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 كوم الطفل قبل والدتىح

ِظؾَِّفمُعْؾُؽماظٖلَؿوَواِتمَواْظَلِرٔضم}:مماظؽرؼؿمطؿوبِفميفماظؼوئٔؾم،ماظعوٌنَيمربِّمٓمايؿُدمممممم

ـِمَؼَشوُءماظٗذُطقَرم ـِمَؼَشوُءمٔإَغوّثومَوَؼَفُىمِظَؿ ُٓمٔإالَّمإظَفماَلمأِنموَأذفُدم،م{َؼِكُؾُؼمَعومَؼَشوُءمَؼَفُىمِظَؿ ما

ممَظُفمَذرؼَؽمالموحَدُه َصؾِّمودؾِِّؿمماظؾَُّفٖؿم،موردقُظُفمَسؾُدهمحمؿّداموغؾٖقـومدقَِّدغومأٖنموَأذفُد،

ـٔم.مموبؤرْكمسَؾقِف ـِمَتِؾَعُفِؿمبنحلوٕنمإَظكمؼقٔمماظدِّؼ موسَؾكمآِظِفموصقِؾِفم،موَع

مم:مم دــــوبع      

موآؼٌي)سزموجؾ(مدـيمعـمدــمآممؿؿومالمذؽمصقفمأنماظزواجص عـمميفماًؾؼم،

موػق م، موعقـوْقمطؾريٌةمعلؽقظقٌيمآؼوتف ـَماإلدالُممذرسُفم،مشؾقٌظم، معـماظزوجنٔيمطْؾمظقلؽ

مو م، مورمحي ماظؾعضميفمعقدة مبعضفؿو مدؾقًؾإىل مظقؽقن مومظؾؿـودؾو م، يقوةماادؿؿرار

م.اظؾشرؼيم

واتلوًضومععماظػطرةماإلغلوغقيم؛مصننمطؾمإغلونمؼرشىميفمذرؼيمعـمبعدهمتؽقنمدؾّؾوم

ـِمآَؼوِتِفمَأِنمَخَؾَؼمَوِع}:ممحقٌمؼؼقلمدؾقوغف ،بعدممموتفمميفمبؼوءمذطرهم،موادؿؿرارمأثره

مٔإٖنمِصلمَذِظَؽمَظكَؼوٍت مَوَرِحَؿًي مَعَقٖدًة مَوَجَعَؾمَبِقـَُؽِؿ مٔإَظِقَفو مِظَؿِلُؽـُقا مَأِزَواّجو مَأِغُػِلُؽِؿ ـِ مِع مَظُؽِؿ

ـِمَأِغُػِلُؽِؿمَأِزَواّجومَوَجَعَؾمَظ}،موؼؼقلمدؾقوغفم:م{ِظَؼِقٕممَؼَؿَػؽَُّروَن ـِمَواظؾَُّفمَجَعَؾمَظُؽِؿمِع ُؽِؿمِع

ـَماظطَّقَِّؾوِت م.{َأِزَواِجُؽِؿمَبـِنَيمَوَحَػَدًةمَوَرَزَضُؽِؿمِع

اػؿؿماإلدالممبوظـلؾماظذيمػقمٔرةماظزواجماػؿؿوّعومبوظّغوميفممجقعمعراحؾموظؼدممممممم

مصحقوتفم مملرػولماظققممػؿمذؾوبماظغدم،؛ وظؼدمبؾغمعـماػؿؿومموػؿمضودةماٌلؿؼؾؾم،

مبوظـلؾمأنمجعؾم ميفماإلدالم مبؾموضؾؾمأنمؼصؾحمجـقـّو م، مضؾؾمعقظده ظؾطػؾمحؼقًضو

ماظرتبقؼيم مواظؼقاسد ماظشرسقي ماظضقابط موصؼ مطرميي مرقؾي محقوة مظف مظؿؿقؼؼ م؛ مأعف بطـ

م.ماإلغلوغقي
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موػلسـماظؾوءةم،ماظـيبم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(ممحدؼٌوعـمعظوػرمػذاماالػؿؿومممممممم

