء ال

االستيمار، ال  هتم بيظائم األمور، و حب الراحة والكسل، فإهللا تيلم فللشهوة، وإهللا تبوأ 
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 أسمى المراكز ف ي سبيل الشهوة  جود بكل  يء(. 

إن المبشر ن كانوا  خططون الختراق مجتميات المسلمين في دقة وخبث ودهاء، 

بشير والتهصير في مصر، وكان عضوًا بمجمع فالمبشر لو س ماسيهيون قام على رعا ة الت

اللغة اليربية بالقاهرة، كما أن  كان مستشارًا لوزارة المستيمرات ال رنسية في  ؤون  مال 

أفر قيا، والمبشر )دون هك كري( كان أكبر  خصية في مؤتمر لوزان التبشيري وهو 

 بروتستانتي، عمل مبشرًا في الباكستان لمدة عشر ن سهة. 

ان للمبشر ن وال  زال الكثير من المؤتمرات اإلقليمية واليالمية التي  هاقشون ولقد ك

فيها خطط التبشير، واتخاهلل ما  رون  مهاسبًا لهم، ومن تلك المؤتمرات المؤتمر التبشيري 

 259م ، وقد حضره مهدوبون عن 2929 -هـ 2318اليالمي في أدنبرة باسكوتلهده عام 

م، 2978أكتوبر  25من أخطر المؤتمرات مؤتمر كولورادو في جميية تبشير ة في اليالم، و

تحت اسم )مؤتمر أمر كا الشمالية لتهصير المسلمين( حضره مائة وخمسون مشتركًا  مثلون 

أنشط اليهاصر التهصير ة في اليالم، استمر لمدة أسبوعين بشكل مغلق، وانتهى بوضع 

 استراتيجية بقيت سر ة لخطورتها. 

ت التبشير التي تيقد في أماكن مت رقة حسب الحاجة ليرقلة جهود وما أكثر مؤتمرا

و تخذ المبشرون وسائل وأساليب متيددة تحيط  المسلمين، واقتالعهم من اإلسالم ، 

باإلنسان ومن وسائلهم التطبيب، والتيليم، واألعمال االجتماعية، وال تن، والحروب،  قول 

ألعمى ضد كل ما هو إسالمي، لم تزل سائدة الدكتور نجيب الكيالني: )إن روح التيصب ا

حتى أ امها هذه، تلك الروح التي غذاها المبشرون ورجال الد ن من ميتهقي الصليبية 

 .(45القد مة
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( من 2هل ترى أنهم نسوا حقدهم القديم إذا  انظر الشكل رقم ) 

 .المناهج المقررة في ألمانيا والنمسا 

 

 

 

 

 

 

 

 : والمسلمين حقد المبشر ن على اإلسـالم

وطر ق التبشير لتوهين المسلمين لم  كن الدعوة إلى المسيحية واليمل على ارتداد "

المسلمين إلى الهصرانية مبا رة. وإنما كان طر ق  تشو   اإلسالم، ومحاولة إضياف قيم ، 

ثم تصو ر المسلمين في وضيهم الحالي  بصورة مزر ة بييدة عن المستوى الحضاري في 

فالمونسيهيرر كولى في كتاب  البحث عن  الد ن الحق  صور اإلسالم على ؛ ضراعصرنا الح

"  برز في الشرق عدو جد د، هلللك هو اإلسالم الذي أسس على القوة، وقام على -هذا الهحو:

 أ د أنواع التيصب ".

" لقد وضع محمد السيف في أ دي الذ ن اتبيوه. وتساهل في أقدس قوانين األخالق ثم 

في القتال  - ستشهدون في سبيل اهلل  -ع  بال جور والسلب ؟ ووعد الذ ن  هلكون سمح ألتبا

 باالستمتاع الدائم بالملذات الجهة ".

" وبيد قليل أصبحت آسيا الصغرى وإفر قيا وإسبانيا فر سة ل ، حتى إ طاليا هددها 
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األ ياع الخطر، وتهاول االجتياح نصف فرنسا. لقد أصيبت المدنية.. ولكن هياج هؤالء 

المسلمين تهاول في األكثر كالب الهصارى ،ولكن انظر ها هي هللي الهصرانية تضع بسيف 

 ارل مارتل سّدا في وج  سير اإلسالم المهتصر عهد بواني  م . ثم تيمل الحروب الصليبية 

في مدى قرنين تقر ًبا ـ م في سبيل الد ن، فتدجج أوروبا بالسالح. وهكذا تقهقرت قوة الهالل 

ام را ة الصليب، وانتصر اإلنجيل على القرآن، وعلى ما في  من قوانين األخالق الساهللجة أم

" 

و قول و . س . نلسون : " وأخضع سيف اإلسالم  يوب إفر قيا وآسيا،  يًبا بيد 

  يب "

فيقول عه   -صلى اهلل علي  وسلم   -هذا في وصف اإلسالم ومبادئ . أما محمد رسول  

 أد سون: 

م  ستطع فهم الهصرانية، ولذلك لم  كن في خيال  مهها إال صورة مشوهة "  محمد ل

 بهى عليها د ه  الذي جاء ب  لليرب " .

وفى وصف المسلمين،  قول ههري جيسب المبشر األمر كي : " المسلمون ال  

  همون األد ان، وال  قدرونها قدرها.. إنهم لصوص، وقتلة ومتأخر ون. وإن التبشير 

 مد ههم ".سييمل على ت

 : كما  قول في وص هم جوليمين في كتاب تار خ فرنسا 

" إن محمًدا، مؤسس د ن المسلمين قد أمر أتباع  أن  خضيوا اليالم، وأن     

 ستبدلوا د ه  هو بجميع األد ان.... ما أعظم ال رق بين هؤالء الوثهيين المسلمين وبين 

 الهصارى. 

وة، وقالوا للهاس أسلموا أو موتوا، بيهما أتباع إن هؤالء اليرب قد فرضوا د ههم بالق

المسيح ربحوا اله وس ببرهم وإحسانهم ، ماهللا كانت حال اليالم لو أن اليرب  انتصروا 

 عليها؟ إهللن كها مسلمين كالجزائر ين والمراكشيين .".
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 .. المسلمون متأخرون ، ولصوص  وقتلة... وهكذا

 رق من الهصرانية بزعمهم ..  رسولهم سارق، ومحرف فيما س وهكذا

ا ..  اإلسالم د ن السيف وليس د ن اإل مان. وهو د ن مادي وليس د ًها روحّيا وهكذ

ألن   سمح ألتباع  بال جور والسلب والقتل. هذا ما  صور ب  التبشير اإلسالم والمؤمهين ب  

 والتابيين لرسول . 

م والمسلمين بغية توهيههم على أن  لم    ت المبشر ن كذلك ـ بجانب تشو   اإلسال

وإضياف وحدتهم ـ أن  ثيروا للغا ة ن سها الهزعات الشيوبية؛ مثل ال رعونية في مصر، 

وال يهيقية على ساحل فلسطين ولبهان، واآل ور ة في اليراق، والبربر ة في  مال إفر قيا 

 وهكذا...

  : سبل المبشر ن إلى بلوغ غا اتهم

رف على أساليبهم  و نقترب من مخططاتهم ، لهيرف أي هها في بحثها أن نتي او  همه

لقد تهوعت أساليب المبشير ن في   يء سيدرسون  ألبهائها  لهكون على بصيرة من أمرنا ..

توصيل هذا التصو ر المشوه لإلسالم ورسول  والمسلمين إلى أجيال المسلمين جياًل بيد جيل 

المدرسة ـ الكلية ـ الجامية ـ الهـدوة  - :تفكانمهذ أن استقر في الشرق اليربي واإلسالمي. 

ـ الكتاب ـ الصحافة ـ المخيم ـ المستش ى ـ دار الهشر  كانو الر اضة ـ الهزل بيوت الشباب.

 المؤسسات التيليمية . كانتو - والطباعة.

 : أ هر مؤسسات التيليم التبشير ة

 وإن من أ هر المؤسسات التيليمية في الشرق اليربي : 

القد س  وسف في لبهان، وهى جامية بابو ة كاثوليكية وتيرف اآلن  جامية  -

 بالجامية اليسوعية .

الجامية األمر كية ببيروت التي كانت من قبل تسمى الكلية السور ة اإلنجيلية ، ثم  -
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 كلية بيروت وهى جامية بروتستانتية.

مر كية ، وقد كان والكلية األمر كية بالقاهرة ، التي أصبحت فيما بيد الجامية األ -

46ها"القصد مهها أن تكون قر بة من المركز اإلسالمي الكبير وهو الجامع 


فيا أيها األب الذي ألقيت بفلذات كبدك إلى مدارس القوم ها قد علمت 

أن القوم أنشأوا المدارس والجامعات ليغذوك في عقر دارك أتراهم راحموك 

على  -المباشر  -ر خطرهم فاحذ ومقدروا مبدأك وعقيدتك في ديارهم ؟! .

فيما يوحون به  -الغير مباشر -عقيدة أبنائك فيما يدرسون ويتعلمون , وكذلك 

 .إلى أبنائنا 

 

 : خطر على الوالء والبراء:  ثانيا

 

أن للقوم خدمات ومساعدات ال  رجبلة اله وس على حب من  حسن إليها ، وال  هك

الظاهر لها ، بل وإحسان بيضهم ألوالدنا من نجدها في بالد المسلمين ، وحسن مياملة في 

 باب اإلنسانية وال ترة .

 

 !؟وهل هذا  شكل خطرا 

 

 نيم  شكل خطر على عقيدة الوالء والبراء  قول تيالى :

ْو َكاُنوْا الَّ َتِجُد َقْومًا ُ ْؤِمُهوَن ِباهللَِّ َواْلَيْوِم االََِْخِر ُ َوآدُّوَن َمْن َحآدَّ اهللََّ َوَرُسوَلُ  َوَل }

ْم ِبُروٍح مِّْهُ  َءاَبآَءُهْم َأْو َأْبَهآَءُهْم َأْو ِإْخَوَنُهْم َأْو َعِشيَرَتُهْم ُأْوَلـِئَك َكَتَب ِفى ُقُلوِبِهُم اإِل َمـَن َوَأ ََّدُه
                                                 

  46مجلة نور اإلسالم موقع األزهر الشريف على اإلنترنت   

 http://www.alazhar.org/arabic/magzine/issue2/kadeem.htm 
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َوَرُضوْا َعْهُ  ُأْوَلـِئَك  َوُ ْدِخُلُهْم َجهَّـٍت َتْجِرى ِمن َتْحِتَها االََْْنَهـُر َخـِلِد َن ِفيَها َرِضَى اهللَُّ َعْهُهْم

 .47{  ِحْزُب اهللَِّ َأاَل ِإنَّ ِحْزَب اهللَِّ ُهُم اْلُمْ ِلُحوَن

 قال األلوسي : 

صلى اهلل علي   -وأخرج الد لمي من طر ق الحسن عن مياهلل قال: قال رسول اهلل ]

فيوّده قلبـي فإني  وال ل اسق علي  دًا وال نيمةـ وفي روا ة ـ  اللهم ال تجيل ل اجر: » -وسلم 

ال تجد قومًا  ؤمهون باهلل واليوم اآلخر  وآدون من حاّد اهلل }وجدت فيما أوحيت إلي 

وحكى الكوا ي عن سهل أن  قال: من صحح إ مان  وأخلص توحيده فإن  ال {« ، ورسول 

ة  أنس إلى مبتدع وال  جالس  وال  ؤاكل  وال  شارب  وال  صاحب  و ظهر ل  من ن س  اليداو

والبغضاء، ومن داهن مبتدعًا سلب  اهلل تيالى حالوة السهن، ومن تحبب إلى مبتدع  طلب عز 

الدنيا أو عرضًا مهها أهللل  اهلل تيالى بذلك اليز وأفقره بذلك الغهى، ومن ضحك إلى مبتدع نزع 

 .(48)اهلل تيالى نور اإل مان من قلب ، ومن لم  صدق فليجرب [ انتهى

 

 رب  المؤلف()ال قير لقلت       

نيم واهلل لقد أتيها إلى هذه البالد فلما رأ ها أفيالهم المهكرة كها نغضب هلل ونهصرف من 

مكان الميصية مسرعين ، ومع مرور األ ام قل غضبها هلل وربما تبسم أحدنا ومر كأن  يئا 

 لم  كن ، وما هللاك إال نقصان نور اإل مان في القلوب .

 

 ئها أعظم ألنهم نشئوا بين أظهرهم .والمقصود أن الخطر على أبها

 

 وال حول وال قوة إال باهلل .

                                                 
  2247سورة المجادلة :   

CD   48 تفسير األلوسي سورة المجادلة  آية : 22 .. مكتبة علوم القرءان      
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 :ال صل الثاني

 .ها في  المهجرئأخطار على سلوك أبها
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 .ها في  المهجرأخطار على سلوك أبهائ

 : خطر على الحياء أوال

 ؟.ما الحياء 

الغرب ، وأصبح مهسيًا أو في زاو ة  الحياء هو الخلق اإل ماني الذي ُمِحَي من قاموس

 اإلهمال عهد كثير من الهاس. إال من رحم ربي  وقليل  ما هم .

