احلمد هلل الذي جعل للطفولة من شرعه ميثاقا ،وهيأ هلا قلوب
غمرها مودة و رأفة و وفاقا ..أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال
شريك له ،أبدع الكون بقدرته ،ومشل العباد برمحته ،وسوى
خلقهم حبكمته ،وأشهد أن سيدان وحبيب قلوبنا حممدا عبده
ورسوله ،كان خري الناس ألهله ،وأمجع العباد لشمله ،اللهم بلغه
صالتنا وسالمنا عليه وعلى آله وصحابته ،وأجزه عنا خري ما
جازيت نبيا عن أمته ،واجعلنا اللهم من رواد حوضه وأهل
شفاعته.
(َي أايُّها الَّ ِ
اَّللا اح َّق تُ اقاتِِه اواال اَتُوتُ َّن إَِّال اوأانتُم
ذ
ين اآمنُوا اتَّ ُقوا َّ
ا ا
ا
ُّم ْسلِ ُمو ان)
إخوة اإلميان والعقيدة  ...إن هللا الذي خلق فسوى ،والذي
قدر فهدى ،بث يف قلوب خلقه املودة والرمحة ،وجعل دينه

القيم شرائع وأحكاما ،وهب من خالهلا للطفولة حقوقا ،مل
يعرفها اإلنسان من قبل ،ولن يصل درجتها من بعد ،فشريعة
اخلالق أتيت كجالله وكماله يف العظمة والكمال ،ألنه العامل
خبلقه ،اخلبري مبا حيتاجون ومبا ينتفعون أاال يا ْعلا ُم ام ْن اخلا اق اوُه او
اللَّ ِ
اخلابِريُ وهو الذي بيده ملكوت كل شي ،وهو
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ْ
املتصرف ،وهو املانح والواهب  َّ ُ ُ َّ ا ا
اَيْلُ ُق اما يا اشاء يا اهب لِم ْن يا اشاء إِ اانث ويا اهب لِم ْن يا اشاء ُّ
الذ ُك اور*
ُ ا ُ ا
ُ ُ ا
ُ
أ ْاو يُازِو ُج ُه ْم ذُ ْكاراان اوإِ اانث اواَْي اع ُل ام ْن يا اشاءُ اع ِقيما * إِنَّهُ اعلِ ٌيم
قا ِدير من أجل ذلك اعتىن اإلسالم بلطفل من قبل وجوده،
فهيأ له أسرة طيبة تتكون من والد تقي ،ووالدة صاحلة .فحث
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ت يداك) وحث
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رسول هللا ﷺ بقوله (فااظْ اف ْر بِ اذ
اا ْ
ختريوا لنُطاِفكم) كل ذلك من
املسلمني واملسلمات بقوله ﷺ ( َّ

أجل تنشئة الطفل بني أبوين كرميني يطبقان شرع هللا ،ويرمسان
الطريق السوية حلياة األبناء.
فأول حق للطفل أن يوفق هللا أبويه حلسن اختيار أحدمها
لآلخر ،فإذا مت االختيار ،توجه األبوان الصاحلان بلدعاء يف
ب لاناا ِم ْن أ ْازاو ِاجناا اوذُ ِرََّيتِناا
خشوع وإانبة إيل رب العاملني  اربَّناا اه ْ
ني واجع ْلنا لِْلمت ِ
ني إِ اماما فإذا تك ون الطفل يف الرحم،
َّق
قَُّراة أ ْاع ُ ٍ ا ْ ا ا ُ ا
أعد هللا له فائق الرعاية والعناية ،وحرم االعتداء عليه  اواال
تا ْقتُلُوا أ ْاواال اد ُك ْم اخ ْشياةا إِ ْم اال ٍق ۖ ََّّْن ُن نا ْرُزقُ ُه ْم اوإِ ََّي ُك ْم ۚ إِ َّن قا ْت لا ُه ْم
اكا ان ِخطْئا اكبِريا وأجاز ألمه أن تفطر يف رمضان رمحة هبا
وبه ،ليكون يف أحسن ظروف النمو وَتام اخللق.
فإذا حل الطفل أبرض احلياة ،جعله هللا هبجة و زينة يف قلوب
احلايا ِاة الدُّنْياا وأحسن استقباله،
ال اوالْبا نُو ان ِزيناةُ ْ
من حوله الْ ام ُ
فكان من سنة النيب ﷺ أن يؤذن بلصالة يف أذن املولود ،كما