محنيمضول م، ماظزواج مأسؾوء مسؾكمهؿؾ م)اظؼدرة مَؼ: ماظٖشَؾوِب مَعِعَشَر ماظَؾوَءَةمو ماِدَؿَطوَع ـٔ َع

مَأَشٗضمِظْؾَؾَصٔرمَصْؾَقَؿَزٖوِج مَصٔنٖغُف مِظْؾَػِرٔجم، ـُ مَوَأِحَص مِبوظٖصِقٔمم، مَصَعَؾِقِف مَؼِلَؿِطِع مَظِؿ ـِ مَوَع مَظُفمم، مَصٔنٖغُف ،

ميؽـمأنمم،موسؾكمذظؽمصوظؾوءةمالماظؼدرةمسؾكماظقصوءمحبؼماظزوجقيموظؾوءةمػلص(مٔوَجوْء

مُت مأو مُتقصر ممسؾكؼصر ماىـلقي مواظطوضي مم،صقلىماظؼدرة ظقمطوغًماظؾوءةماٌطؾقبيمإذ

َؼومؼيمصقلىم،مَظَؿومسؼَّىماظـيبم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مسؾكمضقظفم:م)دػلماظؼدرةماىل

ماظشََٓؾوِب مَصْؾَقَؿَزوَِٓجمَعِعَشَر ماظَؾوَءَة ـُِؽُؿ مِع ماِدَؿَطوَع ـٔ مَع م)م، م: مبؼقظف ـِم( مَصَعَؾِقِفممَوَع مَؼِلَؿِطِع َظِؿ

(م،محقٌمؼذطرماظػؼفوءمأنماظؿقجقفمػـومإىلماظصقممٌومظفمعـمأثرميفمطلرمحدةممِبوظصَِٓقٔم

ماٌوظقيم موعلؽقظقوتف ماظزواج متؾعوت مهؿؾ مسؾك ماظؼودر مشري ماظشؾوب مظدى اظشفقة

وعم،موظؽونمسؾكمطؾمعـمادؿطم،موإالمٌومطونمهلذاماظؿعؼقىمأثرواالجؿؿوسقيمواظـػلقيم

مماظؾوءةماىلدؼيمأنمؼؿزوجمبغضماظـظرمسـماالسؿؾوراتماألخرىم.

اظؼدرةماظعوعيمسؾكمضقودةمدػقـيمايقوةماظزوجقيممبومتؼؿضقفممتعينموسؾقفمصننماظؾوءةمممممم

وتؿطؾؾفمعـمتؾعوتماضؿصودؼيموعلؽقظقوتماجؿؿوسقيمغظؾؿمأبـوءغوموبـوتـومزؾّؿومطؾرّيامإنم

محؿكمجمردم مأو ماالحؿؿول مسؾكمػذا مضدرتفؿ مأو مهلو ماحؿؿوهلؿ مدون مإؼوػو محؾـوػؿ

ماآلخ مووه ماظزوجني معـ مطؾ مواجى مؼؼؿضقف مٌو موواجؾوتمإدراطفؿ محؼقق معـ ر

منوحمػذام مسؾكمأضؾمتؼدؼر مؼغؾىمسؾكماظظـمععف مٕمغفقهمهلؿمعو موعو وعلؽقظقوتم،

حوالتماظطالقماٌرتػعيمبنيماظشؾوبماٌؿزوجنيمحدؼـّومإنمٕممٓرـاالرتؾوطم،موإالمصؿومِد

موتؼؿضقفم متؿطؾؾف مٌو معـفؿ مطؾ ماظؽويفموإدراك مبوظؼدر موتفقؽؿفؿ متلػقؾفؿ مسدم ؼؽـ

ما مبـوء مصـعمحؼقق مسؾك مضودر معؿؿودؽ مدقي مجمؿؿع مظؾـوء مطلدوس ماظلقؼي ألدرة

مم.مايضورةمواضؿقوممسؾوبمايقوةماظصعؾي

ممعـإنمو لنمؼؽقنمبماالستعداد الصحيم:االدؿعدادمواظؿفقؽيمضؾؾماظزواجمصقر

متمػؾفؿواظزوجونم مصققي مميفمحوظي مأدرة مضظؾـوء متقضقعمعـمخاللموؼعرفمذظؽم،قؼي
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معـمضؿونمم،مسصرؼيمضرورةمأصؾحمواظذيم،مسؾقفؿوماظطيبماظؽشػ مؼرتتىمسؾقف ٌو