 -:الحياء من اإل مان 

 فيما رواه الشيخان . إن   يبة من  يب األ مان ، هذا ما أخبر  ب  الهبي 

 : -رحم  اهلل  –قال اإلمام البخاري 

سليمان بن  قال حدثها  أبو عامر اليقدي  ل حدثها قا عبد اهلل بن محمد الجي ي  حدثها 

 : قال  عن الهبي   أبي هر رة  عن  أبي صالح  عن  عبد اهلل بن د هار  عن  بالل 

 " اإِل َماُن ِبْضع  َوِستُّوَن ُ ْيَبًة َواْلَحَياُء ُ ْيَبة  ِمَن اإِل َماِن  "



 67 فلذات أكبادنا الحقوق 

 :الحياء كما عرف  ابن حجر 

هو بالمد ، وهو في اللغة تغير : والحياء ( قال الحافظ ابن حجر : " )           

وانكسار  يتري اإلنسان من خوف ما  ياب ب  ، وقد  طلق على مجرد ترك الشيء بسبب ، 

وفي الشرع : خلق  بيث على اجتهاب القبيح ، و مهع من  والترك إنما هو من لوازم  .

 .التقصير في حق هللي الحق

 " . الحياء خير كل  ا جاء في الحد ث اآلخر " ولهذ

فإن قيل : الحياء من الغرائز فكيف جيل  يبة من اإل مان ؟ أجيب بأن  قد  كون 

غر زة وقد  كون تخلقا ، ولكن استيمال  على وفق الشرع  حتاج إلى اكتساب وعلم ونية ، 

فيل الميصية وال  قال :  فهو من اإل مان لهذا ، ولكون  باعثا على فيل الطاعة وحاجزا عن

 .رب حياء عن قول الحق أو فيل الخير ؛ ألن هللاك ليس  رعيا 

فإن قيل : لم أفرده بالذكر هها ؟ أجيب بأن  كالداعي إلى باقي الشيب ، إهلل الحي  خاف  

 .  (49)فضيحة الدنيا واآلخرة فيأتمر و هزجر ، واهلل الموفق

 

 : الحياء كما عرف  اإلمام الهووي

 إلمام الهووي :وقال ا

( الحياء من اإل مان وفي الروا ة األخرى ) ، (  والحياء  يبة من اإل مانقول  : ) 

( الحياء خير كل  أو قال كل  خير  ( وفي األخرى ) الحياء ال  أتي إال بخيروفي األخرى ) 

ة الحياء ممدود وهو االستحياء . قال اإلمام الواحدي رحم  اهلل تيالى : قال أهل اللغ

االستحياء من الحياة ، واستحيا الرجل : من قوة الحياة في  لشدة علم  بمواقع الييب . قال : 

فالحياء من قوة الحس ولط   وقوة الحياة . ورو ها في رسالة اإلمام األستاهلل أبي القاسم 

                                                 
 موسوعة الحديث على شبكة اإلنترنت 8فتح الباري شرح صحيح البخاري   حديث رقم   49   
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أي الحياء رؤ ة اآلالء  قال :  -حم  اهلل [ر]  – القشيري عن السيد الجليل أبي القاسم الجهيد

الهيم ، ورؤ ة التقصير ، فيتولد بيههما حالة تسمى الحياء . وقال القاضي عياض وغيره من 

الشراح : إنما جيل الحياء من اإل مان وإن كان غر زة ألن  قد  كون تخلقا واكتسابا كسائر 

أعمال البر ، وقد  كون غر زة ولكن استيمال  على قانون الشرع  حتاج إلى اكتساب ونية 

واهلل ...هو من اإل مان بهذا ، ولكون  باعثا على أفيال البر ، ومانيا من المياصيوعلم ف

 هذه هي مكانة الحياء من اليقيدة ...   . 50أعلم

 : الحياء من خلق األنبياء

 بين فيحول القبيحة االمور ترك على  بيث سهي خلق هو الشرع في الحياء" ف

 أخالق من خلق وهو، الحق هللي حق في يرالتقص من و مهي  المياصي، وارتكاب اإلنسان

 بهي من موسى اهلل نبي القاه ما الهصوص لها نقلت فقد والسالم الصالة عليهم األنبياء

 أ ها  ا} : تيالى اهلل قال حيائ ،  دة والسبب األكاهلل ب علي  وافتروا بالتهم رموه إهلل ،إسرائيل

 وفي ،{ وجيها اهلل عهد وكان قالوا مام اهلل فبرأه موسى آهللوا كالذ ن تكونوا ال آمهوا الذ ن

 : صلى اهلل علي  وسلم اهلل رسول قال: قال هر رة أبى عن ومسلم البخاري رواه الذي الحد ث

ِإنَّ ُموَسى َكاَن َرُجاًل َحِيّيا ِستِّيًرا ال ُ َرى ِمْن ِجْلِدِه َ ْيء  اْسِتْحَياًء ِمْهُ  َفآهلَلاُه َمْن آهلَلاُه  "

 اِئيَل َفَقاُلوا َما َ ْسَتِتُر َهَذا التََّستَُّر ِإال ِمْن َعْيٍب ِبِجْلِدِه ِإمَّا َبَرص  َوِإمَّا ُأْدَرة  َوِإمَّا آَفة  ِمْن َبِهي ِإْسَر

اْغَتَسَل مَّ َوِإنَّ اهللََّ َأَراَد َأْن ُ َبرَِّئُ  ِممَّا َقاُلوا ِلُموَسى َفَخال َ ْوًما َوْحَدُه َفَوَضَع ِثَياَبُ  َعَلى اْلَحَجِر ُث

َحَجَر َفَلمَّا َفَرَغ َأْقَبَل ِإَلى ِثَياِبِ  ِلَيْأُخَذَها َوِإنَّ اْلَحَجَر َعَدا ِبَثْوِبِ  َفَأَخَذ ُموَسى َعَصاُه َوَطَلَب اْل

َ اًنا َأْحَسَن َفَجَيَل َ ُقوُل َثْوِبي َحَجُر َثْوِبي َحَجُر َحتَّى اْنَتَهى ِإَلى َمإٍل ِمْن َبِهي ِإْسَراِئيَل َفَرَأْوُه ُعرْ 

ِبَيَصاُه  َما َخَلَق اهللَُّ َوَأْبَرَأُه ِممَّا َ ُقوُلوَن َوَقاَم اْلَحَجُر َفَأَخَذ َثْوَبُ  َفَلِبَسُ  َوَطِ َق ِباْلَحَجِر َضْرًبا

 (52)."َفَواهللَِّ ِإنَّ ِباْلَحَجِر َلَهَدًبا ِمْن َأَثِر َضْرِبِ  َثالًثا َأْو َأْرَبًيا َأْو َخْمًسا

                                                 
 موسوعة الحديث وويصحيح مسلم بشرح الن 50 

 متفق عليه  9
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َأَشدَّ "  ن أ علي  وسالم  ربي صلوات وص   في جاء فقد ، والحياء  نبيها أماو

 فقد -  - ع ان بن عثمان ومههم أصحاب  ب  تأثر وقد ،" َحَياًء ِمَن اْلَعْذَراِء ِفي ِخْدِرَها 

 - الهبي مدح  وقد حياء، االغتسال عهد ثياب  من  تجرد ال ن أ درجة إلي الحياء  د د كان

 - هو ان  أخبر بل مه ، تستحيي المالئكة بأن واخبر لكبذ  مه   ستحيي به س 

 : فقال

 ." َأال َأْسَتِحي ِمْن َرُجٍل َتْسَتِحي ِمْهُ  اْلَمالِئَكةُ  "

:   ولق في كما اإل مان من بأن   الهبي إخبار الحياء أهمية على  دل ومما 

 إماطة وأدناها اهلل إال إل  ال: فأفضلها  يبة، وستون بضع: قال أو وسبيون، بضع "اإل مان

 : -  –  قول آخر حد ث وفي،  اإل مان" من  يبة والحياء الطر ق، عن األهللى

 صلوات صدق وقد، " اآلخر رفع أحدهما رفع فإهللا جمييا قرناء واإل مان الحياء" 

 .الحياء وجد اإل مان وجد إهللا علي  وسالم  ربي

 

 : أنواع الحياء

 :هي أقسام ثالثة إلى اإلنسان في حياءال تقسيم و مكن

 .تيالى اهلل من الحياء

 .الهاس من الحياء

 .اله س من الحياء

 : تيالى اهلل من الحياءأوال: 

 اإلنسان حياء و كون الحياء، أنواع آكد هو الهوع وهذا وجل عز اهلل من الحياء أهمها

 الحياء  كون وهها .طاعت  يف التقصير ،وعدم نواهي  وترك أوامره بامتثال -  - اهلل من

 .اإل مان وقوة الد ن صحة على دلياًل
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 اهلل من استحيوا:))ألصحاب  قال أن  -صلى اهلل علي  وسلمص– الرسول عن روي وقد

 كذلك ليس:))قال .هلل والحمد اهلل من لهستحيي إنا اهلل رسول  ا:فقالوا ((الحياء حق تيالى

 حوى،وتذكر وما والبطن وعى، وما الرأس تح ظ أن الحياء حق اهلل من االستحياء ولكن

 حق اهلل من استحيا فقد هلللك فيل الدنيا،فمن ز هة ترك اآلخرة أراد ومن والبلى الموت

 ((.الحياء

 :فوائد الحياء 

 ال فالحياء دائما، الخير على ب  اتصف من حصول اليانية وثماره الحياء فوائد ومن

  أتي فال مالحظ وهذا،  "اْلَحَياُء ال َيْأِتي ِإال ِبَخْيٍر "  : -  -الهبي قال كما بخير إال  أتي

 قلة أليس مجاهرتهم؟ سبب ما بالمياصي المجاهرون فهؤالء الحياء، فاقدي قبل من إال الشر

 الحياء؟ من  يء عهدهم هل المسلمين، مجتميات في للمخدرات  روجون الذ ن! الحياء

 الحياء؟ أهل من هم هل المسلم، المجتمع وعادات والد ن الشرع  خالف بما  هادون الذ ن

 51"؟ الحياء من  يء عهدهن كان لو هلللك أ  يلن المميالت، المائالت المتبرجات، الهساءو

 :الشاعر  قول

 الليالي عاقبة تخش لم إهللا

 تشاء ما فاصهع تستحي ولم                          

 خير الييش في ما واهلل فال

 الحياء هللهب إهللا الدنيا وال                           

 بخير استحيا ما المرء  ييش

 اللحاء بقي ما اليود و بقى                         

 : والحياء المرأة

                                                 
 52(         نعم ,, للحياء   الشيخ/ عبيد بن عساف الطوياوي   جريدة الجزيرة 

http://www.suhuf.net.sa/2000jazhd/dec/15/is.htm
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 وهذه صورة تجسد لها حياء المرأة المسلمة في اليصور الخيرة :

 نظرواا أحدهم فقال مهتقبة، وهي فقدت ، لها ط ل عن تسألهم قوم على امرأة وق ت

 خير ولدي في (53) أرزأ ألن: فقالت فسميت !! مهتقبة وهي ط لها عن تسأل المرأة هذه إلي

 .  الرجل أ ها حيائي في أرزأ إن من

 .الهساء تكن إن  هبغي هكذا، الحياء  ذهب وال الولد  ذهب، للحياء نيم 

 :الرجل الصالححياء بهتي 

 :صالح في مد نالرجل العليها ما كان من ابهتي لقد قص اهلل 

َوَلمَّا َوَرَد َمآَء َمْدَ َن َوَجَد َعَلْيِ  ُأمًَّة مَِّن الهَّاِس َ ْسُقوَن َوَوَجَد ِمن ُدوِنِهُم  }تيالى : قال 

( 54) اْمَرَأَتيِن َتُذوَداِن َقاَل َما َخْطُبُكَما َقاَلَتا اَل َنْسِقى َحتَّى ُ ْصِدَر الرَِّعآُء َوَأُبوَنا َ ْيخ  َكِبير  {

مستوى سامي من الخلق القو م ، فهن ال  علىرأى موسى علي  السالم هاتين البهتين وهما 

 لئال  ؤهلل ا .  الرعاء  غهم زاحمن الرجال ، و ك ك ن غهمهما أن ترد مع 

بيت  تربيتهمارباهما فأحسن   بيتفي  داللة على أن هاتين ال تاتين خرجتا من  كما 

 خروجهما،بيهتا ل  سبب  ، است سر موسى عن وضيهما اوعهدم، والحياء الي ةعظيم  يظم 

 بالواجب -  -موسى  فقام وهو كبر سن ولد هما وهذا هو سبب الخروج من الخدر. 