فعل بحلسن بن علي حني ولدته فاطمة رضي هللا عنهم أمجعني.
ولتنغرس كلمة هللا أكرب يف أعماقه ،فينشأ عليها ،وترسخ فيه
شهادة أن ال إله إال هللا ،فيعيش موحدا معظما هلل.
ومن هدي رسول هللا ﷺ حتنيك املولود ،وهي سنة بقية يف
جمتمعنا إىل يومنا هذا ..كما فعل ﷺ لعبدهللا بن أيب طلحة
رضي هللا عنه.
والتحنيك هو أخذ َترة و تليينها داخل الفم مث وضعها يف فم
املولود و حتريكها ميينا و مشاال مرورا بني الفكني وعلى مواضع
خروج األسنان ،وصوال إىل أعلى احللق.
ومن حق الطفل يف اإلسالم أن يرضع من حليب أمه ،لقول هللا
جل وعال والْوال اِ
ني اك ِاملا ْ ِ
ات يُر ِض ْعن أ ْاواال اد ُه َّن احولا ْ ِ
ني لِ ام ْن أ اار ااد
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اعةا وقد ثبتت قيمة هذه الرضاعة وأثرها على
ض
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أا ْن يُت َّ َّ ا ا
الطفل صحيا ونفسيا.

ومن حقوق الطفل يف اإلسالم ،العقيقة :وهي ذبح شاة للمولود
الذكر شااتن ،ولألنثى شاة ،ويكون وقت الذبح هنارا ،بعد
سبعة أَيم من مولده.
وهناك ثالث حقوق تضاف حلقوق الطفل يف اإلسالم :وهي
حلق رأس الطفل ذكر كان أو أنثى ،والتصدق بزنة شعره ذهبا
أو فضة ،وتسميته بسم حسن ،وخري األمساء (عبدهللا
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امسا ِاء
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وعبدالرمحن) قال ﷺ (إِنَّ ُك ْم تُ ْد اع ْو ان يا ْوام الْ ا ا ْا ْ ا ْ
آبئِ
امسااءا ُك ْم).
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ومن حقوق الطفل أيضا :اخلتان ،ويكره ختانه يوم مولده ويف
يوم سابعه خمالفة لليهود ،وَينت بعد ذلك يف أي وقت.
ومن حقوق الطفل يف ديننا احلنيف ،مالعبته ومالطفته ،جاء
يف احلديث :قب ل رسول هللا ﷺ احلسن بن علي  ،وعنده األقرع
بن حابس التميمي جالسا ،فقال األقرع :إن يل عشرة من الولد

ما قبلت منهم أحدا ،فنظر إليه رسول هللا ﷺ مث قال (من ال
يارحم ال يُرحم).
تلك هي بعض حقوق األطفال يف دين اإلسالم ،وهم أمانة
نتحمل مجيعا مسؤولية رعايتهم ،وحسن تربيتهم ،و البلوغ هبم
إىل سن رشدهم ،ليكونوا خري خلف خلري سلف.
اللهم اهد أبناءان خلري دنياهم وأخراهم ،و حقق رجاءان يف
استقامتهم و تقواهم ،واكتبنا و إَيهم من عبادك الصاحلني.
أقول قويل هذا وأستغفر هللا العظيم الكرمي ...

احلمد هلل رب العاملني ...