م،مالمدخؾمظفمصقفوميضرؼؾمطػؾاظمؼدصعمالمحؿكاظؿقاصؼماظصقلمبنيماظزوجنيمعـمسدعفم

م،مؼوصّعوموضقؼٍّمؼـؾًمأنماظطػؾمحؼمعـصننم معـمؼرثفومسضولمبلعراضمعؾؿؾكمشريمدؾقّؿو

مسؾكفمضررمعـمكشكُؼعـماإلنوبمإذامطونمموضدمأجوزماظػؼفوءمعـعماٌرأةم،مواظدؼفأحدم

م.اىـنيممإىلمُعفِؾؽمعرضماغؿؼولمأومعلؿؼؾًؾوم،حقوتفوم

مٌوماألضوربمزواجمعـمرؼذقؿعـماظماظطىمأػؾمإظقفمودسمعومايؼمػذاميفموؼدخؾمممممم

ماظػؼفوءعـموم،ماظقراثقيماألعراضمعـمسددماغؿشورمعـميفمبعضمايوالتمسؾقفمؼرتتى

م مهدث ماألدرؼيماظروابطمؼقدعمإغفمحقٌم،ماظزواجميفماالشرتابمصضؾمسـعـ

م.ماظـلؾمؼؼقِّيبلغفمماظقراثقيماهلـدديمسؾؿوءمطؿومأطدم،ماظـوسمبنيمواظصِّالت

ماظصقلاالمصقرموعـ مدـميفمواٌرأةماظرجؾمعـمطالمأنمعـماظؿلطدمدؿعداد

ماظؼوصراتمتزوؼٍمسؾكماإلضدامموالمذؽمأنم،ماظزواجموتؾعوتمأسؾوءمهؿؾمسؾكمةضودر

ؾطػؾماظذيمظـمواظظؾؿمظصقفمعومصقفمعـماظضررمموجلّؿومسؼًؾومغضففـمؼؽؿؿؾمٕمتلاظال

ممجيد مرسوؼؿف محبؼ مؼؼقم معـ مَؼمقسمألحدوظ، مبزواجمجرىمضدماظعرفمبلنمٍَٖؿِقأن

ماظػؼفوءمظدىمععؿرّبامضوبًطوماظعرفمطونمصنذام،ماألعوطـمبعضميفمبؾقشفومبعدماظصغرية

ماظؼقممسؾقفمتعورفماظذيماظعومماظعرفمػقمإمنو،مماًوصماظعرفمبفمؼؼصدمالماظعرفمصنن

مجموظلفؿمأضرتفمأومضوغقّغومودـقهماظؼقممسؾقفمتعورفمإذامبوظؽؿمصؿو،ممضوغقّغومؼلـقهمٕموإن

موتـظقؿمحقوتفؿمذؽقنمظؿلقريموارتضقهمسؾقفماصطؾققاماظذيماظددؿقرمضقءميفماظـقوبقي

ماٌعؿربةمظؾؿصؾقيماٌؾوحمتؼققدميفمايوطؿمحؼمعـماظشرعمضررهمسؿومغوػقؽ،ممحرطؿفو

م.واظدالظيماظـؾقتمضطعلمصرؼحمغصمععمؼؿعورضمالممبو

مايؼقق مؼعؾؿفواظيتمموعـمػذه ماظزواجمؼـؾغلمأن  يفالطفل  حل :ماظزوجمضؾؾ

مسؾكمهؿؾمتؾعوتماظزواجمم،ماملادية الهفاية صؼدمأظزمماإلدالمماظرجؾمأنمؼؽقنمضودّرا

مادؿعدمصننم،ماظشوبمؼؿقؿؾفوموععـقؼيمعودؼيمعلموظقيم؛مألنماظزواجاٌودؼيمضؾؾماظزواجم
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مومسؾقفموجىمععدّعومطونموإنم،مسؾقفومأضدممهلو مجيؾىمصقؿومغػلفمؼؼقؿالمأنمؼؿعػػم،

مغػؼؿفؿموظغريهمظفماظضرر متؾزعف ممممـ مدؾقوغف، مؼؼقل ممحقٌ ـَمَوْظَقِلَؿِعِػِػ}: مَظوماظَِّذؼ

ـِماظؾَُّفمُؼِغـَِقُفُؿمَحٖؿكمِغَؽوّحومَؼِفُدوَن م{َصِضِؾِفمِع مودؾؿ( م)صؾكمآمسؾقف مغؾقـو موؼؼقل :م،

ٌَِرِءمَطَػك) ـِمُؼَضقَِّعمأِنمإِثّؿومِبو مم.(ممَؼُؼقُتمَع

حؿكمؼـشلميفمأدرةمصوييمم:ممن حل الطفل أن يهون لى أبوان صاحلان نرلو

مُت م، موتربقؿف موتلدؼؾف ماماألدرةمزاللمصػلقلـمتؼقميف ماًاللمتـؿقمٌؿؿودؽياظلقؼي

موتـؿشرم،ماٌقدةمتلقدمحقٌماظصوحلـشءماظموؼعقشماظؽرميي،ماًصولموتـشلم،ماظطقؾي

مماظؽرؼؿماظؾقًمػذامجـؾوتميفماظرمحي ماظشرعمايـقػماظرجَؾمظذا، أنمحيلـممأعر

ـَِؽُحماْظَؿِرَأُةمِظَلِرَبٕعم:مِظَؿوِظَفوم،مَوِظَقَلِؾَفوم،م:م))صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مَؼوَلم،مصمزوجياخؿقورماظ ُت

مِب مَصوْزَػِر م، مَوِظِدؼـَِفو م، مَوِظَفَؿوِظَفو ـٔ ماظدِّؼ مَؼَداَكَذاِت ًِ مم(َتٔرَب مايـقػم، ماظشرع مأعر وطؿو

مااظرجؾمحبلـم مخؿقور مصؼولماظزوجي ماظزوجم، مطذظؽمحبلـماخؿقور موظلماٌرأة مأعر ،

م) م: ماٌرأة موظٓل مخمورّؾو مَوَدؾََّؿ( مَسَؾِقِف ُٓ ما مَتِرَض)َصؾَّك ـِ مَع مَجوَءُطِؿ مَوُخُؾَؼُفمٔإَذا مِدؼـَُف ِقَن

ـِمِصِؿـٌَيمِصلماْظَلِرٔضمَصَزوُِّجقُه ـَ،م(م،مَوَصَلوْدمَسٔرؼْضم،مٔإظَّومَتْػَعُؾقامَتُؽ مصؼدماذرتطماإلدالمماظدؼ

مٕؼُؾُخم،مالمأٖيمَعِرِض٘قومؼؽقنمأنمسؾك،مواًؾؼمدؼـمطونممأٖيالممو٘قِضِرَعمؼؽقنمأنمسؾك

وسؾكمأالمُؼكدعماظـوسمبوٌظفرمأوماظعرضمدونماىقػرمواظؾؾوبموععدنماظـػسممطونم،

موطرؼؿماألخالق.مم

مجوءعـدعومص،ممأنمصالحماٌرأةمسوئدمسؾكمزوجفوموبقؿفوموأوالدػومصقفمالمذؽممومو

مسـفمآمرضل)ماًطوبمبـمسؿراظػوروقممإىلمرجؾ مصلحضرم،مابـفمسؼققمإظقفمؼشؽق(

م،ميؼقضفموغلقوغفم،مألبقفمسؼقضفمسؾكمسوتؾفو،مموابـفمظدااظقم)رضلمآمسـف(مسؿردقدغوم

مماظقظدمصؼول ممضولم؟مأبقفمسؾكمحؼققمظؾقظدمأظقسماٌمعـنيمأعريمؼو: ممضولم،مبؾك: مصؿو:

ممسؿرمضولم؟ماٌمعـنيمأعريمؼومػل م)رضلمآمسـف( م،ممسفاموحيلـم،مأعفمؼؿكريمأن:
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موذقّؽمؼػعؾمٕػذاممأبلمإنماٌمعـنيمأعريمؼو:مماظقظدمضولم،(ماظؼرآنمأي)ماظؽؿوبموؼعؾؿف

،مماواحّدموحرًصماظؽؿوبمعـمؼعؾؿينموٕم،(مخـػلوءم:مأي)مُجعالممسوغلمؼدصم،مذظؽمعـ

ممصوظؿػً ممظفموضولماظرجؾمإىلمسؿردقدغو مسؼؼؿفموضدم،مابـؽمسؼققمتشؽقمإظلمجؽً:

مأبقماألدقدماظدؤظلمظؾـقفضولمضدموم.مإظقؽمقهؼلمأنمضؾؾمإظقفموأدلتم،مؼعؼؽمأنمضؾؾ

م مؼقّعو مظ: مبينم، مصغوّرؼو مأحلـًمإظقؽؿ موطؾوّرؼد مضوظقاماا متقظدوا، موضؾؾمأن موطقػمم، :

 .ممبفومعٓقرونعـمالمتماألعفوتمم؟مضول:ماخرتتمظؽؿمعـمأحلـًمإظقـومضؾؾمأنمغقظد

وعـماىدؼرمبوظذطرمأنماإلدالممضدمجعؾماخؿقورماظزوجمحؼًّومأصقًؾومظؾؿرأةمطؿومػقم

م مسؾكماظـؽوحمالبدموحؼمظؾرجـؾم، سوضؾيمواسقيمأنمتؽقنمظؽلمُتؾديماٌرأةمعقاصؼؿفو

مدقرذ موعشة مإذغفو مؼؿلـكمأخذ محؿك ممتفووور، مبؾغًمدـ٘و مضد متؽقن موأن عـممّؽـَُفوُتَؿ،

ماظؽػء مصؼدمهلوماخؿقور مصؼدمم، مسؾكماظزواجم، ماظػؿوة مأو غفكماإلدالممسـمإطراهماٌرأة

ًِم،م(َوَدؾََّؿمَسَؾِقِفماظؾَُّفمَصؾَّك)ماظـِٖؾلِّمٔإَظكمَصَؿوٌةَجوَءِتم ممَصَؼوَظ ـَمَزٖوَجـِلمَأِبلمٔإٖن: مَأِخقِفماِب

ًِم،مٔإَظِقَفوماْظَلِعَرمَصَفَعَؾم،مَخِلقَلَؿُفمِبلمِظَقِرَصَع ـِم،مَأِبلمَصـََعمَعومَأَجِزُتمَضِد:ممَصَؼوَظ مَأَرِدُتمَوَظِؽ

ـِماْظكَبوِءمٔإَظكمَظِقَسمَأِنماظَِّلوُءمَتِعَؾَؿمَأِن ،مطؿومؼـؾغلمأنمؼؽقنمِطالماظزوجنيم(مَذِلْءماْظَلِعٔرمِع

مم.مظقوتفمبؽؾمأبعودهموجقاغؾفؽقعمػَؾنيمظؿقؿؾمتؾعوتماظزواجموعل

ظؾقوعؾممإبوحيماظػطرميفمرعضون:مماحلياةمظاهس احلفاظ على حل الطفل يف ومن مممممم

)رضلمآمسـُف(م،ممَأَغٕسمإذامطونميفماظصقوممضررمسؾقفومأومسؾكمجـقـفوم،مصعـمواٌرضع

ـِ ممَوَدؾََّؿ(م،مَضوَلمَسَؾِقِفماظؾَُّفم)َصؾَّكماظـِٖؾلِّمَس ـِمَوَضَعماظؾََّفمٔإٖن:م) م،ماظٖصالِةمِغِصَػماْظُؿَلوِصٔرمَس

ـَِوم،مَواظٖصِقَم مم.م(مَواْظُؿِرِضٔعماْظُقِؾَؾكمَس

معدىممممممم مؼؿؾنيمظـو ماظيتموعـمػـو مواػؿؿوعفمحبؼماظطػؾميفمايقوة حرصماإلدالم

مهلذامايؼ.موؼًيَسعـماألدؾوبمٔرمدؾٍىموػؾفمآمإؼوػوم،مصالمؼمثرمسؾكمادؿقؼوضفمهلومأٗي

م

 أقول قولي هرا وأستغفس اهلل لي ولهه
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واظصالةمواظلالممسؾكمخومتماألغؾقوءمواٌردؾنيم،مدقدغومماظعوٌنيم،مربمٓمايؿدمممممم

 مم.أمجعنيموصقؾفمآظفموسؾكم،(ودؾؿمسؾقفمآمصؾك)حمؿدم

 اإلسالو :      إخوة
اإلنوبمدونممعـربماألدرةمإطـورمحؼماظطػؾم:مايػوزمسؾكمسدممإنمعـمعظوػرممممممم

ميوظ ماٌودؼؿعراسوة مسؾكمميف مؼمثر مبشؽؾ ماظصققي مزوجؿف موحول ماالجؿؿوسقي وزروصف

صقصؾققامسؾّؽومفؿمؿربققلـمتُؼمأو،مؼعؾؿفؿممأو،مسؾقفؿممأنمؼـػؼتربقيمأرػوظفمصالمؼلؿطقعم

مسؾكماجملؿؿعم مثؼقًؾو مأوماظػردمسؾكمأثرػومؼـعؽسمالماٌـضؾطيمشريماظلؽوغقيمصوظزؼودة،

ممصقلىماألدرة ميفماظعؾؿمبلدؾوبمتلخذمالماظيتمظؾدولموبوظّغمضرّرامتشؽؾمضدمإمنو،

متؼوسمالماظؼضقيمػذهميفمواظضقؼماظلعيمأنسؾكممتلطقدغومعع،مماظلؽوغقيمضضوؼوػومععوىي

مواظؿعؾقؿمميفماظعوعيموإعؽوغوتفوماظدولمأحقالمسـممبعزلماألصرادممبؼوؼقس اظصقي

ماظؿقؿقيم.مواإلدؽونمواظؾـك

مصنموسؾقفمممممم مغمطد م،ماظقضًمواجىموػقم،مورـقيومذرسقيمضضقيماظـلؾمتـظقؿمأنغـو

مماظؽـرةمػلماٌؾوػوةمإىلمتدسقماظيتمصوظؽـرة مميؽـمالماظيتم،ماٌـؿفيماظؼقؼيماظـوصعيُ

اظضعقػيماهلزؼؾيممؽـرةاظمأعوم،مودوائفوموطلوئفومرعوعفوميفماآلخرؼـمسؾكمسوظيمتؽقنمأن

سؾقفمودؾؿ(مبغـوءماظلقؾماظيتمتؽقنمسوظًيمسؾكمشريػومصفلماظيتمذؾففوماظـيبم)صؾكمآم

ـِمُطؾِّمُأُصٕؼمَطَؿوم،محقٌمضولم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(م:م) ُؼقِذُؽمَأِنمَتَداَسكمَسَؾِقُؽُؿماْظُلَعُؿمِع

مَسَؾكمَضِصَعِؿَفو مَرُدقَلماظؾَِّفم(َتَداَسكماْظَلَطَؾُي مَؼِقَعِؽٍذ؟مَضوَل:ممَضوَل:مُضْؾـَو:مَؼو مِبـَو مِضؾٍَّي ـِ مَأِع َأِغُؿِؿم)،

مَطُغـَوِءماظٖلِقٔؾمَعِؽٍذمَطـِرْيَؼِق مَتُؽقُغقَنمُشـَوّء ـِ مصنن،ممممدوحيمالمعذعقعيمطـرةمصفلم(،،مَوَظِؽ

مأظػماخرّيماظؼقؼيماظؼؾيمتؽقنموػـو،ممبوظؽؿمالمبوظؽقػمتؽقنمايؼقؼقيمواٌؾوػوةماظعربة

ـَمآَعـُقامُضقامَأٗؼَفوممَؼو}:ممضولمٌحقمتعوىلآم،موصدقمماظضعقػيماظؽـرةمعـموعرةمعرة اظَِّذؼ

م.مم{َأِغُػَلُؽِؿمَوَأِػِؾقُؽِؿمَغوّرامَوُضقُدَػوماظـٖوُسمَواْظِقَفوَرُة
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