َفَجآَءْتُه ِإْحَداُهَما َتْمِشى َعَلى اْسِتْحَيآٍء َقاَلْت ِإنَّ  } مي تابع القرآن القصة  ثملهما . ى  وسق

( بين لها القرآن ما  هبغي أن تكون علي  55) {َأْجَر َما َسَقْيَت َلَنا .. َأِبى َيْدُعوَك ِلَيْجِزَيَك 

 والهقاءمن خلق وحياء ، فوصف لها مشية هذه الحرة الشر  ة مشية عهوانها الحياء  المرأة

 ( . 56")م درعهاككانت متسترة بوالطهر، قال أمير المؤمهين عمر : 

نب ، فال خضوع بالقول وال رقة وال الرجال األجا المرأةبين لها كيف تخاطب  كما

                                                 
 53(         الرزء : المصيبة . وأرزأ  أي أصاب . 

 54 (       القصص:23 . 

 55 (       القصص :25

 56 (        تفسير أبن كثير 238/6.
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 إحداهما زوجة ل  ، قال تيالى :  موسىوقاحة، لذلك اختار اهلل لهبي  

 (. 57((  )َوالطَّيَِّباُت ِللطَّيِِّبيَن َوالطَّيُِّبوَن ِلْلطَّيَِّباِت  ))

أن  ربي بهات  على الحياء، ألن الحياء حلى المرأة، فإهللا  األمر، جب على ولي  وهكذا

 .  فضيلةت  خليت مي  كل خلي

 

 :قدوة في ميدان الحياء 

هذا الميدان ، فيهبغي أن  قتدى بهن ، عن أسماء بهت  فيكن الصحابيات القدوة  لقد

الزبير ومال  في األرض من مال وال مملوك  تزوجهي"  قالت :  -رضي اهلل عهها -أبي بكر 

تقي الماء وأخرز غربة أعلف فرس  وأس فكهت( وغير فرس  . 58وال  يء غير ناضح )

من األنصار، وكن نسوة صدق وكهت  ليوأعجن ، ولم أكن أحسن أخبز فكان  خبز جارات 

على رأسي وهي  -صلى اهلل علي  وسلم- أنقل الهوى من أرض الزبير التي أقطي  رسول اهلل

صلى اهلل علي  -رسول اهلل  فلقيتمهي على ثلثي فرسخ فجئت  وما والهوى على رأسي 

خل   فاستحييت أن أسير مع  ليحملهيومي  ن ر من األنصار فدعاني ثم قال : إخ إخ  -وسلم

  -صلى اهلل علي  وسلم-اهلل  رسولوكان أغير الهاس فيرف   الرجال وهللكرت الزبير وغيرت 

 ( 59)"  أني قد استحييت فمضى

أن  استحتأن أسير مع الرجال "  استحييت"قول أسماء  ه القصة هووالشاهد في هذ

هذا مهها  -صلى اهلل علي  وسلم -رأى رسول اهلل وعهدماتسير مع هؤالء الرجال األطهار 

المسلمين أن  قتد ن بهؤالء الصحابيات فهن  بهاتأقرها علي  و جيها علي  فيجب على 

 ( 60{)القدوة المهجية من مهاوي الردى

 
                                                 

 57 (        النور : 26 .
 (       الناضج : الجمل الذي يسقى عليه الماء. 58

  6/957  الغيرةالبخاري باب  رواه       (59 
 (        من موقع الدر المكنون بتصرف .2 60
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 : الحياء عن األقوال بيض

 

 .الهاس من  ستحيي ال فيمن خير ال  ”  -

 

   بقاء دليل والز ادة الز ادة، دليل والشكر الشكر، دليل واألمانة األمانة، دليل القهاعة  -

 .كل  الخير دليل والحياء الهيمة،

 

 ماؤه قل إهللا وج  في خير وال            حياؤه قل الوج  ماء قل إهللا  -

 حياؤه الكر م فيل على  دل              فإنما عليك فاح ظ  حياؤك    

 

 .سكيهة الحياء من وإن وقارًا، الحياء من إن -

 

 الحياء    هللهب   إهللا   الدنيا    ال و      خير  الييش في  ما   واهلل فال  -

 أربع خالئق القربى هللي  تم وعن       والخها الجهل عن ليثهيهي وإني 

 ـه عوَ    ضرُ  قد   مثلي و  ـمـكر        يــوإنه تقوى و  إسالم و  حياء 

 ـد رـــج    مه    كان     قبيح بكـل      فإن    الـحياء  الـمرء  رمـح إهللا  -

  ورـن  اليظات في  مه     وللسمعوالدناءة رفية        مدحاالشتم   رى   

 

     والحياء ع تها، على  دل المرأة في والحياء وأدب ، هللكائ  على  دل الط ل في الحياء -

 .الق أخ كرم على  دل الرجل في

 

  كره ما تأتى و تحب ما تسأل  أن اهلل من تستحيى أن الحياء أن ع -
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 تشاء ما فافيل تستح ولم      الليالي عاقبة تخش لم إهللا            

 الحياءالدنيا إهلل هللهب  وال      خير الييش في ما واهلل فال            

 (62)اللحاء بقي ما اليود و بقى      بخير استحيا ما المرء  ييش          

 

 ...               هذا هو الحياء

 

 

 

 

 

.. والشيء بضده  يرف 

 :قال عمر 

 " ال  يرف اإلسالم من لم  يرف الجاهلية "

 وحال القوم  هبئك بانهيار أخالقي ليبت في  اليهود دورا  كبيرا .

 ة .فهحن أمام مجتميات مههارة من الهاحية األسر ة واالجتماعية واألخالقي

 

 وهم أن سهم ال  هكرون هلللك فتحت عهوان :

 : االنهيار اليظـيـم

اعترف فوكو اما األمر كي هللو األصل الياباني في كتاب  الجد د "االنهيار اليظيم"، " 
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وأدلى بشهادت  مقررًا أن الخمسين سهة األخيرة من القرن الماضي  هدت انهيارًا عظيمًا 

وابط األسر ة بالدول المتقدمة، هذا بيد كتاب  "نها ة لليالقات واألخالق االجتماعية والر

التار خ"، الذي دعا في  م كري الغرب إلى الحد ث عن المستقبل، وأبدى إعجاب  الشد د 

بالحضارة الغربية وجزم بانتصارها ونها ة التار خ، وتوق   عهد هذه الحضارة المليئة 

ي  هادت  الجد دة بدراسات إحصائية باإلنجازات اليلمية والتكهولوجية إال أن  عدَّل ف

إنتروبولوجية وتار خية لمجتميات الدول المتقدمة، واعترف أن هذه الحضارة بما فيها من 

ثورة تكهولوجية، وانتقال المجتمع من عصر الصهاعة إلى عصر الميلومات واألقمار 

لذي أزال الحدود الصهاعية، واإلنترنت، والبر د اإللكتروني، وال اكس، وغيرها، هي السبب ا

الثقافية والحضار ة بين المجتميات المستقرة مهذ زمن طو ل، مما أدى إلى بدا ة ظاهرة 

االنهيار اليظيم التي اتسمت بتدهور خطير في الظروف االجتماعية في ميظم الدول 

الصهاعية، فازدادت ميدالت الجر مة، وتسارع انهيار اليالقات والروابط األسر ة كمؤسسة 

عية مستقرة مهذ مئات السهين، وكذلك ميدالت الخصوبة في ميظم الدول األوروبية اجتما

حتى باتت تهذر بانقراض هذه الشيوب مع تراجع ميدالت الزواج، وقلة المواليد إلى حد أن 

 %50ثلث األط ال بالوال ات المتحدة  هشأون خارج مؤسسة الزواج بيهما تبلغ هذه الهسبة 

، إال أن الغر ب أن الكاتب لم  شر من قر ب أو بييد إلى أن من أهم في الدول اإلسكهدنافية

أسباب االنهيار األخالقي واالجتماعي للحضارة الغربية هو البيد التام، والرفض المطلق 

للتياليم السماو ة والقيم واألخالق التي أرساها األنبياء والمرسلون، وأن اليالم كل  بشوق 

وضاع، و رسي المبادئ والقيم، و هشئ حضارة جد دة، و هقذ  د د إلى اإلسالم ليصحح األ

 ".  البشر ة البائسة من مصير مظلم، حضارة الصيود اليظيم بداًل من االنهيار اليظيم
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 .{(61)َواهللَُّ َغاِلب  َعَلى َأْمِرِه َوَلـِكنَّ َأْكَثَر الهَّاِس اَل َ ْيَلُموَن  .. } 

 

 



















 .ثانيا : الجر مة 

في المهجر ، وهو سمة بارزة في المجتميات  فلذات أكبادنا مة خطر آخر  هدد الجر

الغربية التي  ييش فيها فلذات أكبادنا ، والمجتمع الذي تهحرف عقيدت  ، و هغمس في 

 الشهوات ال بد أن تظهر في  الجر مة .

 حجم الجر مة ومداها ، لهكون على -إن  اء اهلل تيالى  -وسوف نبحث هها و نوضح

 بصيرة من أمرنا . ثم نتساءل بيد هلللك هل سهترك أوالدنا  خالطون هؤالء .... ؟!

 :ميدالت الجر مة 

أما ميدالت الجر مة من قتل وسرقة واغتصاب وزني المحارم  فدائما في ازد اد وهذه 

 الخطر: مؤ راتإحصائية نشرتها مجلة المجتمع الكو تية تحت عهوان  

                                                 
 يوسف.29  62 
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ارات من عمق المجتمع األمر كي تهبئ باألخطار بين الحين واآلخر تصدر إ ) 

المحدقة، وتكشف عن السرطان الذي بدأ  قوض دعائم .. أحدث تلك اإل ارات انطلقت من 

التقر ر الصادر عن المجلس القومي للبحوث، وكش ت عن أن الوال ات المتحدة ته ق سهو ًا 

ن جدوى.. التقر ر الذي مليار دوالر على الحرب ضد ت شي المخدرات في المجتمع دو 21

ُأِعد بطلب من البيت األبيض كشف أ ضًا عن تزا د أعداد الذ ن ُ يتقلون في جرائم مخدرات، 

 مليون متهم. 2.6م وحده إلى 2998وأكد أن تيدادهم وصل عام 

التقر ر  قودنا إلى السجالت الرسمية األمر كية الراصدة ألخطار متهوعة تحدق      

على اختالف فئات ، ولهترك األرقام والبيانات المسطورة في هذه بالمجتمع األمر كي 

في األعوام اليشر ن األخيرة تزا د عدد قاعات الدروس  السجالت تجسد لها الصورة:

 وساحات المدارس التي باتت مسرحًا  وميًا لالتجار بالمخدرات وأعمال اليهف.

اليهف لدى الشباب زادت  رونالد وا هر خبير في علم دراسة الجرائم  رى أن وتيرة

ألف ط ل ال  ذهبون إلى المدارس خوفًا على  260 بدرجة كبيرة بسبب ثقافة األسلحة.

 حياتهم.

مليارات دوالر، أما حوادث اليهف األخرى فتكبد  4تكاليف ضحا ا السالح الهاري 

 ومن الطر ف في هذا الموضوع أن كل "رصاصة"،  مليار دوالر 24.4الخزانة األمر كية 

دوالرًا  25.2دوالرًا بسبب الحوادث.. من بيهها  13تباع في الوال ات المتحدة تكلف الدولة 

 سهتًا لليها ة الطبية... إلخ. 60بسبب فقدان الحياة الطبييية، و

 

م أثبت أن نصف عمليات االغتصاب 2994تحقيق لوزارة اليدل األمر كية في  ونيو      

سهة، وأن كل ضحية من بين  28تقل أعمارهن عن التي سجلتها الشرطة وقيت ل تيات 

 . عامًا، وجرى اغتصابها من قبل والدها! 21خمسة  قل عمرها عن 

وقد أثبتت وكالتان تابيتان لوزارتي اليدل والصحة أن واحدة من كل سبع أمر كيات 
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 .رجاًل هو ضحية كذلك! 48ضحية لالغتصاب، ورجاًل من كل 

جر مة "الخطرة"  حدث مد  مواٍز نحو التد ن  سجل  أمام هذا المد المتصاعد من ال

 البروفيسور لين ميشيل من جامية هيوستن األمر كية  قول: 

"إن التد ن في تصاعد ولكن ليس بالميهى التقليدي، إهلل لم تيد أمر كا مقصورة على 

نحو  الكاثوليك والبروتستانت، والمؤكد أن هذا االحتكار قد انكسر، وأن ههاك تحواًل مرجحًا

 .مال ين مسلم تقر بًا(.. وهذا ربما  كون األخطر واأل د في نظر البيض! 6المسلمين )

 

هذه البيانات هي عيهات سر ية وبسيطة كأمثلة نضيها أمام الم تونين بالهموهللج 

األمر كي، عسى أن  لجموا فتهتهم الجامحة قلياًل، و قهيوا دون التجرد باإلعجاب بأن  مجتمع 

األمراض ما  جري على المجتميات األخرى، وأن األسطورة  مكن أن تتبدد تجري علي  من 

 .(63() ومًا، كما تبددت قبلها أساطير.. وليس هلللك على اهلل بيز ز

 

: نألم في بالدنا من هللهاب هيبة المدرس و المدرسة . لكن هل  صل مهتهى اإلجرام 

. ألنهم ساروا في طر ق  في بالد الغرب نيم  األمر إلى أن  غتصب تالميذ مدرستهم ؟!

الشهوة والغوا ة إلى أبيد ما  تصور ، دّرسوا اإلباحية باسم الثقافة الجهسية ، ثم وزعوا 

 على الطالب عازال للذكور حتى  مارسوا الزنى بأمان ، وهم اآلن  جهون ما قدمت أ د هم . 

 : اغتصاب ةحادث

 وليو / ألقت  8بار س في "  في بلد الحر ة المزعومة فرنسا  كانت هذه الحادثة :   

السلطات ال رنسية القبض على ستة تالميذ من ميهد كو ي  الحكومي في وسط فرنسا بتهمة 

وقد كان التالميذ .. االحت ال بانتهاء السهة الدراسيةاغتصاب إحدى مدرسات الميهد أثهاء 

إلى  مزرعة تيوددعوا مدرسة اللغة اإلسبانية التي تيجبهم لحضور االحت ال الذي أقيم في 

                                                 
  63  المجتمع 9445
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عامًا إلى المزرعة وفي  32وبال يل توجهت المدرسة هللات الـ..  عائلة أحدهم في بلدة صغيرة

 اعتقادها أن عددًا من زمالئها المدرسين سيكونون حاضر ن أ ضا، ولكهها لم تجد أ ا مههم. 

إلى   ابا، اقترح البيض على المدرسة الخروج 25وأثهاء السهرة التي  ارك فيها حوالي 

باحة المهزل، حيث وقيت حادثة االغتصاب داخل خيمة في مكان ناء من المزرعة وتهاوب 

 على اغتصاب المدرسة ستة تالميذ، وكان ثالثة مههم من تالمذتها. 

وقد تقدمت المدرسة ببالغ اغتصاب إلى الشرطة حيث تم القبض على الطلبة وإحالتهم إلى 

 . (64" )القضاء

 على أبهائها أن تتسرب إليهم عدوى القوم باسم الثقافة و الحر ة .نيم .. إن ما نخشاه  

 ألم  صدروا  لها .. في عقر دارنا .. انحرافهم ال كري واليقدي ، 

 حتى ظهر في بلد األزهر عبدة للشيطان ؟! .

 فكيف بمكرهم الدؤوب على أبهائها ليال ونهارا ؟! .. اللهم سلم

 

 الشوارع بيض األخطار في المدارس و ثالثا :

إليك أ ها األب اللبيب بيض تلك األخطار الواقية على أوالدنا في المدرسة       

 والشارع :  

 استهزاء المدرسين والتالميذ بالحجاب :

استهزاء المدرسين والمدرسات بالحجاب والتضييق على بهاتها المحجبات ، 

 ة اليام  .أقل الدرجات في نها  أوالدناواعتبارهن ميقدات ن سيا . ومهح 

  وكذلك استهزاء التالميذ بالحجاب والتهكيت على مظهر المحجبات 

( : " أن ابهت  كانت عهدما تمر بين التالميذ  قولون بتهدر 65حكى لي أحد إخواني)

                                                 
 64         )http://news.naseej.com.sa/    

 

 (      قد وعاد إلى بلده بعد معاناة طويلة . 65 

http://news.naseej.com.sa/
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" لقد طال الحجاب اليوم ) اثهين سهتمتر ( " لقد قصر الحجاب اليوم ) سهتمتر ( : وسخر ة

 وهكذا في هللهابها وإ ابها " .

 وكم تيرضت بهاتها من س هاء القوم حتى من ِقَبل اليجائز إلى الَههر وربما السب .    

 وإهللا روجيوا  قولون  إهللا أردتم هذا الزي فاهللهبوا إلى بالدكم . 

 (66{)َأْخِرُجوْا َءاَل ُلوٍط مِّن َقْرَ ِتُكْم ِإنَّهْم ُأَناس  َ َتَطهَُّروَن  }

 : االختالط  عرا ا

والبهات عرا ا أو  ب  عرا ا في حصص األلياب والسباحة ، ومما  اختالط البهين  

المهتقى بأعين الغرب  - ز د الطين بلال : قد هللهب أحد المسلمين إال رئيس الجالية اإلسالمية 

والبلد تيترف بد ن  -ليطلب مه  خطابا ُ يلم في  إدارة المدرسة ، أن ابهت  مسلمة  -وخبرتهم

 ن تشترك في حصص األلياب والسباحة . و ال  هبغي أ  -اإلسالم  

 فقال ل  إنها لم تبلغ سن الر د وليس لها عورة !! ثم نصح   أن  كون )مودرن( !! .

 : المهاظر اليار ة

 في التل از ، وإعالنات الشارع : –ال أقول  ب  اليار ة  -الصور اليار ة  

لى الصور الميلقة ، فإن  كهت أقول ألوالدي وهم ميي إلى المدرسة اليربية ال تهظروا إ

 حرم عليها أن نهظر إليها . فأجاب أصغرهم : الصور كل ما بصيت) بصرت ( في ناحية 

 وجدتها .

 

 :سلوك المجتمع المهحل أخالقيا في بالد الغرب 

وهم  رون المشاهد الغرامية  أوالدناكيف  كون  يور  أوالدناخطر سلوكهم على 

ع وفي المواصالت اليامة .. ليال ونهارا من الكبار ال اضحة من قبالت وعهاق في الشار

                                                                                                                                        
 

 66 56(    النمل :  
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  والصغار. لقد جاهر القوم بال حشاء من  ذوهلل ولواط  وطالبوا بها في مسيرات ومظاهرات .

خصلة  وهيالوقاحة ،  كتسب محلها الحياء نيم لقد فقد الحياء  وإن من   قد ص ة  

 :  قالبالمياصي ،  ة لمجاهرمذمومة تدعو صاحبها إلى فيل الشر، واالنغماس في  ، وا

 (.67(( )ُكلُّ ُأمَِّتي ُمَياًفى ِإال اْلُمَجاِهِر َن)) 

 

 :أن  كون أحد األبو ن مهحرفا أو مستهترا  -

ومن األخطار الشد دة التي تهدد أبهاءنا أن  كون أحد األبو ن مهحرفا أو مستهترا  ،  

ما مهحرفا فكر ا كمن  تبهى الهظر ات أما االنحراف فيأخذ صورا عد دة ، فمثال أن  كون أحده

 الشيوعية أو اليلمانية أو اإلباحية فيكون مهبت الولد في أحضان الضالل .

 وصدق القائل :

 ليس الهبت  هبت  في ال الة   ***  كالهبت  هبت في الجـــــهان

 وهل  رتجى ألط ال كمـال   ***  إهللا ارتضين ثدي الهاقصـــات

 

و هلللك األب الذي ال  راعي ابهاءه فال  أمرهم بميروف وال  ههاهم أما األب المستهتر فه

عن مهكر  و رى السوء في أهل  فال  بالي فهذا حساب  عهد اهلل عسير و لقد أنذره اهلل  في 

 قول  تيالى :

َجاَرُة َعَلْيَها َمَلـِئَكة   َأ َُّها الَِّذ َن َءاَمُهوْا ُقوْا َأنُ َسُكْم َوَأْهِليُكْم َنارًا َوُقوُدَها الهَّاُس َواْلحِ } 

 (  .68{)ِغاَلظ  ِ َداد  الَّ َ ْيُصوَن اهللََّ َمآ َأَمَرُهْم َوَ ْ َيُلوَن َما ُ ْؤَمُروَن 

 

 : خطر األم غير المسلمة

                                                 
 67(       البخاري كتاب األدب 18/7 ومسلم كتاب الزهد 838/5

 68 6: (       التحريم 
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أما وإن  خطرعظيم  أن تكون األم غير مسلمة كأن تكون نصرانية مثال .. فتكون من 

 ًا على الولد .أخطر اليهاصر المؤثرة تأثيرًا مبا ر

فخطر وأي  خطر أن  كون أقرب محبوب للط ل هو الذي  جذب  للك ر والبيد عن 

 مههج اهلل القو م ..

 لقد صدق الشاعر الكبير أحمد  وقي :

 األم مدرسة إهللا أعددتها  ***   أعددت  يبا طيبا األعراق         

 

ة أ د وأعظم من التي لها خطور -حيث نييش  -واألم الكتابية في بالد الغرب     

تييش في بالد المسلمين حيث القوانين األوربية التي تدعي الحر ة والمساواة بين الرجل 

والمرأة ، و قد بالغت تلك القوانين وأعطت للمرأة القوامة على الرجل ، ولذا تبلغ الخطورة 

ولد) هللكرا مداها حين  دب الخالف بين الرجل المسلم وزوج  الكتابية وهها  كون مصير ال

كان أم أنثى ( الضياع في الغالب ، أو تتولى هذه األم المهحرفة سلوكيا  وعقد ًا و كون 

 تأثيرها مبا رًا على الولد .

    

فهذا رجل اختلف مع زوجت  الكتابية مع أول مولود هو  ر د أن  سمي  اسما من 

تدخل أم الزوجة وأب أسماء المسلمين وهي تأبى إال أن  كون اسما نصرانيا أو أوربيا وت

الزوجة وأقارب الزوجة و جتمع  ملهم الم رق على األب الضحية و غلب األب على أمره ثم 

المهسية التي ال تذكر إال في مثل هذه المواقف  – تطور الموقف و ر دوا أن  دخلوه الكهيسة 

ت حين مهاص لييمدوه و جن األب وإن كان بييدا كل البيد عن اإلسالم و تألم و تمهى ،وال –

، وفي الغالب  هتهي أمرهما إلى ال راق ، وتكون الهتيجة ضالل الط ل وهالك  ، إال من رحم 

 اهلل .

 ها رجل أخذ مه  أوالده ألن  فارق زوجت فكم من الحاالت سميها بها ورأ ها    
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والياقل من اتيظ بحال غيره ، وسيى في مرضاة اهلل .فضاعوا .. 



 

 .. وبعد

في أعز ما  فلذات أكبادناك  بعض األخطار التي تستهدف كانت تلقد ف

 ..يملكون , وتؤثر على دينهم وسلوكهم , فالعاقل من اتعظ وتدبر
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 :الثالثال صل 

 .أخطار في المواد الثقافية واإلعالمية



.

.

.

.

.

.

.

.

. 

 

 . أخطار في المواد الثقافية واإلعالمية

 

 :أخطار الصحف والمجالت وبرامج التل از :  أوال

إن الصحف والمجالت وبرامج األط ال ومسلسالت الكرتون الغربية تشكل غزوا ثقافيا 

 ليقول أبهائها، فهي مكمن خطر على مستقبل أبهائها .

إن هذا الخطر نال من أبهاء المسلمين في بالد اإلسالم _ كما سهرى في هذا المبحث _ 

التهبي  والحذر مه  ، ألن  خطر فتاك بقيم أبهائها ،  شدهم إلى اليهف ، و غرز في  لذا وجب
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 ميتقدات تخالف عقيدتها الصافية . ىعقولهم بطر قة أو بأخر

 

 :رسالة دكتوراه في أخطار قصص األط ال المترجمة 

حدى وكش ًا لهذا الخطر وتير ت  تهاول  الباحثين والكتاب  بالبحث والتحليل ،  فهذه إ

 قدمت فيها  : إلى كلية اإلعالم جامية القاهرةلسحر فاروق ، مقدمة   هرسائل الدكتورا

حصًرا لحجم اليهف ، فتم رصده تبًيا ليدد القصص اليهي ة حيث بلغت نسبة " 

( ، وجاء حجم اليهف تبًيا ليدد ص حات  "الص حات الكاملة من  %40.4القصص اليهي ة )

وتبًيا ليدد البراو ز اليهي ة التي تضمهتها قصص الرسوم ( ،  %16.8اليهف" نسبتها )

( ، وعلى نطاق القصص األدبية التي تقدم للط ل في  كل  %33.5المتتابية المصورة )

وهي أقل نسب اليهف المهشور . كذلك  %21.3أسطر بلغت نسبة األسطر اليهي ة بها 

بة اليهف مرت ية بيكس لو أوضحت الدراسة أن  كلما كان مضمون القصة مترجًما كانت نس

 كان كاتب القصة عربًيا .

كذلك قامت الباحثة بدراسة ثمانية عشر مبدًعا وهم من المهتجين والمهتظمين في نشر 

أعمالهم الخاصة بالط ل في المجالت المذكورة ، وأوضحت الدراسة أن ههاك اتجاًها سائًدا 

ألط ال من مهطلق ضوابط ال تحد من بين الياملين في حقل الط ل  قر تقد م اليهف ونشره ل

تأثيره السلبي على الط ل ، كذلك تساعد األوضاع الصح ية والماد ة لصحف األط ال على 

 دعم تقد م اليهف عبر ص حاتها وهلللك ليدم تحقق الدور التربوي واالجتماعي لهذه الصحف ، 

 

ن صحافتهم إضافة إلى اتجاه القائمين على هذه الصحف لتيو ض انصراف األط ال ع

بتقد م اليهف ، لهم في محاولة مههم إلعادة جذب الط ل لمطبوعاتهم . كذلك تساعد األوضاع 

المههية على نشر اليهف ، فالقائمون على سياسات التحر ر ال  مانيون في تقد م  ، والمهاخ 

 المجتميي أصبح اليهف أحد مظاهره حيث  ت اعل المبدعون مي  فتولد أفكارهم مشبية ب  .
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بأن  إهللا كان ههاك ضرورة لتقد م مادة صح ية  :وتوصي الباحثة في نها ة دراستها

وحتى هذه الهسبة القليلة ال بد أن تحتوي على ضوابط للحد من تأثير اليهف ، عهي ة لألط ال 

المقروء على الط ل ، بحيث ترتكز على ز ادة ووضوح اليقاب داخل القصة ، وال تتضمن 

 ...ترفي اليهف .أ ة نتائج لصالح مق

 

وأوضحت الدراسة االرت اع الواضح في نسبة الميول اليهي ة لدى أط ال الييهة ،  

وكش ت الهتائج عن ز ادة هذه الميول بين من  تيرضون لوسائل اإلعالم ، مما  ؤكد دعم 

وسائل اإلعالم لتلك الميول لدى األط ال . وتبين أن اتجاهات األط ال الذ ن  تخذون قدوتهم 

 األبطال والشخصيات الكرتونية والدرامية وغيرها" ن الهماهللج اإلعالمية "م

 

 

 

 

 

 . : أخطار مسلسالت الكرتون وبرامج األط ال ثانيًا

 :  الرسوم المتحركة

الرسوم المتحركة تجذب الط ل وتشد اهتمام  فيجلس أمامها كالمسحور ال  ستطيع 

ها في ترو ج بضاعتها ، وعرفت حراكا ، وقد عرفت الشركات التجار ة كيف تستخدم

المؤسسات الثقافية  كيف تستحوهلل بها على  عقول األط ال و ت كيرهم . ومكمن الخطر أنها 

 . أكبادناتدار بأ دي ملحدة أو مهحلة فتبذر بذورها في سو داء 

ومن هذه الرسوم الكرتونية التي ظهرت في اآلونة األخيرة واستحوهللت على عقول 
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 لبوكيمون .الصغار ما  سمى با

 !؟ البوكيمونهي قصة  ما

األحجام، ومتهوعة  ومختل ةكرتونية لها قوة خارقة غر بة الشكل،  حيوانات"  

في األنهار، ههاك  والبيض ييش بيضها في الغابات، والبيض اآلخر في الكهوف،  قدرات،ال

، تدور أحداث القصص في أرض  البوكيموننوًعا من  250

سان والبوكيمون،  قوم البطل "آش" فيها اإلن  ييشمجهولة 

األول على  المستحوهللبتدر ب بيكاتشو البوكيمون البطل 

 عقول؛ بل وقلوب الصغار.

 منهذه الكائهات الكرتونية  اب  اباني  بلغ  اخترع

سهة، استطاع بمساعدة صد قين ل  الترو ج لهذه  34اليمر 

سهوات من أجل الوصول  6 عكفالشخصية الكرتونية التي 

 .(69)" ا من حّيز األفكار إلى حيز الواقعبه

 

هذا البيكمون دخل في حيات الط ل في مأكل  ومالبس  وليب  وأدوات  المدرسية ، 

 وظهرت بوادر خطره  بيدما بدأ األط ال  ليبون بصوره القمار. وقام بتحر مها عدت هيئات 

 

م . وبدأت إسالمية لتشجيي  على القمار ، ونشره لمبادئ تخالف تياليم اإلسال

مصادرت  وت هيد خطره من قبل كثير من الكتاب اإلسالميين . وهذه كاتبة تحكي قصة عا تها 

مع ابهتها إهلل  استدعتها المدرسة وعرضت عليها نتيجة خطر البيكمون على ابهتها . ثم 

 احترت ماهللا ت يل ؟  .

  

                                                 
    69منى يونس الشبكة اإلسالمية 
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 : المهع والمتابية بين

 

أمهع أوالدي من أمور  ائية  يوع  كيف. تتساءل الكاتبة بيدما عا ت مشكلة ابهتها 

! أنا إن مهيُت ابهتي من هلللك فست يل  رغًما عهي؛ "فالممهوع مرغوب"، والهواء؟الماء 

في كل بيت، وفي كل  ارع، وأكياس الشيبسي إن مهيُتها مهها ا ترت من  والتل ز ون

 الدوائر البوكيمونية بمالها الخاص. أصدقائها

 : أخطأُت نيم..  فضيلةتراف بالحق إلى ن سي بأن االع همست

خطأ فمشاهدة التل از ـ  وهذاالبوكيمون لم تكن تحت مرأى ومسمع مهي،  فمشاهدة

  حتى الكرتون ـ دون رقابة ل  أضراره.

 

 القيم واألفكار والمبادئ التي ُ غذَّى بها عقل الصغير. عناألم  ُبيُد:  هذه األضرار أولى

 القيم. لتلكفرصة التوجي   إضاعة: وثانيها

 الخاص. عالم  يور أن لكل مها  تكر س: وثالثها

 

 :الثاني والخطأ

من أن  صبح البوكيمون هو  فبدالً عدم السيي والمثابرة وراء إ جاد البدائل؛  كان   

الممكن بشيء من المجهود إ جاد  منالمستحوهلل األول والرئيسي ليقلها؛ بل لحياتها، كان 

 وبيئتها اليربية، )كبكار مثاًل(. الواقييةكثر قرًبا من حياتها بد ل آخر أقل إثارة؛ ولكن أ

 

 

 :الثالث الخطأ

مستهلك الوقت "الوحيد"،  هواالهتمام بجدولة وقتها حتى أصبح الكارتون  عدم
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والرسم، والبرامج الثقافية،  القراءة،وليكن ههاك توازن بين: الر اضة، والز ارات، وهوا ة 

  إلخ.… وتح يظ القرآن

 

أ ها الراعي هو أحد هذه المخاطر ، وغيره الكثير ، ميكي ماوس ، وسمير  بوكيمونال

 و ... و... !! ساندي بل ، و وجيري توم، وسوبر مان ، و الوطواط ، و 

 

وأبهاؤنا واقيون بين براثن هذا المؤلف وهللاك من الذ ن ال  حكمهم د ن وال ضمير ، 

 ى حساب كل قيمة وفضيلة .همهم األول واألخير المادة والشهرة ولو عل

ومههم صاحب المبدأ الهدام ، وصاحب ال كر المهحرف ، أو اليقيدة ال اسدة   دسون 

 السم في اليسل ، وكل  ر د أن  ترك بصمت  على أبهائها .

 

 .وسيأتي يوم تجنى فيه الثمار 

 

 

 

 . ثالثًا : الثمار الحهظلية

 

 خطر !!

 !! تصد ر اليهف إلى عقر دارنا
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غزانا في عقر دارنا وأصبح  -بمختلف نوعيات   -عهف وسائل اإلعالم الموج     

 شكل خطرا كبيرا على قيمها ومبادئها . وهذا تقر را ال  جيل بيد هلللك مجاال  للتهاون بهذا 

 الخطر .

 

 " !بالجهاز ر والحوار بالمطاوى الكتابةت عهوان " تح

 كتب سامي عزت تقر را  عن اليهف جاء في  :   

 قال  ما تذكر هل :والتيليم التربية وز ر الد ن بهاء كامل حسين للدكتور قلت"    

 تيثرت بغلة أن لو :الزمان من قرنا عشر أربية قبل -رضي اهلل عه - الخطاب بن عمر سيدنا

 !!.عهها عمر لسألوا اليراق في

 

 !اآلن؟ مدارسها في  حدث عما المسئول أنهي تقول أن تر د أنت :قال

 وما ..مدرسة ألف ثالثين داخل  حدث عما واألخير األول المسئول أنت ..نيم :قلت

 ليإ  ذهبوا حتى ..وتربيتهم وتيليمهم سالمتهم عن مسئول أنت ،تلميذ مليون 25 صهي 

  ..الجامية
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 وبلطجة عهف من التالميذ سلوك إلي  وصل ما ..مصري كل و هم هها  همهي والذي

 !التيليمية اليملية إلي والجهاز ر والسكاكين والمطاوي السهج دخلت أن وبيد ..أدب وقلة

 .والبلطجة؟ اليهف هرم قمة إلي أوالدنا أوصل الذي ما

 

 اليهف فلك في دائما تدور اإلعالم وأجهزة .... تماما تغير ز زيع  ا المجتمع :الوز ر  قول   

 ومن ..ناحية من هذا ..وكارتون وأفالم ..مسلسالت صورة في عه ا تذ ع ال ضائية والقهوات

 أو للشغالة األوالد تربية مهمة وأوكلت دورها عن المصر ة األسرة تخلت قد ،أخري ناحية

  جد ال ..حائرا ضائيا االبن وأصبح واألسرة واألم األب دور وتال ي الخصوصي المدرس

 في واله خ اليهف ثقافة إ جاد في ندري أن دون  اركها لقد .. وجه  أو  ربي  أو  يلم  من

 ..اليهف ثقافة زورق في ركابا كلها أصبحها ىحت  راع 

 

 في عهف كلها األجهبية لسالتوالمس ..عهف في عهف كلها أفالم عليها  ذ ع التلي ز ون      

 دائما وتهتهي ..عهف في عهف كلها بالرسوم المتحركة وجيري توم أفالم وحتي..عهف

 اليربات من طابور وتكسير عظام  وتكسير الكبير القط علي الصغير ال أر بانتصار

 ال الذي األمر كي البطل حول كلها تدور األمر كية واألفالم!والمهازل والبواخر والطائرات

 اليهف أخبار إال تهشر ال والمجالت والصحف! بلطجة و عه ا كلها الدنيا في و طيح .. قهر

 !اليالم عن

 

 اليهف برامج علي تييش ستا ن والبالي واألتاري جيم ال يد و مثل اإللكترونية واأللياب    

 قهوات عن ناهيك ..ةالبلطج و اليهف دائرة في تدور كلها والدسكات الكمبيوتر ألياب حتى

 !.... و والبلطجة االنحراف وتمجيد اليهف في األوالد ووجدان عقول تغذي التي الدش
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 والذي ..اليهف ضد المهاعة نقص مرض :اسم  خطير مرض من نياني أصبحها حتى        

 !والشرب األكل مثل اليومية حياتها في مي  ونتيا ش اليهف مع نييش أصبحها

 

    

 أزرار علي األوالد  ضغط أن من بدال ..أمر كا مثل بلد في اليهف ثقافة تحولت لقد 

 من أمر كا أصبحت ىحت ..والمسدسات البهادق أزرار استبدلوها اإللكترونية األلياب ماكيهة

 عهها ساكتون نحن عز زي  ا هذه اليهف وثقافة !الصغير الشباب جرائم في اليالم بالد أكثر

 بجرعات نتجرعها التي اليهف ثقافة  د ن ال أصبح والمجتمع نقاوم أن نحاول وال ركنتح ال

 ( انتهى ..70. )  زائدة

 

 : وإضافة إلى ما هللكره الوز ر من أسباب اليهف

غياب أو تغيب دور المسجد عن اليملية التربو ة  لتحل محلها دور اإلعالم اليالماني 

 ائل  من مقرؤة و مسموعة ومرئية )الال د هي( ال اسد الماجن بمختلف وس

ومهابر المساجد فقد تخلَّت تحت الوطأة  التربو ة بل أما مهاهج التيليم وبرامج اإلعالم   

ء، ىاألمهية، والهجمة اليلمانية والضغوط الدولية عن القيام بأكثر واجباتها في تربية الهش

.فإلى اهلل دوافع الخير.وتهذ ب اله س وتربية اليقل وكبح نوازع الشر وتحو لها إلى 

 المشتكى

و اعلم أن الخير في بالدنا رغم هلللك موجود وال  قارن فسادها ب ساد الغرب عهد كل 

 مهصف.

 ((   و مكرون و مكر اهلل واهلل خير الماكر ن)) 

                                                 
  70  جريدة األهرام  2 يونيو2889    
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 ((واهلل غالب على أمرة ولكن أكثر الهاس ال  يلمون )) 

 

مسجد ل  تأثير سلبي على تربية أبهائها واعلم أ ها المربي  أن غياب أو تغيب دور ال   

 ، ف ي المسجد  تغذى الجانب الروحي واليقدي والخلقي ألبهائها .

و ال  ك أن أبهاءنا محرومون في هذه البالد من دور المسجد ومن تلبية الهداء في  

 الوقت الذي  جبرون في  على ز ارة الكهائس وتغزو عقولهم فكرة توحيد األد ان المراد مهها

 تذو ب المسلم والميل ب  عن الصواب 

 

 فاللهم اهدنا سبل السالم ودبر بها فإنا ال نحسن التدبير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .. قهابل موقوتة أمام أط الها

 وأختم هذا المبحث بهصيحة أم 

 لمشاهدي البرامج الكرتونية ، كتبت أم تحت عهوان : 

 : قهابل موقوتة أمام أط الها
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دافيين مسرور ن، وب رح أ يلوا التل از فقد حان موعد كان أط الي  تراكضون مت

سادة ـ ما هذه الساندي بل.. إنها )إحدى القهابل الموقوتة( داخل  وما أدراكم ـ  ا« ساندي بل»

عقول بهاتها وأوالدنا.. إنها رصاصة من سالحهم موجهة إلى صميم حياء بهاتها وصغيراتها 

المهشود. قد سلمها أط الها لهم  يبثون في وكلها غافلون عن سالحهم الموج  وهدفهم 

أخالقهم وعقائدهم وقد وضيوا السم في الدسم، فالقصة مسلسل كرتوني عن فتاة ـ كيادة 

أفالم الكرتون ـ تبحث عن أمها وهي تختار مههة اليمل كمراسلة صح ية وتساعد الهاس 

حداث والصور، فال تاة تلبس بقلبها الطيب.. إلى هها والكالم جميل.. ولكن الطامة في بقية األ

مظهرًا كل م اتن جسدها وهي رقيقة ناعمة جميلة « الشورت»بهطااًل قصيرًا أو ما  سمون  بـ

تتمهى كل فتاة أن تكون مثلها.. وهي باإلضافة لبحثها عن أمها تبحث عن حبيبها! )مارك( 

ق وال تتورع عن  رح مشاعرها ومشاعره كما في قصص الكبار ناهيك عن األ وا

والهمسات واللمسات والمالحقات وغيرها مما  جيل الصغيرات ال هّم لهن سوى إ جاد هذا 

 الـ)مارك( لييشن مي  مثل مغامرات الساندي. 



في الحقيقة غرت كثيرًا على ابهتي وأنا أراها تت رج ولكههي لم أجرؤ على مهيها ليلمي 

ًا أو فيد و  جيلهي أجد لهم عوضًا بوليها وولع األط ال بأفالم الكرتون وألنهي ال أملك د 

صالحًا مهها وأ ضًا لخوفي من الممهوع المرغوب هذا الذي  هددون ب  حياتها فسلمت أمري 

إلى اهلل راجية مه  تيالى أن ال  تمكن هذا السهم المسموم من اختراق قلبها الصغير الطري 

 عليها.  وكهت أنظر إليها جالسة أمام التل از واألسى  يتصر قلبي خوفًا

 وفي أحد األ ام قالت لي عهد عودتها من المدرسة وقد كان دوامها مسائيًا وقد فاتها 

 

فقلت « ماما أن ساندي بل قد انتهت ولم أرها الحمد هلل  ا»مسلسل )الساندي بل( هذا: 
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ألن »حبيبتي ال تر د ن رؤ تها؟ فقالت ببراءة األط ال:  لذات السهوات الخمس: ولماهللا  ا

( ستدخل الهار ألنها ال تغطي عورتها )تقصد الركبة وما فوقها( وأنا ال أر د أن  سوّد )ساندي

لست أدري أي ضحكة وأي فرح أطار «. وجهي عهدما أراها وأرى رجليها المكشوفتين

ماما  ر رة ال ت يل ما  إن ساندي بل  ا»بيقلي فأخذت أقبلها طو اًل واستملتها لتكمل فقالت: 

يتي ـ وهي ال تاة الشر رة حقًا في المسلسل ـ غير أنها تلبس لباسًا محتشمًا  حب  اهلل، أما ك

 ماما؟  أكثر من األخرى فهي مؤمهة أكثر من ساندي.. لماهللا  قولون عهها إنها  ر رة  ا

سبحانك إن وضيت سترك  حمي حتى  ! مهقذ اليقول ومهقذ القلوب سبحانك  ا ! اهلل  ا

 . ! من الشيء المحبب لله س

ماما )كيتي( ليست  ر رة و)ساندي بل( هذه إن تابت   ا»جبت ط لتي وقلت لها: فأ

 وسترت عورتها كما ت يلين أنت سوف تصبح فتاة ظر  ة مثلك. 

قلياًل فقط على فتاتي الصغيرة هللات اليقل الكبير واستودعتها حما ة اهلل  واطمأنهت

ن الصغار كاأل كال الطر ة سهلة وحمدت اهلل لترسيخ  حب الستر والحياء في قلبها وأ قهت أ

 الهقش مادامت صغيرة وبيد الكبر تتصلب و صيب تغيير الهقش عليها. 

وحيهما تهقش على قلب ابهتك الحياء وحب الستر وحب إرضاء اهلل، فإن هذا الهقش لن 

  زول مادمت قد استح ظت اهلل سبحان  علي . 

اء واإل مان مههم بمسلسل كرتوني فال تتركوا أوالدكم لكل ما هب ودب وأراد سلب الحي

 محبب األلوان واأل كال. 

بل راقبوا واختاروا ووجهوا فهذا جيد لو أن  ستر عورة وهذا سيهتصر لو استيان 

باهلل وهذا اليمل خير و رضي اهلل.. ضيوا اهلل أمامهم في كل ما  يملون وفي كل مكان 

تتركوها لكل عابث مبغض  صب فيها عقولهم وقلوبهم بمراقبت  تيالى وال  املئواحولهم.. 

 سّم  وهو  ظهر االبتسام والود لهم. 

عساكم تحصلون على مؤمهين صالحين فتهالون ثواب تربيتهم بداًل من إطيامهم 
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وتسليتهم فهذا واهلل أقرب إلى تربية الكالب المدللة والقطط، أما األوالد فهم عقول وقلوب 

 ياء والجد واليمل وا غلوهم باهلل ومرضات ، عن ومبادىء ثم أجسام م ردهم اإل مان والح

 

الليب المستمر والطيام الذي صار لهم اليوم همًا جلياًل . وبيد فكل راع مسؤول عن 

رعيت ، فانظر إلى رعيتك فإن كانوا حيوانات مدللة فستسأل عن طيامهم وأجسامهم، وإن 

قيمهم، فاطلبوا ما  رضيكم كانوا بشرًا فتسأل عن عقولهم وقلوبهم وعقائدهم وأوقاتهم و

وإن كان رضا اهلل  رضيكم فيليكم اإلسراع، فالوقت  مر واألحجار تتصلب بسرعة والهصيحة 

وكررها ثالث «  الدِّيُن النَِّصيَحُة : » -  -للمسلم واجبة وحسبها قول نبيها وحبيبها محمد 

 . 72( مرات

 : فهخلص ما سبق

ا , وأفكارها , ومعتقداتها , أن هناك أجهزة خطرة توجه إلينا سمومه 

بأساليب علمية مدروسة . وفي غفلة منا ُصّدرت إلينا فوجدت رواجا , فأتت 

 ثمارها الحنظلية .

 .؟!  فلذات أكبادنافهل  سنترك لها تربية 
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  أخطار في المواد التيليمية

 
                                                 

       استفدت ونقلت في هذا الفصل من بحث على الشبكة اإلسالمية
بعنوان المخاطر التربوية لوسائل التعليم والتربية في الغرب              
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 أسس ومهاهج التيليم في الغرب :

 جدر بها قبل أن نبحث خطر  المواد التيليمية في المدارس الغربية على أبهائها أن 

 نتساءل ليتضح لها الخطر جليًا . 

 

 ؟!لماهللا أنشأ الغرب مدارسا لهم في د ارنا 

 :فيجيبها القس زو مر 

ون من المدارس المسيحية فالبد ان نهشئ لهم المدارس }ما دام المسلمون  ه ر

اليلمانية ونسهل التحاقهم بها، هذه المدارس التي تساعدنا على القضاء على الروح 

 {(71)  االسالمية عهد الطالب

 : المستشرق "  انلي" جيبهاو 

لى هذه اليقيدة التي قضت عوتخضيوا  وكت  وتقضوا  اإلسالمأن تغزوا  أردتمن إ }

  ن وس الشباب المسلم إلىاليقائد السابقة والالحقة فيليكم أن توجهوا جهود هدمكم  لى كعل

وكتابهم القرآن، وتحو لهم عن  ، روح االعتزاز بماضيهم الميهوي بإماتة اإلسالمية،مة ألاو

المغ لين مههم والسذج  إالكل هلللك بواسطة نشر ثقافتهم وتار خهم، وحتى لو لم نجد 

 .{ (73)صانهاغلك انا، ألن الشجرة  جب أن  تسبب لها في القطع أحد أوالبسطاء مههم 

 :  المبشر"تكلي" جيبهاو 

 إنلتيليم الغربي اليلماني، االمدارس، وأن نشجع على األخص  إنشاء} جب أن نشجع 

 إن، اإلنجليز ةحيهما تيلموا اللغة  واإلسالمكثير من المسلمين قد تزعزع اعتقادهم بالقرآن 

  {(74)مدرسية الغربية تجيل االعتقاد بكتاب  رقي مقدس أمرا صيبا جداالكتب ال

: المستقبل اليلمي والتربوي ألبهائها في الغرب
                                                 

 72  الغارة على العالم االسالمي ص82 

  73  االتجاهات الفكرية المعاصرة ص 92  

 

  74 االستعمار والتبشير ص88
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التيليم  ونتلق  هم، ألنمقلق  في الغرب تترعرعالتي  فلذات أكبادنامستقبل إن     

ة عهصر ة ينظرة علمانية وتحكمها نزعة قوم القضيةوالتربية في مجتميات تهظر إلى هذه 

طلباتها وتوفير األجواء واالحتياجات اليلمية  تلبيةفي تياملها مع المسلمين، تتهرب عن 

إنهم  ، بل تهم الد هيةاالذي  هسجم مع قّيمهم وميتقد وبالشكلالمهاسبة للطلبة المسلمين 

، وفوق هذا  ومن ثم إضياف الهو ة اإلسالمية لد هم غربي ،ال المجتمعفي  ون تذو بهم حول

  ختلف م هم التربية بيهها وبيههم .

 :عهد القوم  التربية م هوم

اإلسالمية والغربية ـ على طرفي نقيض في الهظرة إلى التربية  ـالمدرستان  تقف

تيتمد القيم الد هية أساسًا للتربية السليمة وتيتبرها أسمى  اإلسالميةووسائلها. فالمدرسة 

 .التربيةأنواع 

فإّنها تيطي للد ن دورًا  والماد ات،القائمة على أساس المادة أّما المدرسة الغربية  

 فيها من مهظور علماني.  الدراسيةهامشيًا جدًا في التربية و جري تدر س المهاهج 

 تكو ن الط ل وتقو م تربيت ، علىعلمًا ان المدرسة تيتبر عاماًل تربو ًا مهما  يمل 

ا سلمت المهاهج الدراسية وتوالها أ خاص فإهلل ( ،75فهي عمل تربوي مؤثر تأثيرا مبا را )

 في تكو ن جيل سليم واليكس باليكس. أثمرتمخلصون 

 

 : التيليمية في الغرب واألسس القوانين

في بالد الغرب هي نظم علمانية غير د هية تيتبر أن للد ن دورًا ثانو ًا  التيليمية الهظم

 - فقط إلى تار خ األد ان رةباإل اوتكت ي في مهاهج دروس الد ن ، اإلنسان حياةفي 

 .نصرانيامن مهظور غربي  - اإلسالموضمهها 

 

                                                 
 75  انظر شكل ) 9 (  العوامل المؤثرة
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 : في ألمانيا التيليمية الهظم

والبروتستانتية الغالبية  الكاثوليكيةمثاًل تد ر الكهائس  كألمانياوفي بيض البلدان  

ة ( األط ال واالبتدائية مهحتها الدول76)ور اضمن مدارس المرحلة األولى  %80اليظمى ـ 

الدعم المالي لها. اّما المهاهج التيليمية  تقد ممع  أ ضاصالحية إدارة  ؤون المهاجر ن 

 إليهمالتربو ين الهصارى والمستشرقين عهدت  منفتضمها لجهة خاصة غالبية أعضائها 

(، ولذلك 77في المدارس الحكومية!!) اإلسالمي الد نتحضير وإعداد مههج دراسي للتيليم 

 باألخطاءألمانيا وغيرها من الدول الغربية مليئة  في اإلسالميم الد ن نجد أن مههج تيلي

 .والتشو   والتحر ف 

األلماني  هص على حق الجالية الد هية في إعداد وتدر س  الدستورأن  ورغم   

بها. إاّل أن السلطات األلمانية تتجاهل حق الجالية اإلسالمية في هلللك  الخاصةالمهاهج الد هية 

بحضور ميلمين مسلمين إاّل في مدارس المرحلة الثانية لتدر س لغة األم، وعلى  تسمحوال 

من قبل الكادر  اإلسالميلتيليم الد ن  األسبوعهلللك جرى تخصيص ساعتين في  هامش

 المسلم. التيليمي

السلطات سمحت للحكومة  أنمع بروز مشكلة أخرى وهي  تزامنأن هلللك  غير  

األتراك  شكلون الغالبية اليظمى من الجاليات اإلسالمية فيها ـ  نالمسلميالتركية ـ نظرًا لكون 

وضع المهاهج الدراسية الد هية ميتبرة هلللك تكر سًا لحق الجاليات  لجهةبالتياون مع 

!! حيث رفض المسلمون األتراك هلللك ألن   تجاهل حق المهظمات الدستورياإلسالمية 

ختيار الكادر التيليمي وخشية أن  قع امههج والتي تمثلهم في إعداد ال اإلسالميةوالمراكز 

إلى  والقائمةتحت تأثير ميلمين علمانيين  رتبطون بالهظم  الميمول بها في تركيا  أبهاؤهم

 (.78أساس اليلمانية)

                                                 
  76  جورجن نيلسون ـ مسلموا أوروبا الغربية _ نقال عن الشبكة اإلسالمية

  77  د. محمد علي ضناوي ـ األقليات اإلسالمية في العالم ص56

          78    مسلموا أوروبا الغربية، ص59
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 :همسافي ال التيليمية الهظم

 وفي الهمسا ال  ختلف الوضع كثيرا عن ألمانيا حيث أنها تتلقى الدعم المادي

ألمانيا في كثير من القوانين ، غير أن الهمسا تيترف  الهمسا لمانيا  فلذا تتبعمن أ والميهوي

، ال  ثبت حقا جوهر ا وال  حقق استقالال في تهشئة وتربية فالهللات باإلسالم اعترافًا اعرجًا 

أكيادنا، فهم األوصياء األول على فلذات أكبادنا بما  دفيوه من مساعدات ومهح لألط ال، 

في رفع وصا ة األبو ين عن أط الها وإ داعهما في دور الرعا ة مع المتشرد ن فللدول الحق 

وال ار ن من أسرهم وهكذا  جد المسلم ن س  أمام قانون  كلي  يترف باإلسالم ال بحقوق 

 الوالد ن على أوالدهما وال لألوالد على أبائهم .. ف اقد الشيء ال  يطي .

 ادة من اعترافهم باإلسالم ف ي المدارس وإن كان ههالك من بوادر خير من االست

 الخاصة التي تحافظ على هو ة فلذات أكبادنا.

 :في فرنسا  التيليمية الهظم

على حق الجماعات الد هية في تأسيس مدارس خاصة بها  القوانينفرنسا تهص  وفي

فتأسست مدارس كاثوليكية  ، حكوميةمالية  مساعدات وبدون الحكوميةإلى جانب المدارس 

تأسيس أ ة مدرسة إسالمية في  2990وبروتستانتية و هود ة، غير أن  لم  سجل حتى عام 

الحكومية ألسباب مالية  المدارسأبهائهم إلى  إرسالح المسلمون (، حيث  رّج79فرنسا)

 في الغالب !! "صرفة 

 : افي بر طاني التيليمية الهظم

من قانون التيليم في عام  وبيد تيد ل المادتين السادس والسابية بر طانيافي  أما

الد ن المسيحي إجبار ًا في كل ال صول الدراسية. ونص التيد ل على  تيليمأصبح  2988

( حيث تحتم على أكثر 80الطقوس المسيحية في التجمع الصباحي للتالميذ) ممارسةإلزامية 

                                                 
 79  المصدر السابق، ص35

 80  مجلة العالم ـ لندن العدد 254/كانون األول 9188 
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في  تلميذ مسلم  درسون في المدارس البر طانية أن  واظبوا على الحضور مليونمن نصف 

 المسيحية ـ كما تحتم عليهم حضور حصص تيليم الد ن المسيحي. الصباحيةالتجميات 

ضّجة كبيرة في أوساط الجاليات اإلسالمية وقدموا مذكرة  التيد لأثار هذا  وقد       

فيها مطاليبهم التي كانت في مقدمتها إع اء أبهائهم من   رحواإلى السلطات الميهية 

الصباحية وفي حصص تيليم الد ن المسيحي، وتوفير  لتجمياتاالطقوس المسيحية في 

 الصباحية الخاصة بهم. تجمياتهمالتسهيالت لهم القامة 

القوي هذه السلطات على التراجع عن هذه السياسة التي  المسلمينحمل تحرك  وقد

 (.82للتالميذ ) واضحًاكانت تشكل تهصيرًا 

 :صة ما  درس  أبهاؤنا عن اإلسالم خال

  -التار خ  – درس  أبهاؤنا عن اإلسالم في هذه المدارس خاصة  في كتب  إن ما

واالجتماع  وغيرها خالصت  : أن الد ن اإلسالمي صهي  محمد و است اده من رحالت  إلى 

بالد الشام حيث اليهود والهصارى ، وفي اإلسالم  تزوج الرجل أربع نساء ، والمسلم  صلي 

  زني  وال  أكل الخهز ر ، هذا م هوم كتب المدارس  ، خمس مرات ، وال  شرب الخمر وال

لترى الصورة التي رسموها لرسولها    -في نها ة هذا ال صل  -(1وانظر الشكل رقم )

_أخزاهم اهلل_  كما أنهم   صورن  في هللهن الدارسين ، رجال أسودا طو ال ، جّمع قطاع 

لهم الههب والسلب ، ووعد من  قتل  الطرق من اليرب واستطاع أن   تح بهم البالد ، وأباح

 بالجهة . 

 :خطر فقد اللغة اليربية 

اللغة ثقافة نابية من الحضارة وميبرة عهها ، ولغتها هي لغة القرءان التي  رفها 

بالتحدث بها ، و في مرحلة التيليم األساسي  همو عقل الط ل وتتكون لد   ملكات التيبير 

أ الط ل بييدا عن لغة القرءان ، و تيلم لغة تؤثر على لغة وأخطر ما  في هذه المرحلة أن  هش

                                                 
 81  المصدر السابق    



 985 فلذات أكبادنا الحقوق 

القرآن فكم من أبهائها في الغرب قد فقدوا لغة القرآن وأصبحوا أعاجم اللسان ، إهللا تكلموا 

 جملة باللغة اليربية خرجت من أفواههم ركيكة وإهللا خاطبتهم ال  كادوا   همون جل كالمك .

 وال حول وال قوة إال باهلل . 

عجب أن  كون من أصف حالهم من أبو ين عربيين !  فلو كان أحدهما أعجميًا ومن 

 لكان األمر هيهًا ولكن هذا هو الواقع الذي  جسد لها حجم المأساة !. 

إن فقد اللغة اليربية مصيبة كبرى ، قد  تؤدي بالولد إلى الك ر، وبالوالد إلى نار جههم 

"   َكَفى ِباْلَمْرِء ِإْثًما َأْن ُيِضيَع َمْن َيُقوُتقال : " حذرنا ف - -:ألن  ضيع ولده ! ، ورسولها 

والضياع هها هو ضياع الد ن ، فيهدما   قد الولد القراءة والكتابة  باللغة اليربية تهقطع 

صلت  بالقرآن الكر م والهدى والهور المبين ، و  قد القدرة على فهم القرآن والحد ث 

ق للغتها الجميلة ، فإهللا أراد أن  تيلم د ه  هللهب إلى لغة الشر ف ، و  قد اإلحساس والتذو

 أجهبية  ، ولربما وقع فر سة لمستشرق حقود قاده بأفكاره إلى الهاو ة .

 ومن الذي هيأ ل  أسباب الشقاء؟! . لسبب من ؟!وا

: من كان ال  تحدث مي  في البيت إال باللغة األجهبية ! ، من كان   تخر بأن   والجواب

 بح أعجميا اللسان !! من زج ب  إلى مدارس القوم !!!ولده أص

 

 :خطر عظيم على مستقبل أوالدنا 

 وفوق هذا فمستقبل أبهاؤنا في خطر عظيم .

إلى مرحلة  دراستهمإلى أن  نادرًا ما  صل التالميذ المسلمون في  اإلحصاءات تشير »

كمال ن درسوا في بالدهم وأتوا إلإاّل الذ  بالجامية  لتحقون الثانو ة اليامة، ومن ثم فإنهم ال

الها ئة المسلمين إلى مستو ات علمية مت وقة،  وصولدراستهم وهذا  يهي عدم إمكانية 

 أنالجالية المسلمة تحتل مواقيها الخل ية وبما  وستظلومن ثم سيظلون كآبائهم في الظل 

ضاناتها ومصانيها ألوروبا خروج األط ال المسلمين من ح بالهسبةهلللك  يهي بالدرجة األولى 
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من  لالنتهاءستلزم تكثيف الجهود في ال ترات الدراسية األولى ا مماالتربو ة في سن مبكرة 

 (.81) « خرج من سطوتهم أنقبل  الط لصياغة وتشكيل 

فهتج عن هلللك أ ها الوالد الحهون : أن الكثرة الكاثرة من أبهائها في الغرب ال  صلون 

 جهون إلى المدارس الحرفية فهكسب نجارا وسباكا وطباخا و ..إلى التيليم الجاميي ،  بل  ت

. .  وفي الغالب ليس السبب في هلللك عدم هللكاء أبهائها بل إهللا وهذا من الخطورة بمكان  

عوملوا باليدل وهيئة لهم األسباب كانوا من الهوابغ ، و ت وقون على أهل اللغة  أن سهم 

مدرسين _ أو من بيضهم _ دورا في التحكم في ولكن في الغالب تليب اليهصر ة في ال

درجات الطالب والمدرس ل  الحر ة المطلقة في تحد د مستوى الطالب  .. وكم سمع أولياء 

األمور من المدرسين : تر دون  أبهاءكم  جلسون على المكاتب وأبهاءنا  تخرجون حرفيين .. 

ن واأللمانيون وال رنسيون عهدهم هذا الكالم من الواقع وليس في  أدنى مبالغة فالهمساو و

من اليهصر ة ما ال  خ ي على هللي لب . عهصر ة على أبهاء جلدتهم ، فما بالها إهللا كان من 

 قارة أخرى فما بالها إهللا كان مسلما ؟!

 

 :الهظر ات الهدامة 

كما أن فلذات أكبادنا  درسون  في هذه المهاهج الغربية الهظر ات الهدامة      

باحية ل ر د) اليهودي الهمساوي (. والهظر ات التي تتيارض مع  د هها الحهيف كالهظر ات اإل

 كهظر ة دارون ، وغيرها ..

ف ي الهمسا مثال  درسون لهم نظر ات فر د في اإلباحية واليلقات الجهسية ، ثم     

د  قولونا للبهت المسلمة : " جسدك ملكك أنت وحدك ، أنت حرة في  ال تستأهللني والدك أو أح

في هلللك.  كل هلللك تحت مسمى الحر ة ، و درسون لهم اليالقات الجهسيةعلى أنها  يئا 
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 ضرور ًا  كالماء والهواء ، والزواج ليس ضرور ا ، بل الزوجية قيدا . . 

وهكذا  ييش أبهاؤنا في صراع بين ما  تيلمون  في البيت من الحالل  والحرام  وبين 

الهظر ات . وما  تيلمون  في المدرسة تهواه األن س  ما  تيلمون  في سن المراهقة من هذه

 و صب لهم بطر قة مههجية ، فيبقى الولد في صراع !!

 

 : أخطار في التيليم الجاميي والبيثات التيليمية

وإن قلة األخطار في التيليم الجاميي من ناحية  اليهصر ة أال أنها تأخذ ثوبا أخرًا    

واليلمية .. فكم من ماكر  ر د أن  روج و صدر  مذهب   في الخطورة  الد هية واألخالقية

ال كري إلى  جهالء اليالم الثالث ! وكم من صاحب عقيدة فاسدة  ر د أن  كسب رسوال  هشر 

مذهب  الباطل في بالد اليالم اإلسالمي !  ، وهل ههاك فرصة أعظم من  أتي  طالب تحت 

قع تحت برنامج أكاد مي مدروس وعلي  أن تأثير   ،  إن كان قد درس في بالد الغرب فقد و

 ضع لمسات  األخيرة . أما إهللا كان مبيوثا من قبل بالدنا فقد اختير بدقة من قبل المسؤولين 

 المزروعين في بالدنا لخدمة المستخرب الذي  سمون  مستيمر ..

سين  ولقد جهيها من البيثات التيليمية كثيرا من  الحهظل كأمثال أبو مرغر ت  ط  ح    

 وعلي عبد الرازق وغيرهم الكثير كانوا ومازالوا في بالدي  ملكن مقاليد األمر .. 

 

ولألسف قد نجح اليدو في أن  حتلها فكر ا بيدما فشل في غزونا عسكر ا مرارا 

ومرارا  ، فأصبح  ضربها بأناس من جلدتها و تكلمون بألسهتها ولكن قلوبهم وعقولهم مع 

 لي  راجيون ..عدونا فإنا هلل و إنا إ

 

هل آل أمرنا إلى ما نحن في   إال من جراء الغزو ال كري  عن طر ق التيليم ؟! ، إن  

الغزو الذي وصل إلى عقر دارنا عن طر ق المدارس األجهبية .. ولذلك بذلوا الجهد و المال 
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 إلعدادها لضرب المسلمين . –أو التي عهدها استيداد  -في اصطياد اليهاصر المؤهلة 

 

 ..  كيف نأمن على أبهائها أن  يلمهم هؤالء الذ ن  مكرون لها مكر الليل والههارف

   ربها عز وجل:إن  لحق عليها أن نتدبر قول 

 

 (83...{)اَل َ ْرُقُبوَن ِفي ُمْؤِمٍن ِإاّل َواَل هلِلمًَّة َوُأْوَلـِئَك ُهُم اْلُمْيَتُدونَ } 
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 (2شكل رقم )

 صورة محمد بزعمهم وتاريخ وفاته

 . وفي األعلى التوسع اإلسالمي  كما هي في مناهج دولة النمسا
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 : الخاتمة

 

 الحمد هلل الذي تتم بهيمت  الصالحات ، قد تم هذا البحث الذي عهونت ل  بـ : 

 واألخطار المحدقة "" فلذات أكبادنا الحقوق المقررة 

في بابين  مال على سبية فصول ، وتماما لل ائدة ، أضع هذه الخاتمة ضمهتها  

 خالصة هذا البحث  والتوصيات الالزمة :

 :الباب األول 

 مل حقوق الولد من قبل أن  ولد حتى  شب و ستقل به س  إلى ما بقي من حيات  ،  

 ى أن َ توفى اهلل إحدى الطرفين .وهلللك ألن عالقة الوالد ن بولدهما مستمرة إل

 

 وقسمت باب حق الولد إلى ثالث فصول :

: في  إثبات أن للولد حقوقا  فرضتها  ر يتها الغراء ، كما للولد حقوقا  ال صل األول

ميلومة ، وحقوق  الولد في هذا ال صل قبل أن  ولد أي: في فترة اليدم أو فترة عالم الذر ، 

في هذه ال ترة من المهح الربانية للمسلمين ، ال توجد في أي   وأ رت إلى أن تلك الحقوق

 قانون بشري ، فُحَق ألهل اإلسالم أن   خروا بها .

 :أهم تلك الحقوق 

اختيار األم التي ستكون لهذا الولد، التي ستشترك األب  في اليملية التربو ة ، وبيهت 

، وأهمها أن تكون هللات د ن ،  رياالشروط التي وضيتها الشر ية في عملية االنتقاء واالخت

وإن  من تمام  االختيار  أن تكون ، هطلقها وأساسها في تربية األوالدليكون الد ن هو م

 سليمة الجسم ، ودودا  ولودا  من أسرة هللات صالح وحسب ونسب.
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و جب التحري والتمهل في الزواج ألن  حق لها ولذر تها . و ستيان في التحري بأهل 

ح . كما أن من حق الولد أن  يد  ل  البيت المسلم في الحي المسلم، ليهشأ في اليلم والصال

 مجتمع  حافظ علي .

 

 : من الباب األول وفي ال صل الثاني

هللكرت حقوق الط ل المسلم وهو في الرحم إلى البلوغ : من أول المحافظة علي  في 

 يطان الرجيم .حالة ميا رة الزوجة بالتضرع إلى اهلل أن تجهب هذه الهط ة الش

ثم من أهم هذه الحقوق أن  سمى باسم حسن ، ألن لكل إنسان نصيب من اسم  ، 

وألن هذا االسم سيالزم  طوال حيات  ، وفصلت في هذا ال صل ما  ستحب وما  كره من 

 األسماء.

ثم أثبت أن من حق  أن  هسب  األب أي  ثبت ل  الهسب ، وأن  خته  ، ووضحت حكم 

 للذكر واألنثى .الختان بالهسبة 

كما أن  من أظهر الحقوق أن  يلم  القرآن و يودها على اليبادات من صالة وصيام ، 

 ومن حق  أن  يتهي ب  و يلم  ال روسية وما في حكمها في اليصر الحالي .

 ثم ختمت هذا ال صل بحق الرعا ة إلى أن  شب و يول ن س  .

 

 : األول لبابل متمما  لما قبل  وخاتما ال صل الثالثثم جاء 

و أهمها تزو ج  إن كان األب مقتدرا    بيد البلوغ إلى ما بقي من الحياةمن حق  وفي  

وأثبت هلللك بدليل  ، ثم  الهصح  و اإلر اد ما بقيا على قيد الحياة ، وختمت هذا الباب بدر من 

 الهصائح أسأل اهلل أن  ه ع بها  .
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 : األخطار المحدقة  الثاني: بابال كانثم 

في أربية فصول :  مل  كل فصل على نوعية من األخطار التي ال  ستهان بها 

 ،هللكرتها  لهقي فلذات أكبادنا و التها  :

 

 أخطرها  : فلذات أكبادنا و: عن األخطارالتي  تستهدف عقيدة  ال صل األولفكان 

 كش ت في هذا ال صل نوا ا المهصر ن وخططهم وأهدافهم .  :التهصير

ر على عقيدة الوالء ولبراء من مجاورة القوم وإل هم وإلف ماهم علي  ثم وضحت  خط

 ليحذر.

 

 في  المهجر : أوالدنا: عن األخطار التي تستهدف سلوك  ال صل الثانيثم كان 

وكان على راسها الحياء ، فبيهت مهزلت الحياء في  ر يتها الغراء ومكانت  لييود 

 أخطار القوم وانيدام الحياء عهدهم لكي نحذرهم .  الوالد ن أوالدهم على هذا الخلق ، وكش ت

ثم بحثت في هذا ال صل  أ ضا الجر مة وميدل تصاعدها في المجتمع الغربي المتسيب 

 من الخلق والد ن وحذرت من اليدوى مههم باسم الحر ة  .

 : ال صل  الثالثثم بحثت في هذا 

ف والمجالت وبرامج التل از ، أخطار المواد اإلعالمية والثقافية : تهاولت خطر الصح

 بشيء من الت صيل ، ثم أخطار مسلسالت الكرتون وبرامج األط ال وأثرها على األط ال .

ثم ختمت هذا ال صل بآثار اإلعالم السيئة  ، وبالثمار التي جهيت من وراءه مع الهصح 

ون وتوجيهم في البيد عن هذا الخطر الهدام ، ووجوب مراقبة أبهائها في ما سميون و شاهد

 لما  ه يهم . 

 ثم جاء ال صل الرابع :

 متمما لباب األخطار المحدقة ، وخاتما للبحث ، تهاولت في  :
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األخطار التي في المواد  التيليمية موضحا الغزو  ال كري عن طر ق التيليم ،وأسس 

يض األخطار التي  كون مصدرها  المدرسة أ ومهاهج التيليم في الغرب ، ثم وضحت ب

لشارع  أو البيت أو  شترك بيضهم فيها مع البيض اآلخر ، موضحًا خطرها على تربية وا

 فلذات أكبادنا .

 توصيات للمقيم في بالد الغرب  .

بيد هذه الدراسة للحقوق الواجبة عليها نحو أبهائها واألخطار المحدقة أوصي بهذه 

 الوصا ا ، التي تيتبر نتيجة هذا البحث :   

 

ألب .. أ تها األم .. أ ها المربي ممن ابتلي باإلقامة في هذه البالد، فاعلم إن كهت أ ها  ا

أن اإلقامة في هذه الد ار ال تجوز إال لمن  ستطيع إظهار د ه ، و أمن تلك األخطار التي 

هللكرت في البحث على ن س  وأهل  ، وفي حالة الضرورة فقط  وكما هو مقرر في األصول 

 تقدر الضرورة بقدرها. 

 

من هها  كون  اليالج الجذري لتلك األخطار هو اليودة لمجتمياتها اإلسالمية ، وتوفير ف

 البيئة الصالحة لتربية أبهائها وتهشأتهم تهشأة  إسالمية سليمة بييدا عن مخاطر القوم .

  -وهذا هو االستثهاء  -وحيث أن بيض مجتمياتها ال  أمن فيها المرء على د ه    

وجب أن نهصح هلل فهقول  -بيذر وبغير عذر  -هذه الد ار مسلمون وحيث أن  موجود في 

 وباهلل التوفيق :

اغرس في ابهك عقيدة التوحيد فهي المهمة التي أرسل من أجلها المرسلين لتحصه   -

 من المبشر ن والماكر ن .

 

اغرس في ابهك عقيدة الوالء والبراء الوالء هلل و اإلسالم والمسلمين والبراء من  -
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ك ر والكافر ن . وإ اك أن تهتقص بالد اإلسالم وتمجد الغرب وحضارت  المز  ة وعلمهم ال

فتؤصل  في   -كما   يل كثير من اآلباء بجهل أمام أبهائهم   -ومظهرهم وغير هلللك أمام ابهك 

 حب الك ار وتقليدهم واحترامهم   بسوء تصرفك وأنت ال تدري .

 

ة وال وقية ،  بما في صدورهم من اإل مان اغرس في ابهك وابهتك الشيور باليز -

واإلسالم حتى ال  ههزم أمام القوم ، وبقدر اعتزازك باإلسالم في البيت  كون هذا الشيور في 

 أوالدك .

 

جهب أوالدك مدارس القوم وعليك بالمدارس اإلسالمية أو اليربية وإن كل ك هلللك  -

 .رس القوموإن كان مستواها أدنى من مستوى مدا الجهد والمال 

 

د أوصي المراكز والجمييات األهلية أن  هتموا بإنشاء المدارس وأن ال  خلوا مسج -

أو مهتدى من دروس نها ة األسبوع ل لذات أكبادنا، ومن المهم بمكان إ جاد 

 في جهبات فلذات أكبادنا. المدرس القدوة الذي  ربي الجانب اليقدي والخلقي



بالمراكز والمساجد اإلسالمية ، في اليطل وفي  مدكأوالأربط أ ها األب أ تها األم  -

األ ام الياد ة ، ف ي صالة الجمية  اصطحب ابهك ميك  بقدر اإلمكان ، حتى ال   هم أن 

 الدراسة مقدمة على الصالة ، فيقدم الدنيا على الد ن ، أو  كون الد ن عهده في وقت ال راغ .

ت أمام  قلدك ، وقس على هلللك كل األخالق كن أنت القدوة لولدك ، واعلم أنك إهللا كذب -

. 

 وهلللك من خالل القصص  –اغرس حب اإلسالم في ن س أوالدك ، وحب الرسول  -

 اإلسالمي المختار ، واغرس في  حب الصدق واإلخالص والوفاء وطاعة الوالد ن ...
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 – ا غل وقت فراغ  بالم يد من األعمال والر اضات ، فال راغ م سدة  قول الشافيي -

 " . إن لم تشغل ن سك بالطاعة  غلتك بالميصية: "   -رحم  اهلل

 

 اجيل لبهك وردا  وميا من القرآن ، وتياهد مواظبت  على هلللك وكافئ  ولو بالثهاء . -



 _ : صلى اهلل علي  وسلمطبق حد ث الهبي _ -

ِرُبوُهْم َعَلْيَها َوُهْم َأْبَهاُء َعْشٍر ُمُروا َأْوالَدُكْم ِبالصَّالِة َوُهْم َأْبَهاُء َسْبِع ِسِهيَن َواْض"   

"  ، وفي سن اليا رة  شير الط ل بأعضائ   التهاسلية، لذا مهم َوَفرُِّقوا َبْيَهُهْم ِفي اْلَمَضاِجِع 

 الت ر ق بيه  وبين اخوت  في ال راش . كما  جب أن تيلم  أدب االستئذان  قال تيالى : 

 (.84.. {)هُكُم اْلُحُلَم َفْلَيْسَتْأهلِلُنوْا َكَما اْسَتْأهلَلَن الَِّذ َن ِمن َقْبِلِهْم َوِإهلَلا َبَلَغ االََْْطَ اُل ِم }

علم ولدك حدود اليورة ، وال تجيل   خلع مالبس  أمام أحد ال في البيت وال خارج  .  -

 في القوم . افالُيري مت شي

 

ما  شترون من  أطيم أوالدك  حالال ، وحذرهم من الحرام وعلمهم أن  تحروا  في -

 " .َمْن َنَبَت َلْحُمُه ِمْن ُسْحٍت النَّاُر َأْوَلى ِبِه   "  القوم ليهشأوا على الحالل وعلم  أن :

 

حبب إلى ابهتك لبس الحجاب . فهو رمز الي ة والحياء ، وعلمها أن  فرض اهلل  -

حتى تشير وليس عادة ورثهاها في بالدنا عن األمهات ، واتبع في هلللك التدرج المدروس 

ال تاة فيما بيد أن  جزء مهها ، وال  هبغي في أسوء الظروف أن تترك البهت بيد البلوغ بدون 

 حجاب فاهلل اهلل في أعرض المسلمين  .

                                                 
 51(  النور : 84 
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 أ ها األب .. أ تها األم .. أ ها المربي .. 

وضيت بين أ د كم  بيض أسس التدارك وعليكم مرعاة حقوق فلذات أكبادكم المقررة 

األول ، ووقا تهم من األخطار المحدقة التي هللكرت في الباب الثاني لتهالوا رضى اهلل  في الباب

 أواًل ثم بر أبهائكم في حياتكم وبيد مماتكم . 

وبهذه الوصا ا أكون قد ختمت بحثي هذا فإن أصبت فمن اهلل وبتوفيق  وإن أخطأت 

 فمن ن سي والشيطان واهلل ورسول  مه  براء.

صو ب من كل من اطلع على بحثي هذا خاصة أهل اليلم وطالب  وأطلب الهصح والت 

 فالتقو م  والتصو ب عهدي أحب إلي من تركي على خطئي ، لكي  ؤتي البحث ثمرت  . 

هذا  وأرجو من اهلل أن أكون ممن  طلبون اليلم على بصيرة وصواب ، وأقول كما قال 

 الصالحون رجاء أن أكون مههم

 يوبي " ." رحم اهلل من أهدى إلي ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وهذا هو بر دي اإللكتروني : 

alkhattib@hotmail.com. 
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