معاشر املؤمنني  ...من أهم حقوق الطفل يف إسالمنا العظيم،
حقه يف الرتبية ،وأساس الرتبية ،أن نرعى فيه من أَيمه األوىل،
بذرة ال إله إال هللا ،حممد رسول هللا ﷺ ،اليت جعلها هللا تبارك
و تعاىل يف فطرة كل مولود ،فكل مولود يولد على الفطرة ،فأبواه
يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه.
فكل مولود أييت إىل دنيا الناس مسلما موحدا ،وعلى األبوين
اَّلل الَِّيت فاطار النَّاس علاي ها اال تاب ِ
رعاية تلك الفطرة فِطْراة َِّ
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ا
ْ ا
اَّلل اذلِك ِ
ِخل ْل ِق َِّ
ين الْ اقيِ ُم اولا ِك َّن أا ْكثا ار الن ِ
َّاس اال يا ْعلا ُمو ان>
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فانسجام األبوين داخل األسرة وتعاملهما مبا أمر هللا ورسوله يف
كل شأن من شؤون احلياة هي الطريق اليت يسلكها الطفل
خلف أبويه ،وهذا حقه على والديه ،فمن حقه أن َيد املودة
والرمحة..قائمتني يف البيت ،ومن حقه أن َيد توجيهه َّنو اخلري
والصالح ،ومن حقه أن يرى محايته من كل شر وافد ،وأن

يكون يف حسن اخللق الرفيع ،ألننا نعيش يف زمن وقد كثرت
فيه وسائل اإلعالم الفاسدة واملفسدة ،املخربة لألخالق
بشاشاهتا الواردة من كل حدب وصوب.
فاملالذ هو التمسك هبذا الدين ،وإشباع األبناء من الغذاء
الروحي ،وأن َّنصنهم بدقة تعاملنا بشرع هللا أمامهم ،أبن يعيشوا
األلفة واحملبة األسرية ،حىت نقيهم الشرور احمليطة.
ومن حقهم علينا أن ندعو هلم ،وأن نبتهل إىل هللا يف كل حني
أن يهديهم سبيله القومي ،أن َيمعنا وإَيهم على الرب والتقوى.
فلنستقم على شرع هللا ،ولنكن مجيعا على صراط هللا ،ولنحمي
َّاس قا ْد اجاءا ُك ْم بُْراها ٌن ِم ْن اربِ ُك ْم
ن
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وأانْزلْناا إِلاي ُكم نُورا مبِينا ..فاأ َّاما الَّ ِذين آمنُوا ِب َِّ
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اللهم امجع على اخلري مشلنا ،اللهم امجع على اخلري مشلنا ،وقو

أواصر األلفة والرتاحم بيننا ،واجعلنا من عبادك الطائعني ،وارزقنا
التوجه إليك وحسن اليقني ،واهدان للعمل بكتابك املبني،
ووفقنا التباع سنة سيد املرسلني ،واجعله شفيعنا وقائدان يوم
الدين.
اللهم بفضلك ارمحنا ،وحبفظك أكرمنا ،اللهم أغثنا وال جتعلنا
من القانطني ،اللهم اسقنا من بركات السماء ،وأخرج لنا من
بركات األرض.
اللهم إان نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدارا،
اللهم سقيا رمحة ال سقيا بالء ،اللهم اسقنا الغيث وال جتعلنا
من القانطني ،برمحتك َي ارحم الرامحني.
َي خالق اخللق أمجعنيَ ،ي حبيب التوابنيَ ،ي رجاء املذنبنيَ ،ي
غياث املستغيثنيَ ،ي أكرم األكرمنيَ ،ي جميب السائلني،

نسألك اللهم عزة ورفعة لإلسالم و املسلمني ،وذال وخذالان
ألعداء هذا الدين ،ونصرا مؤزرا إلخواننا املرابطني على احلدود.
للهم أمنا يف دوران ،ووفق إىل اخلري والصالح والة أموران ،واجعل
اللهم بلدان آمنا مطمئنا وسائر بالد املسلمني.
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني

