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Summary 
Praise be to God and prayers and peace be upon the Messenger of Allah and on the 
God and his companions and those who follow him .. 
It is clear through our study that the educational approach in the Sunnah and especially 
related to the child's education as it is the way through which it is created and reformed 
little by little gradually in the formation of a standard personality integrated in all 
aspects of spiritual, mental, emotional, moral, social and physical. 
Where we find that the prophetic approach takes special care in achieving all these 
aspects to the full goal is to achieve the law of God Almighty to the fullest. 
There is no doubt that through the educational approach in the education of the child 
that there are many kinds of education derived from the Koran and the Sunnah, so he 
has derived his power automatically from those sources strong. 
And all these factors associated with the same individual from the beginning of its 
inception as a state of physical growth in terms of strength and weakness and health 
status in terms of illness and safety and lack of abilities and preparations and mood and 
emotions and emotions and emotions and skills and tendencies and talents and habits 
all addressed by the Sunnah both according to the circumstances and according to 
circumstances and times and times. 
The educational curriculum of the child is characterized by characteristics and 
characteristics that make it the strongest and most successful in all fields of educational 
curricula because it carries with it the approach of the Rabbani source as well as its 
inclusion of a valid curriculum linked to the reality of life as well as balance and 
moderation in education and other things that take into account the abilities and levels 
of people according to their understanding and according to their minds For all 
generations that they deepen the side of sincerity and the side of the consolidation of 
positive behavior, which agrees with the approach of the wise legislator represented by 
the book and the year. 

ومن خالل دراستنا يتضح لنا ان املنهج الرتبوي يف السنة النبوية وخصوصا املتعلق منها يف تربية الطفل اذ اهناا الطريةاة  فانه
الا  يااتن مان خالنااا تنااالته واصااالفه ئاي ال فاااي ال يلتالرخ يف تاااويل الاكصاية السااوية املتواملاة يف  يااع لوانبهاا الروفيااة والعةليااة 

االلتماعياة واسسامية يفياد اال ان املانهج النباوي يعتا  عناياة خاصاة يف ذةياق اال لااي اسوانا  ل اياة ااملاة والوللانية واخللةية و 
ولي ذةيق ئرع هللا ساباانه وتعااع علاك اامال ولاه يفاال ئان اناه مان خاالل املانهج الرتباوي يف تربياة الطفال ان لناا  اناواع للرتبياة  

نبوية ولو بالن يوون قل استمل قوته تلةائينا مان تلان املصاادر الةوياة يواال لااي العوامال اثرية مستملة من الةرآن الورمي والسنة ال
املرتبطااة  باااات الفاارد ماان بلايااة ناااالته ااالااة يااوي اسساامي ماان فيااد الةااوة والضااعض وفالتااه الصاااية ماان فيااد املاار  والسااالمة 

راتاه وميولاه وموالباه وعاداتاه اال ذلان عاستاه السانة النبوياة ااال والنةص وقلراته واستعلاداته ومزاله النفسي وعواطفه وانفعاالته ومها
فس  فاالته وفس  ظروفه وفس  االوقات واالزمان يلةل امتاز املنهج الرتباوي للطفال اصاائص وايازات  علاه االقاوح وا ااح 

صاا  مارتبب بواقاع اةيااة وااالن التاوازن  يف ال ميادين املنالج الرتبوية اونه حيمل يف طياته منهج ريين املصلر وااالن وولاه ملانهج
واالعتاالال يف الرتبيااة ولااري ذلاان ماان االئااياق الاا  تراعااي قاالرات ومسااتووت االئااكا  فساا  فهمهاان وفساا  عةااونن فهااو ماانهج 

ب فياة لول االلياال يهنان يعماق لانا  االخاال  ولانا  ترسايك السالو  اال ااا الااي يوافاق مانهج املاارع اةواين ااثال يلوتاا
 والسنة ي

  



 

   

 

 

 ٱ ٻ ٻ

 كحؿده وكستعقـف  
ِ
 مـ ذور أكػسـا  إن احلؿد هلل

ِ
وكستغػره وكستفديف وكتقب إفقف وكعقذ باهلل

ومـ شقئات أظامفـا ومـ هيده اهلل ؾال مضؾ فف ومـ يضؾؾ ؾال هادي فف واصفد أن ال افف أال اهلل 

ٿ  ٿ  چ وحده ال ذيؽ فف واصفد أن حمؿدًا ظبده ورشقفف )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( ؿال تعاػ: 

  (1)چڦ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

 أما بعد :

ؾاألضػال هؿ زيـة احلقاة افدكقا يقفدون ـصػحة بقضاء ، ظذ اإلباء وادربغ مؾء هذِه   

افصػحة بافعؼقدة افصحقحة واألؾؽار اإلشالمقة افتل تمهؾفؿ فقؽقكقا صباباً ذوي إكتاج ؾعال ذم 

 ادجتؿع وشبباً مـ أشباب ُرؿقة وتؼدمِف 

إذا مات اإلكسان اكؼطع ظؿؾف إال مـ ))صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( ؿال :  ؾعـ أيب هريرة أن رشقل اهلل

 . (2) (ثالث :  صدؿٍف جارية أو ظؾؿ يـتػع بف أو وفد صافح يدظقا فف 

إنَّ االمة االشالمقة ال تستطقع ادحاؾظة ظذ اشتؿرار وجقدها وتؼدمفا ورؿقفا اال بػضؾ اظداد 

 افسؾقؿ وادتؽامؾ .  اجقاهلا ادتعاؿبة ، االظداد

وفام ـان األبـاء أيضاً شبب ذم دخقل اجلـة وافـجاة مـ افـار وان ـثراً مـ أبـاء األمة اإلشالمقة  

مػتؼديـ دـفج تربقي إشالمل يؼقم ظذ أوامر اهلل شبحاكف وتعاػ وإتباع شـة كبقف )صذ اهلل ظؾقف 

                                                             
 ( .102شقرة أل ظؿران اآلية : ) (1)

 . 1631ـتاب افقصقة ، باب ما يؾحؼ اإلكسان مـ افثقاب بعد وؾاتف ، رؿؿ احلديث ،  صحقح مسؾؿ ، (2)



 

 

فة تؾعب دورًا ـبرًا ذم ؽرس افؼقؿ ومبادئ وشؾؿ( ، ذظـا ذم ـتابة هذا افبحث ألن مرحؾة افطػق

افعؼقدة والن األبـاء يقفدون ظذ افػطرة ، وفؾسبقة األثر األـز ذم ثبات افػطرة أو ؾسادها ، والن 

وواجبـا ـباحثغ  (1)اؽؾب ادشؽالت ذم مراحؾ افعؿر ادتؼدمة شببفا افتفاون ذم افسبقة ذم افصغر

اإلشالم فؽل كستطقع تربقة أجقال ؿادمة وكغرس هبؿ هذه األمقر  اخلقض ذم مضامر تربقة افطػؾ ذم

شقاء ذم األرسة أو ادجتؿع كػعـا اهلل شبحاكف وتعاػ بف واألمة اإلشالمقة . وؿد واجفـا صعقبات ذم 

بداية افبحث وهل تسؾسؾ افػؼرات ودمج افامدة افعؾؿقة مع بعضفا فؽثرة مـ ـتب ذم هؽذا 

ن واشعًا وـان مـ واجبـا  ـباحثغ أن كختار ما يـاشب ظـقان بحثـا وان مقاضقع ، وان ادقضقع ـا

األؾؽار  وجماالت افبحث ذم ؽامر هذا ادقضقع فف ضابع خاص يؿقزه ظـ ؽره مـ ادقضقظات 

ـقكف يتحدث ظذ بـاء جقؾ حيؿؾ ظذ ظاتؼف هذه افرشافة افعظقؿة وؿد اخذكا ظذ ظاتؼـا بقان 

األحاديث وؿد ؿام افبحث ظذ مؼدمة وثالثة مباحث ، أما ادؼدمة ؾؼد   افؽؾامت افغامضة وختريج

 حتدثـا ؾقفا ظـ أمهقة ادقضقع وشبب اختقاره وافصعقبات افتل واجفتـا ذم ثـايا بحثـا .

 وجاء ادبحث األول : ببقان اشس افسبقة وادـفج افسبقي وؾقف ثالث مطافب :  

 بتعريػ افسبقة وادـفج افسبقي فغًة واصطالحاً . جاء ادطؾب األول :

 اما ادطؾب افثاين : ؾؼد جاء ذم بقان ؾضؾ افسبقة .

 وجاء ادطؾب افثافث : ذم معرؾة اهؿ أكقاع افسبقة واشسفا .

اما ادبحث افثاين : ؾجاء ببقان اثر وظقامؾ اختقار افزوج وُحسـ افتسؿقة واثرها ظذ افطػؾ   وؾقف 

 :  .مطؾبان 

 ادطؾب األول: اثر ظقامؾ اختقار افزوج افصافح واثر ذفؽ ظذ كشلة افطػؾ .

                                                             

 . 90يـظر : مـفاج افـبقي ذم تربقة األضػال ، تلفقػ ظع بـ كايػ افسحقد ، ص (1)



 

   

 

 اما ادطؾب افثاين ؾفق حسـ اختقار احسـ االشامء فؾطػؾ واثر ذفؽ ظؾقف  .

اما ادبحث افثافث : ؾجاء ببقان افطرق واخلطقات ذم ادـفج افـبقي ذم اظداد افطػؾ وؾقف ثالثة 

ضرق وخطقات ادـفج افـبقي ذم اظداد افطػؾ اما ادطؾب افثاين : ؾجاء مطافب: جاء االول ببقان 

بعـقان تربقة افطػؾ ظذ افتقحقد وافطاظة .اما ادبحث افثافث ؾجاء ببقان اثر افؼقؿ ظذ اظداد افطػؾ 

 ، ثؿ اخلامتة بقـا ؾقفا اهؿ ما تقصؾـا افقف مـ كتائج ، ثؿ ؿائؿة الهؿ ادصادر وادراجع افتل اظتؿدكا

 ظؾقفا ذم ثـايا حيثـا.

 

 واحلؿد هلل ذم االخرة واالوػ وصذ ظذ حمؿد وظذ آفف وصحبف وشؾؿ .



 

 

اه . 2ؾف يربق . افقفَد : جع1َتَربَّك َتربَّقاً . )رب ب(   بف . 3. افقفَد : ؽدَّ . 4. افقفَد : ثؼػف ، هذَّ

ب .  ى .5افقفُد : هتذَّ  (1). افقفد : تغذَّ

هل افرب ذم األصؾ افسبقة وهق إكشاء حااًل ؾحااًل إػ حد افتامم وافسبقة ذم اإلشالم ؾفل تربقة  

ات وادعارف افتل تـبع مـ روح ادسؾؿ وترؿبتف ذم احلقاة ظذ تؾؽ ادبادئ واألشس وافؼقؿ وادفار

.اما افطػقفة ؾؼدجاء ذم فسان  (2)اإلشالم ويزـقفا وحيض ظؾقفا وهتذيب ادسؾؿ وتـشئتف ظؾقفا 

افعرب ) افطػؾ : افصغر مـ رء او اجلزء مـف ظبثاً ـان او حدثاً ، افطػؾ وافطػؾة : افصغران ، 

امف اػ ان حيتؾؿ ، وافعرب تؼقل : جارية واجلؿع اضػال ، وافصبل يدظك ضػالً حغ يسؼط مـ بطـ 

ضػؾة وضػؾ ، وجاريتان ضػؾ وجقار ضػؾ ، وؽالم ضػؾ وؽؾامن ضػؾ ، ؾقؽقن افطػؾ فؾقاحد 

واجلؿع مثؾ اجلـب ، وافطػؾ : ادقفد افصغر مـ اوالد افـاس وافدواب ، يؼال : اضػؾت ادرأة 

 .(3)وافظبقة اذا ـان معفال وفد ضػؾ 

صطالح : ؾنن االكسان يؿر مـ شاظة والدتف اػ وؾاتف بؿراحؾ واضقار ، واول اما افطػقفة ذم اال 

هذه االضقار بعد ان ـان جـبًا ذم بطـ امف ، هل مرحؾة افطػقفة . ومـ ادؿؽـ ان حتددج مدة 

ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ  افطػقفة مـ افتلمؾ ذم ؿقفف تعاػ:

                                                             

( ، فسان افعرب 1992مسعقد ، دار افعؾؿ فؾؿاليغ ، بروت ، فبـان ، افطبعة افسابعة ، ) معجؿ افرائد اجلزان (1)

 . 70م( ، ص2005، ) 4البـ مـظقر ، دار افصادرة ، بروت ، فبـان ، ضبعة جديدة حمؼؼة ، ط

م( 2005م / 2004م( ، ضبعة افثافثة )2003م( ، ضبعة افثاكقة )200فسان افعرب البـ مـظقر ، ضبعة األوػ ) (2)

( ، 1952، بروت ، فبـان ، ويـظر معجؿ فغقي ، تلفقػ حمؿد ظبد افرؤوف ادـاوي ت ) 5هـ( ، م 1426)

 م( .2002،  1990، شـة األوػ ) 2( ، دار افػؽر ، بروت ، فبـان ، ط1-31)

 . 616، ص 5فسان افعرب ، ابـ مـظقر ، ج (3)



 

   

 

ہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ہڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ

﮲  ﮳  ﮴ ﮹  ﮺  ﮻    ﮵ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ   ﮸    ﮷   ﮶  

﯁        ﯀   ﮿                      ﮼   ﮽  ﮾  

 .(1)چ          ڭ     

ؾ افعؿرية فالكسان ، وبقـت ان مرحؾة افطػقفة تليت ظؼب اكػصال افقفقد ؾصؾت ادراح ؾاآلية 

ظـ رحؿ امف بعد افقالدة اػ ان يبؾغ احلؾؿ وشـ افتؽؾقػ وهبذا ادعـك يؼقل افؼرضبل : ) ثؿ خترج 

 .(2)ـؾ واحدة مـؽؿ ضػالً ، وافطػؾ يطؾؼ مـ وؿت اكػصال افقفد اػ افبؾقغ(

ؿد جعؾ اإلشالم ذم تربقة األضػال مـ افتػاؤل وادؽارم وحتؿؾ ادسموفقات وافؼقة واألماكة  

واإلخالص ودرجة رؾقعة ومـزفة ظظقؿة ذم ؾضؾ تربقة األضػال وتؽقن تربقة افقفد أو افبـات تربقة 

شتؼامة مسموفقة اكقطت باإلباء واألمفات صاحلة وان فؾسبقة األوالد وتـشئتفؿ ظذ افػضقؾة و اال

يثابقن بػعؾفا ويعاؿبقن بسـفا وإكام خصت افبـت بافذـر باالحاديث فام تتؿقز بف مـ افضعػ 

واالحتقاج إػ مـ يرظاها أو أـثر مـ حاجة افقفد ، ؾصحقح اكف ؿد ورد ذم ؾضؾ افسبقة افبـات 

 )ر ي اهلل ظـُف( ظـ افـبل )صذ اهلل ظؾقف أحاديث صحقحة . مـفا ما روي ظـ ظائشة أم ادممـغ

  .(3)(مـ ابتذ مـ هذه افبـات بقء ــ فُف شسًا مـ افـار)وشؾؿ( اكف ؿال 

                                                             

 . 5شقرة احلج : االية  (1)

، 12آن ، افؼرضبل ايب ظبد اهلل حمؿد بـ امحد االكصاري ، دار احلديث ، افؼاهرة ، جاجلامع الحؽام افؼر (2)

 . 334ص

شــ افـسائل ، ـتاب اإليامن وذائعف ، باب افزـاة اتؼقا افـار وفق بشؼ ثؿرة وافؼؾقؾ مـ افصدؿة ، رؿؿ احلديث   (3)

 . 315،  ص1، ج 268



 

 

ؿال : رشقل اهلل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( :  وما روي ظـ اكس بـ مافؽ )ر ي اهلل ظـف( ؿال : 

وراية افسمذي : دخؾت أكا  ). (مـ ظال جارتغ حتك تبؾغا جاء يقم  افؼقامة أكا وهق وضؿ أصابعف)

 .  (1)(وهق اجلـة ـفاتغ وأصار بلصبعقف

اهلل ظؾقفؿ ومع ذفؽ ؾان اهلل تعاػ ؿد محؾ اإلباء أماكة تربقة األبـاء وتلديبفؿ وتعؾقؿفؿ ما أوجبف 

ۈ  چ  وهتقئفؿ فؾغاية افتل خؾؼفؿ اهلل ألجؾفا ، دون متقز بغ افذـر واألكثك ، ؾؼال اهلل ظزوجؾ

﮲     چ وؿال تعاػ   (2) چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې   ۓ  ۓ     

 .  (3) چ﮳   ﮴

إال ـؾؽؿ راع وـؾؽؿ مسموفة ظـ رظقتف ؾاألمر افذي ظذ افـاس )وؿال ظؾقف افصالة وافسالم  

 . (4) (راع وهق مسمول ظـ رظقتف وافرجؾ راع ظذ أهؾ بقتف وهق مسمول ظـفؿ

ما مـ ظبد يسسظقف اهلل )وفؼد حذركا كبقـا مـ تضقع هذه األماكة ، ؾؼال )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ(  

ما مـ ظبد يسسظقف اهلل )وفػظ أخر  (يقم يؿقت وهق ؽاش فرظقتف حرم اهلل ظؾقف اجلـةرظقة يؿقت 

  (5)(رظقة ؾؾؿ حيطفا بـصحف إال مل جيد رائحة اجلـة

                                                             

 مـ ـالم شقد ادرشؾغ باب ، مالضػة افقتقؿ وافبـات ، حديث أخرجف صحقح مسؾؿ ، ـتاب رياض افصاحلغ (1)

 . 249، ص  5، ج 7430رؿؿ احلديث 

 ( .6شقرة افتحريؿ اآلية : ) (2)

 ( .132شقرة ضف اآلية : ) (3)

ـ افؼرى واددن ، رؿؿ احلديث حديث اخرجف ابـ ظؿر ، صحقح افبخاري ، ـتاب اجلؿعة ، باب اجلؿعة م (4)

893. 

أخرجف افبخاري ومسؾؿ ، ظـ معؼؾ بـ يسار ، ـتاب األيامن ، باب اشتحاق افقايل افغامش فرظقتف افـار ، رؿؿ  (5)

 . 325، ص 142احلديث 



 

   

 

وان ادريب مـ اإلباء واألمفات فف ؾضؾ ذم افسبقة واجر افقافديـ ذم تربقة أوالدهؿ تربقة صاحلة  

يـبغل أن يؽقن فؾتضققؼ ظذ افقافد مراؾؼتف ذم ـؾ مؽان وكاجحة . ذم تربقة ألبـائف وأصحابف و

وزمان وشقاء ـان مـ افبـات أم افقفد ال يثؼ مع أهؾ بؾ جيب أن يثؼ ويعتؿد ظؾقف وجيب أن تؽقن 

رؿقبًا ظذ كػسف ومسمواًل ظـ تكؾاتف بعقدًا ظـ رؿابة ادريب وال بد مـ افتسامح أحقاكًا ألن ادحاشبة 

 ا افسبقية وافـػسقة .افشديدة هلا أرضاره

 يؿؽـ تؾخقص اشاشقات افسبقة واكقاظفا باآليت:  

 أوالً : افسبقة بادالحظة :

تعد هذه افسبقة أشاشاً جسده افـبل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( ذم مالحظة ألؾراد ادجتؿع وتؾؽ  

فرصقد وادؼصقد بافسبقة هل ادالزمة ذم تؽقيـ أفعؼقدي واألخالؿل ادالحظة افتل يعؼبفا افتقجقف ا

ومراؿبتف ومالحظتف ذم اإلظداد افـػز واالجتامظل وافسمال ادستؿر ظـ وضعف وحافف ذم تربقف 

اجلسؿقة وحتصقؾف افعؾؿل وهذا يعـل أن ادالحظة ال بد ان تؽقن صامؾة جلؿقع جقاكب افشخصقة 

ادـر وكحاشبف ظذ هػقة كجدها ألكف فـ يثؼ بعد ذفؽ بادريب وشقشعر أكف  وال جيقز أن كػتش افقفد

صخص ؽر مقثقق بف وؿد يؾجل إػ أخػاء ـثر مـ األصقاء ظـد أصدؿائف أو معارؾف ومل يؽـ هذا 

 . (1)هدي افـبل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ(

 ثاكقاً: افسبقة بافعادة أصقل : 

فـبل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( ذم صلن افصالة ألن افتؽرار افذي األصؾ ذم افسبقة بافعادة حديث ا 

يدوم ثالث شـقات ـػقؾ بغرس افعبادة حتك تصبح ظادة راشخة ذم افـػس وـذفؽ أصاره بـ 

وهبذا تؽقن افسبقة بافعادة  (وظقدوهؿ اخلر ؾان اخلر ظادة)مسعقد )ر ي اهلل ظـف( حديث ؿال 

ها بؾ تشؿؾ اآلداب وأكامط افسؾقك وافسبقة بافعادة تبدأ فقست خاصة بافشعائر افتعبدية وحد

بتؽقيـ افعادات ذم شـ ادبؽرة جدًا ؾافطػؾ ذم صفره افسادس يتفج بتؽرار اإلظامل افتل تسعد مـ 

                                                             
، ويـظر مـفج افسبقة افـبقية  79هـ( ، ص1424،) 3ـقػ تريب وفدك ، تلفقػ فقذ بـت ظبد افرمحـ اجلربقة ، ط  (1)

 م( .1993هـ / 1413، ) 4دار افقؾاء ، ط فؾطػؾ ، حمؿد كقر شقيد ادـصقر ،



 

 

حقفف وهذا افتؽرار يؽقن افعادة ويظؾ هذا افتؽقيـ حتك افسابعة مـ ظؿره وظذ األم أن تبتعد ظـ 

 . (1)ترجع أمهقة افسبقة بافعادة إػ أن حسـ افدالل مـذ والدة افطػؾ و

 بؿعـاه افقاشع بتحؼقؼ مـ وجفغ :

افطبع وافػطرة اإلكسان ظذ افسبقة بافعادة تؽقن شؾقك ؽر محقد فؽقكف حيصؾ مـ افطػؾ  .1

 افصغر وهذا اإلظجاب يؽقن افعادة مـ حقث ال يشعرون .

تعقد افطػؾ ظذ افعبادات وافعادات احلسـة جيب أن كبذل اجلفقد ادختؾػ فقتؿ تؽرار األظامل  .2

 وادقاطبة ظؾقفا بافسؽقب وافسهقب وافؼدوة وادتابعة وؽرها مـ افقشائؾ افسبقية . 

 ثافثاً : افسبقة باإلصارة :

مام بعض افضققف أو ذم تستخدم افسبقة باإلصارة ذم بعض ادقاؿػ ـلن خيطك افطػؾ خطل أ 

جمؿع ـبرًا أو أن يؽقن أول مرة يصدر ؾقف ذفؽ ؾعـدها تصبح كظرة افغضب ـاؾقة أو اإلصارة خػقة 

بافقد ألن إيؼاع افعؼقبة ؿد جيعؾ افطػؾ معاكداً ألن افـاس يـظرون أفقف وألن بعض األضػال خيجؾ 

ادرهؼ احلسـ . وـرضب مثال  مـ افـاس ؾتؽقػف اإلصارة ويستخدم ـذفؽ مع افطػؾ بعض األديب

ظذ ذفؽ دمد أن بعض األضػال أذا خـع ـذا وـذا وظؿؾف ظؿؾ ذمقؿ وفق ـرر ذفؽ افقء وافـؼ 

 . (2)افعاؿبة و هذا األشؾقب حيػظ ـرامة افطػؾ ويمدب بؼقة أهؾ افبقت ؾؿـ ؾعؾ ذفؽ 

 رابعاً : افسبقة بادقظظة : 

احلؼ وتعرية ادـؽر ، وافثاين أثارة افقجدان ؾقتلثر افطػؾ تعتؿد ادقظظة ظذ جاكبغ األول بقان  

بتصحقح اخلطل وبقان احلؼ وثؼؾ أخطاؤه  وإثارة افقجدان ؾتعؿؾ ظؿؾفا ألن افـػس ؾقفا اشتعداد 

 فؾتلثر بام ُيؾؼك إفقفا وادقظظة تدؾع افطػؾ إػ ظؿؾ ادرؽب ؾقف .

                                                             

، يـظر مـفج افسبقة اإلشالمقة ، حمؿد ؿطب ،  80ـقػ تريب وفدك ، تلفقػ فقذ بـت ظبد افرمحـ اجلربقة ، ص  (1)

 . 381م( ، ص 1994هـ / 1414، ) 14افؼاهرة ، دار افؼوق ، ط

فـؼ ، وزارة افشمون اإلشالمقة واألوؿاف وافدظقة ـقػ تريب وفدك ، تلفقػ فقذ ظبد افرمحـ اجلربقة ، ضبع وا (2)

هـ( ، ويـظر مـ أشافقب افرشقل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( ذم افسبقة ، كجقب افعامرة ، 1424، ) 3واإلرصاد ، ط

 . 30م( ، ص 1990هـ / 1410، ) 1افؽقيت ، افبؼى اإلشالمقة ، ط



 

   

 

 ومـ أكقاع ادقظظة :

ص ذا أشؾقب متؿقز جذاب اشتطاع صد اكتباه افطػؾ وافتلثر ؾقف ادقظظة بافؼصة وـؾام ـان افؼا .1

 وهق أـثر األشافقب كجاحاً .

ادقظظة باحلقار تشد االكتباه وتدؾع ادؾؾ أذا ـان افعرض حققياً وتتقح فؾؿريب أن يعرف  .2

 افشبفات افطػؾ ؾقعاجلفا باحلؽؿة .

 ادقظظة برضب ادثؾ افذي يؼرب ادعـك ويعغ ظذ افػفؿ . .3

دقظظة باحلدث ؾؾؽام حدث رء معغ وجب ظذ ادريب ان يستغؾف تربقياً ـافتعؾقؼ ظذ ا .4

مشاهد افدمار افـاتج ظـ احلروب و ادجاظات فقذـر افطػؾ بـعؿ اهلل ويمثر هذا ذم افـػس ألكف ذم 

 حلظة اكػعال ورؿة ؾقؽقن هلذا افتقجقف أثره افبعقد.

 خامساً: افسبقة بافسؽقب وافسهقب : 

افسهقب وافسؽقب مـ افعقامؾ األشاشقة فتـؿقة افسؾقك وهتذيب األخالق وتعزيز افؼقؿ  

 . (1)االجتامظقة 

  

                                                             
، ـتاب األشس افسبقية ، تلفقػ خافد افدمقيض  81قة ، ص ـقػ تريب وفدك ، تلفقػ فقذ بـت ظبد افرمحـ اجلرب (1)

 م( .1994هـ / 1414، ) 25، يـظر تربقة األوالد ذم اإلشالم ، ظبد اهلل كاصح ظؾقان ، مك ، دار افسالم ، ط



 

 

وفتؽقيـ هذه األرسة ال بد مـ زواج مبـل ظذ أشاس ودظائؿ أيامكقة إلكشاء جقؾ واع راصد  

 مستخؾػ ذم األرض .

ؾافزواج ؾطرة إكساكقة ومصؾحة اجتامظقة فؾؿحاؾظة ظذ افـقع افبؼي وظذ اإلكسان وفسالمة  

افزواج باختقار  ادجتؿع مـ االكحالل اخلؾؼل واإلمراض ، وهل  شؽـ روحاين وكػساين ويبدأ هذا

فؾرجؾ معرؾة مـ هل رؾقؼة ظؿره وأمقـة رسه وأم ؾػل اختقار افزوجة البد . (1)افزوجة افصاحلة 

وفده واحلؼ رء بـػسِف وحسِف وهلذا ـان ظذ افزوج حغ يريد ويعزم ظذ اختقار ذيؽة حقاتف أن 

 . (2)يتحرى ظذ أشس افتل تساظد ظذ اشتؼرار احلقاة افزوجقة 

تفا مـ االضطراب واالكحالل ومتؽـف مـ حسـ اختقار ذيؽة حقاتف الن شعادة اإلكسان ووؿاي 

وتعاشتُف يؽقن رهـ هذا االختقار افذي يـبغل أن خيضع دـطؼ افعؼؾ ال حلؽؿ اهلقى وان يصدر ظـ 

حؽؿف ورويف وذفؽ الن مـ أـثر واهؿ مشؽالت افزواج يؽقن كتقجة افترسع ذم اختقار ذيؽ أو 

قاة دون معرؾة وبحث دؿقؼ ؾؾفذا بذل ادزيد مـ اجلفد ذم شبقؾ حسـ  اختقار األم فام هلا ذيؽة احل

مـ اثر ظؿقؼ ودور ـبر ذم حقاة األرسة ومتاشؽ بـقاهنا ، ؾاألم افصاحلة تـشئ أضػاالً متؽامؾغ ذم 

                                                             

افدوفقة ،  تربقة افطػؾ ذم اإلشالم  ، د. إبراهقؿ اخلطقب ، زهدي حمؿد ظبد ،  ظامن ، دار افثؼاؾة ، افدار افعؾؿقة   (1)

 (15-14م( ، ص)2002هـ ، 1423، ) 1ط

 . 106-105افطػؾ ذم افؼيعة اإلشالمقة ومـفج افسبقة افـبقية شفام مفدي جبار ، ص (2)



 

   

 

ًا حتك ؾافزواج ظؼد ذاـة واألصؾ بؼاءه مستؿر (1)تؽقيـفؿ افعؼع واخلؾؼل وافـػز واجلسؿل 

 هناية فذفؽ ـان مـ حؼ افطرؾغ اختقار ذيؽف ، وفذا ـان مـ افػتاة أن ختتار افؽػم ادـاشب هلا .

وال جيقز ألوفقائفا أن يؽرهقها ظذ مـ ال ترؽب ذم مشارـتِف حقاة زوجقة ، أشاشفا األول أن ير ي 

ال تـؽح افبؽر حتك تستلذن )افطرؾان بنكشائفا ظـ أيب هريرة ظـ افـبل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( ؿال 

 . (2)ؾؼقؾ يا رشقل اهلل ـقػ أذهنا ؿال )أذا شؽتت( (حتك تستلمر افثقب وال

اكؽحقا األـػاء واكؽحقا )وذم اختقار افزوج افصافح ؿال رشقل اهلل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ(  

أذا خطب أفقؽؿ مـ ترضقن ديـف وخؾؼف ؾزوجقه أال تػعؾقا )وؿال )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ(  (3)(أفقفؿ

  (4)(تؽـ ؾتـة ذم األرض وؾساد ظريض

وذم آية جامعة ذـر ؾقفا تعاػ افصػات ادطؾقبة وادرؽقبة فؽؾ زوج ذم أؿامة بقت هادئ امـ مستؼر 

﮶   چ  يؼقل ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  

تـؽح ادرأة ألربع فامهلا وحلسبفا وديـفا ، ؾلضػر )وؿال )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ(  (5)  چ﮷  ﮸ 

وفؼد جعؾ افرشقل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( صػتغ ذم افرجؾ وادرأة مها  (بذات افؾذيـ تربث يداك

                                                             

،  21ظبد ادجقد ضعؿف ، افسبقة اإلشالمقة فألوالد ، مـفجاً وهدؾًا وأشؾقبًا  ظبد ادجقد ضعؿف ، ص   يـظر : (1)

 ( .33ـشؽ ظبد احلؿقد بـاء األرسة ادسؾؿة ، دار ادختار اإلشالمل ، )ص

( ، ـتاب احلقؾ ، باب ذم افـؽاح ، اكظر ابـ حجر افعسؼالين ، امحد بـ 6968أخرجف افبخاري حديث برؿؿ ) (2)

ظع ، ؾتح افباري ذح افبخاري ، ضبعة جديدة مـؼحة ومصححة ومطبقظة ظـ ضبعة افتل حؼؼ اجؾفا ظبد 

 . 44، ص 12ج م( ،2001هـ ، 1421، )1افعزيز بـ باز ، حمؿد ؾماد ظبد افباؿل ، دار مك ، ط

 .  617، ص  1915ظـ ظائشة ، شــ ابـ ماجة ، ـتاب افـؽاح ، باب إجابة افراظل ، رؿؿ احلديث  (3)

،  1084أبق هريرة ، افبخاري ، ـتاب افـؽاح ، باب ما جاء أذا جاءـؿ مـ ترضقن ديـف ، رؿؿ احلديث  (4)

 . 1044ص

 ( .5شقرة افتحريؿ اآلية : ) (5)



 

 

فديـ ظالؿة مع اهلل تعاػ حتؿؾ ظذ تؼقى اهلل ذم ادعامؾة مع اخلؾؼ أصؾ ذم ـؾ صػة وخر ورائفام ؾا

وخاصة افصاحب باجلـب )افزوجة( وافتزام حسـ اخلؾؼ متابعة فرشقل اهلل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ(  

  (1)ذم صامئؾِف وأخالؿف وآدابف .

 أهنا ظؿؾ أخالؿل ـام أن اثر افزوج افصافح وافزوجة افصاحلة ـبر ظذ األوالد ؾان افسبقة ـام 

وافتزام أديب مـ وافد افطػؾ أو وفقف يؼقم هبا بـػسِف أو بعفد إػ مـ يؼقم هبا كقابة أو مشارـتف ؾقفا ظـد 

احلاجة إػ ذفؽ فؽـفا ذم حؼقؼة وضعفا تزيد ظـ ذفؽ بؽثر ؾؼد دفت األدفة افؼظقة ظذ اكف جيب 

ػظفؿ ورظايتفؿ وتلديبفؿ إػ إن يبؾغقا مـ ظذ افقافديـ واألوفقاء صقاكة األضػال وافصبقان وح

أن يلمرهؿ بطاظة اهلل ويـفاهؿ ظـ  وأن يؼقفؿ (2)  چۋ  ۋ   ۅ   ۅ  چ ذفؽ ؿقفِف تعاػ 

معصقتف وان يؼقم ظؾقفؿ بلمر اهلل بلمرهؿ بِف ويساظدهؿ ظؾقف ؾنذا رايتف هلل معصقة ردظتفؿ ظـفا 

وزجرهتؿ ظـفا أي أمروهؿ  بادعروف واهنقهؿ ظـ ادـؽر وال تدظقهؿ مهالً ؾتلـؾقا ذم يقم افؼقامة 

 . (3)افـار

فقة رظاية تربقة األوالد ألهنا أـثر تػرؽًا وؿربًا مـ افطػؾ وـذفؽ ؾخص رشقل اهلل ادرأة مسمو 

أن اإلشالم ديـ أرسة ويؼرر ادممـ ذم أرستِف وواجبف ذم بقت وافبقت ادسؾؿ هق كقاة اجلامظة  

اإلشالمقة وهق اخلاليا افتل يتلفػ مـفا ومـ اخلاليا األخرى وان مما يساظد األب ظذ تربقة ضػؾف 

افسبقية : افزوجقة افصاحلة ، افتل تتػفؿ ذم دورها ووطقػتفا وتؼقم هبا ظذ ورظايتف ذم افعؿقؾة 

أحسـ وجف وهل افرــ افرئقز ذم هذا افعؿؾ وظؿؾفا هذا فف دور تارخيل ذم حقاة ادجتؿعات ؾؼد  

                                                             

 .   38االشالم ، ابراهقؿ اخلطقب ، مصدر شابؼ ، تربقة افطػؾ ذم  (1)

 ( .6شقرة افتحريؿ اآلية : ) (2)

،  1م( ، ط2006هـ ، 1427يـظر : كحق تربقة أشالمقة راصدة ، تلفقػ حمؿد بـ صاـر افؼيػ ، افرياض ، ) (3)

 .  24ص



 

   

 

تـتج وفدًا صاحلًا فؾؿجتؿع ، يؼقد أالمف إػ اخلر وافؼ ؾعبثًا حيقل افرجؾ إن يـشئ ادجتؿع 

ل بؿجؿقظة مـ افرجال ال بد مـ افـساء ذم هذا ادجتؿع ؾفـ احلارشات ظذ افـشئ افذي اإلشالم

 . (1)هق بذور ادستؼبؾ وثامره 

يـبغل أن يقجف إػ وهذا أمر يـبغل أن يدرـف افدظاة إػ اإلشالم ، وان يدرـقه جقداً وان أول اجلفد 

بعامة وجيب االهتامم افبافغ بتؽقيـ ادسؾؿة ثؿ إػ األوالد األهؾ  افبقت ثؿ إػ افزوجة ثؿ إػ إالم

فتـشكء افبقت ادسؾؿ ويـبغل دـ يريد بـاء بقت مسؾؿ أن يبحث فُف أواًل ظـ افزوجة ادسؾؿة وأال 

 . (2)ؾسقتلخر ذم بـاء اجلامظة اإلشالمقة وشقظؾ افبـقان متضائالً ـثر افثغرات 

فالشؿ تلثر كػز ـبر ظذ اإلكسان فذفؽ أوجب اإلشالم ظـد اختقار اشؿ افطػؾ فقؽقن  

االشؿ حسـاً ذا معـك جقد ويـبغل ظذ اإلباء واألمفات أن يـفجقا افطريؼ االؿقم ذم تسؿقة األوالد 

مـ األشامء أمجؾفا يسروا ظذ ادـفج اإلشالمل ؾقجب ظذ ادريب ظـد تسؿقة افقفد أن يـتؼل 

. ظـ ابـ ظؿر )ر ي اهلل ظـف( أن ابـة  (3)وأحسـفا وظدم تسؿقة االشؿ افؼبقح افذي يؿس ـرامتف 

                                                             

، ص ،  4م( ، م ، ط2009هـ ، 1430افسبقة افـبقية فؾطػؾ ، حمؿد كقر بـ ظبد احلػقظ شقيد  ، دمشؼ شقريا ، ) (1)

66-67  . 

 . 68-67افسبقة افـبقية فؾطػؾ ، حمؿد كقر بـ ظبد احلػقظ شقيد ،  ص (2)

،  1يـظر ، تربقة افطػؾ ذم اإلشالم ، إبراهقؿ اخلطقب ، زهدي حمؿد ظقد ، دار افثؼاؾة افدار افعؾؿقة افدوفقة ، ط (3)

 . 15-14م( ، ص2002هـ ، 1423)



 

 

. روي ظـ افرشقل )صذ  (1)فعؿر ـان يؼال هلا ظاصقة ؾسامها افرشقل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( مجقؾة 

 .(2)(ئؽؿ ؾلحسـقا أشامئؽؿأكؽؿ تدظقن يقم افؼقامة بلشامئؽؿ وأشامء أبا)اهلل ظؾقف وشؾؿ( 

وجيـب افتسؿل بلشامء خمتصة باهلل تعاػ ؾال جيقز افتسؿقة باألحد وال بافصؿد وال باخلافؼ وال  

افرزاق وجيـب األشامء ادعقدة فغر اهلل ؾان افتسؿقة هبا حمرمة باالتػاق وان هـاك بعض األحاديث 

، ظـ اكس ر ي اهلل ظـُف ؿال رشقل  (3)فقالدة افتل تبغ وؿت افتسؿقة ؾقجقز تسؿقة افقفد ذم يقم ا

وجيقز تسؿقة افقفد ذم  (4)(وفديل افؾقؾة ؽالم ؾسؿقتُف بلشؿ أيب إبراهقؿ)اهلل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( 

ـؾ ؽالم رهغ بعؼقؼتِف تذبح ظـُف )افققم افسابع ذم يقم افعؼقؼة ؿال رشقل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( 

 وجيقز ؿبؾ يقم افعؼقؼة وبعدُه .  (5)(ؾؼ رأشفُ يقم شابعِف ويسؿك ؾقف وحي

  

                                                             

اهلل بـ ظؿر ، أخرجف مسؾؿ ذم صحقحف ، ـتاب اآلداب ، باب تغقر االشؿ افؼبقح إػ حسـ وتغقر اشؿ ظـ ظبد  (1)

 . 2139بره إػ زيـب وكحقها ، رؿؿ 

 . 4948أخرجف أبق داوود ذم شــِف ، ـتاب اآلداب ، باب ذم تغقر األشامء ، رؿؿ  (2)

،  1ؾقان ، دار افسالم فؾطباظة وافـؼ وافتقزيع ، طتربقة األوالد ذم اإلشالم ، تلفقػ ظبد اهلل كاصح ظ (3)

 . 1م( ، ج1992هـ ، 1412)

ظـ اكس بـ مافؽ ، أخرجف مسؾؿ ذم صحقحف ، ـتاب افػضائؾ ، باب رمحتف )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( ، فؾصبقان  (4)

 . 1808، ص 2315وافعقال وتقاضعف وؾضؾِف ، رؿؿ 

، حديث مسؽقت ظـُف ،  2838اب افضحايا باب ذم افعؼقؼة ، رؿؿ ظـ شؿرة بـ جـدب ، شــ أيب داوود ، ـت (5)

 . 4231وأخرجف شــ افـسائل ، رؿؿ 



 

   

 

تؼرير خيص  مـ ؿقل او ؾعؾ او ادؼصقد بادـفج واخلطقات هق )ـؾ ما صدر ظـ رشقل اهلل 

 .(1)مرحؾة افطػقفة( 

اكف افصقرة افؽامؾة فؾؿـفج االشالمل فقؽقن ؿدوة   وهذا يتضح فـا مـ خالل صخصقة افرشقل 

 . (2)   چوئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ        چ  فؾـاس مجقعًا . ؿال تعاػ :

ذم دظقتف ، وتعقد امهقة هذا ادـفج  ؾادـفج افـبقي هق افطريؼ افقاضح افسفؾ افذي شؾؽف افـبل 

 . (3)ورضورة افعؿؾ بف اػ امقر يؿؽـ امجاهلا ؾقام يع

افشؿقل : وذفؽ مـ خالل معرؾة ان ادـفج افـبقي صامؾ ـامؾ ، جلؿقع مراحؾ افعؿر  .1

وكقاحل احلقاة ، وفؽؾ زمان ومؽان ذم ـؾ شؽـاتف وحرـاتف وادتعؾؼ مـفا بافؼقل وافػعؾ 

 وافتؼرير  .

بؼل صاحبف مـ افزفؾ  صؿة مـ افضالل واخلطل : ؾال صؽ مـ ان اتباع مـفج افـبل افع .2

: ) ترـت ؾقؽؿ أمريـ فـ تضؾقا ما متسؽتؿ هبام : ـتاب  ومـ االخطاء ، ؿال  وافـؼص

 (4)اهلل وشـة كبقف(

                                                             

 . 20م ، ص 1988،  2مـفج افسبقة افـبقية فؾطػؾ ، ،حمؿد كقر بـ ظبد احلػقظ شقي،  ط  (1)

 . 21شقرة االحزاب : مـ االية  (2)

 .29، ص 2002، دار افػؽر بروت ،   ذم افتعامؾ مع افـاصئة ، شؾامن خؾؼ اهلل ، مـفج افـبل  (3)

،  785، دار االؾاق اجلديدة ، ادغرب ، ص 1999،  5ادقضل  ،  ـتاب افؼدر ، باب افـفل ظـ ؿقل بافؼدر ، ط (4)

 مـ افباب . 3رؿؿ 



 

 

ذم ـؾ شؽـاتف  اذ ـان ادـفج متعؾؼ بافؼقل وافػعؾ وافتؼرير ؾالبد مـ االؿتداء بف  .3

 وادتعؾؼ بافؼقل وافػعؾ وافتؼرير. وحرـاتف 

ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  چ  افدظقة  وافتقشؾ اػ ضؾب حمبة اهلل تعاػ : .4

 .(1) چڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ     

 .واتباع اوامره واجتـاب ـؾ ؾعؾ او ظؿؾ هنك ظـف  االفتزام افتام واالخذ بام جاء بف  .5

ظذ ادريب افـاجح أن يؾؼـ افطػؾ ـؾؿة افتقحقد ظـدما يقفد ظذ افػطرة وكعـل بافػطرة )هل اخلؾؼة 

افثابتة ادستؼقؿة افتل وضعفا اهلل ظزوجؾ ذم اإلكسان مـذ والدتِف يتؿقز بجذورها افغريزية افباضـقة 

 .(2)وافتل تتحؼؼ بدون تعؾقؿ( 

 ألذان ذم أذكف افقؿـك واإلؿامة ذم أذكف افقرُسى .وان ـؾؿة افتقحقد ذم بداية افطػؾ تتؿثؾ با

أن أول ما يؼرع شؿع اإلكسان ـؾامت افرب وظظؿتِف وافشفادة افتل أول ما يدخؾ هبا ذم اإلشالم  

 ؾؽان ذفؽ ـافتؾؼغ فف صعار اإلشالم ظـد دخقفف إػ افدكقا .

 . (3)حتك يقفدوان رس افتلذيـ هروب افشقطان مـ ـؾامت األذان وهق ـان يرصد افطػؾ 

 

                                                             

 .31شقرة آل ظؿران : مـ االية  (1)

،  1شفام مفدي جبار ، بروت ، ادؽتبة افعكية ، ط افطػؾ ذم افؼيعة اإلشالمقة ومـفج افسبقة افـبقية ، (2)

 . 70( ، ص1997هـ ، 1417)

 30يـظر ، ابـ ؿقؿ اجلقزية ، صؿس افديـ حمؿد بـ أيب بؽر بـ أيقب افزرظل ، حتػة ادقدود بلحؽام ادقفقد ، ص (3)

اإلشالم فؾؿمفػ ظبد اهلل  ، تربقة األوالد ذم 165،  مـفج اإلشالم ذم تربقة ظؼقدة افـاصئ ؾاضؿة حمؿد خر، ص

 . 1، ج75كاصح ظؾقان ، ص 



 

   

 

أذا كقدي فؾصالة أدبر افشقطان وفف رضاط حتك ال يسؿع )ؿال افرشقل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ(   

. وال بد مـ تعؾقؿ افطػؾ مـذ صغره ظذ افتعؾؼ باهلل تعاػ واالظتامد ظؾقف ؾقـطؾؼ ذم بـاء  (1)(افتلذيـ

أشف ألحد وان اخلؾؼ ال يؿؾؽقن ألكػسفؿ احلقاة متقـالً معتؿداً ظذ اهلل ال خيش أحداً وال يطلضل ر

 وؽرهؿ كػعاً وال رضاً ؾافـاؾع وافضار هق اهلل تعاػ .

 . (2)  چ ھ .ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ  ؿال تعاػ

يا ؽالم ، أين أظؾؿؽ ـؾامت : أحػظ اهلل حيػظؽ أحػظ اهلل دمده )وؿال )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ(  

دماهؽ أذا شلفت ؾلشلل اهلل وإذا اشتعـت ؾاشتعـ باهلل واظؾؿ أن األمة فق اجتؿعت ظذ أن يـػعقك 

ك أال بقء بقء مل يـػعقك أال بقء ؿد ـتبف اهلل فؽ ، وان اجتؿعقا ظذ أن يرضوك بقء مل يرضو

 . (3) (ؿد ـتبف اهلل ظؾقؽ رؾعت األؿالم وجػت افصحػ

ومـ افطرق فتعؾؿ افطػؾ افعؼقدة اإلشالمقة افصحقحة ؽرس ذفؽ ذم كػسِف ومعرؾة  أرـان  

 األيامن أي أن يممـ باهلل تعاػ ومالئؽتِف وـتبف ورشؾف وافققم األخر وان يممـ بافؼدر خره وذه 

حؼقؼة وظل افعؼؾ  وافعؿؾ معًا ؾقصبح أيامن واحد واتصؾت افؼقؿ  وان حؼقؼة األيامن )هل 

األخالؿقة افسامقة ذم افسـة افؼيػة بؽؾؿة افعؼؾ حقث اظتز فف جـقد مـ افعؾؿ ، واحلؾؿ وافصز 

                                                             

، صحقح مسؾؿ ،  122، ص 2، ج 608صحقح أخرجف افبخاري ، ـتاب األذان ، باب ؾضؾ افتلذيـ ، رؿؿ   (1)

 . 77، ص 4، ج 389ـتاب افصالة ، باب ؾضؾ األذان وهرب افشقطان ظـد شامظِف ، رؿؿ 

 ( .3شقرة افطالق اآلية : ) (2)

 576، ص  2516ظـ ظبد اهلل بـ ظباس ، شــ افسمذي ، ـتاب صػة افؼقامة وافرؿائؼ وافقرع باب مـُف ، رؿؿ  (3)

 . 4، ص 270، حسـ صحقح ، وأخرجف األمام امحد ذم مسـدِه ، رؿؿ 



 

 

وافزهد وظدم اكػصال ظـ افؼقؿ اإليامكقة ؾقصبح افتؿسؽ بعؼقدة األيامن وفأليامن درجات ألن ـام 

 .(1)اًم ازداد يؼقـاً وأيامكًا(ازداد  افؼؾب تسؾق

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ  وان اهلل تعاػ افقاحد األحد فؼقفف تعاػ

 . (2)  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ 

وكعؾؿف افؼدر واجب ؾافعؿر حمدود وافرزق مؼدر وتعؾقؿفؿ حمبة اهلل تعاػ وضاظتِف ألن اهلل  

أوجدكا مـ ظدم وخؾؼـا وؾضؾـا واكعؿ ظؾقـا باإلشالم وافـعؿ ؾام أروع أن حيب افطػؾ ربف وهيابف 

ؾ أن بدالً مـ أن تؽقن ظالؿتف باهلل افقاحد األحد ظالؿة ؿائؿة ظذ اخلقف وافعؼاب وألن افطػ

أحب اهلل ظزوجؾ اضاظُف الن ادحُب دـ حيُب مطقع ويـبغل أن َيعؾؿ أن اهلل رؿقب ذم افرس وافعؾـ 

 . (3)ؾققؿظ ذم ضؿره اخلقف ظـ ارتؽاب افذكقب وادعايص ؾنذا أخطئ يعقد إػ افتقبة 

  (4)ف يراك( أن تعبد اهلل ـلكؽ تراه ؾان مل تؽـ تراُه ؾاك)ؿال )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( ظـ أالحسان 

ال يممـ أحدـؿ حتك أـقن أحب أفقف مـ وافده ووفده وافـاس )ؿال )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ(  

 (5) (أمجعغ

  

                                                             

تربقة األخالؿقة ظـ افؼقؿ مـاهجفا وافطرائؼ تدريسفا ، تلفقػ ضاهر ظبد افؽريؿ شؾقم وافدـتقر حمؿد جفاد  (1)

 . 118م( ، ص2009هـ ، 1430، ) 1مجؾ ، األمارات افعغ ، دار افؽتاب اجلامعل ، ط

 ( .4-1شقرة اإلخالص اآلية : ) (2)

 . 50تب ظدكان أبق مقز ، صيـظر ، تربقة افطػؾ ذم اإلشالم ، تلفقػ شقام را (3)

 . 8، ص 1صحقح مسؾؿ ، ـتاب األيامن ، باب بقان األيامن واإلشالم واإلحسان ووجقب األيامن ، رؿؿ  (4)

 . 88، ص 1، ج 15ظـ اكس بـ مافؽ ، صحقح افبخاري ، ـتاب األيامن ، باب حب افرشقل مـ األيامن ، رؿؿ  (5)



 

   

 

وفتؽقن  (1)  چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ أن افعبادة ؽاية ُخؾؼ اإلكسان ، ؿال تعاػ 

صؾة ادخؾقق باخلافؼ متؽامؾة أمر اهلل تعاػ ادخؾقؿغ بافصالة وافدظاء وافعؿؾ افصافح وخمافػة 

اهلقى وأتباع احلؼ ظؿؾقاً بؽؾ ؿـاظة . ومـ افقشائؾ افتل تعقــا ظذ تربقة افطػؾ ظذ ظبادة اهلل تعاػ 

 ؼ وضاظتِف وامتثال أوامره وكقاهقف وتعؾقؿف أرـان اإلشالم ظـ ضري

. افؼدوة : البد أن يؽقن األب واألم ؿدوة حسـة ألبـائفؿ بان يؽقكقا حريصغ ظذ أداء افصالة 1

ذم أوؿاهتا ، حاؾظغ فتعافقؿ افؼرآن افؽريؿ وافسـة افـبقية ، وتعقيد افطػؾ ظذ ـقػقة افقضقء 

  (2)وافصالة ويؽقن تعقيده مـذ شـ افرابعة واخلامسة 

﮳   ﮴ۓ  چ  ؿال تعاػ ﮲       . (3)  چ  ﮵ۓ     

.افسؽقب وافسهقب : أن ترؽقب افطػؾ ظذ ضاظة اهلل تعاػ تؽقن بلن يذـر بان افصالة هل أول 2

رــ باإلشالم وواجبة ظذ ـؾ مسؾؿ ومسؾؿة ويذـر هلؿ ؾقائدها ذم افدكقا واآلخرة وهل رياضة 

فؼرآن افؽريؿ وحػظف وافسـة افـبقية ووؿاية مـ األمراض وذم اآلخرة اجلـة ، وترؽقبفؿ بتعؾقؿ ا

                                                             

 ( .56شقرة افذاريات اآلية : ) (1)

 .  265ـظر ، افطػؾ ذم افؼيعة اإلشالمقة ومـفج افسبقة افـبقية ، تلفقػ شفام مفدي جبار صي (2)

 ( .132شقرة ضف اآلية : ) (3)



 

 

 (1)وواجب افقافديـ أن يؼدمقا هلؿ ظـ افؼرآن وافسـة تػسر مقجز فؽل يتػتح ؿؾبف وظؼُؾُف 

 . (2)وتذـرهؿ وؿقل افرشقل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( وان أؾضؾؽؿ مـ تعؾؿ افؼرآن وظَؾؿُف 

وكذـر هلؿ األمام افشاؾعل يؼقل )حػظت افؼرآن افؽريؿ وأكا ابـ شبع شـغ وحػظت افُسـة مقضل 

 . (3)مافؽ وأكا ابـ ظؼ شـغ( 

أما ترهقب األضػال مـ ظدم ضاظة اهلل تعاػ وافتعاون هبا تذـرهؿ بلن أول ما يسلل ظـف يقم افؼقامة 

ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ     چ هل افصالة وـقػ حاؾظ ظؾقفا اإلكسان فؼقفف تعاػ 

وأيضاً حدد افـبل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( شـ افسابعة مرحؾة تعؾؿ افطػؾ افصالة  (4)  چہ

أمروا افصبل بافصالة أذا بؾغ شبعة شـغ ؾنذا بؾغ ظؼ شـغ )وؿال افـبل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ(  

 .(5)(ؾارضبقه ظؾقفا

                                                             

