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 الم على رسول نبينا حممد وعلى آله وصحبه  الة والس  هلل والص   احلمد   ،حيم  الر   محن  الر   للا   بسم   القارئ:
 :راسة الفضيلة""ح   يف كتابه   -هرمحنا للا وإي  -الشيخ بكر بن عبد للا أبو زيد  قال، أمجعني

 األصل التاسع:
رضي هللا -عن أيب هريرة  ،الفاسقة ابلفضائل ال سيما احلجاب: حضانة هذه البداايت املضر   فمن 

 رانه  نص  أو ي   دانه  هو  ي   فطرة فأبواه  على ال يولد   مولود   )كل   -مى هللا عليه وسل  صل  -رسول هللا  أن   -عنه
 رواه البخاري يف صحيحه. (سانه  ج  و ي  أ

مقتضى  حال االحنراف عن  يف  على املولود، وحتويله    مدى أتثري الوالدين  بي  فهذا احلديث العظيم ي  
 .وهذه بداية البداايت أو الفسوق الكفر   إىل رته  ط  ف  

سافرة أو  جة  وإذا كانت متب  ،اجة والجةوإذا كانت خر   ،تشمةحمتجبة وال حم    إذا كانت األم غرير  ومنه  
عن  للبنت  فعلية  هي تربية  ، فوما إىل ذلك ،الرجال األجانب عنها جمتمعات    تغشىوإذا كانت   ،حاسرة

واالحتشام والعفاف  بالتحج   نر ا القوية م  احلة ومقتضياهتهلا عن الرتبية الص   وصرف   ،االحنراف
 .واحلياء.
 نسأل للا العافية الشيخ:

 .التعليم الفطري. :ىسم  القارئ: هذا ما ي  
اآلن كثريًا ما تكون األمهات على  لكن ،هذا صحيح ،ال حول وال قوة إال ابهلل ،للا املستعان الشيخ:

آخر وهو التعليم الذي ي لجئ  عامل   حدث   ة اخلروج، ولكنل  رت وق  العوائد األصيلة على االحتشام والس  
 ،ومقابلة الرجال ،تربية على اخلروج ،هنر  غ  ص   نم   نعومة أظفارهن اخلروج منذ   دن  ويتعو   للخروج   البنات  
القرار  ال تستطيع   ،ذرعاً  ابلبيت   فإذا ك ُب  ت ضاقت   ،الصغر ن  حان للا تربية م  ب  س   ،املشي يف األسواق واعتياد  

 كانت مل  إذا ،تزين وتصنعو كل صباح خترج   ،متشي ا كل صباح  ت أن  ا ترب  ال تستطيع؛ ألن   للا به   الذي أمر  
رة ط  على تغيري الف   هذا التعليم أثره   ،عليه   متر   نيراها كل م  نة الشعر زي  عة م  نص  م   قارب البلوغ خترجتبلغ أو ت  

 .أتثري األمهات على بناهتن ن  أعظم م  
 

 رر سلبا  وإجيااب ؛ وهلذا قر   األطفال  على  كبري    أثر   نية يف البيت م  ما للخادمة واملرب   ي علم القارئ: ومنه  
أخالقهم على األوالد يف إسالمهم و  نحملاض  ا تلكر  خلطر  وال لفاسق  ال حضانة لكافر   ه  أن   العلماء  

 هم.واستقامت  
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ى هللا عليه صل  -رسول هللا  أن   -رضي هللا عنهما-يف املضاجع: عن عبد هللا بن عمر  اثنيا : االختالط  
رواه  يف املضاجع( قوا بينهموفر   ،واضربوهم عليها لعشر ،الة لسبع  مروا أوالدكم ابلص  )قال:  -موسل  

 اإلمام أمحد وأبو داود.
 فواجب   ،سني عشرر  األوالد   إذا بلغر  ،داخل البيوت يف النهي على بداية االختالط   نص   فهذا احلديث  

 ،ة واالحتشام يف نفوسهمف  الع   اختالطهم لغرس   وعدم   ،معهأوالدهم يف مضاج فريق بير على األولياء الت  
احلمى يوشك  حولر  حامر  ن  ومر  ،يف االختالطي إليها هذه البداايت الشهوة اليت تؤد   غوائل ن  م  وخوفا  

 .فيه   يقعر  أن  
بعض كما يف "ذم اهلوى" البن  ن  الصبيان بعضهم م   فساد   ل  : أو  -هللا تعاىل رمحه  -قال إبراهيم احلريب 

 اجلوزي.
 .يف رايض األطفال. اثلثا : االختالط  

 إىل هنا بس.   الشيخ:
 