، تربقة األبـاء وافبـات ذم ضقء  81-80يـظر ، تربقة افطػؾ ذم اإلشالم تلفقػ ،شام راتب ظدكان أبق رمقز ، ص (1)

 .  120افؼرآن وافسـة ص

ان ، حديث صحقح أخرجف افبخاري ، ـتاب ؾضائؾ افؼرآن ، باب خرـؿ مـ تعؾؿ افؼرآن افؽريؿ ظثامن بـ ظػ (2)

 ( .5028وظؾؿف ، حديث رؿؿ )

هـ ، 1431، ) 10يـظر ، ـقػ تريب أبـاءك ذم هذا افزمان ، تلفقػ حسان صؿس باصا ، دمشؼ ، دار افؼؾؿ ، ط (3)

 . 149م( ، ص 2010

 .( 103شقرة افـساء اآلية : ) (4)

( وأخرجف افسمذي ذم 4940أخرجف أبق داوود ، ـتاب افصالة ، باب متك يممر افغالم بافصالة ، رؿؿ احلديث ) (5)

 ، حسـ صحقح. 260، ص  407شــف ، ـتاب افصالة ، باب متك يممر افصبل بافصالة ، رؿؿ 



 

   

 

صقاء افتل حيبقهنا )ـادكوف ، اخلروج مـ افبقت ، احلرمان ويـبغل دـ ال يصع ثؿ حرماهنؿ مـ األ

بافعصا وافرضب يؽقن رضب  وإذا مل يـػع ذفؽ ال بد مـ اشتخدام افشدة ـافرضبمـ اهلدايا( 

 (1)ادعؾؿ ادشػؼ ال رضب ادـتؼؿ وان يػفؿ افطػؾ شبب افرضب 

شؾقك اإلكسان وتكؾاتِف وحترـاتِف واختقاراتِف ذم احلقاة مبـقة ظذ مـظقمة افؼقؿ ادقجقدة ذم أظامؿف 

وهذِه ادـظقمة تتشؽؾ مـذ افصغر فذفؽ رؽب اإلشالم أوفقاء األمقر زرع هذه افؼقؿ ذم كػقس 

 أوالدهؿ وؾقف ؾؼرتان :

 حلة وخطقات زرظفا .افػؼرة األوػ : افؼقؿ افصا

 افػؼرة افثاكقة : افؼقؿ افسقئة وخطقات ؿؾعفا .

افػؼرة األوػ :  أواًل : ؾضقؾة افصدق ورذيؾة افؽذب أن مـ وشائؾ افتطبقؼ افعؿع تعؾقؿ افطػؾ 

 األدب وافؼقؿ افصاحلة بافؼدوة وافسؽقب وافسهقب .

ِف هلا أمهقة ظظؿك ذم افبـاء تعؾقؿ األدب وافصدق بافؼدوة : أن أمهقة األدب وؽرشف وكحؾ .1

وان يتجـبا  األخالؿل وان االبـ يؼؾد وافديف ؾقجب ظؾقفام أن يؽقكا صادؿغ ذم ـؾ أحقاهلا

ؾقجب ظذ ـؾ مريب كاجح أن ال يؽذب ظذ أوالده بؿحبة إشؽاهتؿ ظـ بؽاء أو ترؽقبفؿ  (2)افؽذب

                                                             

، افطػؾ ذم افؼيعة اإلشالمقة  81-80يـظر ، تربقة افطػؾ ذم اإلشالم ، تلفقػ شقام راتب ظدكان أبق رمقز ، ص (1)

 . 265ومـفج افسبقة افـبقية ، تلفقػ شفام مفدي جبار ، ص

 4ر ، طيـظر ، ـتاب افسبقة افـبقية فؾطػؾ ، تافػ حمؿد كقر بـ ظبد احلػقظ شقيد ، دمشؼ ، بروت ، دار ابـ ـث (2)

 . 507،  2م( ، ج2009هـ ، 1430، )



 

 

أؿبح افعادات وأرذل األخالق  ذم أمر أو تسؽقتفؿ مـ ؽضب ؾان ؾعؾقا ذفؽ يؽقكقا ؿد ظقدوا ظذ

 . وفؼد روى أحاديث فؾرشقل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( ذم ؽرس األدب  (1)أال وهل رذيؾة افؽذب 

 (2)(ألن يمدب افرجؾ وفدُه خٌر مـ أن يتصدق بصاع)ؿال رشقل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( 

 . (3) (ؿوأـرمقا أوالدـؿ وأحسـقا أدهب)ؿال رشقل اهلل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( 

افسؽقب وافسهقب : افسؽقب بػضقؾة افصدق يبدأ مـ تعؾقؿ افطػؾ أن افصدق كقر ييضء  .2

افـػقس وهيدي افؼؾقب وتروي فؾطػؾ األحاديث افتل رؽب هبا ادصطػك )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ(  

 بافصدق .

هيدي إػ اجلـة وما  ظؾقؽؿ بافصدق ؾان افصدق هيدي إػ افز وان افز)فؼقفف )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( 

يزال افرجؾ يصدق ويتحرى افصدق حتك يؽتب ظـد اهلل صديؼاً وإياـؿ وافؽذب ؾان افؽذب 

 .(4)(هيدي إػ افـار وما يزال افرجؾ يؽذب حتك يؽتب ظـد اهلل ـذاباً 

وان افسهقب األضػال مـ افؽذب وظاؿبف ادؽذبغ جاءت ذم افسـة ادطفرة وذفؽ فام روي ظـ 

ويٌؾ فؾذي حيدث )األحاديث افتل رهب هبا افرشقل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( مـ افؽذب بؼقفف 

 .  (5)(باحلديث فقضؿؽ بف افؼقم ؾقؽذب ويٌؾ ففُ 

                                                             
يـظر ، ـتاب أضػافـا ، تلفقػ ظبد اهلل حمؿد بـ ادعطل ، خطة ظؿؾقة فؾسبقة اجلامفقة شؾقـًا وأخالؿًا ، مك  (1)

 . 150م( ، ص2003هـ ، 1424) 2م(  ، ط2000هـ ، 1421، ) 1افؼاهرة ، ط

وافصؾة ظـ افرشقل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( باب ما جاء ذم أدب  ظـ جابر بـ شؿرة ، شــ افسمذي ، ـتاب افز (2)

 .1229، حديث ؽريب ، وأخرجف األفباين ذم ضعقػ افسؽقب رؿؿ  298، ص  1951افقفد ، رؿؿ 

 . 738مـ اكس بـ مافؽ ، شــ ابـ ماجة ، رؿؿ  (3)

ح افؽذب وحسـ افصدق ظـ ظبد اهلل بـ مسعقد ، صحقح مسؾؿ ، ـتاب افز وافصؾة واآلداب ، باب ؿب (4)

 . 105، ص 2607وؾضؾِف ، رؿؿ 

شــ افسمذي ، ـتاب افزهد ظـ افرشقل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( ، باب ؾقؿـ تؽؾؿ بؽؾؿة فقضحؽ هبا افـاس ،  (5)

،  4990، أخرجف أبق داوود ذم شــِف ، ـتاب األدب ، باب ذم افتشديد ذم افؽذب ، رؿؿ  106، ص 2315رؿؿ 

 ـ .، حديث حس 298ص 



 

   

 

 . (1)( وشط اجلـة دـ ترك افؽذب وان ـان مازحاً أكا زظقؿ ببقت ذم)وؿقفف )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( 

أيؽقن ادممـ جباكاً؟ ؿال كعؿ ، أيؽقن ادممـ بخقالً ؿال )وُشئَِؾ افرشقل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( 

.وكربط هلؿ ؾضقؾة افصدق ورذيؾة افؽذب ظؿؾقاً حتك  (2)(كعؿ ، أيؽقن ادممـ ـذابًا ؿال :ال

ـافؼصص افبديعة ذم افتزام افطػؾ افصدق وتلثره ذم افؽبار وافتقبة يدرـقها برواية افؼصة مثالً : 

 ظذ يد ذفؽ افصغر افصادق ؿال ابـ تقؿقة )رمحف اهلل( 

ظـدما ؽادر جقالن مقدظًا أمف افتل ربتف ظذ خؾؼ افصدق وأظطتف أربعغ ديـاراً ؾؾام شارت افؼاؾؾة )

سلل ـؾ مساؾر ظام فديف مـ كؼقد ؾقـؽرها اظسضفا مجاظة مـ افؾصقص ؿطاع افطريؼ وبدأ افؾص ي

شلفف وهق يظـ جقابف بافـػل ؾنذا  (ظؾقف ثؿ يستخرجفا مـف حتك وصؾ إػ افغالم افؼادر اجلقالن

بافغالم افصادق خيزه بان حؼف أربعغ ديـاراً ؾقعقد أفقف افؾص ويعقد ظؾقف افسمال ، ويعاود افغالم 

ـ ـؿف حتت أبطِف ؾقزداد افؾص ظجبًا فصدؿِف وأماكتِف افصدق ؾقطؾبفا مـف ويستخرجفا افغالم م

 وضريؼف خمبئة فؾدكاكر ؾقسلفف ظـ شبب صدؿِف ؟

ؾقجقب افغالم : أن أمل أمرتـل بافصدق وأظطقتفا افعفد ظذ ذفؽ ؾقلخذه إػ رئقس افؾصقص 

 ويعاود ظؾقف األشئؾة ؾقؼقل رئقس افؾصقص : يارب أن هذا افغالم يصدق ذم اهؾؽ افظروف ،

 . (3)ؾلصفدك إين تبت أفقؽ ؾتاب وتاب افؾصقص معُف وارجعقا فؾؼاؾؾة واخذوا مـفؿ 

 

                                                             

، أخرجف أدـذري  4800ظـ أبق إمامة افباهع ، شــ أبق داوود ، ـتاب األدب ، باب ذم حسـ اخلؾؼ ، رؿؿ  (1)

 . 1، ج 107ـتاب افسؽقب وافسهقب ، رؿؿ 

 ، حسـ . 1752األفباين ذم ضعقػ افسؽقب رؿؿ  (2)

،  2د ، دار ابـ ـثر ، دمشؼ ، بروت ، جـتاب افسبقة افـبقية ، فؾطػؾ ، تلفقػ حمؿد كقر بـ ظبد احلػقظ شقي (3)

 . 508ص 



 

 

 ثاكقاً : ؿقؿة حػظ افرس :

هلذه افؼقؿة أمهقة ـبرة ذم إدامة األفػة بغ افـاس حقث حتػظ هلؿ إرسارهؿ وشس ظققهبؿ وال بد مـ 

هذه افؼقؿ ؾؼد رـز اإلشالم إػ معرؾة أن إؾشاء اإلرسار تمدي اجلػاء وادشؽالت وكظرًا ألمهقة 

 رضورة افتحع هبا :

 أما وشائؾ افتطبقؼ افعؿع :

افؼدوة : أن اإلشالم رـز ظذ رضورة أن يؽقن ادسؾؿ ؿادرًا ظذ حػظ افرس ألن هذه افؼقؿة مـ  .1

 األخالق افـبقية ويـبغل حػظ افرس ظذ افقافديـ أن يطبؼقا هذه افؼقؿة ظؿؾقاً .

كرؽبفؿ بلن هذه افؼقؿة مـ أخالق رشقفـا احلبقب )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ(  افسؽقب وافسهقب : .2

وجيب ظؾقـا ـؿسؾؿغ افتحع هبا وتروي هلؿ حديث افرشقل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( ظـ ثابت ظـ 

أتك ظّع رشقل اهلل وأكا افعب مع افغؾامن ؾسؾؿ ظؾقـا ، ؾبعثـل رشقل )اكس : ر ي اهلل ظـف ؿال 

ذم حاجتف ، ؾلبطلت ظذ أمل )تلخرت ظؾقفا( ؾؾام جئت ؿافت ما حسبؽ ؟  (وشؾؿ)صذ اهلل ظؾقف 

ؾؼؾت بعثـل رشقل ذم حاجة ، ؿافت ما حاجتف ؟ ؿؾت أهنا رس ؿافت ال ختزن برس رشقل اهلل أحداً 

 . (1)ؿال اكس : واهلل فق حدثت أحدًا حلدثتؽ يا ثابت 

 فؽز :ثافثاً :  ؿقؿة افـؼاء وشالمة افصدر مـ احلؼد وا

شالمة افصدر مـ احلؼد وافؽز مفؿ جداً ؾفق حياؾظ ظذ ؾاظؾقة اإلكسان ذم ادجتؿع وجيعؾف متقازكًا 

 شعقداً ـرياًم حمباً فؾخر .

                                                             
ظـ اكس بـ مافؽ ، أخرجف مسؾؿ ذم صحقحف ، ـتاب ؾضائؾ افصحابة ، باب ؾضائؾ اكس بـ مافؽ ، رؿؿ  (1)

 .  4، ج 2482



 

   

 

افؼدوة : تذـر األضػال ببعض افؼصص ذم افسرة افـبقية وشرة افصحابة فؽل يتعؾؿقا هذه  .1

فؾطػؾ افـاصئ )اكس بـ مافؽ(  أن يغسؾ أدران  افؼقؿة ؾؼد وجف افـبل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( كداءً 

 . (1)كػسف صباحًا ومساًء ؾقسامح مـ أشاء أفقف ويػرغ ؿؾبف مـ احلؼد وافؽز 

يا بـل أن ؿدرت أن )ترؽبفؿ بحديث افرشقل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ(  افسؽقب وافسهقب : .2

تصبح ومتز وفقس ذم ؿؾبؽ ؽش ألحد ؾاؾعؾ ثؿ ؿال يا بـل وذفؽ ذم شـتل ، ومـ أحقا شـتل ؾؼد 

  (2)(أحقاين ومـ أحقاين ـان معل ذم اجلـة

ذم ؿؾبف مثؼال ذرة مـ  ال يدخؾ اجلـة مـ ـان)وكذـرهؿ أيضًا ؿقل افرشقل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( 

أن اهلل مجقؾ حيب ). ؾؼال رجؾ : أن افرجؾ حيب أن يؽقن ثقبف حسـًا وكعؾف حسـًا : ؿال :  (ـز

  (3) (اجلامل ، افؽز بطر احلؼ ، وؽؿط افـاس

رابعاً : ؿقؿة االشتئذان : أن ّ أدب االشتئذان واجب افصغر وافؽبر وان مـ األمهقة أن يؾحظ افبقت 

 ، مـ افقشائؾ افتل تعقــا ظذ تربقة افطػؾ ظذ هذا األدب  (4)ترتقب افعالؿات وأدب افتعامؾ  ادسؾؿ

افؼدوة : وان إتباع افسـة واجب ؾفذا افرشقل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( ؿائد األمة ومعؾؿفا ،  .1

قل يرصد افصغار وافؽبار مـ األمة ويعرؾفا حؼ افطػؾ ظـ شفؾ بـ شعد )ر ي اهلل ظـُف( أن افرش

)صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( أتك بؼاب ؾؼب مـُف ، وظـ يؿقـِف ؽالم وظـ يساره األصقاخ ؾؼال فؾغالم 

                                                             

 ، افؼاهرة –يـظر ، أضػافـا ، خطة ظؿؾقة فؾسبقة اجلامفقة شؾقـًا وأخالؿًا ، تلفقػ ظبد اهلل حمؿد بـ ادعطك ، مك  (1)

 . 316م( ، ص2003هـ ، 1424، ) 2( ، طم2000 ، هـ1421) ، 1ط

،  2678ظـ اكس بـ مافؽ ، شــ افسمذي ، ـتاب افعؾؿ ، باب ما جاء ذم األخذ بافسـة واجتـاب افبُدع ، رؿؿ  (2)

 .  2678، وأخرجف األفباين ذم ضعقػ افسمذي رؿؿ  45ص 

،  260م( ، ص 2004هـ ، 1424حطؿ ضؿؽ وــ ظـد كػسؽ صغرًا ، تلفقػ جمدي اهلاليل ممشسة اؿرأ ، ) (3)

 . 4091ظـ ظبد اهلل بـ مسعقد ، شــ أيب داوود ، ـتاب افؾباس ، باب ما جاء ذم افؽز ، رؿؿ 

 . 20يـظر ، أضػافـا ، ؿقاكغ افبقت ادسؾؿ ، ص (4)



 

 

ّؾُف ،  (أتلذن يل أن أظطل همالء؟) ؾؼال افغالم : ال واهلل يا رشقل اهلل ال أؤثر بـصقبل مـؽ أحدًا ، ؾَّ

 . (1)أي : وضعُف رشقل اهلل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( ذم يدِه 

ھ  چ وافسهقب : يرؽب افطػؾ ظذ أدب االشتئذان وذفؽ يذـر ؿقفف تعاػ:  افسؽقب .2

﮷    ﮸   ﮹ ﮿    ﮺ھ    ے   ے         ۓ  ۓ ﮲    ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮻   ﮼    ﮽  ﮾     

﯁                        ڭ                     ﯀  

 . (2)  چحئ  مئ  ىئ       جئۆ               ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ

وأما ترهقبفؿ بلن كذـرهؿ أن افرشقل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( أمر باالشتئذان وحَدّد وضعقتُُف . ظـ 

ظبد اهلل بـ يرس ، أن افرشقل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( وإذا أتك بابًا يريد أن يستلذن مل يستؼبؾف جاء 

 .  (3)يؿقـاً وصاماًل ؾان أذن فف وأال اككف 

ًا : ؿقؿة مظفر افطػؾ : هـاك اهتامم مـ افرشقل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( بؿظفر افطػؾ شقاء خامس

 ـان ذم صعره أو حالؿتِف أو فقن فباشف وخروجف بِف ذم افطريؼ 

 أن افقشائؾ افتل تعغ ظذ ضبط هذه افؼقؿة :

ل االؿتداء بف ذم افؼدوة وافسؽقب وافسهقب ، أن ؿدوتـا هق افرشقل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( ويـبغ

مظفرِه وؿد حدد فـا ذم بعض األحاديث ظـ كقع حالؿة افشعر ومظفرة ، ظـ ابـ ظؿر )ر ي اهلل 

 ظـف( ؿال : 

                                                             

ـتاب االذبة ، باب اشتحباب أدارة افامء وافؾبـ وكحقها ظـ يؿغ ادبتدئ  ظـ شفؾ بـ شعد ، صحقح مسؾؿ ، (1)

 . 2030، رؿؿ 

 ( .58شقرة افـقر اآلية : ) (2)

، حديث حسـ صحقح ، أخرجف اإلمام امحد مسـده  885ظـ ظع بـ أيب ضافب ، أخرجف افسمذي ذم شــِف رؿؿ  (3)

 . 17/2، رؿؿ 



 

   

 

رأى افرشقل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( صبقًا ؿد حؾؼ بعض صعر رأشف وترك بعض مـفا ؾـفاهؿ ظـ 

 . (1) (احؾؼقا ـؾف أو اترـقه ـَؾفُ )ذفؽ وؿال 

وأيضاً صعر افبـت ؾؼد ـان هلا كصقب ذم افتقجقف مـ افرشقل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( ظـ أشامء 

)ر ي اهلل ظـفا( أن امرأة شلفت افـبل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( ؾؼافت يا رشقل اهلل : أن ابـتل 

  (2) (فعـ اهلل افقاصؾة وادقصقفة)أصابتفا احلصبة ؾتؿزق صعرها واين زوجتفا اؾلصؾ ؾقف ؿال 

  (3)وأيضاً هنك افرشقل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( ظـ افؼزع ، ظـ ابـ ظؿر )ر ي اهلل ظـف( 

 افؼزع أربعة أكقاع :

 أن  حيؾؼ مـ رأشف مقاضع ملخقذ مـ تؼزع افسحاب وتؼطعف . .1

 أن حيؾؼ وشطف ، ويسك جقاكبف ـام يػعؾف صاممسة افـصارى . .2

 مـ أال وباش وافُسّخُؾ . أن حيؾؼ جقاكبف ويسك وشطف ـام يػعؾف افؽثر .3

 أن حيؾؼ مؼدمة ويسك ممخرة . .4

 شادشاً : ؿقؿة األدب مع افقافديـ 

ے       چ هل أول مرتبة مـ مراتب افرظاية واألدب ؿال تعاػ : ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

أي افعؿؾ )وظـ ظبد اهلل بـ مسعقد ؿال : شلفت افـبل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ(  (4) چۓ  

                                                             

 . 275، أخرجف افسققضل ذم اجلامع افصغر رؿؿ  5508ظبد اهلل بـ ظؿر ، أخرجف ابـ حبان ذم صحقحف رؿؿ  (1)

أخرجف مسؾؿ ذم صحقحف ، ـتاب افؾباس وافزيـة ، باب حتريؿ ؾعؾ افقاصؾة وادتقصؾة أن افقصؾ بشعر  (2)

 .  1677، ص 2123رؿؿ اصطـاظل ، أي مـ ؽر ـائـ ذم ؾجائز ـام ذم حاصقة ابـ ظابديـ احلـػل ، 

،  2120ظبد اهلل بـ ظؿر ، أخرجف مسؾؿ ذم صحقحف ، ـتاب افؾباس وافزيـة ، باب ـراهقة افؼزع ، رؿؿ  (3)

 . 1675ص

 ( .23شقرة اإلرساء اآلية : ) (4)



 

 

أحب إػ اهلل تعاػ ؿال )افصالة ظذ وؿتفا( ؿال ثؿ أي ؿال : )بر افقافديـ( ؿال ثؿ أي ؿال )اجلفاد 

 . (1) (ذم شبقؾ اهلل

 شابعًا : ؿؿة أدب اجلار : 

اجلار ذم اإلشالم مؽرم أيام أـرام ؾؼد أوىص افرشقل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( األضػال باحسامف ـام 

 حب اجلار ألضػاهلؿ ضؾب مـ اآلباء أن يقّرثقا

ما زال جزيؾ يقصقـل باجلار حتك )ؿال افرشقل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ(  (2)وان يتجـبقا أذاهؿ  

 . (3) (طــُت اكُف شققرثفُ 

 افػؼرة افثاكقة : افؼقؿ افسقئة وخطقات ؿؾعفا 

 أن مـ افؼقؿ افسقئة اجلـقح مثالً :

ة األوػ مـ حقاة افطػؾ وان افرسؿة وافؽذب هل أن ـثر مـ أشباب اجلـقح تليت مـ مرحؾة افطػقف

مـ افؼقؿ افسقئة وهل تكؾات دمسد حافة مـ اإلحباط تقفد أفاًم معـقياً يدؾع احلدث إػ افبحث ظـ 

حؾ تعقييض جيعؾ شؾقك افرسؿة مثالً يصؾ إػ درجة أظذ مـ جمرد شؾقك ظابر أو شؾقك كؿط مـ 

 افقجقد يتباهك بف ادـحرف ويعتز بف .

 ان فؾجـقح ثالثة أشباب :و

 (4). ضػؾ يتباهك بؿعاير كاجحة 3. ضػؾ مدفؾ 2. ضػؾ حمروم 1

                                                             

حديث ظبد اهلل بـ مسعقد ، أخرجف افبخاري ذم صحقحف ، ـتاب مقاؿقت افصالة ، باب ؾضؾ افصالة فقؿتفا ،  (1)

 . 527ؿؿ ر

 .  117يـظر ، افسبقة اإلشالمقة فألوالد مـفجًا وهدؾًا وأشؾقبًا ، تلفقػ ظبد ادجقد ضعؿف ، ص (2)

، ص  2625صحقح أخرجف مسؾؿ ، ـتاب افز وافصؾة واآلداب ، باب افقصقة باجلار واإلحسان أفقف ، رؿؿ  (3)

141 . 

مذـرة فـقؾ صفادة افامجستر ذم ظؾؿ االجتامع احلرضي ،  يـظر ، اثر افعقامؾ االجتامظقة ذم جـقح األحداث ، (4)

 م( .2006م/2005تلفقػ حقمر شؿقة ، أذاف د. ظبد احلؿقد افدفقؿل ، )



 

   

 

وظذ افقافديـ تعؾقؿ افطػؾ احلالل واحلرام وبقاكف هلؿ وتعؾقؿف أن افرسؿة وافؽذب مـفل ظـفا  

عـقان ذم افؼع وظذ افقافديـ معرؾة األشباب افتل دؾعت افطػؾ إػ افؼقام هبذه اإلظامل ؾفذه ؿصة ب

 )فقاد بتـل صغراً ما جرمُت ـبرًا( 

يروي أن احد ادحاـؿ حؽؿت ظذ شادق بعؼقبة ؿطع يده وفام جاء وؿت افتـػقذ ؿال هلؿ بلظذ 

صقتف ؿبؾ أن تؼطعقا يدي اؿطعقا فسان أمل ؾؼد رسؿت أول مره ذم حقايت بقضة مـ جراكـا ؾؾؿ 

د ذفؽ رسؿت دراجة وبعد ذفؽ ؿام افطػؾ بؼتؾ تمكبـل ومل تطؾب مـل أن أظقدها إػ اجلران وبع

 مرة وبعد ذفؽ أصبح جمرماً وؿافت : 

احلؿد اهلل أصبح ابـل رجالً ؿال : ؾؾقال فسان أمل افذي زؽرد فؾجريؿة فام ـتبُت ذم ادجتؿع  

 . (1)شارؿًا 

لهنؿ ؾاألب أو األم افذي خيض افـظر ظـ ؽرض أو حاجة ظـد ابـف وال يسلفف مـ أيـ جاء هبا ؾ 

يشجعقهنؿ ظذ االكحراف ويـبغل أن يبغ األب ألبـف اخلطل ؿبؾ أكزال افعؼاب بِف ؾنذا اخذ بعض 

األوالد فعبة أو رء يعجبفؿ مـ أصدؿائفؿ هـا ال يؽقن شارؿًا وــ ظذ افقافديـ افتـبقف أهنا فقست 

 اإلمهال واخلطل ذم فف وان اهلل ظؾؿـا أن كمدي األماكات إػ أهؾفا وان أشباب االكحراف تؽقن ذم

افسبقة وان اإلباء يستثعؾقن افتحؼقؼ مع أبـائفؿ وأيضًا افـزاع بغ افقافديـ ورؾؼاء افسقء وافطالق 

وافقتقؿ وافػؼراء وافبطافة وافػراغ وافؼدوة افسقئة ؾقجب معاجلة هذه األشباب وإحاضة افطػؾ بسبقة 

 .(2)وتقظقة صاحلة وأبعاده ظـ االكحراف واجلـقح 

  

                                                             

م( ، ص 2010هـ ، 1430يـظر ، أخالؿـا االجتامظقة / د. مصطػك افسباظل ، بروت ، فبـان ، دار ابـ حزم ، ) (1)

228 . 

،  12باء )افتعؾقؿ( واألظداد فسـ افتؽؾقػ افدـتقر افشقخ ظالء افديـ زظسي صيـظر ، حؼقق األبـاء ظذ اإل (2)

 . 34تربقة األوالد ظذ اآلداب افؼظقة . تلفقػ ظبد افرمحـ بـ ظايد افعايد ، ص



 

 

أن اإلشالم بؿـفجِف افؽامؾ وضريؼتف ادتؿقزة ذم أظداد افقفد اإليامين واخلؾؼل وذم تؽقيـِف وتربقتُف 

اجلسؿقة فقؽقن ذم ادستؼبؾ أكساكاً صاحلًا متقازكًا شقيًا ذا ظؼقدة وخؾؼ ورشافة ويـتفل إػ ؽاية وهل 

اشتخالص مجؾة مـ افـتاج تقصؾـا  رضقان اهلل ظزوجؾ وافػقز باجلـة وافـجاة مـ افـار ويؿؽــا

 افقفا ذم بحثـا هذا وهل ـام يع : 

ان دور اإلباء واألمفات افصاحلغ ذم أظداد األوالد افصاحلغ فف االثر افبافغ ذم اظداد جقؾ  .1

 صافح وجقؾ حيؿؾ ؿقاًم ؾاضؾة .

االخالؿقة مـ اهؿ جماالت افسبقة وادـفج افـبقي ؾقفا هل افسبقة افعؼائدية وافتعبقدية و .2

 واالجتامظقة وافتعؾقؿقة واجلسؿقة.

أن تربقة افطػؾ ذم اإلشالم هلا أكقاع ـثرة يـبغل معرؾتفا فتطبقؼفا بصقرة شؾقؿة. يـبغل مراظاهتا  .3

 حسب افظروف وذم ـؾ مؽان ومان. 

أن اختقار افزوج افصافح وافزوجة افصاحلة هق األشاس ذم بـاء افػرد وكجاحف وأرستف  .4

 وادجتؿع .

شئة افطػؾ مـذ صغرِه ظذ افعؼقدة افصحقحة وؽرس افؼقؿ افػاضؾة وـذفؽ افتلد تـ .5

باالشؾقب افـبقي افسبقي الكف افؼدوة احلسـة وادثال احلل افقاؿعل فؽؾ ادثؾ افعؾقا وافؼقؿ افػاضؾة 

 وافسجايا احلؿقدة . 

يب افسؾقك ال بد فؾقافديـ معرؾة ضرق تربقة وتعؾقؿ األوالد بطرق صحقحة وجديدة فتفذ .6

وترويض افـػس وزرع افؼقؿ افصاحلة ذم افـػقس واشتخدام افقشائؾ ادختؾػة ـادقظظة بافؼصة 

 وادداظبة ورضب االمثال وؽر ذفؽ مـ افقشائؾ . 

واحلؿد اهلل رب افعادغ وأشلل اهلل افتقؾقؼ فـا وفؽؿ . افؾفؿ أجعؾـا ممـ يذـرون افؼقل ؾقتبعقن 

 ذ شقدكا حمؿد وظذ افف وصحبف أمجعغ .أحسـف ، وصؾ افؾفؿ وشؾؿ ظ



 

   

 

 افؼرآن افؽريؿ 

هـ ، 1430أخالؿـا االجتامظقة ، د. مصطػك افسباظل ، بروت ، فبـان ، دار ابـ حزم ، ) .1

 م( .2010

أشافقب افرشقل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( ذم افسبقة ، كجقب افعامرة ، افؽقيت ، افبؼى  .2

 م( .1990هـ ، 1410، ) 1اإلشالمقة ، ط

هـ ، 1421، ) 1أضػافـا ، خطة ظؿؾقة فؾسبقة اجلامفقة شؾقـاً وأخالؿا ، مك ، افؼاهرة ط .3

 م( . 2003هـ ، 1424، ) 2م( ، ط2000

األفباين : أبق ظبد افرمحـ بـ احلاج كقح بـ كجاين بـ آدم األصؼقدري االركموضل األفباين  .4

 هـ( .1420ادعروف حمؿد كاس افديـ األفباين ت )

حتػة ادقدود بلحؽام ادقفقد ، ابـ ؿقؿ اجلقزية ، صؿس افديـ حمؿد بـ أيب بؽر بـ أيقب  .5

 . 1999؟،  1افزرظل ، افؼاهرة ،ط

 م( .2006هـ ، 1427، ) 1تربقة أشالمقة راصدة ، حمؿد بـ صاـر افؼيػ ، افرياض ، ط .6

د افؽريؿ شؾقم ن د. حمؿد افسبقة األخالؿقة ظـ افؼقؿ مـاهجفا وضرائؼ تدريسفا ضاهر ظب .7

 م( .2009هـ ، 1430، ) 1جفاد مجال ، اإلمارات افعغ ، دار افؽتاب اجلامعل ، ط

افسبقة اإلشالمقة فألوالد ومـفجًا وهدؾًا وأشؾقبًا ، ظبد ادجقد ضعؿف ، دار ادجتؿع ،  .8

 م. 2003،  3افرياض ، ط

، 1د افعايد ، دار افػرؿان ، ظامن ، ط تربقة األوالد ظذ اآلداب افؼظقة ، ظبد افرمحـ بـ ظاي .9

1998 . 

هـ ، 1414، ) 25تربقة األوالد ذم اإلشالم ، ظبد اهلل كاصح ظؾقان ، مك ، دار افسالم ، ط .10

 م(  .1994



 

 

تربقة افطػؾ ذم اإلشالم ، د. إبراهقؿ اخلطقب ، زهدي حمؿد ظقد ، ظامن ، دار افثؼاؾة ، افدار  .11

 م(.2002،  هـ1423، ) 1افعؾؿقة افدوفقة ، ط

، 1تربقة افطػؾ وأشافقبفا ذم افتؼيع اإلشالمل ، شـاء حغ هدفة ، دار ابـ اجلقزي ، ط .12

2001 . 

افسمذي : حمؿد بـ ظقسك أبق ظقسك افسمذي افسؾؿل ، اجلامع افصحقح شــ افسمذي ،  .13

ساث األحاديث مذيؾة بلحؽام األفباين ظؾقفا ، حتؼقؼ : امحد حمؿد صاـر وآخرون ،  أحقاء اف

 . 1999افعريب  ، بروت  ، بروت ، فبـان ، 
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