
 
 
 

 عمادة الدراسات العميا
 جامعة القدس

 

 

 أسباب صالح الذرية في ضوء القرآن الكريم

 دراسة موضوعية

 

 

 منال عيسى فنون

 

 رسالة ماجستير 

 

 فمسطين –القدس 

 

 م2012/ىـ1431



 
 
 

 أسباب صالح الذرية في ضوء القرآن الكريم

 ضوعيةو دراسة م

 

 

 إعداد
 منال عيسى فنون

 

 من جامعة القدس/فمسطينات اسالمية بكالوريوس عمم قراءات ودراس

 

 

 محمد يوسف الديكد. : المشرف

 

الدعوة واصول  ااًل لمتطمبات درجة الماجستير فيقدمت ىذه الرسالة استكم
 / جامعة القدسالدين من كمية الدعوة واصول الدين

 

 م 2012ه/ 1431



 جامعة القدس
 عمادة الدراسات العميا

 أصكؿ الديفبرنامج 

 سالة إجازة الر 

 أسباب صالح الذرية في ضوء القرآن الكريم

 دراسة موضوعية

 مناؿ عيسى فنكفاسـ الطالبة: 

 21212675 :الرقـ الجامعي

 محمد يكسؼ الديؾد.  المشرؼ:

أعضاء لجنة المناقشة المدرجة أسماؤىـ  مف 2016/ 5/11كاجيزت بتاريخ: نكقشت ىذه الرسالة 
 كتكقيعاتيـ أدناه:    

 التكقيع:................        محمد يكسؼ الديؾد.      مناقشة :رئيس لجنة ال -1
................التكقيع:                 حمزة ذيب د.          داخمياه:  ممتحنان  -2
 ................التكقيع:            د.عكدة عبد عكدة           خارجيان:ممتحنان  -3

فمسطيف  –القدس 
 ـ 2016ق/  1438



 
 
 

 

 اإلىداء

أىدم رسالتي ىذه مف بعد إخبلص النية هلل عزكجؿ بدايةن إلى حبيبنا كشفيعنا رسكؿ اهلل محمد صمى 
 اهلل عميو كسمـ.

إلى  مف دفعني إلى العمـ   ..إلى مف عممني العطاء دكف انتظار ..إلى مف كممو اهلل بالييبة كالكقار
 كمف أحمؿ اسمو بكؿ افتخار كالدم العزيز.

 إلى الغالية رحميا اهلل أمي العزيزة. ..الحب التي تنبت أزكى األزىار إلى ركضة

 إلى مف بكجكده أكتسب قكة كمحبة ال حدكد ليا زكجي الغالي. ..إلى الركح التي سكنت ركحي

 إلى أزىار النرجس التي تفيض حبان كطفكلة كنقاء كعطران أبنائي األعزاء.

 ت معيـ أجمؿ المحظات إخكتي كأخكاتي األحباء.إلى مف تذكق ..إلى مف كانكا مبلذم كممجأم

ميقان  كجزاكيـ رٌبي ، لكـ مٌني أصدؽ الدعكات، كال عىطفان منكـ كال عممان  كلكـ أساتذتي األفاضؿ لف أنسى خي
 الجناف.

 نجاز ىذا العمؿ شكرم الجزيؿ كامتناني.إإلى  كؿ مف ساعدني في 
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 إقرار:

 

نيا قدمت لجامعة القدس؛ لنيؿ درجة الماجستير كأنيا نتيجة أبحاثي أقر أنا معدة ىذه الرسالة بأ
لـ يقدـ لنيؿ  ، أك أم جزء منيا ، كأف ىذه الٌدراسة ، باستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما كرد ، الخاٌصة

 أم درجة عميا ألم جامعة أك معيد آخر.

 

 التكقيع:

  االسـ:

   التاريخ: 
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 الشكر والتقدير

كالصبلة كالسبلـ عمى خاتـ األنبياء كالمرسميف سيدنا محمد صمى اهلل عميو ، ب العالميفالحمد هلل ر 
 كبعد:، كسمـ

كما كأتقدـ  بالشكر الجزيؿ ، نجاز ىذه الرسالةإب عمي  فإني أبدأ شكرم أكالن هلل العزيز القدير الذم مفٌ 
معممي في ، مد يكسؼ الديؾكالعرفاف كعظيـ االمتناف لمشرفي عمى ىذه األطركحة فضيمة الدكتكر مح

كجزاؾ ، لؾ مني فائؽ االحتراـ كاالمتناف كالمعٌزة، مشرفي كمعيني كمكجيي في كتابة رسالتيك  جامعتي
يمانان كيقينان. اهلل الجناف كقرب الرحمف كصحبة خير األناـ  كزادؾ اهلل عممان كا 

إلثرائيا  مناقشة ىذه الرسالةمف أستاذٌم الفاضميف المذيف تفضبل بقبكؿ بالشكر الجزيؿ كما كأتقدـ 
 كىما:، كتسديد ما فييا مف خمؿ

 كرعاه كنفع بعممو كرفع مقامو كسدد خطاه.، حفظو اهللحمزة ذيب فضيمة الدكتكر: 

كجعؿ القرآف العظيـ ضياء كجيو كنكر قمبو كحجة لو بيف ، حفظو اهللعكدة عبد عكدة كفضيمة الدكتكر:
 يدم ربو.

شكران ليـ عمى جيكدىـ ، غرسكه في قمبيكمبدأ   كتربية كخمؽ عف كؿ عمـ ،كما أشكر أساتذتي األعزاء
سني عمى فالشكر مكصكؿ لجميع مف درٌ ، كعمى عكنيـ لي في إتماـ تخريجي، معي طكاؿ فترة دراستي

كدعائي ، ليـ مني كؿ احتراـ كمحبة، كؿ ما قدمكه لي مف عمـ كمعرفة كعكف في إكماؿ طريؽ الحياة
 برعايتو كيجزييـ خير الجزاء.بأف يحفظيـ اهلل 

 كما كأشكر كالدم عمى مساعدتو لي كتكجيياتو الكثيرة في ىذه الرسالة.

كأخيران أشكر كؿ مف أعانني عمى إخراج ىذه الرسالة في صكرتيا م أعانني كثيران،كلزكجي الحبيب الذ
 دعكا اهلل ليـ جميعان بالخير.كأ، النيائية
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 الممخص

بعنكاف)أسباب صبلح الذرية في القرآف ، درب الدراسات القرآنية التي ال تنقضيىذه الرسالة خطكة عمى 
كتبيف أسباب الصبلح سكاء ، كيفية السعي في صبلح الذريةفيي تعالج ، الكريـ دراسة مكضكعية(

 .)المعرفية(ماديةأك األسباب ال )الكاجدانية(اإليمانية

آيات  وكما عرضت عف مكضكع )صبلح الذرية(فتحدثت ، في الرسالة المنيج االستقرائي إتباعكتـ 
كاأللفاظ ذات ، حيث قمت بجمع اآليات التي تناكلت المكضكع بذكر األلفاظ الصريحة، القرآف الكريـ

كتقسيـ الفصكؿ إلى خمسة ، حيث تـ تصنيفيا في ثبلثة فصكؿ، كقسمت الخطة بناءن عمييا، العبلقة
، باب صبلح الذرية عمى نكعيف ىما:األسباب اإليمانيةكقد بينت ىذه الدراسة أف أس مباحث متناسبة.
كحب الرسكؿ صمى اهلل ؿ ، فمنيا:حب اهلل عزكج )الكجدانية(.أما األسباب اإليمانيةكاألسباب المادية

، فمنيا:اختيار الزكج كالزكجة )المعرفية(ماديةكأما األسباب ال، كتقكل اهلل تعالى، كاليقيف، عميو كسمـ
كفي الختاـ عرضت الدراسة نماذج تطبيقية مف ، كتعميميـ اآلداب الشرعية، عاءكالد، كصبلح اآلباء

 .القرآف في صبلح الذرية

ف في اكالكاجب أف يسعى الكالد،أف الذرية مف نعـ اهلل الكبيرة عمى الكالديف ، كأىـ ما بينتو ىذه الدراسة
ثـ ، خذ بأسباب صبلح الذريةكصبلحيا يككف بعد التككؿ عمى اهلل تعالى ثـ األ، صبلح ىذه الذرية 

بحاجة أيضان ك  كمصابرة عمى الذرية ليككنكا صالحيف لئلنسانية جمعاءر إف ىذا السعي بحاجة إلى صب
 إخبلص هلل كيقيف بو.إلى 
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Reasons for Well-Mannered Offspring in the Qur’an: A Thematic 

Perspective 

Prepared by: Manal Isa Mohammad Fanoun  

Supervised by: Mohammad Yousif id-Deik 

Abstract 

The present study is one of the many incessant Qur’anic studies. The study deals with ways 

to pursue in well-mannered offspring in the Qur’an and the reasons for good manners of 

the offspring (either faith-wise or materialistic-wise). The approach employed mainly 

impinges on induction. The study first explores the theme of well-mannered offspring as 

illustrated by the Qur’an whereby the verses addressing explicit and relevant words are 

carefully selected. Accordingly، the methodology is meticulously made- mainly 

comprising of three chapters، each of which is also divided into five units. The findings of 

the study show that the reasons for well-mannered offspring mainly fall into two types، 

namely، faith-wise reasons and materialistic-wise reasons. The former include love for 

Almighty Allah، Prophet Mohammad، certainty and piety. The latter، however، consist of 

choice of marriage partner، parents’ good manners، pray and Shariʻa law learning. Finally، 

the study shows examples of well-mannered offspring drawn from the Qur’an. The study 

also shows that offspring is Allah’s blessing on parents، so they should seek well-

mannered offspring، having first reliant on Allah before actually embarking on 

aggressively pursuing well-mannered offspring. Such pursue requires patience، and even 

testing patience for offspring to be well-mannered insofar as humanity as a whole is 

concerned، and also being faithful to Allah and pious as well.   
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مةالمقد

لمعالميف الميـ ال سيؿ إال ما  الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد المبعكث رحمة ن
 -سيبلن أما بعد:إذا شئت جعمتو سيبلن كأنت تجعؿ الحزف 

المجتمع اإلسبلمي يكاجو مشكبلت عظيمة في ىذا العصر كمنيا: التقصير كالتفريط كاإلىماؿ في  فإف  
 ،كقطع األرحاـ ،كعقكؽ الكالديف ،كقد نتج عف ذلؾ االنحراؼ الشديد في الشباب كالفتيات ،تربية األكالد

 كالكسائؿ الكفيمة بيا.،حؿ ىذه المشكمة أف نبحث في فبل بد مف ،كغيرىا مف المفاسد

كمف ثـ  ،لصبلح األكالدشتى  ان كطرق أساليب كجدنالك ،لك تدبرنا القرآف لكجدنا فيو حؿ ىذه المشكمة
 لمجتمع اإلسبلمي. صبلح ا

عمى عباده كذكرىـ بيذه  إف مف نعـ اهلل تعالى عمى عباده نعمة الذرية، كليذا امتف اهلل تبارؾ كتعالى
 حي جي ٰه مه جه هن  من خن حن جن مم خم ُّٱ: النعمة في كتابو الكريـ فقاؿ

 1.َّ  هث مث هت مت هب مب هئ مئهي  مي خي
 خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱٱ، قاؿ اهلل تعالى:اإنيـ زينة الحياة الدنيا كزىرتيا كبيجتي

، أم: الماؿ كالبنكف زينة الحياة، كاإلسبلـ ال ينيى عف (2).َّ ىن من خن حن جن يم ىم  مم

، كلف تكتمؿ ىذه الزينة إال إذا كانت صالحة كطائعة هلل، كليذا (3)المتاع بالزينة في حدكد الطيبات.
كىنالؾ أمثمة عديدة في  فإف األنبياء عمييـ السبلـ، كالصالحيف مف عباد اهلل اجتيدكا في صبلح أبنائيـ

 ذلؾ منيا: القرآف الكريـ  تبيف

 .حرص سيدنا نكح عمى صبلح ابنو .1

                                                           
 .72سكرة النحؿ ،آية  (1)
 .46سكرة الكيؼ، اآلية  (2)
 ىػ 1412، ت 17القاىرة، ط -بيركت -، دار الشركؽ4/2272 في ظبلؿ القرآف إبراىيـ حسيف الشاربيسيد قطب،  (3)



 و
 

كأف يككنكا  باإلمامة في الديف حرص سيدنا إبراىيـ عميو السبلـ عمى صبلح ذريتو فقد دعا لذريتو.2
 .ديف اإلسبلـعمى 

لىدى حيث حرص يعقكب عميو السبلـ عمى صبلح ذريتو .3 لىدىهي كىكى لىًدًه  جمع كى  كأكصاىـ بعبادة اهلل كحده.كى

حرص سيدنا زكريا عميو السبلـ عمى صبلح ذريتو فيك عندما سأؿ اهلل أف يرزقو الذرية سأؿ أف  .4
 .تككف ذرية صالحة طيبة

فدعا ليـ   حرص سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ عمى صبلح أبناء الصحابة رضي اهلل عنيـ. 5
 ، كأدبيـ عمى األخبلؽ الحسنة.بالصبلح كعمميـ أمكر الديف

عمى صبلح كلده فكصاه  (1)_حرص الصالحيف عمى صبلح ذريتيـ، فمف ذلؾ :حرص لقماف الحكيـ6
 .بعدد مف الكصايا  لصبلحو

ليذا فاألـ كاألب مسئكالف أماـ اهلل عف إصبلح ذريتيـ، كتربيتيـ، فإف أحسنكا تربيتيـ سعد الكالداف، 
ف أىممكا تربيتيـ شقي األبناء، ككاف الكزر في عنؽ اآلباء، كليذا كسعد األبناء في الدنيا كاآل خرة، كا 

 ، جاء في الحديث: )كيمكـ راع، ككيمكـ مسئكؿ عف رعيتو(، فيما أخرجاه البخارم، كمسمـ:عىًف اٍبًف عيمىرى
، كى  ـٍ رىاعو : )أىالى كيمُّكي م ـى أىن وي قىاؿى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ًف الن ًبيٍّ صى مىى عى ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعي ًتًو، فىاأٍلىًميري ال ًذم عى كيمُّكي

، كىاٍلمى  ٍنييـٍ مىى أىٍىًؿ بىٍيًتًو، كىىيكى مىٍسئيكؿه عى ؿي رىاعو عى ، كىىيكى مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعي ًتًو، كىالر جي مىى الن اًس رىاعو ٍرأىةي رىاًعيىةه عى

                                                           
ٍنقىاءى ٍبًف سىديكفى  لقماف الحكيـ : (1) ىيكى ليٍقمىافي ٍبفي عى

ييقىاؿى ليٍقمىافي ٍبفي ثىارى   كىافى  افى كى كىافى نيكًبيًّا ًمٍف أىٍىًؿ أىٍيمىةى )بيت المقدس(، كى كى
مىٍيًو الس بلى  دى عى ييقىاؿي كىافى قىاًضينا ًفي زىمىًف دىاكي ا ذىا ًعبىادىةو كىًعبىارىةو كىًحٍكمىةو عىًظيمىةو، كى اًلحن ـي رىجيبلن صى

ككاف لقماف عبدا حبشٌيا  
قىٍد لرجؿ مف بنى إسرائيؿ، فأعتقو كأعطاه ماال ـٍ يىكيٍف نىًبٌيان، كى لى ًليًّا كى ا كى ًكيمن ٍمييكًر أىن وي كىافى حى ، كاف خٌياطا، كىاٍلمىٍشييكري عىًف اٍلجي

مىٍيًو، قاؿ كىب: قرأت مف حكمتو نحكا مف عشرة آالؼ باب، لـ يسمع الناس كبلم ا ذىكىرىهي الم وي تىعىالىى ًفي اٍلقيٍرآًف فىأىٍثنىى عى
فرأيت الناس قد أدخمكه في كبلميـ، كاستعانكا بو في خطبيـ كرسائميـ، ككصمكا بو ببلغاتيـ، أحسف منو، ثـ نظرت 

، الييئة المصرية العامة 55تحقيؽ: ثركت عكاشة، ص انظر ابف قتيبة الدينكرم، أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ، المعارؼ
سماعيؿ بف عمر، البداية كالنياية، تحقيؽ: ـ، كانظر ابف كثير القرشي، أبك الفداء إ 1992، ت2لمكتاب، القاىرة، ط

 ـ 1988 -ىػ 1408، ت 1، دار إحياء التراث العربي، ط148_2/146عمي شيرم، 
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لىًدًه، كىًىيى مىٍسئي  ، بىٍيًت بىٍعًميىا كىكى ـٍ رىاعو ٍنوي، أىالى فىكيمُّكي اًؿ سىيًٍّدًه كىىيكى مىٍسئيكؿه عى مىى مى ، كىاٍلعىٍبدي رىاعو عى ـٍ ٍنيي كلىةه عى
ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعي ًتًو(. كيمُّكي كى

 (1) 

كالقياـ بمصالحو في ، كما ىك تحت نظره، كالراعي: ىك الحافظ المؤتمف الممتـز في صبلح ما قاـ عميو
كمف ىنا نفيـ أف المسئكلية ليست فقط في اإلنفاؽ كلكف في غرس القيـ كالمبادئ دينو كدنياه، 

اإلسبلمية، فعمى األبكيف االىتماـ بحسف تنشئة األكالد، كصبلحيـ كيسأالف اهلل تعالى بما دعا بو 
في صبلح أبنائيـ، لذلؾ يجب عمى اآلباء األخذ بأسباب صبلح  ، كعباد اهلل الصالحيفاألنبياء
 (2).الذرية

 مشكمة البحث: 

 :_تحاكؿ ىذه الدراسة اإلجابة عف األسئمة اآلتية

 ما ىي أسباب صبلح الذرية في ضكء القرآف الكريـ؟_1

 حدىا تكفي في صبلح الذرية؟ك يذه األسباب ب األخذ _ىؿ2

 _ىؿ المسمـ مسئكؿ عف ذريتو أماـ اهلل تعالى؟3

 _ىؿ يجب عمى المسمـ أف يأخذ بأسباب صبلح الذرية؟4

 _ىؿ األنبياء حرصكا عمى صبلح ذرياتيـ؟5

 

                                                           
ٍكًجيىا، حديث رقـ ركاه البخارم كمسمـ، انظر البخارم (1) ٍرأىةي رىاًعيىةه ًفي بىٍيًت زى : المى ، 5200، صحيح البخارم، بىابه
اـً اٍلعىاًدًؿ، حديث رقـ ، مرجع سابؽ، كانظر مسمـ، صح7/31 مى ، مرجع 3/1459، 1829يح مسمـ، بىابي فىًضيمىًة اإٍلً

 سابؽ.
عمر بف أحمد بف ىبة   ق، ابف العديـ1431ت  ، دط10_5انظر القحطاني، اليدم النبكم في تربية األكالد، ص (2)

عبد الكىاب محمد، دار السبلـ،  اهلل بف أبي جرادة العقيمي، كماؿ الديف، الدرارم في ذكر الذرارم، تحقيؽ: عبلء
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 أىمية الموضوع :

 كىيكالتفصيؿ  باإليجازصبلح الذرية مف المكضكعات الميمة التي تعرض ليا القرآف الكريـ إف  .1
كبيـ تقر عيف اإلنساف ، كبيجتيا كزىرتيا، مف النعـ التي أنعـ اهلل بيا عمى عباده فيـ زينة الحياة الدنيا

 .خرة كاآل، في الدنيا

كليذا فإف ، كاألميات، مسؤكلية عيد اهلل بيا لآلباءكىي   صبلح الذرية أمنية اآلباء كاألمياتإف  .2
فيا ليا ، الصالحيف مف عباد اهلل يجتيدكف في صبلح ذريتيـ كيعممكف أف األمر كمو بيد اهلل عزكجؿ

كاليداية ،  عمييـ بالصبلحكقد مف  اهلل، كترل ذريتؾ، كمنة كريمة حيف تصبح كتمسي مف نعمة عظيمة
كيتخمقكف ، كيحافظكف عمى الكاجب كيؤدكف الزكاة، يقيمكف الصبلةيمتزمكف بأكامره فك ، يخافكف اهلل

 .باألخبلؽ الكريمة 

خكانيـ سيـفينفعكف أنفيـ  بيجة الدنيا كزينتيا كفرحتيا الصالحة ىـ  الذرية إف.3  كأمتيـ كمجتمعيـ، كا 
 إذا كانكا كذلؾ.

ليسعى  معرفة ىذه األسباب كلذلؾ كاف مف الكاجب تكمـ عنيا القرآف لصبلح الذرية ان أسبابىنالؾ . 4
 فؤلىمية ىذا المكضكع أحببت أف أكتب فيو .   اإلنساف في صبلح ذريتو

 :كتابة البحثب اسبأ

 د اخترت أف أكتب في ىذا المكضكع :لق

 آلباء كاألميات.ل مشغمة قضية ميمة كالحرص عمى صبلحياألف قضية صبلح الذرية .1

ا يٍعتىرض اآٍلبىاء كاألميات مف مشاكؿ ًفي تربية اأٍلىٍبنىاء فيقؼ اٍلكىاًلدىاف أىٍحيىاننا مكقؼ الحائر بحثا  .2 مى
 .ه المشكمةعىف أنجح األساليب التربكية ال ًتي تعينيـ عمى تخطي ىىذً 

ات خاطئة كخاصة في ظؿ كما نجـ عنيا مف سمككي الفيـ الخاطئ لمسألة أسباب صبلح الذرية. 3
 ىذا االنفتاح عمى العالـ الخارجي اليكـ.

 بديف اإلسبلـ التأثر بالفكر الغربي كتقميدىـ في تربية األكالد مما جعؿ ىنالؾ الكثير ممف يديف. 4
 لئلسبلـ بصمة. متُّ تى  كتصرفاتيـ كلباسيـ ال كلكٌف أفكارىـ
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 باب صبلح الذرية في ضكء القرآف الكريـ.إثراء المكتبة اإلسبلمية بدراسة متكاممة عف أس. 5

 _التأصيؿ الشرعي لتربية الؤلبناء حتى يغدكف ذرية صالحة.6

صبلح الذرية)ىؿ تربيتيـ كاجبة ،أكسنة،أكمندكبة،أك 7 _الحكـ الشرعي في األخذ بأسباب صبلح كا 
 مباحة؟(.

 أىداف البحث:

كاألحاديث  آيات القرآف الكريـتقديـ تصكر صحيح عف أسباب صبلح الذرية مف خبلؿ استعراض .1
 كأقكاؿ العمماء. النبكية

 .صبلح الذرية أسباب كثير مف التصكرات الخاطئة في مسألة  تصكيب.2

بما فييا الذرية ألف األسرة ؛كمف ثـ بناء ىذه األمة اإلسبلمية  تكجيو ىذه الدراسة لبناء ىذه األجياؿ.3
 صمحت األمة بأسرىا.نكاة المجتمع فإذا صمحت الذرية صمح المجتمع ك 

يجابية إلاكبياف اآلثار ، ة لكؿ زماف كمكافكتشريعاتو كآدابو الصالح، اإلسبلـ بعقائده زإظيار تميٌ .4
 ما فيما يخص صبلح الذرية.ال سيٌ ، كاآلداب في سمكؾ اإلنساف كالتشريعات التي تتركيا ىذه العقائد

 منيج البحث:

المنيج المكضكعي التي تقكـ عمى استقراء اآليات القرآنية ك  طريقة التفسير اتبعت في ىذا البحث أكالن:
 صبلح الذرية بذكر األلفاظ الصريحة مكضكع اآليات التي تناكلت بجمعحيث قمت ، االستقرائي

ثـ ، صنيفيا في فصكؿ كمباحث متناسبةتـ ت حيث، كقسمت  الخطة بناءن عمييا، كاأللفاظ ذات العبلقة
 حث كطبيعة الدراسة.الحديث عنيا حسب متطمبات الب

ػمع االستفادة مف المراجع الحديثة؛لمجمع بيف أصالة ، ات المصادر القديمةياالعتماد عمى أيم   ثانيان:
رشادات الحاضر. ، الماضي  كتحقيقات كا 

 كًذكر أرقاميا.، مع عزكىا إلى سكرىا، كتابة اآليات بالرسـ العثماني ثالثان:

 الذرية. جكانب قضية صبلح كؿتعرضت لاألحاديث الشريفة التي  جمعرابعان:



 ي
 

أك أحدىما ، كعزكىا إلى مصادرىا؛فإذا كاف الحديث في الصحيحيف، تخريج األحاديث كاآلثار خامسان:
ال خرجتو مف مظانو، ذلؾاكتفيت ب  كبينت درجتو؛حسب كبلـ أىؿ العمـ. كا 

يران تحميميان حتى تتبيف المعاني الكريمة الذيف فسركا القرآف تفس جمع أقكاؿ المفسريف في اآليات سادسان:
 ألف حاجة المفسر المكضكعي لمتفسير التحميمي كحاجة البن اء لمحجارة.، الدقيقة لآليات الكريمة

 كتكثيقيا مف مصادرىا.، سابعان:عزك األقكاؿ إلى قائمييا

 عرضت اجتيادم ككجية نظرم مف ىذا الجانب مصحكبان بالدليؿ كالحجة كالبرىاف.ثامنان:

 عان:التعريؼ باألعبلـ.تاس

في المكضكع  و فقم ما ذكرت اسم، كنت أثناء بحثي أىتـ بالنص أكثر مف اىتمامي بصاحبوعاشران: 
نما كنت أشير إليو في الحاشية  بو تميزان ممحكظان. تميزإال إذا كاف صاحب القكؿ ، كا 

 _أما في التكثيؽ:

 إلى ذلؾ في الحاشية. اآلية مشيران  فقد كتبت اسـ السكرة كرقـ :بالنسبة لآليات الكريمة_أ

 كالجزء كجد كالباب إف، :فقد ذكرت الراكم كمكاف الركاية مف الكتابومخرجٌ الأما بالنسبة لؤلحاديث  ب_

 كالحكـ عمى الحديث.، كالصفحة ليسيؿ الرجكع إليو

كتاريخيا إف ، ياكالطبعة كمكان، كالتحقيؽ، كاسـ الكتاب، ج_ أما بالنسبة لمكتب: فقد كنت أذكر المؤلٍّؼ
، كالجزء، كاسـ الكتاب، ثـ أشير بعد ذلؾ إلى اسـ المؤلؼ، كجدت في أكؿ مرة أستعيف فييا بالكتاب

 كالصفحة كما ىي العادة.

كفيرسان تفصيميان ، األعبلـك ، كاألحاديث، د_أما بالنسبة لمفيارس فقد كضعت فيرسان لآليات
 كفيرسان لممصادر كالمراجع.، لممكضكعات
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 راسات السابقة:الد

، إف قضية أسباب صبلح الذرية في القرآف الكريـ لـ تفرد ببحث مستقؿ في حدكد ما اطمعت عميو
فالمفسركف يتحدثكف عف أسباب صبلح الذرية عند تفسيرىـ لآليات التي تحدثت عنو كالحديث عف 

 آيات القرآف األخرل.

ب الشرعية فإنيـ تحدثكا عف قضية أسباب ككذلؾ العمماء الذيف شرحكا األحاديث أك كتبكا في اآلدا
كلـ تكف تفسيران مكضكعيان ، ككانت مف الجانب التربكم، صبلح الذرية كبقية األمكر التي تحدثكا عنيا

ككانت تحتكل عمى أقكاؿ ، يا الجانب التربكمتتكمـ عف تربية األكالد كيغمب عميلمقرآف الكريـ بؿ كانت 
كلـ تكف دراساتيـ دراسة ، رآنيةكاآليات الق، فة إلى األحاديث النبكيةكنظرياتيـ باإلضا، عمماء التربية

 كالتربية منيا إلى عرض القيـ أك ىي أقرب إلى اآلداب الشرعية، بؿ كانت عامة مكضكعية قرآنية

 كالمبادئ التي جاء بيا القرآف الكريـ.

نما ىناؾ  المكضكعي كبحثي لـ أجد دراسة تناكلت المكضكع عمى شاكمة التفسير عمى ضكء دراستي كا 
 كمف أىميا:_ ، دراسات فكرية تربكية تناكلت المكضكع

  ـ. 1997ق_1418ت، 31ط، دار السبلـ، عبد اهلل ناصح، عمكاف، تربية األكالد في اإلسبلـ أكالن:

)أم مف كبلـ عمماء التربية  مستشيدان :تتعمؽ بتربية األكالد مف ناحية تربكية  ان تناكؿ ىذا الكتاب أمكر 
، كالعقمية، كالجسمية، كالخمقية، فتكمـ عف مسؤكلية التربية اإليمانية، كأحاديث نبكية(، بآيات قرآنية

 .كالجنسية، كاالجتماعية، كالنفسية

 1ط، دار ماجد عسيرم، مصطفى، العدكم، فقو تربية األبناء كطائفة مف نصائح األطباء ثانيان:

 ـ.1198_1419ت

كجمع ىذه المادة ، بتربية األبناء مف فقو كآداب كأخبلؽ كتعامبلت معيـتناكؿ في ىذا الكتاب ما بتعمؽ 
ثـ ذكر أقكاؿ كنصائح لؤلطباء حكؿ األبناء ، مف كتاب اهلل كالسنة النبكية كأقكاؿ الصحابة كالتابعيف

 ككاف عمى شكؿ سمسمة تضـ عدة عناكيف.، لؤلميات

 .د بف عمي بف كىؼسعي، القحطاني، اليدم النبكم في تربية األكالد ثالثان:



 ل
 

تكمـ فييا عف كيفية تربية األكالد كعف مراحؿ الطفؿ  اشتمؿ ىذا الكتاب عمى أربع كعشريف مبحثان 
كفصؿ المسائؿ في ذلؾ مثؿ الحضانة ، العمرية كحقكقو في كؿ مرحمة كأقكاؿ العمماء كآرائيـ في ذلؾ

 كالنفقة كالرضاعة كغير ذلؾ.

 محمد سعيد.، مرسيـ ،فف تربية األكالد في اإلسبل رابعان:

، ان عام 13_2مف  رً مي كمادة ىذا الكتاب إلى عي ، كجو ىذا الكتاب إلى المربيف مف آباء كأميات كمعمميف
تربكية مف أساليب  ان الجزء األكؿ بيف فيو شخصية الطفؿ تـ ذكر أمكر ، جزأيفككاف ىذا الكتاب عمى 

 مـ.صفات الطفؿ المسك ، ككيؼ يككف الطفؿ في البيت، التربية

ألكالد  صمى اهلل عميو كسمـ ثـ ذكر كيفية تربية النبي مجاالت التربيةتحدث فيو عف : الجزء الثاني:
ثـ ذكر طفكلة العظماء لبعض أبناء الصحابة كالتابعيف كالعمماء ثـ ذكر نصائح لمبنات ، المسمميف

 كغير ذلؾ.، كرسائؿ تربكية ككيؼ يجب أف تككف شخصية المربي، فقط

بالمدينة  اإلسبلميةالجامعة  محمد بف يكسؼ، عفيفي، اليدم النبكم في تربية البنات مف خامسان:
 ـ.2002 -ىػ 1422ت، (117العدد ) -( 34الطبعة: السنة )، المنكرة

كىاًنب مف ىدم الن ًبي  ًديث عىف جى ؿ ىذا اٍلبىٍحث الحى سمـ-تىنىاكى مىٍيًو كى ًفي تىٍرًبيىتو لبنىاتو ميٍنذي  -صمى اهلل عى
 لدىف ًإلىى كفاتيف عمى الن ٍحك الت اًلي:مك 

كىاًنب مف رعايتو - سمـ-جى مىٍيًو كى  لبنىاتو ًفي مرحمة الطفكلة. -صمى اهلل عى

كىاًنب مف رعايتو  - سمـ-جى مىٍيًو كى بىا. -صمى اهلل عى  لبنىاتو ًفي مرحمة الصٍّ

كىاًنب مف ىىٍديو  - سمـ-جى مىٍيًو كى  و.ًفي تىٍزًكيج بىنىات -صمى اهلل عى

كىاًنب مف ىىٍديو  - سمـ-جى مىٍيًو كى  ًفي رعايتو لبنىاتو بعد الزكاج. -صمى اهلل عى

 .عثماف قدرم، مكانسي، مف أساليب التربية في القرآف سادسان:

بيف في ىذه الدراسة أساليب التربية مف األسكة الحسنة كالصبر كحسف األدب كااللتزاـ بالكعد كالنصيحة 
 ثـ مثؿ عمى ذلؾ بقصص مف القرآف الكريـ. كغير ذلؾ مف تمؾ النصائح
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 .سيما راتب عدناف، أبك رمكز، تربية الطفؿ في اإلسبلـ سابعان:

 ثـ ما، التربية كالطفؿ ثـ حقكؽ الطفؿ قبؿ الميبلد عريؼ:تتكمـ فيو عفدراسة في ثبلثة فصكؿ حيث 
 كتحديات العصر.ثـ تربية األبناء  عف بناء شخصية الطفؿثـ ، بعد الميبلد ثـ صفات المربي

سارة بنت ىميؿ بف دخيؿ ، المطيرم، حكار اآلباء مع األبناء في القرآف الكريـ كتطبقاتو التربكية ثامنان:
إشراؼ األستاذ الدكتكر: السعيد محمكد  ، بحث مكمؿ لنيؿ درجة الماجستير في التربية اإلسبلمية اهلل

 ق.1429-ق1428ت، كمية التربية، جامعة أـ القرل، السعيد عثماف

كغير ذلؾ ، كأنكاع الحكار، كدكر الحكار القرآني، احتكت ىذه الدراسة عمى حكار بيف اآلباء كاألبناء
 فكانت دراسة تربكية.

حيث كانت دراسة مكضكعية عمى منيج التفسير ، دراستي:أسباب صبلح الذرية في ضكء القرآف الكريـ
 المكضكعي.

 خطة البحث:

 -:كثبلثة فصكؿ كخاتمة كجاءت عمى النحك اآلتيلقد اشتممت الخطة عمى مقدمة 

كالمنيج ، كأىداؼ ىذا البحث  كأىمية المكضكع، في المقدمة مشكمة البحث نان بيأكالن مقدمة المكضكع م
كالدراسات السابقة في ىذا ، كالخطة التي سرت عمييا في ىذا البحث، الذم اتبعتو في ىذا البحث

 كعشركف  تسعه ك ، مباحث خمسةك ، كؿفص ثبلثة إلىو قسمت ثـ، ثـ ميدت إلى بحثي ىذا، المكضكع
 كىي كما يمي:، مبان مط

 كفيو مبحثاف. صبلح الذرية كأىميتو أسباب فيكـالفصؿ األكؿ:م

 ،كفيو ثمانية مطالب.صبلح الذرية لغة كاصطبلحان  أسباب عنىالمبحث األكؿ:م

 األسباب لغةن معنى  :األكؿ المطمب

 اصطبلحان  األسبابمعنى  المطمب الثاني:

  .لغة بلح صال معنى المطمب الثالث:



 ن
 

 الصبلح اصطبلحان. معنى :رابعال المطمب

 الذرية لغةن.معنى  :خامسال المطمب

 الذرية اصطبلحان.معنى  :لسادسا المطمب

 صبلح الذرية كمفيكـ تربكم. : سابعال لمطمبا

 كذرية. صبلحك  أسبابكممة  األلفاظ ذات العبلقة ؿ :ثامفالمطمب ال

 كفيو ثبلثة مطالب. الذريةصبلح أىمية  لمبحث الثاني:ا

 األسرم. مجاؿفي ال المطمب األكؿ:

 .االجتماعيفي المجاؿ  المطمب الثاني:

 .مالفرد في المجاؿ المطمب الثالث:

 كفيو مبحثاف. صبلح الذرية عكامؿ :ثانيالفصؿ ال

 عشرة مطالب. كفيو لصبلح الذرية )الكجدانية(اإليمانية عكامؿال :المبحث األكؿ

 اإليماف باهلل تعالى. األكؿ: المطمب

 حب اهلل تعالى :ىاألكل مسألةال

 اعتزاؿ عبادة المشركيف :ةالثاني سألةالم

 طاعة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ. الثاني: طمبالم

 اليقيف باهلل الثالث: طمبالم 

 التقكل المطمب الرابع:

 العمؿ الصالح :خامسالمطمب ال

 صبلح األبكة :دسالمطمب السا



 س
 

 الدعاء :سابعالمطمب ال

 الدعاء قبؿ كجكد األكالد المسألة األكلى:

 .سؤاؿ اهلل الذرية الصالحة أكالن:

 .النية ثانيان:

 .الدعاء قبؿ كضع البذرةثالثان: 

  .االستعانة باهلل عمى تربيتيـ المسألة الثانية:

  .الدعاء ليـ كتجنب الدعاء عمييـ المسألة الثالثة:

 طاعة الكالديف :ثامفب الالمطم

 اجتناب الشيطاف :تاسعالمطمب ال

 المطمب العاشر:الحث عمى أكؿ الحبلؿ

 أربعة مطالب. كفيو لصبلح الذرية المادية عكامؿال الثاني: مبحثال

 .اختيار الزكج كالزكجة األكؿ: طمبالم

 كيفية اختيار الزكج كالزكجة. المسألة األكلى:

عميو  إبراىيـمقارنة بيف زكجة سيدنا  يا مف خبلؿائبنأة تأثير األـ في تربية بياف كيفي المسألة الثانية:
 .زكجة سيدنا نكح عميو السبلـك السبلـ 

 الصالحة(النبات الحسف)البيئة  المطمب الثاني:

 .تحصيف الكلد :المطمب الثالث

 .التحصيف بذكر اهلل تعالى المسألة األكلى:

 .ف الرجيـالتحصيف مف الشيطا المسألة الثانية:

 .آلداب الشرعيةا الكلد تعميـ :المطمب الرابع

 .داب االستئذافآ المسألة األكلى: 



 ع
 

 .الصدؽ المسألة الثانية:

 الصبر المسألة الثالثة:

 الخكؼ مف اهلل  المسألة الرابعة:

 الكفاء بالعيد المسألة الخامسة:

 العدؿ المسألة السادسة:

 الصالحة الطيبةأف نختار ليـ الصحبة  :المسألة السابعة

 الرفؽ في المعاممة الثامنة: سألةالم

 اجتناب الشيكات :لخامسالمطمب ا

 .أربعة مباحثكفيو  صبلح الذرية مف القرآف الكريـ فينماذج  الفصؿ الثالث:

 قصة إبراىيـ عميو السبلـ كشفقتو عمى كالده األكؿ: بحثالم

 عتو ألبيوقصة نبي اهلل إسماعيؿ عميو السبلـ كطا الثاني: بحثالم

 قصة نبي اهلل كرسكلو يحيى مع كالديو  الثالث: بحثالم

 قصة نبي اهلل كرسكلو عيسى كبره بأمو الرابع: بحثالم

 كفييا أىـ النتائج كالتكصيات. ثـ الخاتمة:

 الفيارس:

 فيرس اآليات

 فيرس األحاديث

 فيرس األعبلـ

 فيرس المصادر كالمراجع 

 فيرس المكضكعات.
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 األولالفصل 

  فيوم أسباب صالح الذرية وأىميتوم

 وفيو ثمانية مطالب. أسباب صالح الذرية لغة واصطالحاً  تعريفالمبحث األول:

 األسباب لغةً معنى  المطمب األول:

 األسباب لغةن:

 :_(1)أكالن:معنى األسباب عند كتاب العيف لمفراىيدم

 يأتي السبب عنده عمى عدة معاني كىي:

بٍ  _1 : كىك الحى  ؿ.الس بىبي

2_. : كيؿُّ ما تىسىب ٍبتى بو مف رىًحـو أك يىدو أك دىٍيفو  الس بىبي

 

                                                           
الفراىيدم: الخميؿ بف أحمد األزدل الفراىيدل، كيقاؿ الفرىكدم نسبة إلى فراىيد بف مالؾ بف فيـ بف عبد اهلل بف  (1)

كصاحب كتاب   صاحب العركض  مالؾ بف مضر األزدم البصرم، كيقاؿ الباىمى، أبك عبد الرحمف البصرل النحكل
ًرعان، قىاًنعان، ميتىكىاًضعان، كىك صدكؽ عالـ  كافى رىٍأسان ًفي ًلسىاًف العىرىًب، دىيٍّنان، كى كاف  عابدالعيف، مف كبار أتباع التابعيف، كى

ذى عىنٍ  ًؿ، كىغيرىـ، أىخى اًصـو األىٍحكى ، كىعى ٍف: أىيٍُّكبى السٍٍّخًتيىاًنيٍّ د ثى عى ، مفرط الذكاء، حى ، كىالن ٍضري بفي شيمىٍيؿو ٍيو الن ٍحكى وي: ًسٍيبىكى
ٍكفى  ري كىآخى
تكفي سنة خمس كسبعيف كمائة عف أربع كسبعيف سنة، انظر الذىبي، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد  

 بف عثماف بف قىاٍيماز، سير أعبلـ النببلء، تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط،
ـ، كانظر الحمكم، شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف  1985ق/ 1405، ت3، مؤسسة الرسالة، ط430_7/429

، دار الغرب 3/1260إرشاد األريب إلى معرفة األديب، تحقيؽ: إحساف عباس، ، معجـ األدباء عبد اهلل الركمي،
 ـ. 1993 -ىػ  1414، ت، 1اإلسبلمي، بيركت، ط
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يقاؿ: معناه إف كانكا يقًدركف أف يًصمكا بالسماء أسبابان  :(1) َّ  جس مخ جخ مح ُّٱٱ:-كجؿ  عز   -قاؿ اهللي 
 ا. فيىٍرتىقيكا الييا فىٍميىفعىمك 

ؿ بو_3 : سىبىبي األمر الذم ييكصى .ككؿُّ فىصؿو يك ، الس بىبي ؿي بشيءو فيك سىبىبي  صى

: الطريؽ ألٌنؾ تًصؿي بو الى ما تيريد._4  (2)الس بىبي

 :(3)ثانيان:معنى األسباب عند كتاب لساف العرب البف منظكر

ٍيًرًه.  ؿي ًبًو ًإلى غى : كؿُّ شيءو ييتىكىص   الس بىبي

قىٍكليوي تىعىالىى:  : المكٌدةي.قىاؿى اٍبفي عىب  ، {َََتَقطََّعِت ِبًُِم اِلَأِسباُب}كى  اسو

قىاؿى مجاىده: مييـ ًفي الدٍُّنيىا. كى  تكاصي

: األىسبابي المنازؿي  ٍيدو قىاؿى أىبك زى ًقيؿى المكٌدةي ، كى اًء: مىراًقييا؛ قىاؿى زيىىٍيره .كى كأىسبابي الس مى
(4): 

 

 

                                                           
 .10اآلية  سكرة ص (1)
الفراىيدم، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ، كتاب العيف، تحقيؽ: د ميدم المخزكمي، د إبراىيـ  (2)

 دت. ، دار كمكتبة اليبلؿ، دط،7/204السامرائي، باب السيف كالباء، 
اإلفريقي، مف نسؿ  ابف منظكر: محمد بف مكـر بف عمي، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعي (3)

كخدـ في ديكاف اإلنشاء  ركيفع بف ثابت األنصارم، كلد سنة ثبلثيف كستمائة بمصر )كقيؿ: في طرابمس الغرب(
كمختصر مفردات ابف البيطار،  بالقاىرة، ثـ كلي القضاء في طرابمس، مف كتبو: لساف العرب، كمختار األغاني،

ائة، انظر الزركمي، خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف كغيرىا، كمات في شعباف سنة إحدل عشرة كسبعم
ـ، كانظر السيكطي، عبد الرحمف بف أبي  2002، ت أيار/ مايك 15، دار العمـ لممبلييف، ط7/108فارس، األعبلـ، 

 -ية ، دار إحياء الكتب العرب1/534تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ،  بكر، حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة
 ـ 1967 -ىػ 1387، ت1مصر، ط –عيسى البابي الحمبي كشركاه 

:  ىك زىير بف ربيعة الممقب بأبي سممى، مف قبيمة مزينة مف مضر، كاف يقيـ كقكمو في ببلد زىير بف أبي سممى (4)
كمة كجكدة كجمع إلى الشعر الح  ككانت أسرتو أسرة شاعرة كىك مف شعراء الطبقة األكلى مف شعراء الجاىمية غطفاف
ككاف زىير يتألو كيتعفؼ في شعره، كيدؿ شعره عمى إيمانو بالبعث، كانت قصائده تسمى )الحكلٌيات( أشير شعره   الرأم

معمقتو التي مطمعيا: )أمف أـ أكفى دمنة لـ تكمـ( لو ديكاف ترجـ كثير منو إلى األلمانية، انظر األعمـ الشنتمرم، أبك 
األعبلـ،  ، دط، دت، كانظر الزركمي،1/42سى، أشعار الشعراء الستة الجاىمييف، الحجاج، يكسؼ بف سميماف بف عي

 ، مرجع سابؽ.3/52
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ًني ًة يىٍمقىياكمىف ىابى أىسبابى  ـى أىسبابى السماًء بسيم ـ، المى لىٍك رىا  (1).... كى

 رد في ديكانو:المنايا ينمنو.ك 

: أىسبابي السماًء نىكىاًحييىا؛ قىاؿى األىعشى ًقيؿى كى
(2): 

م ـً ، لىًئٍف كنتى ًفي جيبٍّ ثمانيفى قىامىةن   ... كريقٍّيتى أىسبابى السماًء بسي

ٍنؾى  ت ى تىيير ه األىمري لىيىٍستىٍدًرجى ـى أىني لستي عنؾى بميٍحًرـً ... ، حى  3.كتىٍعمى

 بدؿ شطر البيت السابؽ.، د أيضان:كتعمـ أني عنؾ لست بممجـً ككر ، القكؿ بدؿ األمر كرد: كممة

: ؿ  قىٍكليوي عىز  كىجى : ًىيى أىبكابييا.   (4) َّ مب يل  ىل مل يك ىك مك ُّٱٱكى قىاؿى
(5) 

 

 

                                                           
أمف أٍـّ أىكفىى دمنةه لـ تكم ـً *  : ، قصيدة111، صديكاف زىير بف أبي سممىزىير بف أبي سممى، ابف أبي سممى:  (1)

انىًة الدُّر اًج فالميتىثىم ـً  ٍكمى شرحو كقدـ لو:عمي حسف  غرض القصيدة مدح، ، الركم ميـ،53رقـ البيت  البحر الطكيؿ، ،ًبحى
 ـ.1988ق/1408، 1فاعكر، دار الكتب العممية، بيركت، ط

األعشى :ىك ميمكف بف قيس بف جندؿ مف بني قيس بف ثعمبة الكائمي، أبك بصير، كلقب باألعشى لضعؼ بصره،  (2)
ككاف كثير الكفكد عمى الممكؾ مف العرب، كالفرس، غزير  األكلى كعمي في أكاخر عمره، مف شعراء الجاىمية الطبقة

 الشعر، كأحد أصحاب المعمقات كمطمع معمقتو:
 )ما بكاء الكبير باألطبلؿ ... كسؤالي كما ترد سؤالي(

جمع بعض شعره في ديكاف سمي :الصبح المنير في شعر أبي بصير، لو ديكاف شعر يتضمف سائر الفنكف الشعرية 
ة في مدح الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ نظميا ليتقرب منو كيسمـ عمى يديو، ككاف ييغٌني بشعره فسٌمي كفيو قصيد

في قرية )منفكحة( باليمامة   ـ، 629ىػ/  7عاش عمران طكيبلن كأدرؾ اإلسبلـ كلـ يسمـ، كفاتو عاـ  )صناجة العرب(،
، مرجع سابؽ، كانظر درنيقة، محمد 341_7/340ـ، األعبل انظر الزركمي، قرب مدينة الرياض كفييا داره كبيا قبره

 ، دت.1، دار كمكتبة اليبلؿ، ط424معجـ أعبلـ شعراء المدح النبكم، ص  أحمد،
دط،  (، اإلسكندرية33، 32(، البيتاف )15، قصيدة رقـ)132األعشى، ميمكف بف قيس، ديكاف األعشى الكبير،  (3)

 ـ.1950
 .37، 36 سكرة غافر، اآلية (4)
بيركت،  –، دار صادر459_1/458فصؿ السيف الميممة، لساف العرب، محمد بف مكـر بف عمى، بف منظكر، ا (5)
 ىػ 1414، ت3ط
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 :(1)ثالثان:معنى األسباب عند كتاب جميرة المغة البف دريد

يط بؿ أىك اٍلخى  (2).ابسبى كىاٍلجمع أى ، الٌسبىب: اٍلحى

 :(3)رابعان:معنى األسباب عند كتاب مقاييس المغة البف فارس

مىى طيكؿو كىامٍ  السبب:  (4).ًتدىادو يىديؿُّ عى

 .السبب: في المغة اسـ لما يتكصؿ بو إلى المقصكد نستنتج مف ىذه التعاريؼ :

 

 

 

 

 

                                                           
، إماـ عصره في المغة كاآلداب (1) ، البىٍصًرمُّ تىاًىيىة األىٍزًدمُّ ٍيد بًف عى سىًف بًف ديرى م دي بفي الحى كالشعر،  ابف دريد: أىبيك بىٍكرو ميحى

ثىبلىًث مائىةو، مف كتبو: كتاب ا فٍّيى ًفي شىٍعبىافى سىنىةى ًإٍحدىل كىًعٍشًرٍيفى كى لجميرة، كاالشتقاؽ، كالسراج كالمجاـ، كغير ذلؾ، تيكي
ًتٍسعيٍكفى سىنىةن، انظر ابف خمكاف، أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر، كفيات  لىوي ثىمىاف كى كى

كانظر الذىبي،  1971، ت، 1بيركت، ط -، دار صادر4/323ف، تحقيؽ: إحساف عباس، األعياف كأنباء أبناء الزما
 ، مرجع سابؽ.97_15/96سير أعبلـ النببلء، 

، دار العمـ 2/1000تحقيؽ: رمزم منير بعمبكي، باب بطط،  أبك بكر محمد بف الحسف، جميرة المغةابف دريد،  (2)
 ـ1987ت 1بيركت، ط –لممبلييف 

ـ مف أئمة المغة 941ق / 329حمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازٌم، أبك الحسيف، كلد عاـ ابف فارس: أ (3)
كاألدب، قرأ عميو البديع اليمذاني كالصاحب ابف عباد كغيرىما مف أعياف البياف، أصمو مف قزكيف، كأقاـ مدة في 

لييا نسبتو، مف تصانيفو :مقا ييس المغة، كجامع التأكيؿ، كمتخير األلفاظ، ىمذاف، ثـ انتقؿ إلى الرٌم فتكفي فييا، كا 
، مرجع سابؽ، كانظرابف خمكاف، كفيات 1/193ـ، انظر الزركمي، األعبلـ،  1004ىػ / 395كتكفي عاـ   كغير ذلؾ

 ، مرجع سابؽ.1/118األعياف كأنباء أبناء الزماف، 
مغة، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، باب أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، معجـ مقاييس الابف فارس،  (4)

 ـ.1979 -ىػ 1399ت ، دار الفكر، دط3/64سج، 
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 األسباب اصطالحًا معنى  المطمب الثاني:

: الس  :(1)قاؿ الراغب األصفيانيأكال:  (2).يايتكٌصؿ ب التي ذريعةالك ، معرفةىكالبىبي

 (3) يككف طريقنا لمكصكؿ إلى الحكـ غير مؤثر فيو.ىك ما :ثانيا

 الصالح  لغة.  معنى المطمب الثالث:

 :معنى صبلح في كتاب العيف لمفراىيدم:أكالن 

: نقيض الطبلح  (4).الصىبلحي

 :معنى صبلح في كتاب لساف العرب البف منظكر:ثانيان 

 (5).ص بلح: ًضدُّ اٍلفىسىادً ال

 صبلح في كتاب مجمؿ المغة البف فارس:ال:معنى ثالثان 

 (6).الصبلح: ضد الفساد

 

 
                                                           

الراغب األصفياني:ىك الحسيف بف محمد بف المفضؿ، أبك القاسـ، المعركؼ بالراغب األصفياني، اشتير بالتفسير  (1)
كالذريعة إلى مكاـر  رات األدباء،كالمغة، أصمو مف أصفياف، كعاش ببغداد، كىك مف حكماء العمماء، مف كتبو: محاض

 ـ، انظر نكييض، عادؿ، معجـ المفسريف، 1108ق/  502الشريعة،كالمفردات في غريب القرآف كغير ذلؾ، تكفي عاـ 

ـ، كانظر  1988 -ق 1409، ت3لبناف، ط –، مؤسسة نكييض الثقافية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر، بيركت 1/158
 سابؽ. ، مرجع2/255 األعبلـ، الزركمي،

أبك القاسـ الحسيف بف محمد، المفردات في غريب القرآف، تحقيؽ: صفكاف عدناف الداكدم، الراغب األصفياني،  (2)
 ىػ1412، ت1دمشؽ بيركت، ط -، دار القمـ، الدار الشامية 1/391
ء بإشراؼ عمي بف محمد بف عمي الزيف، كتاب التعريفات، تحقيؽ: ضبطو كصححو جماعة مف العمماالجرجاني،  (3)

 ـ1983-ىػ1403، ت1لبناف، ط–، دار الكتب العممية بيركت 117الناشر، باب السيف، ص
 ، مرجع سابؽ.3/117الفراىيدم، كتاب العيف، باب الحاء كالصاد كالبلـ،  (4)
 ، مرجع سابؽ.2/516ابف منظكر، لساف العرب، فصؿ الصاد،  (5)
 الرازم، مجمؿ المغة البف فارس، باب الصاد كالبلـ كما يثمثيماأحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني ابف فارس،  (6)

 ـ 1986 -ىػ1406، ت2بيركت، ط –مؤسسة الرسالة  ، دراسة كتحقيؽ: زىير عبد المحسف سمطاف،1/539
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 الصالح اصطالحًا. معنى المطمب الرابع:

:أكالن: حي ، (1)َّ   يف ىف  يث ىث نث ُّٱكتارة بالٌسٌيئة.قاؿ تعالى:، قكبؿ في القرآف تارة بالفسادالص بلى
 حب جب هئ ُّٱكقكلو تعالى: (2)َّ مج حج مث  هت مت خت ُّٱكقكلو تعالى
اًلحان  (3)َّخب حي اهلًل تعالى اإلنسافى يككف تارة بخمقو إٌياه صى ٍصبلى كتارة بإزالة ما فيو مف فساد ، كاً 

ًح. قاؿ تعالى:، بعد كجكده كقكلو ، (4)َّ ٰر ٰذ يي  ٹٱٹٱُّٱٱكتارة يككف بالحكـ لو بالص بلى

كقكلو ، (6) َّ مت زبرب  يئ ىئ نئ ُّٱٱكقكلو تعالى :، (5) َّ جس هب مب  خب  ٹٱٹٱُّٱٱتعالى :
فإٌنو يفسد كاهلل تعالى ، أم: المفسد يضاٌد اهلل في فعمو (7) َّ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱٱتعالى :
: اسـ لمٌنبٌي عميو السبلـ. قاؿ تعالى:  .يصمح اًلحه  (9)."(8)  َّ  مي مئ هي مي خي حي جي ُّٱكصى
 (10):" الصالح: ىك الخالص مف كؿ فساد."ثانيان 

 الذرية لغًة.ى معنالمطمب الخامس:

 أكالن:معنى الذرية في كتاب العيف: 

ي ةي فيٍعًمٌية مف ٌذررت ألٌف الم وى ذىر ىـ في األرض فنىثىرىىيـ فييامف :  : ًصغاري الن مؿ. كالذُّرٍّ كالجميع ،ذر: الذ رُّ
.  (11)الذ رارمُّ

 

                                                           
 .102اآلية   سكرة التكبة (1)
 .56سكرة األعراؼ، اآلية  (2)
 .82اآلية   سكرة البقرة، (3)
 .2اآلية  سكرة محمد، (4)
 .71اآلية  سكرة األحزاب، (5)
 .15اآلية سكرة األحقاؼ، (6)
 .81اآلية  سكرة يكنس، (7)
 .62اآلية  سكرة ىكد، (8)
 ، مرجع سابؽ.1/489المفردات في غريب القرآف، باب صمح، الراغب األصفياني،  (9)
 ، مرجع سابؽ.131ص ، كتاب التعريفات، باب الصاد،الجرجاني (10)
 ، مرجع سابؽ.8/175عيف، باب الذاؿ كالراء، كتاب ال الفراىيدم، (11)
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 معنى الذرية في كتاب لساف العرب البف منظكر: ثانيان:

، (1) َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱقىٍكليوي تىعىالىى:كى .الخمؽى ًفي األىرض: نىشىرىىيـ ذىر  الم وي  مف:

لىديهي  ًؿ: كى ي ةي الر جي ٍمعي الذ رىارً ، كذيرٍّ . كقكلو تعالى:كىاٍلجى ي اتي  (3).(2) (ٰى منزن رن مم ام) م كالذُّرٍّ

 معنى الذرية في كتاب معجـ مقاييس المغة البف فارس: ثالثان:

 : مىى لىطىافىةو كىاٍنًتشىارو  يىديؿُّ مف : ذىر   (4).عى

                                                           
 .172اآلية  سكرة األعراؼ (1)
 .34اآلية  سكرة آؿ عمراف (2)
 ، مرجع سابؽ.4/304 فصؿ الذاؿ المعجمة لساف العرب  ابف منظكر (3)
 ، مرجع سابؽ.2/343 معجـ مقاييس المغة، باب ذر  ابف فارس (4)
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 الذرية اصطالحًا.معنى المطمب السادس:

كعمى أكالد بنيو كبناتو ، :"الذرية: أف الذرية يقع كؿ أكالد الرجؿ الذككر كاإلناث(1)العسكرم عرفيا:أكالن 

(زث ىب نب مب زب)كالدليؿ عمى ذلؾ أف الم و تعالى يقكؿ:، مف الذككر كاإلناث
(2)

 
(3) 

ف كاف "عرفيا الراغب األصفياني: يان:ثان ي ة أصميا: الٌصغار مف األكالد، كا  قد يقع عمى الٌصغار الذُّرٍّ

، (5)(  ربيئ ىئ نئ مئ زئ)كقاؿ:  ،(4)(ٰى منزن رن مم ام)قاؿ تعالى:  ،كالكبار معا

 مث هت متخت حت جت)، كقاؿ:(6)(ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل)كقاؿ: 

 (8).(7)( مح جح مج حج

قيؿ: كلد الرجؿ، قيؿ نسؿ الثقمىٍيفذرية:ال":(9)عرفيا أبك البقاء:ثالثان  قيؿ: مف األضداد، كى تىًجيء تىارىة ، كى
تارىة ًبمىٍعنى اآٍلبىاء، ًبمىٍعنى اأٍلىٍبنىاء د اٍلبىنىاتتك ،كى مىٍيًو  ،تناكؿ أىٍكالى كىاٍستدؿ  ًبأىف اهلل تىعىالىى جعؿ سيدنىا ًعيسىى عى

                                                           
ق/  310كلد عاـ  بف سعيد بف يحيى بف ميراف العسكرم أبك ىبلؿ، الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ العسكرم:ىك (1)

ـ، عالـ باألدب، لو شعر نسبتو إلى عسكر مكـر مف ككر األىكاز، ككاف تاجرا، مف كتبو: ديكاف المعاني، ك 922
 ، مرجع سابؽ، كانظر2/196 ـ، انظر الزركمي، األعبلـ، 1005ىػ/ 395الفركؽ في المغة، كغير ذلؾ، تكفي عاـ 

تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ،  إنباه الركاة عمى أنباه النحاة  جماؿ الديف أبك الحسف عمي بف يكسؼ، القفطي،
 ـ.1982 -ىػ1406، ت1بيركت، ط –القاىرة، كمؤسسة الكتب الثقافية -، دار الفكر العربي4/189
 34سكرة االنعاـ، االية  ( 2)

الكجكه كالنظائر، حققو كعمؽ عميو:   بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف، أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهللالعسكرم،  (3)
 ـ2007 -ق1428، ت1، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، ط85محمد عثماف، ص

 .34آية  سكرة آؿ عمراف، (4)
 .3آية  سكرة اإلسراء، (5)
 .41سكرة يس، آية  (6)
 .124سكرة البقرة، آية  (7)
 ، مرجع سابؽ.327_1/326مفردات في غريب القرآف، كتاب الذاؿ، ال الراغب األصفياني(8)
ك تحفة الشاىاف تركي ًفي  أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم، أبك البقاء، لو كتاب الكمٌيات أبك البقاء: ىك (9)

نىًفي ة، كاف مف قضاة الحنفية، عاش ككلي القضاء في )كفو( بتركيا، كبالقدس، كببغداد ، كعاد إلى إستانبكؿ فركع اٍلحى
إسماعيؿ بف محمد أميف بف   ، مرجع سابؽ، كانظر الباباني2/38األعبلـ  ـ، انظر الزركمي 1683عاـ    كتكفي بيا

، طبع بعناية ككالة المعارؼ الجميمة في مطبعتيا 1/229مير سميـ، ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف، 
 ، دط.1951البيية استانبكؿ 
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ي ة سيدنىا نكح كى  ـ مف ذيرٍّ ة كىالس بلى ـ ًبًجيىة اأٍلـيالص بلى ة كىالس بلى مىٍيًيمىا الص بلى من، سىيٍّدنىا ًإٍبرىاًىيـ عى :  يـ مفكى قىاؿى
ا قىاؿى الش اًعر  :)ألفية ابف مالؾ(:اأٍلىٍنسىاب تىٍنعىًقد باألبناء كاآلباء الى بالبنات كاألميات كىمى

اؿ األباعبنكنا بىنك أىٍبنىاًئنىا كبناتنا ...   (2)."(1)، دبنكىف أىبنىاء الرٍّجى

ي ةه ، ييسىم ى األكالد كاآلباء ذرية ":(3)عرفيا البغكم:رابعان  ي ةه أًلىن وي ذىرىأى ، أًلىن وي ذىرىأىىيـٍ ، فاألكالد ذيرٍّ كىاآٍلبىاءي ذيرٍّ
  (4)"اأٍلىٍبنىاءى ًمٍنييـٍ 

ي ةي: الن ٍسؿي يقع عمى الذككر كاإلً  (5)عرفيا السميف الحمبي خامسان:  (6)ناث كالجمع الذىرارم.":"الذُّرٍّ

                                                           
ميؿ 13_1البغدادم، عبد القادر بف عمر، خزانة األدب كلب لباب لساف العرب) (1) (، تحقيؽ:محمد نبيؿ طريفي، كا 

 ـ.1998، دار الكتب العممية، بيركت، دط، ت1/423بديع يعقكب، 
ؽ: أبك البقاء، أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم، الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية، تحقي (2)

 بيركت، دط، دت. –، مؤسسة الرسالة 462محمد المصرم، فصؿ الذاؿ،  -عدناف دركيش 
الفقيو الشافعي المحدث المفسر، ككاف   أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد، المعركؼ بالفراء، البغكم البغكم: (3)

ا ًميبلن كرعا زاىد فىًقييا ميحدثا ميفىسرنا جى مىامنا جى ، كاً  معا بىيف اٍلعمـ كىاٍلعىمىؿ، مف كتبو: التيذيببحران في العمـك
  كشرح السنة  

تكفي في شكاؿ سنة عشر كخمسمائة بمركركذ، انظر السبكي، تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف، طبقات الشافعية 
، 2، ط، ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع7/75الكبرل، تحقيؽ: د. محمكد محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحمك، 

 .1900، دط، ت 2/136كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف،   ىػ، كانظر ابف خمكاف1413ت
تحقيؽ : عبد  معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف  أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء  البغكم، محيي السنة (4)

 ىػ 1420، ت1بيركت، ط–، دار إحياء التراث العربي 1/431الرزاؽ الميدم، 
السميف الحمبي: أحمد بف يكسؼ بف عبد الدايـ الحمبي، أبك العباس، شياب الديف المعركؼ بالسميف: مفسر، نحكل،  (5)

شافعٌي، مف أىؿ حمب، سكف القاىرة كناب في الحكـ بيا ككلي نظر األكقاؼ، كدرس القراءات كالنحك بالجامع   مقرلء
تكفي   كشرح الشاطبية، كغير ذلؾ  ؿ الكجيز في أحكاـ الكتاب العزيزالطكلكني، مف كتبو :تفسير القرآف، ك القك 

ـ، انظر السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة، تحقيؽ  1355ىػ /  756عاـ
، 1، طمصر –عيسى البابي الحمبي كشركاه  -، دار إحياء الكتب العربية 537_1/536: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، 

 ، مرجع سابؽ.1/274األعبلـ،  ـ، كانظر الزركمي 1967 -ىػ  1387ت
الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف، تحقيؽ: الدكتكر أحمد  السميف الحمبي، أحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـ (6)

 ، دار القمـ، دمشؽ، دط، دت.2/103محمد الخراط، 
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قاؿ اهللي تعالى: ،كيستعمؿ لمكاحد كالجمع ٌية :ىك اسـ لنسؿ الث قىميف.: الذُّرٍّ (1)بادمآعرفيا الفيركز :سادسان 

ّٕ َبِعُضًَا ِمو َبِعٍض}  (2){ .ُذزَِِّّ

ر، :" الذرية في األصؿ: صغار األكالد، ثـ استعممت في الصغار كالكبا(3)عرفيا الزحيميسابعان: 
(4).كلمكاحد كالكثير  

 المطمب السابع :صالح الذرية كمفيوم تربوي.

 منيا: لمتربية عند عمماء التربية يكجد عدة تعريفات

ىي التي تبني خمؽ الطفؿ عمى ما يميؽ بالمجتمع الفاضؿ كتنمي فيو الفضائؿ التي :التربية  :أكالن 
 انو عمى فعؿ الخير.تصكنو مف الرذائؿ كتمكنو مف مجاكزة ذاتو لمتعاكف مع أقر 

                                                           
ك طاىر مجد الديف الشيرازم، كلد بكازركف مف أعماؿ شيراز، عاـ : محمد بف يعقكب بف محمد أبالفيركز آبادم (1)

كاف مرجع عصره في المغة كالحديث كالتفسير، تكلى قضاء زبيد، مف كتبو:   ـ، إماـ في المغة كاألدب 1329ىػ/  729
لؾ، تكفي القامكس المحيط ،كتنكير المقباس في تفسير ابف عباس، ك تحفة األبيو فيمف نسب إلى غير أبيو، كغير ذ

ىػ، انظر أبك زيد، بكر بف عبد اهلل أبك زيد بف محمد بف عبد اهلل بف بكر بف عثماف بف يحيى بف غييب بف  817سنة 
  ـ، كانظر درنيقة، محمد أحمد 1987 -ىػ  1407، ت1، دار الرشد، الرياض، ط150طبقات النسابيف، ص  محمد

 ، دت.1اليبلؿ، ط، دار كمكتبة 406معجـ أعبلـ شعراء المدح النبكم، 
مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب، بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز، تحقيؽ: الفيركز آبادم،  (2)

 1416لجنة إحياء التراث اإلسبلمي، القاىرة، دط، ت  -، المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية 3/7محمد عمي النجار، 
 ـ. 1996 -ىػ 
أحد أبرز عمماء ـ، 1932ف مصطفى الزحيمي، كلد في بمدة دير عطية مف نكاحي دمشؽ عاـ كىبة ب الزحيمي: ىك (3)

أىؿ السنة كالجماعة مف سكريا في العصر الحديث، عضك المجامع الفقيية بصفة خبير في مكة كجدة كاليند كأمريكا 
ى جائزة أفضؿ شخصية كالسكداف، كرئيس قسـ الفقو اإلسبلمي كمذاىبو بجامعة دمشؽ، كمية الشريعة. حصؿ عم

حصؿ عمى في مدينة بكتراجايا،  2008إسبلمية في حفؿ استقباؿ السنة اليجرية التي أقامتو الحككمة الماليزية سنة 
ـ، مف كتبو: الفقو اإلسبلمي في 1975ـ، ثـ أستاذان عاـ 1963شيادة الدكتكراة في الحقكؽ )الشريعة اإلسبلمية( عاـ 

  8تكفي كىبة الزحيمي يـك السبتصكؿ الفقو، ك القصة القرآنية، ىداية كبياف، كغير ذلؾ، أسمكبو الجديد، كالكجيز في أ
 انظر سنة 83ىػ في دمشؽ بسكريا عف عمر يناىز  1436شكاؿ  23المكافؽ  2015 أغسطس

http://www.odabasham.netانظر ، http://www.alukah.net/culture. 
دمشؽ،  –ر ، دار الفكر المعاص3/210التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج،  كىبة بف مصطفىالزحيمي،  (4)
 ىػ 1418، ت2ط

https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
http://www.odabasham.net،انظر


11 
 

عممية صكغ كتككيف لفعالية األفراد ثـ صب ليا في قكالب معينة أم تحكيميا إلى عمؿ  التربية:ثانيان:
 .اجتماعي مقبكؿ لدل الجماعة

مف الناحية ، ىي تنشئة كتككيف إنسافو سميـ مسمـ متكامؿ مف جميع نكاحيو المختمفة :التربيةثالثان:
 (1)كاإلدارية كاإلبداعية.، كالركحية االعتقادية، يةالصحية كالعقمية كاالعتقاد

  يكجد عدة تعريفات لمتربية في االصطبلح كسأذكر بعض ىذه التعريفات: التربية في االصطبلح:

مف الناحية الصحية ، تنشئةي كتككيفي إنسافو سميـ ميسمـ متكامؿ مف جميع نكاحيو المختمفةىي _1
 (2).كاإلدارية كاإلبداعية، عتقاديةكالركحية اال، كالعقمية كاالعتقادية

إيجاد الفرد المؤمف الذم يخشى اهلل كيتقيو كيحسف عبادتو؛ ليفكز في اآلخرة كيسعد في ىي  _2
 (3)الدنيا.

  (4).ي لحياتو في الدنيا كاآلخرةإعداد الفرد أك الكائف اإلنسانىي  _3

 وذرية. وصالح األلفاظ ذات العالقة ألسباب المطمب الثامن:

 مفردىا سبب كىي عمى أربعة أكجو كىي:_ الن:أسباب:أك 

 ،الحبؿ.العمـ، المنازؿ، الباب
                                                           

عباس، النظاـ التربكم في اإلسبلـ، مف كتب التربية في التراث اإلسبلمي،  سبتيانظر (1)
http://tarba6.blogspot.com/2015/11/1_2.htmlة التربية عمى منيج أىؿ السن  أحمدفريد،  ، انظر

، 20، المكتبة التكفيقية /مصر، دط، دت، كانظر سكيد، محمد نكر، منيج التربية النبكية لمطفؿ، ص 17كالجماعة، ص
ـ، كانظر محب الديف أبك صالح، كزمبلءه، دراسات في التربية 1997، ت10دار ابف كثير/بيركت ك دمشؽ، ط 

ـٍ الت ٍربيكٌم ًفي اإًلٍسبلـٍ  ؼالقرشي، بىاقر شىريٍ  ـ، كانظر1979ت ، د د، د ط13اإلسبلمية، ص دار الكتاب ، 33، صالًنظىا
، دار 34التربية اإلسبلمية لؤلكالد منيجا كىدفا كأسمكبا، ص   عبد المجيد كانظر طمعة ىػ1378ت  1اإلسبلمي، ط

 ، دار صفاء لمطباعة17ـ، كانظر ىمشرم، عمر أحمد، مدخؿ إلى التربية، ص2001، 1المعرفة، بيركت _لبناف، ط
، 1، ط20ـ، كانظر يالجف، مقداد، أىداؼ التربية اإلسبلمية كغاياتيا، ص2001، ت1كالنشر كالتكزيع، ط

 http://www.dfc.edunet.tn/Arab ـ، كانظر1986ق/1406
، الكتاب منشكر عمى مكقع كزارة األكقاؼ 6بنت الجريبة، ليمى بنت عبد الرحمف الجريبة، كيؼ تربي كلدؾ، ص (2)

 بيانات، دط، دت. السعكدية بدكف
 .32-31إسحاؽ فرحاف، التربية اإلسبلمية بيف األصالة كالمعاصرة، ص (3)
 ـ.1975، دار الكتاب المبناني، بيركت، دط، ت153التربية كبناء األجياؿ في اإلسبلـ، ص  الجنيدم، أنكر (4)

http://tarba6.blogspot.com/2015/11/1_2.html،انظر
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 .:يعني في األبكاب(1)( مخ جخ مح) قاؿ تعالى في سكرة ص: األبكاب:الكجو األكؿ:األسباب 

يعني :(2)( مئ خئ حئ) قاؿ تعالى في سكرة البقرة:، المنازؿ :الكجو الثاني:األسباب

 .ىمى معصية اهلل تعالالمنازؿ التي يجتمعكف فييا ع

:يعني (3)( جن يم ىم مم خم حم) كقكلو تعالى في سكرة الكيؼ:، العمـ :باسبالكجو الثالث:األ

 .عممان 

:يعني (4)( هس مئ هي مي خي) كقكلو تعالى في سكرة الحج:، الحبؿ :الكجو الرابع:السبب
 (5)بحبؿ إلى السقؼ.

 ثانيان:صبلح:

، كاإلحساف، كتسكية الخمؽ، كالرفؽ المنزلة،اإليماف،كحسف كىي : كىي عمى عشرة أكجو حممف ص
  كالحج.، كالنيي عف المنكر كؼ،كاألمر بالمعر  يف،كبر الكالد، كأداء األمانة طاعة،كال

:يعني كمف (6)( ىك مك لك اك) كقكلو تعالى في سكرة الرعد:، الكجو األكؿ:الصبلح:اإليماف

 .آمف مف آبائيـ

 زي ري ٰى ين) عالى في سكرة يكسؼ :كقكلو ت، حسف المنزلة:الكجو الثاني:الصبلح 

 . :يعني تصمح منزلتكـ عند أبيكـ(7) (ني مي

                                                           
 .10سكرة ص، اآلية  (1)
 .166اآلية سكرة البقرة (2)
 .84اآلية سكرة الكيؼ (3)
 .15سكرة الحج، اآلية  (4)
، 225الدامغاني، الحسيف بف محمد، قامكس القرآف أك إصبلح الكجكه كالنظائر في القرآف الكريـ، باب السيف، ص (5)

 ـ.1980، ت3دار العمـ لممبلييف بيركت لبناف، ط
 .23 سكرة الرعد اآلية (6)
 .9اآلية سكرة يكسؼ (7)
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 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي) قاؿ مكسى لياركف:،الكجو الثالث:الصبلح :الرفؽ

 :يعني بأصمح :أرفؽ بيـ .(1)( حب جب

 ىق يف ىف يث ىث)كقكلو تعالى في سكرة األعراؼ، الكجو الرابع:الصبلح:تسكية الخمؽ

 كرة.صفي أحسف  خمؽ:يعني سكم ال(2)( ىك مك لك اك يق

( لكخك حك جك مق حق مف) كقكلو تعالى في سكرة ىكد:، الكجو الخامس:اإلصبلح:اإلحساف

 :يعني اإلحساف.(3)

( مل يك ىك مك لك) قاؿ تعالى في سكرة البقرة:،الطاعةالكجو السادس:الصبلح:

 .اهلل  :يعني أطاعكا(4)

ه ىذ:(5){( مض خض حض) كقكلو تعالى في سكرة الكيؼ :، الكجو السابع:الصبلح :أداء األمانة

 المفظك عامة تعـ كؿ ألكاف الصبلح كمنيا أداء األمانة.

:يعني (6)( مض خض حض) كقكلو تعالى في سكرة اإلسراء: الكالديفبر  الكجو الثامف:الصبلح:

 يف بكالديكـ.بارٌ 

 حم جم) كقكلو تعالى في سكرة ىكد: الكجو التاسع:الصبلح :األمر بالمعرؼ كالنيي عف المنكر

:يعني فييا مف يأمر بالمعرؼ كينيى عف (7)( هن من خن حن جن مم خم

 المنكر.

                                                           
 .142اآلية  سكرة األعراؼ (1)
 .190، 189اآلية  ألعراؼسكرة ا (2)
 .88اآلية  سكرة ىكد (3)
 .277اآلية  سكرة البقرة (4)
 .82اآلية  سكرة الكيؼ (5)
 .25اآلية  سكرة اإلسراء (6)
 .117اآلية  سكرة ىكد (7)
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( مثهت مت خت حت جت) كقكلو تعالى في سكرة المؤمنيف:، الكجو العاشر:الصبلح:الحجٌ 

  (2):أم أحج.(1)

 ذرية:ال ثالثا:

 كىي عمى خمسة أكجو: أك ذرر:، مف ذرأ

 النممة الصغيرة.ك ، ؼالنس ؽ،كالخم ء،كاآلبا د،كالكل

 جن يم ىم مم خم)كقكلو سبحانو كتعالى في سكرة آؿ عمراف، معنى الكلدب :الكجو األكؿ:الذرية

 .:يعني الكلد(3) ( منخن حن

 خم حم جم يل ىل مل خل) كقكلو تعالى في سكرة يس:، الكجو الثاني:الذرية:اآلباء

 ىـ.ء:يعني آبا(4( ىم مم

 ( ممخم حم جم يل ىل مل خل)كقكلو تعالى في سكرة األعراؼ، الكجو الثالث:الذ ٍرءي:الخمؽ

 .خمقنا :يقكؿ(5)

 و.:أم تنسف(6)( مئهي مي خي حي) كقكلو تعالى في سكرة الكيؼ:، الكجو الرابع:الذرك:النسؼ

:يعني (7)( يي ىي ني مي) كقكلو تعالى في سكرة الزلزلة:، الكجو الخامس:الذرة :النممة الصغيرة

 (8)كزف النممة.

                                                           
 .100اآلية  سكرة المؤمنكف (1)
 ، مرجع سابؽ.284_282قامكس القرآف، باب الصاد، ص الدامغاني (2)
 .38اآلية سكرة آؿ عمراف (3)
 .41سكرة يس، اآلية  (4)
 .179اآلية  سكرة األعراؼ (5)
 .45اآلية  سكرة الكيؼ (6)
 .7اآلية  سكرة الزلزلة (7)
 ، مرجع سابؽ.180_179ص باب الذاؿ الدامغاني، قامكس القرآف (8)
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 .لمبحث الثاني: أىمية صالح الذريةا
 وفيو ثالثة مطالب.

 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح)قاؿ تعالى: 

 (1).(خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض

ؿ   ًلوً قىكٍ فمعنى   :(حس جس مخ جخ مح)عىز  كىجى

ـٍ عىًف الش رٍّ " ٍيًر كىاٍنييكىي ـٍ ًباٍلخى كىي ـٍ ًبذىًلؾى نىارنا، ميري ـٍ تىقيكىي ـٍ كىأىدٍّبيكىي مٍّميكىي مىٍييا }، كىعى قيكديىىا الن اسي كىاٍلًحجارىةي عى كى
نىةى الن ارً يىٍعنً ، {مىبلًئكىةه  زى مىى أىٍىًؿ الن ارً ، {ًغبلظه }، ي خى ـي  ،{ًشداده }، ًفظىاظه عى ـٍ يىٍخميًؽ الم وي ًفيًي بىاًنيىةي لى ـي الز  كىىي
كفى ، الر ٍحمىةى  ا ييٍؤمىري يىٍفعىميكفى مى ـٍ كى ا أىمىرىىي  (2)."الى يىٍعصيكفى الم وى مى

كفي كصايا  يـيكىـ أمانة بيف أيد عف األبناء كالفمسئبيف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أف الكالديف ك 
م ـى ًبعىٍشًر كىًممىاتو لمعاذ قاؿ، النبي صمى اهلل عميو كسمـ  العشر سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى اًني رىسيكؿي اهلًل صى : أىٍكصى

: رٍٍّقتى  )قىاؿى ٍف قيًتٍمتى كىحي مىاًلؾى ، ٍيؾى كىالى تىعيق ف  كىاًلدى ، الى تيٍشًرٍؾ ًباهلًل شىٍيئنا كىاً  ٍف أىمىرىاؾى أىٍف تىٍخريجى ًمٍف أىٍىًمؾى كى ، كىاً 
ةن مىٍكتيكبىةن ميتىعىمٍّدنا فىقىٍد بىًرئىٍت ًمنٍ  بلى ٍف تىرىؾى صى ةن مىٍكتيكبىةن ميتىعىمٍّدنا؛ فىًإف  مى بلى كىالى تىٍشرىبىف  ، وي ًذم ةي اهللً كىالى تىٍتريكىف  صى

ٍمرنا؛ فىًإن وي رىٍأسي كيؿٍّ  ؿ  ، فىاًحشىةو خى طي اهلًل عىز  كىجى ؿ  سىخى ي اؾى كىاٍلمىٍعًصيىةى؛ فىًإف  ًباٍلمىٍعًصيىًة حى ي اؾى كىاٍلًفرىارى ، كىاً  كىاً 
ٍف ىىمىؾى الن اسي  ـٍ فىاٍثبيتٍ ، ًمفى الز ٍحًؼ كىاً  ابى الن اسى ميكتىافه كىأىٍنتى ًفيًي ذىا أىصى مىى ًعيىاًلؾى ًمٍف طى ، كىاً  ، ٍكًلؾى كىأىٍنًفٍؽ عى

ـٍ ًفي اهللً  اؾى أىدىبنا كىأىًخٍفيي ٍنييـٍ عىصى  (3).(كىالى تىٍرفىٍع عى

                                                           
 .6سكرة التحريـ، آية  (1)
 ، مرجع سابؽ.5/122معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف ،  البغكم، (2)
عادؿ مرشد،  -مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط   أبك عبد اهلل أحمد بف محمدابف حنبؿ،  (3)

ـ،  2001 -ىػ  1421، ت1، مؤسسة الرسالة، ط36/392 22075كآخركف، باب حديث معاذ بف جبؿ، حديث رقـ 
ميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، حديث رقـ إركاء الغ  محمد ناصر الديف األلباني حكـ عميو األلباني كقاؿ صحيح

 ـ1985 -ىػ  1405، ت2بيركت، ط –، المكتب اإلسبلمي 7/89 2026
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ألف يؤدب الرجؿ كلده عندما يبمغ مف السف كالعقؿ مبمغان يحتمؿ ذلؾ بأف ينشئو عمى ":(1)كقاؿ المناكم
، العرب  كيعممو القرآف كاألدب كلساف ،كيصكنو عف مخالطة المفسديف،ؽ صمحاءالمؤمنيفأخبل
كييدده ثـ يضربو عمى نحك ،غنى عنو  كيعممو مف أحكاـ الديف ما ال ،عو السنف كأقاكيؿ السمؼكيسم

، خير لو مف أف يتصدؽ بصاع؛ ألنو إذا أدبو صارت أفعالو مف صدقاتو الجارية، الصبلة كغير ذلؾ
قكا أنفسكـ كىذا يدكـ بدكاـ الكلد كاألدب غذاء النفكس كتربيتيا لآلخرة }، كصدقة الصاع ينقطع ثكابيا

كأىميكـ نارا{ فكقايتؾ نفسؾ ككلدؾ منيا أف تعظيا كتزجرىا بكركدىا النار كتقيـ أكدىـ بأنكاع التأديب 
فمف األدب المكعظة كالكعيد كالتيديد كالضرب كالحبس كالعطية كالنكاؿ كالبر فتأديب النفس الزكية 

 (2)."لد أعظـ أجرا مف الصدقة كفيو أف تأديب الك  ،الكريمة غير تأديب النفس الكريية المئيمة

 كفى ذلؾ يقكؿ أحد الشعراء:، األكالد يقمدكف آباءىـ فى الخير كالشرف

 3.فشيمة أىؿ البيت الرقص...  ضاربإذا كاف رب البيت بالدؼ 

 ضارب:ككرد أيضان:ضاربا.

 فشيمة أىؿ البيت الرقص:كرد أيضان:فبل تمـ الفتياف يكما عمى الرقص.

 :رم أبك العبلء المع قاؿ

 مشى الطاككس يكمان باعكجاج... فقمد شكؿ مشيتو بنكه

 قالكا ... بدأت بو كنحف مقمدكهففقاؿ: عبلـ تختالكف؟ 

                                                           
محمد عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف ابف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم، زيف الديف،  المناكم: (1)

أخذ الفقو عف شمس   كبار العمماء بالديف كالفنكف، فقيو شافعييعتبر المناكم مف  ـ 1545ق/ 952كلد في القاىرة عاـ 
الديف الرممي كغيره، كالحديث كاألدب كغيرىا عف مشايخ عصره، ككاف قميؿ الطعاـ كثير السير، لو نحك ثمانيف 

 ـ، انظر الزركمي 1622ىػ /  1031كغير ذلؾ، كتكفي بالقاىرة عاـ  كالتيسير  مصنفا، مف كتبو :كنكز الحقائؽ

 ، مرجع سابؽ.2/551 معجـ المفسريف ، مرجع سابؽ، كانظر نكييض6/204األعبلـ، 
فيض القدير   زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادمالمناكم،  (2)

 1356، ت1مصر، ط –، المكتبة التجارية الكبرل5/257شرح الجامع الصغير، 
، دار الكتب العممية بيركت، دط، دت، كالعاممي، بياء 73أحمد، السحر الحبلؿ في الحكـ كاألمثاؿ، ص الياشمي، (3)

، كفيو :بالدؼ مكلعان، "كميـ الرقص"، دار الكتب العممية، 1/264الكشككؿ، تحقيؽ:محمد عبد الكريـ النمرم،  الديف
 ـ.1998ق/1418، ت1بيركت، ط
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 سيرؾ المعكج كاعدؿ ... فإف عدلت فنحف معدلكه فغير

 فغير:كرد أيضان:فخالؼ.

 ؟أبانا كؿ فرع ... يجارل في الخطى مف أدبكه تعرؼ أما

 تعرؼ:كرد أيضان:تدرم.

 1.ئ الفتياف ... عمى ما كاف عكده أبكهكينشأ ناش

 :اإلماـ عمي كفي ذلؾ يقكؿ، فإذا كبر الطفؿ يفمت الزماـ، كتبدأ التربية منذ نعكمة األظفار

 قد ينفع األدب األحداث في صغر... كليس ينفع عند الشيبة األدب

 ... فميس ينفع بعد الكبرة األدبأدب بنيؾ صغارا قبؿ كبرتيـ

 (3).(2)بي شى ميف إذا قكمتو الخى ... كال يى يا اعتدلت الغصكف إذا قكمت إف

 في المجال األسري. المطمب األول:

كىي الكحدة التي يبدأ فيو الطفؿ تككيف ذاتو ، األسرة ىي أكؿ كحدة اجتماعية تحيط بالطفؿ منذ كالدتو
نماذج السمكؾ كتككيف اتجاىاتو الفكرية كالخمقية كاالجتماعية عف طريؽ التنشئة االجتماعية كتعميمو 

يتحمبلف المسئكلية في عممية التنشئة ىذه.  كال شؾ أف الكالديف كأكجو التصرؼ المقبكلة لدل المجتمع.
 . ان بؿ تتطمب كثير ، كيؤكد الغزالي أف التنشئة االجتماعية لمطفؿ ليست عممية سيمة أك بسيطة

 

 

                                                           
 ـ.1973، دار المعارؼ، القاىرة، دط، ت254، صقبش، أحمد، مجمع الحكـ كاألمثاؿ (1)
، 4، دار اقرأ، بيركت، ط243الماكردم، أبك الحسف، أدب الديف كالدنيا، شرح كتعميؽ:محمد كريـ راجح، ص (2)
 ـ.1985ق/1405ت
، مطبعة 189_186صمى اهلل عميو كسمـ، ص -صبلح البيكت في جيد الرسكؿ  محمد عمي محمد  انظر إماـ(3)

 ـ 2009، ت1يت غمر، مصر، طم -السبلـ 
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 كعف نمط شخصيتو في عف تصرفاتولكؿ ما يقاؿ إليو مف جية األبكيف فيما المسؤكالف  الطفؿ قابؿ إف
كبخاصة الكالديف بقكلو: "إف الطريؽ لتربية  يخاطب المربيف (1)الغزالي اإلماـ كليذا فإف، لمستقبؿا

يف أخبلقيـ كتعكيدىـ الخصاؿ الحميدة مسئكلية كبرل تقع عمى عاتؽ الكالديف ساألطفاؿ كتيذيبيـ كتح
فاألـ كاألب ، ربيتو؛ ألف الطفؿ أمانة في عنؽ كالديوككؿ مف يككؿ إليو أمر الطفؿ كاالىتماـ بو كبت
كعف انحرافاتو الخمقية كاالجتماعية أك عف تعاكنو ، مسئكالف إلى حد كبير عف حسف تربيتو أك سكئيا

اعمـ أف الطريؽ في رياضة الصبياف مف أىـ األمكر ،ك  كمحبتو لآلخريف أك عف انحرافو أك إصبلحو
الطاىر جكىرةه نفيسةه خاليةه عف كؿ نقشو كصكرة، كىك قابؿه  كالديو، كقمبو الصبيُّ أمانةه عندك كأككدىا، 

ف  لكؿ نقش، كمائؿه  د الخيرى نشأ عميو، كسىًعدى في الدنيا كاآلخرة أبكاه، كا  إلى كؿ ما ييماؿي إليو، فإف عيكٍّ
، ككاف الكزر في رقبة القيٍّـ ع د الشر كأنٍىًمؿى إىماؿ البيائـ، شىًقيى كىىمىؾى ككما أف البدف في  ميو.عيكٍّ

نما  نما يكمؿ كيقكل بالغذاء، فكذلؾ النفس تخمؽ ناقصة قابمة لمكماؿ، كا  االبتداء ال يخمؽ كامبلن، كا 

 جس مخ جخ مح)تكمؿ بالتربية، كتيذيب األخبلؽ، كالتغذية بالعمـ.كقد قاؿ اهلل عز كجؿ 

كنيوي عىٍف نىاًر الدٍُّنيىا  ( مس خس حس مىٍيمىا كىافى اأٍلىبي يىصي كنىوي عىٍف نىاًر اآٍلًخرىًة أىٍكلىى كى فىًبأىٍف يىصي

ييعىمٍّمىوي". يييىذٍّبىوي كى دٍّبىوي كى ًصيىانىتيوي ًبأىٍف ييؤى كى
(2) 

قىاؿى  (3) ( مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح)قىاؿى اهلل تىعىالىى 

قىاؿى اٍلحسفاألماـ  مٌي رىًضي اهلل عىنوي عممكىـ كأدبكىـ كى ـٍ ًبطىاعىة اهلل كعم :عى كىي ٍيرميري  .مكىـ اٍلخى

                                                           
أبك حامد محمد بف محمد بف محمد بف أحمد الغزالي، الممقب حجة اإلسبلـ زيف الديف الطكسي الفقيو  الغزالي: (1)

الشافعي، نسبتو إلى صناعة الغزؿ )عند مف يقكلو بتشديد الزام( أك إلى غىزىالة )مف قرل طكس( لمف قاؿ بالتخفيؼ، 
، كقيؿ سنة إحدل كخمسيف بالطابراف، كىك فيمسكؼ، متصكؼ، لو نحك مئتى مصنؼ، مف كلد سنة خمسيف كأربعمائة

كتكفي يـك االثنيف رابع عشر   ك تيافت الفبلسفة، ك المنقذ مف الضبلؿ كغير ذلؾ  أشير كتبو :إحياء عمـك الديف
طبقات الشافعية   قي الديفجمادل اآلخرة سنة خمس كخمسمائة بالطابراف، انظر السبكي، تاج الديف عبد الكىاب بف ت

، 2ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط 6/191الكبرل، تحقيؽ: د. محمكد محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحمك، 
كفيات األعياف كأنباء   كانظر ابف خمكاف، أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر ىػ1413ت

، كانظر الزركمي، 1971، ت 1بيركت، ط –، دار صادر 218_217/ 4عباس،  أبناء الزماف، تحقيؽ: إحساف
 ، مرجع سابؽ.7/22 األعبلـ

 بيركت، دط، دت. –، دار المعرفة 3/72إحياء عمـك الديف،   أبك حامد محمد بف محمدالغزالي،  (2)
 .6سكرة التحريـ، آية  (3)
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كتعاىدىـ بما يصمح  ،تربيتيـ إف مف أعظـ ما افترضو اهلل عمينا تجاه نعمة الذرية أف نقكـ عمى أمر

 خل)قاؿ تعالى: ،، كما كرد في القرآف الكريـكاألكالد زينةي الحياة الدنيا ،ليـ أمكر دنياىـ كآخرتيـ

 (1).(حمجم يل ىل مل

ـٍ رىاعو )ة كالسبلـ: يقكؿ عميو الصبل، أمانة كمسئكلية إف األبناء ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعي ًتوً  كيمُّكي كيمُّكي ـي رىاعو ، كى مىا اإٍلً
مىٍسئيكؿه  ؿي رىاعو ًفي أىٍىًمًو كىىيكى مىٍسئيكؿه عىفٍ ، عىٍف رىًعي ًتوً  كى ٍكًجيىا ، رىًعي ًتوً  كىالر جي ٍرأىةي رىاًعيىةه ًفي بىٍيًت زى كىاٍلمى

مىٍسئيكلىةه  مىٍسئيكؿه ، اعىٍف رىًعي ًتيى  كى اًؿ سىيًٍّدًه كى ـي رىاعو ًفي مى اًد  رث يت)كيقكؿ اهلل تعالى 2.(عىٍف رىًعي ًتوً  كىاٍلخى

 يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث

اآلباء في الجنة  يعني بذلؾ تبارؾ كتعالى أف الذرية إذا كانت في درجة نازلة عف ذرية، (3)( مم ام

اآلخرة كما حصؿ االجتماع في  تى يحصؿ االجتماع فيح ،فإنيـ يمحقكف بيـ في الدرجات العميا
 (4)الدنيا.

 مي) فقاؿ تعالى: {قرة أعيف }كقد أشار سبحانو كتعالى إلى ىذه األىداؼ بكممة جامعة ىي كممة 

قير ةى  }، (5) (هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
ليس شيء أقر لعيف ك ، نا بذلؾيقكلكف اجعميـ صالحيف فتقر أعيني ، : أم: أكالدنا أبرارنا أتقياء{ أىٍعييفو 

 (6).المؤمف مف أف يرل زكجتو كأكالده مطيعيف هلل عز كجؿ

فيدعكف لو في ، كاإلحساف إليو كالبر بو كيعمميـ إياه يكبركف عمى حبو ف يربي أكالده عمى الخيرفم

 جف مغ جغ)،(7)( حس جس مخ جخ مح جح مج) :حياتو كبعد مماتو قاؿ تعالى
                                                           

 .46آية  سكرة الكيؼ (1)
 مفدمة.خٌرج ىذا الحديث سابقان في ال 2
 .21آية  سكرة الطكر (3)
تحفة المكدكد بأحكاـ المكلكد، تحقيؽ:   محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديفانظر ابف قيـ الجكزية،  (4)

 .1971 – 1391، ت1دمشؽ، ط –، مكتبة دار البياف 224عبد القادر األرناؤكط، 
 .74سكرة الفرقاف، آية (5)
الجامع ألحكاـ القرآف،   ، مرجع سابؽ، كانظر القرطبي3/459 زيؿ في تفسير القرآفمعالـ التن  البغكمانظر  (6)

 ، مرجع سابؽ.13/82
 .24آية  سكرة اإلسراء (7)
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حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كيتحقؽ فيو ، (1)( جك مق حق مف خف حف
د ثىنىا يىٍحيىى ٍبفي أىيُّكبى  كسمـ قيتىٍيبىةي يىٍعًني اٍبفى سىًعيدو ، الذم أخرجو مسمـ : حى ٍجرو ، كى د ثىنىا ، كىاٍبفي حي قىاليكا: حى

ٍعفىرو  اًعيؿي ىيكى اٍبفي جى ءً ، ًإٍسمى ٍف أىًبيوً ، عىًف اٍلعىبلى ٍيرىةى ، عى م ـى أىف  رىسي ، عىٍف أىًبي ىيرى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ، كؿى اهلًل صى
اًريىةو  دىقىةو جى ثىةو: ًإال  ًمٍف صى ميوي ًإال  ًمٍف ثىبلى ٍنسىافي اٍنقىطىعى عىٍنوي عىمى : )ًإذىا مىاتى اإٍلً لىدو ، أىٍك ًعٍمـو ييٍنتىفىعي ًبوً ، قىاؿى أىٍك كى

اًلحو يىٍدعيك لىوي (  (3).(2)صى

 جتماعيفي المجال اال المطمب الثاني:

فصبلح الفرد يؤدم إلى  إف  صبلح الفرد لو فكائد ايجابية عمى المجتمع فيك جزء مف ىذا المجتمع

ّٕ  كيصبغو بالصبغة اإلسبلمية قاؿ تعالى:} صبلح المجتمع ٌِ ِصِبَػ َََمِو َأِحَسُو ِمَو اللَّ  ٌِ َٕ اللَّ ِصِبَػ

ٌُ َعاِبُدََى ، لظيكر أثره عمى صاحبو، ًو الذم فطر الناس عميواإليماف أكًديفى الم  أم :، (4).{َََنِحُو َل

مىى اٍلميتىدىيٍّفً كالصبغ في الثكب.  ن مىا سىم اهي ًصٍبغىةن أًلىن وي يىٍظيىري أىثىري الدٍّيًف عى مىى ، كىاً  ٍبًغ عى ا يىٍظيىري أىثىري الص  كىمى
كاإليماف أك الديف مطير ، األنبياءصبغنا اهلل كفطرنا عمى االستعداد لمحٌؽ كاإليماف بما جاء بو   الث ٍكبً 

، كىك متداخؿ كمنتشر في قمكب المؤمنيف، كىك حمية تزينيـ بآثاره الجميمة، لممؤمنيف مف أدراف الشرؾ
 كبو يتبيف أف اإليماف يشبو الصبغة في التطيير كالحمية كالتداخؿ.، ؿ الصبغكما يتداخ

فاهلل ىك الذم يصبغ ، ف صبغة اإلسبلـكىؿ ىناؾ صبغة أحسف مف صبغة اهلل الحكيـ الخبير؟! كم
 (5) .كيطيرىـ بو مف أدراف الشرؾ، عباده باإليماف

 مف خبلؿ التربية؟ معنى الصبغة كيؼ تتحقؽ

                                                           
 .41آية  سكرة إبراىيـ (1)
 ، مرجع سابؽ.3/1255، 1631، باب ما يمحؽ اإلنساف مف الثكاب، حديث رقـ مسمـ، صحيح مسمـ (2)
 ، مرجع سابؽ.2/11في اإلسبلـ، مرسي، فف تربية األكالد  (3)
 .138آية  سكرة البقرة (4)
أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، تحقيؽ : عبد الرزاؽ انظر البغكم، (5)

بف عمر بف ىػ، كانظر الرازم، أبك عبد اهلل محمد  1420، ت1بيركت، ط–دار إحياء التراث العربي  1/173الميدم، 
ىػ، كانظر  1420، ت3بيركت، ط –، دار إحياء التراث العربي 4/75 مفاتيح الغيب  الحسف بف الحسيف التيمي
، 2دمشؽ، ط –، دار الفكر المعاصر 1/329 التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج الزحيمي، كىبة بف مصطفى

 ىػ 1418ت
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 كينشر الفضيمة فيو إنشاء جيؿ صالح يصمح المجتمع بصبلحوفي األكالد تساىـ بشكؿ فٌعاؿ تربية إف 
كينشره في مجتمعو يمؤل  الصحيح العالمي الشامؿ فعندما تصمح الذرية يخرج جيؿ صالح يفيـ اإلسبلـ

 (1)كتطكره. كازدىاره فيؤدم ىذا كمو إلى أمف المجتمع كيتبكأ أعمى المناصب، المساجد

 المطمب الثالث:في المجال الفردي

إف إىماؿ الطفؿ كعدـ تربيتو تربيةن صالحةن مستمدةن مف الكتاب كالسنة منذ نعكمة أظفاره ليا أثر سيئ 
يقع في  ،حيث إف الطفؿ الذم لـ يتمؽ تربية صالحة فإنو في الغالب عندما يكبر كيشب، ككوعمى سم

كالكؿ  ،كيضر المجتمع كمو ،كيقطع األرحاـ كال يصميا ،كيعؽ كالديو كال يبرىما ،المحرمات كالمكبقات
إما  ،كتزكيتوكأىمبل في تنشئتو  ،قد غفؿ عف تربيتو كالداه ،يشتككف منو كيقكلكف: ىذا لـ يترب جيدان 

كىما لـ يفيما مقاصد  ،كعدـ الجمكس مع األكالد كعدـ مصاحبتيـ ،جيبلن أك انشغاالن بأمكر أخرل
 .؟كما ىي مسؤكلية الكالديف ،الزكاج

 ،كترؾ تأديبو،ورحمو اهلل: "ككـ ممف أشقى كلده كفمذة كبده في الدنيا كاآلخرة بإىمال (2)قاؿ ابف القيـ
عانتو عمى شيكاتو ففاتو انتفاعو بكلده ، كيرحمو كقد ظممو، بذلؾ يزعـ أنو يكرمو كقد أىانوكىك  ،كا 

فكـ مف كىاًلد حـر كىاًلده خير الدٍُّنيىا كىاآٍلًخرىة : ثـ قاؿ رحمو اهلل، كفكت عمى كلده حظو في الدنيا كاآلخرة
قيكؽ عراضيـ  كىعرضو ليبلؾ الدٍُّنيىا كىاآٍلًخرىة ككؿ ىىذىا عكاقب تىٍفًريط اآٍلبىاء ًفي حي ضاعتيـ لىيىا كا  اهلل كا 

                                                           
 ، دط، دت.2/11 الد في اإلسبلـفف تربية األك  انظر مرسي، محمد سيعد (1)
، شمس الديف أبك عبد اهلل ابف قيٍّـ  ابف قيـ الجكزية: (2) رًعيُّ الدمشقيُّ محم دي بفي أبي بكًر بًف أيكبى بًف سعًد بًف حيريزو الز 

، كلد عاـ   ؾ في مف كبار فقياء الحنابمة، محدث، مفسر، متكمـ جدلي، مشار  ق بدمشؽ1292ـ / 691الجكزية الحنبميُّ
بعض العمـك كأصكلو كفي العربية، كتعمـ الكبلـ كالنحك كغير ذلؾ، ككاف عالمان بعمـ السمكؾ، ككبلـ أىؿ التصكؼ، 
شاراتيـ، كدقائقيـ، لو في كؿ فف مف ىذه الفنكف اليد الطكلى، كالـز ابف تيمية كأخذ عنو كاكتسب سمتو كشرح مذىبو  كا 

مف   ككاف حسف الخمؽ محبكبا عند الناس  كتخرج بو أكثر النقؿ عنو في كتبوكتقمد مسائمو، كدافع عنو، كرتب أقكالو، ك 
ك   كتبو :تفسير المعكذتيف، تفسير الفاتحة، كلمحمد أكيس الندكم كتاب، التفسير القيـ، لئلماـ ابف القيـ، إعبلـ المكقعيف

الزركمي، خير الديف بف  ـ بدمشؽ، انظر1350ق/751كغير ذلؾ، تكفي عاـ الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية
ـ، كانظر ابفى  2002، ت أيار / مايك 15، دار العمـ لممبلييف، ط6/56محمكد بف محمد بف عمي بف فارس، األعبلـ، 

، معجـ أصحاب شيخ اإلسبلـ ابف تيمية، ص م دو األيمىًكمٍّ ٍسًني بًف بىدىًكم بًف ميحى ، دط، دت، كانظر 136بىدىًكم، كليدي بفي حي
، قدـ لو: ميفتي الجميكرية المبنانية الش ٍيخ حسف خالد2/503 معجـ المفسريف ؿنكييض، عاد

مؤسسة نكييض الثقافية  
 ـ 1988 -ىػ  1409، ت3لبناف، ط –لمتأليؼ كالترجمة كالنشر، بيركت 
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مىٍيًيـ مف اٍلعمـ النافع كىاٍلعىمىؿ ذا اعتبرت الفساد في األكالد رأيت عامتو مف قبؿ ، عىم ا أكجب اهلل عى كا 
 (1)اآلباء ".

كقد حذر المكلى عز كجؿ مف ذلؾ فقاؿ:  -أعاذنا اهلل منيا -كاإلىماؿ في التربية قد يؤدم إلى النار

ْٕ ِغالْظ َِا َأًَُِّا الَّ } ََاِلِحَحاَزُٔ َعلًََِّا َمالِئَك ََُقُُدَيا الهَّاُس  َََأِيِلُّكِم َناّزا  ِرَِو آَمُهُا ُقُا َأنُفَسُكِم 

ٌَ َما َأَمَسُيِم َََِِفَعُلَُى َما ُِِؤَمُسََى  (2). { ِشَداْد ال َِِعُصَُى اللَّ

صبلحواأما إذا اىتـ الكالد و منذ نشأتو عمى امتثاؿ أكامر ييفتح عينفإف ىذا الطفؿ ، ف بتربية الطفؿ كا 
رؼ سكل كالطفؿ يرتبط منذ صغره بأحكاـ الشريعة كبذلؾ فإنو ال يع، كعمى اجتناب ما نيى اهلل عنو اهلل

يشعر ك ، كيككف ذكيان اجتماعيان  اآلخريففيتعاطؼ مع  خبلؽيحتـر القيـ كاألك ، اإلسبلـ تشريعان كمنياجان 
يككف  كبالتالي كيككف الطفؿ شجاعان كجريئان ، ان رىا كيطكر مياراتو دائمالطفؿ بالراحة تجاه نفسو كيقد

 (3)فإف صبلحو ينعكس عميو في الدنيا كاآلخرة.، في الدنيا كاآلخرة الطفؿ سعيدان 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، مرجع سابؽ.242، تحفة المكدكد بأحكاـ المكلكد، ابف قيـ الجكزية (1)
 .6آية  سكرة التحريـ (2)
 ، مرجع سابؽ.169_168مف قضايا التربية الدينية في المجتمع اإلسبلمي، ص  المرسي انظر (3)



23 
 

 

 

 الفصل الثاني

 صالح الذرية عوامل

 

بيا يجب عمى اآلباء كاألميات أف يأخذكا  ىنالؾ عدة عكامؿ تؤدم إلى صبلح الذرية
حبى تككف ذرياتيـ صالحة بإذف اهلل تعالى كىذه العكامؿ قسمتيا إلى مبحثيف ،المبحث 
األكؿ: العكامؿ اإليمانية )الكجدانية (في صبلح الذرية،كالمبحث الثاني:العكامؿ المادية في 

  صبلح الذرية.

 وفيو عشرة مطالب. لصالح الذرية )الوجدانية(اإليمانية العوامل:المبحث األول

كتعكيده منذ تفيمو أركاف اإلسبلـ ، أصكؿ اإليمافعمى  أظفارهنعكمة منذ  الكلد تربيةيا لمقصكد باك 
عمى ىذا ، كؿ الحرص اأف يحرص فيجب عمى الكالديف، كتعميمو مف حيف تمييزه مبادئ الشريعة الغراء

 :تقـك أصكؿ اإليماف عمىك ، بالسقي كالرعاية اهكأف يعاىد، األمر

،كاإليماف باليـك كاإليماف بالرسؿ، كاإليماف بالكتب، كاإليماف بالمبلئكة، انواإليماف باهلل سبح
 اآلخر،كالقضاء كالقدر خيره كشره.

 المطمب األول:اإليمان باهلل تعالى.

ََُحِسُو َمآٍب }قاؿ تعالى : َََعِمُلُا الصَّاِلَحاِت ُطَُبٖ َلًُِم   (1).{الَِّرَِو آَمُهُا 

كقامكا ، ككتبو كرسمو كاليكـ اآلخر، بقمكبيـ باهلل كمبلئكتوالذيف آمنكا  أخبر اهلل سبحانو كتعالى أف
كىي أعماؿ ، قكا ىذا اإليماف باألعماؿ الصالحةكصدٌ ، بأعماؿ القمكب كمحبة اهلل كخشيتو كرجائو

                                                           
 .29آية  سكرة الرعد (1)
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بما ينالكف مف ، فرح ككرامةك  ميـ كماؿ الراحة كتماـ الطمأنينةف طيبة ياةليـ ح الجكارح كالصبلة كنحكىا
 (1).جنة اهلل كرضكانوي ف، كحسف مرجع في الدار اآلخرة ضكاف اهلل ككرامتو في الدنيار 
كلف تككف  نستنتج مف ىذه اآلية أف اإليماف باهلل تعالى يؤدم إلى الحياة الطيبة في الدنيا كاآلخرة 

 ألف بصبلحيـ تطيب الحياة.  ؛الحياة طيبة إال بصبلح الذرية

 حت جت هب)تعالى كما بيف ذلؾ في قكلو  لى صبلح الباؿ كالذريةيقكد إ اإليماف باهلل تعالىف

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت

 مغجغ مع جع مظ حط مض خض حض جضمص خص حص

 2.(مف خف حف جف

كىًري ا ـى رىبٍّ الى تىذىٍرًني ميٍنفىًردنا الى  كىاٍذكيٍر زى قىٍد تىقىد  لىدى ًلي كى ٍيري مىٍف يىبٍ  كى قىى بىٍعدى كيؿٍّ مىٍف كىأىٍنتى خى
كىىىٍبنا لى ،فيىميكتي  وي أجبنا دعاءه: كى ٍكجى بىٍيرو كىأىٍكثىري وي يىٍحيى كىأىٍصمىٍحنا لىوي زى سىًعيدي ٍبفي جي قىاؿى قىتىادىةي كى

قىاؿى اٍبفي عىب اسو كىعىطىاءه: كىانىٍت سىيٍّئىةى الخمؽ،  ليكدنا. كى ًعمىٍت كى اًقرنا فىجي : ًإن يىا كىانىٍت عى اٍلميفىسًٍّريفى
ميؽً طكيمة المساف، فأ سىنىةى اٍلخي عىمىيىا حى ٍعنىيىٍيًف ،صمحيا اهلل تعالى فىجى مىعىًت اٍلمى يىٍحتىًمؿي أىٍف تىكيكفى جى كى

ليكدنا. ميًؽ كى سىنىةى اٍلخي ًعمىٍت حى فىجي
3 

 كيعصميا مف المعاصي كييدييا، كشأنيا الياحباهلل تعالى يصمح  نستنتج أف الذرية عندما تككف مؤمنة
دات الحياة كزماف إلى زماف؛فإف تعقي األكالد يختمؼ مف جيؿ إلى جيؿكصبلح ، إلى العمؿ الصالح

العالـ أصبح ف، كالصالحة لمنشء مى المربيف مف أجؿ تييئة األجكاء المناسبةع فرضت ظركفان استثنائيةن 
                                                           

، دار إحياء التراث 19/41 مفاتيح الغيب  محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي أبك عبد اهللانظر الرازم،  (1)
، مرجع 418لكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، صالسعدم، تيسير اكانظر ىػ،  1420، ت3بيركت، ط –العربي 

، 5/438التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ،  سابؽ، كانظر مجمكعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر
ـ، كانظر الكاحدم، أبك الحسف عمي بف أحمد بف  1973ىػ =  1393، ت1الييئة العامة لشئكف المطابع األميرية، ط

، دار القمـ , الدار 572بف عمي الكاحدم، الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيؽ: صفكاف عدناف داككدم، صمحمد 
 ىػ 1415، ت1دمشؽ، بيركت، ط -الشامية 

 .89،90سكرة األنبياء،آية  2
،مرجع 11/336،الجامع ألحكام القرآن ،مرجع سابؽ،كانظر القرطبي،21/510،مفاتيح الغيب انظر الرازم، 3
 ،مرجع سابؽ.4/59،أنوار التنزيل وأسرار التأويل بؽ،كانظر البيضاكم،سا
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فكاف لزامان أف نربي ، كتحديات التكنكلكجيا ليا تأثيرات مباشرة عمى سمككيات األبناء تحت المجير
 عمى معاني اإلسبلـ الصافية كالنقية كي تتحقؽ الحياة الطيبة في ىذا العصر. األبناء 

 كتحت ىذا المطمب كىك اإليماف باهلل تعالى مسائؿ متعددة كىي:_

 حب اهلل تعالىغرس  المسألة األولى:

كتعالى سعى في رية فمتى أحب العبد اهلل سبحانو حب اهلل تعالى مف أسباب صبلح الذ غرس إف
 كباران بكالديو. ابتعد عما يغضبو سبحانو كتعالى فبيذا يككف عبدان صالحان طائعان هلل تعالىك  مرضاتو

 زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ) :قاؿ تعالى 

 (1).(نب مب

كالعبد إذا عمـ  .بحيث يحمميا عمى ما يقربيا إليو، ميؿ النفس إلى الشيء لكماؿ أدركتو فيو: المحبة  
لى اهلل لـ ، هلل أف الكماؿ الحقيقي ليس إال كأف كؿ ما يراه كماالن مف نفسو أك غيره فيك مف اهلل كباهلل كا 

كعبلمة الصدؽ في محبة ، يكف حبو إال هلل كفي اهلل كذلؾ يقتضي إرادة طاعتو كالرغبة فيما يقربو إليو
صمى اهلل  ؿفمف اتبع الرسك ، في أقكالو كأفعالو، رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ في جميع أحكالو إتباع :اهلل

كرحمو كسدده في جميع ، كأحبو اهلل كغفر لو ذنبو، محبة اهلل تعالى و فيدؿ عمى صدقعميو كسمـ 
فما ، رسكلو إتباعألف محبتو هلل تكجب لو  ؛كمف لـ يتبع الرسكؿ فميس محبا هلل تعالى، حركاتو كسكناتو

 (2) .جد ذلؾ دؿ عمى عدميا كأنو كاذب إف ادعاىالـ ي

                                                           
 .31آية  سكرة آؿ عمراف (1)
أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، تحقؽ:   ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازمانظر البيضاكم،  (2)

السعدم، تيسير ، كانظر ىػ 1418، ت1بيركت، ط –، دار إحياء التراث العربي 2/13محمد عبد الرحمف المرعشمي، 
تفسير   ، مرجع سابؽ، كانظر ابف كثير، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر128الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، ص

بيركت،  –، دار الكتب العممية، منشكرات محمد عمي بيضكف 2/27تحقيؽ: محمد حسيف شمس الديف،  القرآف العظيـ
تفسير أبي السعكد = إرشاد العقؿ السميـ   محمد بف محمد بف مصطفى كانظر أبك السعكد العمادمىػ،  1419، ت1ط

 ، 2/24إلى مزايا الكتاب الكريـ، 
في ظبلؿ القرآف،   بيركت، دط، دت، كانظر قطب، سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي –دار إحياء التراث العربي 

 ىػ 1412ت ،17القاىرة، ط -بيركت -، دار الشركؽ 1/387
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فعمى حسب حظيـ مف ، بيذه اآلية يكزف جميع الخمؽك ، كجكب محبة اهلل تعالى :اآلية نستنتج مف ىذه
ؿ كعم، كلكنو طاعة هلل كالرسكؿ، حب اهلل ليس دعكل بالمسافك ، ـ كحبيـ هللالرسكؿ يككف إيماني إتباع

 .،كاجتناب نكاىيوكتطبيؽ أكامره سبحانو كتعالى بمنيج اهلل

 :عمى حب اهلل ينشئكاكىـ صغار حتى  عند األبناء  تعالىحب اهللمثمة عمى كيفية تكظيؼ كمف األ

لفت نظر الطفؿ إلى نعـ اهلل التي ال تعد كال تحصى. فمثبلن: لك جمس الكالد مع كلده عمى الطعاـ  -
 فقاؿ لو: ىؿ تعمـ يا بني مف أعطانا ىذا الطعاـ؟

ؿ األب: ألف اهلل ىك الذم رزقنا فيقكؿ الكلد: مف يا أبتي؟ فيقكؿ األب: اهلل فيقكؿ الكلد: كيؼ؟ فيقك 
 بمى.سيجيب الكلد: ؟ كرزؽ الناس جميعان أك ليس ىذا اإللو بأحؽ أف تحبو يا كلدم

 .كلك مرض الكلد مثبلن فيعكده الكالد عمى الدعاء-

ثـ يحضر لو الطبيب كيقكؿ لو: ىذا  ،ألنو ىك الذم يممؾ الشفاء؛يقكؿ لو: أدعك اهلل أف يشفيؾ 
ثـ يبيف ، شكر اهلل يا كلدمأي فإذا قدر اهلل لو الشفاء يقكؿ: ، لكف الشفاء مف عند اهللالطبيب سبب فقط ك 
بالمنعـ  ربطيايألنو ىك الذم أكرمو بالشفاء. كىكذا في كؿ مناسبة كعند كؿ نعمة ؛لو فضؿ اهلل فيحبو 
 قمب الكلد الصغير.في حتى يغرس حب اهلل 

الطفؿ ب ً شرُّ تى كى آكد في التأثير نو إالتصريح كالعبارة ؛ف ككمما كاف أسمكب األب باإليحاء كاإلشارة دكف
 ر أك تعثر في تحمؿ ىذه المعاني السامية.يأك تعسلمقيـ الصحيحة دكف تكمؼ 

 المسألة الثانية:اعتزال عبادة المشركين

 يفعبادة المشرك االبتعاد عفكيمـز ذلؾ ، العبادة لو سبحانو كتعالى إفرادإف مف تماـ محبة اهلل تعالى 
خبلص العبادة هلل سبحانو كتعالى، كالبراءة منيا، عبدكنيا مف دكف اهللـ التي يية آليتفارقكم تيـفارقمك    كا 

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه) قاؿ تعالى كىذه ىي ممة إبراىيـ عميو السبلـ.
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 مبزب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 (1).(مت زت رت يب ىب نب

  فدعا اهلل كقاؿ: أبعدني كأبنائي عف عبادة األصناـ، اهللممف عبد غير  ابراىيـ عميو السبلـ تبرأ لقد
بىدىىىا  اجعؿ قاؿ ك ، ألف األصناـ تسببت في إضبلؿ كثير مف الناس بعبادتيـ ليا؛فيك تبرأ ًمم ٍف عى

 .هءب اهلل دعاكقد استجا، عبادتنا خالصة لؾ عمى منيج التكحيد

اهلل سبحانو لسيدنا محمد مذكره بسيدنا إبراىيـ  قاؿف، نو دعا لمكة باألمف كاالستقرار في ظٌؿ التكحيدا  ك  
قٍكؿ أبييـ إبراىيـ بعد بناء ، ليعتبركا فيرجعكا عف إشراكيـ، كاذكر يا محمد لقكمؾعمييما السبلـ 

، كال يظمـ فيو أحد، ال يسفؾ فيو دـ، فيو الكعبة  ذا أمف كاستقرار الذمالكعبة: يا رب اجعؿ ىذا البمد 
كال ، كال يصاد صيده، فبل يقتؿ فيو أحد، فجعمو آمنا لئلنساف كالطير كالنبات، هكقد أجاب اهلل دعاء

كقاؿ تعالى: ، (2)( زت رت يب ىب نب مب) كما قاؿ تعالى:، كال يعضد شجره، خبله يختمى

 (3).(  جبهئ مئ خئ حئ)

الص فمف صٌدؽ إبراىيـ عميو الٌسبلـ في دينو كاعتقاده كسار عمى منيجو في اإليماف باهلل كالتكحيد الخ
كمف خالفو كعصاه بإقامتو عمى الشرؾ فيك ليس عمى مٌمة ، فإنو عمى سٌنة إبراىيـ كطريقتو، هلل

 (4)أنت قادر عمى ىدايتو ألنؾ كثير المغفرة كالرحمة.ك ، إبراىيـ

، كالذرية الصالحة، تعالى كيؼ أف اعتزاؿ عبادة المشركيف تككف سببان في الرزؽسبحانو ك   بيف اهللثـ 
 إبراىيـ عميو السبلـ عمى ذلؾ. أكأف اهلل كاف، ر في الدنيا كاآلخرةكفي كؿ الخي

                                                           
 .36_35اآليات  سكرة إبراىيـ (1)
 .67سكرة العنكبكت، آية  (2)
 .97آية  سكرة آؿ عمراف (3)
لجنة مف عمماء األزىر، كانظر ، مرجع سابؽ، 2/558الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ،  انظر الزمخشرم، (4)

، 18مصر، طبع مؤسسة األىراـ، ط -ية ، المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلم369المنتخب في تفسير القرآف الكريـ، ص
، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، د كىبة بف 4/441ـ، كانظر ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ،  1995 -ىػ  1416ت

ػكانظر البغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير  ق 1422، ت1دمشؽ، ط –، دار الفكر 2/1203 التفسير الكسيط  مصطفى
 ، مرجع سابؽ.13/262كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، ، مرجع سابؽ، 3/42القرآف، 
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 خم حم جم هل ملخل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف) :قاؿ تعالى

 (1).(ٰه مه جه هن من خن حن جن مم

، كعكضو خيران  لـ يتركو اهلل كحيدان ، دتيـ كآليتيـ كىجر أىمو كديارهكعبافمما فارؽ إبراىيـ أباه كقكمو 
فكىب ، ال ينجب الذمإذ بمغ ىك كزكجو حد الكبر ، صالحة عمى يأس منوبالذرية ال تعالى أكرمو اهللف

 خيرمفكؽ منزلة النبكة كثيران مف  اىـ اهللكأعط  يما نبييفكجعم، مف إسحاؽ يعقكبكرزقو ، لو إسحاؽ
فكؿ ، ذكرل طيبة خالدةك ، ًفي الناس حسنان  كثناءن  ما بسط ليـ ًفي الدنيا مف سعة الرزؽ الديف كالدنيا:

 برحمتو سبحانو كتعالى.، كف عمييـكيثن، كف إبراىيـ كذريتوألدياف يتكلأىؿ ا

كأنزؿ الكتب األربعة ، فمـ يبعث اهلل نبٌيا بعد إبراىيـ إال مف صمبو، كالكتاب، كجعؿ في ذريتو النبكة 
كاإلنجيؿ عمى عيسى مف ، فالتكراة أنزلت عمى مكسى مف كلد إبراىيـ، المعركفة عمى أناس مف ذريتو

كالقرآف )أك الفرقاف( عمى محمد صٌمى اهلل عميو ، كالزبكر عمى داكد مف كلد إسحاؽ بف إبراىيـ، كلده
كجعمو في اآلخرة ، كآتاه أجره في الدنيا باجتماع أىؿ الممؿ عميو، كسمـ مف نسؿ إسماعيؿ بف إبراىيـ

 (2)في زمرة الصالحيف.

خبلص العبادة هلل سبحانو كتعالى، نستنتج مف اآلية: كجكب البراءة مف المشركيف كمما يعبدكف ف ا  ك ، كا 
االقتداء بإبراىيـ عميو السبلـ في الصبر كيجب ، اهلل سبحانو كتعالى يكـر المؤمف المخمص هلل تعالى

 سي غرى فإنو يي مبدأ إخبلص العبادة هلل سبحانو كتعالى ،كالبراءة مف المشركيف ،كلتحقيؽ ،عمى الديف الحؽ
 بيد اهلل كالتمكيف ىك أف الرزؽ كالمكت كالحياة كالعزحقيقي عمى اهلل ك في نفس الطفؿ معنى التككؿ ال

فإنو سبحانو مالؾ الممؾ فبل يخضع اإلنساف  سبحانو كتعالى كأف سمطاف البشر ميما عبل كتجبر
  لجبركت البشر أك يضيع إيمانو كرسالتو في الحياة مف أجؿ منافع شخصية عاجمة.

                                                           
 .50، 49سكرة مريـ،  (1)
أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، تحقيؽ:   ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازمانظر البيضاكم،  (2)

أبك ، كانظر الكاحدم، ىػ 1418، ت1بيركت، ط –راث العربي ، دار إحياء الت4/13محمد عبد الرحمف المرعشمي، 
الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي، الكسيط في تفسير القرآف المجيد، تحقيؽ كتعميؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد 
المكجكد، الشيخ عمي محمد معكض، الدكتكر أحمد محمد صيرة، الدكتكر أحمد عبد الغني الجمؿ، الدكتكر عبد الرحمف 

لجنة مف عمماء األزىر، ، كانظر ـ 1994 -ىػ  1415، ت1لبناف، ط –، دار الكتب العممية، بيركت 3/186كيس، ع
، مرجع 4/2312، مرجع سابؽ، كانظر قطب، في ظبلؿ القرآف، 449_448المنتخب في تفسير القرآف الكريـ، ص

 سابؽ.
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 ل صمى اهلل عميو وسمم.طاعة الرسومحبة و  المطمب الثاني:

كلف يصمح األبناء إال ، كطاعتو أيضان ، حب الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ :كطاعتو إف مف حب اهلل
مكاقؼ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ  ـكذلؾ بتعميمي، كحبو لرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـبطاعة ا
خبلصو.، كصبره، ككرمو، كحممو، ككفاءه، كشجاعتو  كا 

 (1).(ىث نث مث زث رث يت ىت نت متزت رت يب ىب) قاؿ تعالى :

 كطاعة الٌرسكؿ، كاجتناب نكاىيو، أكامره باتباع كىك طاعتو، ىذا أمر مف اهلل تعالى لعباده بأعـ األكامر
كخالفكا   أعرضكافإف   باتٌباع سٌنتو كاالىتداء بيديو كاقتفاء أثره تككفك ، التي يدخؿ بيا اإليماف كالتكحيد

عف طاعة اهلل كرسكلو فميس ثـ أمر يرجعكف إليو إال الكفر كطاعة منيـ كلـ يجيبكا دعكتو غركرا ، أمره
ئلسبلـ ىك طاعة اهلل ل االتباع الحقيقيف  يبغضيـ كيمقتيـ كيعاقبيـ أشد العقكبةكاهلل ، كؿ شيطاف مريد

 (2) كاتٌباع أكامره كاجتناب نكاىيو.، كالعمؿ بشريعتو، كالرسكؿ

 نستنتج مف اآلية:

، كالكلد كالنفس، كأنيا تككف فكؽ محبة األىؿ، كطاعتو كاجبة، ٌمى اهلل عميو كسٌمـؿ صمحبة الٌرسك _إف 
إلى جميع الثقميف: الجٌف  مف عند اهلل مرسبلن  لككنو رسكالن  كاهلل أمرنا بمحبتو صمى اهلل عميو كسمـ؛

 كما قاؿ، ىك دليؿ الحٌب الصادؽك ، في اتباع شرعو صمى اهلل عميو كسمـ تككف كمحبتو، كاإلنس
 :3الكٌراؽ

 َتْعِصي اإلَلو َوأْنَت ُتْظِيُر ُحبَُّو ... ىذا ُمَحاٌل في الِقياِس َبديعُ 

                                                           
 .32آية  سكرة آؿ عمراف (1)
السعدم، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، ، مرجع سابؽ، كانظر 1/378انظر قطب، في ظبلؿ القرآف،  (2)

 ، مرجع سابؽ.208_3/207، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 128ص
نٍ  الكراؽ: (3) كىل عى وي: أبك بىٍكر ٍبف أبي محمكد بف الحسف الكراؽ؛ الشاعر المشيكر، أكثر شعره في المكاعظ كالحكـ، رى

كتكفي في خبلفة المعتصـ في حدكد  الدُّنيا، كأبك اٍلعىب اس بف مسركؽ، كغيرىما، كيقاؿ: إنو كاف نخاسا يبيع الرقيؽ
فكات   الثبلثيف كالمائتيف ىجرم، انظر ابف شاكر، محمد بف شاكر بف أحمد بف عبد الرحمف بف شاكر بف ىاركف

فيات 1974، ت1بيركت، ط –، دار صادر 4/79 تحقيؽ: إحساف عباس، الكفيات ، كانظر الذىبي، تاريخ اإلسبلـ كىكى
 ، مرجع سابؽ.5/699المشاىير كىاألعبلـ، 
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 1.َلو َكاَن ُحبَُّك َصاِدًقا ألَطْعَتُو ... ِإنَّ اْلُمِحبَّ ِلَمْن ُيحبُّ ُمِطيعُ 
لرسكؿ ف مف تماـ طاعة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ االستجابة إلى حكـ اإثـ بيف اهلل سبحانو كتعالى 

 كالمكره.  كالسمع كالطاعة في المنشط، صمى اهلل عميو كسمـ

كالسير عمى  كطاعتو باالقتداء بيديو في قمبو محبة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ تفإف الكلد إذا غرس
كىذا يؤدم إلى صبلح ، فإنو سكؼ ينشأ شابان صالحان  رية التي يمر فيياسنتو بما يتناسب كالمرحمة العمٍ 

 كفاضمة.، كبما فيو مف قيـ نبيمة، فتنشأ أجياؿ تعتز بيذا الديفاألجياؿ 

كطريؽ محبة الرسكؿ الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ تككف بقراءة سيرتو كاالجتماع األسرم المنظـ عمى 
األبناء تمثؿ ىذه الشمائؿ حسب ما كدعكة ، التذاكر لشخصية رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كشمائمو

لعمرية ليـ كاعتباره صمى اهلل عميو كسمـ القدكة الحقيقية كليس ما يعرض لمجيؿ اليـك يكافؽ المرحمة ا
  مف تقميد أعمى لمممثميف أك نجكـ كرة القدـ.

 اليقين باهلل المطمب الثالث:

 في شدتو كرخائو  في فرحو كحزنو  معو في حياتو كافة وأنك ، أف يؤمف اإلنساف بكجكد اهلل تعالى ىك

  كبأكامره  كؿ شيء في الككف يمشي بحكمة اهلل  مسٌيرىا  ف بأف اهلل مدبر األمكركيكقف حؽ اليقي
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي) فقاؿ: ،وفبلحك ، سبب ليداية اإلنسافاليقيف ك 

ٍـّ مىا ييكًقفي ًبًو اٍلميٍؤًمفي  (2).(زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ـٍ أىٍيقىنيكا ًبأىىى ًبأىن يي
ـي ًبميفً  ـٍ ييكًقنيكفى ًباآٍلًخرىًة ديكفى فىمىٍيسى الت ٍقًدي ٍعنىى أىن يي ٍصًر ىينىا ًبأىٍف يىكيكفى اٍلمى ٍعنىى اٍلحى ـي مى ٍصرنا ًإٍذ الى يىٍستىًقي يدو حى

ٍيًرىىا ـي.، يستيقنكف أنيا كائنة، غى يقىاًف كىىيكى اٍلًعٍم كىؤالء المكصكفكف بما ذكر مف اإليماف الحؽ  ًمفى اإٍلً
قامة الصبلة، بالغيب يتاء الزكاةك ، كا  كاإليماف بالقرآف كبالكتب المنزلة قبمو ، كاالعتقاد باليـك اآلخر، ا 

.  )كىي التكراة كاإلنجيؿ كالزبكر كالصحؼ( ـٍ ـٍ ًإي اىي بًٍّي ـٍ ًمٍف ىىٍدًم رى اؼى ًىيى سىبىبي تىمىكًُّنًي  ًإف  ًتٍمؾى اأٍلىٍكصى
، مف اتصؼ بأكصاؼ المؤمنيف المذككرةف، كعمى منزلة عالية عند اهلل، ىـ عمى نكر كىداية مف ربيـ

                                                           
الشافعي، محمد بف إدريس، ديكاف  اإلماـ الشافعي)المسمى الجكىر النفيس في شعر اإلماـ محمد بف إدريس(،  (1)

 ، مكتبة ابف سينا، القاىرة، دط، دت.96ص قافية الفاء، إعداد كتعميؽ: محمد إبراىيـ سميـ
 .5_4اآلية  سكرة البقرة (2)
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كقد ضمف لنفسو النجاة في ، ال يحيد عف نيجو، أم أنو إمامو في أعمالو كأحكالو، كاف القرآف ىدل لو
 (1)كالسعادة كالطمأنينة في الدنيا.، عالـ اآلخرة

ترسيخ  عاؿ فيكىذا أسمكب ف كغرس ذلؾ في قمكبيـ  باهلل تعالى كالثقة، اليقيف بناءـ األييجب تعمفمذلؾ 
لعبد اهلل بف عباس عندما  رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـالاستعممو كقد ، دة في نفكس الصغارالعقي
 )احفظ اهلل يحفظؾ(. لو: قاؿعمى حمار ف يكمان  خمفوركب 

ٍبدي الم ًو بٍ  أخرج الترمذم قاؿ: نىا عى : أىٍخبىرى م ًد ٍبًف ميكسىى قىاؿى د ثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي ميحى نىا لىٍيثي حى : أىٍخبىرى ًؾ قىاؿى في الميبىارى
اجً ، كىاٍبفي لىًييعىةى ، ٍبفي سىٍعدو  ج  ٍف قىٍيًس ٍبًف الحى ًليًد  ،عى نىا أىبيك الكى : أىٍخبىرى ٍبًد الر ٍحمىًف قىاؿى ٍبدي الم ًو ٍبفي عى د ثىنىا عى كحى

د ثىًني قىٍيسي ٍبفي  : حى د ثىنىا لىٍيثي ٍبفي سىٍعدو قىاؿى : حى اجً قىاؿى ج  ٍعنىى كىاًحده ، الحى ٍنعىاًنيٍّ ، المى نىشو الص  عىٍف اٍبًف ، عىٍف حى
ب اسو  م ـى يىٍكمنا، عى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ٍمؼى رىسيكًؿ الم ًو صى : كيٍنتي خى مٍّميؾى كىًممىاتو ، قىاؿى ـي ًإنٍّي أيعى : )يىا غيبلى ، فىقىاؿى

اىىؾى  اٍحفىًظ الم وى ، اٍحفىًظ الم وى يىٍحفىٍظؾى  ذىا اٍستىعىٍنتى فىاٍستىًعٍف ًبالم وً ، ًإذىا سىأىٍلتى فىاٍسأىًؿ الم وى ، تىًجٍدهي تيجى ـٍ ، كىاً  كىاٍعمى
ـٍ يىٍنفىعيكؾى ًإال  ًبشىٍيءو قىٍد كىتىبىوي الم وي لىؾى  مىى أىٍف يىٍنفىعيكؾى ًبشىٍيءو لى مى ، أىف  األيم ةى لىٍك اٍجتىمىعىٍت عى لىٍك اٍجتىمىعيكا عى ى كى

مىٍيؾى  كؾى ًإال  ًبشىٍيءو قىٍد كىتىبىوي الم وي عى رُّ ـٍ يىضي كؾى ًبشىٍيءو لى (.، أىٍف يىضيرُّ ف ٍت الصُّحيؼي ـي كىجى ريًفعىًت األىٍقبلى
(2) 

ف  مف األمراض المستعصية اليكـ ضعؼ الكازع الديني عند الناس كعدـ اليقيف بكعد اهلل سبحانو  كا 
كأكثر ما يرسخ ىذا المفيـك  ىشة كضعيفة في نفكس الناشئة كمشكشةفأصبحت صكرة اإليماف ، كتعالى
 ىك القدكة كال سيما لمف يتصدركف الخطاب اإلسبلمي مف أىؿ العمـ كالثقافة.   القيمي

 التقوى المطمب الرابع:

كىي سبب سعادة ، فيي الخصمة التي تجمع خير الدنيا كاآلخرة، خير ما يكنزه المرء لذريتو ف التقكلإ
، ي الدنيا كاآلخرةكىي أساس النجاة ف، كالباعث عمى كؿ فضيمة، كالعاصـ مف كؿ شرٍّ ، خرةنيا كاآلالد

ف ا  بؿ ك ، كالشعكر بالرضا كاالرتياح كصبلح األمكر، كالتكفيؽ كطريؽ التكصؿ إلى الطمأنينة كاالستقرار
 .فااللتزاـ بتقكل اهلل في السر كالعمكالذرية الصالحة ، سبب تيسر الرزؽ الحبلؿ

 يحثون عمى الزاد ... وما زاد سوى التقوى

                                                           
، 1/240التحرير كالتنكير،  ، مرجع سابؽ، كانظر ابف عاشكر1/85انظر البغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف،  (1)

 ، مرجع سابؽ.1/75كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 
محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، سنف الترمذم، تحقيؽ كتعميؽ:إبراىيـ عطكة عكض مذم، التر  (2)

، 2مصر، ط –، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي 4/667، 2516حديث رقـ  المدرس في األزىر الشريؼ
ف محمد ناصر الديف، بف الحاج ـ، حكـ عميو األلباني كقاؿ صحيح، األلباني، أبك عبد الرحم 1975 -ىػ  1395ت

 ، المكتب اإلسبلمي، دط، دت.2/1317نكح بف نجاتي بف آدـ، صحيح الجامع الصغير كزياداتو، 
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 (1)كذلؾ بترؾ المحظكر"، ما يؤثـحفظ النفس ع كالتقكل ىي: "
الت ٍقكىل: عىمىؿه ًبطىاعىًة "فإنو قاؿ: ، (2)كمف أجكد ما كرد في تعريؼ التقكل ما قالو التابعي طمؽ بف حبيب

مىى نيكرو ًمفى الم وً ، الم وً  ًة ال، عى اءى رىٍحمى مىى نيكرو ًمفى الم وً ، م وً رىجى ًخيفىةى ًعقىاًب ، كىالت ٍقكىل تىٍرؾي مىٍعًصيىًة الم ًو عى
 3الم ًو".

ٍنًيٌيات.   الت ٍقكىل:امًتثاؿ المٍأمكراًت كاجتناًب المى
، كالقناعة بالقميؿ، كالعمؿ بالتنزيؿ، : "التقكل ىي الخكؼ مف الجميؿلمتقكل  كمف التعريفات الجميمة

 4اد ليـك الرحيؿ".كاالستعد
 :5قاؿ أبك العتاىية

 كالعدـٍ  ... كحبؾ لمدنيا ىك الذؿٌ  أال إنما التقكل ىك العز كالكرـٍ 
 6.ف حاؾ أك جحـٍ ا  سس التقكل ك أتقي نقيصة ... إذا  حركليس عمى 

 في الديكاف عبد. حر:
                                                           

تحقيؽ: صفكاف عدناف الداكدم،  المفردات في غريب القرآف  أبك القاسـ الحسيف بف محمدالراغب األصفياني،  (1)
 ىػ 1412، ت1ظ دمشؽ بيركت، -دار القمـ، الدار الشامية  1/881
، كى  طمؽ بف حبيب: (2) ًف: اٍبًف عىب اسو د ثى عى ، حى اًء العىاًمًمٍيفى ، ًمفى العيمىمى ، زىاًىده كىًبٍيره ، بىٍصًرمٌّ ًبٍيبو العىنىًزمُّ اٍبًف طىٍمؽي بفي حى

سيمى  ، كى ، كىاألىٍعمىشي ٍكره ٍنوي: مىٍنصي كىل عى ، كغيرىـ، رى ٍنديًب بًف سيٍفيىافى بىٍيًر، كىجي اًبدنا شىًديدى الزُّ ا عى اًلحن كىافى صى ، كغيرىـ، كى ٍيمىافي الت ٍيًميُّ
فيات  ٍكًت ًباٍلقيٍرآًف، مىاتى طىٍمؽه: قىٍبؿى المائىًة ىجرية، انظر الذىبي، تاريخ اإلسبلـ كىكى ًو، طىيٍّبى الص  المشاىير اٍلًبرٍّ ًبأيمٍّ

 ، مرجع سابؽ.4/601ء، ، مرجع سابؽ، كانظر الذىبي، سير أعبلـ النببل3/68كىاألعبلـ، 
، دار 473الزىد كالرقائؽ البف المبارؾ، تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي،  أبك عبد الرحمف عبد اهلل  ابف المبارؾ (3)

 بيركت، دط، دت. –الكتب العممية 
يا  محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعدابف قيـ الجكزية،  انظر (4) ؾ نستعيف، مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

 -ىػ  1416، ت3بيركت، ط –، دار الكتاب العربي 1/459، 1/313تحقيؽ: محمد المعتصـ باهلل البغدادم، 
ـ، كانظر الجيبلني، عبد القادر بف مكسى بف عبد اهلل بف جنكي دكست الحسني، أبك محمد، الغنية لطالبي 1996

 –، دار الكتب العممية، بيركت 1/271عكيضة،  طريؽ الحؽ عز كجؿ، تحقيؽ: أبك عبد الرحمف صبلح بف محمد بف
شرح كممة   ـ، كانظر ابف رجب الحنبمي، زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد 1997 -ىػ  1417، ت1لبناف، ط

، شرح: فضيمة الشيخ عبد الرحمف بف ناصر البراؾ، عناية: ياسر بف سعد بف بدر العسكر، دار 150اإلخبلص، ص
 ـ 2014 -ىػ  1435، ت1ابف الجكزم، ط

أبك إسحاؽ إسماعيؿ بف القاسـ بف سكيد بف كيساف العنزم بالكالء، العيني المعركؼ بأبي العتاىية  أبك العتاىية: (5)
الشاعر المشيكر، كلقبكه بأبي العىتىاىية الضٌطرابو كاف فيو، مكلده بعيف التمر، كىي بميدة بالحجاز قرب المدينة، كقد 

مائىتىٍيًف، نىسىؾى بآخره، كقاؿ في الزُّىٍ  مىادىل اآلًخرىًة، سىنىةى ًإٍحدىل عىٍشرىةى كى فٍّيى أىبيك العىتىاًىيىًة: ًفي جي د كالمكاعظ، فأحسىفى كأبمغ، تيكي
انيٍكفى سىنىةن، ًببىٍغدىادى، انظر ابف خمكاف، كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف،  ثىمى لىوي ثىبلىثه كى ، مرجع سابؽ، كانظر 1/219كى

 ، مرجع سابؽ.10/197ر أعبلـ النببلء، الذىبي، سي
 ـ.1986ق/1406، دار بيركت لمطباعة كالنشر، بيركت، دط، ت394أبك العتاىية، ديكاف أبي العتاىية، ص (6)
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 يي ىي مي خي حي جي يه)فقاؿ تعالى: ، لقد أمر اهلل سبحانو عباده أف يتقكه حؽ التقكل

(َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
(1)

. 

كأدكىا كاممة حتى ال ، أم بالغكا في التقكل، يا أييا الذيف آمنكا اتقكا اهلل اتقاء حقا شامبل فيما استطعتـ 
كيشكر ، بأف يطاع اهلل فبل يعصى ؛كذلؾ بالتزاـ أكامر اهلل كاجتناب نكاىيو، تترككا شيئا مف المستطاع

 ـ حتى يكافيكـ المكت كأنتـ عميو.كدكمكا عمى اإلسبل، كيذكر فبل ينسى، فبل يكفر

ٌَ َما ثـ بي ف سبحانو في آية أخرل أف التقكل تككف بحسب االستطاعة كمقدكر اإلنساف فقاؿ: } َفاتَُّقُا اللَّ

  .2{ِعُتِم اِسَتَط

كذلؾ باجتناب ، كيجتنبكا المنييات، كذلؾ بأف يؤدكا الكاجبات، فاتقكا اهلل حؽ تقاتو ما استطعتـ أم:
 (3)األكامر قدر المستطاع. كاتباع كمياالمعاصي 

ٍمشىاذى اٍلعىٍدؿي  ًميُّ ٍبفي حى د ثىًني عى اًرثً ، حى م دي ٍبفي سيمىٍيمىافى ٍبًف اٍلحى كىأىبيك نيعىٍيـو ، ثنا عيبىٍيدي الم ًو ٍبفي ميكسىى، ثنا ميحى
: ثنا ًمٍسعىره  بىٍيدو ، قىاالى ٍنوي عىٍف عىبٍ ، عىٍف مير ةى ٍبًف شىرىاًحيؿى ، عىٍف زي ًفي قىٍكًؿ الم ًو ، ًد الم ًو ٍبًف مىٍسعيكدو رىًضيى الم وي عى

ؿ  " } ٌِعىز  كىجى ٌَ َحقَّ ُتَقاِت ييٍذكىرى فىبلى ييٍنسىى. (4){اتَُّقُا اللَّ ى كى : أىٍف ييطىاعى فىبلى ييٍعصى   5قىاؿى

مىةي ٍبفي يىٍحيىى التًُّجيًبيُّ  أخرج مسمـ قاؿ: ٍرمى د ثىًني حى نىا اٍبفي كىٍىبو أىٍخبى ، حى ًني ييكنيسي ، رى ، عىًف اٍبًف ًشيىابو ، أىٍخبىرى
ٍبًد الر ٍحمىفً  مىمىةى ٍبفي عى ًني أىبيك سى سىًعيدي ٍبفي اٍلميسىيٍّبً ، أىٍخبىرى دٍّثي ، كى ٍيرىةى ييحى : كىافى أىبيك ىيرى أىن وي سىًمعى رىسيكؿى اهلًل ، قىاالى

                                                           
 2سكرة آؿ عمراف، االية  ( 1)
 .16آية  سكرة التغابف (2)
الكتاب العزيز، تحقيؽ: صفكاف الكجيز في تفسير   انظر الكاحدم، أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي (3)

ىػ، كانظر القرطبي، أبك عبد  1415، ت1دمشؽ، بيركت، ط -، دار القمـ , الدار الشامية 225عدناف داككدم، ص
تحقيؽ: أحمد البردكني  الجامع ألحكاـ القرآف  اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف

براىيـ أطفيش تفسير القرآف   ـ، كانظر ابف كثير 1964 -ىػ 1384، ت2القاىرة، ط –ر الكتب المصرية ، دا4/157 كا 
 ، مرجع سابؽ.4/27، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 8/164العظيـ، 

 102ؿ عمراف، ( أ4)

  ف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرمأبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بالحاكـ،  (5)
 –، دار الكتب العممية 2/323، 3159المستدرؾ عمى الصحيحيف، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، حديث رقـ 

اهي . »1990 – 1411، ت1بيركت، ط ـٍ ييٍخًرجى لى ٍيًف كى مىى شىٍرًط الش ٍيخى ًحيحه عى ًديثه صى  «ىىذىا حى
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: )مى  م ـى يىقيكؿي سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـٍ عىٍنوي صى ا اٍستىطىٍعتيـٍ ، ا نىيىٍيتيكي ـٍ ًبًو فىاٍفعىميكا ًمٍنوي مى ا أىمىٍرتيكي مى فىًإن مىا ، فىاٍجتىًنبيكهي كى
ـٍ كىٍثرىةي مىسىاًئًمًيـٍ  (.، أىٍىمىؾى ال ًذيفى ًمٍف قىٍبًمكي ـٍ مىى أىٍنًبيىاًئًي فيييـٍ عى كىاٍخًتبلى

1 
 فيما أمره كاجتناب ما نياه عنو بأف ينجيو مف كؿ كرب سبحانو كتعالى  لمف يتقي اهلل اهلل تكف ؿ لقد

كيبارؾ لو في ، كيقنعو بما رزقو، كيرزقو مف حيث ال يرجك كال يخطر ببالو، مما ضاؽ عمى الناس
  (2).( ييىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن)كتمث ؿ ىذا بقكلو تعالى: ، رزقو

، كأىميػة ىػذه الصػفة فػي المػؤمنيف ميػة التقػكلكذلػؾ عمػى أى، مطمع سكرة البقػرة لقد ذكر اهلل المتقيف في
 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىممم خمحم جم يل ىل)قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػالى: 
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
  (3)( مب زب رب يئ ىئنئ

ٍمًؽ أىٍجمىًعيفى تىٍشًريفنا لىييـٍ  ٍف كىافى ىيدنل ًلٍمخى جٍ  خىص  الم وي تىعىالىى اٍلميت ًقيفى ًبًيدىايىًتًو كىاً  كىرىامىةن لىييـٍ كاً  ـٍ كى الن لىيي بلى
. ـٍ بىيىاننا ًلفىٍضًمًي كى
ا ًفيوً    د قيكا ًبمى ـٍ آمىنيكا كىصى  (4).أًلىن يي

 رئ ّٰ)كأنيـ ىـ المفمحكف ، حكـ عمييـ بأنيـ عمى ىدل مف ربيـ، كبعد أف عر ؼ اهلل تعالى بيـ 
  (5).(مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ

ألنيـ ىـ الذيف ينتفعكف بيداه دكف  ذم أنزلو ىدل لممتقيف؛ف الكتاب الأكقد أخبر اهلل سبحانو كتعالى  
، كيقيمكف الصبلة، كاإليماف مف عمؿ القمب، كأخبرنا أف المتقيف ىـ الذيف يؤمنكف بالغيب، بقية الخمؽ

 (6).كيؤمنكف بما أنزؿ اهلل إلى رسكلو، كىذاف مف األعماؿ الظاىرة، كينفقكف مما رزقيـ ربُّيـ

                                                           
، حديث رقـ ح مسمـ، مسمـ، صحي (1) م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  ، مرجع سابؽ.4/1830، 1337بىابي تىٍكًقيًرًه صى
 .3_2سكرة الطبلؽ، اآلية  (2)
 .4_1اآلية  سكرة البقرة (3)
، مرجع سابؽ، كانظر البيضاكم، أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، 162_1/161القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، انظر (4)
، مرجع سابؽ، كانظر قطب، في ظبلؿ 1/82، مرجع سابؽ، كانظر البغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، 1/36

 ، مرجع سابؽ.1/39القرآف، 
 .5سكرة البقرة، آية  (5)
، «تعريفيا كفضميا كمحذكراتيا كقصص مف أحكاليا»انظر العتيبي، عمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر، التقكل  (6)

ـ، كانظر الفيركزآبادل، مجد الديف أبك  2012 -ىػ  1433، ت1ار النفائس لمنشر كالتكزيع، األردف، ط، د16ص
، 258_5/257تحقيؽ: محمد عمي النجار،  بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز طاىر محمد بف يعقكب

 ـ 1992 -ىػ  1412دط، ت  لجنة إحياء التراث اإلسبلمي، القاىرة، -المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية 
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 مي زي ري ٰى) :قاؿ اهلل تعالى، اهلل تعالى لؤلكليف كاآلخريف إف التقكل ىي كصية**

 (1).( هئمئ خئ حئ جئ يي ىي ني

ـً   ًميًع اأٍليمى ٍقيىا نىٍسخه كىالى تىٍبدً  األكليف كاآلخريف أىف  اأٍلىٍمرى ًبتىٍقكىل الم و شىًريعىةه عىام ةه ًلجى ـٍ يىٍمحى ًصي ةى ك ، يؿه لى اٍلكى
ٍيرو كىًثيرو  قىٍكؿه ًفيًو أىٍمره ًبشىٍيءو نىاًفعو  اًمعو ًلخى كصية قديمة ما زاؿ يكصى  فيي، كلذلؾ كصى بالتقكل، جى

كبيا ينالكف ، سبب السعادة عند اهلل التقكلف أل مخصكصة باألمة اإلسبلمية؛ ستيلك ، الم و بيا عباده
 كحرصيا عمى منيجو في كؿ جزئياتو، كتقكل اهلل ىي الكفيمة بصبلح القمكب، النجاة في العاقبة

ٍيرىاتً كى  نىاًىيأًلىن يىا اٍمًتثىاؿي اأٍلىكىاًمًر كىاٍجًتنىابي ، الت ٍقكىل تىٍجمىعي اٍلخى ًلذىًلؾى ، اٍلمى رى لىٍفظه ًفي اٍلقيٍرآف مثؿ مىا كى ا  تىكىر  مى
رى لىٍفظي الت ٍقكىلتى   (2).كىر 

ٍخمىدو أخرج أحمد قائبلن: اؾي ٍبفي مى د ثىنىا الض ح  ٍف ثىٍكرو ، حى ٍعدىافى عىٍف خى ، عى ك ، اًلًد ٍبًف مى ًف ٍبًف عىٍمرو ٍبًد الر ٍحمى عىٍف عى
ٍف ًعٍربىاًض ٍبًف سىاًريىةى ، السُّمىًميٍّ  م ـى اٍلفىٍجرى ، عى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى م ى لىنىا رىسيكؿي الم ًو صى : صى مىٍينىا، قىاؿى ، ثيـ  أىٍقبىؿى عى

فىٍت لىيى ، فىكىعىظىنىا مىٍكًعظىةن بىًميغىةن  كىأىف  ىىًذًه ، قيٍمنىا أىٍك قىاليكا: يىا رىسيكؿى الم وً ، كىكىًجمىٍت ًمٍنيىا اٍلقيميكبي ، ا اأٍلىٍعييفي ذىرى
دٍّعو  ٍكًعظىةي ميكى بىًشيًّا، مى ٍف كىافى عىٍبدنا حى ًة كىاً  ـٍ ًبتىٍقكىل الم ًو كىالس ٍمًع كىالط اعى : )أيكًصيكي فىًإن وي مىٍف ، فىأىٍكًصنىا. قىاؿى

فنا كىًثيرنايىًعٍش  ـٍ يىرىل بىٍعًدم اٍخًتبلى ٍيًديٍّيفى ، ًمٍنكي مىفىاًء الر اًشًديفى اٍلمى سين ًة اٍلخي ـٍ ًبسين ًتي كى مىٍييىا ، فىعىمىٍيكي كا عى كىعىضُّ
ميٍحدىثىاًت اأٍليميكرً ، ًبالن كىاًجذً  ـٍ كى ي اكي ف  كيؿ  ًبٍدعىةو ، فىًإف  كيؿ  ميٍحدىثىةو ًبٍدعىةه ، كىاً  لىةه(كىاً  بلى  (3)ضى

م دي ٍبفي بىش ارو  د ثىنىا ميحى ًف ٍبفي مىٍيًدمٍّ ، كأخرج الترمذم قاؿ: حى ٍبدي الر ٍحمى د ثىنىا عى : حى د ثىنىا سيٍفيىافي ، قىاؿى : حى ، قىاؿى
ًبيًب ٍبًف أىًبي ثىاًبتو  ٍيميكًف ٍبًف أىًبي شىًبيبو ، عىٍف حى : قىاؿى ًلي رىسي ، عىٍف مى م ى الم وي عىٍف أىًبي ذىرٍّ قىاؿى كؿي اهلًل صى

ٍيثيمىا كيٍنتى  : )ات ًؽ اهلًل حى م ـى سى مىٍيًو كى يىا، عى سىنىةى تىٍمحي (، كىأىٍتًبًع الس يٍّئىةى الحى سىفو ميؽو حى اًلًؽ الن اسى ًبخي  (4).كىخى
                                                           

 .131سكرة النساء، آية  (1)
، مرجع سابؽ، كانظر الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ 1/711معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، انظر البغكم،  (2)

في ظبلؿ  ، مرجع سابؽ، كانظر قطب11/238، مرجع سابؽ، كانظر الرازم، مفاتيح الغيب، 1/574غكامض التنزيؿ، 
، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير 5/220، مرجع سابؽ، كانظر ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، 2/772القرآف، 

 ، مرجع سابؽ.5/308المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 
عادؿ مرشد،  -مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط   أبك عبد اهلل أحمد بف محمدابف حنبؿ،  (3)

ًديثي اٍلًعٍربىاًض ٍبًف سىاًريىةى، حديث رقـ كآخركف، ب  -ىػ  1421، ت1، مؤسسة الرسالة، ط28/373، 17144اب حى
 ، مرجع سابؽ.1/58، 165التبريزم، مشكاة المصابيح، حديث رقـ   ـ، حكـ عميو األلباني كقاؿ حديث صحيح 2001

اءى ًفي ميعىاشىرىًة الن االترمذم، سنف الترمذم، (4) ، مرجع سابؽ، حكـ عميو 3/423، 1987، حديث رقـ سً بىابي مىا جى
 ، مرجع سابؽ.3/1409، 5083التبريزم، مشكاة المصابيح، حديث رقـ حديث حسف صحيح،  األلباني كقاؿ:
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 حم جم يل ىل مل خل) :قاؿ تعالى ،ىـ المتقكفثـ بيف اهلل سبحانو كتعالى أف أكلياء اهلل 

 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم

 (1)( ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي

كيتكالىـ بالكرامة ىـ الذيف آمنكا باهلل كمبلئكتو ككتبو ، إف أكلياء اهلل الذيف يتكلكنو بالطاعة كالعبادة
يـ الذيف جمعكا بيف اإليماف ف ، كامره كاجتناب نكاىيوككانكا يتقكف اهلل بامتثاؿ أ، كرسمو كاليكـ اآلخر

الخير الكثير الذم ال يعممو إال  كليـ، فبل خكؼ عمييـ في الدنيا مف مكركه يتكقع، لالصحيح كالتقك 
كالرؤيا ، كالمكدة في قمكب المؤمنيف، النصر كالعز كالثناء الحسفك  كالسعادة األمف مثؿ  اهلل تعالى
في ك ، كصرفو عف مساكئ األخبلؽ، كما يراه المتقي مف تيسيره ألحسف األعماؿ كاألخبلؽ، الصالحة

بيف فيذه البشرل لممتقيف جمعت ليـ ، كالظفر بالجنة كنعيميا األبدم الخالد، اآلخرة: الفكز كالنجاة
 (2).سعادتي الدنيا كاآلخرة

 كالسداد لممتقيف. كالتأييد كالتكفيؽ، معية اهلل سبحانو كتعالى بالنصر فإثـ 
 (3).(من خن حن جن مم خم حم جم هل) :قاؿ تعالى 

، معيـ باٍلفىٍضًؿ كىاٍلًبرٍّ  ىكك ، كمؤيدىـ كمعينيـ، ف ترككا الفكاحش كىاٍلكىبىاًئرإف اهلل نصير المتقيف الذي
 (4).كمعيف المحسنيف الذيف فعمكا الطاعات ، كىك أيضا نصير، كاليداية

 التقكل ىي خير ما يؤسس اإلنساف بنيانو عمييا.ك 

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث) :قاؿ تعالى

 (5).(مي زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام يل ىل

                                                           
 .64.، 63، 62سكرة يكنس، آية (1)
ريـ الرحمف تيسير الككانظر السعدم،  ، مرجع سابؽ2/355 الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿانظر الزمخشرم،  (2)

، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، 3/1804، مرجع سابؽ، كانظر قطب، في ظبلؿ القرآف، 368في تفسير كبلـ المناف، 
 ، مرجع سابؽ.11/211التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 

 .128آية  سكرة النحؿ (3)
نظر البغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، ، مرجع سابؽ، كا10/203 الجامع ألحكاـ القرآف  القرطبيانظر (4)
، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة 2/268، مرجع سابؽ، كانظر الرازم، مفاتيح الغيب، 3/104

 ، مرجع سابؽ.273_14/272كالشريعة كالمنيج، 
 .109آية  سكرة التكبة (5)
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ٍيره  أفمف أسس بنياف دينو  ـٍ مىٍف ، عمى قاعدة قكية محكمة كىي الحؽ الذم ىك تقكل اهلل كرضكانو خى أى
كىك الباطؿ كالنفاؽ الذم مثمو مثؿ شىفا  .أسسو عمى قاعدة ىي أضعؼ القكاعد كأرخاىا كأقميا بقاء

بىةي اأٍلىٍرًض ًلدىكىاًمًو  مىم ا كىافى ًمٍف شىٍأفً فى . جيريؼو ىارو في قمة الثبات كاالستمساؾ بلى اأٍلىسىاًس أىٍف تيٍطمىبى لىوي صى
ًعمىًت الت ٍقكىل  مىٍيًو اأٍلىسىاسي   ىي األرض الصمبة الذم يرتكز عميو األساسجي فىشيبٍّيىًت الت ٍقكىل ًبمىا يىٍرتىًكزي عى

  
كالنفاؽ  سسو عمى الكفركمف أ.عمى أساس متيف نافع في الٌدنيا كاآلخرة ال يستكم مف أسس بنيانو فإنو

كيسعد بو ، ىك الذم يبقى، كالقصد لكجيو الكريـ ابتدئ بنٌية تقكل اهلل تعالى فإف ما. كالمعصية
 (1).كسينيار بأصحابو كما أسس عمى غير التقكل لف يدكـ، كيصعد إلى اهلل كيرفع إليو، صاحبو

 :نستنتج مف اآلية السابقة 

فمف يدخر ، كىي خير ما يربي عمييا ذريتو عمييا المؤمف بيتو أف تقكل اهلل تعالى ىي خير ما يؤسس_
فالتقكل ىي بمثابة الحصف المنيع ، كيحفظيـ مف كؿ شركاآلخرة. كل يدخر ليـ خير الدنيالذريتو التق

 ليـ. 

 ؿه مكصؿه إليو ككسيمة مبمٍّغة لو.إال كتقكل اهلل سبي، كأنو ما ًمف خير عاجؿ كال آجؿ ظاىر كال باطف_
إال كتقكل اهلل عز كجؿ ًحرز متيف كحصيف لمسبلمة منو ، شرٍّ عاجؿ كال آجؿ ظاىر كال باطف كما مف

 كالنجاة مف ضرره.

 كاآلخرة. سيجزييـ الخير الكثير في الدنياكاهلل سبحانو  ؤهكأحباف المتقيف ىـ أكلياء اهلل تعالى أ_ك 

الخكؼ مف اهلل تعالى فبل يخالؼ أمره تعكده عمى  ينتج عف تقكل اهلل لدل الطفؿ:أف مراقبة الطفؿ لربوك 
كالميـ ىنا أف نعمـ كيؼ نحقؽ التقكل عمميان لدل األكالد؟ ذا الزاجر أفضؿ مف أم زاجران آخر ،.كى

يككف بأف نعمـ األكالد أف كسب الحبلؿ كالصدؽ مع الناس كاحتراميـ كالتعامؿ الحسف ىي ترجمة 
 عممية لمفيـك التقكل.

                                                           
، مرجع سابؽ، كانظر البغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، 4/217تفسير القرآف العظيـ، انظر ابف كثير،  (1)
، مرجع سابؽ، كانظر ابف 2/312، مرجع سابؽ، كانظر الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، 2/390

، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 11/34التحرير كالتنكير،   عاشكر
 ، مرجع سابؽ.11/50
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 .لصالحالعمل ا المطمب الخامس:

في الحصكؿ  نالؾ سببه ىؿ ى كلكف   عند كؿ البشر الحياة الطيبة ىي محط اآلماؿإلى السعي إف 
فالعمؿ  سبباف رئيساف لمحياة الطيبةكىذاف  كالعمؿ الصالح ثانيان   أكالن تعالى اإليماف باهلل عمييا ؟ نعـ إنو 

 مأنينة التي يحس بيا المؤمف.السعادة كالسكينة كالط ىما سبباتعالى  كاإليماف باهلل ، الصالح

 ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث) قاؿ تعالى :

 (1).(رن مم ام يل ىل مل يك

ا مف ذكر أك أنثىىىذىا كىٍعده ًمفى الم ًو  اًلحن كىي األعماؿ المطابقة لكتاب اهلل كسنة ، تىعىالىى ًلمىٍف عىًمؿى صى
يىاةن طىيٍّبىةن ، هلل كرسكلوككاف قمبو مؤمنا با، فأدل الفرائض، رسكلو صٌمى اهلل عميو كسٌمـ ًبأىٍف ييٍحًييىوي الم وي حى

ًؿ الط يٍّبً  كؿ مناحي السعادة في الدنيا مف الطمأنينة النفسية كراحة الباؿ تىٍشمىؿي  بلى ٍزًؽ اٍلحى  ، كاٍلقىنىاعىةً ، كالرٍّ

كسكف البيكت  ،الصحة كاليدكء كالرضى كالبركة أيضان  كفييا. كستره كرضاه كاالطمئناف إلى رعاية اهلل.
كليـ األجر الحسف ، ًفي الدٍُّنيىا كؿ ىذا، كالتكفيؽ إلى العمؿ بالطاعة كاالنشراح بيا، كمكدات القمكب

 (2).  ف الحياة الطيبة في الدنيا ال تنقص مف األجر الحسف في اآلخرةإف  في اآلخرة

د ثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى أخرج مسمـ قاؿ: د ثىنى ، حى ًف اٍلميٍقًرئي حى ٍبًد الر ٍحمى ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف أىًبي أىيُّكبى ، ا أىبيك عى
د ثىًني شيرىٍحًبيؿي كىىيكى اٍبفي شىًريؾو  بيًميٍّ ، حى ًف اٍلحي ٍبًد الر ٍحمى ٍمًرك ٍبًف اٍلعىاصً ، عىٍف أىًبي عى ٍبًد اهلًل ٍبًف عى أىف  ، عىٍف عى
م   سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : )قىدٍ ، ـى رىسيكؿى اهلًل صى ـى قىاؿى ٍف أىٍسمى ًزؽى كىفىافنا، أىٍفمىحى مى ا آتىاهي(.، كىري قىن عىوي اهللي ًبمى كى

(3) 
 _:األعماؿ الصالحة كثيرة منياك 

                                                           
 .97آية  سكرة النحؿ (1)
، مرجع سابؽ، كانظر الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض 4/601ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، انظر  (2)

، مرجع سابؽ، كانظر ابف قيـ 10/174، مرجع سابؽ، كانظر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، 2/633التنزيؿ، 
، تفسير القرآف الكريـ، تحقيؽ: مكتب الدراسات كالبحكث  كر بف أيكب بف سعد شمس الديفالجكزية، محمد بف أبي ب

ىػ، كانظر  1410، ت1بيركت، ط –، دار كمكتبة اليبلؿ 1/376العربية كاإلسبلمية بإشراؼ الشيخ إبراىيـ رمضاف، 
عقيدة كالشريعة كالمنيج، ، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في ال4/2193في ظبلؿ القرآف،   قطب
 ، مرجع سابؽ.229_14/228

 ، مرجع سابؽ.2/730، 1054حديث رقـ  صحيح مسمـ، باب في الكفاؼ كالقناعة مسمـ (3)
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ة عىميكد الٌديف ك   :إقامة الصبلةأكالن: كىي شعار اٍلميؤمًنيفى  فىرىائض اٍلمم ة أىـك  عماد الش ًريعىةىي الص بلى
اًلحيف سنىف الص  كى
تماـأىكٍ  مراعاةك ، جب المحافظة عمييايفمذلؾ ، كسبيؿ اٍلميت ًقيفى   رككعيا كسجكدىا  قىاتيىا كا 

 اٍلخيشيكع ًفييىا.ك 

 (1).(خس حس جس مخجخ مح جحمج حج مث هتمت خت حت جت هب) :قاؿ تعالى

م ـى  تىعىالىى أىمىرى اهلل  سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى يىٍمتىًثمىيىا معيـًبأىٍف يىٍأميرى أىٍىمىوي ًبالص بلى  الن ًبيٍّ صى بر عمييا كيصط، ًة كى
مىى الت ٍخًصيصً  كيبلزميا ؿي ًفي ، كىأىٍىؿي بىٍيًتًو عى يىٍدخي ًميعي أيم ًتًو. ىذا الخطابكى  جى

كأىمييـ بالنصح كالكعظ ، بأف يقي المؤمنكف أنفسيـ النار بأفعاليـ فيذا أمر مف اهلل كىك لمكجكب
كمتابعة ، كترؾ المعاصي كفعؿ الطاعات، بأحكاـ الشرع أمرا كنيياكىذا يتطمب االلتزاـ التاـ ، كاإلرشاد

كمراقبتيـ ، كحث الزكجة كاألكالد عمى أداء الفرائض كاجتناب النكاىي، القياـ باألعماؿ الصالحة
فإف في ، الصبلةكالمحافظة عمييا ، آداؤىا كمف أىـ ىذه الفرائض التي يجب، المستمرة في ذلؾ

كبيا يصمح حاؿ  اإلنساف مع أىمو كتستدر البركة في  ح أمكر الدنيا كاآلخرةالمحافظة عمييا كماؿ صبل
 (2).األعداء تذؿك ، الرزؽ

م دي ٍبفي ًعيسىىأخرج أبك داكد قاؿ: د ثىنىا ميحى د ثىنىا يىٍحيىى ٍبفي زىكىًري ا، حى م ًد ، عىٍف ًعٍكًرمىةى ٍبًف عىم ارو ، حى عىٍف ميحى
ٍبًد الم ًو الدُّؤى  ٍبًد اٍلعىًزيزً ، ًليٍّ ٍبًف عى ذىٍيفىةى ، عىٍف عى ذىٍيفىةى ، اٍبًف أىًخي حي مىٍيًو ، عىٍف حي م ى اهللي عى : )كىافى الن ًبيُّ صى قىاؿى
بىوي ى  زى م ـى ًإذىا حى سى م ى(، 3ٍمره أكى  4.صى

                                                           
 .132آية  سكرة نكح (1)
، مرجع سابؽ، كانظر القرطبي، الجامع ألحكاـ 3/99الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ،   انظر الزمخشرم (2)

نظـ الدرر في   مرجع سابؽ، كانظر البقاعي، إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر ،11/263القرآف، 
، 4/2357، دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة، دط، دت، كانظر قطب، في ظبلؿ القرآف، 3/362تناسب اآليات كالسكر، 

نظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة ، مرجع سابؽ، كا16/342مرجع سابؽ، كانظر ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، 
 ، مرجع سابؽ.16/307كالشريعة كالمنيج، 

: أىٍم ًإذىا نىزىؿى ًبًو مييٌـّ أىٍك أصابىو غٌـّ  (3) ابف األثير، مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد .إذا حزبىو أمره
محمكد  -يب الحديث كاألثر،تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكل بف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ، النياية في غر 

 ـ.1979 -ىػ 1399، دط،ت1/377بيركت، -محمد الطناحي، المكتبة العممية 
سنف أبي داكد، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد   سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شدادابك داكد،  (4)

، حدي ٍقًت ًقيىاـً الن ًبيٍّ بيركت، دط، دت، حكـ عميو  –، المكتبة العصرية، صيدا 2/35، 1319ث رقـ الحميد، بىابي كى
األلباني كقاؿ حديث حسف، األلباني، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، صحيح أبي داكد، باب كقت قياـ النبي، 

 ـ 2002 -ىػ  1423، ت1، مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع، الككيت، ط5/65، 1192حديث رقـ 
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تقاـ فيو الصبلة كمجالس لذكر اهلل  أكؿ كاجبات الرجؿ المسمـ أف يحكؿ بيتو إلى بيتلذلؾ فإف 
كمراقبة  كالمحافظة عمى الصبلة، كأف يكجو أىمو إلى أداء الفريضة التي تصميـ معو باهللعزكجؿ 

كأخذىـ إلى صبلة  الصبلةكتحبيبيـ في ، كالخشكع فييا، إتقانياألبناء في كيفية أدائيا كتعميميـ ا
مـ فييا فيككف البيت مدرسة إيمانية يتع كالصبر عمييـ في ذلؾ، يعيـ عمييالتشج ؛كالمساجد الجماعة

  الصغير كالكبير.

ًف الطُّفىاًكمُّ  أخرج أحمد بف حنبؿ قاؿ: ٍبًد الر ٍحمى م دي ٍبفي عى د ثىنىا ميحى ٍبدي الم ًو ٍبفي بىٍكرو الس ٍيًميُّ ، حى ٍعنىى ، كىعى اٍلمى
ٍمزىةى ، كىاًحده  د ثىنىا سىك اره أىبيك حى : حى ٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو ، قىاالى ٍف أىًبيوً ، عىٍف عى دٍّهً  ،عى : قىاؿى رىسيكؿي الم ًو ، عىٍف جى قىاؿى

ًة ًلسىٍبًع ًسًنيفى  ـٍ ًبالص بلى كا أىٍبنىاءىكي : )ميري م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى مىٍييىا ًلعىٍشًر ًسًنيفى ، صى ـٍ عى قيكا بىٍينىييـٍ ، كىاٍضًربيكىي فىرٍّ كى
اًجعً  ٍبدىهي أىٍك ، ًفي اٍلمىضى ـٍ عى ديكي ذىا أىٍنكىحى أىحى ًتوً ، أىًجيرىهي كىاً  ٍكرى ا أىٍسفىؿى ًمٍف ، فىبلى يىٍنظيرىف  ًإلىى شىٍيءو ًمٍف عى فىًإف  مى

ًتًو(. ٍكبىتىٍيًو ًمٍف عىٍكرى ًتًو ًإلىى ري سير 
(1) 

 مف خف حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص) كقاؿ تعالى:

 .(2)( حك جك مق حق

قيدة إلى تعميمو أصكؿ األعماؿ انتقؿ مف تعميمو أصكؿ العك  لقد كصى لقماف ابنو بعدـ الشٍٍّرًؾ باهلل
كالصبلة التكجو إلى اهلل بالخضكع كالتسبيح كالدعاء في أكقات معينة ، الصالحة فابتدأىا بإقامة الصبلة
كالصبلة عماد األعماؿ الشتماليا عمى االعتراؼ بطاعة اهلل كطمب ، في الشريعة التي يديف بيا لقماف

  كىي أعظـ الط اعىاتً  ف ىذه اٍلًعبىادىةي  خالصة ًلكىٍجًو الم وً كىطمب منو أف تكك ، االىتداء لمعمؿ الصالح
ٍيرى أىف  ىىٍيئىتىيىا اٍختىمىفىٍت. ةى كىانىٍت ًفي سىاًئًر اٍلًممىًؿ غى ًبيىذىا يىٍعمىـي أىف  الص بلى كى
(3) 

كيجب المحافظة عمييا بأدائيا في أكقاتيا  د الديفك كىي عم فرضية الصبلة :نستنتج مما سبؽ
، كالكاجب الصبر عمى ذلؾ كأف الكالديف محاسباف أماـ اهلل تعالى عمى تعميـ أبنائيـ الصبلة، خشكعياك 

                                                           
حكـ عميو األلباني كقاؿ  ، مرجع سابؽ11/369، 6756ؿ، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، حديث رقـ ابف حنب (1)

، المكتب 2/7، 298إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، حديث رقـ   صحيح، األلباني، محمد ناصر الديف
 ـ1985 -ىػ  1405، ت2بيركت، ط –اإلسبلمي 

 .17آية  سكرة لقماف (2)
، مرجع سابؽ، كانظر الرازم، مفاتيح الغيب، 3/496الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ،  انظر (3)

، مرجع سابؽ، كانظر ابف عاشكر، 69_14/68الجامع ألحكاـ القرآف،  ، مرجع سابؽ، كانظر القرطبي25/121
 ، مرجع سابؽ.3/589لقرآف، معالـ التنزيؿ في تفسير ا  ، مرجع سابؽ، كانظر البغكم21/164التحرير كالتنكير، 
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كمف أىمية الصبلة ، كىي سبب الخيرات في صبلح الذرية كالطمأنينة كراحة الباؿ ثـ إف الصبلة سببه 
 أنيا كانت مفركضة في كؿ الشرائع كلكف اختمفت كيفيتيا كىيئتيا. 

نتجنب السمككيات الخاطئة في الصبلة اليـك بحيث ال تككف مجرد مظير أك ىيكؿ إنما كىنا يجب أف 
 خشكع كمعنى كركح كحب كتكاصؿ مع اهلل حتى يبقى الطفؿ متصالحان مع نفسو غير متكمؼ بيا.

كىناؾ دعكة لمدرس التربية اإلسبلمية لترسيخ كتطبيؽ ركف الصبلة في حصة التربية اإلسبلمية أك 
 لصبلة في المدرسة أك المسجد بشكؿ جماعي كتمريف الناشئة عمى ىذا السمكؾ اليادؼ.الفراغ. با

كيكجب مراقبة اهلل ككثرة عبادتو كاإلنابة ، الذكر يجمب الفرح كالسركر كالرزؽ كالميابة ذكر اهلل: ثانيان:
، دفع اآلفاتكتست، كتغفر السيئات، بالذكر ترفع الدرجاتك ، كسبب لمنجاة مف عذابو، إليو كالقرب منو

 .كأف حياة اإلنساف بحياة قمبو، كحياتو، بو انشراح الصدر كطمأنينة القمبك ، كتستكشؼ الكربات

 مل خل هب مب هئ مئ هي مي خيحي جي ٰه مه جه هن) :قاؿ تعالى 

كسكنت ، أم ييدم اهلل الذيف صدقكا باهلل كرسمو (1).(ىم مم خم حم جم يل ىل

كمعرفة ، كتأمؿ آياتو، بذكر اهلل، كرجاء منو ،كاعتمادا عميو، أنسا بو، قمكبيـ إلى تكحيد اهلل ككعده
بما كقر في تمؾ ، كاالضطراب عنيـ، كيذىب القمؽ، تطمئف قمكب المؤمنيفف، كماؿ قدرتو عف بصيرة
يىٍستىًقرُّ ًفييىا اٍليىًقيفي ، القمكب مف نكر اإليماف  بذكر رحمتو كمغفرتو بعد القمؽ كاالضطراب مف خشيتو، كى

 (2).كحسف المرجع، كالخير كحسف الثكابمة العيش الطيب كالنعكليـ 

م دي ٍبفي العىبلىءً ، أخرج البخارم د ثىنىا ميحى د ثىنىا أىبيك أيسىامىةى ، حى ٍبًد الم وً ، حى ٍيًد ٍبًف عى عىٍف ، عىٍف أىًبي بيٍردىةى ، عىٍف بيرى
ٍنوي  مى ، أىًبي ميكسىى رىًضيى الم وي عى م ى اهللي عى : قىاؿى الن ًبيُّ صى ب وي كىال ًذم الى يىٍذكيري قىاؿى ثىؿي ال ًذم يىٍذكيري رى : )مى م ـى سى ٍيًو كى

ب وي  يٍّ كىالمىيًٍّت(.، رى ثىؿي الحى مى
(3) 

                                                           
 .29، 28آية  سكرة الرعد (1)
، مرجع سابؽ، كانظر الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض 3/20معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، انظر البغكم،  (2)

، مرجع سابؽ، كانظر ابف 1/336، مرجع سابؽ، كانظر ابف قيـ الجكزية، تفسير القرآف الكريـ، 2/528التنزيؿ، 
، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 23/382شكر، التحرير كالتنكير، عا
 ، مرجع سابؽ.13/165

، حديث رقـ البخارم، صحيح البخارم،  (3) ؿ   ، مرجع سابؽ.8/86، 6407بىابي فىٍضًؿ ًذٍكًر الم ًو عىز  كىجى
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كأفضؿ مف كؿ ، كىك أكبر مف كؿ شيء، إذ ىك ًسرُّىا كركحيا، كيعد الذكر مف أفضؿ الطاعات

  (1).(مف جغمع جع مظ) قاؿ تعالى:، شيء
ٍيًرىىاكذكر اهلل يككف ، كىك أكبر مف كؿ شيء ًظيـه ف  ًذٍكرى الم ًو أىٍمره عى إً  ًة كىغى كفي جميع  ًفي الص بلى

كلذكر اهلل تعالى ، يذكرىـ اهلل سبحانو كتعالى  في الصبلة كعندما يذكركف اهلل، األحكاؿ كالمناسبات
 .(2)ـ إياهىـ أكبر مف ذكر ىإيا

ٍيفي ٍبفي اٍلميثى  أخرج أحمد بف حنبؿ قاؿ: د ثىنىا حيجى مىمىةى ، ن ىحى ٍبدي اٍلعىًزيًز يىٍعًني اٍبفى أىًبي سى د ثىنىا عى ٍف ًزيىاًد ، حى عى
ًبيعىةى ، ٍبًف أىًبي ًزيىادو  ٍبًد الم ًو ٍبًف عىي اًش ٍبًف أىًبي رى : قىاؿى رىسيكؿي ، مىٍكلىى عى بىؿو أىن وي قىاؿى أىن وي بىمىغىوي عىٍف ميعىاًذ ٍبًف جى

مىٍيوً  م ى اهللي عى :  الم ًو صى م ـى سى ى لىوي ًمٍف عىذىاًب الم ًو ًمٍف ًذٍكًر الم وً )كى  3.(مىا عىًمؿى آدىًميٌّ عىمىبلن قىطُّ أىٍنجى
كما أخرج مسمـ ، يذكر اهلل عمى كؿ أحيانو اف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـفقد ك ىمية الذكر كفضموكأل

ءً قائبلن: م دي ٍبفي اٍلعىبلى ٍيبو ميحى د ثىنىا أىبيك كيرى ـي ٍبفي ميكسىى، حى ٍبرىاًىي د ثىنىا اٍبفي أىًبي زىاًئدىةى ، كىاً  : حى عىٍف ، عىٍف أىًبيوً ، قىاالى
مىمىةى  اًلًد ٍبًف سى اًئشىةى ، عىٍف عيٍركىةى ، عىًف اٍلبىًييٍّ ، خى م ـى يىٍذكيري اهللى ، عىٍف عى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى قىالىٍت: )كىافى الن ًبيُّ صى
مىى كيؿٍّ أىٍحيىانً   (4)ًو(.عى

 .االستغفار :كالذكر لو أنكاع كصيغ كثيرة فمنيا

زالة أثرىا، ىي محك الذنكب:كالمغفرة ، :طمب المغفرةاالستغفار  عبادة كفي كسترىا، ككقاية شرىا، كا 
كبعد الشيطاف عف ، سبحانو كقرب العبد منو، رضا اهلل سبحانو كتعالى فكائد كثيرة منيا: االستغفار
كدخكؿ ، كغفراف الذنكب، كدفعه لمشركر كالمكركىات، كحصكؿ البركات الخيراتكاستجبلبه ، اإلنساف
كنصكص القرآف ، سببان في صبلح الذرية االستغفار كيعد، كزيادة األمكاؿ كالبنيف، كدفع الببلء، الجنات
 الكبلـ. ناطقة بيذا  الكريـ

                                                           
 .45آية سكرة العنكبكت(1)
تفسير   ، مرجع سابؽ، كانظر ابف قيـ الجكزية20/250زحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، انظر ال(2)

، مرجع سابؽ، كانظر ابف 3/559معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، انظر البغكم، ، مرجع سابؽ، ك 1/428القرآف الكريـ، 
 ، مرجع سابؽ.261، 20عاشكر، التحرير كالتنكير، 

، مرجع سابؽ، 36/396، 22079مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، باب حديث معاذ بف جبؿ، حديث رقـ ف حنبؿ، اب (3)
باب  األلباني، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، صحيح الجامع الصغير كزياداتو حكـ عميو األلباني كقاؿ صحيح

 المكتب اإلسبلمي، دط، دت. 2/986، 5644حديث رقـ  حرؼ الميـ
ٍيًرىىا، حديث رقـ، صحيح مسمـ،  ـمسم (4) نىابىًة كىغى اًؿ اٍلجى  ، مرجع سابؽ.1/282، 373بىابي ًذٍكًر اهلًل تىعىالىى ًفي حى
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 حك جك مق)ىقاؿ تعال، الجناتك ، كالرزؽ، كصبلح الذرية االستغفار سبب نزكؿ المطرف

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل جل مك لك خك

 (1).(ىن من

ـٍ نيكحه  فيكثر ، كثير الدركر كالغزارة، : إف استغفرتـ ربكـ يرسؿ المطر عميكـ متتابعاعميو السبلـ فىقىاؿى لىيي
كيمددكـ باألمكاؿ ، كيعـ الرخاء كاالطمئناف كالسعادة كاالستقرار، الخير كالخصب كالغبلؿ كالثمار

كيكثر لكـ الذرية كاألكالد بسبب األمف كالرفاه كالشعكر باالستقرار ، يعطكـ الخيرات الكفيرةالكثيرة ك 
كيجعؿ لكـ أنيارا ، كيجعؿ لكـ البساتيف النضرة الخضراء العامرة باألشجار كالثمار كالفكاكو، كالسعادة

، يو السبلـ لقكمو المكعدنا نكح عمدكقٌدـ سي، التي يكثر بيا الزرع كالثمر كالغمة، جارية بالماء العذب
ترغيبا في اإليماف كبركاتو ، كأحٌب إلييـ مف المنافع الحاضرة كالفكائد العاجمة ألنو أكقع في نفكسيـ

 كالطاعة كنتائجيا مف خير الداريف.

، كشكا إليو آخر الفقر، فقاؿ: استغفر اهلل، عف الحسف البصرم رحمو اهلل: أف رجبل شكا إليو الجدب
: أتاؾ رجاؿ ، فأمرىـ كميـ باالستغفار، كآخر قمة ريع أرضو، ؿكآخر قمة النس فقاؿ لو بعض القـك

.، فأمرتيـ كميـ باالستغفار، يشككف إليؾ أنكاعا مف الحاجة ـٍ ب كي كا رى : اٍستىٍغًفري فتبل لو اآلية: فىقيٍمتي
(2) 

ف مأمكرا بو في لذا كا، كىذا دليؿ عمى أف االستغفار مف أعظـ أسباب المطر كحصكؿ أنكاع األرزاؽ
 صبلة االستسقاء.

نىا أىبيك نىٍصًر ٍبفي قىتىادىةى  أخرج البييقي قاؿ: ًكمُّ ، أىٍخبىرى ثنا ، ثنا أىٍحمىدي ٍبفي نىٍجدىةى ، أنبأ أىبيك مىٍنصيكرو الن ٍضرى
ًف الش ٍعًبيٍّ قىاؿى ، عىٍف ميطىرٍّؼو ، كىىيشىٍيـه ، ثنا سيٍفيىافي ، [ سىًعيدي ٍبفي مىٍنصيكرو 491]ص: رىجى عيمىري ٍبفي ): عى خى

ٍنوي يىٍستىٍسًقي ط اًب رىًضيى اهللي عى عى ، اٍلخى ت ى رىجى مىى ااًلٍسًتٍغفىاًر حى ـٍ يىًزٍد عى فىًقيؿى لىوي: مىا رىأىٍينىاؾى اٍستىٍسقىٍيتى ، فىمى
:  فىقىاؿى

                                                           
 .12_10اآليات  سكرة نكح (1)
معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف،   ، مرجع سابؽ، كانظر البغكم18/302انظر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، (2)
، مرجع سابؽ، كانظر قطب، 4/617، كانظر الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، ، مرجع سابؽ5/156

، 29/142، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 6/3713في ظبلؿ القرآف، 
 مرجع سابؽ.
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اًديحً )  لىقىٍد طىمىٍبتي اٍلمىطىرى ًبمىجى
 خك حك جك مق)ثيـ  قىرىأى ، طىري ال ًذم ييٍستىٍنزىؿي ًبًو اٍلمى ، الس مىاءً  1

 حك جك مق حق مف خف)،(2) (جم يل ىل مل خل جل مك لك

 (4()3)( مم جل مك لك خك

 فاالستغفار ، ثمرة االستغفار عمى اإلنساف المؤمف كاسعة شاممة لمدنيا كاآلخرة : إفنستنتج مف اآلية
درار األمطار، كانفتاح أبكاب الخيرات، يكجب زيادة البركة كالنماء كقد ، ككفرة الثمار، كزيادة الغبلؿ، كا 

، لجناتا كحصكؿ، كالبنيف، كاإلمداد باألمكاؿ، كعدىـ اهلل عمى االستغفار بخمسة أشياء: إنزاؿ المطر
 كلذلؾ فاالستغفار ىك سبب كؿ خير في الدنيا كاآلخرة كمف ىذا الخير صبلح الذرية، كجعؿ األنيار

 .عميو باستغفار اهلل تعالى الذريةفمف يحرص عمى 

 ادس:القدوة المطمب الس

أف األبناء يعتبركف آباءىـ ك  ناء ال سيماكأكثرىا أثران في تربية األب، يعد ىذا السببي مف أىـ األسباب
فينبغي   ككؿ ما يتصؿ بأمكر الحياة، كاآلداب كاألخبلؽ كالمكاقؼ رفةكمصدر المع، ليـالقدكة المطمقة 

كحسف استقباؿ ، كظـ الغيظ، االستقامةك ، لصدؽكؿ شيء مثؿ االد في لمكالديف أف يككنا قدكة لؤلك 
 كغير ذلؾ.، كصمة األرحاـ، كبر الكالديف، الضيكؼ

                                                           
اًديحً  (1) ا جمع مجدح كمنبر؛ قاؿ في القامكس  "كقكلو بمجاديح السماء" بجيـ ثـ داؿ ميممة ثـ حاء :ًبمىجى ميممة أيضن

مجاديح السماء أنكاؤىا، كالمراد باآلنكاء النجـك التي يحصؿ عنده المطر عادة فشبو االستغفار بيا، كاستدؿ عمر 
باآليتيف عمى أف االستغفار الذم ظف أف االقتصار عميو ال يككف استسقاء مف أعظـ األسباب التي يحصؿ عندىا 

خصب، ألف اهلل جؿ جبللو قد كعد عباده بذلؾ كىك ال يخمؼ الكعد، كلكف إذا كاف االستغفار كاقعنا مف صميـ المطر كال
القمب كتطابؽ عميو الظاىر كالباطف، كذلؾ مما يقؿ كقكعو".الساعاتي، أحمد بف عبد الرحمف بف محمد البنا، الفتح 

، دار 243_6/242بمكغ األماني مف أسرار الفتح الرباني، الرباني لترتيب مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني كمعو 
 ، دت.2إحياء التراث العربي، ط

 .10سكرة نكح، آية  (2)
 .52آية  سكرة ىكد (3)
ٍكًجردم الخراساني، السنف الكبرلالبييقي،  (4) ٍسرى أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

تحقيؽ: محمد عبد القادر  
ا ييٍستىحىبُّ   1424، ت3لبنات، ط –، دار الكتب العممية، بيركت 3/490، 6424ًمٍف كىٍثرىًة ااًلٍسًتٍغفىاًر، رقـ عطا، بىابي مى

ًحيح، لكنو ميٍرسؿ، لـ يٍدرؾ الٌشعًبٌي عمر، النككم، أبك زكريا محيي  2003 -ىػ  ـ، حكـ عميو النككم كقاؿ: ًإٍسنىاد صى
عد اإلسبلـ، تحقيؽ : حققو كخرج أحاديثو: حسيف الديف يحيى بف شرؼ، خبلصة األحكاـ في ميمات السنف كقكا

، 1بيركت، ط –لبناف  -، مؤسسة الرسالة 2/880، 3116إسماعيؿ الجمؿ، بىاب مف أدعية االٍسًتٍسقىاء، رقـ 
 ـ1997 -ىػ 1418ت
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غريزة سببيا رابطة  قدكة اآلباء لؤلبناء ىيف كالبنت تحاكي أميا، التقميد الفطرم أف االبف يحاكي أباه إف
 حسجس مخ جخ مح جح مج) قاؿ تعالى:، كىي فطرة اهلل التي فطر الناس عمييا، األبكة كاألمكمة

 كقكلو تعالى: (1).(جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مصخص حص مس خس
 مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي)
 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئنئ
 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىقيف ىف يث ىث
خمؽ الناس عمى اإلسبلـ فخمقيـ مكحديف مقريف بكجكد ربيـ إف  الم و تىعىالىى  (2).(مم ام

يي ، كبكحدانيتو ـٍ كىآمىنيكا ًبوً يىٍكـى أىٍخرىجى بُّيي ـٍ أىن وي رى مىى أىٍنفيًسًي ـٍ عى ـى كىالذ رٍّ كىأىٍشيىدىىي فقد فىمىٍف كىفىرى ، ـٍ ًمٍف ظىٍيًر آدى
مىٍييىا ي رى ًفٍطرىةى الم و ال ًتي فىطىرى الن اسى عى  3.الفطرة النقية ألنو ديف التكحيد أمر اهلل تعالى باتباع ديفلذلؾ ، غى

كيككنكا ، كتربية األبناء عمى اإلسبلـ، ء أف يككنكا قدكة ألبنائيـ  باتباع ىذا الديففيجب عمى اآلبا
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو يجعمكىـ ممف يغير خمؽ اهلل كما بيف ذلؾ الك ، مكحديف مطيعيف هلل تعالى

ٍبدىافي كسمـ  د ثىنىا عى ٍبدي الم وً ، فيما أخرجو البخارم : حى نىا عى نى ، أىٍخبىرى : أىٍخبىرىًني ، عىًف الزٍُّىًرمٍّ ، ا ييكنيسي أىٍخبىرى قىاؿى
ٍبًد الر ٍحمىفً  مىمىةى ٍبفي عى ٍيرىةى ، أىبيك سى أىف  أىبىا ىيرى

ٍنوي  (4) م ـى: ، رىًضيى الم وي عى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي الم ًو صى قىاؿى

                                                           
، آية (1)  .30سكرة الرـك
 .174_172سكرة األعراؼ، اآلية  (2)
، 11/223، مرجع سابؽ، كانظر الرازم، مفاتيح الغيب، 3/577آف، معالـ التنزيؿ في تفسير القر أنظر البغكم،  (3)

، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة 2/144 مرجع سابؽ، كانظر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف
 ، مرجع سابؽ.21/85كالشريعة كالمنيج، 

بف أبي صعب بف منبو بف سعد بف ثعمبة بف سميـ بف أبك ىريرة: بف عامر بف عبد ذم الٌشرل بف ظريؼ بف عتاب  (4)
فيـ بف غنـ بف دكس بف عدناف بف عبد الم و بف زىراف بف كعب الدكسٌي، اختمؼ ًفي اسمو كاسـ أبيو اختبلفا كثيرا، 

اٍسميوي  فقيؿ: اسمو عبد الرحمف ٍبف صخر، كقيؿ: عبد الرحمف ٍبف غنـ، كقيؿ: عىبد الم و ٍبف عائذ، كقيؿ غير ذلؾ، كىافى 
م ـى  سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى اهي رىسيكؿي اهلًل صى ًد، فىسىم  كيٍنيىتيوي أىبيك اأٍلىٍسكى ، كى ٍبدى شىٍمسو اًىًمي ًة عى ٍيرىةى، كذلؾ  ًفي اٍلجى كىن اهي ًبأىًبي ىيرى ٍبدي اهلًل، كى عى
ا بىٍيفى ؛ألنو كجد أكالد ىرة فحمميا في كمو فقيؿ لي ما ىذه قاؿ ىرة قيؿ فأنت أبك ى ريرة.ككىافى رجبلن آدـ، بعيد مى

لىم ا أسمـ كىافى فقيرنا مف أصحاب الصفة، ذاؽ جيكعنا  ٍمرة، كى المنكبيف، ذا ضفيرتيف، أفرؽ الثنيتيف، يىخًضب شيبتو بالحي
ٍفاظ المعدكديف  كىافى أحد الحي في الصحابة. ركم لىوي كفاقة، ثيـ  استعممو عيمىر كغيره، ككلي إمرة المدينة في زمف ميعىاًكيىة، كى

نىٍحك مف خمسة آالؼ حديث كثبلث مائة كسبعيف حديثنا، في الصحيحيف، حدث أبك ىريرة أيضا عف أبي بكر، كعمر، 
 كالفضؿ بف العباس، كأبٌي بف كعب، كأسامة بف زيد، كعائشة، كبصرة الغفارٌم، ككعب األحبار. 

اس، كجابر، كأنس، ككاثمة بف األسقع. كمف كبار التابعيف: ركل عنو كلده المحرر، كمف الصحابة ابف عمر، كابف عب
مركاف بف الحكـ، كقبيصة بف ذؤيب، كغيرىـ، قاؿ البخارٌم: ركل عنو نحك الثمانمائة مف أىؿ العمـ، ككاف أحفظ مف 

زم، انظر الحافظ الم ركل الحديث في عصره. عاش أبك ىريرة ثمانيا كسبعيف سنة، تكفي أبك ىريرة سنة سبع كخمسيف
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مىى الًفٍطرىةً ) ٍكليكدو ًإال  ييكلىدي عى ا ًمٍف مى مى
سىاًنوً  ،(1) رىاًنًو أىٍك ييمىجٍّ دىاًنًو أىٍك يينىصٍّ ا تيٍنتىجي البىًييمىةي بىًييمىةن ، فىأىبىكىاهي يييىكٍّ كىمى

ٍمعىاءى  ٍدعىاءى ، جى ٍمًؽ الم ًو ، (ىىٍؿ تيًحسُّكفى ًفييىا ًمٍف جى مىٍييىا الى تىٍبًديؿى ًلخى : }ًفٍطرىةى الم ًو ال ًتي فىطىرى الن اسى عى ثيـ  يىقيكؿي
ـي{ذى  ًلؾى الدٍّيفي القىيٍّ

(2).(3) 
مف الكالديف يؤثر في  كالصحيح، الصادؽ فإف السمكؾ ائيـ في الخيراآلباء يجب أف يككنكا قدكة ألبن إف

 البيتصمي في ي ىكك  عمى سجادة الصبلة الطفؿ كالده نرل كيؼ يزاحـ فمثبلن ، األبناء أكثر مف الكبلـ
مف الحكمة في  ! كلعؿ ىذا يفعؿ!! إنو يفعؿ ما  وتكجيياتكيركع كيسجد كيتشيد دكف كممة كاحدة مف 

 كىذا ما أشار إليو   صبلة النافمة في البيت حيث ينظر األبناء إلى صبلة األب فيككف قدكة لو في ذلؾ
م دي ٍبفي اٍلميثىن ى فيما الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ د ثىنىا ميحى د ثىنىا يىٍحيىى، أخرجو مسمـ: حى ، بىٍيًد اهللً عىٍف عي ، حى

ًني نىاًفعه  : أىٍخبىرى م ـى ، رضي اهلل عنيما عىًف اٍبًف عيمىرى ، قىاؿى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : )اٍجعىميكا ًمٍف ، عىًف الن ًبيٍّ صى قىاؿى
ـٍ  ـٍ ًفي بيييكًتكي ًتكي بلى  (4).كىالى تىت ًخذيكىىا قيبيكرنا(، صى

كال يككف األب قدكة حسنة  ؤثر سمبيان في االبففإف السمكؾ السيئ مف األب  يكعمى العكس مف ذلؾ 
عف إقناع ابنو  يعجز مدخفال كاألب تارؾ الصبلة ال يستطيع إقناع ابنو بأداء الصبلة باألف لبلبف

ألنو !! كالبعد عف الكذب كاألب الكاذب ال يستطيع أف يعمـ ابنو الصدؽ إذا كاف يدخف بترؾ التدخيف
  مثمة.كغير ذلؾ مف األ ! البنو قدكةليس 

                                                                                                                                                                                

 =،34/366يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، تحقيؽ: د. بشار عكاد معركؼ، =
، كانظر أبك نعيـ األصبياني، أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد 1980 – 1400، ت1بيركت، ط –مؤسسة الرسالة 

، دار الكطف لمنشر، 4/1885يكسؼ العزازم،  معرفة الصحابة، تحقيؽ: عادؿ بف  بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف
  ـ، كانظر ابف حجر العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد 1998 -ىػ  1419، ت1الرياض، ط

 –، دار الكتب العممية 7/348اإلصابة في تمييز الصحابة، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد معكض، 
فيات   نظر الذىبي، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثمافىػ، كا 1415، ت1بيركت، ط تاريخ اإلسبلـ كىكى

 ـ 2003، ت1، دار الغرب اإلسبلمي، ط2/560المشاىير كىاألعبلـ، تحقيؽ: الدكتكر بشار عٌكاد معركؼ، 
ـ، كىىي القابمية لديف اٍلحؽ ًإٍذ لىك تركيكا كطبائعيـ لممعنى الفطرة: (1) ٍسبلى كا دينا آخر".العيني، أبك محمد " اإٍلً ا اٍختىاري

، دار إحياء 23/149عمدة القارم شرح صحيح البخارم،   محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى
 بيركت، دط، دت. –التراث العربي 

، آية  (2)  .30سكرة الرـك
ٍمًؽ الم ًو{البخارم، صحيح البخارم،  (3)  ، مرجع سابؽ.6/114، 4775حديث رقـ  بىابي }الى تىٍبًديؿى ًلخى
ًة   مسمـ (4) بلى المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، بىابي اٍسًتٍحبىاًب صى

 ، مرجع سابؽ.1/538، 777حديث رقـ  الن اًفمىًة ًفي بىٍيًتوً 
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قاؿ تعالى : ، كة سيئة ألبنائودكأف يككف ق كاهلل سبحانو  كتعالى نيى المؤمف أف يقكؿ غير ما يفعؿ

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن)

 (1).( هئ

أك يقكؿ ، كىذا إنكار عمى مف يعد كعدا، عمبلن  هكتخالفك  قكالن  اتقكلك ال ، المؤمنكف باهلل كرسكلو يا أييا
كخمؼ الكعد  كعند الناس كذلؾ، عند اهلل أشد البغض مبغكضان ك ، بيف أف جرمو عظيـيك ، وال يفي بك قكال 

ىدار لمصمحة ككرامة ككقت اآلخريف دليؿ عمى حب الذات )األنانية( خبلؿ بالثقة بيف األفراد ، كا  كا 
  (2).عمى كؿ حاؿ إال لعذر كجب الكفاء بالكعد كلذلؾ، كالجماعات

أك ، سكاء الكالديف مع أبنائيـ، يككف عممو خبلؼ قكلو ميو كسمـ عف أفكلذلؾ نيى الرسكؿ صمى اهلل ع
ساءة لؤلبناء كليذا الديف .، مةمع غيرىـ لما يترتب عف ذلؾ مف مفاسد عظي كجعؿ خمؼ الكعد مف كا 

ًبيعً  قاؿ:، صفات المنافقيف كما أخرج البخارم مىٍيمىافي أىبيك الر  د ثىنىا سي د ثىنىا ًإٍسمى ، حى : حى ٍعفىرو قىاؿى ، اًعيؿي ٍبفي جى
اًمرو أىبيك سييىٍيؿو  اًلًؾ ٍبًف أىًبي عى د ثىنىا نىاًفعي ٍبفي مى : حى ٍيرىةى ، عىٍف أىًبيوً ، قىاؿى م ى اهللي ، عىٍف أىًبي ىيرى عىًف الن ًبيٍّ صى
د ثى كىذىبى  : ًإذىا حى : ) آيىةي المينىاًفًؽ ثىبلىثه م ـى قىاؿى سى مىٍيًو كى ذىا كىعىدى أى ، عى افى (.، ٍخمىؼى كىاً  ذىا اٍؤتيًمفى خى كىاً 

كىذا النفاؽ 3
كىما:أكالن:نفاؽ في العقيدة:كىك أف يظير اإلنساف خبلؼ ما  افالنفاؽ األخبلقي؛ألف النفاؽ نكع:ىك

 كىذا كافر كمستقره يـك القيامة في الدرؾ األسفؿ مف النار. يبطف
النكع أقؿ مف النكع  كىذا، ء في الحديثكىك ما جا، ثانيان:نفاؽ في السمكؾ:كىك أنكاع منيا خمؼ الكعد

 .مثؿ الكافرجينـ  األكؿ فصاحبو ال يخمد في

                                                           
 .3، 2آية  سكرة الصؼ (1)
، مرجع 80_18/79الجامع ألحكاـ القرآف، ، مرجع سابؽ، كانظر القرطبي، 29/526، يبمفاتيح الغانظر الرازم،  (2)

، مرجع سابؽ، كانظر أبك السعكد العمادم، 7_20/3سابؽ، كانظر البقاعي، نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، 
جع سابؽ، كانظر ، مر 28/174، مرجع سابؽ، كانظر ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، 8/242تفسير أبي السعكد، 

 ، مرجع سابؽ.164_28/161الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 
 مرجع سابؽ. 1/16، 33حديث رقـ  صحيح البخارم، باب عبلمة المنافؽالبخارم،  (3)
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كاهلل سبحانو كتعالى أمرنا  كلممسمميف جميعان  إف األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ كانكا قدكة حسنة ألبنائيـ
ال ًذيفى ىىدىل الم وي  قاؿ تعالى: }أيكلىًئؾى كمنيا أف نككف قدكة حسنة ألبنائنا  قتدم بيـ في كؿ شيءنأف 

ـي اٍقتىًدٍه{. فىًبييدىاىي
(1)  

فاهلل جؿ جبللو يخاطب رسكلنا صمى اهلل عميو  هلل ال غيرىـ.إف األنبياء ىـ أىؿ اليدل الكامؿ مف ا 
فيـ القدكة ، كاتبع ىداىـ في الدعكة إلى تكحيد اهلل كعبادتو كاألخبلؽ الحميدة، بيـ اقتدكسمـ كيقكؿ لو 

، كنقاكة األصؿ، كصحة الديف، ككثرة العبادة، ألسكة الحسنة لمبشرية في سبلمة العقيدةالصالحة كا
ذا كا، كرفعة الشأف كالخمؽ كاستقامة المنيج كالطريؽ، كطيارة النسب كالمعدف ف ىذا أمر مف اهلل جؿ كا 

 حف جف)عالىفاألمة تبعان لو صمى اهلل عميو كسمـ في ذلؾ قاؿ ت، جبللو لمرسكؿ صٌمى اهلل عميو كسٌمـ

فيجب ، 2.(حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف

 (3).ذريتناعمينا اإلقتداء باألنبياء كالسعي في صبلح 

كىذا يقكدنا إلى دعكة اآلباء إلى مراعاة أحكاؿ أبنائيـ بحيث يحرصكف عمى أف يككنكا القدكة الحقيقية 
كال ، طالبو بتركو كالكالد مدمف عميوالكلد عف التدخيف أك ن يفعمى سبيؿ المثاؿ:ال يمكف أف ينتي، ليـ

 _كىكذا.بنتيا بمبس الحجاب كىي متبرجة ايمكف لؤلـ أف تقنع 

ال بد لمطفؿ مف قدكة في أسرتو ككالديو ألف األسرة ىي  التربية بالقدكةأعظـ كسائؿ التربية:  نستنتج أف
فؿ كسمككو كيؤثر بتصرفاتو في مشاعر الط، المحضف الذم يغرس في نفس الطفؿ أكؿ الغرس

تطبعيـ  لؤلبناء ىي التيقدكة فال، فيتشرب منذ طفكلتو المبادئ اإلسبلمية كينيج عمى نيجيا الرفيع
ذا رأل أمو ، فمتى يخرج الكلد محبان لمصبلة؟ إذا رأل أباه يصمي  معامبلتوك ـ كأخبلقو بطابع اإلسبل كا 

 تصمي.

 .عفيفة يا محبة لمحجاب ممتزمة بومتى تخرج البنت الصغيرة محبة لمحجاب كالعفة؟ إذا رأت أمك 

                                                           
 .90اآلية  سكرة األنعاـ (1)
 .21سكرة األحزاب، آية  (2)
، مرجع سابؽ، كانظر البغكم، معالـ التنزيؿ 7/282عقيدة كالشريعة كالمنيج، انظر الزحيمي، التفسير المنير في ال (3)

 ، مرجع سابؽ.2/142في تفسير القرآف، 
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ال  الكلد الذم يرل كالده يكذب فكعمى العكس مف ذلؾ إذا كانت القدكة سيئة ينشأ الكلد عمى السكء أل
 يمكف أف يتعمـ الصدؽ!

 كالكلد الذم يرل أمو تغش ال يمكف أف يتعمـ األمانة!

 كالكلد الذم يقسك عميو أبكه ال يمكف أف يتعمـ الرحمة كالتعاكف.

ذا رأل أمو غير ممتزمة، أباه راقصان متى يخرج الكلد راقصان؟ إذا رأل ك   كا 

 :1ًسبًط ًابًف التىعاكيذم  قاؿ الشاعر

 الرقُص  كميم فشيمـٌة أىِل البيتِ      اً ِف ضاربلمد إذا كـــان رُب البيتِ 
 

 المطمب السادس:صالح األبوة

ذا فسد اآلباء، صبلح األبناء مرتبط بصبلح اآلباءإف  فسد األبناء )كال يستقيـ الظؿ كالعكد أعكج(  كا 
ف الناظر إلى حاؿ البشرية عمى  ديف اهلل إنما كاف باتباع سنف الصد عف   مر العصكر يجد أفكا 

 فكاف مف الكاجب بياف أىمية صبلح اآلباء كأثرىـ عمى أكالدىـ.، اآلباء كاقتفاء أثرىـ

كتبقى فييـ دليبل عمى فضؿ االستقامة   بعدهفإف لصبلح المؤمف بركة عمى حياتو تمتد لذريتو مف 
 فبل تكاد تجد عبدا صالحا إال كترل في ذريتو لمسات الخير كاليداية  ككرامة أىؿ اإليماف عند اهلل

 كقد قص اهلل عمينا قصة الغبلميف اليتيميف في سكرة الكيؼ ككيؼ حفظيما اهلل  كالصبلح كاإليماف

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح)تعالى قاؿ كحفظ ليما كنزىما بصبلح كالدىما

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص

 (2).(حم جم هل مل خل حل جل مك لكخك حك جك مق حقمف خف

                                                           
شاعر  ىكمحمد بف عبيد اهلل بف عبد اهلل، أبك الفتح، المعركؼ بابف التعاكيذم أك سبط ابف التعاكيذم ابف التعاكذم: (1)

كلي فييا الكتابة في ديكاف   ـ1187ىػ / 583كتكفي فييا عاـ  ـ1125ق / 519العراؽ في عصره، كلد في بغداد عاـ 
المقاطعات، لو ديكاف شعر، كلو كتاب الحجبة كالحجاب، كاف أبكه مكلى اسمو )نيشتكيف( فسمي عبيد اهلل.انظر 

 رجع سابؽ.، م4/466كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف،  ، مرجع سابؽ، كانظر ابف خمكاف6/260الزركمي، األعبلـ، 
 .82آية  سكرة الكيؼ (2)
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كىافى  كاف لكلديف صغيريف يتيميف،فيفيد النص القرآني أف الحائط الذم أصمحو الرجؿ الصالح  اٍسميييمىا  كى
ًريـه  ـي كىصى بكىما كىك األب السابع ككاف أ مدفكف ليماككاف تحتو ماؿ ، 1في قرية ىي أنطاكية، أىٍصرى

، حتى يبمغ الغبلماف كماليما كتماـ نمكىما مدفكنا حفظا لماليمافأراد اهلل إبقاء ذلؾ الكنز ، حارجبل صال
، كأخذ ىذا الماؿ، إذ لك سقط الحائط لباف لممارة، كيستخرجا الكنز مف ذلؾ المكضع الذم عميو الجدار

لىًدهً  ًإف  ، لصبلح أبييما، مف اهلل  ليما رحمة كىذا لىدى كى لىدىهي كىكى ًح اٍلعىٍبًد كى بلى تىوي ، الم وى يىٍحفىظي ًبصى تىوي كىعىًشيرى كىًعٍترى
ٍكلىوي  ٍيرىاتو حى .، كىأىٍىؿى ديكى ـٍ ـى ًفيًي ا دىا ا يىزىاليكفى ًفي ًحٍفًظ الم ًو مى فىمى

(2) 

أب الغبلميف كاف  حتى الجيؿ السابع ألف، كمف بعده ف صبلح األب يحفظ األبناء في حياتونستنتج أ
 كما جاء في بعض الركايات؛ألنو كرد في بعض التفاسير أنو الجد السابع.، ىك األب السابع

كلذلؾ كاف السمؼ الصالح رضي اهلل عنيـ ؛كأرفعيا كأعبلىا، كأبقاىا فيذه الكسيمة أصمت الكسائؿ 
 3منيـ سعيد بف المسٌيبك ، فيعممكف بيا أبنائيـكحفظ  كأىميتيا في صبلح يعممكف قيمة ىذه الكسيمة

لىًدم فىأىًزيدي ًفي  قاؿ: كاف يزيد في صبلتو النافمة رجاء حفظ كلده فقد حيث مٍّي فىأىٍذكيري كى يصى ًإنٍّي ألى
ًتي بلى  .صى

                                                           
مدينة مف الثغكر الشامية كىي مف أعياف المدف عمى طرؼ بحر الرـك بالشاـ،بنتيا انطاكية بنت الرـك بف  أنطاكية: (1)

اليقف بف ساـ بف نكح، عميو السبلـ.انظر البكرم، أبك عبيد عبد اهلل بف عبد العزيز بف محمد، معجـ ما استعجـ مف 
ىػ، كانظر القزكيني، زكريا بف محمد بف  1403، ت3، عالـ الكتب، بيركت، ط1/200د كالمكاضع، أسماء الببل

 بيركت، دط، دت. –، دار صادر 150محمكد، آثار الببلد كأخبار العباد، ص
عة ، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشري11/39انظر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، (2)

، مرجع سابؽ، 211_3/210معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، ، كانظر البغكم، ، مرجع سابؽ13_16/11كالمنيج، 
، مرجع سابؽ، كانظر الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، 5/187كانظر ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، 

 ، مرجع سابؽ.2/742
ًلدى: سىًعٍيدي بفي الميسىيٍّ  ابف المسيب: (3) ًدٍينىًة، كي ـي أىٍىًؿ المى اًل ، عى م دو ، أىبيك ميحى ـي ، العىمى ـي ا ، اإًلمى ٍكًميُّ ٍزفو القيرىًشيُّ المىٍخزي ًب بًف حى

ٍيدى بفى ثى  ًمٌيان، كىزى ، كىعى سىًمعى: عيٍثمىافى ، كى ٍنوي، رىأىل عيمىرى تىا ًمٍف ًخبلىفىًة عيمىرى رىًضيى اهللي عى ، كىأى ًلسىنىتىٍيًف مىضى سىٍعدان، اًبتو بىا ميٍكسىى، كى
ًبٍيحو  ٍنوي: ًإٍدًرٍيسي بفي صى كىل عى ، كغيرىـ، رى سىٍعًد بًف عيبىادىةى، كىأىًبي ذرٍّ ، كى ٍف:ًببلىؿو كىل عى اًئشىةى، كغيرىـ، كىرى ٍيًد كىعى ، كىأيسىامىةي بفي زى

اًعٍيؿي بفي أيمىي ةى، كغيرىـ، كاف مف سادات التابعيف فقيا  ٍسمى ، كىاً  ككرعا كعبادة كفضبل كزىادة كعمما، مات سنة ثبلث الم ٍيًثيُّ
ٍعبدى، مشاىير عمماء األمصار كأعبلـ فقياء  كتسعيف.انظر ابف حباف، محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى

المنصكرة،  –، دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع 105األقطار، حققو ككثقو كعمؽ عميو: مرزكؽ عمى ابراىيـ، ص
 ، مرجع سابؽ.219_4/217ـ، كانظر الذىبي، سير أعبلـ النببلء،  1991 -ىػ  1411، ت1ط
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بركة عبادتو في الدنيا  ذريتو الرجؿ الصالح تشمؿف إف صبلح اآلباء ينفع األبناء في الدار اآلخرة
 جتيـ إلى أعمى درجة في الجنة لتقر عينو بيـ.بشفاعتو فييـ كرفع در   كاآلخرة

 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت)قاؿ اهلل تعالى:  

 (1).(مم ام يل ىل مل يك ىكمك لك

ف كانكا دكنو في العمؿ، ككرما، في المنزلة فضبل منو، أف اهلل سبحانو يرفع ذرية المؤمف إليو   ، كا 
محؽ اآلباء باألبناء إف كاف ىؤالء بشرط ككنيـ مؤمنيف. كمف باب أكلى ي، كتطيب نفسو، لتقر عينو

، كال ينقص ذلؾ مف عممو كمنزلتو، فيرفع ناقص العمؿ إلى منزلة كامؿ العمؿ، أحسف حاال مف آبائيـ
فضمو عمى اآلباء مف ك ، فضمو تعالى عمى األبناء ببركة عمؿ اآلباءمف كىذا ، لمتساكم بينو كبيف ذاؾ

 (2).ببركة دعاء األبناء

د ثىنىا يىًزيدي قاؿ:  أخرج أحمد بف حنبؿ مىمىةى ، حى م ادي ٍبفي سى نىا حى كدً ، أىٍخبىرى اًصـً ٍبًف أىًبي الن جي ٍف أىًبي ، عىٍف عى عى
اًلحو  ٍيرىةى ، صى : ، عىٍف أىًبي ىيرى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ةى ًلٍمعى )قىاؿى ؿ  لىيىٍرفىعي الد رىجى ٍبًد ًإف  اهللى عىز  كىجى

ن ةً  اًلًح ًفي اٍلجى : يىا رىبٍّ ، الص  لىًدؾى لىؾى ، فىيىقيكؿي : ًباٍسًتٍغفىاًر كى  3(.أىن ى ًلي ىىًذًه؟ فىيىقيكؿي

د ثىنىا يىٍحيىى ٍبفي أىيُّكبى أخرج مسمـ قاؿ: كلو شاىد في صحيح مسمـ قيتىٍيبىةي يىٍعًني اٍبفى سىًعيدو ، حى ٍجرو ، كى ، كىاٍبفي حي
د ثىنى  ٍعفىرو قىاليكا: حى اًعيؿي ىيكى اٍبفي جى ءً ، ا ًإٍسمى ًف اٍلعىبلى ٍف أىًبيوً ، عى ٍيرىةى ، عى م ى اهللي ، عىٍف أىًبي ىيرى أىف  رىسيكؿى اهلًل صى
م ـى  سى مىٍيًو كى : ، عى اًريىةو )قىاؿى دىقىةو جى ثىةو: ًإال  ًمٍف صى ميوي ًإال  ًمٍف ثىبلى ٍنسىافي اٍنقىطىعى عىٍنوي عىمى أىٍك ًعٍمـو ييٍنتىفىعي  ،ًإذىا مىاتى اإٍلً

اًلحو يىٍدعيك لىوي (.، ًبوً  لىدو صى أىٍك كى
4 

                                                           
 .21سكرة الطكر آية  (1)
، مرجع سابؽ، كانظر البغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، 7/433ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، انظر  (2)
، مرجع سابؽ، كانظر ابف عاشكر، 1/492رآف الكريـ، ، مرجع سابؽ، كانظر ابف قيـ الجكزية، تفسير الق292_4/291

، 71_27/67، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 13/131التحرير كالتنكير، 
 مرجع سابؽ.

، مرجع 16/356، 10610مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، باب مسند أك ىريرة رضي اهلل عنو، حديث رقـ ابف حنبؿ،  (3)
 سابؽ.

فىاًتًو، حديث رقـ مسمـ، صحيح مسمـ،  (4) ٍنسىافى ًمفى الث كىاًب بىٍعدى كى ؽي اإٍلً ا يىٍمحى  ، مرجع سابؽ.3/1255، 1631بىابي مى
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دُّدي اٍلثكىاًب لىوي ًإال  ًفي ىىًذًه اأٍلىٍشيىاًء الث   يىٍنقىًطعي تىجى ٍكًتًو كى ثىًة ًلكىٍكًنًو كىافى سىبىبىيىا أم :"أىف  عىمىؿى اٍلمىيًٍّت يىٍنقىًطعي ًبمى بلى
لىدى  اًريىةي". أبيوًمٍف كىٍسب  فىًإف  اٍلكى دىقىةي اٍلجى كىذىًلؾى الص  م فىوي ًمٍف تىٍعًميـو أىٍك تىٍصًنيؼو كى ـي ال ًذم خى كىذىًلؾى اٍلًعٍم كى

1 

 المطمب الثاني:الدعاء المطمب السابع:

إف في القرآف آيات كثيرة في الحٌث عمى الدعاء هلل تعالى كفي كؿ ظرؼ، ككعد رباني باالستجابة  

يذاف   مغجغ مع جع مظ حط مض)كاهلل عز كجؿ يقكؿ: بأنو قريب إليو لمف يدعكه، كا 

 2.( مقحق مف خف حف جف

لىٍيسى بىٍينىييمىا شىٍرطه   ابىًة، كى جى ـٍ ًباإٍلً اًء كىكىعىدىىي ـٍ ًبالدُّعى سىم اهي ًعبىادىةن، ، أىمىرىىي مىٍيًو كى اًء كىخىص  عى فىأىمىرى تىعىالىى ًبالدُّعى
 .  كىكىعىدى ًبأىٍف يىٍستىًجيبى لىييـٍ

نٍّي قىًريبه تمثيؿ لحالو في سيكلة إجابتو لمف دعاه كسرعة إنجاحو حاجة مف سألو بحاؿ مف قرب فىإً 
، كىالى يىٍشغىميوي عىٍنوي شىٍيءه، بىٍؿ ىيكى سىًميعي  مكانو، فإذا دعى أسرعت تمبيتو، كأىن وي تىعىالىى الى ييًخيبي ديعىاءى دىاعو

ًفيًو تىٍرًغيبه ًفي الدُّعىا اًء. كى ًء، كىأىن وي الى يىًضيعي لىدىٍيًو تعالىالدُّعى
كعمييـ أف يدعكه كال يستعجمكه. فيك يقدر  

 3االستجابة في كقتيا بتقديره الحكيـ.
ٍف أىًبي ميكسىى  -أخرج البخارم:  ، عى ، عىٍف أىًبي عيٍثمىافى ، عىٍف عىاًصـو د ثىنىا سيٍفيىافي ، حى م دي ٍبفي ييكسيؼى د ثىنىا ميحى حى

مىى كى  األىٍشعىًرمٍّ  ٍفنىا عى ، فىكين ا ًإذىا أىٍشرى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : كين ا مىعى رىسيكًؿ الم ًو صى ٍنوي، قىاؿى ، ىىم ٍمنىا رىًضيى الم وي عى ادو
: )يىا أىيُّيىا الن اسي  م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كىب ٍرنىا اٍرتىفىعىٍت أىٍصكىاتينىا، فىقىاؿى الن ًبيُّ صى ـٍ الى  كى ، فىًإن كي ـٍ مىى أىٍنفيًسكي اٍربىعيكا عى

دُّهي( تىعىالىى جى ، تىبىارىؾى اٍسميوي كى ـٍ ًإن وي سىًميعه قىًريبه اًئبنا، ًإن وي مىعىكي ـ  كىالى غى  .(4)تىٍدعيكفى أىصى

                                                           
 ، مرجع سابؽ.11/85المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، النككم،  (1)
 .186آية  سكرة البقرة (2)
، مرجع سابؽ، كانظر  القرطبي، الجامع 229_1/228ئؽ غكامض التنزيؿ، انظر الزمخشرم، الكشاؼ عف حقا (3)

، مرجع سابؽ، كانظر 507_1/506، مرجع سابؽ، كانظر ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، 2/309ألحكاـ القرآف، 
ر ، مرجع سابؽ، كانظ2/179التحرير كالتنكير،  ، مرجع سابؽ، كانظر ابف عاشكر1/173قطب، في ظبلؿ القرآف، 

 ، مرجع سابؽ.153_2/151الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 
ٍكًت ًفي الت ٍكًبيًر، حديث رقـالبخارم، صحيح البخارم،  (4) ٍفًع الص  ا ييٍكرىهي ًمٍف رى  ، مرجع سابؽ.4/57، 2992بىابي مى
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دعكف ي عباد اهلل ،فالمسمـ أف يدعك اهلل أف يرزقو الكلد الصالح الذم ينفعو في حياتو كبعد مماتو فعمى

 ىي ني مي)اهلل كيسألكنو الذرية الصالحة فقد قاؿ سبحانو كتعالى في كصؼ عباد الرحمف: 

  1.(هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
هلل، يسركف بمكانتيـ كتقٌر عيكنيـ بيـ فعف محمد بف كعب:  بادان سألكا ربيـ أف يرزقيـ أزكاجا كأعقابا ع

ـٍ ليس شيء أقٌر لعيف المؤمف مف أف يرل زكجتو كأكالده م دىىي ًتٍمؾى اٍلقير ةي ًىيى أىٍف ييشىاًىديكا أىٍكالى طيعيف هلل، كى
ٍنسىافى ًإذىا بيكًرؾى لىوي ًفي ذىًلؾى أىف  اإٍلً مىى اٍلعيبيكًدي ًة، كى ييـٍ ميًطيًعيفى ميٍؤًمًنيفى ميكىاًظًبيفى عى لىًدًه قىر ٍت  كىأىٍزكىاجى كى اًلًو كى مى

ت   ٍينيوي ًبأىٍىًمًو كىًعيىاًلًو، حى ٍكطىةو عى نىظىرو كىحى مىاؿو كىًعف ةو كى اًنيُّوي ًمٍف جى ةه اٍجتىمىعىٍت لىوي ًفييىا أىمى ٍكجى ى ًإذىا كىانىٍت ًعٍندىهي زى
ظىاًئًؼ الدٍّيًف كىالدٍُّنيىا، لىـٍ  مىى كى ًة، ميعىاًكنيكفى لىوي عى مىى الط اعى اًفظيكفى عى ي ةه ميحى ٍكًج يىٍمتىًفٍت ًإلى  أىٍك كىانىٍت ًعٍندىهي ذيرٍّ ى زى

ا تىرىل، فىذىًلؾى ًحي ٍينيوي ًإلىى مى ظىًة، كىالى تىٍمتىدُّ عى حى ٍينيوي عىًف اٍلميبلى لىًدًه، فىتىٍسكيفي عى دٍّ كىالى ًإلىى كى فى قير ًة اٍلعىٍيًف، أىحى
سيكيكًف الن ٍفًس. فإف  المؤمفى إذا ساعده أىميو في طا قمبيو كتقرُّ ة اهلل عز  كجؿ  كشارككه فييا ييسرُّ بيـ عكى

بيـ عينيو لما يشاىديه مف مشايعتيـ لو في مناىًج الدٍّيًف كتكقًُّع لحكًقيـ بو في الجن ة حسبما كعد بقكلو 
، سألكا أف يمحؽ اهلل بيـ أزكاجيـ كذريتيـ في الجنة ليتـ ليـ سركرىـ. ـٍ ذيٌري تىييـٍ ٍقنىا ًبًي تعالى أىٍلحى

لذلؾ ؛2
 :_عدة مسائؿ، كمنياكفيو يجب الدعاء بصبلح الذرية 

 المسألة األولى:الدعاء قبل وجود األوالد

 أواًل: سؤال اهلل الذرية الصالحة:

 حم)فيذا العمؿ دأب األنبياء كالمرسميف، كعباد اهلل الصالحيف كما قاؿ تعالى في زكرياعميو السبلـ: 

حيف أف مف صفاتيـ ككما حكى عف الصال (3).(جه ين ىن منخن حن جن يم ىم مم خم

 .(4) (هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي): أنيـ يقكلكف 

                                                           
 .74آية  سكرة الفرقاف (1)
، مرجع سابؽ، كانظر الرازم، مفاتيح الغيب، 3/296امض التنزيؿ، انظر الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غك  (2)
، مرجع سابؽ، كانظر أبك السعكد العمادم، 13/82، مرجع سابؽ، كانظر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، 5/337

 ، مرجع سابؽ.6/231تفسير أبي السعكد، 
 .38سكرة آؿ عمراف، آية  (3)
 .74آية  سكرة الفرقاف (4)
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 جه ين ىن منخن حن جن يم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل): قاؿ تعالى

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه

 (1).(نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

ـي، فىاًكيىةى الشٍّتى  مىٍييىا الس بلى ، عى ـى ـي، أىف  الم وى تىعىالىى يىٍرزيؽي مىٍريى مىٍيًو الس بلى ٍيًؼ، اًء لم ا رىأىل زىكىًري ا، عى ًفي الص 
عيؼى كىكىىىف ًمٍنوي  ا كىًبيرنا قىٍد ضى ٍف كىافى شىٍيخن لىًد، كىاً  ٍيًؼ ًفي الشٍّتىاًء، طىًمعى ًحينىًئذو ًفي اٍلكى فىاًكيىةى الص    اٍلعىٍظـي، كى

اًقرنا، لىًكن وي مى  ٍف كىانىًت اٍمرىأىتيوي مىعى ذىًلؾى كىًبيرىةن كىعى ب وي، فدخؿ المحراب عى ىىذىا كيمًٍّو كىاٍشتىعىؿى رىٍأسيوي شىٍيبنا، كىاً  دىعا رى
ا رىًضيًّا اًلحن لىدنا ميبىارىكنا تىًقيًّا صى ، أىٍعًطًني ًمٍف ًعٍنًدؾى كى ب وي، قاؿى  يىا رىبٍّ نىاجىى رى ، فاستجاب كغٌمؽ األبكاب كى

 (2)اهلل لو كرزقو يحيى عميو السبلـ.
 ثانيًا: النية

كذلؾ مثؿ  كم الكالداف أف يككف ىذا الجنيف صالحا طائعان هلل تعالىكالنية تبدأ كالجنيف في بطف أمو فين

 مبخب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري)امرأة عمراف، قاؿ تعالى: 

   3.(مت خت حت جت هب

كاذكر كقت أف قالت امرأة عمراف كىي أـ مريـ كاسميا حنة بنت فاقكد، ككانت عاقرا لـ تمد، كاشتاقت 
كلدا، فاستجاب اهلل دعاءىا، فمما تحققت الحمؿ قالت: رب إني نذرت لمكلد، فدعت اهلل تعالى أف ييبيا 

لؾ ما في بطني خالصا لكجيؾ الكريـ، متفرغا لمعبادة كخدمة بيت المقدس ككاف ذلؾ جائزا في 
رى  ان شريعتيـ، ككاف عمى الكلد الطاعة. كلـ تكف تعمـ ما في بطنيا أذكر  رٍّ ري ًإذىا حي ر  أـ أنثى، ككىافى اٍلميحى

عً  ي ري إف أحب جي ، ثيـ  ييخى ميـى ت ى يىٍبميغى اٍلحي ؿى في الكنيسة يقكـ عمييا يكنسيا كيخدميا كال يبرح مقيما عمييا حى
لىـٍ  ، كى ـٍ يىكيٍف لىوي ذىًلؾى ٍف أىرىادى أىٍف يىٍخريجى بىٍعدى الت ٍخًييًر لى ٍيثي شىاءى، كىاً  ٍف أىحىب  ذىىىبى حى ده ًمفى أقاـ فييا كىاً    يىكيٍف أىحى

                                                           
 .39، 38ؿ عمراف، آيةسكرة آ (1)
تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ ، مرجع سابؽ، كانظر السعدم، 2/37تفسير القرآف العظيـ،  انظر ابف كثير(2)

، مرجع سابؽ، كانظر 1/435، مرجع سابؽ، كانظر البغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، 129المناف، ص
، مرجع سابؽ، كانظر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، 1/359، الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ

 ، مرجع سابؽ.4/73
 .35سكرة آؿ عمراف، آية  (3)
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ؽي الٍ  ٍطبلى ، كىاً  رنا ًإال  اٍلًغٍممىافي ر  ـٍ يىكيٍف ميحى لى ٍقًدًس، كى مىى اأٍلىٍنًبيىاًء كالعمماء إال مف نسمو محٌرر ًلبىٍيًت اٍلمى ًر عى ر  ميحى
رى مً  رٍّ ٍقًدًس فىكىأىن وي حي ًة بىٍيًت اٍلمى ميصى ًلًخٍدمى ؽي تىٍشًريؼو أًلىن وي لىم ا خى ٍعنىى ًإٍطبلى قيييكًدىىا ًإلىى ىىذىا اٍلمى ٍف أىٍسًر الدٍُّنيىا كى

ا ًفي بىٍطًنيىا ـى مى ٍريى ُـّ مى رىٍت أى ر  ي ًة ًعبىادىًة الم ًو تىعىالىى، فىحى رٍّ حي
كدعت اهلل أف يتقبؿ منيا ىذا النذر، كىك السميع  

خبلصو.  (1)لكؿ قكؿ كدعاء، العميـ بنية صاحبو كا 

 ا النذر أـ ال؟فماذا كانت النتيجة ىؿ تقبؿ اهلل سبحانو ىذ

 جض مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت)قاؿ تعالى

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض

 خن حن جن ممخم حم جم هل مل خل حل جل مكلك خك حك جك مق

  2.(مث هت مت هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه مه جههن من

ٍعتييا أيٍنثى " يىٍعًني أىف  اأٍليٍنثىى الى تى   ـى قىالىٍت:" رىبٍّ ًإنٍّي كىضى ٍريى عىٍت مى ًة اٍلكىًنيسىةً فىمىم ا كىضى ٍصميحي ًلًخٍدمى
فخافت  

 خض حض جض مصخص حص مس)أف ال يقبؿ اهلل عز كجؿ  نذرىا حيث أف البنت كما قالت 

كخدمة المسجد  ،أم في القكة كالجمد في العبادة  (جف مغ جغ مع جع مظ حط مض

كًقيىا ثي  األقصى ري ٍت ًبيىا كلـ تكف األنثى عندىـ محررة لخدمة البيت، كبعد ذلؾ لىف ٍتيىا أـ مريـ ًفي خي رىجى ـ  خى
اًحًب صى  ـٍ كىصى اًمًي كىانىًت اٍبنىةى ًإمى ـٍ ميًقيميكفى ًبًو، كى ٍتيىا ًإلىى اٍلعيب اًد ال ًذيفى ىي م مى ـٍ فىتىنىازىعيكا ًإلىى اٍلمىٍسًجًد فىسى ًتًي بلى

كىفى  اًعيىا كى ـٍ بىٍعدى رىضى ٍتيىا ًإلىٍيًي م مى ـٍ تىنىازىعيكا ًفييىا، كىالظ اًىري أىن يىا ًإن مىا سى الىًة ًمٍثًميىا ًفي ًصغىًرىىا ثيـ  لىم ا دىفىعىٍتيىا ًإلىٍيًي
كىًري ا نىًبٌييـ ًفي ذلؾ الكقت ككفميا. كىافى زى ـٍ يىٍكفيمييىا، كى ًفي أىيًٍّي
(3) 

بنتيا لخدمة بيت المقدس كذلؾ  اغ رُّ فى ككانت النتيجة أف اهلل  سبحانو كتعالى قبؿ نذر أـ مريـ كتى   

 هت) قاؿ اهلل  عز كجؿ: كالرعاية كتعيدىا بالعناية بؿ كأنشأ مريـ إنشاءن صالحان  :نيتيا الصالحة بسب

                                                           
، مرجع سابؽ، كانظر الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ 1/431معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، انظر البغكم،  (1)

، مرجع سابؽ، كانظر القرطبي، الجامع 8/203يب، ، مرجع سابؽ، كانظر الرازم، مفاتيح الغ1/355غكامض التنزيؿ، 
 ، مرجع سابؽ.3/232، مرجع سابؽ، كانظر ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، 4/66ألحكاـ القرآف، 

 .37، 36سكرة آؿ عمراف، آية  (2)
طبعة ، م371_2/368قصص األنبياء، تحقيؽ: مصطفى عبد الكاحد،   أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر  انظرابف كثير (3)

 ـ 1968 -ىػ  1388، ت1القاىرة، ط –دار التأليؼ 
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 مض خض حض جض مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث

 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط

 ٰه مه جههن من خن حن جن ممخم حم جم هل مل خل حل جل مكلك خك

 يـفالنية الحسنة كانت سببان لقبكؿ نذر أـ مر   (مث هت مت هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي

 كسبب لعناية اهلل  عز كجؿ  العظمى في تربية مريـ عمييا السبلـ، كسببان في صبلح مريـ كذريتيا.
كدعاة  فمذلؾ يجب أف نصحح النية في تربية أكالدنا، فننكم أف يككف أكالدنا أكلياء اهلل، عمماء عامميف

 إلي اهلل مخمصيف صالحيف .

 الدعاء قبل وضع البذرة ثالثًا:

أما ثاني التحصينات فتككف عند معاشرة الزكجة كمباشرتيا ،الذرية صبلحيف لضماف كذلؾ أكؿ تحص
ثـ يكبر  ،كيقرأ قؿ ىك اهلل أحد أكالن  ،عند الجماع، فإذا أتى الرجؿ امرأتو ييٍستىحىبُّ أف يبدأ باسـ اهلل تعالى

تخرج ذلؾ مف  الميـ اجعميا ذرية طيبة إف كنت قدرت أف ،كيقكؿ: باسـ اهلل العمي العظيـ ،كييمؿ
ذا رزقو اهلل مكلكدنا كاف مف الذرية الصالحة إف  ،فإذا أٌدل ذلؾ الزكج فقد استبرأ لدينو كعرضو ،صمبي كا 

 (1)شاء اهلل تعالى.

عف  -يعني سميماف بف حياف  -حد ثنا عثمافي بفي أبي شيبةى كعبدي اهلل بف سعيد، قاال: حد ثنا أبك خالد 
قاؿ: )إذا  -صم ى اهلل عميو كسمـ  -عف أبيو عف جدٍّه، عف النبي   ابف عجبلف، عف عمرك بف شعيب،

بىٍمتىيا عميو، كأعكذي ًبؾى  ٍيرى ما جى ٍيرىىا، كخى تزكج أحديكيـ امرأةن أك اٍشتىرل خادمان، فٍميىقيٍؿ: الميـ إني أساليؾ خى
ٍذ ًبذيٍركةى  ذا اٍشتىرىل بعيران فميأخي  (2)سىناًمًو، كليقؿ ًمٍثؿى ذلؾ(. مف شىرٍّىا، كشىرٍّ ما جبمتىيا عميو، كا 

رابعان: الدعاء لمذرية عند الحمؿ كالكالدة : كتستمر ىذه الكسيمة في عطائيا ما استمر المربي الداعي 
بالدعاء لذريتو عند الحمؿ كالكالدة كفي كؿ مرحمة مف مراحؿ عمره كحياتو، كمف أكثر مف الدعاء 

                                                           
 ، مرجع سابؽ.103المرسي، مف قضايا التربية الدينية في المجتمع اإلسبلمي، ص (1)
سنف أبي داكد، تحقيؽ: شعىيب األرنؤكط   أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شدادبف األشعث،  (2)
م د كاًمؿ قره بممي، با - ىػ  1430، ت1، دار الرسالة العالمية، ط3/488، 2160ب في جامع النكاح، حديث رقـ محى
ـ، حكـ عميو األلباني كقاؿ حديث حسف، التبريزم، محمد بف عبد اهلل الخطيب العمرم، مشكاة المصابيح،  2009 -

بيركت،  –اإلسبلمي ، المكتب 2/755، 2446تحقيؽ: محمد ناصر الديف األلباني، باب الفصؿ الثاني، حديث رقـ 
 .1985، ت3ط
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ففي الحديث قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :   كالبركةألبنائو كثر اهلل لو فييـ الصبلح كالخير 
)ما عمى األرض مسمـ يدعك اهلل بدعكة إال آتاه اهلل إياىا أك صرؼ عنو مف السكء مثميا ما لـ يدع بإثـ 

 (1)أك قطيعة رحـ ما لـ يعجؿ يقكؿ: قد دعكت كدعكت فمـ يستجب لي(.

ة كاالستعاذة مف الشيطاف الرجيـ فأنجبتيا مباركة طيبة كفي القرآف دعت أـ مريـ لحمميا بالخير كالبرك
 صديقة قانتة عابدة مف خيرة نساء الدنيا كأصمحيف كأكمميـ خمقا كعقبل.

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف) قػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى:

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن منزن رن

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مبخب

 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مصخص حص

 ممخم حم جم هل مل خل حل جل مكلك خك حك جك مق حق مف

  (2).(مث هت مت هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه مه جههن من خن حن جن

 المسألة الثانية:االستعانة باهلل عمى تربيتيم 

ف خذؿ كككؿ إلى نفسو فإنو   إذا أعاف اهلل العبد عمى تربية أكالده، كسدده ككفقو أفمح كأنجح، كا 
 :سيخسر كيككف عممو كباال عميو، كما قيؿ

 إذا صح عون الخالق المرء لم يجد *** عسيرا من اآلمال إال ميسرا

  ككما قيؿ :

  إذا لم يكن عون من اهلل لمفتى *** فأول ما يجني عمى اجتياده

                                                           
، 2/985، 5637حديث رقـ  األلباني، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، صحيح الجامع الصغير كزياداتو (1)

 دت.تحكـ عميو األلباني :حسف. المكتب اإلسبلمي، دط
 .37_33اآلية سكرة آؿ عمراف (2)
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فاهلل جؿ جبللو خير معيف، كخير حافظ كككيؿ، فمييطمب العكف منو، كيتككؿ عميو كييسأؿ، فقد دلنا 

 ني مي)ية فقاؿ حاكيان عف عباد الرحمف: بلح الذر سبحانو عمى أخمص دعاء كأجمعو في ص

  (1).(هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 هئ مئ{ أم: قرنائنا مف أصحاب كأقراف كزكجات، }خئ حئ جئ يي ىي ني مي }

 { أم: تقر بيـ أعيننا.جب

ذا استقرأنا حاليـ كصفاتيـ عرفنا مف ىمميـ كعمك مرتبتيـ أنيـ ال تقر أعينيـ حتى يركىـ مطيعيف  كا 
ميف عامميف كىذا كما أنو دعاء ألزكاجيـ كذرياتيـ في صبلحيـ فإنو دعاء ألنفسيـ ألف نفعو لربيـ عال

يعكد عمييـ كليذا جعمكا ذلؾ ىبة ليـ فقالكا: }ىىٍب لىنىا{ بؿ دعاؤىـ يعكد إلى نفع عمكـ المسمميف ألف 
 (2).ح كثير ممف يتعمؽ بيـ كينتفع بيـبصبلح مف ذكر يككف سببا لصبل

لؤلبناء بصبلح الديف كالدنيا كليس الدعاء بالصبلح قاصرا عمى صبلح آخرتيـ بؿ تعييف  تعاىد الدعاء
الدعاء بصبلحيـ العاـ في الدنيا كاآلخرة كصبلح أمكرىـ في الكسب كالعمـ كالعافية كالخير كمو فإف 

ـ في دعائو ذلؾ مف الفقو الذم ىدل اهلل إليو أنبياءه كالصالحيف مف عباده كما كاف إبراىيـ عميو السبل
ًمٍف  ـى الص بلًة كى ًقي ألبنائو بؿ كذريتو مف نسمو حيف دعا بدعكات مباركة كثيرة منيا: )رىبٍّ اٍجعىٍمًني مي

ٍرعو  ٍيًر ًذم زى ي ًتي ًبكىادو غى ب نىا ًإنٍّي أىٍسكىٍنتي ًمٍف ذيرٍّ اًء( كدعاؤه أيضا: )رى تىقىب ٍؿ ديعى ب نىا كى ي ًتي رى  ًعٍندى بىٍيًتؾى  ذيرٍّ
ـٍ ًمفى الث مىرى  ٍقيي ـٍ كىاٍرزي ب نىا ًلييًقيميكا الص بلةى فىاٍجعىٍؿ أىٍفًئدىةن ًمفى الن اًس تىٍيًكم ًإلىٍيًي ر ـً رى كف( اٍلميحى ـٍ يىٍشكيري اًت لىعىم يي

(ال يزاؿ خيره يفيض عمى  فمؤل اهلل المكاف خيرا كبركة كأفاض فيو أعذب ماء كأطيبو كأبركو)بئر زمـز
 .. لى اليـكمف حكلو إ

 المسألة الثالثة:الدعاء ليم وتجنب الدعاء عمييم 

كالديف فإف كانكا صالحيف دعى  يجب الدعاء لؤلبناء بالخير كالصبلح كالتكفيؽ كالسداد في أمر الدنيا 
ف كانكا طالحيف دعى ليـ باليداية كالتسديد، كيجب الحذر كؿ الحذر مف الدعاء  ليـ بالثبات كالمزيد، كا 

ف الدعاء عمى األبناء مما نيى ك  إنيـ إذا فسدكا كانحرفكا فإف الكالديف أكؿ مف يكتكم بذلؾعمييـ؛ ف ا 

                                                           
 .74آية  سكرة الفرقاف (1)
 ، مرجع سابؽ.587مف في تفسير كبلـ المناف، تيسير الكريـ الرحالسعدم، (2)
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م ى اهللي  النبي صمى اهلل عميو كسمـ عنو فقدأخرج مسمـ عف جابر رضي اهلل عنو ًسٍرنىا مىعى رىسيكًؿ اهلًل صى
، كىىيكى يىٍطميبي الٍ  م ـى ًفي غىٍزكىًة بىٍطًف بيكىاطو سى مىٍيًو كى كىافى الن اًضحي يىٍعتىًقبيوي ًمن ا عى ، كى يىًني  ك اٍلجي مىٍجًدم  ٍبفى عىٍمرو

ًكبىوي  وي فىرى مىى نىاًضحو لىوي، فىأىنىاخى اًر عى ؿو ًمفى اأٍلىٍنصى ٍقبىةي رىجي ٍمسىةي كىالسٍّت ةي كىالس ٍبعىةي، فىدىارىٍت عي ، ثيـ  بىعىثىوي فىتىمىد فى اٍلخى
مىٍيًو بىٍعضى الت مىدُّ  ًعفي عى م ـى: )مىٍف ىىذىا البل  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ًف، فىقىاؿى لىوي: شىٍأ، لىعىنىؾى اهللي، فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى

مىى أىٍنفيسً  ، الى تىٍدعيكا عى ٍمعيكفو ٍبنىا ًبمى ٍنوي، فىبلى تىٍصحى : )اٍنًزٍؿ عى : أىنىا، يىا رىسيكؿى اهلًل قىاؿى ، كىالى بىًعيرىهي؟( قىاؿى ـٍ تىٍدعيكا  كي
، الى تيكىاًفقيكا ًمفى اهلًل سىاعىةن ييٍسأىؿي ًفييىا عىطىاءه، فىيىٍستى  ـٍ مىى أىٍمكىاًلكي ، كىالى تىٍدعيكا عى ـٍ ًدكي مىى أىٍكالى (.عى ـٍ ًجيبي لىكي

(1) 

كلكف ال ينبغي أف يمجأ الكالداف في ىذا الحاؿ  إلساءة بعض األبناء أك عقكقيـ فإف الكالديف قد يغضبا
كليتذكر الكالداف   كيتألـ إف أصاب أبناءىما مكركه  اء عمى األبناء؛ فإنيما أكؿ مف يكتكمإلى الدع

فقد أخبر النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف   دائمان أف دعكة الكالد لكلده، أك عميو ىي مما يستجاب
: م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : قىاؿى الن ًبي  صى ٍيرىةى قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى ، الى شىؾ   ذلؾ:عى ابىاته لىييف  ثي دىعىكىاتو ميٍستىجى )ثىبلى

لىًدًه(. مىى كى دىٍعكىةي اٍلكىاًلًد عى دىٍعكىةي اٍلميسىاًفًر، كى ، كى : دىٍعكىةي اٍلمىٍظميكـً ًفيًيف 
(2) 

كقد   كقد تككف إجابة الدعكة عمى الكلد سببا في مزيد مف العقكؽ كالفساد لمف دعي عميو مف األكالد
ى عبد اهلل بف المبارؾ رحمو اهلل يشكك إليو عقكؽ كلده فسألو ابف المبارؾ: أدعكت عميو؟ جاء رجؿ عم

ذىب فقد أفسدتو.كىذا الجكاب منو يدؿ عمى سعة عممو رحمو اهلل فإف الدعاء عمى إقاؿ:نعـ. قاؿ 
عمى  كأكؿ مف يشتكي ىذا العقكؽ ىك مف تسرع بالدعاء  األكالد لف يزيدىـ إال فسادا كعنادا كعقكقا

 (3).األكالد

كال يستقيـ أف يبذؿ المسمـ قصارل جيده في الدعاء لذريتو كأبنائو بالخير كالصبلح ثـ في لحظة 
غضب كاضطراب ينسؼ ما بناه بالدعاء عمييـ بما لك استجيب لو في ذلؾ لكانكا مف اليالكيف ! كلقد 

                                                           
ًة أىًبي اٍليىسىًر، حديث رقـ   صحيح مسمـ مسمـ (1) ًقص  اًبرو الط ًكيًؿ كى ًديًث جى  ، مرجع سابؽ.4/2340، 3009بىابي حى
ؽ عميو: صحيح األدب المفرد لئلماـ البخارم، حقؽ أحاديثو كعم  محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرةالبخارم،  (2)

 -ىػ  1418، ت4، دار الصديؽ لمنشر كالتكزيع، ط43ص 24/32رقـ  باب دعكة الكالديف  محمد ناصر الديف األلباني
 ـ، حكـ عميو األلباني كقاؿ حديث حسف. 1997

اًئًب الدُّعاء،  انظر، الربعي،  (3) ، 1ط، دار القاسـ لمنشر، الرياض، 11_9خالد بف سميماف بف عمي الربعي، ًمٍف عىجى
ـ، كانظر البدر، عبد الرزاؽ بف عبد المحسف البدر، كتاب الذكر كالدعاء في ضكء الكتاب  2002 -ىػ  1423ت

ىػ، كانظر، 1422، ت1المممكة العربية السعكدية، ط -، كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 34كالسنة، 
 ، مرجع سابؽ.34، 19باء، العدكم، فقو تربية األبناء كطائفة مف نصائح األط
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يما أخرج مسمـ : ًسٍرنىا مىعى رىسيكًؿ النفس كالكلد ف ىكجو النبي صمى اهلل عميو كسمـ إلى عدـ الدعاء عم
، كى  يىًني  ك اٍلجي ، كىىيكى يىٍطميبي اٍلمىٍجًدم  ٍبفى عىٍمرو م ـى ًفي غىٍزكىًة بىٍطًف بيكىاطو سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كىافى الن اًضحي اهلًل صى

ٍقبىةي  ٍمسىةي كىالسٍّت ةي كىالس ٍبعىةي، فىدىارىٍت عي ًكبىوي، ثيـ   يىٍعتىًقبيوي ًمن ا اٍلخى وي فىرى مىى نىاًضحو لىوي، فىأىنىاخى اًر عى ؿو ًمفى اأٍلىٍنصى رىجي
مى  م ى اهللي عى مىٍيًو بىٍعضى الت مىدًُّف، فىقىاؿى لىوي: شىٍأ، لىعىنىؾى اهللي، فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى م ـى: )مىٍف ىىذىا بىعىثىوي فىتىمىد فى عى سى ٍيًو كى

ًعفي بىًعيرىهي؟(قىا ، كىالى البل  ـٍ مىى أىٍنفيًسكي ، الى تىٍدعيكا عى ٍمعيكفو ٍبنىا ًبمى ٍنوي، فىبلى تىٍصحى : )اٍنًزٍؿ عى : أىنىا، يىا رىسيكؿى اهلًل قىاؿى ؿى
، الى تيكىاًفقيكا ًمفى اهلًل سىاعىةن ييٍسأىؿي ًفييىا عىطىاءه، ـٍ مىى أىٍمكىاًلكي ، كىالى تىٍدعيكا عى ـٍ ًدكي مىى أىٍكالى ًجيبي فىيىٍستى  تىٍدعيكا عى

.) ـٍ لىكي
(1) 

 طاعة الوالدين المطمب الثامن:

جابة  كتنزؿ البركات سبب تفريج الكربات فيك، كاآلخرةفي الدنيا  السعادة إف بر الكالديف طريؽ كا 
، كالحناف، العطؼالكالديف مصدر ك  كىك طريؽ إلى الجنة، كتطيب الحياة، بو ينشرح الصدر، الدعكات

كال  كليس في الناس أعظـ إحسانان ، يفكؽ كؿ جميؿكجميميما ، زلكمعركفيما ال يجا، فحقيما عظيـ
 .أكثر فضبلن مف الكالديف

في كصؼ نبيو يحيى عميو  تعالىاهلل سبحانو ك  قاؿ، كدأب الصالحيف، الكالديف خمؽ األنبياءبر 

 2.(مي خي حي جي يه ىه مه)السبلـ: 

اًنبً  أم: ـي ًبًميًف اٍلجى مىٍيًو الس بلى ٍصؼه ًليىٍحيىى عى ىذا كى
نىاًح فكاف   ٍفًض اٍلجى لىًطيفنا ًبًيمىا ك  كثيران بكالديوبىارًّا كىخى

ميٍحًسننا ًإلىٍيًيمىا
ـٍ يىكيٍف  كلـ يكف متكبران ، ألبكيوثـ فيك مطيع هلل ، أمرا كنييا، متجنبا عقكقيما قكال كفعبل  كلى
 3.عىاًصيا بالمرة

   4.(ني مي زي ري ٰى ين ىن)عيسى عميو السبلـ: سيدنا عف قاؿ أيضان ك  

                                                           
المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، باب حديث جابر   مسمـ (1)

 ، مرجع سابؽ.4/2304، 3009الطكيؿ كقصة أبي، حديث رقـ 
 .14آية  سكرة مريـ (2)
ر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة ، مرجع سابؽ، كانظ16/77انظر ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، (3)

، مرجع سابؽ، كانظر 3/227معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، انظر البغكم،  ، مرجع سابؽ، ك16/63كالمنيج، 
 ، مرجع سابؽ.11/88القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، 

  .32سكرة مريـ، آية  (4)
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عىمىًني بىرًّا ًبكىاًلدىًتي وي الم وي ، كاإلحساف إلييا بعد طاعة ربي ببرىا كطاعتيا ربي أمرنيف، مريـ، كىجى قىٍد خىص  كى
عأًلىف  ، تىعىالىى ًبذىًلؾى بىٍيفى قىٍكًموً  ًئذو ًبر  اٍلكىاًلدىٍيًف كىافى ضى ةو اٍلكىاًلدىةي ، فنا ًفي بىًني ًإٍسرىاًئيؿى يىٍكمى اص  ًبخى أًلىن يىا كى

مىى الت سىاىيًؿ ًفي اٍلًبرٍّ ًبيىا، تيٍستىٍضعىؼي  لىدى عى ئىاًف اٍلكى رٍّ مىشىق ًتيىا قىٍد ييجى نىاًنيىا كى كلـ يجعمني عاصيان ، أًلىف  فىٍرطى حى
 1كال متكبران غميظان عمى الناس في معاممتيـ فأشقى بذلؾ.، مستكبران عف عبادة ربي كطاعتو كبر كالدتي

مقدـ عمى ك  كىك مف أحب األعماؿ إلى اهلل سبحانو كتعالى بعد حؽ اهللكحقيما ، لديف كاجب** بر الكا
 .تعالىىك أفضؿ مف الجياد في سبيؿ اهلل الجياد في أعماؿ البر بؿ 

ًليًد  أخرج البخارم:، كأفضؿ مف الجياد في سبيؿ اهلل عمؿ محبب إلى اهلل الكالديف برإذف  د ثىنىا أىبيك الكى حى
ـي  ٍبًد المىًمؾً  ًىشىا د ثىنىا شيٍعبىةي ، ٍبفي عى : حى ك ، قىاؿى : سىًمٍعتي أىبىا عىٍمرو ًني قىاؿى ًليدي ٍبفي العىٍيزىاًر: أىٍخبىرى قىاؿى الكى

اًحبي ، الش ٍيبىاًني   د ثىنىا صى : حى ٍبًد الم وً  -ىىًذًه الد اًر كىأىشىارى ًإلىى دىاًر  -يىقيكؿي : سىأىٍلتي الن ًبي  ، عى م ى اهللي  قىاؿى صى
ٍقًتيىا( مىى كى : )الص بلىةي عى : أىمُّ العىمىًؿ أىحىبُّ ًإلىى الم ًو؟ قىاؿى م ـى سى مىٍيًو كى : )ثيـ  ًبرُّ الكىاًلدىٍيًف( ، عى ؟ قىاؿى : ثيـ  أىمٌّ قىاؿى

: )الًجيىادي ًفي سىًبيًؿ الم ًو(. ؟ قىاؿى : ثيـ  أىمٌّ قىاؿى
2 

  3.(ين ىن ننمن زن رن مم ام يلىل)قاؿ تعالى:  

ديكا اهلل مىٍيًيمىا، كتعالى كأخمصكا العبادة لو سبحانو، كىأىًطيعيكهي ، كىحٍّ كا الكالديف كىأعىٍطفنكا عى كًبرًّ
كاهلل سبحانو  

عىؿى اأٍلى  تىٍكًحيًدًه اٍىًتمىاـه ًبشىٍأًف اٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍذ جى ـى ًبرٍّ اٍلكىاًلدىٍيًف ًبًعبىادىًتًو كى ٍحسىاًف ًإلىٍيًيمىا ٍمرى ًباكتعالى قىرىفى ًإٍلزىا إٍلً
 4عىًقبى اأٍلىٍمًر ًباٍلًعبىادىًة.

أف رجبلن يحمؿ أمو عمى كتفو يطكؼ بيا حكؿ الكعبة ثـ يسأؿ ابف  مف األمثمة عمى فضؿ بر الكالديف:
 كال بزفرة مف زفراتيا. قاؿ لو ابف عمر:، عمر رضي اهلل عنيما ىؿ أنا جازيت أمي

                                                           
، مرجع سابؽ، كانظر ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، 3/233القرآف، معالـ التنزيؿ في تفسير انظر البغكم،  (1)

 ، مرجع سابؽ.16/83، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 16/100
 ، مرجع سابؽ.1/112، 527صحيح البخارم، باب فضؿ الصبلة لكقتيا، حديث رقـ البخارم،  (2)
 .36آية سكرة النساء،  (3)
، مرجع سابؽ، 5/49التحرير كالتنكير،  ، مرجع سابؽ، كانظر ابف عاشكر10/76انظر الرازم، مفاتيح الغيب،  (4)

معالـ التنزيؿ في كانظر البغكم،  ، مرجع سابؽ5/66كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 
 ، مرجع سابؽ.615_1/614تفسير القرآف، 



62 
 

د ثىنىا آدى  : سىًمٍعتي أىًبي ركل البخارم قاؿ: "حى د ثىنىا سىًعيدي ٍبفي أىًبي بيٍردىةى قىاؿى : حى د ثىنىا شيٍعبىةي قىاؿى : حى ـي قىاؿى
دٍّثي  اًنيٌّ يىطيكؼي ًباٍلبىٍيتً ، ييحى ؿه يىمى مىؿى أيم وي كىرىاءى ظىٍيًرهً ، أىن وي شىًيدى اٍبفى عيمىرى كىرىجي :، حى  يىقيكؿي

ـٍ أيٍذعىًر. ًإنٍّي لىيىا بىًعيريىىا اٍلميذىل ؿي   ... ًإٍف أيٍذًعرىٍت ًركىابييىا لى
: الى  ٍيتييىا؟ قىاؿى زى : يىا اٍبفى عيمىرى أىتيرىاًني جى ٍفرىةو كىاًحدىةو".، ثيـ  قىاؿى كىالى ًبزى

(1) 
كىذا  كمف فضائؿ بر الكالديف:استجابة الدعاء فاهلل سبحانو كتعالى يكـر بار الكالديف باستجابة دعائو _

 .بفضؿ بره بأمو ءهالقرني رضي اهلل عنو فقد استجاب اهلل دعا ما حدث مع أكيس
ٍربو  د ثىًني زيىىٍيري ٍبفي حى ـي ٍبفي اٍلقىاًسـً ، أخرج مسمـ قاؿ: حى د ثىنىا ىىاًش مىٍيمىافي ٍبفي اٍلميًغيرىةً ، حى د ثىنىا سي د ثىًني ، حى حى

ٍيًرمُّ  رى ٍف أيسىٍيًر بٍ ، عىٍف أىًبي نىٍضرىةى ، سىًعيده اٍلجي اًبرو عى فىديكا ًإلىى عيمىرى ، ًف جى ؿه ًمم ٍف ، أىف  أىٍىؿى اٍلكيكفىًة كى ـٍ رىجي ًفيًي كى
ٍيسو  ري ًبأيكى : ًإف  رىسيكؿى اهلًل ، كىافى يىٍسخى ؿي فىقىاؿى عيمىري اءى ذىًلؾى الر جي ؟ فىجى ًنيٍّيفى ده ًمفى اٍلقىرى : ىىٍؿ ىىاىينىا أىحى فىقىاؿى عيمىري
سى  مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍيسه صى ـٍ ًمفى اٍليىمىًف ييقىاؿي لىوي أيكى : )ًإف  رىجيبلن يىٍأًتيكي ٍيرى أيٍـّ لىوي ، م ـى قىٍد قىاؿى قىٍد ، الى يىدىعي ًباٍليىمىًف غى

ٍنوي ، كىافى ًبًو بىيىاضه  ـٍ ، ًإال  مىٍكًضعى الدٍّينىاًر أىًك الدٍٍّرىىـً ، فىدىعىا اهللى فىأىٍذىىبىوي عى ٍف لىًقيىوي ًمٍنكي (. فىمى ـٍ فىٍميىٍستىٍغًفٍر لىكي
(2) 

مف اٍلكىبىاًئر المقاربة  كجعمو ، عقكؽ الكالديفكنيى عف ، أمر اهلل سبحانو كتعالى باإلحساف إلى الكالديف
ٍحسىاًف ، لمشرؾ ًبالم و ًليىذىا كرد اأٍلىمر ًباإٍلً ٍشرىاؾ بً ، عقب اأٍلىمر ًبعبىادة اهلل كىحده ًإلىٍيًيمىاكى ثـ  وً كىالن ٍيي عىف اإٍلً

اء مف اهلل يحمؿ ، النيي عف عقكؽ الكالديف كرىة قىضى ًليىذىا يىًجيء اأٍلىمر باإًلحساف ًإلىى اٍلكىاًلديف ًفي صي كى

ٌكد ًبعبىادة اهلل ٌكد بعد اأٍلىمر اٍلميؤى  من زن رن مم ام يل ىل): قاؿ تعالى، معنى اأٍلىمر اٍلميؤى

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ينىن نن

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب

 (3).(جس

تىٍكًحيًدهً  كجكب اهلل سبحانو كتعالى قىرىفى لقد  ًبرٍّ اٍلكىاًلدىٍيًف ًبًعبىادىًتًو كى
قًٍّيمىا  مىى تىٍعًظيـً حى لىةن عى ، كىفىى ًبيىذىا دىالى

لىدً  ذىًلؾى أًلىف  اٍلكىاًلدىٍيًف ىيمىا اأٍلىٍصؿي كىالس بىبي ًفي كىٍكًف اٍلكى كى
ا أىن    كًدًه كىمى مىٍيًو ًبالت ٍرًبيىةً كىكيجي ٍنًعمىاًف عى فىثىبىتى ، ييمىا مي

                                                           
تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، باب جزاء الكالديف،  األدب المفرد  بخارم، محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرةال (1)

.قاؿ األلباني: صحيح اإلسناد، البخارم، 1989 – 1409، ت3بيركت، ط –، دار البشائر اإلسبلمية1/18، 11رقـ 
حقؽ أحاديثو كعمؽ عميو: محمد ناصر  لمفرد لئلماـ البخارممحمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة، صحيح األدب ا

 ـ. 1997 -ىػ 1418، ت4، دار الصديؽ لمنشر كالتكزيع، ط36الديف األلباني، ص
ٍنوي، حديث رقـ مسمـ، صحيح مسمـ،  (2) ًنيٍّ رىًضيى اهللي عى ٍيسو اٍلقىرى اًئًؿ أيكى  ، مرجع سابؽ.4/1968، 55بىابي ًمٍف فىضى
 .24، 23ء آية سكرة اإلسرا (3)
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ٍنعىاـً بى  كًه اإٍلً  كالنشء الثانية، ألف النشأة األكلى مف عند اهلل، ٍعدى ًإٍنعىاـً الم ًو تىعىالىىأىف  ًإٍنعىامىييمىا أىٍعظىـي كيجي

عقكؽ الكالديف كبيف أنو كنيى عف ، كبرىما يككف في األقكاؿ كاألعماؿ، كىي التربية مف جية الكالديف
حتى كال التأفؼ كىك التضجر ، فقاؿ لمكلد ال تسمعيما قكال سيئا فيو أدنى تبـر  يأتي بعد اإلشراؾ باهلل

كال سيما حاؿ الضعؼ كالكبر كالعجز ، كذلؾ في أم حاؿ، كالتألـ الذم ىك أدنى مراتب القكؿ السيء
لذا خص حالة الكبر ألنيا الحالة التي ، ى كألـزألف الحاجة إلى اإلحساف حينئذ أشد كأكل، عف الكسب

ير كالتعظيـ كقؿ ليما قكال لينا طيبا حسنا مقركنا بالتكق، لمضعؼ كالكبر، جاف فييا إلى البريحتا
فيقكؿ: ، يدعك ليما بالرحمة كعند كفاتيما اطمب ليما الرحمة مف اهلل في حاؿ كبرىماك ، كالحياء كاألدب

 (1)مع لكؿ الخيرات في الديف كالدنيا.رب ارحميما كلفظ الرحمة جا

نأخذ مف النص الكريـ:}عندؾ{ إشارة :كىي أف األب كالجد يعيشاف في بيت كاحد مع الحفيد كىذا  -
  فنحف المسمميف لسنا بحاجة إلى بيكت العجزة. غير مكجكد في العالـ الغربي

كىي في المنزلة الثانية بعد  كتعالى نستنج  أف عقكؽ الكالديف مف الكبائر التي ال يغفرىا اهلل سبحانو 
كاألقكاؿ مثؿ كممة  في األفعاؿ كلك بأقؿ شيء  كاهلل سبحانو نيى عف اإلساءة لمكالديف، اإلشراؾ باهلل

كذلؾ ألف اإلساءة لمكالديف مف ، كلك كاف ىنالؾ كممة أقؿ منيا لنيى عنيا اهلل سبحانو كتعالى أؼ
 الكبائر كدليؿ ذلؾ  

د ثىنىا ميسىد ده  :أخرج البخارمفيما د ثىنىا ًبٍشري ٍبفي الميفىض ؿً ، حى ٍيًرمُّ ، حى رى د ثىنىا الجي ٍفصو ، حى د ثىًني قىٍيسي ٍبفي حى ، ح كحى
د ثىنىا ]ص: اًعيؿي ٍبفي ًإٍبرىاًىيـى 14حى ٍيًرمُّ ، [ ًإٍسمى رى نىا سىًعيده الجي ًف ٍبفي أىًبي بىٍكرىةى ، أىٍخبىرى ٍبدي الر ٍحمى د ثىنىا عى عىٍف أىًبيًو ، حى

ٍنوي  : ، رىًضيى الم وي عى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : قىاؿى الن ًبيُّ صى ، كىعيقيكؽي الكىاًلدىٍيفً ، أىٍكبىري الكىبىاًئًر: اإًلٍشرىاؾي ًبالم وً )قىاؿى
كرً  شىيىادىةي الزُّ كرً ، كى شىيىادىةي الزُّ كرً  -ثىبلىثنا -كى .فىمىا زىاؿى ييكى  (أىٍك: قىٍكؿي الزُّ ت ى قيٍمنىا: لىٍيتىوي سىكىتى ريىىا حى رٍّ

2 
كحث األكالد عمى الصبر عمى الكالديف عند الكبر ألف اإلنساف في ىذه الحالة يككف في حالة ضعؼ 

كيتبرمكا مف الكالديف مف  فيتأفؼ األكالد، أكالدهفيسيء إلى أك يصدر منو أقكاؿ ، فإما يككف مريضان 
 كالدعاء ليما بالرحمة في الدنيا، كالصبر عمييما اجب احتماؿ أذاىماكىذا مف الكبائر ألف الك  أجؿ ذلؾ

                                                           
، مرجع سابؽ، 10/238، مرجع سابؽ، كانظر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، 3/586انظر الرازم، مفاتيح الغيب، (1)

، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة 15/68كانظر ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، 
، مرجع سابؽ، كانظر 3/126البغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف،  ، مرجع سابؽ، كانظر62_15/54كالمنيج، 

 ، مرجع سابؽ.2/657الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، 
ٍف أىٍشرىؾى ًبالم ًو، حديث رقـ البخارم، صحيح البخارم،  (2)  ، مرجع سابؽ.9/13، 6919بىابي ًإثٍـً مى
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ف البر يككف عند كبر الكالديف ألنيما بحاجة إليو كثيران في ىذا السف كقد ، ةكاآلخر   قاؿ أخرج مسمـكا 
ٍربو  د ثىنىا زيىىٍيري ٍبفي حى ًريره ، :حى د ثىنىا جى ٍف أىًبي ىيرى ، عىٍف أىًبيوً ، عىٍف سييىٍيؿو ، حى م ى ، ٍيرىةى عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى قىاؿى

 : م ـى سى مىٍيًو كى ـى أىٍنفيوي )اهللي عى ـى أىٍنفيوي ، رىًغ ـى أىٍنفيوي ، ثيـ  رىًغ :  (ثيـ  رىًغ : مىٍف؟ يىا رىسيكؿى اهلًل قىاؿى ٍف أىٍدرىؾى كىاًلدىٍيًو )ًقيؿى مى
ا أىٍك ًكمىٍيًيمىا، ًعٍندى اٍلًكبىرً  دىىيمى ن ةى  ثيـ  لىـٍ ، أىحى ًؿ اٍلجى  1(.يىٍدخي

ألنو  مف أعظـ ، بؿ كاإلحساف إلييـ كتحمؿ أذاىـ، ـفي خدمتي التنافسك فمذلؾ يجب بر الكالديف 
ككثير الدعاء  محبان ليما كذلؾ أف الكلد عندما يرل كالده باران بكالديو كبرىـ بآبائيـ صبلح األبناءأسباب 
نعـ المعيف  كيككف، كمثبلن حيان  ف صكرة إيجابيةكحريصا عمى إدخاؿ السركر عمييما فيذا يكك  ليما
 .عمى بره كالدهأل

كىنا يجب أف ننكه أٌف بر الكالديف في مفيكمو العاـ يجب أف يقابؿ مف اآلباء بتفيـ حاجيات األبناء 
كمتطمبات العصر كأف كؿ زماف لو ظركؼ خاصة في العبلقات كمستكل يميؽ بحاؿ الجيؿ الذم 

 لتخمي عف القيـ كاألصكؿ التي جاء بيا اإلسبلـ العظيـ.يعيش فيو دكف شطط أك ا

 المطمب التاسع:اجتناب الشيطان

ف طرؽ يكذلؾ بتزي صيافطريؽ الععف كسمككو ، إلى إفساد اإلنساف، ىك كجنده، يسعى 2ف الشيطافإ
 إتباع عفالمؤمنيف  لذلؾ  نيىك ، أمارة بوك اإلنسانية  ميالة إلى السكء  كالنفس، الدعكة إليياك ، المعاصي

 .خطكات الشيطاف

 ىن من خن حن جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل) :قاؿ تعالى
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مهجه ين

 (3).(نئ مئ زئ رئ ِّّٰ

كال تسمعكا لكساكسو ، يا أييا المؤمنكف المصدقكف باهلل كرسكلو ال تسيركا في طرائؽ الشيطاف كمسالكو
اف كيقتفي آثاره خاب كخسر ألف الشيطاف ال يأمر فإف مف يتبع كساكس الشيط، كتأثيراتو كما يأمر بو

                                                           
ـى أىنٍ صحيح مسمـ،  مسمـ (1) ٍيًو، حديث رقـ بىابي رىًغ ٍف أىٍدرىؾى أىبىكى  ، مرجع سابؽ.4/1978، 2551ؼي مى
.1الشيطاف:كرد في تعريفو عدة معاني كىي: (2) _كؿ  عاتو كمتمرد كمفسد مف اإلنس 2_ركح شرير مغكو

 _يطمؽ عمى الحية الخبيثة فالعرب تسمي الحية شيطانان. ك قد كرد في التنزيؿ العزيز في كصؼ شجرة جينـ }3كالجف.
طىٍمعييىا كىأىن وي ريءيكسي الش يىاًطيًف{. )سكرة الصافات
( لقد شبو طمعيا في قبحو برؤكس الشياطيف؛ألنيا مكصكفة 64آية  

، مرجع سابؽ، كانظر الرازم، محمد بف أبي بكر 483ص بالقبح.انظر مجمع المغة العربية، المعجـ الكسيط، باب شطف
 ـ.1979، ت1ر الكتاب العربي بيركت _لبناف، ط، دا338بف عبد القادر، مختار الصحاح، ص

 .21آية  سكرة النكر (3)
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كما تنكره العقكؿ ، مع ميؿ بعض النفكس إليو، مف الذنكب العظيمة، بما تستفحشو العقكؿ كالشرائع إال
ف خص المؤمنيف في ىذه ، كاهلل تعالى صريح كىذا تنفير كتحذير، فبل يصح لمؤمف طاعتو كال تعرفو كا 

يدخؿ فييا سائر ، كخطكات الشيطاف، فيك نيي لكؿ المكمفيف، الشيطافاآلية بالنيي عف اتباع كساكس 
كما ، أنو نياىـ عف المعاصي، فمف إحساف اهلل عمى عباده، كالمساف كالبدف، المتعمقة بالقمبالمعاصي 

ألف ، عمييـ أف يشكركه كيذكركه كىذا نعمة مف اهلل عمى عباده، نياىـ عف أكؿ السمـك القاتمة كنحكىا
ما زكى أحد ، كىذه الدكاعي بيف اإلنساف فمك خمي، ة ليـ عف التدنس بالرذائؿ كالقبائحذلؾ صيان

عىًظيمىةه الى يىكىادي يىٍسمىـي  ةه أًلىف  فٍتنىة الش ٍيطىاف ًفٍتنى  نات؛بالتطير مف الذنكب كالسيئات كالنماء بفعؿ الحس
كيطمب مف اهلل ، كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ يدعكد كق، كىداية اهلل، ًمٍنيىا الن اسي لىٍكالى ًإٍرشىادي الدٍّيفً 

د ثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى  :قاؿ أخرج مسمـ تعالى زكاة نفسو فيما ـى ، حى اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍسحى م دي ٍبفي ، كىاً  ميحى كى
ٍيرو  ٍبًد اهلًل ٍبًف نيمى اؽي: ، كىالم ٍفظي اًلٍبًف نيمىٍيرو  -عى د ثىنىا قىاؿى ًإٍسحى رىاًف: حى قىاؿى اآٍلخى نىا كى عىٍف ، أىبيك ميعىاًكيىةى  -أىٍخبىرى

اًرثً ، عىاًصـو  ٍبًد اهلًل ٍبًف اٍلحى ٍف أىًبي عيٍثمىافى الن ٍيًدمٍّ ، عىٍف عى ـى ، كىعى ٍيًد ٍبًف أىٍرقى ـٍ ًإال  كىمىا ، عىٍف زى : الى أىقيكؿي لىكي قىاؿى
مىيٍ  م ى اهللي عى :)...المييـ  آًت نىٍفًسي تىٍقكىاىىاكىافى رىسيكؿي اهلًل صى : كىافى يىقيكؿي م ـى يىقيكؿي سى ٍيري مىٍف ، ًو كى كىزىكٍّيىا أىٍنتى خى

ىىا...(.، زىك اىىا مىٍكالى ًليُّيىا كى أىٍنتى كى
1 

ما طير أحدا مف ، بالتكفيؽ لمتكبة الماحية لمذنكب، كرحمتو السابغة، كلكال تفضؿ اهلل عميكـ بالنعـ
نما عاجمو بالعقكبة، صو مف أمراض الشرؾ كالفجكر كاألخبلؽ الرديئةكال خم، ذنبو كاهلل تعالى القدير ، كا 

كال ، كاهلل سميع ألقكاؿ عباده، كتكفيقيـ إلى ما يرضيو، بقبكؿ تكبتيـ، الحكيـ يطير مف يشاء مف خمقو
عميـ بمف  ،كالبراءة مف آثاميا، سيما في حالتي الكقكع في المعصية كاإلخبلص في التخمص منيا

كمجاز ، كبمف أصر عمى إشاعة الفاحشة كمف تاب منيا، كباألقكاؿ كاألفعاؿ، يستحؽ اليدل كالضبلؿ
 (2)كؿ إنساف بما قدـ.

                                                           
، حديث رقـصحيح مسمـ،  مسمـ (1) ًذ ًمٍف شىرٍّ مىا عيًمؿى  ، مرجع سابؽ.4/2088، 2722بىابي الت عىكُّ
تنزيؿ في ، مرجع سابؽ.كانظر البغكم، معالـ ال563تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، صانظرالسعدم،  (2)

، مرجع سابؽ، كانظر أبك 12/206، مرجع سابؽ، كانظر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، 3/394تفسير القرآف، 
بيركت، دط،  –دار إحياء التراث العربي  6/164 تفسير أبي السعكد  محمد بف محمد بف مصطفى  السعكد العمادم

ع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة ، مرج18/187دت، كانظر ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، 
 ، مرجع سابؽ.184_18/183كالشريعة كالمنيج، 
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فالعبد يتحصف مف ، ىنالؾ طرؽ يستطيع المؤمف أف يحصف نفسو مف الشيطاف الرجيـ كيعتصـ منو
 :_الشيطاف بما كرد في القرآف كالسنة النبكية بعدة أمكر كىي

قراءة آخر ، قراءة آية الكرسي، قراءة المعكذتيف، البسممة، االستعاذة باهلل العظيـ مف الشيطاف الرجيـ
الدعاء إذا نزؿ ، دعاء الخركج مف المنزؿ، ذكر اهلل تعالى، قراءة سكرة البقرة، آيتيف مف سكرة البقرة

طاعة اهلل ، الكضكء كالصبلة، جددعاء دخكؿ المس، األذاف، كظـ التثاكب ككضع اليد عمى الفـ، منزالن 
تطيير البيت مف الصكر كالتماثيؿ كالكبلب ، تعالى كرسكلو صمى اهلل عميو كسمـ كاجتناب المعاصي

 1كاألجراس.

 :الحث عمى أكل الحاللالعاشرالمطمب 

فقد كانكا  فك كىذا ما كاف يحرص عميو الصالح، إف السعي في طمب الحبلؿ لو أثر كبير عمى صاحبو
كصبلح  في صبلحيـ ان كبير  ان ألف لو أثر ؛كالممبس  عمى طمب الحبلؿ في المأكؿ كالمشرب يحرصكا
كالنفقة عمى أبنائيـ مف حبلؿ ؛ألف ، لذلؾ فمف الكاجب عمى اآلباء السعي في طمب الحبلؿ، أبنائيـ

ؿ كاألخبلؽ الحسنة؛ألف الحبل ا صالحيف كيثمر فييـ التقكلؤك أكؿ الحبلؿ ينعكس عمى أبنائيـ فينش
اهلل  أمرفقد  ،بينو اهلل سبحانو كتعالى في القرآف الكريـ كىذا ما طيب كيثمر في اإلنساف الخمؽ الطيب

َفُكُلُا ِممَّا َزَشَقُكُم  قاؿ تعالى:} كأخبر أف الحبلؿ ىك الطيب، باألكؿ الحبلؿ سبحانو كتعالى عباده

ٌِ ِإِى ََاِشُكُسَا ِنِعَمَت اللَّ ٌُ َحَلاّلا َطِّّّبا  ٍُ َتِعُبُدََى  اللَّ  (2).{ُكِهُتِم إَِِّا

حالة ككنيا ، حىبلال طىيٍّبنا، يكانات كالحبكب كالثمار كغيرىايأمر تعالى عباده بأكؿ ما رزقيـ اهلل مف الح
 متصفة بيذيف الكصفيف بحيث ال تككف مما حـر اهلل أك أثرا عف غصب كنحكه.

                                                           
، 362_358ص انظر التكيجرم، محمد بف إبراىيـ بف عبد اهلل، مختصر الفقو اإلسبلمي في ضكء القرآف كالسنة (1)

 رؼ.ـ، بتص2011ق/1432، ت13دار أصداء المجتمع/المممكة العربية السعكدية، ط
 .114سكرة النحؿ، آية (2)
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باالعتراؼ بيا  كأف يشكركا نعمة اهلل، ال تىعىدٍّ ك  1ـ مف غير إسراؼليتمتعكا بما خمؽ اهلل كأمرىـ أف ي
، فبل يشكركا إال إياه، كانكا مخمصيف لو العبادةإف ، بالقمب كالثناء عمى اهلل بيا كصرفيا في طاعة اهلل

 (2)المنعـ. كال ينسكا

ؿً  إفى  بلى اًلحى الى بيد  كىأىٍف يىكيكفى مىٍسبيكقنا ًبأىٍكًؿ اٍلحى حيث أخرج مسمـ  الستجابة الدعاءىك سبب ك ، اٍلعىمىؿى الص 
ءً  قاؿ: م دي ٍبفي اٍلعىبلى ٍيبو ميحى د ثىًني أىبيك كيرى د ثىنىا أىبيك أيسىامىةى ، حى كؽو ، حى ٍيؿي ٍبفي مىٍرزي د ثىنىا فيضى د ثىًني عىًدمُّ ٍبفي ، حى حى
اًزـو ، ثىاًبتو  ٍيرىةى ، عىٍف أىًبي حى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ، عىٍف أىًبي ىيرى :قىاؿى م ـى سى مىٍيًو كى ًإف  اهللى ، أىيُّيىا الن اسي  )م ى اهللي عى

ًميفى ، طىيٍّبه الى يىٍقبىؿي ًإال  طىيٍّبنا ا أىمىرى ًبًو اٍلميٍرسى ٍؤًمًنيفى ًبمى ف  اهللى أىمىرى اٍلمي : }، كىاً  َِا َأًَُِّا السُُّسُل ُكُلُا ِمَو فىقىاؿى

ََاِعَمُلُا َصاِلّحا : }(3){ ْ ِبَما َتِعَمُلَُى َعِلّْمِإنِّ، الطََِّّّباِت  قىاؿى َِا َأًَُِّا الَِّرَِو آَمُهُا ُكُلُا ِمِو كى

(4){َطَِّّباِت َما َزَشِقَهاُكِم
ؿى ييًطيؿي الس فىرى أىٍشعىثى أىٍغبىرى   يىا ، يىا رىبٍّ ، يىميدُّ يىدىٍيًو ًإلىى الس مىاءً ، ثيـ  ذىكىرى الر جي

رىاـه ، رىبٍّ  مىٍطعىميوي حى رىاـه ، كى بيوي حى مىٍشرى رىاـه ، كى ٍمبىسيوي حى مى رىاـً ، كى ؟ ، كىغيًذمى ًباٍلحى ابي ًلذىًلؾى  (5)(.فىأىن ى ييٍستىجى
في كؿ ك  تحرم الحبلؿ في المطعـ كالمشربمف كسائؿ التربية غير المباشرة ف نستنتج مما سبؽ أ   

ف األكؿ ؛ألسباب صبلح األبناءكتحرم الحبلؿ ىك سبب مف أ فإنما البركة فيو كالخير نكاحي الحياة
نيى اإلسبلـ عف  كعكس ذلؾ، ة كطاعة اهلل كطاعة اآلباءالحبلؿ ينبت في األبناء األخبلؽ الحسن

كيحؿ غضب ، كينطفئ نكر اإليماف، فبسببو يقسك القمب، لكسب الحراـ ؛ألنو شـؤ كببلء عمى صاحبوا
بسببو تفشك مساكئ األخبلؽ مف سرقة كىك كباؿ عمى األمة كميا ف، كيمنع إجابة الدعاء، الجبار

  ،كغصب كرشكة كربا كغش كاحتكار كتطفيؼ لمكيؿ كالميزاف كأكؿ ماؿ اليتيـ كأكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ
 ف أكؿ الحراـ يكرث في األبناء األخبلؽ السيئةككذلؾ ؛أل، كشيكع الفكاحش ما ظير منيا كما بطف

د ثىنى  قاؿ:أخرج أحمد بف حنبؿ، ، كالمعاصي ٍبدي الم ًو ٍبفي عيٍثمىافى حى د ثىنىا عى ، حى د ثىنىا كيىىٍيبه ، حى ا عىف افي
د ثىنىا أىف  رىسيكؿى الم وً  : حى ٍبًد الم ًو، قىاؿى اًبًر ٍبًف عى ، عىٍف جى ٍبًد الر ٍحمىًف ٍبًف سىاًبطو ٍف عى ، عى ثىٍيـو  ٍبًف خي

 : م ـى قىاؿى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ا  (عيٍجرىةى أيًعيذيؾى ًبالم ًو ًمٍف ًإمىارىًة السُّفىيىاءً  يىا كىٍعبي ٍبفى )صى مى : كى قىاؿى

                                                           
ًة الم ًو، قىًميبلن كىافى أىك ، ميجاكزةي القىٍصدً  معنى اإلسراؼ: (1) ٍيًر طىاعى ا أيٍنًفؽى ًفي غى كاإلسراؼ الذم نيى عنو اهلل تعالى ىيكى مى

 ، مرجع سابؽ.9/148كىًثيرنا. ابف منظكر، لساف العرب، فصؿ السيف الميممة، 
 ، مرجع سابؽ.451ـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، تيسير الكريالسعدم،  (2)
 51سكرة المؤمنكف، االية (  3)
 172سكرة البقرة، االية   (4)
دىقىًة ًمفى اٍلكىٍسًب الط يًٍّب، حديث رقـ صحيح مسمـ،  مسمـ (5)  ، مرجع سابؽ.2/703، 1015بىابي قىبيكًؿ الص 
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 : ، )ذىاؾى يىا رىسيكؿى الم ًو؟ قىاؿى ـٍ ًديًثًي ـٍ ًبحى د قىيي ، فىصى ـٍ مىٍيًي ؿى عى ٍف دىخى أيمىرىاءه سىيىكيكنيكفى ًمٍف بىٍعًدم مى
لىٍستي  ـٍ فىمىٍيسيكا ًمنٍّي، كى مىى ظيٍمًمًي انىييـٍ عى ٍؿ كىأىعى ـٍ يىٍدخي ٍف لى مى ، كى ٍكضى مىي  اٍلحى ـٍ يىًرديكا عى لى ، كى ًمٍنييـٍ

، كىأي  ، فىأيكلىًئؾى ًمنٍّي، كىأىنىا ًمٍنييـٍ ـٍ مىى ظيٍمًمًي ـٍ ييًعٍنييـٍ عى لى ، كى ـٍ ًديًثًي ـٍ ًبحى دٍٍّقيي ـٍ ييصى لى ، كى ـٍ مىٍيًي كلىًئؾى عى
. يىا كىٍعبي ٍبفى عيٍجرىةى، ا ٍكضى مىي  اٍلحى دىقىةي تيٍطًفئي يىًرديكفى عى ن ةه، كىالص  ٍكـي جي ، كىالص  ةي قيٍربىافه لص بلى

ٍف نىبىتى لىٍحميوي ًمٍف  ن ةى مى ؿي اٍلجى . يىا كىٍعبي ٍبفى عيٍجرىةى، الى يىٍدخي اءي الن ارى ا ييٍطًفئي اٍلمى ًطيئىةى كىمى اٍلخى
، الن اري أىٍكلىى ًبوً  ميكًبؽه يىا كىٍعبي ٍبفى عيٍجرىةى، الن اسي « . سيٍحتو اًديىاًف، فىغىادو بىاًئعه نىٍفسىوي، كى غى

قىبىتىوي  ميٍعًتؽه رى ادو ميٍبتىاعه نىٍفسىوي، كى قىبىتىوي، كىغى  (1).(.رى
:) ن ةى لىٍحـه نىبىتى ًمٍف سيٍحتو ؿي اٍلجى ; بىٍؿ بىٍعدى  قكلو صمى اهلل عميو كسمـ: )الى يىٍدخي ًليًّا مىعى الن اًجيفى كالن أىك  "أىٍم ديخي

ـٍ ييٍعؼى عىٍنوي عىذى  رىاـً مىا لى نىاًزلىوي اٍلعىًمي ةى ، ابو ًبقىٍدًر أىٍكًمًو ًلٍمحى ؿي مى مىيىا أىبىدنا ًإًف ، أىٍك الى يىٍدخي أىًك اٍلميرىادي أىٍف الى يىٍدخي
رىاـً  كرىةً ، اٍعتىقىدى ًحؿ  اٍلحى ري ا ًمفى الدٍّيًف ًبالض  كىافى مىٍعميكمن ، ري كىالت ٍيًديدي كىاٍلكىًعيدي الش ًديدي أىًك اٍلميرىادي ًبًو الز جٍ ، كى

اًحبي لىٍحـو  ; أًلىن وي ييٍسًحتي اٍلبىرىكىةى أىٍم ييٍذًىبييىا بىتى ًمفى نى )لىٍحـه(: أىٍم صى ـي رىا ن ًة ًإلىى ، اٍلحى كًؿ اٍلجى ـي ديخي كىأيٍسًندى عىدى
اًحًبًو ًإٍشعىارنا ًباٍلًعمٍّي ةً  ؿى الط يٍّبى ; أًلىف  الٍ  كىأىن وي ، الم ٍحـً الى ًإلىى صى ًبيثه الى يىٍصميحي أىٍف يىٍدخي ًبيثً خى ًبيثى ًلٍمخى ، خى

ن ًة ًلتيطىيٍّرىهي الن اري عىٍف ذىًلؾى ًبًإٍحرىاًقيىا ًإي اهي ، فالن ار أىٍكلىى ًبوً  مىى ظىاًىًر ااًلٍسًتٍحقىاؽً ، ًمفى اٍلجى أىم ا ًإذىا ، كىىىذىا عى
كمىوي تىابى أىٍك غيًفرى لىوي  ى خيصي ٍيًر تىٍكبىةو كىأىٍرضى اًرجه ًمٍف ىىذىا اٍلكىًعيًد".، أىٍك نىالىٍتوي شىفىاعىةي شىًفيعو ، ًمٍف غى فىييكى خى

(2) 

رنا لىوي (3)يميةقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف ت  اد ةن كىعيٍنصي يىٍنبيتي ًمٍنوي فىيىًصيري مى وي كى ييمىاًزجي اًلطي اٍلبىدىفى كى ـى ييخى : "الط عىا
  

م  فىًإذى  سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ًليىذىا قىاؿى الن ًبيُّ صى ؛ كى ًبيثنا فىيىٍستىٍكًجبي الن ارى ارى اٍلبىدىفي خى ًبيثنا صى ـى : )كيؿُّ ًجٍسـو ا كىافى خى
 نىبىتى مىٍف سيٍحتو فىالن اري أىٍكلىى ًبًو(.

                                                           
،مرجع 23/425، 15284ند جابر رضي اهلل عنو،حديث رقـمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، باب مسابف حنبؿ ، (1)

 التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف، باب فضؿ الصمكات الخمس ،األلباني حكـ عميو األلباني:صحيحسابؽ،

 ، مرجع سابؽ.3/257، 1720حديث رقـ 
يح شرح مشكاة المصابيح، مرقاة المفات  عمي بف )سمطاف( محمد، أبك الحسف نكر الديف المبل اليركمالقارم،  (2)
 ـ2002 -ىػ 1422، ت1لبناف، ط –، دار الفكر، بيركت 5/1899
أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ كاسمو الخضر بف محمد بف عمي بف عبد  ابف تيمية: (3)

ابف الشيخ مجد الديف المعركؼ بابف  اهلل الحراني ثـ الدمشقي الشيخ تقي الديف أبك العباس ابف الشيخ شياب الديف
ـ كاف كاسع المعرفة بالتفسير كالحديث كالفقو كاألصكؿ كالعربية كغير ذلؾ مكصكفا   1263ق/  661تيمية، كلد عاـ 

كمنياج السنة، كغير ذلؾ، تكفي  كاإليماف كالفتاكل باالجتياد، بمغت تصانيفو أربعة آالؼ كراسة، منيا: السياسة الشرعية
ـ مسجكنا بقمعة دمشؽ، انظر الفاسي، محمد بف أحمد بف عمي، تقي الديف، أبك الطيب المكي=  1328ىػ / 728عاـ
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ن ةي طىيٍّبىةه  ".كىاٍلجى مييىا إال  طىيٍّبه الى يىٍدخي
(1) 

فينالؾ كثير منيـ لـ يعد  في ىذه األياـ جرأة كثير مف الناس عمى الماؿ الحراـ ؤسؼ جدان إف مف الم
يتكرع عف الماؿ الحراـ كما كاف السمؼ الصالح رضي اهلل عنيـ فأصبح كثيره مف الناس ىميـ جمع 

ف سكاء مف حبلؿ أـ مف حراـ !! فإ  كالظفر بو بأم طريؽ أك بأم كسيمة، كالحصكؿ عميو الماؿ فقط
حديث ال في كىذا الزماف أخبر عنو النبي صمى اهلل عميو كسمـ، حؿ الماؿ أك حرمتو لـ يعد أمران ميمان 

ـي  قاؿ:، الذم ركاه البخارم في صحيحو د ثىنىا آدى د ثىنىا اٍبفي أىًبي ًذٍئبو ، حى ٍقبيًرمُّ ، حى د ثىنىا سىًعيده المى عىٍف أىًبي ، حى
ٍيرىةى  م  ، ىيرى م ـى عىًف الن ًبيٍّ صى سى مىٍيًو كى : ، ى اهللي عى مىى الن اًس زىمىافه )قىاؿى ذى المىاؿى ، لىيىٍأًتيىف  عى ا أىخى ، الى ييبىاًلي المىٍرءي ًبمى

.) رىاـو ـٍ ًمٍف حى بلىؿو أى أىًمٍف حى
(2) 

كخطيرة لككنيا ، كاألميات ليي مسئكلية ىامة، اآلباءمانية لدل كخبلصة القكؿ أف مسئكلية التربية اإلي
كبدكف ىذه ، ألساسية لدخكؿ الكلد في اإليمافبؿ ىي الركيزة ا كالصبلح، الفضائؿ كمبعث الكماؿمنبع 

معنى اإلنسانية كال يعرؼ ، كال يعرؼ غاية، أمانةكال يتصؼ ب، التربية ال ينيض الكلد بمسؤكلية
سد بؿ يعيش عيشة البيائـ ليس لو ىـ سكل أف ي، كال يعمؿ لمثؿ أعمى كال ىدؼ نبيؿ، الفاضمة
 .كيصاحب األشقياء، كينطمؽ كراء الشيكات كالممذات، كيشبع غريزتو، جكعتو

لد الك  نٌشآك ، بيذه األسباب اإليمانية ا الكلدفرصة سانحة تمر إال كقد زكد اأف ال يترك األـك فعمى األب 
 عمييا حتى ينشأ ىذا الكلد صالحان كما يريداف.

 

 
                                                                                                                                                                                

، دار الكتب العممية، 326_1/325=الحسني، ذيؿ التقييد في ركاة السنف كاألسانيد، تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت، 
 عادؿ رجع سابؽ، كانظر نكييض، م144ـ، كانظر الزركمي، األعبلـ، ص1990ىػ/1410، ت1بيركت، لبناف، ط

 -ق  1409، ت3لبناف، ط –، مؤسسة نكييض الثقافية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر، بيركت 1/41معجـ المفسريف، 
 ـ1988

مجمكع الفتاكل، تحقيؽ: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ،   تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ  ابف تيمية (1)
د لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة النبكية، المممكة العربية السعكدية، دط، ، مجمع الممؾ في21/541
 ـ1995ىػ/1416ت
بىا..{، حديث رقـ  (2) ، 3/59، 2083البخارم، صحيح البخارم، بىابي قىٍكًؿ الم ًو تىعىالىى: }يىا أىيُّيىا ال ًذيفى آمىنيكا الى تىٍأكيميكا الرٍّ

 مرجع سابؽ.
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 ةالمادية لصالح الذري لعواملالمبحث الثاني:ا

 وفيو أربعة مطالب. 

 وفيو عدة مسائل وىي:_ اختيار الزوج والزوجة المطمب األول:

 كيفية اختيار الزوج والزوجة. المسألة األولى:

، كاقتصاديان ، كأخبلقيان ، اجتماعيان  إسبلمي صالح قكمىي المبنة األساسية لبناء مجتمع  األسرةتعتبر 
س دكرىا في كتمار ، سرةمزكج كالزكجة لتنجح ىذه األلذلؾ كاف البد مف حسف االختيار ل كغير ذلؾ؛
مداده باألفراد الناجحيف ، بناء المجتمع  .كا 

كجعؿ بيف الزكجيف المكدة كالرحمة  ألنو لف تقـك أسرة بدكنو؛عمى الزكاج  اإلسبلـ حثى  كمف ىنا فقد
 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث): تعالى قاؿ .ىما أساس العبلقة الزكجية تيفالم

 (1).(ىن نن من زن رن مم ام يلىل مل يك ىك مك لك

كجعؿ بدء خمؽ المرأة مف ، كرحمتو أف خمؽ النساء لكـ مف جنس الرجاؿ، كمف آياتو الدالة عمى قدرتو
يف جد بيف القرينك في، الشفقةك  كجعؿ بيف الجنسيف المحبة، األنس ليتحقؽ الكفاؽ كيكتمؿ، جسد الرجؿ

أك  فإنيا قد تنتفي كتزكؿ، مجرد الشيكةكليس ذلؾ ببيف ذكم األرحاـ. الزكجيف مف التراحـ ما ال يكجد
كبيا يدفع اإلنساف المكاره ، كتبقى الرحمة التي ىي مف اهلل تعالى، يعصؼ بيا الغضب الكثير الكقكع

كيتـ األسرة عمى أقكل أساس كأتـ نظاـ كتدكـ ، ليتعاكف الجنساف عمى أعباء الحياةكذلؾ ك ، عف حرمو
بيا  أك لرحمتو، عمؽ بيا إما لمحبتو لياف الرجؿ يمسؾ المرأة كيتفإ كاليدكء.كالراحة  السكف كاالطمئناف

 أك لؤللفة بينيما كغير ذلؾ.، أك محتاجة إليو في اإلنفاؽ، بأف يككف ليا منو كلد
كتقكية الركابط بينيما ، لرجاؿاكجعؿ األزكاج مف أنفس ، كاإليجاد األصمي مف التراب إف في ذلؾ الخمؽ

كفكر في ، نعـ المتفضؿ لمف تأمؿمالرأفة لداللة عمى الخالؽ المكجد كالك  بالمكدة كالمحبة كالرحمة
 (2)كالنظاـ البديع.، كالمصمحة، كبناء الركابط عمى كفؽ الحكمة، كتحقيؽ النتائج، أسباب الحياة

                                                           
 .21آية  سكرة الرـك (1)
معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، انظر البغكم، ، مرجع سابؽ،ك 6/309انظر ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، (2)
، مرجع سابؽ،كانظر ابف 3/472، مرجع سابؽ، كانظر الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، 3/575

فسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، ، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، الت21/71عاشكر، التحرير كالتنكير، 
 ، مرجع سابؽ.21/69
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حيث يحتفظ كؿ جنس مف ىذه   مف جنس كاحد ٌنو خمؽ الزكجيفأ، ـ صنعو كفائؽ قدرتوعظيفيذا مف 
كىذا دليؿ   لعمى خصائصو كميزاتو فبل يختمط في األجناس األخر  في ىذا الككف األجناس المكجكدة

 عمى قدرة اهلل عمى الخمؽ كاإلبداع. 

كال يمكف أف نتصكر ، ارتباط الرجؿ بالمرأة عف طريؽ الزكاج المشركع ىك مما تدعك إليو الفطرة إف
كذرية  أك الزكجة حتى تنشأ أسرة مسممةج العشكائي لمزك  االختياريكفي  كلكف ال، استمرارية الحياة بدكنو

 .ألنو سبب لصبلح األفراد كالمجتمعاتمر اإلسبلـ بحسف اختيار الزكجيف؛ألذلؾ  صالحة
كقد راعى جميع العكامؿ التي مف ، أرشد اإلسبلـ إلى الطريؽ األمثؿ في اختيار كبل الزكجيف لصاحبوك 

فجعؿ ىنالؾ معايير ينبغي  مى صبلح األبناءنعكس عما يم، أف تيسر ديمكمة الحياة الزكجيةشأنيا 
 المعايير:مف أىـ ىذه ك ، ألنيما ىما األساس؛مراعاتيا عند اختيار الزكج كالزكجة 

فيي األصؿ لكؿ صفة كخير؛ ألف الديف ، فيذه الصفة يجب تكافرىا في الرجؿ كالمرأة أكالن:اإلسبلـ:
كخاصة الزكج مع زكجتو ، مؽاممة مع الخحمؿ عمى تقكل اهلل في المععبلقة مع اهلل تعالى كىك ي

 كأخبلقو كآدابو صفاتوفي الرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ متابعة ك ، حسف الخمؽ ىك يمـزك ، كالعكس
، المسممة عمى الكتابية لما لذلؾ مف دكاعي استمرار الحياة الزكجية حيث الديف الكاحد لذلؾ تقدـ.

 كاألىـ عمى صبلح األكالد  قاؿ يؤثر عمى الحياة الزكجية، ربة المكتسبة مف الديفكالعادات المتقا

 يبىب نب مب زب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ)تعالى: 

 اك يق ىق يفىف يث ىث نث مث زث رث يتىت نت مت زت رت

 1.(ين ىن نن من زن رن ممام يل ىل مل يك ىك مكلك

كيصدقف ، كال تتزكجكا أييا المؤمنكف المشركات البلتي ال كتاب ليف حتى يؤمف باهلل كاليـك اآلخر 
ف أعجبتكـ في ، ضؿ مف حرة مشركةأف، كألمة مؤمنة باهلل كرسكلو عميو كسمـبمحمد صمى اهلل  كا 

كرعاية ، كبالماؿ كالجاه كماؿ الدنيا فقط، إذ باإليماف كماؿ الديف كالحياة معا، الجماؿ كالحسب كالماؿ
 الديف كما يستتبعو مف دنيا أكلى مف رعاية الدنيا.

كألف تزكجكىف مف عبد مؤمف باهلل ، ى يؤمنكا باهلل كرسكلوكال تزكجكا المشركيف مف نسائكـ المؤمنات حت
ف أعجبكـ في الحسب ، خير لكـ مف أف تزكجكىف مف حر مشرؾ، مع ما بو مف ميانة، كرسكلو كا 
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لى ، كاهلل يدعك كيرشد بكتابو المنزؿ كأنبيائو إلى ما يكصؿ إلى الجنة كنعيميا، كالنسب كالشرؼ كا 
رادتو كبإعبلمو السبيؿ الحؽالمغفرة كستر الذنكب بإذنو كأمر  ، كيكضح آياتو كأحكامو كأدلتو لمناس، ه كا 

، كال يسيركا بأىكائيـ أك كراء الشيطاف، كليتعظكا فبل يخالفكا أمره، ليتذكركا فيميزكا بيف الخير كالشر
 1ألف ذكر األحكاـ بعمميا كأدلتيا يككف أدعى لقبكليا كالرضا بيا كالمبادرة إلى تنفيذىا.

مسمـ  وأخرج فيما صمى اهلل عميو كسمـ أكال ؛ لقكؿ النبي أساس الديف قكـ اختيار المرأة عمىيجب أف ي
ٍربو  د ثىنىا زيىىٍيري ٍبفي حى م دي ٍبفي اٍلميثىن ى، قاؿ:حى ميحى د ثىنىا يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو ، كىعيبىٍيدي اهلًل ٍبفي سىًعيدو ، كى عىٍف ، قىاليكا: حى

نً ، عيبىٍيًد اهللً  ٍف أىًبيوً ، ي سىًعيدي ٍبفي أىًبي سىًعيدو أىٍخبىرى ٍيرىةى ، عى ٍف أىًبي ىيرى م ـى ، عى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ًف الن ًبيٍّ صى : ، عى قىاؿى
اًليىا) : ًلمى ٍرأىةي أًلىٍربىعو سىًبيىا، تيٍنكىحي اٍلمى ًلحى اًليىا، كى مى ًلجى ًلًديًنيىا، كى (.فىاٍظفىٍر ًبذىاًت الدٍّيًف تىًربىٍت يىدىا، كى  2ؾى
ذا كاف اختيار الزكجة الصالحة مف أىـ عناصر ديمكمة الحياة الزكجية   كما أف عمى الزكجة أف ، كا 

، كأىميا الديف كالخمؽ حتى يمكنو أف يقكـ بكاجبو تختار زكجيا ممف يتكفر فيو الشركط المناسبة ليا
كىضـو  مف معاناةو لممرأةلما يترتب عمى سكء اختيار الرجؿ  ككذلؾ كاجب الرعاية كالقكامة كالتربية

فقد  فمذلؾ حث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كلي المرأة أف يختار البنتو صاحب الديف، لحقكقيا
ك الس ك اؽي البىٍمًخيُّ قاؿ أخرج الترمذم م دي ٍبفي عىٍمرو د ثىنىا ميحى اًعيؿى ، : حى ـي ٍبفي ًإٍسمى اًت د ثىنىا حى : حى ٍبًد اهلًل ، قىاؿى عىٍف عى

سىًعيدو ، ىيٍرميزى  ٍبفً  م دو كى مىٍيًو ، اٍبنىٍي عيبىٍيدو ، عىٍف ميحى م ى الم وي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ًنيٍّ قىاؿى اًتـو اٍلميزى ٍف أىًبي حى عى
م ـى  سى كهي (كى ميقىوي فىأىٍنًكحي ٍكفى ًدينىوي كىخي ٍف تىٍرضى ـٍ مى اءىكي فىسىاده ًإال  تىٍفعىميكا تىكيٍف ًفٍتنىةه ًفي األى ، ًإذىا جى قىاليكا: يىا ، ٍرًض كى

كهي ، رىسيكؿى اهللً  ميقىوي فىأىٍنًكحي ٍكفى ًدينىوي كىخي ٍف تىٍرضى ـٍ مى اءىكي : ًإذىا جى ٍف كىافى ًفيًو؟ قىاؿى  (3). (ثىبلىثى مىر اتو ، كىاً 

أف يتزكج سأؿ عف صبلة الفتاة كصياميا كلباسيا كخشكعيا كبكائيا كقياميا الميؿ  الشاب فإذا أراد
أخرج مسمـ ،أف خير متاع الدنيا المرأة الصالحة  صمى اهلل عميو كسمـكقد بيف النبي  ا لمقرآفكحفظي

                                                           
، مرجع 1/139أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، ، مرجع سابؽ، كانظر البيضاكم، 6/407، مفاتيح الغيبانظر الرازم،  (1)

انظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة ، مرجع سابؽ، ك 362_2/361سابؽ، كانظر ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، 
 ، مرجع سابؽ.2/291كالشريعة كالمنيج، 

 ، مرجع سابؽ.2/1086، 1466بىابي اٍسًتٍحبىاًب ًنكىاًح ذىاًت الدٍّيًف، حديث رقـ صحيح مسمـ،  مسمـ (2)
حقيؽ: بشار عكاد سنف الترمذم، ت -محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الجامع الكبير الترمذم (3)

كهي  كٍّجي ٍكفى ًدينىوي فىزى ٍف تىٍرضى ـٍ مى اءىكي اءى ًإذىا جى معركؼ، بىابي مىا جى
 –، دار الغرب اإلسبلمي 2/386، 1085حديث رقـ  

إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث   األلباني، محمد ناصر الديف ـ، حكـ عميو األلباني حديث حسف 1998بيركت، دط، ت
 -ق  1405، ت2بيركت، ط –إشراؼ: زىير الشاكيش، المكتب اإلسبلمي 6/266 1868رقـ منار السبيؿ، حديث 
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ٍيرو اٍليىٍمدىاًنيُّ  قاؿ: ٍبًد اهلًل ٍبًف نيمى م دي ٍبفي عى د ثىًني ميحى ٍبدي اهلًل ٍبفي يىًزيدى ، حى د ثىنىا عى ٍيكىةي ، حى د ثىنىا حى أىٍخبىرىًني ، حى
بيًمي  ، شيرىٍحًبيؿي ٍبفي شىًريؾو  ًف اٍلحي ٍبًد الر ٍحمى ك، أىن وي سىًمعى أىبىا عى ٍبًد اهلًل ٍبًف عىٍمرو دٍّثي عىٍف عى أىف  رىسيكؿى اهلًل ، ييحى

م ـى  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى تىاعه ، صى : )الدٍُّنيىا مى ةي(.، قىاؿى اًلحى ٍرأىةي الص  تىاًع الدٍُّنيىا اٍلمى ٍيري مى كىخى
المرأة كخير متاع الدنيا " (1)

 (2)."فإنيا تككف لو سكننا كأنيسنا كحافظة زكجيا مف الحراـ كميعينة عمى دينو كغير ذلؾ أمالصالحة:
ف كانت مف متطمبات الزكاج إال أنو ال يصمح أف يككف أساسا ليذه العبلقة  فالماؿ كالحسب كالجماؿ كا 

ال  فالمرأة ذات   انيارت ىذه الصمةالمتينة؛ إذ ال بد مف شيء أقكل مف شيكة الماؿ كالحسب كالجماؿ كا 
كذات الجاه كالحسب مف ،  كذات الماؿ مف غير ديف امرأة طاغية ، الجماؿ مف غير ديف امرأة مغركرة

فإذا استطاع الشاب أف يتزكج   أما ذات الديف فيي خمكقة متكاضعة مطيعة،  غير ديف امرأة متكبرة
 (3). بذات الديف كالجماؿ كالماؿ كالحسب فنكر عمى نكر

في ىذا السياؽ يجيؿ كثير مف الناس حقيقة الصفة البلزمة لمفتاة أك الشاب كىي الخمؽ كتتمثؿ في 
الطبع كالعادة كالنضج الفكرم كالمستكل التعميمي المناسب أما االقتصار عمى مظاىر التديف دكف 

مرار الزكاج الخكض في تفاصيؿ الطبع أم أف ىذا التديف يككف شكبلن فقط فيذا يؤدم إلى فشؿ است
 مف األحياف. ركما ىك مشاىد في كثي

 قاؿ اهلل، أك الرجؿ أم أف يككنا عمى خمؽ كديف سكاء المرأة، كاجتناب نكاىيو حفظ أكامر اهللثانيان: 

 (4).(خيحي جي يه ىه مه جه ين ىن)تعالى في كصؼ الزكجة الصالحة:

األزكاج غير شاىديف ليٌف  لكاجب الغيب إذا كاف الحافظات، كىف القانتات الطائعات ربيف كأزكاجيف
أنفسيف كعفتيف كماؿ  فيف يحفظف حفظيف ما يجب عمييٌف حفظو مف الفركج كالبيكت كاألمكاؿ

فيف يتميزف بالشفقة عمى الرجاؿ ، كفي حضكر الزكج أحفظ، ة مع الزكجأزكاجيف كأكالدىف كحاؿ الخمك 
ـي الط اعىًة ليـ فىييف  قىيٍّمىاته ًبحي ، كالنصيحة ليـ فاهلل أمرىف أف ، بسبب أمر اهلل بحفظو اجيفك قيكًؽ أىزٍ كدىكىا

                                                           
ةي، حديث رقـ   صحيح مسمـ مسمـ (1) اًلحى ٍرأىةي الص  تىاًع الدٍُّنيىا اٍلمى ٍيري مى  ، مرجع سابؽ.2/1090، 1467بىابي خى
مىؾ الكىرمانيٌ  (2) بًف عبد العزيز بف أميف الدٍّيف بًف ًفًرٍشتىا، شرح مصابيح السنة محم دي بفي عزٍّ الدٍّيًف عبًد المطيؼ ، ابف مى

، إدارة الثقافة اإلسبلمية، 3/539لئلماـ البغكم، تحقيؽ كدراسة: لجنة مختصة مف المحققيف بإشراؼ: نكر الديف طالب، 
 ـ 2012 -ىػ  1433، ت1ط
 -، مطبعة السبلـ 189_186ميو كسمـ، صصمى اهلل ع -صبلح البيكت في جيد الرسكؿ  محمد عمي محمد،  إماـ (3)

 ـ 2009، ت1ميت غمر، مصر، ط
 .34سكرة النساء، آية  (4)
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معاشرة يطعف أزكاجيف كيحفظنيـ في مقابمة ما حفظو اهلل ليف مف حقكؽ قبؿ األزكاج مف مير كنفقة ك 
ف بالعقاب كأكعدى، كقد كعدىف اهلل الثكاب العظيـ عمى حفظ الغيب، أم أف ىذا بذاؾ، بالمعركؼ

 (1).الشديد عمى التفريط بو
ألنيف كف يتصفف بحفظ الزكج ؛نساء قريشالمؤمنات مف  كقد مدح النبي صمى اهلل عميو كسمـ  

د ثىنىا أىبيك اليىمىافً  كرعاية األكالد حيث كرعايتو نىا شيعىٍيبه ، أخرج البخارم قاؿ: حى نىادً ، أىٍخبىرى د ثىنىا أىبيك الزٍّ عىًف ، حى
ٍيرىةى رىًضيى الم  ، األىٍعرىجً  ٍف أىًبي ىيرى ٍنوي عى ًكٍبفى اإًلًبؿى ، وي عى ٍيري ًنسىاءو رى : )خى م ـى قىاؿى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ًف الن ًبيٍّ صى عى

ٍيشو  اًلحي ًنسىاًء قيرى لىدو ًفي ًصغىًرهً ، صى مىى كى ٍكجو ًفي ذىاًت يىًدًه(.، أىٍحنىاهي عى مىى زى اهي عى كىأىٍرعى
(2) 

مىٍيًيـ كى "أم: د كالشفقة عى الو كىحفظو كىاأٍلىمىانىة ًفيًو الحنك عمى اأٍلىٍكالى ٍكج ًفي مى حسف تربيتيـ كمراعاة حؽ الز 
كىحسف تىٍدبيره ًفي الن فىقىة".
(3) 

كلرسكلو الكريـ صمى اهلل عميو ، كىذه الصفات يجب أف تتصؼ بيا كؿ زكجة مؤمنة باهلل مطيعة لو
 تمعات.كصبلح البيكت كاألبناء كالمج كاآلخرة ألف فييا سعادة  الدنيا؛كسمـ 

 حب جب) قاؿ تعالى:، ة تريد الصبلح لبيتياكؿ زكجة مؤمن فيصفات المطمكبة ال كىنالؾ آية جمعت

 (4).(جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب

اًضعىاتو ًلم ًو ًبالط اعىةً  دٍّقىاتو ًبتىٍكًحيًد الم وً ، ميٍؤًمناتو ، خى ، قائمات بفركض اإلسبلـ ،طىاًئعىاتو ، قاًنتاتو ، ميصى
مطيعات هلل تعالى كرسكلو صمى اهلل عميو ، اف كالتصديؽ باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسموكامبلت اإليم

كبعضيف ، بعضيف ثيبات، صائمات، مكاظبات عمى عبادة اهلل متذلبلت لو، تائبات مف الذنكب، كسمـ
 (5)أبكارا.

                                                           
معالـ التنزيؿ في انظر البغكم، ، مرجع سابؽ، ك 5/55انظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، (1)

، مرجع سابؽ، 1/506ئؽ غكامض التنزيؿ، ، مرجع سابؽ، كانظر الزمخشرم، الكشاؼ عف حقا1/612تفسير القرآف، 
 ، مرجع سابؽ.10/71كانظر الرازم، مفاتيح الغيب، 

، حديث رقـ  (2) ٍف يىٍنًكحي  ، مرجع سابؽ.7/6، 5082البخارم، صحيح البخارم، بىابي ًإلىى مى
شرح صحيح  عمدة القارم بدر الديف العيني، أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى (3)

 بيركت، دط، دت. –، دار إحياء التراث العربي 16/26البخارم، 
 .5آية سكرة التحريـ (4)
، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة 18/193انظر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، (5)

 ، مرجع سابؽ.5/122تفسير القرآف،  معالـ التنزيؿ فيانظر البغكم، ، مرجع سابؽ، ك 28/310كالمنيج، 
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كلذلؾ  ألف ذلؾ ينعكس عمى األبناء؛عمى خمؽ  الذلؾ يجب االىتماـ بصبلح األبكيف كيجب أف يككن
حذر الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ مف التياكف في االختيار كترؾ الصفات اإلسبلمية المطمكبة مف 

قد أثبت العمماء أف الصفات الًخٍمًقيةى لك ، ألف ذلؾ سينعكس سمبان عمى األبناء  كشرؼ كصبلح أصالة
لى ىذا أ ميًقيةى تنتقؿ عف طريؽ الكراثة كما تنتقؿ الصفات المادية كا  شار القرآف الكريـ في استنكار كالخي

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ)مريـ حيث قالكا: عمى المستنكريف 

  (1) .(مب زب

كما يقاؿ لمتميمي: يا ، أك يا مف أنت مف نسؿ ىاركف أخي مكسى، أم يا شبيية ىاركف في العبادة 
الصبلح أنت مف بيت طيب طاىر معركؼ ب، كقيؿ: ىاركف ىذا رجؿ صالح في ذلؾ الكقت، أخا تميـ
 فكيؼ تأتيف بمثؿ ىذا؟، كالعبادة

كمف أيف لؾ ىذا ، فمف أيف يأتيؾ السكء، كما كانت أمؾ بالزانية البغي ،ما كاف أبكؾ بالفاجر
 2.الكلد؟!!

، كحؽ كلدىا، كحؽ زكجيا، أف يختار ألبنائو األـ المسممة التي تعرؼ حؽ ربيا فعمى األب المسمـ 
األـ التي تغار عمى ، األـ التي تعرؼ مكقعيا في ىذه المحف، ةكاألـ التي تعرؼ رسالتيا في الحيا

، ىي المصنع الذم سيصنع فيو األبناء كذلؾ ألف األـ، مى سنة نبييا صمى اهلل عميو كسمـكع، دينيا
ف كا، فإف كانت صالحة أرضعتيـ الصبلح كالتقكل، كىي المدرسة التي سيتخرجكف منيا  نت غير كا 

 :3افظ إبراىيـكصدؽ الشاعر حذلؾ فكذلؾ.

 األم مدرسة إذا أعددتيا ... أعددت شعبا طيب األعراقِ 

                                                           
 .28آية  سكرة مريـ (1)
، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 21/530انظر الرازم، مفاتيح الغيب، (2)

 ، مرجع سابؽ.3/231معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، انظر البغكم، ، مرجع سابؽ، ك 16/82
محمد حافظ بف إبراىيـ فيمي الميندس، الشيير بحافظ إبراىيـ، كلد في ذىبية بالنيؿ، عاـ  اىيـ:حافظ ابر  (3)

ـ، شاعر مصر القكمي، كمدكف أحداثيا نيفان كربع مف القرف، لقب بشاعر النيؿ،    كعيف رئيسا لمقسـ 1871ق/1287
تو، ككاف قكٌم الحافظة راكية، سميرا، ىػ فاستمر إلى قبيؿ كفا 1329ـ /1911األدبي في دار الكتب المصرية سنة 

مرحا، حاضر النكتة، جيكرٌم الصكت، بديع اإللقاء، كريـ اليد في حالي بؤسو كرخائو، ميٌذب النفس، لو :ديكاف حافظ، 
، مرجع سابؽ,كانظر 6/76انظر الزركمي، األعبلـ،   ـ 1932ىػ / 1351كالبؤساء، كغير ذلؾ، تكفي بالقاىرة عاـ

 ، مرجع سابؽ.1118لعرب، معجـ الشعراء ا
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 ما إيراقِ ي أورق أيَّ األم روض إن تعيده الحيا ... بالر  

 (1).لى ... شغمت مآثرىم مدى اآلفاقِ األستاذة األُ  األم أستاذ

كىك  نذ كاف طفبل رضيعان مفاالبف  ديفعمى الاألبناء في تربية ، أكبر مف دكر األب ان لممرأة دكران كبير فإف 
اليا تؤثر فيو حتى قبؿ بؿ إف أفع، ينظر إلى أمو كيشرب مف سمككيا فتجده يقمدىا في كثير مما تفعمو

مك أكمت الحراـ .. فيخرج جنينيا إلى الدنيا كعينو تتطمع إلى السرقة كأكؿ الحراـ .. كالعكس فكالدتو .
 ت الحبلؿ فكؿ ذلؾ يؤثر في جنينيا.ت طرفيا كأكمإذا خرجت المرأة مف بيتيا محتشمة في ثيابيا كغض

قالكا : ككيؼ ، كقبؿ أف تكلدكا، لبنيو : "قد أحسنت إليكـ صغارا ككبارا 2كقاؿ أبك األسكد الدؤلي-
 أحسنت إلينا قبؿ أف نكلد؟ قاؿ : اخترت لكـ مف األميات مف ال تسبكف بيا".

  : 3كأنشد الرياشي 

 4.عفافيا باب اجدة األعراؽ*** لم فأكؿ إحساني إليكـ تخيرم

.  باب:كرد أيضان:بادو

كقد رأل بعض عمماء النفس كالتربية أف اإلصابة بمرض الزىرم أك كجكد أم نكع مف العيكب -
الكراثية بيف الزكجيف يؤدم إلى إنجاب أطفاؿ يحممكف المرض نفسو كما أف األطفاؿ الذيف يكلدكف 

كثيرا ما يصابكف بأمراض عقمية  اصة في ساعات التمقيحألبكيف يدمناف السكر كالمخدرات بأنكاعيا خ
                                                           

كأحمد الزيف  إبراىيـ األنبارم،  حافظ إبراىيـ، ديكاف حافظ إبراىيـ، ضبطو كصححو كشرحو كرتبو:أحمد أميف (1)
 ـ.1997، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، دط، ت282ص

حمس بف نفاثة ابف عدم بف الديؿ  أبك األسكد ظالـ بف عمرك بف سفياف بف جندؿ بف يعمر بف أبك األسكد الدؤلي: (2)
بف بكر الديمي، كيقاؿ: الدؤلي، كاف مف سادات التابعيف كأعيانيـ، صحب عمي بف أبي طالب، رضي اهلل عنو، كشيد 
فٍّيى سىنىةى ًتٍسعو  معو كقعة صفيف، كىك بصرم، ككاف مف أكمؿ الرجاؿ رأيان كأسدىـ عقبلن، كىك أكؿ مف كضع النحك، تيكي

 ، ًستٍّيفى ، مرجع سابؽ، كانظر 535، 2انظر ابف خمكاف، كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف،  كلو خمس كثمانكف سنةكى
فيات المشاىير كىاألعبلـ،   ، مرجع سابؽ.2/735الذىبي، تاريخ اإلسبلـ كىكى

رفان بأياـ العرب كثير كاف عالمان راكية ثقة عا أبك الفضؿ العباس بف الفرج الرياشي النحكم المغكم البصرم الرياشي: (3)
االطبلع، ركل عف األصمعي كأبك عبيدة معمر بف المثنى كغيرىما، كركل عنو إبراىيـ الحربي كابف أبي الدنيا كغيرىما، 

، مرجع سابؽ، كانظر 12/373مات في البصرة سنة سنة سبع كخمسيف كمائتيف، انظر الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 
 ، مرجع سابؽ.و 3/28نباء أبناء الزماف، ابف خمكاف، كفيات األعياف كأ

 ، مرجع سابؽ.196الماكردم، أدب الديف كالدنيا، ص (4)
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 كلذلؾ ؛قؿ أف يشفكا منيا ألف األبكيف ال يكرثاف الصفات الجسمية فقط بؿ الصفات النفسية كعصبية
فالتربية قبؿ الكالدة ىي التي يطمبيا اإلسبلـ في زكجة صالحة كامرأة منجبة خالية مف األمراض 

 مسئكؿة كحسف الرعاية كاإلنفاؽ كحسف المعاممة كحسف التربية ألنو كالعيكب كزكج يتميز باالستقام
 (1). عنيا أماـ اهلل سبحانو كتعالى

:  :ابف حبافأخرج    نىا ميعىاذي ٍبفي ًىشىاـو قىاؿى : أىٍخبىرى اؽي قىاؿى د ثىنىا ًإٍسحى : حى ًقًبًو قىاؿى سىفي ًفي عى نىاهي اٍلحى أىٍخبىرى
د ثىًني أىًبي عىٍف قىتىادىةى  م ـى قاؿ:)إف اهلل سائؿ كؿ راع عما  حى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى سىًف أىف  نىًبي  الم ًو صى عىًف اٍلحى

ؿى عىٍف أىٍىًؿ بيتو( ت ى يىٍسأىؿى الر جي ي عى حى   (2).استرعاه: أحفظ أىـٍ ضى

دنا إبراىيم عميو مقارنة بين زوجة سي تأثير األم في تربية ابنيا من خالل كيفية بيانالمسألة الثانية:
 .السالم وزوجة سيدنا نوح عميو السالم

متيقنة بو المتككمة عمى اهلل الزكجة المؤمنة الصابرة المحتسبة ال ىاجر زكجة سيدنا إبراىيـ عميو السبلـ:
ما أقكل قمبيا ؟! .. كما أرسخ كلدىا الكحيد  كفي، زكجيا فيك  بيتيا في المبتبلة كلزكجيا، الطائعة هلل

تسألو بسؤاؿ يظير متانة العقيدة في  غير ذم زرع  دما يتركيا زكجيا ىي ككلدىا بكادو عن؟!  إيمانيا
 ذىب فإف اهلل لف يضيعنا.إقاؿ نعـ ،فقالت:آاهلل أمرؾ بيذا ؟! قمبيا كرسكخ اإليماف فيو: 

 يتركيا كرضيعيامة صحراء قاح كسط جباؿ ال زرع فييا كال ماء فيأنيا  ظنيا بزكجيا المؤمف فيذا 
  .. فييا

                                                           
، مرجع سابؽ، كانظر 3/343مجمكعة رسائؿ التكجييات اإلسبلمية إلصبلح الفرد كالمجتمع، انظر بف زينك،  (1)

/  13بالمدينة المنكرة، ط السنة  ، الجامعة اإلسبلمية116_115التربية اإلسبلمية كمراحؿ النمك، ص عباس  محجكب
محجكب،  ، كانظرhttp://fuqaha.islammessage.com/showthread.php?56 ىػ، انظر 1401 -52العدد 

مجمكعة رسائؿ التكجييات اإلسبلمية   بف زينك ، مرجع سابؽ، كانظر117التربية اإلسبلمية كمراحؿ النمك، ص
 ، مرجع سابؽ.2/501إلصبلح الفرد كالمجتمع، 

ٍعبدى، اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف،حققو كخرج ابف حباف ،  (2) محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى
ًف اٍستىٍرعىى رىًعي ةن،حديث ؿ  كىعىبلى كيؿ  مى ٍخبىاًر ًبسيؤىاًؿ الم ًو جى رقـ  أحاديثو كعمؽ عميو: شعيب األرنؤكط،باب ًذٍكري اإٍلً

أبك عبد   األلبانيـ،حكـ عميو األلباني صحيح، 1988 -ىػ  1408،ت1رسالة، بيركت،ط،مؤسسة ال4492،10/344
الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، مؤلؼ األصؿ: محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف 

ٍعبدى، التميمي، التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف كتمييز سقيمو مف صحيحو، كشاذه مف محفكظو،  معاذ بف مى
المممكة العربية السعكدية،  -، دار با كزير لمنشر كالتكزيع، جدة 6/465، 4476باب في الخبلفة كاإلمارة، حديث رقـ 

 ـ 2003 -ىػ  1424، ت1ط



78 
 

في  مف العطش كاأللـ كتمرغ لكجفت عركؽ كليدىا فتمك ، كما ىك إال قميؿ حتى نفذ منيا الماء
فصعدت الصفا ثـ استقبمت الكادم فسعت سعي الخائؼ ، يربت إلي الجبؿ كراىية أف تراهف، األرض

  .. الباحث ثـ أتت المركة فقامت عميو فنظرت فمـ تر أحدا فعمت ذلؾ سبع مرات

 ":  ببركة، ت بركتيا العالـ إلي يـك الديفكأصاب الرحمف تشؽ زمـز فانفجرت كسالتءت مبلئكة ثـ جا
إٌنو  ىذا اليقيف؟!! ىعم تحصمحتى تصحبت ىاجر إبراىيـ عميو السبلـ  ةكـ سن،  "إف اهلل لف يضيعنا

 (1)يقيف ىاجر عمييا السبلـ بربيا عزكجؿ .

ِو ُذزَِِِّّتْ ِبُاٍد غَِِّس ِذٓ َشِزٍع ِعِهَد بَِِّتَك اِلُمَحسَِّم َزبَّها ِلُِّقُّمُا الصَّالَٔ َزبَّها ِإنِّْ َأِسَكِهُت ِمقاؿ تعالى :}

ََاِزُشِقًُِم ِمَو الثََّمساِت َلَعلًَُِّم َِِصُكُسََى  ُِٓ ِإلًَِِِّم  ّٔ ِمَو الهَّاِس َتًِ  (2){.َفاِجَعِل َأِفِئَد

عند ، كىك كادم مكةبكاد ال زرع فيو ، كمف كلد منو كىـ إسماعيؿ، يا ربنا إني أسكنت بعض ذريتي 
عىؿى الم وي لىوي  رُّ أىٍىمىوي ًبمىا جى ا ييٍفًسديهي أىٍك يىضي ًؿ اأٍلىٍيًدم ًإي اهي ًبمى ن عي ًمٍف تىنىاكي ًفي نيفيكًس اأٍليمىـً  بيتؾ المحـر  اٍلميمى

ًبمىا شىاىىديكهي ًمٍف ىى ، ًمفى الت ٍكًقيًر كىالت ٍعًظيـً  ادو ًبظيٍمـو كى كجعمتو محرما ليتمكف أىمو مف ، مىكىًة مىٍف ييًريدي ًفيًو ًبًإٍلحى
كارزؽ ، كتحف كتميؿ إلى رؤيتو، قا كمحبةفاجعؿ قمكب بعض الناس تسرع إليو شك ، إقامة الصبلة عنده

 ككما أنو كاد، ليككف ذلؾ عكنا ليـ عمى طاعتؾ، ذريتي مف أنكاع الثمار المكجكدة في سائر األقطار
، كتحقؽ فضؿ اهلل كرحمتو ككرمو، كقد استجاب اهلل دعاءه، فاجعؿ ليـ ثمارا يأكمكنيا، م زرعغير ذ

، فإنو تجبى إلييا ثمرات ما حكليا مف الببلد، شجرة مثمرة« مكة»فبالرغـ مف أنو ليس في البمد الحراـ: 
 (3).ستجابة لدعاء الخميؿ عميو السبلـا، مف أنكاع ثمار الفصكؿ األربعة

م دو قاؿرج البخارم أخ ٍبدي الم ًو ٍبفي ميحى د ثىًني عى ز اؽً ، : كحى ٍبدي الر  د ثىنىا عى نىا مىٍعمىره ، حى ٍف أىيُّكبى ، أىٍخبىرى عى
دىاعىةى ، الس ٍخًتيىاًنيٍّ  كىًثيًر ٍبًف كىًثيًر ٍبًف الميط ًمًب ٍبًف أىًبي كى رً ، كى مىى اآلخى ديىيمىا عى بىٍيرو عىٍف سىًعيًد بٍ ، يىًزيدي أىحى ، ًف جي

اًعيؿى  ذى النٍّسىاءي الًمٍنطىؽى ًمٍف ًقبىًؿ أيٍـّ ًإٍسمى ا ات خى ؿى مى : أىك  مىى ، قىاؿى اٍبفي عىب اسو ذىٍت ًمٍنطىقنا ًلتيعىفٍّيى أىثىرىىىا عى ات خى
اًعيؿى كىًىيى تيٍرًضعيوي ، سىارىةى  ًباٍبًنيىا ًإٍسمى ـي كى اءى ًبيىا ًإٍبرىاًىي ت ى كىضى ، ثيـ  جى ةو حى ا ًعٍندى البىٍيًت ًعٍندى دىٍكحى فىٍكؽى ، عىييمى

                                                           
ميت  -، مطبعة السبلـ 21صمى اهلل عميو كسمـ، ص -صبلح البيكت في جيد الرسكؿ   محمد عمي  محمد إماـ (1)

 ـ2009، ت1غمر، مصر، ط
 .37آية  سكرة إبراىيـ (2)
، 44_3/43معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، ، مرجع سابؽ، كانظر 13/241انظر ابف عاشكر، التحرير كالتنكير،  (3)

، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في 369_9/368الجامع ألحكاـ القرآف، كانظر القرطبي، مرجع سابؽ، 
 ، مرجع سابؽ.13/263كالمنيج،  العقيدة كالشريعة
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ـى ًفي أىٍعمىى المىٍسًجدً  ٍمزى ده ، زى ًئذو أىحى لىٍيسى ًبمىك ةى يىٍكمى لىٍيسى ًبيىا مىاءه ، كى عىييمىا ىينىاًلؾى ، كى عى ًعٍندىىيمىا ، فىكىضى كىكىضى
ًسقىاءن ًفيًو مىاءه ، ًجرىابنا ًفيًو تىٍمره  ـي ميٍنطىًمقناًإٍبرىاىً  1ثيـ  قىف ى، كى ـي ، ي أىٍيفى ، فىتىًبعىٍتوي أيُـّ ًإٍسمىاًعيؿى فىقىالىٍت: يىا ًإٍبرىاًىي

تىٍتريكينىا ًبيىذىا الكىاًدم عىؿى الى يىٍمتىًفتي ًإلىٍييىا، ال ًذم لىٍيسى ًفيًو ًإٍنسه كىالى شىٍيءه؟ فىقىالىٍت لىوي ذىًلؾى ًمرىارنا، تىٍذىىبي كى ، كىجى
يٍّعينىا، وي ال ًذم أىمىرىؾى ًبيىذىا؟ قىاؿى نىعىـٍ فىقىالىٍت لىوي: آلم   عىتٍ ، قىالىٍت: ًإذىٍف الى ييضى ت ى ًإذىا ، ثيـ  رىجى ـي حى فىاٍنطىمىؽى ًإٍبرىاًىي

ٍكنىوي  ٍيثي الى يىرى ا ًبيىؤيالىًء الكىًممىاتً ، اٍستىٍقبىؿى ًبكىٍجًيًو البىٍيتى ، كىافى ًعٍندى الث ًني ًة حى فى ، ثيـ  دىعى : رىبٍّ كىرى عى يىدىٍيًو فىقىاؿى

َُاٍد غَِِّس ِذٓ َشِزٍع ِعِهَد بَِِّتَك امُلَحسَِّم} ت ى بىمىغى  -(2){ِإنِّْ َأِسَكِهُت ِمِو ُذزَِِِّّتْ ِب { ]إبراىيـ:  -حى كفى }يىٍشكيري

 (3)(..... الخ الحديث   [37

بو فماذا تفعؿ ىاجر عند ىذا ثـ بعد ذلؾ يأتي سيدنا إبراىيـ عميو السبلـ ليذبح كلده إسماعيؿ بأمر ر 
  !العظيـ؟ االبتبلء

حتى ك  يأخذ بيد كلدىا الكحيد ليذبحو ترل زكجيا كتقدمو عمى أمرىا كىي بأمر اهلل ىاجر األـ تقبؿىؿ 
أف الشيطاف المعيف لـ يتركيا كحاليا بؿ جاء إلييا ليثير ما بداخميا مف أشجاف كآالـ كيبذؿ جيده حتى 

 إبراىيـ إنقاذان لكلدىا ؟! ىعم يخرجيا عف تقكاىا لتثكر

ككذلؾ ىي دفعت  كتستعيف بو عمى الصبر في ىذه المحظة العظيمة عمى النفكس إنيا تقدـ أمر ربيا 
فابتعد  ،كاستعاذت باهلل منو  ،بسبع حصيات كساكس الشيطاف كمحاكلتو إبعادىا عف أمر ربيا برجمو

سماعيؿ عمييما السبلـ ،عنيا   . رات في الحجفكاف رمي الجم ،ككذلؾ فعؿ إبراىيـ كا 

يمانيا بو ثبتيا في  فيذه ىاجر الزكجة المؤمنة كاألـ الصابرة عند الببلء فإف تقكاىا هلل كطاعتيا لو كا 
عمييا زكجيا ليبشرىا  دخؿف ىذه المحظات العصيبة الشديدة فكاف بعد ذلؾ الفرج كالمكافئة مف اهلل

نجحت األسرة كميا في  بذبح عظيـ بعد ماكفدم إسماعيؿ  ،كرفع اهلل الببلء،كيسعدىا بالخبر بالبشرل

                                                           
قفى: مف التقفية كىك اإلعراض كالتكلي.الكرماني، محمد بف يكسؼ بف عمي بف سعيد، الككاكب الدرارم في شرح  (1)

 ـ.1981 -ىػ 1401، ت2لبناف، ط-، دار إحياء التراث العربي، بيركت14/20صحيح البخارم، 
 37سكرة ابراىيـ، االية ( 2)

 ، مرجع سابؽ.4/142، 3364لبخارم، حديث رقـ صحيح ا البخارم (3)
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 جه ين ىن من خنحن جن يم ىم مم خم حم) االختبار قاؿ تعالى:

 1.(ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه

كأكب ، كفكضا أمرىما إلى اهلل، فمما أسمما كتمو لمجبيف أم فمما استسمما كانقادا ألمر اهلل كأطاعاه 
فكقع جبينو ، أك ألقاه عمى جنبو، فيتردد في الذبح إبراىيـ ابنو عمى كجيو حتى ال تأخذه العاطفة

 )جانب الجبية( عمى األرض كالمكضع الذم أراد ذبحو فيو: ىك المنحر بمنى عند الجمار.
فبل تجيز ، عسى أف ترحمني، قاؿ مجاىد: قاؿ إسماعيؿ ألبيو: ال تذبحني كأنت تنظر إلى كجيي

 عؿ.فف، ثـ ضع كجيي لؤلرض، اربط يدم إلى رقبتي، عمي
ركل اإلماـ أحمد عف ابف عباس رضي اهلل عنيما أنو قاؿ: لما أمر إبراىيـ عمى نبينا كعميو الصبلة 

ثـ ذىب بو ، فسابقو فسبقو إبراىيـ عميو السبلـ، عرض لو الشيطاف عند السعي، كالسبلـ بالمناسؾ
ثـ عرض ، ذىب حتى، فرماه بسبع حصيات، فعرض لو الشيطاف، جبريؿ عميو السبلـ إلى جمرة العقبة

كعمى إسماعيؿ عمى نبينا كعميو ، كثـ تمو لمجبيف، فرماه بسبع حصيات، لو عند الجمرة الكسطى
فاخمعو حتى ، إنو ليس لي ثكب تكفنني فيو غيره، فقاؿ لو: يا أبت، الصبلة كالسبلـ قميص أبيض

فإذا ، التفت إبراىيـفنكدم مف خمفو: أف يا إبراىيـ قد صدقت الرؤيا ف، فعالجو ليخمعو، تكفنني فيو
 2قاؿ ابف عباس: لقد رأيتنا أف نتتبع ذلؾ الضرب مف الكباش.، بكبش أبيض أقرف أعيف

كناديناه أف يا إبراىيـ قد صدقت الرؤيا لما أضجعو لمذبح ناداه مف خمفو مف الجبؿ ممؾ: قد حصؿ 
ف لـ تذبح، كتحقؽ المطمكب كصرت مصدقا بمجرد العـز، المقصكد مف رؤياؾ أتيت بما ك ، كا 

 (3)أمكنؾ.

                                                           
 .107_103سكرة الصافات، اآلية  (1)
،مرجع سابؽ.رجالو 2707،4/336مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ،باب مسند عبد اهلل بف عباس،حديث رقـ  ابف حنبؿ، 2

بع الفكائد،تحقيؽ: حساـ رجاؿ الصحيح،الييثمي، أبك الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف، مجمع الزكائد كمن
 ـ 1994ىػ،  1414،مكتبة القدسي، القاىرة،دط،ت8/201الديف القدسي ،

 
، مرجع سابؽ، 23/152التحرير كالتنكير، ، مرجع سابؽ، كانظر ابف عاشكر، 26/349، مفاتيح الغيبانظرالرازم،  (3)

 مرجع سابؽ.، 23/121التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، كانظر الزحيمي، 
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فالزكجة ىاجر المؤمنة ، فنعـ الطاعة كالبر كاألدب، كشكرت ربيا كحمدتو ،بنجاة ابنيافرحت ىاجر لقد 
 إسماعيؿ عميو السبلـ ثـ يخرج االبف البار  ،اهلل عندما تركيما في الصحراءو طاعت يأطاعت زكجيا ف

   1.(مت هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه مه):ان ألبيو قاؿ تعالى عنوائعط

 ؟فأـ بيذا اليقيف باهلل تعالى كيؼ ستككف تربيتيا لكلدىا؟

كأبيو حتى مف ، باران بأموك ، طائعان هلل عزكجؿ لحان كطيبة فنشأ ىذا االبف صا كانت تربيةن صالحةلقد  
  .تماـ بره بأبيو يضرب بو المثؿ في الكلد البار الطائع ألبيو

 زوجة نوح:

نما أشار اهلل جٌؿ كعبل إلييا مرة كاحدة بصفتيا عمى أنيا ، ف الكريـامرأة نكح لـ ييذكر اسميا في القرآ كا 
 كقد ذيكرت مع "امرأة لكط"  "امرأة نكح".

 .عمى أف المرأة التي أشار ليا القرآف عمى أنيا "امرأة نكح" كاف اسميا "كالعة"ف يمعظـ المفسر  ذىب

كآثرت البقاء مع قكميا ، تدخؿ السفينة! أبت أف ممف أغرقكا مف قكـ نكح عميو السبلـ  ة"عككانت "كال
 .!الذيف أغرقكا فأدخمكا نارا!! ككذلؾ كلده " ياـ" الذم ظف أنو ناج إذا اعتمى جببل

 من زن رن مم اميل ىل مل يك ىك مك لك اك يق) ى:قاؿ تعال
 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

 (2).(مئ

كأف ذلؾ ، غني أحد عف أحدجعؿ اهلل مثبل لحاؿ الكفار في مخالطتيـ المسمميف كمعاشرتيـ ليـ أنو ال ي
فمجرد الخمطة أك ، كال ينفعيـ عند اهلل إف لـ يكف اإليماف حاصبل في قمكبيـ، ال يجدم عنيـ شيئا

 النسب أك الزكجية ال فائدة فييا ما داـ الشخص كافرا.
كفي ، كانتا في عصمة نكاح نبييف رسكليف، كذلؾ المثؿ أف امرأة نكح كامرأة لكط عمييما السبلـ

لكنيما خانتاىما في اإليماف ، يؤاكبلنيما كيعاشرانيما أشد العشرة كاالختبلط، يما ليبل كنياراصحبت
فمـ ينفعيما نكح كلكط بسبب ككنيما زكجتيف ليما ، كال صدقاىما في الرسالة، فمـ تؤمنا بيما، كالديف

                                                           
 .102سكرة الصافات، آية  (1)
  10آية سكرة التحريـ (2)
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كحاؽ ، تيما عمى اهللمع كرام، كال دفعا عنيما محذكرا، كال دفعا عنيما مف عذاب اهلل، شيئا مف النفع
 بيما سكء العذاب كالعقاب.

 ككانت امرأة لكط تخبر قكمو بأضيافو ليفجركا بيـ.، قيؿ: كانت امرأة نكح تقكؿ لمناس: إنو مجنكف
، كالمعاصيدخبل النار مع الداخميف فييا مف أىؿ الكفر أكقيؿ لممرأتيف في اآلخرة عند دخكؿ النار: 

 (1).جزاء كفرىما كسيئاتيما
كالعصياف ، كىي ربت كلدىا عمى ذلؾ الكفر صدقوبرسكلو كلـ تكال ، مؤمنة باهلل ه إمرأة نكح لـ تكففيذ

، باهلل ػكالنجاة كعدـ طاعة كالده النبي فيك عندما طمب منو أبكه النبي اإليماف كعدـ االستجابة ألمر اهلل
يالكيف قاؿ تعالى مخبران قيف الب ألمر اهلل كلـ يطع كالده فكاف مف المغر جلـ يست كالرككب في السفينة

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن) عف ذلؾ:

 جس مخ جخ مح جح مج حج مثهت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حصمس خس حس

 هل مل خل حل جل مك لك خكحك جك مق حق مف خف حف جف

 يل ىل مل خل حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهىه مه جه ين ىن من خن حنجن يم ىم مم خمحم جم

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 (2).(رت

ٍكجو  فنادل ابنو:، كاستكلت الشفقة كعاطفة األبكة عمى نكح كىاٍبفي نيكحو ىىذىا ىيكى اٍبفه رىاًبعه ًفي أىٍبنىاًئًو ًمٍف زى
ـي اٍبًنًو ياـ أك ، ٍحًريـً كىأىن يىا اٍلمىٍذكيكرىةي ًفي آًخًر سيكرىًة الت  ، ثىاًنيىةو ًلنيكحو كىافى اٍسمييىا كىاًعمىةى غىًرقىتٍ  كًقيؿى كىافى اٍس

دٍّ اٍلكىٍنعىاًنيٍّيفى ، كنعاف اـو جى كىىيكى غىٍيري كىٍنعىافى ٍبًف حى
ككاف كافرا دعاه أبكه عند ، ككاف في مكاف منعزؿ عنو 

ناداه بقكلو: يا بني اركب ، كال يغرؽ مثؿ ما يغرؽ الكافركف، رككب السفينة أف يؤمف كيركب معيـ
فرد االبف العاصي عميو قائبل: سآكم كأصير إلى جبؿ ، كال تكف مع الكافريف اليالكيف، لفمؾمعنا ا

                                                           
، مرجع سابؽ، كانظر البغكم، معالـ التنزيؿ 874تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، صانظر السعدم،  (1)

زحيمي، ، مرجع سابؽ، كانظر ال30/574، مرجع سابؽ، كانظر الرازم، مفاتيح الغيب، 5/123في تفسير القرآف، 
 ، مرجع سابؽ.28/325التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 

 .47_42اآليات سكرة ىكد (2)
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ظنا منو أنو ماء سيؿ عادم يمكف النجاة منو بالتحصف في مكاف عاؿ ، يحفظني مف الغرؽ في الماء
 فأجابو نكح عميو السبلـ: ليس شيء يعصـ اليـك مف أمر اهلل كعذابو. أك جبؿ شامخ

ًليىذىا  :كى ًؽ   (1).(حن جن مم خم حم جم) قىاؿى مىٍيًو اٍلقىٍكؿي ًباٍلغىرى فكاف ىذا الكلد ًمم ٍف سىبىؽ عى

ا الىفىًتًو أىبىاهي نىًبي  الم ًو نيكحن ميخى ـي ، ًلكيٍفًرًه كى مىٍيًو الس بلى كىذه اآلية تقتضي أف نكحان عميو السبلـ ظىف  أف  ابنو ، عى
فيك تنكر لدعكة اليدل ، كال نجاة لمكافريف، فإنو كافر، فبيف اهلل أنو ذك عمؿ غير صالح، مؤمفه 

 (2)كانضـ مع الكافريف .، كالصبلح

 كنكح عميو السبلـ البنو بالنجاة؟، إبراىيـ إلسماعيؿ عمييما السبلـ بالذبح _مقارنة بيف نداء األبكيف:

ستجابة السريعة مف :فكانت االإبراىيـ عميو السبلـ يطمب مف ابنو إسماعيؿ في أمر الرؤيا أنو يذبحو
 ابنو إسماعيؿ مسممان أمره هلل تعالى.

و بؿ خالفو يبينما نكح عميو السبلـ ينادم ابنو ليركب معو في سفينة النجاة:فمـ يستجيب االبف ألمر أب
.فمف ىنا نرل الفارؽ بيف التربيتيف كلتأثير كؿ األميف أـ إسماعيؿ عميو  كرفض ككاف مف المغرقيف

 دنا نكح عميو السبلـ.السبلـ.كأـ ابف سي

 النبات الحسن)البيئة الصالحة(المطمب الثاني:
 ان إف اإلنساف إذا نشأ في بيئة صالحة، كأسرة متدينة، كتربية إيمانية صالحة، كاف شخصان مثاليان صالح

كتربية فاسدة كاف  محبان لدينو كمجتمعو. أما إذا كجد في بيئة سيئة، كأسرة غير ممتزمة بأكامر اهلل

 يل ىل مل خل) فاسدان. كينعكس ذلؾ عمى مجتمعو، كىذا مصداؽ لقكؿ اهلل تعالى: شخصان 

 (3).(منخن حن جن يم ىم مم خمحم جم

                                                           
 .40آية  سكرة ىكد (1)
، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ ، كانظر السعدم،مرجع سابؽ12/76 التحرير كالتنكير انظر ابف عاشكر، (2)

، 78_12/76لزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، ، مرجع سابؽ، كانظر ا382_382المناف، ص 
 ، مرجع سابؽ.326_4/325تفسير القرآف العظيـ،   مرجع سابؽ، كانظر ابف كثير

 .58آية  سكرة األعراؼ (3)
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ثىؿي األرض العذاة ثىؿي اٍلميٍؤًمًف :مى ؿ  ًلٍمميٍؤًمًف، كىاٍلكىاًفًر، فىمى بىوي الم وي عىز  كىجى رى ثىؿه ضى ىىذىا مى
الكريمة التربة  1

بًٍّيا، فيحصؿ منيا أنكاع األزىار كالثمار، فاٍلميٍؤًمًف ال ًذم ًإذىا سىًمعى ييًصيبيييا اٍلمىطىري فىتٍخريجي نى  بىاتيييا ًبًإٍذًف رى
قىمىوي كىاٍنتىفىعى ًبًو، كيسمع المكعظة، فينتفع بيا كىالث اًني: ًمٍثؿي اٍلكىاًفًر مى  اهي كىعى ة ؿي ثى اٍلقيٍرآفى كىعى  2األرض السىٍبخى

ارىةه  ، الى ييتىبىي في أىثىري اٍلمىطىًر ًفيًيا، إذا أنزؿ عمييا الماء لـ تخرج ما أخرجت التي ًفي تيٍربىًتًيا ًحجى أىٍك شىٍكؾه
ثٍّري ًفيًو،    األرض الطيبة فبل تنبت إال النزر القميؿ، كبعسر كصعكبة، فالكافر يىٍسمىعي اٍلقيٍرآفى فىبلى ييؤى

اتصؿ بيا نكر القرآف، ظيرت فييا أنكاع  فالركح الطاىرة النقية مف شكائب الجيؿ كاألخبلؽ الذميمة إذا
ف اتصؿ بيا نكر القرآف، لـ يظير فييا مف  الطاعات كالمعارؼ كاألخبلؽ الحميدة، كالركح الخبيثة كا 

 (3)المعارؼ كاألخبلؽ الحميدة إال القميؿ.
م   كىذا المثؿ بينو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فيما أخرجو البخارم قاؿ: د ثىنىا ميحى : حى دي ٍبفي العىبلىًء، قىاؿى

ٍبًد الم ًو، عىٍف أىًبي بيٍردىةى، عىٍف أىًبي ميكسىى، عىًف الن ًبيٍّ  ٍيًد ٍبًف عى م ادي ٍبفي أيسىامىةى، عىٍف بيرى د ثىنىا حى م ى اهللي حى  صى
، كىمى  ثىؿي مىا بىعىثىًني الم وي ًبًو ًمفى الييدىل كىالًعٍمـً : )مى م ـى قىاؿى سى مىٍيًو كى ا، فىكىافى ًمٍنيىا عى ابى أىٍرضن ثىًؿ الغىٍيًث الكىًثيًر أىصى

، أىٍمسىكىًت المىاءى، فىنى  اًدبي كىانىٍت ًمٍنيىا أىجى ، كى ى كىالعيٍشبى الكىًثيرى فىعى الم وي ًبيىا نىًقي ةه، قىًبمىًت المىاءى، فىأىٍنبىتىًت الكىؤلى
ابىتٍ  رىعيكا، كىأىصى سىقىٍكا كىزى ، فىشىًربيكا كى ن،  الن اسى ًمٍنيىا طىاًئفىةن أيٍخرىل، ًإن مىا ًىيى ًقيعىافه الى تيٍمًسؾي مىاءن كىالى تيٍنًبتي كىؤلى

ـٍ يى  مىثىؿي مىٍف لى ، كى م ـى ـى كىعى ا بىعىثىًني الم وي ًبًو فىعىًم نىفىعىوي مى ٍف فىقيوى ًفي ًديًف الم ًو، كى ثىؿي مى ـٍ فىذىًلؾى مى لى ٍرفىٍع ًبذىًلؾى رىٍأسنا، كى
كىافى ًمٍنيىا طىاًئفىةه قىي مىًت اليىٍقبى  اؽي: كى ٍبًد الم ًو: قىاؿى ًإٍسحى مىاءى، قىاعه ٍؿ ىيدىل الم ًو ال ًذم أيٍرًسٍمتي ًبًو( قىاؿى أىبيك عى

ٍفصىؼي  يىٍعميكهي المىاءي، كىالص 
الميٍستىًكم ًمفى األىٍرًض. 4

5 

                                                           
العربية، األرض العذاة:ىي األرض الطيبة التربة الكريمة المنبت كالبعيدة مف الماء كالكخـ كالكباء.مجمع المغة  (1)

 ـ.1972، المكتبة اإلسبلمية القاىرة، دط، ت590المعجـ الكسيط، قاـ بإخراجو:إبراىيـ مصطفى كآخركف، ص
ة:أرض ذات ممح كنزٍّ ال تكاد تنبت.مجمع المغة العربية (2)  ، مرجع سابؽ.413المعجـ الكسيط، ص السىٍبخى
، 3/1300ع سابؽ، كانظر قطب، في ظبلؿ القرآف، ، مرج1/287انظر ابف قيـ الجكزية، تفسير القرآف الكريـ،  (3)

انظر ، مرجع سابؽ، ك 247_8/244مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 
، مرجع سابؽ، كانظر الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض 3/239معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، البغكم، 
 ، مرجع سابؽ.7/231سابؽ، كانظر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف،  ، مرجع2/112التنزيؿ، 

فتح البارم شرح صحيح البخارم،  أحمد بف عمي.ابف حجر العسقبلني، الصفصؼ: األممس ال ًذم النبات ًفيوً  (4)
 .1379بيركت، دط، ت -، دار المعرفة 8/433
ـى كىعى البخارم، صحيح البخارم،  (5) ًم ، حديث رقـ بىابي فىٍضًؿ مىٍف عى  ، مرجع سابؽ.1/27، 79م ـى
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كالنفسية لدل اآلباء تككف استعدادان لدل أثبت عمماء الكراثة أف الصفات الجسمية كالخمقية كالعقمية 
  (1)األبناء بما في آبائيـ .

كالمنبت الحسف يكثر في صاحبيا، كفي ذريتو، كدليؿ ذلؾ مريـ ابنة عمراف عمييا  إف البيئة الصالحة
كىي بيئة سيدنا زكريا عميو السبلـ  السبلـ أـ سيدنا عيسى عميو السبلـ عندما نشأت في بيئة صالحة

 خك حك جك مق حق مف خف حف) :كفي ذريتيا قاؿ تعالى ت فيياكيؼ أثر 

 حي جي ٰه مه جههن من خن حن جن ممخم حم جم هل مل خل حل جل مكلك

 (2).(مث هت مت هب مب هئ مئ هي ميخي

فتقبؿ اهلل مريـ مف أميا بأبمغ قبكؿ، كرضي أف تككف محررة خالصة لمعبادة كخدمة البيت عمى صغرىا 
مؿ الجسد كالركح، كما يربى النبات في كأنكثتيا، كرباىا كنماىا بما يصمح أحكاليا تربية عالية، تش

األرض الصالحة بعد تعيد الزارع إياه بالسقي كالتسميد، كالعزؽ كقمع األعشاب الضارة مف حكلو 
ا يىنٍ  ، فىكىانىٍت تىٍنبيتي ًفي اٍليىٍكـً مى افو ٍيًر ًزيىادىةو كىالى نيٍقصى ٍمقىيىا ًمٍف غى ـي ًبشىٍأًنيىا، فسىك ل خى اـو بيتي الٍ .كىاٍلًقيىا ٍكليكدي ًفي عى مى

نىزىاىىًة اٍلبىاًطًف، كجعؿ زكريا عميو السبلـ ميًؽ كى ذىًلؾى ًفي اٍلخي ا، كى اًلحن ، كأىٍنشىأىىىا ًإٍنشىاءن صى كىاًحدو
ككاف زكج  

 خالتيا ككاف معركفا بالخمؽ كالتقكل كافبل ليا كراعيان لمصالحيا حتى شبت كترعرعت.

نما قدر اهلل ككف زكريا كفيميا لسعاد تيا، لتقتبس منو عممان جمان نافعان كعمبلن صالحان فيك نبي كا 
 (3)صالح.

 تحصين الولد :لثالمطمب الثا

 ."شاء اهلل القوه إال باهلل ام"وفضل ، التحصين بذكر اهلل تعالى المسألة األولى:

                                                           
 ىػ1400، ت12، الجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، ط119بيئات التربية اإلسبلمية، ص  محجكب، عباس (1)
 .37آية  سكرة آؿ عمراف (2)
اؼ عف ، مرجع سابؽ، كانظر الزمخشرم، الكش128تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، ص  انظر السعدم(3)

، مرجع سابؽ، كانظر 4/69، مرجع سابؽ، كانظر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، 1/358حقائؽ غكامض التنزيؿ، 
، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 3/235ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، 

 ، مرجع سابؽ.3/214



86 
 

ر كمف أنكاع الذك ذلكؿ أ فيك بمثابة الحصف المنيع لو مف  إف ذكر اهلل تعالى خير حافظ لئلنساف
كلـ يمسو  ؿ عمى شيء إال حفظتوفيذه الكممة لـ تق، "ما شاء اهلل القكه إال باهلل"التي بيا حفظ لئلنساف 
 ولكدليؿ ذلؾ ما كرد في قصة صاحب الجنة في سكرة الكيؼ في قك ، أذل بإذف اهلل تعالى

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب)تعالى

  (1).(مم ام يل ىل مل يك ىك مك لكاك يق

حمدت اهلل عمى ، ىبل إذا أعجبتؾ حيف دخمتيا كنظرت إليياصاحب المؤمف ناصحان صاحبو: قاؿ ال 
أم ، ال قكة إال باهلل، كقمت: ما شاء اهلل، كأعطاؾ مف الماؿ كالكلد ما لـ يعط غيرؾ، ما أنعـ بو عميؾ
اًلي أىٍك دى ، كالكائف ما قدره اهلل، األمر ما شاء اهلل مىى ًحٍفًظ مى ٍنوي إال باكال أىٍقًدري عى كىذه ، هللٍفًع شىٍيءو عى

كليذا قاؿ بعض السمؼ: مف أعجبو شيء مف ، كاالعتراؼ بالعجز، عمى عبكدية المرء هلل ؿدلي الكممة
ًكمى عىٍف ًىشىاـً ٍبًف عيٍركىةى ، عمبل بيذه اآلية، قكة إال باهلل ال، فميقؿ: ما شاء اهلل، حالو أك مالو أك كلده كىري

ٍف أىًبيًو أىن وي  اًئطنا مىفٍ  عى اًلًو شىٍيئنا ييٍعًجبيوي أىٍك دىٍخؿى حى ،قاؿ :"ماشاء اهلل ،القكة إال ًحيطىاًنوً  كىافى ًإذىا رىأىل ًمٍف مى
 باهلل".

 (2)ال قكة إال باهلل.، قاؿ اإلماـ مالؾ: ينبغي لكؿ مف دخؿ منزلو أف يقكؿ: ما شاء اهلل
ـ عف أبي مكسى أف رسكؿ اهلل صمى اهلل ثبت في صحيح مسمكىذه الكممة ىي كنز مف كنكز الجنة:

ن ةً عميو كآلو كسمـ قاؿ لو: مىى كىٍنزو ًمٍف كينيكًز اٍلجى : بىمىى، )أىالى أىديلُّؾى عى : ) قيٍؿ: الى ، فىقيٍمتي يىا رىسيكؿى اهلًل قىاؿى
ٍكؿى كىالى قيك ةى ًإال  ًباهلًل(. حى

3 
 

 : المسألة الثانية:التحصين من الشيطان الرجيم

 _عند الزكاج قبؿ الدخكؿ.1التحصيف: كيككف

 _عند الزكاج قبؿ الجماع.1
                                                           

 .39، 38سكرة الكيؼ، آية  (1)
، 10/406، مرجع سابؽ، كانظر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، 5/158تفسير القرآف العظيـ،   انظر ابف كثير (2)

، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في 3/193مرجع سابؽ، كانظر البغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، 
 ، مرجع سابؽ.15/254العقيدة كالشريعة كالمنيج، 

ٍكًت ًبالذٍٍّكًر، حديث رقـ  (3) ٍفًض الص   ، مرجع سابؽ.4/2076، 2704مسمـ، صحيح مسمـ، بىابي اٍسًتٍحبىاًب خى
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 رن)عد مجيئو مف الشيطاف الرجيـ لقكلو تعالىكب، أمو رحـ فيكىك ك  بؿ مجيئوقيجب تحصيف المكلكد 

 (1).(جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن

م ـى كىاٍلميؤٍ    سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ًذ ًمفى أىمىرى الم وي تىعىالىى نىًبي وي صى أًلىن ييـٍ الى تىٍنفىعي  ، مف ىىمىزىاًتيـً  الش يىاًطيفً  ًمًنيفى ًبالت عىكُّ
كًؼ.، مىعىييـي اٍلًحيىؿي   كىالى يىٍنقىاديكفى ًباٍلمىٍعري

نىٍفثيييـٍ ات الشياطيف ك غًمٍف نز ، أىٍعتىًصـي ًبؾى أىٍمتىًنعي كى يا رب  كمعنى الدعاء:  ـٍ كى يي أىٍف  ؾى رىبٍّ كىأىعيكذي بً ، نىٍفخي
كفً   . ًفي شىٍيءو ًمٍف أيميكًرم يىٍحضيري

كليذا أمر بذكر اهلل في ابتداء األمكر لطرد الشيطاف عند األكؿ كالجماع كالذبح كغير ذلؾ مف  
ذا لـ يكف حضكر، ليمزفإنيـ إذا حضركا اإلنساف حدث ا، األمكر  (2).فبل ىمز، كا 

د ثىنىا عيٍثمىافي ٍبفي أىًبي شى ، أخرج مسمـ ًريره ، ٍيبىةى قاؿ: حى د ثىنىا جى اًبرو ، عىٍف أىًبي سيٍفيىافى ، عىًف اأٍلىٍعمىشً ، حى ، عىٍف جى
ـٍ ًعٍندى كيؿٍّ شىٍيءو  دىكي ري أىحى :)ًإف  الش ٍيطىافى يىٍحضي م ـى يىقيكؿي سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : سىًمٍعتي الن ًبي  صى ،  ًمٍف شىٍأًنوً قىاؿى

رىهي ًعٍندى طىعىامً  ت ى يىٍحضي ـي المٍُّقمىةي ، وً حى ًدكي كىالى ، ثيـ  ًليىٍأكيٍميىا، فىٍمييًمٍط مىا كىافى ًبيىا ًمٍف أىذنل، فىًإذىا سىقىطىٍت ًمٍف أىحى
اًبعىوي ، يىدىٍعيىا ًلمش ٍيطىافً  فىًإن وي الى يىٍدًرم ًفي أىمٍّ طىعىاًمًو تىكيكفي اٍلبىرىكىةي(.، فىًإذىا فىرىغى فىٍميىٍمعىٍؽ أىصى

3 
 ان ألف فييا تحصين؛كأىؿ بيتو بالمعكذات  نفسو يعف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنو كاف يرقكقد كرد 

ٍيجي ٍبفي ييكنيسى مف الشيطاف الرجيـ فقد  د ثىًني سيرى يىٍحيىى ٍبفي أىيُّكبى ، أخرج مسمـ قاؿ: حى د ثىنىا عىب ادي ، كى : حى قىاالى
م ـى ًإذىا ، عىٍف عىاًئشىةى ، أىًبيوً عىٍف ، عىٍف ًىشىاـً ٍبًف عيٍركىةى ، ٍبفي عىب ادو  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى قىالىٍت: )كىافى رىسيكؿي اهلًل صى

ذىاتً  مىٍيًو ًباٍلميعىكٍّ ده ًمٍف أىٍىًمًو نىفىثى عى وي ال ًذم مىاتى ًفيوً ، مىًرضى أىحى مىٍيًو ، فىمىم ا مىًرضى مىرىضى عىٍمتي أىٍنفيثي عى جى
وي ًبيىًد نىٍفًسوً  ـى بىرىكىةن ًمٍف يىًدم(.، كىأىٍمسىحي أًلىن يىا كىانىٍت أىٍعظى

4 
 يجب تحصيف الكلد:ما سبؽ نستنتج أنو فم

  أم عند كضع البذرة: عند الحمؿأكالن:

                                                           
 .98، 97سكرة المؤمنكف، اآلية  (1)
، مرجع سابؽ، كانظر البغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، 5/492  ، تفسير القرآف العظيـ انظر ابف كثير (2)
، مرجع سابؽ، كانظر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، 23/292ؽ، كانظر الرازم، مفاتيح الغيب، ، مرجع ساب3/373

كانظر الزحيمي، التفسير المنير  ، مرجع سابؽ14/276، مرجع سابؽ، كانظر ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، 12/149
 ، مرجع سابؽ.18/97في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 

اًبًع، حديث رقـ  مسمـ، صحيح مسمـ، (3)  ، مرجع سابؽ.3/1607، 2033بىابي اٍسًتٍحبىاًب لىٍعًؽ اأٍلىصى
ذىاًت كىالن ٍفًث، حديث رقـ صحيح مسمـ،  مسمـ (4) ٍقيىًة اٍلمىًريًض ًباٍلميعىكٍّ  ، مرجع سابؽ.4/1723، 2192بىابي ري
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فمف السنة عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أف يدعك الرجؿ قبؿ الجماع حتى يجنب كلده أذل الشيطاف 
ًميُّ ٍبفي  د ثىنىا عى ٍبًد الم وً  أخرج البخارم قاؿ:حى ًريره ، عى د ثىنىا جى : حى كرو ، قىاؿى ٍعدً ، عىٍف مىٍنصي ، عىٍف سىاًلـً ٍبًف أىًبي الجى

ٍيبو  ـٍ ًإذىا أىتىى أىٍىمىوي قىاؿى ًباٍسـً ، عىًف اٍبًف عىب اسو ، عىٍف كيرى دىكي : )لىٍك أىف  أىحى م ـى قىاؿى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى يىٍبميغي الن ًبي  صى
ٍقتىنىا، الم وً  زى نًٍّب الش ٍيطىافى مىا رى نٍٍّبنىا الش ٍيطىافى كىجى رُّهي(، الم ييـ  جى ـٍ يىضي لىده لى كما أشرت إلى  (1).فىقيًضيى بىٍينىييمىا كى

 ذلؾ في السابؽ عند الدعاء لمذرية عند الحمؿ كالكالدة.

 :عمراف لما كضعت مريـ:قالت امرأت كالعيف  مف أذل الشيطاف عند الكالدة::تحصيف المكلكد نيان ثا

 حض جض مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت)

 (2).(جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

ـى قالت :ى  ٍريى ٍيتييا مى اًدمىةي ، ًإنٍّي سىم  ـي اٍلعىاًبدىةي كىاٍلخى نٍّي ، كىي ًبميغىًتًي دىىى ، أىٍمنىعييىا كىأيًجيريىىاكىاً  ا ًمفى الش ٍيطاًف ًبؾى كىأىٍكالى
 ٍلمىٍرًميُّ ًبالشُّييًب.الط ًريدي الم ًعيفي كا

د ثىنىا أىبيك اليىمىافً  نىا شيعىٍيبه ، أخرج البخارم قاؿ: حى نىادً ، أىٍخبىرى ٍف أىًبي الزٍّ ٍيرىةى ، عىًف األىٍعرىجً ، عى ٍف أىًبي ىيرى عى
ٍنوي  ـى يىطٍ ، رىًضيى الم وي عى م ـى )كيؿُّ بىًني آدى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : قىاؿى الن ًبيُّ صى ٍنبىٍيًو ًبًإٍصبىًعًو قىاؿى عيفي الش ٍيطىافي ًفي جى

ـى ، ًحيفى ييكلىدي  ٍريى ٍيرى ًعيسىى اٍبًف مى اًب(.، غى  3ذىىىبى يىٍطعيفي فىطىعىفى ًفي الًحجى
ر عىٍت ًإلىى الم ًو تىعىالىى ًفي أىٍف يىٍحفىظىيىا ًمفى الش ٍيطىاًف الر ًجيـً  اتً ، تىضى اًلحى أىن وي كى ، قىاًنتىاتً الٍ  كىأىٍف يىٍجعىمىيىا ًمفى الص 

ـي ًمٍف مىسٍّ الش ٍيطىافً  مىٍيًو الس بلى لىدىىىا ًعيسىى عى ـى كى مىيىا كىعىصى ذتيا ًبالم وً .تىعىالىى عىصى ؿ  ، عىك  ًمٍف شىرٍّ ، عىز  كىجى
ي تىيىا، الش ٍيطىافً  ذىٍت ذيرٍّ لىديىىا ًعيسىى، كىعىك  ـي. فى ، كىىيكى كى مىٍيًو الس بلى .اٍستى عى ابى الم وي لىيىا ذىًلؾى جى

(4) 
أخرج فقد ، فإف كؿ مكلكد ينخزه الشيطاف فيصيح عند ميبلده إال عيسى ابف مريـ استجابة لدعاء جدتو

د ثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى  ٍبدي اأٍلىٍعمىى، مسمـ: حى د ثىنىا عى أىًبي  عىفٍ ، عىٍف سىًعيدو ، عىًف الزٍُّىًرمٍّ ، عىٍف مىٍعمىرو ، حى
ٍيرىةى  سىوي الش ٍيطىافي ، ىيرى ٍكليكدو ييكلىدي ًإال  نىخى ا ًمٍف مى : )مى م ـى قىاؿى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ا ، أىف  رىسيكؿى اهلًل صى اًرخن فىيىٍستىًيؿُّ صى

                                                           
 ، مرجع سابؽ.1/40، 141ـالبخارم، صحيح البخارم، باب التسمية عمى كؿ حاؿ كعند الكقاع، حديث رق (1)
 .36آية  سكرة آؿ عمراف (2)
نيكًدًه، حديث رقـ البخارم، صحيح البخارم،  (3)  ، مرجع سابؽ.4/125، 3286بىابي ًصفىًة ًإٍبًميسى كىجي
، مرجع سابؽ، كانظر البغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، 2/34تفسير القرآف العظيـ، انظر ابف كثير،  (4)
، مرجع سابؽ، كانظر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، 8/204جع سابؽ، كانظر الرازم، مفاتيح الغيب، ، مر 1/432
 ، مرجع سابؽ.4/68
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ٍيرىةى: اٍقرىءي ، ًمٍف نىٍخسىًة الش ٍيطىافً  ـى كىأيم وي( ثيـ  قىاؿى أىبيك ىيرى ٍريى ي تىيىا ًإال  اٍبفى مى ذيرٍّ نٍّي أيًعيذيىىا ًبؾى كى : }كىاً  كا ًإٍف ًشٍئتيـٍ
.}  (1)ًمفى الش ٍيطىاًف الر ًجيـً

فقد شرع تعكيذ األبناء   مما كاف أذل الشياطيف كتسمطيـ عمى بني آدـ ال يستثني الصغير كال الكبيرف
د ثىنى  أخرج البخارم:فقد مف ىمزاتيـ كمف أذل العيف كاألنفس الخبيثة  د ثىنىا ، ا عيٍثمىافي ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى حى حى

ًريره  كرو ، جى ًف الًمٍنيىاؿً ، عىٍف مىٍنصي بىٍيرو ، عى ٍنييمىا، عىٍف سىًعيًد ٍبًف جي ب اسو رىًضيى الم وي عى ًف اٍبًف عى : كىافى ، عى قىاؿى
سىفى كىالحيسىٍيفى  ذي الحى م ـى ييعىكٍّ سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى يىقي ، الن ًبيُّ صى اؽى: كى ٍسحى اًعيؿى كىاً  ذي ًبيىا ًإٍسمى : )ًإف  أىبىاكيمىا كىافى ييعىكٍّ كؿي

ًمٍف كيؿٍّ عىٍيفو الىم ةو(.، ًمٍف كيؿٍّ شىٍيطىافو كىىىام ةو ، أىعيكذي ًبكىًممىاًت الم ًو الت ام ةً  كى
(2) 

سيـ كعقكليـ كعافيتيـ فيذه سنة نبينا كاألنبياء قبمو كىـ المربكف كالقدكة ! كفييا حفظ لؤلبناء في نفك "
ككؿ شر قد يمكف دفعو   عمى الكجو األفضؿ كنشأتيـككؿ نعمة أصبغيا اهلل عمييـ ليكتمؿ بيا بناؤىـ 

 (3)."كمدافعتو إال شر ىذه المخمكقات الشريرة فما مف شيء يدفعو سكل االستعاذة باهلل مف ذلؾ

 تعميم الولد اآلداب الشرعية المطمب الرابع:

 :آداب االستئذانالمسألة األولى 

، كنشر المحبة، حث اإلسبلـ عمى إفشاء السبلـ كتبادؿ التحية بصفة عامة إلشاعة السبلـ كاألمف

 حن جن مم خم حم جم)قاؿ تعالى: ، ال اإلثـ كالعدكاف، كالتعاكف عمى البر كالتقكل

  4.(هنمن خن

ـي  مى ، اٍلميرىادي ًبالت ًحي ًة ىىاىينىا الس بلى م ـى عى : ًإذىا سى ـٍ ميٍسًمـه فأجيبكا بأحسف مما سمـ يىقيكؿي كىمىا  أك رٌدكىا أم ردكا ٍيكي
م ـى  مىٍيكيـٍ ، سى ـي عى : الس بلى ـي كىرىٍحمىةي الم وً ، فىًإذىا قىاؿى ـي الس بلى مىٍيكي ـٍ كىرىٍحمىةي الم وً ، فىقيٍؿ: كىعى مىٍيكي ـي عى : الس بلى ذىا قىاؿى ، كىاً 

ـي كرحمة ـي الس بلى مىٍيكي بىرىكىاتيوي ، اهلل كبركاتو فىقيٍؿ: كىعى ـٍ كىرىٍحمىةي الم ًو كى مىٍيكي ـي عى : الس بلى ذىا قىاؿى  .فىريد  ًمٍثمىوي ، كىاً 

                                                           
 ، مرجع سابؽ.4/1838، 2366، باب فضائؿ عيسى عميو السبلـ، حديث رقـ مسمـ ،صحيح مسمـ (1)
 سابؽ. ، مرجع4/147، 3371البخارم، صحيح البخارم، باب التعكذ، حديث رقـ (2)
، 1، دار ماجد عسيرم، ط41انظر العدكم، مصطفى، فقو تربية األبناء كطائفة مف نصائح األطباء، ص (3)
 ـ.1998ق، 1419ت
 .61آية  سكرة النساء (4)
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مىى اٍبًف عباس رضي اهلل عنيما  م ـى عى ًكمى أىف  رىجيبلن سى بىرىكىاتيوي ، ري ـٍ كىرىٍحمىةي الم ًو كى مىٍيكي ـي عى : الس بلى ثيـ  زىادى ، فىقىاؿى
: فىقى ، شىٍيئنا ـى يىٍنتىًيي إلى البركة"اؿى اٍبفي عىب اسو ده ًبتىًحي ةو ".ًإف  الس بلى ـٍ أىحى ي اىي ـٍ ًإذىا حى فىالم وي تىعىالىى أىمىرى اٍلكيؿ  ًبأىن يي

 فالسبلـ، ككمما كاف الرد أفضؿ كاف الثكاب أكثر، أىٍف ييقىاًبميكا ًتٍمؾى الت ًحي ةى بأحسف منيا أك بأف يىريدُّكىىا
كضـ: ، كضـ الرحمة إليو: لو عشركف حسنة، كحده مف المسمـ كالمجيب لو مف األجر عشر حسنات

كالماشي ، عمى الماشي -لعمك مرتبتو -كالراكب، كالسنة أف يسمـ القادـ، لو ثبلثكف حسنة« كبركاتو»
  1 ع كأكثريتيـكالصغير عمى الكبير مراعاة لشرؼ الجم، كالقميؿ عمى الكثير، القاعد لكقاره كسككنو عمى

م دي ٍبفي سىبلىـو  د ثىًني ميحى ٍخمىده ، أخرج البخارم قاؿ: حى نىا مى ٍيجو ، أىٍخبىرى رى نىا اٍبفي جي ًني ًزيىاده ، أىٍخبىرى : أىٍخبىرى أىن وي ، قىاؿى
ٍيرىةى ، سىًمعى ثىاًبتنا : أىن وي سىًمعى أىبىا ىيرى ٍيدو ًف ٍبًف زى ٍبًد الر ٍحمى : قىا، مىٍكلىى عى م ـى: يىقيكؿي سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ؿى رىسيكؿي الم ًو صى

مىى المىاًشي ـي الر اًكبي عى مٍّ مىى القىاًعدً ، )ييسى مىى الكىًثيًر(.، كىالمىاًشي عى كىالقىًميؿي عى
2 

كقد بيف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أف أفضؿ اإلسبلـ كخيره إفشاء السبلـ عمى مف عرفنا كمف لـ 
د ثىنىا ، لمتعارؼ كالتآلؼ ان كسبب، ر المحبة بيف الناسألف في ذلؾ نش، نعرؼ فقد أخرج البخارم قاؿ: حى
د ثىنىا الم ٍيثي ، قيتىٍيبىةي  : حى ًبيبو ، قىاؿى ٍيرً ، عىٍف يىًزيدى ٍبًف أىًبي حى ك، عىٍف أىًبي الخى ٍبًد الم ًو ٍبًف عىٍمرو أىف  رىجيبلن ، عىٍف عى

م ى اهللي  ـى سىأىؿى رىسيكؿى الم ًو صى ـي الط عىا : )تيٍطًع ؟ قىاؿى ٍيره : أىمُّ اإًلٍسبلىـً خى م ـى سى مىٍيًو كى مىى مىٍف ، عى ـى عى تىٍقرىأي الس بلى كى
ـٍ تىٍعًرٍؼ(. ٍف لى مى عىرىٍفتى كى
(3) 

كىي ، كالسنة التحية لكؿ قادـ عمى غيره، كاألنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ ف السبلـ تحية المبلئكةإثـ 
 ـ.السبل

ييـ بالسبلـ مرد عفبادليـ التحية ىك ك ، المبلئكة عمى سيدنا إبراىيـ ألقت عميو السبلـمت كعندما قد

 (4).(مظ حط مض خض حض جضمص خص حص مس خس) تعالى: قاؿ، كذلؾ

يخبرنا اهلل سبحانو كتعالى عف ضيكؼ سيدنا إبراىيـ ، كىي السبلـ، السنة التحية لكؿ قادـ عمى غيره
سرافيؿ قدمكا عميو في صكرة شباف حساف كىـ جب، كىـ مف المبلئكة، عميو السبلـ ريؿ كميكائيؿ كا 

                                                           
، مرجع سابؽ، 5/297، مرجع سابؽ، كانظر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، 3/500انظر الرازم، مفاتيح الغيب، (1)

معالـ كانظر البغكم، ، مرجع سابؽ، 186_5/185التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، كانظر الزحيمي، 
 ، مرجع سابؽ.1/669التنزيؿ في تفسير القرآف، 

مىى المىاًشي، حديث رقـ (2)  ، مرجع سابؽ.8/52، 6232البخارم، صحيح البخارم، بىابي تىٍسًميـً الر اًكًب عى
، حديث رقـ البخارم، صحيح البخارم، (3) : ًإٍفشىاءي الس بلىـً ًمفى اإًلٍسبلىـً  ، مرجع سابؽ.1/15، 28بىابه
 .25سكرة الذاريات، آية  (4)
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فأجابيـ إبراىيـ عميو السبلـ ، فيـ عندما دخمكا عميو قالكا:نسمـ عميؾ سبلما، عمييـ ميابة عظيمة
أنكرىـ إبراىيـ عميو السبلـ ، أم سبلـ دائـ ثابت ال يزكؿ، فقاؿ: سبلـ عميكـ، بأحسف مف تحيتيـ

كألنيـ عمييـ السبلـ غرباء غير ، ـ كالذم لـ يكف شائعا في قكمو الكفرةلمسبلـ الذم ىك عمـ اإلسبل
 (1)معركفيف.

انىوي بنيلىم ا خى  ـى ال ًذم كىر مىيي  ص صى الم وي سيٍبحى مىيي  ـآدى فىض  ارً  ـكى ـٍ ًفييىا عىًف اأٍلىٍبصى سىتىرىىي م كىييـٍ ، ًباٍلمىنىاًزًؿ كى مى كى
مىى ااًل  ٍيًر ، ٍنًفرىادً ااًلٍسًتٍمتىاعى ًبيىا عى كىىا ًمٍف غى اًرجو أىٍك يىًمجي ا ًفييىا ًمٍف خى مىى مى ٍمًؽ أىٍف يىط ًمعيكا عى مىى اٍلخى رى عى جى كىحى

ـٍ ًلئىبل  يىط ًمعى ، ًإٍذًف أىٍربىاًبيىا مىٍيًي ا يىٍرًجعي ًإلىى السٍٍّتًر عى مىى عىٍكرىةو أىد بىييـٍ ًبمى ـٍ عى ده ًمٍنيي فىأىٍكجىبى الم و تىعىالىى أىٍف الى ، أىحى
ـً  ٍيًرًه ًإال  بىٍعدى ااًلٍسًتٍئذىاًف كىالس بلى ؿى اٍلمىٍرءي بىٍيتى غى كًؿ بغير االستئذاف كالسبلـ يؤدم إلى، يىٍدخي  أًلىف  ًفي الدُّخي

قيكعي التٍُّيمىةً  فىاءى ًبوً ، كي ر ًة مىا الى خى ًفي ذىًلؾى ًمفى اٍلمىضى ًمم ا ييؤٍ ، كى ًذم اٍلًعٍرضى كىالن ٍفسى ًمًف اٍنًكشىاًؼ مىا الى كى
مىٍيوً  عى الن اًس عى ا ًفي بىٍيًتًو  فىًإذىا كىافى ًفي، ييًحبُّ الس اًكفي اطٍّبلى ت ى ييٍصًمحى مى ده فىييكى الى ييٍدًخميوي حى اءىهي أىحى بىٍيًتًو كىجى

ـ  يأذف لىوي أىٍك يىٍخريجي لىوي  اًرًج اٍلبىابً  كليستر مىا يحب أىٍف يستره ث فبل بد إذف مف االستئذاف ، فىييكىمٍّميوي ًمٍف خى
ت ى تىٍستىٍأًنسيكاتعالى :  لذلؾ قاؿ قبؿ الدخكؿ كالسبلـ خارج الباب لمعرفة الداخؿ تستأذنكا مف ك ، حى

فإف المستأذف مستعمـ لمحاؿ مستكشؼ أنو ، االستئناس بمعنى االستعبلـ مف آنس الشيء إذا أبصره
أك مف االستئناس الذم ىك خبلؼ االستيحاش فإف المستأذف مستكحش ، خكلو أك يؤذف لوىؿ يراد د

مى أىٍىًميا بأف ، أك تتعرفكا ىؿ ثـ إنساف مف اإلنس، خائؼ أف ال يؤذف لو فإذا لو استأنس مٍّميكا عى تيسى كى
 (2).تقكلكا السبلـ عميكـ أأدخؿ

                                                           
، مرجع 28/176، كانظر الرازم، مفاتيح الغيب، 4/401الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، انظر الزمخشرم،  (1)

، 7/420سابؽ، كانظر ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، ، مرجع 17/45سابؽ، كانظر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، 
، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة 6/3382مرجع سابؽ، كانظر قطب، في ظبلؿ القرآف، 

 ، مرجع سابؽ.27/26كالشريعة كالمنيج، 
، مرجع 3/398نزيؿ في تفسير القرآف، معالـ الت، مرجع سابؽ، كانظر البغكم، 23/356 مفاتيح الغيبانظر الرازم،  (2)

، مرجع سابؽ، كانظر البيضاكم، أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، 12/212سابؽ، كانظر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، 
، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير 18/197، مرجع سابؽ، كانظر ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، 4/103

 ، مرجع سابؽ.205_ 18/204الشريعة كالمنيج، في العقيدة ك 
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، ككذا غير المسككنة، البيكت المسككنة يسف السبلـ عند الدخكؿ عمى األىؿ كاألقارب في_ككذلؾ 
 (1).مرء فييا عمى نفسو فيسمـ ال

ف لـ يؤذف لو يرجع سىٍيفي  فقد، _ثـ مف السنة االستئذاف ثبلث فإف أذف لممرء كا  د ثىنىا حي أخرج مسمـ قاؿ: حى
د ثىنىا اٍلفىٍضؿي ٍبفي ميكسىى، ٍبفي حيرىٍيثو أىبيك عىم ارو  ةي بٍ ، حى نىا طىٍمحى ٍف أىًبي ميكسىى ، عىٍف أىًبي بيٍردىةى ، في يىٍحيىىأىٍخبىرى عى

ٍبدي اهلًل ٍبفي قىٍيسو ، اأٍلىٍشعىًرمٍّ  ـٍ ىىذىا عى مىٍيكي ـي عى : الس بلى ط اًب فىقىاؿى اءى أىبيك ميكسىى ًإلىى عيمىرى ٍبًف اٍلخى : جى ـٍ ، قىاؿى فىمى
ـٍ ىىذىا أىبيك ميكسى ، يىٍأذىٍف لىوي  مىٍيكي ـي عى : الس بلى ـٍ ىىذىا اأٍلىٍشعىًرمُّ ، ىفىقىاؿى مىٍيكي ـي عى رىؼى ، الس بلى : ريدُّكا ، ثيـ  اٍنصى فىقىاؿى

مىي   مىي  ريدُّكا عى ؟ كين ا ًفي شيٍغؿو ، عى : يىا أىبىا ميكسىى مىا رىد ؾى اءى فىقىاؿى م ى اهللي ، فىجى : سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل صى قىاؿى
: )ااًلٍسًتٍئذى  م ـى يىقيكؿي سى مىٍيًو كى ثه عى ال  فىاٍرًجٍع(.، فىًإٍف أيًذفى لىؾى ، افي ثىبلى كىاً 

2 

في الدخكؿ عمى آبائيـ كأمياتيـ داخؿ البيكت بأدب االستئذاف األبناء كاألطفاؿ اإلسبلـ أدب  ككذلؾ-
فقد صكره القرآف الكريـ تصكيرا ببلغيا معجزا ليحدده في أكقات ثبلث ، كعمى غيرىـ مف باب أكلى

ألف ىذه األكقات الثبلثة يجنح ، لو مفتكح غير مقيد بو في غير ذلؾ مف األكقاتكما عداىا فمجا، فقط
كيفضي إلى نفسو بأسرار ، اإلنساف فييا إلى عدـ المكاشفة كيميؿ إلى التكتـ كالراحة كيتخفؼ مف ثيابو

 ليتجدد، فيكره أف يزعجو أحد بالدخكؿ كلك ابنو، في النكـ يستغرؽأك  غيرهال يحب أف يتطمع عمييا 
لذلؾ كاف مف ، فيباشر أعمالو في دأب كنشاط، كيعيد إلى الجسد طاقاتو كحيكيتو، نشاطو بعد ذلؾ

يقكؿ اهلل ، الكاجب عمى األطفاؿ أف يتأدبكا بأدب اإلسبلـ كيتخمقكا بخمؽ القرآف الكريـ كالسنة الشريفة

 محجح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب)تعالى: 

 مغ جغمع جع مظ حطمض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ

 حمجم هل مل خل حل جلمك لك خك حك جك مقحق مف خف حف جف

                                                           
، مرجع سابؽ، كانظر الرازم، مفاتيح الغيب، 3/258الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، انظر الزمخشرم،  (1)

، مرجع سابؽ، كانظر ابف عاشكر، التحرير 12/319، مرجع سابؽ، كانظر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، 24/423
، مرجع 18/306رجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، ، م18/304كالتنكير، 

 سابؽ.
 ، مرجع سابؽ.3/1696، 2154صحيح مسمـ، بىابي ااًلٍسًتٍئذىاًف، حديث رقـ  مسمـ (2)
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 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل حن جن مم خم

  1.( حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حنجن

 يستأذنكا أف  البمكغ سف إلى يصمكا لـ الذيف كبنات بنيف أكالدنا نرشد  لقد أمر اهلل سبحانو كتعالى بأف
كرسكلو يطمب مف خدمكـ مما أييا المؤمنكف كالمؤمنات باهلل فقاؿ سبحانو  أحكاؿ ثبلثة في أىمييـ عمى

 كأطفالكـ الصغار أف يستأذنككـ في ثبلثة أحكاؿ أك أكقات:، ممكت أيمانكـ مف العبيد كاإلماء

مف قبؿ صبلة الفجر ألنو كقت النكـ في الفراش كاليقظة مف المضاجع كتغيير ثياب النـك  :األكؿ
 كيحتمؿ انكشاؼ العكرة.، كارتداء ثياب اليقظة

عكف ثياب العمؿ كتستعدكف لمنكـ كقت الظييرة أك كقت القيمكلة ألف اإلنساف قد يضع حيف تخم :الثاني
 ثيابو في تمؾ الحاؿ مع أىمو.

 كلبس ثياب النكـ.، مف بعد صبلة العشاء ألنو كقت خمع ثياب اليقظة :الثالث
ٍضًع الثٍّ  ٍمكىًة كىكى ن مىا خىص  ىىًذًه اأٍلىٍكقىاًت أًلىن يىا سىاعىاتي اٍلخى ٍنسىاًف مىا الى ييًحبُّ أكىاً  ا يىٍبديك ًمفى اإٍلً ب مى ف يراه يىاًب فىري

ًميًع ، ًبااًلٍسًتٍئذىاًف ًفي ىىًذًه اأٍلىٍكقىاتً  مف العبيد كالصبياف فأمرىـ، أحد ـٍ فىٍميىٍستىٍأًذنيكا ًفي جى كىأىم ا غىٍيريىي
 .اأٍلىٍكقىاتً 

ـٍ  ثي عىٍكرىاتو لىكي يىٍت ىىًذًه اأٍلى ، ثىبلى تىوي سيمٍّ عي ًفييىا ًثيىابىوي فىتىٍبديك عىٍكرى ٍنسىافى يىضى مىٍيكيـٍ ، ٍكقىاتي عىٍكرىاتو أًلىف  اإٍلً ، لىٍيسى عى
مىٍيًيـٍ ، جناح ٍبيىافً  يعني، كىال عى دىـً كىالصٍّ ٍيًر اٍسًتٍئذىافو ، اٍلعىًبيًد كىاٍلخى ـٍ ًمٍف غى مىٍيكي كًؿ عى ناحه ًفي الدُّخي ، بىٍعدىىيف  ، جي

ثىةً أىٍم بىٍعدى ىى  ـٍ ، ًذًه اأٍلىٍكقىاًت الث بلى مىٍيكي يىدٍ ، طىك افيكفى عى ـٍ فىيىتىرىد ديكفى كى مىٍيكي ـي يىطيكفيكفى عى دى ميكفى أىٍم: اٍلعىًبيدي كىاٍلخى خي
مى بىٍعضو كىذًلؾى ييبىيٍّفي الم  ، ًبغىٍيًر ًإٍذفو كيخرجكف في أشغالكـ  ـٍ عى كي مى بىٍعضو أىٍم يىطيكؼي بىٍعضي ـٍ عى كي وي بىٍعضي

ـي اآٍل  ًكيـه لىكي ًميـه حى  (2).ياًت كىالم وي عى
 كأما إذا بمغ األطفاؿ الحمـ؛ فيجب عمييـ االستئذاف عمى كؿ حاؿ في ىذه األكقات الثبلث كغيرىا.

 المسألة الثانية: الصدق

                                                           
 59-58سكرة النكر، آية  (1)
ؽ، كانظر القرطبي، الجامع ألحكاـ ، مرجع ساب3/253انظر الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ،  (2)

، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، 293_18/291، مرجع سابؽ، كانظر ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، 12/302القرآف، 
معالـ التنزيؿ في تفسير انظر البغكم، ، مرجع سابؽ، ك 296_18/292التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 

 سابؽ.، مرجع 3/428القرآف، 
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 (1)ك "التزاـ الحقيقة قكالن كعمبلن".الصدؽ: كى

في  بو تظير الرفعةك ، كىك أساس اإليماف، كأكـر الصفات اإلنسانية، الصدؽ مف أعظـ األخبلؽ 
فأبك بكر الصديؽ رضي اهلل عنو سمي ، ف مف المؤمنيفك كالصالح، األنبياء بو يتصؼك ، الدنيا كاآلخرة

الى أنو كبيف اهلل سبحانو كتع، حياتو كذبة فييكذب  لـك  صديقان ألنو صدؽ النبي صمى اهلل عميو كسمـ

 حم جم هل مل خل) :كتعالى قاؿ سبحانو، مة إال بالصدؽكيكـ القيا، ال ينجي العبد في الدنيا

 مت هبمب هئ مئ هي مي خيحي جي ٰه مه جه هن من خن حن جنمم خم

 (2)( هث مث هت

كلـ يقؿ لمنصارل: ، كذلؾ أنو كاف صادقا في الدنيا، قاؿ المفسركف: ىذا تصديؽ لعيسى فيما قاؿ
ثكابنا ليـ  يا األنيارتجرم مف تحت لمصادقيف جناتكفي اآلخرة ، اتخذكني إليا فنفعو صدقو ًفي الدٍُّنيىا

 فكفى اهلل عز، فكفكا بو هلل، مف اهلل عز كجؿ عمى ما كاف مف صدقيـ الذم صدقكا اهلل فيما كعدكه
ييا نعيـ ال ينتقؿ عنيـ ليـ ف، ف في الجنات التي أعطاىـ دائمناك باقفيـ كجؿ ليـ ما كعدىـ مف ثكابو 

 (3)كال يزكؿ.
لديف بالتزاـ الصدؽ قكالن كعمبلن ألنيما قدكة لؤلبناء في الصدؽ النبي صمى اهلل عميو كسمـ الكا أمر قدل

كنيى النبي صمى اهلل عميو كسمـ الكالديف عف الكذب عمى األبناء ألف منيـ يتعممكف  كاألخبلؽ الحسنة
كىذا ما حذر منو النبي صمى اهلل عميو كسمـ في الحديث المرأة ، ف قدكة في الخير كالشرلدافالكا الكذب

د ثىنىا قيتىٍيبىةي  فقد أخرج أبك داكد قاؿ: ب عمى كلدىا مف الكذ د ثىنىا الم ٍيثي ، حى فى ، حى ًف اٍبًف عىٍجبلى ، أىف  رىجيبلن ، عى
اًمرو  ٍبًد الم ًو ٍبًف عى د ثىوي عىٍف عى ًبيعىةى اٍلعىدىًكمٍّ حى ٍبًد الم ًو ٍبًف عىاًمًر ٍبًف رى ٍتًني، ًمٍف مىكىاًلي عى : دىعى أيمٍّي  أىن وي قىاؿى

م ـى قىاًعده ًفي بىٍيًتنىا سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى فىقىاؿى لىيىا رىسيكؿي الم ًو ، فىقىالىٍت: ىىا تىعىاؿى أيٍعًطيؾى ، يىٍكمنا كىرىسيكؿي الم ًو صى

                                                           
، الكتاب منشكر عمى مكقع كزارة األكقاؼ السعكدية 18ليمى بنت عبد الرحمف، كيؼ تربي كلدؾ، ص، الجريبةبنت  (1)

 بدكف بيانات، دط، دت.
 .119سكرة المائدة، آية  (2)
حمد محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، جامع البياف في تأكيؿ القرآف، تحقيؽ: أانظر الطبرم،  (3)

ـ، كانظر الكاحدم، أبك الحسف عمي بف أحمد  2000 -ىػ  1420، ت1، مؤسسة الرسالة، ط11/244محمد شاكر، 
بف محمد بف عمي الكاحدم، الكسيط في تفسير القرآف المجيد، تحقيؽ كتعميؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، 

ـ، كانظر القرطبي، الجامع  1994 -ػ ى 1415، ت1لبناف، ط –، دار الكتب العممية، بيركت 2/248كآخركف، 
 ، مرجع سابؽ.379، 6ألحكاـ القرآف، 



95 
 

ٍدًت أىٍف تيٍعًطيًو؟( قىالىٍت: أيٍعًطيًو تىٍمرنا مىا أىرى : )كى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى مىٍيًو فىقىاؿى لى ، صى م ى اهللي عى يىا رىسيكؿي الم ًو صى
مىٍيًؾ ًكٍذبىةه(. ـٍ تيٍعًطًو شىٍيئنا كيًتبىٍت عى ا ًإن ًؾ لىٍك لى : )أىمى م ـى سى كى
(1) 

يقكؿ ابف القيـ: "ما أنعـ اهلل عمى عبد بعد اإلسبلـ بنعمة أفضؿ مف الصدؽ الذم ىك غذاء اإلسبلـ 
 (2)ب الذم ىك مرض اإلسبلـ كفساده".كال ابتبله ببمية أعظـ مف الكذ، كحياتو

 (3)فبلـز الصدؽ في قكلؾ كفعمؾ لتمحؽ برتبة الصديقيف في الجنة.

 (4).(رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ)يقكؿ الحؽ سبحانو: 

لى التزاـ مذىب كىك خطاب لجميع المؤمنيف يأمر فيو تعا، أمر تعالى بالصدؽ بعد ىذه األكصاؼ
 ككماؿ درجتو.، ى فضؿ الصدؽدالة عمذه اآلية كى الصادقيف كسبيميـ

اًدًقيفى  ٍؤًمًنيفى ًباٍلكىٍكًف مىعى الص  ىذا األمر بالككف مع أىؿ الصدؽ حسف بعد قصة ، أىن وي تىعىالىى أىمىرى اٍلمي
نفعيـ الصدؽ كذىب  ثحي الذيف تخٌمفكاعف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في غزكة العسرة  الثبلثة

 .بيـ عف منازؿ المنافقيف
لى قىا اًدقنا الى يىٍكًذبي ًإال  ميتٍّعى ًبعىٍقًمًو كى : قىم مىا كىافى رىجيؿه صى اًلؾى ٍبفى أىنىسو يىقيكؿي : سىًمٍعتي مى ـٍ ييًصٍبوي مىا ؿى ميطىرٍّؼه

رىؼً  ـً كىاٍلخى ٍيرىهي ًمفى اٍليىرى  .ييًصيبي غى
مىيٍ  كيكنيكا م ى الم وي عى كا مىعى الن ًبيٍّ صى رىجي . مىعى ال ًذيفى خى م ـى الى مىعى اٍلمينىاًفًقيفى سى دىقيكا ًفي ًو كى قىٍكـو ات قىكيا الم وى فىصى

ٍنييـٍ  ـٍ فىرىًضيى الم وي عى ـٍ كىًجيىاًدًى اًنًي مىفيكا كىًذبنا فىغىًضبى الم وي ، ًإيمى ًذٍكًر قىٍكـو كىذىبيكا ًفي ذىًلؾى كىاٍختىمىقيكا اٍلمىعىاًذيرى كىحى كى
مىٍيًيـٍ  قىٍكـو تى ، عى مىٍيًيـٍ كى دىقيكا ًفي ااًلٍعًترىاًؼ ًبعىدىـً اٍلعيٍذًر فىتىابى الم وي عى م فيكا عىًف اٍلًجيىاًد كىصى فىمىم ا كىافى سىبىبي فىٍكًز ، خى

ًبأىٍف يى  ٍؤًمًنيفى ًبتىٍقكىاهي كى ـى أىمىرى الم وي اٍلمي رى ٍدؽي الى جى كيكنيكا ًفي زيٍمرىًة اٍلفىاًئًزيفى ًفي ىىًذًه اأٍلىٍحكىاًؿ كيمٍّيىا ىيكى الصٍّ
اًدًقيفى  تككنكا في اآلخريف مع الصادقيف في ، أك في ديف اهلل نية كقكال كعمبل، في إيمانيـ كعيكدىـالص 

 الجنة.

                                                           
، مرجع سابؽ، حكـ 4/298، 4991سميماف بف األشعث، سنف أبي داكد، بىابه ًفي الت ٍشًديًد ًفي اٍلكىًذًب، حديث رقـ  (1)

اج نكح بف نجاتي بف آدـ، عميو األلباني كقاؿ حديث حسف، األلباني، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الح
، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، 2/373 748سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا، حديث رقـ 

 ـ. 1995 -ىػ  1415، ت 1الرياض، ط
، 3/517محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف، زاد المعاد في ىدم خير العباد، ابف قيـ الجكزية،  (2)

 ـ.1994ق/1415، ت27مكتبة المنار اإلسبلمية، الككيت، ط -سة الرسالة، بيركت مؤس
 ، مرجع سابؽ.111خطكات إلى السعادة، صالقحطاني،  (3)
 .119سكرة التكبة، آية  (4)
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أف الصدؽ ك  كطاعة رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ، كتنفيذ أكامره، كالصدؽ: الثبات عمى ديف اهلل كشرعو
 (1).في المكاقؼ طريؽ النجاة كالفبلح

د ثىنىا ف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أف الصدؽ سبب النجاة في الدنيا كاآلخرة فقدبي أخرج مسمـ :حى
ٍبًد اهلًل ٍبًف نيمىٍيرو  م دي ٍبفي عى د ثىنىا أىبيك ميعىاًكيىةى ، ميحى ًكيعه ، حى د ثىنىا اأٍلىٍعمىشي ، كىكى : حى ٍيبو ، قىاالى د ثىنىا أىبيك كيرى ، ح كىحى

د ثىنىا أىبيك مي  د ثىنىا اأٍلىٍعمىشي ، عىاًكيىةى حى ٍبًد اهللً ، عىٍف شىًقيؽو ، حى م ـى: ، عىٍف عى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى قىاؿى
ٍدؽً ) ـٍ ًبالصٍّ مىٍيكي ٍدؽى يىٍيًدم ًإلىى اٍلًبرٍّ ، عى ن ةً ، فىًإف  الصٍّ ف  اٍلًبر  يىٍيًدم ًإلىى اٍلجى ا يىزىاؿي الر  ، كىاً  مى ؿي يىٍصديؽي كى جي

ت ى ييٍكتىبى ًعٍندى اهلًل ًصدٍّيقنا ٍدؽى حى يىتىحىر ل الصٍّ ـٍ كىاٍلكىًذبى ، كى ي اكي كرً ، كىاً  ف  ، فىًإف  اٍلكىًذبى يىٍيًدم ًإلىى اٍلفيجي كىاً 
كرى يىٍيًدم ًإلىى الن ارً  ت ى يي ، اٍلفيجي ر ل اٍلكىًذبى حى يىتىحى ؿي يىٍكًذبي كى مىا يىزىاؿي الر جي  (2).ٍكتىبى ًعٍندى اهلًل كىذ ابنا(كى

قاؿ ، دؽ الكعد ىذا نكع مف أنكاع الصدؽقد مدح اهلل سيدنا إسماعيؿ ألنو كاف صادؽ الكعد كصل

 (3).(ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جييه ىه مه جه) :تعالى

أفضؿ الشعكب ، الذم خرج منو الشعب العربي، ىذا النبي العظيـ، في القرآف الكريـ يا محمد كاذكر
سماعيؿ بف إبراىيـكىك  ،كأجميا ، كاف إذا كعد ربوف، كال يخمؼ، فاقصص خبره إنو كاف ال يكذب كعده، ا 

كقاؿ: }سىتىًجديًني ًإٍف لو كليذا لما كعد مف نفسو الصبر عمى ذبح أبيو  أك عبدنا مف عباده كعدنا كٌفى بو
{ كفى بذلؾ اًبًريفى كىذا ، أكبر مصيبة تصيب اإلنساف الذم ىك، كمكف أباه مف الذبح، شىاءى الم وي ًمفى الص 

ٍيًرًه ًمفى اأٍلىٍنًبيىاءً ، أعظـ كعد صدقو كدنا ًفي غى ٍف كىافى مىٍكجي وي الم وي تىعىالىى ًبًصٍدًؽ اٍلكىٍعًد كىاً  تىٍشًريفنا لىوي  كىخىص 
ا ٍكرىامن ، اصف ىذه الصفة كانت بارزة في إسماعيؿ بدرجة تستدعي إبرازىا كالتنكيو بيا بشكؿ خألك ، كىاً 
تىرىكىيي  ميقنا اكى يىًتًو. خي  (4)ًفي ذيرٍّ

                                                           
المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز،   أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـانظر ابف عطية،  (1)

ىػ، كانظر الرازم، مفاتيح  1422، ت1بيركت، ط –، دار الكتب العممية 3/95يؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد، تحق
، مرجع سابؽ، كانظر ابف عاشكر، 8/288، مرجع سابؽ، كانظر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، 16/166الغيب، 

 ، مرجع سابؽ11/54التحرير كالتنكير، 
فىٍضًمًو، حديث رقـ بىا  مسمـ صحيح مسمـ (2) ٍدًؽ كى ٍسًف الصٍّ  ، مرجع سابؽ.4/2013، 2607بي قيٍبًح اٍلكىًذًب كىحي
 .54آية  سكرة مريـ (3)
، مرجع سابؽ، كانظر قطب، في ظبلؿ القرآف، 496تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، السعدم، انظر  (4)
، مرجع سابؽ، كانظر الطبرم، جامع البياف في 16/129 نكيرالتحرير كالت  ، مرجع سابؽ، كانظر ابف عاشكر4/2313

 ، مرجع سابؽ.11/114، مرجع سابؽ، كانظر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، 18/211تأكيؿ القرآف، 
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 الصبر المسألة الثالثة:

: ٍبري يجاد العزيمة عمى احتماؿ المشاؽ في أعماؿ الخير. الص  كىك  1كىك حبس النفس عمى المكركه كا 
ثالثان:الصبر عف ، ثانيان:الصبر عمى أقدار اهلل تعالى، أكالن:الصبر عمى الطاعةكىي: ثبلثة أنكاعه 

 ية.المعص
ٍبر ؛اٍبنو ًبالصبرً  أكصى ليٍقمىاف كسمة مف سمات المبشريف ًباأٍلىٍجًر ، صفىة مف ًصفىات اٍلميؤمفأًلىف الص 

 (2).(هث مث هت مت هب مب)ف اهلل عز كىجؿ قىاؿى تىعىالىى: اٍلعىًظيـ م

 (3).(حك جك مق حق مف خف حفجف مغ جغ مع) قاؿ تعالى :ك 

، لمنكر يؤذل عادةكالناىي عف ا، مر بالمعركؼفإف اآل، الصبر عمى األذل كالشدائد كاألكامر اإلليية
اصبر فقاؿ لو:ك ، كعماد رضكاف اهلل، مى الطاعاتأساس المداكمة ع كألف الصبر، فطمب منو الصبر

كال يصٌدنؾ ، كنييتيـ عف المنكر، إذا أنت أمرتيـ بالمعركؼ، عمى ما أصابؾ مف الناس في ذات اهلل
 (4).هلل بو مف األمكر عزما منوإف ذلؾ مما أمر ا، ؾ منيـعف ذلؾ ما نال

 (5).(مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم) :قاؿ تعالى

اجتناب كفيما نيى ب فيراقبو بأداء فرائضوإف كؿ مف يتقي اهلل حؽ التقكل فيما أمر بو 
كعند مصيبةو  فيحبسيا عما حر ـ اهلل عميو مف قكؿ أك عمؿ، يقكؿ: كيكٌؼ نفسو، كيصبر=معاصيو

فإف اهلل حسبو ككافيو مف كؿ ، بر عمى طاعة اهلل كعمى المحف التي يتعرض لياكيص، نزلٍت بو مف اهلل

                                                           
، مكتبة مصطفى 1/107المنذرم، عبد العظيـ بف عبد القكم بف عبد اهلل، الترغيب كالترىيب مف الحديث الشريؼ،  (1)

 ـ 1968 -ق 1388، ت3مصر، ط –مبيالبابي الح
  .10سكرة الزمر، آيىة  (2)
 .17آية سكرة لقماف (3)
، مرجع سابؽ، كانظر الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ 20/142انظر الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف،  (4)

كانظر سابؽ، ، مرجع 21/165، التحرير كالتنكيرابف عاشكر، ، مرجع سابؽ، كانظر 3/496غكامض التنزيؿ، 
، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 14/68القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، 

 ، مرجع سابؽ.21/150
 .90آية  سكرة يكسؼ (5)
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فإف اهلل ال ييٍبطؿ ، اآلخرةكاهلل ال يضيع أجر مف أحسف عمبل في الدنيا ك ، كمنجيو مف كؿ مكركه، سكء
 (1).اء طاعتو إي اه فيما أمره كنياهثكاب إحسانو كجز 

 نياكالذريات عمى الصبر لما فيو صبلحيـ كفبلحيـ في الدكبالتالي كمف ىنا فعمينا أف نربي األبناء 
 كاآلخرة.

 الخوف من اهلل  المسألة الرابعة:

مىى عباده قاؿ تعالى: إف الخكؼ مف اهلل: فرض مف الم وي تى   (ٰى ٰر ٰذ يي ىي)عىالىى عى

قىاؿى    (2).(جغ مع جع)كى

ٍكؼي الرٍُّىبي كىال افيكفً ك ، ر ىىبي كىالر ٍىبىةي اٍلخى دنا ًإال   خشية اهلل كحدهأمرىـ ب : خى اؼى أىحى كأىف  اٍلمىٍرءى يىًجبي أىٍف الى يىخى
 (3) كال تخافكا أحدا سكل اهلل فيك بيده الخير كمو. ، الم وى تىعىالىى

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من)قاؿ تعالىكما  فات األبرارإف الخكؼ مف اهلل تعالى ص**

 (4).(حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

ٍشفىاؽي يىكيكفي مً  ٍيفً كىاإٍلً مىى اٍلمىٍحظيكرىاتً ، ٍف أىٍمرى ٍقدىاـً عى ٍكؼي ًمفى اإٍلً ٍكؼي ًمٍف تىٍرًؾ اٍلكىاًجبىاًت أىًك اٍلخى ثيـ  ، ًإم ا اٍلخى
{ ًإف  عىذابى }، ًإن وي تىعىالىى أىك دى ذلؾ الخكؼ ٍأميكفو ـٍ غىٍيري مى بًٍّي ٍنسىافى الى ييٍمًكنيوي اٍلقىٍطعي ، رى ًبأىن وي أىد ل  كىاٍلميرىادي أىف  اإٍلً

ا يىٍنبىًغي ًف اٍلمىٍحظيكرىاًت ًباٍلكيمٍّي ةً ، اٍلكىاًجبىاًت كىمى زى عى قىعى ًمٍنوي تىٍقًصيره ًفي شىٍيءو ، كىاٍحتىرى كزي أىٍف يىكيكفى قىٍد كى بىٍؿ يىجي

                                                           
القرآف،  ، كانظر الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ10/207، نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر،  انظر البقاعي (1)

، مرجع سابؽ، كانظر 2/502، مرجع سابؽ، كانظر الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، 16/244
، مرجع سابؽ، كانظر 13/49، مرجع سابؽ، كانظر ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، 18/505الرازم، مفاتيح الغيب، 

 ، مرجع سابؽ.13/57الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 
 .40آية  سكرة البقرة (2)
، مرجع سابؽ، 1/332، مرجع سابؽ، كانظر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، 3/482انظر الرازم، مفاتيح الغيب، (3)

مرجع سابؽ، كانظر البغكم، معالـ التنزيؿ 151_1/150كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 
 ، مرجع سابؽ.1/87القرآف،  في تفسير

 .28_26سكرة المعارج، اآليات  (4)
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ـى يىكيكفي خائفا أبدا، ًمٍف ذىًلؾى  رى فىبلى جى
ده ألف عذاب اهلل تعالى   دو أىٍف  بىؿً ، الى يىٍأمىنيوي أىحى مىى كيؿٍّ أىحى اٍلكىاًجبي عى

ييٍشًفؽى ًمٍنوي  افىوي كى يىخى
 (1)إال بأماف مف اهلل تعالى.  

أك ، إف الخكؼ أنكاع :فيناؾ خكؼ مف أمكر الدنيا : مثؿ الخكؼ مف الفقر أك المكت أك المستقبؿ**
كيككف ذلؾ ، كالخكؼ اآلخر ىك الخكؼ مف اهلل تعالى، كالمجيكؿ كالمرض الخكؼ مف أذل الناس

 كترؾ معاصيو.، كاجتناب نكاىيو بتنفيذ أكامره
 كتكفيقو. كىدايتو سبب لحفظ اإلنساف كنصره كالخكؼ مف اهلل أصؿ كؿ خير في الدنيا كاآلخرة فيك

 (2).(ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه) قاؿ تعالى :

ؿى لكـ كأكىمكـ فتككمكا عمي كالجؤكا ًإلىي     .يكي فىأىنىا كىافً ، فًإذىا سىك  ـٍ مىٍيًي ـٍ عى نىاًصريكي  ـٍ كى
ف أل،  تخافكا أكلياء الشيطاف كأنصارهالك  ٌف اإليماف يقتضى أف تؤثركا خكؼ الم و عمى خكؼ الناسإ 

، كأف أكلياء اهلل ال يخافكف الشيطاف إذا خكفيـ، ال مف األعداء، الخكؼ يجب أف يككف مف اهلل فقط
نما يخكؼ أكلياءه المن فاإليماف الصادؽ يحمؿ صاحبو عمى ، تاؿ المشركيفليقعدكا عف ق، افقيفكا 

مدحيـ ، لخضكع هلللما مدحيـ بكثرة الطاعة كا، هلل المؤمنيف بالخكؼكقد مدح ا، الخكؼ مف اهلل كحده

كجكب الخكؼ  أم (ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي):  فقد قاؿ تعالى، بالخكؼ مف اهلل
كالخكؼ المحمكد: ما ، يككف خكفو مف اهلل فعمى قدر إيماف العبد، كأنو مف لكاـز اإليماف، مف اهلل كحده

  (3)حجز العبد عف محاـر اهلل.
، كترؾ المعاصي كتجنب سخطو يمزمكا أبنائيـ الخكؼ مف اهلل كالعمؿ إلرضائويجب عمى اآلباء أف   

كقد كاف صٌمى اهلل عميو كسٌمـ  كاآلخرة حيـ كسعادتيـ في الدنياألف في ذلؾ صبل، كصحبة األشرار
ىذه ك ، كيدعكه، وكيستغفر رب، كيقرأ القرآف، كيصكـ، ككاف يصمي كيداكـ العبادة، مف اهلل أخكؼ الناس

                                                           
، مرجع 18/291الجامع ألحكاـ القرآف، ، مرجع سابؽ، كانظر القرطبي، 30/645، مفاتيح الغيبانظر الرازم،  (1)

دة ، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقي29/172سابؽ، كانظر ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، 
 ، مرجع سابؽ.29/123كالشريعة كالمنيج، 

 .175سكرة آؿ عمراف، آية (2)
تفسير القرآف   ابف كثير ، مرجع سابؽ، كانظر157السعدم، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، انظر (3)

ابؽ، كانظر ، مرجع س1/443، مرجع سابؽ، كانظر الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، 2/172العظيـ، 
، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 4/283القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، 

 ، مرجع سابؽ.173_4/172



111 
 

كبيذه الصفات الجامعة استطاع صٌمى ، ىي صفات القدكة كما تمثمت في النبي صٌمى اهلل عميو كسٌمـ
 كىذه الصفات يجب أف نغرسيا في، القيـ اإلسبلمية في نفكس أصحابو اهلل عميو كسٌمـ أف يغرس

 كاآلخرة. ليتحقؽ لنا سعادتيـ كصبلحيـ في الدنيا كنفكس أبنائنا نفكسنا
 المسألة الخامسة:الوفاء بالعيد

ميؽ األنبياءالكفاء بالعي الكفاء بالعيد: كىك يشمؿ  كلذلؾ أكجب اهلل تعالى مف صفات المؤمنيفك ، د مف خي
فإذا عقد اإلنساف عيدا ، كالبشرية نقض المكاثيؽ اإللييةـ كحرٌ ، كؿ حقكؽ اهلل كفرائضو كحقكؽ العباد

  .لـ يجز نقضو، أك مع الناس، اهلل في طاعة

 مك لك اك يق ىق يف) قاؿ تعالى:أمر اهلل سبحانو بالكفاء بالعيكد كحـر نقضيا حيث 

 ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك

 (1).(ري

طاعة اهلل فيما أمر كنيى، كذلؾ بإنجازه كتنفيذه، كأكفكا بعيد اهلل  اب اهلل كسنة رسكلوكالعمؿ بكت، كا 

فأكجبتـ بو عمى أنفسكـ حقا لمف عاقدتمكه بو ، كعقده إذا عاقدتمكه، كأكفكا بميثاؽ اهلل إذا كاثقتمكه
ًميًع مىا ييٍعقىدي ًبالمٍّسىاًف كيمتزمو اإلنساف مف بيع أك صمة أك مكاثقة في  كالعيد:، ككاثقتمكه عميو اٌـّ ًلجى لىٍفظه عى

يعني بعد ما شددتـ األيماف عمى ، فيو األيماف عقدتـالفكا األمر الذم كال تخ، أمر مكافؽ لمديانة
كقد جعمتـ اهلل بالكفاء بما تعاقدتـ عميو ، فتحنثكا في أيمانكـ كتكذبكا فييا كتنقضكىا بعد إبراميا، أنفسكـ

لعيكد كالكفاء با، عمى أنفسكـ راعينا يرعى المكفى منكـ بعيد اهلل الذم عاىد عمى الكفاء بو كالناقض
كال تقـك ، كبدكف ىذه الثقة ال يقـك مجتمع، ىك الضماف لبقاء عنصر الثقة في التعماؿ بيف الناس

 (2)إنسانية.

                                                           
 .91سكرة النحؿ آية  (1)
، 264_20/263، مرجع سابؽ، كانظر الرازم، مفاتيح الغيب، 17/281جامع البياف في تأكيؿ القرآف،  انظر الطبرم(2)

، مرجع سابؽ، كانظر قطب، في ظبلؿ القرآف، 10/169مرجع سابؽ، كانظر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، 
، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير 14/262، مرجع سابؽ، كانظر ابف عاشكر، التحرير ك التنكير، 4/2191

 ، مرجع سابؽ.14/219المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 
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 جي يه ىه) قاؿ تعالىقد بيف اهلل سبحانو أف الكفاء بالعيد مف صفات المؤمنيف المخمصيف ك 

 (1).(يي ىي مي خي حي

ًبمىا ، ال ًذيفى ييكفيكفى ًبعىٍيًد الم وً ، ًصفىًة ذىًكم اأٍلىٍلبىابً  ىىذىا ًمفٍ ك ، ا ىذا الميثاؽكال تنقضك ، عميكـ بكفاء العيد 
ـٍ فىبلى يخالفك  مىٍيًي وي عى فىرىضى ـي الم وي تىعىالىى ًبًو كى  كىال يىٍنقيضيكفى اٍلًميثاؽى.، نوأىمىرىىي

ـ عميو كميثاؽ اهلل مطمؽ يشمؿ كؿ ميثاؽ. كالعيد األكبر الذم تقك ، كعيد اهلل مطمؽ يشمؿ كؿ عيد  
العيكد كميا ىك عيد اإليماف كالميثاؽ األكبر الذم تتجمع عميو المكاثيؽ كميا ىك ميثاؽ الكفاء 

 بمقتضيات ىذا اإليماف.
قديـ مع الفطرة البشرية المتصمة بنامكس الكجكد كمو المدركة إدراكان مباشران  دكعيد اإليماف قديـ كجدي

كىك الميثاؽ ، و كحده المعبكدكأن، الخالؽ صاحب اإلرادة ككحدة، لكحدة اإلرادة التي صدر عنيا الكجكد
ثـ ىك جديد مع الرسؿ الذيف ، آدـ فيما ارتضيناه ليا مف تفسيرالمأخكذ عمى الذرية في ظيكر بني 

كيبينكا مقتضياتو مف الدينكنة هلل ، بعثيـ اهلل ال لينشئكا عيد اإليماف كلكف ليجددكه كيذكركا بو كيفصمكه
اهلل كحده  كالتكجو بو إلى، مع العمؿ الصالح كالسمكؾ القكيـ، مف الدينكنة لسكاه كحده كاالنخبلع

، ني كؿ العيكد كالمكاثيؽ مع البشرثـ تترتب عمى العيد اإلليي كالميثاؽ الربا، صاحب الميثاؽ القديـ
 سكاء مع الرسكؿ أك مع الناس.

ألف رعايتيا ، ألكؿ يرعى سائر العيكدفالذم يرعى العيد ا، أفرادان أـ جماعات، ذكم قرابة أك أجانب
ألف ىذا داخؿ في ، فريضة كالذم ينيض بتكاليؼ الميثاؽ األكؿ يؤدم كؿ ما ىك مطمكب منو لمناس

 (2)تكاليؼ الميثاؽ.

، كقد بيف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أف الكفاء بالعيد مف اإليماف كأف مف يخمؼ العيد ليس بمؤمف
 كىك مف المنافقيف. 

اًعيؿى عىٍف حى ببف حأخرج ا د ثىنىا ميؤىم ؿي ٍبفي ًإٍسمى ب اًح اٍلبىز اري حى سىفي ٍبفي الص  د ثىنىا اٍلحى نىا أىبيك يىٍعمىى حى م اًد اف: أىٍخبىرى
م ـى فىقىا سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى طىبىنىا رىسيكؿي الم ًو صى :خى اًلؾو قىاؿى مىمىةى عىٍف ثىاًبتو عىٍف أنس بف مى ٍطبىًة:ٍبًف سى  ؿى ًفي اٍلخي

                                                           
 .20اآلية  سكرة الرعد (1)
، مرجع سابؽ، كانظر البغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير 16/419جامع البياف في تأكيؿ القرآف، انظر الطبرم،  (2)

، مرجع سابؽ، كانظر القرطبي، الجامع ألحكاـ 19/33، مرجع سابؽ، كانظر الرازم، مفاتيح الغيب، 3/15القرآف، 
 ، مرجع سابؽ.4/2057نظر قطب، في ظبلؿ القرآف، ، مرجع سابؽ، كا9/307القرآف، 
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انىةى لىوي كىالى ًديفى ًلمىٍف ال عيد لو(. )الى ًإيمىافى ًلمىٍف الى أىمى
(1) 

ًبيعً ك  مىٍيمىافي أىبيك الر  د ثىنىا سي ٍعفىرو ، أخرج البخارم: حى اًعيؿي ٍبفي جى د ثىنىا ًإٍسمى : حى د ثىنىا نىاًفعي ٍبفي مىاًلًؾ ، قىاؿى : حى قىاؿى
اًمرو أى  ٍيرىةى ، عىٍف أىًبيوً ، بيك سييىٍيؿو ٍبًف أىًبي عى : )آيىةي المينىاًفًؽ ، عىٍف أىًبي ىيرى م ـى قىاؿى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى عىًف الن ًبيٍّ صى

د ثى كىذىبى  : ًإذىا حى ذىا كىعىدى أىٍخمىؼى ، ثىبلىثه (.، كىاً  افى ذىا اٍؤتيًمفى خى كىاً 
(2) 

كيعممكىـ عقكبة  كأف يككنكا أكفياء معيـ فاء بالعيدىـ الك ءاآلباء أف يعممكا أبنافمذلؾ يجب أف يحرص 
 الخمؼ بالعيد. 

ف حاؿ بينو كبيف إتمامو ، أف يتمو كيفي بو يجب  كعدان  ماأحدا مف أبنائي الكالد أك الكالدة فإذا كعد كا 
 عتذر مف الكلد.حائؿ ا

 العدل المسألة السادسة:

، كعدـ تفضيؿ أم مف األبناء عمى اآلخر ،أمر اهلل سبحانو كتعالى العدؿ بيف األبناء في كؿ شيء
، لما يترتب عمى ذلؾ مف خير أك شر كالنظرة حتى في القبمة كالكسكة كالطعمة فأمر بالعدؿ في العطية

  كمف صبلح لؤلبناء أك فساد أك يترتب عميو مف بر أك عقكؽ.

 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب)قاؿ تعالى 

  (3).(ىف يث ىث نث مثزث

يعني بالعدؿ في ، كىك اإلنصاؼ، ذا الكتاب الذم أنزلو إليؾ يا محمد بالعدؿإف اهلل يأمر في ى 
ىك « العدؿ»ك، كال يقكؿ إال ما ىك حسف، فبل يفعؿ إال ما ىك عدؿ، كاإلحساف في األقكاؿ، األفعاؿ

كاإلنصاؼ ، كترؾ الظمـ، فعؿ كؿ مفركض مف عقائد كشرائع كسير مع الناس في أداء األمانات
عطاء الحؽ ٍحساًف ىك فعؿ كؿ مندكب إليوكى ، كا  كمنيا ما ىك ، فمف األشياء ما ىك كمو مندكب إليو، اإٍلً

، كالتكميؿ الزائد عمى حد االجزاء داخؿ في اإلحساف، إال أف حد االجزاء منو داخؿ في العدؿ، فرض

                                                           
باب فرض اإليماف، حديث  التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف األلباني، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف (1)

 ، حكـ األلباني :صحيح.1/276، 194رقـ 
 ـ 2003 -ىػ  1424، ت1المممكة العربية السعكدية، ط -دار با كزير لمنشر كالتكزيع، جدة 

ًة المينىاًفًؽ، حديث رقـ البخارم، صحيح البخارم،  (2)  ، مرجع سابؽ.1/16، 33بىابي عىبلىمى
 .90اآلية  سكرة النحؿ (3)
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كال ، ليكلال تميؿ مع ا، الذم يكفؿ لكؿ فرد كلكؿ جماعة كلكؿ قكـ قاعدة ثابتة لمتعامؿ« ًباٍلعىٍدؿً »
إنما تمضي ، كالقكة كالضعؼ، كالغنى كالفقر، بكال تتبدؿ مجاراة لمصير كالنس، تتأثر بالكد كالبغض

 (1).كتزف بميزاف كاحد لمجميع، لمجميعفي طريقيا تكيؿ بمكياؿ كاحد 

 (2).(خض حض جض مص خص حص مسخس حس جسمخ جخ مح جح) قاؿ تعالى :

ٍدًؽ ًفي أىٍفعىالً  ـٍ ًباٍلعىٍدًؿ كىالصٍّ ـٍ أىمىرىىي قرب أك أ، ي مناسبتياكأدخؿ ف، العدؿ أقرب إلى التقكلك ، كىأىٍقكىاًلًيـٍ  ًي
  (3).إلى التقكل لككنو لطفا فييا

في اليبات  بيف األبناء في كؿ شيء كمف ذلؾ أمر بالعدؿ أمر النبي صمى اهلل عميو كسمـ بالعدؿلقد 
اًمدي ٍبفي فقد ، التي تعطى لؤلكالد د ثىنىا حى د ثىنىا أىبيك عىكىانىةى ، عيمىرى  أخرج البخارم: حى ٍيفو ، حى عىٍف ، عىٍف حيصى

اًمرو  ٍنييمىا، عى : سىًمٍعتي النٍُّعمىافى ٍبفى بىًشيرو رىًضيى الم وي عى : أىٍعطىاًني أىًبي عىًطي ةن ، قىاؿى مىى الًمٍنبىًر يىقيكؿي ، كىىيكى عى
ت ى تيشٍ  ى حى ةى: الى أىٍرضى كىاحى م ـى فىقىالىٍت عىٍمرىةي ًبٍنتي رى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى م ى ، ًيدى رىسيكؿى الم ًو صى فىأىتىى رىسيكؿى الم ًو صى

م ـى  سى مىٍيًو كى ةى عىًطي ةن ، اهللي عى كىاحى : ًإنٍّي أىٍعطىٍيتي اٍبًني ًمٍف عىٍمرىةى ًبٍنًت رى ٍتًني أىٍف أيٍشًيدىؾى يىا رىسيكؿى ، فىقىاؿى فىأىمىرى
: )أىٍعطىٍيتى ، الم وً  لىًدؾى ًمٍثؿى ىىذىا؟( قىاؿى : الى ، سىاًئرى كى (، قىاؿى ـٍ : )فىات قيكا الم وى كىاٍعًدليكا بىٍيفى أىٍكالىًدكي عى ، قىاؿى : فىرىجى قىاؿى

فىرىد  عىًطي تىوي.
(4) 

                                                           
، مرجع سابؽ، كانظر الكاحدم، الكسيط في تفسير القرآف 17/279، جامع البياف في تأكيؿ القرآف،  الطبرمانظر  (1)

  ف عطية، المؤلؼ: أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ، مرجع سابؽ، كانظر اب3/79المجيد، 
 –، دار الكتب العممية 3/415المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد، 

 ، مرجع سابؽ، كانظر ابف عاشكر، التحرير4/2190ىػ، كانظر قطب، في ظبلؿ القرآف،  1422، ت1بيركت، ط
، 14/217، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 255_14/254كالتنكير، 

 مرجع سابؽ.
 .8اآلية  سكرة المائدة (2)
، مرجع سابؽ، كانظر البغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، 10/96جامع البياف في تأكيؿ القرآف، الطبرم،  (3)
، مرجع سابؽ، كانظر ابف 1/613ؽ، كانظر الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، ، مرجع ساب2/28

، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 26/36عاشكر، التحرير كالتنكير، 
 ، مرجع سابؽ.6/118
 ، مرجع سابؽ.3/158، 2587البخارم، صحيح البخارم، باب اإلشياد في اليبة، حديث رقـ  (4)
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 رث)قاؿ تعالى :كالحسد كالعقكؽ حتى تسمـ األسرة مف الغيرة العدؿ بيف األكالديجب عمى الكالديف **

 ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث

  .(1) (ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم

ٍيؼه ظاىر، إف أبانا يحب يكسؼ كأخاه أكثر منا:خكة يكسؼ إقاؿ    إذ يؤثر ىك في ضبلؿ ك ، فيىذىا حى
فيختؿ ، غبلمان كصبيان صغيريف عمى مجمكعة الرجاؿ النافعيف الدافعيف! ثـ يغمي الحقد كيدخؿ الشيطاف

ة الشنعاء تيكف الفعم، كتيكف أحداث ضخاـ، ـ أشياء صغيرةفي حسي كتتضخـ، تقديرىـ لمكقائع
ف لـ  كىـ أبناء نبي، كىك ليـ أخ، يممؾ دفعان عف نفسو ركح غبلـ برمء ال، المتمثمة في إزىاؽ ركح كا 

أكبر ، م القتؿحتى تكاز ، ينيـ حكاية إيثار أبييـ لو بالحبكتضخـ في أع، يككنكا ىـ أنبياء ييكف ىذا
 ض قاطبة بعد الشرؾ باهلل:جرائـ األر 

كهي أىٍرضان اٍقتيميكا ييكسي » . أىًك اٍطرىحي أم قاؿ ، ثـ ذكر اهلل تعالى مؤامرتيـ بقكلو: اقتمكا.. أم كمما قالكا، «ؼى
فبل ، أك انبذكه في أرض مجيكلة عف العمراف، بعض إخكة يكسؼ لبعض: اقتمكا يكسؼ حسما لممشكمة

، كتخمكا أنتـ مع أبيكـ، كيصؼ لكـ كجو أبيكـ، ذلؾ تستريحكا منوفإف فعمتـ ، يستطيع الرجكع إلى أبيو
كتككنكا مف بعد يكسؼ أك بعد قتمو أك ، كالمراد سبلمة محبتو ليـ ممف يشاركيـ فييا كينازعيـ إياىا

أك ، أك يصمح ما بينكـ كبيف أبيكـ بعذر تميدكنو، طرحو أرضا قكما تائبيف إلى اهلل مما جنيتـ عميو
 فيرضى عنكـ ربكـ كأبككـ.، بخمك كجو أبيكـ، كتنتظـ أمكركـ بعدهتصمح دنياكـ 

ديكا ًإيذىاءى ييكسيؼى ك  ًد ، الس بىًب ال ًذم أًلىٍجًمًو قىصى مىى سىاًئًر اأٍلىٍكالى اهي عى ؿي ييكسيؼى كىأىخى ذىًلؾى أىف  يىٍعقيكبى كىافى ييفىضٍّ كى
كهو: ـٍ تىأىذ ٍكا ًمٍنوي ًلكيجي ـٍ كىانيكا أىٍكثىرى قيك ةن كىأىٍكثىرى  ًفي اٍلحيبٍّ كىأىن يي ثىاًنييىا:أىن يي : أىن ييـٍ كىانيكا أىٍكبىرى ًسنًّا ًمٍنييمىا. كى ؿي اأٍلىك 

فىاًسًد كىا ـٍ قىاليكا ًإن ا نىٍحفي اٍلقىاًئميكفى ًبدىٍفًع اٍلمى ثىاًلثييىا: أىن يي اًلًح اأٍلىًب ًمٍنييمىا. كى ا ًبمىصى ميٍشتىًغميكفى كىالٍ ، آٍلفىاتً ًقيىامن
ٍيرىاًت.  نىاًفًع كىاٍلخى  ًبتىٍحًصيًؿ اٍلمى

فمما رأل الرؤيا ، ككاف إخكتو يحسدكنو، صفات الفاضمةركم أنو كاف أحب إليو لما يرل فيو مف ال
 فتبالغ حسدىـ حتى حمميـ عمى التعرض لو.، ضاعؼ لو المحبة بحيث لـ يصبر عنو

                                                           
 .9_8سكرة يكسؼ، اآلية  (1)
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فطرة  كلكف حب بعض الكلد عف البعض اآلخر ،أبنائو فبل نظف أف يعقكب عميو السبلـ لـ يعدؿ بيف
ًد ًإال  ًفي  ،ال يستطيع أف يقاكميا األب ألسباب مختمفة مىى سىاًئًر اأٍلىٍكالى مىييمىا عى ـي مىا فىض  مىٍيًو الس بلى أىن وي عى

ب ةً  ٍسًع اٍلبىشىًر فىكىافى مىٍعذيكرنا ًفيًو كى ، اٍلمىحى ب ةي لىٍيسىٍت ًفي كي قيوي ًبسىبىًب ذىًلؾى لىٍكـه الى يى كىاٍلمىحى  (1).ٍمحى
كالتمس أبناؤه حبو الزائد ليكسؼ كأخيو بنياميف فكقع في  ،كىذا الذم حصؿ مع يعقكب عميو السبلـ  

كلتكف معاممتو الظاىرة ، لبعض أكالده فينبغي لؤلب أف يكتـ الحب الزائد  قمكبيـ الحسد تجاه األخكيف
، كأف يزرع المحبة كاأللفة تجاه بعضيـ البعض، داء الحسد مف بينيـ ينتزع إذا أراد أف، سكاء بيف أبنائو

 .كبذلؾ تسمـ أسرتو مف الغيرة كالحسد كالعقكؽ

 المسألة السابعة: أن نختار ليم الصحبة الصالحة الطيبة

، كالصحبة ليا شأف كبير في اإلسبلـ، كصحبتو، كيعرؼ بمجالسو، كصاحبو، رء يتأثر بجميسوالم
فعيسى عميو السبلـ ، بؿ أكلكا العـز مف الرسؿ اتخذكا ليـ أصحابان  عمييـ الصبلة كالسبلـ ءفاألنبيا

كنبينا محمد  صمى اهلل عميو كسمـ ، أم مف يعينني في الدعكة إلى اهلل  2.( حيجي ٰه مه جه)يقكؿ: 

 مث هت مت) قاؿ سبحانو: رضي اهلل عنو الصديؽ كىك أبك بكر، اتخذ لو صاحبان في حياتو

  كىك أبك بكر رضي اهلل عنو.، فأخبر اهلل عز كجؿ بأف لنبينا صاحبان  3.( مخجخ مح جح مج حج

اًحبنا لىوي ، ًإٍذ يىقيكؿي ًلصاًحًبًو ىيكى أىبيك بىٍكرو  فىوي ًبكىٍكًنًو صى مىى أىف  الم وى تىعىالىى كىصى ذىًلؾى يىديؿُّ عى ثاًنيى اٍثنىٍيًف ًإٍذ  } كى
ٍف ًإف  الم وى مىعىنا ذالى  ىيما ًفي اٍلغاًر ًإٍذ يىقيكؿي ًلصاًحًبوً  ًمًو  {تىٍحزى ق ؽى الم وي تىعىالىى قىٍكلىوي لىوي ًبكىبلى دٍّيؽي. فىحى ىيكى الصٍّ

ٍحبىةى ًفي ًكتىاًبوً  اًحًب: اٍلميت ًصؼي  كىكىصىؼى الصُّ ٍعنىى الص  مى ٍحبىةً  كى ًعي ةي ًفي غىاًلبً ، ًبالصُّ  4.اأٍلىٍحكىاؿً  كىًىيى اٍلمى

                                                           
الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيؽ: صفكاف   أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عميانظر الكاحدم، (1)

ىػ، كانظر الطبرم، جامع البياف  1415، ت1دمشؽ، بيركت، ط -، دار القمـ , الدار الشامية 539عدناف داككدم، ص
، مرجع سابؽ، كانظر البيضاكم، 18/423، مرجع سابؽ، كانظر الرازم، مفاتيح الغيب، 15/564يؿ القرآف، في تأك 

، مرجع سابؽ، كانظر 4/1974، مرجع سابؽ، كانظر قطب، في ظبلؿ القرآف، 3/156أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، 
 جع سابؽ.، مر 12/214الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 

 .14آية  سكرة الصؼ (2)
 .40آية  سكرة التكبة (3)
، مرجع سابؽ، كانظر الرازم، مفاتيح الغيب، 3/35انظر ابف عطية، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، (4)

، مرجع سابؽ، كانظر ابف عاشكر، التحرير 8/146، مرجع سابؽ، كانظر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، 16/51
 ، مرجع سابؽ.2/349معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، انظر البغكم، ، مرجع سابؽ، ك 10/203لتنكير، كا
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ـى  ؿ:أخرج البخارم قا ـي ٍبفي ًإٍبرىاًىي د ثىنىا ميٍسًم د ثىنىا كيىىٍيبه ، حى د ثىنىا أىيُّكبي ، حى عىًف اٍبًف عىب اسو ، عىٍف ًعٍكًرمىةى ، حى
ٍنييمىا م ـى ، رىًضيى الم وي عى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ًميبلن ، عىًف الن ًبيٍّ صى : )لىٍك كيٍنتي ميت ًخذنا ًمٍف أيم ًتي خى ٍذتي أىبىا الىت  ، قىاؿى خى

اًحًبي(.، بىٍكرو  لىًكٍف أىًخي كىصى كى
1 

كييديو  مف ربو كيقربو، إذا حضر والكد لكيظير ، في غيبتو صاحبوالصالح يحفظ  كالصاحب الجميس
كىذا ما دعا إليو القرآف في مجالسة ، كفعبلن حسنان  سمع منو إال قكالن طيبان كال ي، كيذكره إذا نسي، لمخير

 مم خم حم جم يل ىل مل خل) فقد قاؿ تعالى: كصحبتيـ، الصالحيف

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهىه مه جه ين ىن من خن حن جنيم ىم

 (2).(ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

يييىمٍّميكنىوي يقكؿ تعالى ذكره لنبيو محمد صمى اهلل عميو كسمـ  كفى الم وى كى يىٍحمىديكنىوي ، اٍجًمٍس  مىعى ال ًذيفى يىٍذكيري كى
كنىوي  يىٍكبيري كنىوي كى ييسىبٍّحي يىٍسأىليكنى ، كى  كيقيمكف باألعماؿ الصالحة مف الصمكات المفركضة كغيرىا  وي ًبكيرىةن كىعىًشيًّاكى

عىفىاءى ، ًمٍف ًعبىاًد الم وً   بفعميـ ذلؾ كجو اهلل تعالىييًريديكفى  سىكىاءن كىانيكا فيقىرىاءى أىٍك أىٍغًنيىاءى أىٍك أىٍقًكيىاءى أىٍك ضي
 كال يريدكف عرضا مف عرض الدنيا. كطاعتو

ٍنييـٍ كال يجاكزىـ نظرؾ إلى غيرىـكىال تى   ٍيناؾى عى مف جعمنا قمبو غافبلن. فإذا أراد العبد أف  تيًطٍع  كىال، ٍعدي عى
يقتدم برجؿ فمينظر ىؿ ىك مف أىؿ الذكر أك مف الغافميف؟ كىؿ الحاكـ عميو اليكل أك الكحي؟ فإف 

عف طاعة مف جمع ىذه  ىعالى نيف اهلل سبحانو كتفإ، كاف الحاكـ عميو ىك اليكل كىك مف أىؿ الغفمة
ف كجده ، الصفات. فينبغي لمرجؿ أف ينظر في شيخو كقدكتو كمتبكعو فإف كجده كذلؾ فميبعد منو كا 

بؿ ىك حاـز في أمره ، كأمره غير مفركط عميو، ممف غمب عميو ذكر اهلل تعالى عز كجؿ كاتباع السنة
 (3)فميستمسؾ بغرزه.
، كالكرع كالعمـ كاألدب يف كأىؿ الخير كالمركءة كمكاـر األخبلؽمف مجالسة الصالح فالكاجب اإلكثار

أخرج أبك داكد : حد ثنا محمدي بفي عمى جمسائيـ فقد  ان صي ألف ليـ تأثير لبعد عف أىؿ السكء كالمعاكا
                                                           

(، حديث رقـ البخارم، صحيح البخارم،  (1) ًميبلن : )لىٍك كيٍنتي ميت ًخذنا خى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ، 5/4، 3656بىابي قىٍكًؿ الن ًبيٍّ صى
 مرجع سابؽ.

 .28آية سكرة الكيؼ،  (2)
، 18/5، مرجع سابؽ، كانظر الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف، 5/152تفسير القرآف العظيـ،   ابف كثيرانظر (3)

، مرجع سابؽ، كانظر البيضاكم، أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، 21/456مرجع سابؽ، كانظر الرازم، مفاتيح الغيب، 
 ، مرجع سابؽ، 1/366ة، تفسير القرآف الكريـ، ، مرجع سابؽ، كانظر ابف قيـ الجكزي3/279
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ٍردافى ، قاال: حد ثنا زىيري بفي محمدو ، حد ثنا أبك عامرو كأبك داكد، بشارو  يرة عف أبي ىر  حد ثني مكسى بف كى
ميًموً )قاؿ: صمى اهلل عميو كسمـ أف النبي  ؿي عمى ًديًف خى (، الرجي  (1).فمينظر أحديكيـ مف ييخاًلؿي

، فػػي دينػػو صػػاحبو عمػػى ان لجمػػيس السػػكء تػػأثير كمصػػاحبة أىػػؿ السػػكء ألف ، نيػػى القػػرآف عػػف مجالسػػة لقػػد
قػػػاؿ قيامػػة فقػػػد السػػػيئ يػػػـك ال كأف الصػػػاحب ينػػػدـ عمػػى مجالسػػػة صػػاحبو كطمكحاتػػو، كأخبلقػػػو، كسػػمككو

 حت جتهب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي)تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى 

مف ، يقكؿ جٌؿ ثناؤه مخبرا عف ىذا النادـ عمى ما سمؼ منو في الدنيا (2)(مث هت مت خت

، بعد إذ جاءني مف عند اهلل، كىك الذكر، معصية ربو في طاعة خميمو: لقد أضمني عف اإليماف بالقرآف
 (3)فصٌدني عنو.

، كاختيار األنيس كاختيار الجميس آبائيـ أف يحثكىـ عمى اختيار الصديؽ كىذا كاجب لؤلبناء عمى
كبياف مخاطر أصدقاء  كمصادقتيـ كاآلخرة مف كراء مجالسة الصالحيف كيبينكا ليـ المنافع في الدنيا

 (4).كجمساء السكء السكء

 قاؿ تعالى:ل فقد كعمى تقك  كقد بيف القرآف الكريـ أف األصحاب أعداء لبعضيـ البعض إال ما كاف هلل

 (5).(زيمي ري ٰى ين ىن نن من)

ابىةو ًلغىٍيًر الم ًو فىًإن يىا تىٍنقىًمبي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة عىدىاكىةن ًإال  مىا كىافى ًلم وً  حى دىاقىةو كىصى ؿ  ، كيؿُّ صى فىًإن وي دىاًئـه ، عىز  كىجى
الكفر عمى  فمك فيـ مختال ضا يـك القيامةاألصدقاء في الدنيا المتحابكف فييا يعادم بعضيـ بعك ، ًبدىكىاًموً 

                                                           
سنف أبي داكد، تحقيؽ:   سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السًٍّجٍستاني  أبك داكد (1)

م د كاًمؿ قره بممي، باب مىف ييؤمىر أف ييجاًلسى  -شعىيب األرنؤكط  محى
لمية، ، دار الرسالة العا7/204، 4833حديث رقـ  

 ـ، قاؿ أبك داكد إسناده حسف. 2009 -ىػ  1430، ت1ط
 .29، 28اآلية سكرة الفرقاف (2)
في ظبلؿ القرآف،  سيد قطب، مرجع سابؽ، كانظر 13/375البقاعي، نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، انظر  (3)
رجع سابؽ، كانظر البغكم، معالـ ، م19/263، مرجع سابؽ، كانظر الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف، 5/2560

، مرجع سابؽ، كانظر 24/455، مرجع سابؽ، كانظر الرازم، مفاتيح الغيب، 444_3/443التنزيؿ في تفسير القرآف، 
، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 13/26القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، 

 ؽ.، مرجع ساب54_19/52
 ، مرجع سابؽ.103، 100انظر القحطاني، خطكات إلى السعادة، ص (4)
 .67سكرة الزخرؼ، اآلية  (5)



118 
 

ف إال المتقي فانقمبت يكـ القيامة عداكة، ألف خمتيـ كمحبتيـ في الدنيا لغير اهللك ، كالتكذيب كمعصية اهلل
 (1).فإف صداقاتيـ تستمر في اآلخرة

معات كتتجمى الصحبة اليـك أكثر في محاضف التربية  المقصكدة كمنيا رياض األطفاؿ كالمدارس كالجا
 .كمراكز الترفيو كغيرىا فينبغي عمى اآلباء حسف اختيار البيئة التي سيككف فييا أبنائيـ

 

 المسألة الثامنة :الرفق في المعاممة

بنياف ك  أف يسكدىا الرفؽ كالميف؛ لممحافظة عمى تماسؾ يجب، كاألبناء بيف اآلباءالعىبلقات األيٍسًري ة إف 
الرفؽ في المعاممة مع األبناء يككف باإلحساف ًإلىى صغيرىـ كالتجاكز ك ، األسرة المسممة كصفاء أجكائيا

ألف األبناء أكلى الناس بالمكدة ، كمعاممتيـ بيف الشدة كالميف، عف ىفكاتيـ كغض البصر عف زالتيـ
 .كألف ذلؾ يؤدم إلى صبلحيـ، كالعطؼ كالرحمة

القكمُّ في تأليؼ  األثرلو لما ، ات الجافيةكاجتناب الكمم، الرفؽ في الخطاب اهلل سبحانو كتعالى أمر ف  إ
صغاء األسماع لما يريد المتكمٍّـ قكلو؛ كليذا أمر اهلل، القمكب سبحانو كتعالى مكسى كأخاه ىاركف  كا 

 خب حب جب)بميف الكبلـ؛ كعم ؿ ذلؾ ليما فقاؿ سبحانو: حيف بعثيما إلى أشدٍّ طغاة األرض

 2.(مب

كالسيئة يجب أف يككف مف باب أكلى مع  ت النابية كالجارحةكاجتناب الكمما فيذا الرفؽ في الخطاب
لو  كتنقادي ، الرفؽ كالميف كعدـ الشدة تيذعفي لو األركاحي كألف  األبناء ألف اآلباء يرجكف صبلحيـ كنفعيـ

 (3).(هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ) قاؿ تعالى:لذلؾ ، كتخشعي لو النفكسي ، القمكبي 

                                                           
السعدم، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ  كانظر 7/237 ابف كثير، تفسير القرآف العظيـانظر  (1)

، مرجع سابؽ، كانظر البغكم، 21/637، مرجع سابؽ، كانظر الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف، 769المناف/ص
، مرجع سابؽ، كانظر 27/641، مرجع سابؽ، كانظر الرازم، مفاتيح الغيب، 4/168معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، 
، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 25/252 ابف عاشكر، التحرير كالتنكير

 ، مرجع سابؽ.25/182
 .44آية سكرة طو (2)
 .44آية  سكرة طو (3)
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عمييما السبلـ عندما أرسميما لدعكة فرعكف  مكسى كىاركف دناسي  اهلل سبحانو كتعالى مخاطبان  يقكؿ
، ىك أف يكنياه، اهلل أف يقكاله لوذيكر أف القكؿ الميف الذم أمرىما ، : فقكال لفرعكف قكال ليٍّناطاغية كىك

كال ، برفؽ كليف كأدب في المفظ مف دكف فحش كال صمؼ، قكالن سيبل لطيفا ، كالدعكة في ليف مف القكؿ
كقكلو لىعىم وي معناه عمى رجائكما كطمعكما فالتكقع فييا إنما ىك  أك فظاظة في األفعاؿ، ي المقاؿغمظة ف

ًدًه   راجع إلى جية البشر تىمىرُّ ًنيىايىًة كيٍفًر ًفٍرعىٍكفى كى لىًتًيمىا كى بلى ٍفًؽ مىعى ًفٍرعىٍكفى مىعى جى ا الم وي تىعىالىى ًبالرٍّ أىمىرىىيمى
مىى الم  كىعي   (1).كالقكؿ الغميظ منفر عف صاحبو، لؾفإف القكؿ الميف داع لذ، ًو تىعىالىىتيكًٍّه عى

ٍرمىمىةي ٍبفي يىٍحيىى التًُّجيًبيُّ  د ثىنىا حى ٍبدي اهلًل ٍبفي كىٍىبو ، أخرج مسمـ قاؿ :حى نىا عى ٍيكىةي ، أىٍخبىرى د ثىًني اٍبفي ، أىٍخبىرىًني حى حى
ٍزـو ، اٍليىادً  ٍف أىًبي بىٍكًر ٍبًف حى ٍبًد الر ٍحمىفً عى ، عى م ى اهللي ، عىٍف عىاًئشىةى ، ٍف عىٍمرىةى يىٍعًني ًبٍنتى عى ٍكًج الن ًبيٍّ صى زى

م ـى  سى مىٍيًو كى : ، عى م ـى قىاؿى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍفؽى  (يىا عىاًئشىةي )أىف  رىسيكؿى اهلًل صى ًفيؽه ييًحبُّ الرٍّ ييٍعًطي ، ًإف  اهللى رى كى
ٍفًؽ مى  مىى الرٍّ مىى اٍلعيٍنؼً عى مىى مىا ًسكىاهي (.، ا الى ييٍعًطي عى مىا الى ييٍعًطي عى كى

2 
م دي ٍبفي اٍلميثىن ى أخرج مسمـ قاؿ:ك  د ثىنىا ميحى د ثىًني يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو ، حى د ثىنىا مىٍنصيكره ، عىٍف سيٍفيىافى ، حى عىٍف ، حى

مىمىةى  ًف ٍبًف ىً ، تىًميـً ٍبًف سى ٍبًد الر ٍحمى ؿو عىٍف عى ًريرو ، بلى م ـى ، عىٍف جى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : ، عىًف الن ًبيٍّ صى مىٍف )قىاؿى
ٍفؽى  ـً الرٍّ (.، ييٍحرى ٍيرى ـً اٍلخى ييٍحرى

3 

، ف العنؼ كالفظاظة في الفعؿ كالقكؿعىـ برفؽ كليف كيبعدكا ءلذلؾ يجب عمى اآلباء أف يعاممكا أبنا
فيعاممكنيـ بيف الشدة كالميف فيستخدمكف الشدة في المكاقؼ  كعمييـ كذلؾ أف يككنكا حكماء مع األبناء

كيستخدمكف ، كصبلحيـ التي تتطمب منيـ الشدة  ال مف أجؿ الشدة كلكف مف أجؿ تربيتيـ كتكجيييـ
 .الميفالميف في المكاقؼ التي تتطمب منيـ 

 

 

                                                           
، مرجع سابؽ، كانظر الطبرم، جامع البياف في 506السعدم، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، انظر (1)

، مرجع 4/46، مرجع سابؽ، كانظر ابف عطية، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، 18/313تأكيؿ القرآف، 
، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة 3/589، مفاتيح الغيب، سابؽ، كانظر الرازم

 ، مرجع سابؽ.16/215كالمنيج، 
ٍفًؽ، حديث رقـ صحيح مسمـ،  مسمـ (2)  ، مرجع سابؽ.4/2003، 2593بىابي فىٍضًؿ الرٍّ
ٍفًؽ، حديث رقـ مسمـ، صحيح مسمـ،  (3)  ، مرجع سابؽ.4/2003، 2592بىابي فىٍضًؿ الرٍّ
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 اجتناب الشيوات :المطمب الخامس

كالمعاصي  كالسعادة كالفبلح، كذلؾ ألف الشيكات ىك سبيؿ الصبلح إف اجتناب الشيكات كالمعاصي
سبب كؿ فساد، ككؿ شر في الدنيا كاآلخرة، فمذلؾ أخبر اهلل سبحانو كتعالى أف المعاصي سبب 

 كدخكؿ النار.  العذاب

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث) قاؿ تعالى :

 خئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زنرن مم ام يل ىل

 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جتهب مب خب حب جب هئ مئ

 (1).(خص حص مس خس حس جس مخ جخ

ـٍ ذىكىرى  ٍدًح تىٍرًغيبنا لىنىا ًفي الت أىسٍّي ًبطىًريقىًتًي ـٍ مىٍف لىم ا كىصىؼى  اهلل سبحانو كتعالى اأٍلىٍنًبيىاءى ًبًصفىاًت اٍلمى بىٍعدىىي
: فجاء خمؼ سكء مف بعد أكلئؾ السعداء دٍّ ًمٍنييـٍ فىقىاؿى ىيكى ًبالضٍّ
 كالسبلـ ـ الصبلةكىـ األنبياء عميي 

كأتباعيـ القائمكف بحدكد اهلل كأكامره، المؤدكف فرائض اهلل، التارككف لزكاجره، أكلئؾ الخمؼ يدعكف 
اإليماف كاتباع األنبياء، كىـ مخالفكف مقصركف كالييكد كالنصارل كفساؽ المسمميف الذيف ترككا 

ة اهلل، فاقترفكا الزنى، كشربكا الصبلة المفركضة عمييـ، كآثركا شيكاتيـ مف المحرمات عمى طاع
الخمكر، كشيدكا شيادة الزكر، كلعبكا الميسر، كرضكا بالحياة الدنيا، كاطمأنكا بيا، فيؤالء جزاؤىـ أنيـ 

ىماؿ الكاجبات لكف مف تاب   سيمقكف غيا، أم شرا كخيبة كخسارا يكـ القيامة، الرتكابيـ المعاصي، كا 
الشيكات، فرجع إلى طاعة اهلل كآمف بو كعمؿ عمبل صالحا، مما فرط منو مف ترؾ الصمكات، كاتباع 

فأكلئؾ يدخميـ ربيـ الجنة، كيغفر ليـ ذنكبيـ ألف التكبة تجب ما قبميا، كأكلئؾ أيضا ال ينقص مف 
ف كاف العمؿ قميبل ألف أعماليـ السابقة ذىبت ىدرا، كصارت منسية، تفضبل كرحمة  أجكرىـ شيء، كا 

 (2)حميـ.مف اهلل الكريـ المطيؼ ال

                                                           
 .60_58اآلية  سكرة مريـ (1)
، 16/135، مرجع سابؽ، كانظر ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، 11/123انظر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، (2)

مرجع سابؽ، كانظر  135_16/131مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 
، مرجع سابؽ، كانظر الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض 3/239نزيؿ في تفسير القرآف، البغكم، معالـ الت

 ، مرجع سابؽ.552_21/550، مرجع سابؽ، كانظر الرازم، مفاتيح الغيب، 3/25التنزيؿ، 
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{كيبلحظ ٍمؼي ٍمؼ، كذلؾ أف  :أف في اآلية قاؿ:}خى مىؼ، كخى كذلؾ ألف ىنالؾ فرؽ في المعنى بيف خى
مىؼ:تعني الذرية الصالحة ٍمؼ:فيي العقب السيء. فقد جاء عند ابف منظكر قاؿ: خى لىدي أما خى : اٍلكى مىؼي كالخى

اًلفىةي: ٍمؼي كالخى اًلحي يىٍبقىى بىٍعدى اإًلنساف، كالخى . الص  مىؼ كمف يككف الط اًلحي فمما كاف الكبلـ عف األنبياء قاؿ:خى
مىؼ أيضان.كلما تكمـ عف الذيف ضيعكا الصبلة كىـ الطالحكف السي ٍمؼ ؤ عمى طريقيـ يسمى خى كف قاؿ خى

ةى كىات بىعيكا الش يىكىاًت فىسىٍكؼى يى  فقد قاؿ تعالى:} اعيكا الص بلى ٍمؼه أىضى ـٍ خى مىؼى ًمٍف بىٍعًدًى ألىنيـ  1ٍمقىٍكفى غىيًّا{.فىخى
ٍمؼي سيكء الى مىحالةى . ـٍ خى  2ًإذىا أىضاعكا الصبلةى فىيي

كقد بيف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أف الشيكات كالمعاصي سبب دخكؿ النار حيث أخرج مسمـ 
ٍبدي اهلًل ٍبفي مىٍسمىمىةى ٍبًف قىٍعنى عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:  د ثىنىا عى مىمىةى، حى م ادي ٍبفي سى د ثىنىا حى ، حى بو

ف ًت اٍلجى  : )حي م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ، قىاؿى اًلؾو ، عىٍف أىنىًس ٍبًف مى ٍيدو مى ، كىحي ن ةي عىٍف ثىاًبتو
ف ًت الن اري ًبالش يىكىاًت(  3.ًباٍلمىكىاًرًه، كىحي

ف ًت الناري بالشيكات: ما استد ارى كأىٍحدىؽى بالناري مف الشيكات، كىي عبارة عف الدنيا كمستمذاتيا حي
كمرادات النفس، كشرب الخمر كالزنا كغير ذلؾ مف المحر مات الشرعية، فإف النفكسى مائمةه إلييا طبعنا، 

 4كالشيطافي مساعده ليا طكعنا.

َُاِت ِمَو الهَِّساِء  قاؿ تعالى:} ِٔ ِمَو الرََّيِب ُشَِِّو ِللهَّاِس ُحبُّ الصًََّ ََاِلَقَهاِطرِي اِلُمَقِهَطَس ََاِلَبِهنَي 

ٍُ ُح ٌُ ِعِهَد ََاللَّ ِٔ الدُِّنَّا  ََاِلَحِسِث َذِلَك َمَتاُع اِلَحَّا ََاِلَأِنَعاِم   ِٕ ََّم ََاِلخَِِّل اِلُمَس  ِٕ  (5){.ِسُو اِلَمآِب ََاِلِفضَّ

ت الدنيكية، كخص ىذه األمكر المذككرة ؛ألنيا زييٍّف لمناس حب الشيكا يخبر اهلل سبحانو ك تعالى أنو
أعظـ شيكات الدنيا كغيرىا تبع ليا، كىذه ىي التي يحدث فييا اإلفراط أك المغاالة أك التي تككف سببا 
لمتفريط في الكاجبات الدينية، بما فييا مف الدكاعي المثيرات، تعمقت بيا نفكسيـ كمالت إلييا قمكبيـ، 

معتدلة المعقكلة لـ تكف كباالن عمى صاحبيا، كقد تككف سببا لمثكاب كزيادة فإف قصدت ضمف الحدكد ال
                                                           

 .59آية  سكرة مريـ (1)
 ، مرجع سابؽ.9/84لساف العرب، فصؿ الخاء المعجمة،  انظر ابف منظكر (2)
ًصفىًة نىًعيًميىا كىأىٍىًميىا، حديث رقـح مسمـ، باب صحي مسمـ (3) ن ًة كى  ، مرجع سابؽ.4/2174، 2822كتاب اٍلجى
، الحسيف بف محمكد بف الحسف، المفاتيح في شرح المصابيح، تحقيؽ كدراسة: لجنة مختصة مف المحققيف  (4) ٍيدىانيُّ الز 

كزارة األكقاؼ الككيتية،  -ارات إدارة الثقافة اإلسبلمية ، دار النكادر، كىك مف إصد6/43بإشراؼ: نكر الديف طالب، 
 ـ 2012 -ق 1433، ت1ط
 .14سكرة آؿ عمراف، اآلية  (5)
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زينت ليـ ىذه  عندماكتسخيرىا في سبيؿ اهلل كمرضاتو ف كالعفاؼ األجرة إف قصد بيا الخير، كالصكف
 المذككرات كانقسمكا بحسب الكاقع إلى قسميف:

كأعماليـ الظاىرة كالباطنة ليا،  القسـ األكؿ: جعمكىا ىي المقصكد، فصارت أفكارىـ كخكاطرىـ
كال فشغمتيـ عما خمقكا ألجمو، كصحبكىا صحبة البيائـ السائمة، يتمتعكف بمذاتيا كيتناكلكف شيكاتيا، 

كجو حصمكىا، كال فيما أنفقكىا كصرفكىا، فيؤالء كانت زادا ليـ إلى دار الشقاء كالعناء  يبالكف عمى أم
 كالعذاب.

صكد منيا كأف اهلل جعميا ابتبلء كامتحانا لعباده، ليعمـ مف يقدـ طاعتو كالقسـ الثاني: عرفكا المق
كمرضاتو عمى لذاتو كشيكاتو، فجعمكىا كسيمة ليـ كطريقا يتزكدكف منيا آلخرتيـ كيتمتعكف بما 
يتمتعكف بو عمى كجو االستعانة بو عمى مرضاتو، قد صحبكىا بأبدانيـ كفارقكىا بقمكبيـ، كعممكا أنيا 

{ فجعمكىا معبرا إلى الدار اآلخرة كمتجرا يرجكف بيا الفكائد ذلك متاع احلّأ الدنّاهلل فييا }كما قاؿ ا

 الفاخرة، فيؤالء صارت ليـ زادا إلى ربيـ. 

يا ثـ بيف اهلل تعالى أف ىذه الشيكات: ما يتمتع بو فييا ثـ يذىب كال يبقى، عمى تزىيد الناس في الدن
 (1).كتحقيرىا، كالترغيب في اآلخرة

تىٍحًقيري  ى ًمٍنيىا ًإال  ًبتىٍرًؾ الش يىكىاًت المحرمة، كيجب تىٍقًميؿي الدٍُّنيىا كى  ىىانستنتج مف اآلية:أىف  الن ارى الى ييٍنجى

ٍسًف اٍلمىٍرًجًع ًإلىى الم ًو تىعىالىى كىالت ٍرًغيبي ًفي حي
كا كقد بيف اهلل حاؿ زينة الحياة الدنيا لممسمميف حتى ال  يىٍغتىرُّ  

تيٍمًييىييـٍ عىًف العمؿ لمفكز بالجنة في الدار اآٍلًخرىةً  ـٍ ًزينىةي الدٍُّنيىا، كى كا فىتيٍعًجبىيي اًؿ ال ًذيفى كىفىري ًبحى
ت ى يىكيكنيكا   حى

ذىًر مف ىذه الشيكات التي  قد يطغى حبو ليا كيسرؼ فييا فيقع في المحرمات كيشتغؿ  مىى أىشىدٍّ اٍلحى عى
حتى تطغى عمى العقيدة كالديف، كييمؿ أمر اآلخرة، فالمطمكب االعتداؿ في ىذه بيا عف طاعة اهلل، 

                                                           
السعدم، تيسير الكريـ كانظر  ، مرجع سابؽ2/14، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـانظر أبك السعكد، (1)

، مرجع 1/417كانظر البغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، ، مرجع سابؽ، 123الرحمف في تفسير كبلـ المناف، 
، مرجع سابؽ، كانظر القرطبي، الجامع ألحكاـ 1/342سابؽ، كانظر الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، 

ر ، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسي3/178، مرجع سابؽ، كانظر ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، 4/27القرآف، 
 ، مرجع سابؽ.3/163المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 
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كأف ال تشغؿ اإلنساف عف طاعة اهلل كعف الدار اآلخرة كىك الزىد في  الشيكات المذككرة في اآلية
 الدنيا، فبل يككف اإلنساف كؿ ىمو الدنيا فقط كيترؾ العمؿ لآلخرة .
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 الفصل الثالث

 أربعة مباحث.وفيو  ،آن الكريم في صالح الذريةمن القر نماذج 

 

 :قصة إبراىيم عميو السالم وشفقتو عمى والدهالمبحث األول

شفاؽ بالغ، يخاطب أباه بمطؼ شفاؼ ا إماـ المكحديف إبراىيـ الخميؿ عميو السبلـكىذ كحرص أكيد؛ ، كا 

 ىي مي خي):  عنو كما أخبر اهللمف غكايتو كىبلكو فيقكؿ  كخكفان ، رغبة في ىدايتو كنجاتو

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي

 ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك

 1.(ىي ني

لـ تعبد ما ال يسمع دعاءؾ ، اذكر إبراىيـ حيف قاؿ بمطؼ كعقؿ كاع كبرىاف قاطع ألبيو آزر:يا أبت
كىي األصناـ ، كال يدفع عنؾ ضررا، كال يجمب لؾ نفعا، دتوكال يبصر ما تفعمو مف عبا، إياه

 الجمادات.
ف كنت مف ، فاتبعني أىدؾ صراطا سكيا أم يا أبي، إني قد جاءني مف العمـ ما لـ يأتؾ، يا أبت كا 
عمى ما لـ تعممو أنت ، فاعمـ أني قد اطمعت مف العمـ مف اهلل، كتراني أصغر منؾ ألني كلدؾ، صمبؾ

فاتبعني في دعكتي أرشدؾ طريقا سكيا مستقيما مكصبل إلى نيؿ ، كال جاءؾ كال اطمعت عميو
ىي مف طاعة ، فإف عبادة األصناـ، ال تطع الشيطافك  منجيا مف كؿ مرىكب كمكركه، طمكبالم

                                                           
 .45_41اآليات  سكرة مريـ (1)
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حيف ترؾ ما أمره بو مف السجكد ، مخالؼ مستكبر عف طاعة ربوكثير العصياف كالشيطاف ، الشيطاف
فبل تتبعو ، لذا طرده ربو كأبعده مف رحمتو، كتحؿ بو النقـ، تسمب عنو النعـ كالعاصي حقيؽ بأف، آلدـ

غكائو، فإف عبادة األصناـ ال يتقبميا عقؿ، تصر مثمو فكانت ، كلكنيا تنشأ مف كسكسة الشيطاف كا 
 ال يريد لكـ إال الشر.، كالشيطاف عدك آدـ كذريتو، كطاعة إلغكائو، عبادتيا عبادة لو

فتككف بذلؾ مكاليا ، أف يصيبؾ عذاب اهلل عمى شركؾ كعصيانؾ لما أطمبو منؾ إني أخشى، أبتيا 
 1بسبب مكاالتو.، كقرينا معو في النار، لمشيطاف

كلكال أنيا كجدت ،التي تصؿ إلى األعماؽ، كالعبارات المشفقة، لقد خاطب كالده بتمؾ الكممات المؤثرة
 (2)ا في ىدايتو كنجاتو.ككانت سبب، ألثرت بو –أغمؼ أسكد  عاصياقمبا قاسيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، مرجع سابؽ، كانظر الزمخشرم، الكشاؼ عف 204_18/202جامع البياف في تأكيؿ القرآف، انظر الطبرم،  (1)
، مرجع سابؽ، 3/236قرآف، كانظر البغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير ال ، مرجع سابؽ3/18حقائؽ غكامض التنزيؿ، 

، مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة 11/110كانظر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، 
 ، مرجع سابؽ.106_16/105كالمنيج، 

تاب منشكر ، الك54سبؿ العبلج، ص -مظاىره  -عقكؽ الكالديف: أسبابو   انظر بف أحمد الحمد، محمد بف إبراىيـ (2)
 عمى مكقع كزارة األكقاؼ السعكدية بدكف بيانات، دط، دت.
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 الثاني :قصة نبي اهلل إسماعيل عميو السالم وطاعتو ألبيو بحثالم

ية؛ كذلؾ في تاريخ البشر  كالصبلح يضرب أركع أمثمة البر كىذا إسماعيؿ بف إبراىيـ عمييما السبلـ 

 فماذا كاف رد ذلؾ الكلد الصالح؟ ىؿ 1. ( حن جن مم خم حم جم هل)عندما قاؿ لو أبكه: 

 ميخي حي جي ٰه)بؿ قاؿ كما أخبر اهلل تعالى عنو: ، أك تردد كتثاقؿ؟ ال، تباطأ أك تكاسؿ

 (3).2.(متهت هب مب هئ مئ هي

 مق حق مف خف حف جف) قاؿ تعالى:كىذه قصة إبراىيـ مع كلده إسماعيؿ كما كردت في القرآف 

 من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك

 ىل مل خل هت مت هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه مه جههن

 يه ىه مه جه ين ىن من خنحن جن يم ىم مم خم حم جم يل

 (4).(رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي

: فىبىش ٍرناهي إنو   تىعىالىى لىم ا قىاؿى انىوي كى ًميـو  سيٍبحى ا بيشٍّرى ًبًو كى ، ًبغيبلـو حى كًؿ مى مىى حيصي ا يىديؿُّ عى ، بيميكًغوً أىٍتبىعيوي ًبمى
: د  ال ًذم يى  فىقىاؿى بىمىغى اٍلحى مىى الس ٍعيً فىمىم ا أىٍدرىؾى كى أىف  الم وى تىعىالىى لىم ا كىعىدىهي ًفي اآٍليىًة اأٍليكلىى ًبكىٍكًف ، ٍقًدري ًفيًو عى

ا ًميمن ـً حى مىى كىمىاًؿ ًحٍمًموً ، ذىًلًؾ اٍلغيبلى اًؿ اٍلًحٍمـً ، بىي فى ًفي ىىًذًه اآٍليىًة مىا يىديؿُّ عى ذىًلؾى أًلىن وي كىافى ًبًو ًمٍف كىمى كى
ةً  فيٍسحى اًؿ ًتٍمؾى اٍلبىًمي ًة اٍلعىًظيمىةً  كى مىى اٍحًتمى ا قىك اهي عى ٍدًر مى سىًف.، الص  كىاًب اٍلحى ٍتيىاًف ًبذىًلؾى اٍلجى  كىاإٍلً

كاف يكمئذ ابف »قاؿ الفراء: ، فمما كبر إسماعيؿ كشب كبمغ الحد الذم يقدر فيو عمى السعي كالعمؿ
يا بني إني رأيت في المناـ أني ، حو كىك ابنو إسماعيؿقاؿ إبراىيـ البنو المأمكر بذب« ثبلث عشرة سنة

كليعمـ ، كيكتسب المثكبة باالنقياد ألمر اهلل، فما رأيؾ؟ كقد أخبره بذلؾ ليستعد لتنفيذ أمر اهلل، أذبحؾ
ال فرؤيا ، صبره ألمر اهلل مىى كىٍجًو اٍلميؤىامىرى ، األنبياء كحي الـز االمتثاؿكا  ـٍ يىقيٍؿ لىوي ذىًلؾى عى لى ًة ًفي أىٍمًر كى

ٍبرىهي أًلىٍمًر الم وً ، الم وً  ن مىا شىاكىرىهي ًليىٍعمىـى صى ٍينيوي ًإذىا رىأىل ًمفى اٍبًنًو طىاعىةن ًفي أىٍمًر الم ًو.، كىاً   أىٍك ًلتىقىر  عى

                                                           
 . 102آية  سكرة الصافات(1)
 .102آية  سكرة الصافات (2)
 ، مرجع سابؽ.56سبؿ العبلج، ص -مظاىره  -بف أحمد الحمد، عقكؽ الكالديف: أسبابو  (3)
 .109_100سكرة الصافات، اآلية (4)
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 فأجابو إسماعيؿ معمنا الطاعة قائبل:
، لييأصبر عمى القضاء اإلس، كافعؿ ما أكحي إليؾ، قاؿ إسماعيؿ: امض لما أمرؾ اهلل مف ذبحي 

فمما استسمما ، كبدأ تنفيذ أمر اهلل، ذا مصداؽ كصفو السابؽ بالحمـكى، كأحتسب ذلؾ عند اهلل عز كجؿ
كأكب إبراىيـ ابنو عمى كجيو حتى ال تأخذه العاطفة ، كفكضا أمرىما إلى اهلل، كانقادا ألمر اهلل كأطاعاه

جبينو )جانب الجبية( عمى األرض كالمكضع الذم أراد فكقع ، أك ألقاه عمى جنبو، فيتردد في الذبح
 ذبحو فيو: ىك المنحر بمنى عند الجمار.

فبل تجيز ، عسى أف ترحمني، قاؿ مجاىد: قاؿ إسماعيؿ ألبيو: ال تذبحني كأنت تنظر إلى كجيي
 ففعؿ.، ثـ ضع كجيي لؤلرض، اربط يدم إلى رقبتي، عمي

إنو ، فقاؿ لو: يا أبت، كعميو الصبلة كالسبلـ قميص أبيض كعمى إسماعيؿ عمى نبينا، كثـ تمو لمجبيف
فنكدم مف خمفو: أف يا ، فعالجو ليخمعو، فاخمعو حتى تكفنني فيو، ليس لي ثكب تكفنني فيو غيره

كناديناه أف يا إبراىيـ قد صدقت  فإذا بكبش أبيض أقرف أعيف، إبراىيـ قد صدقت الرؤيا فالتفت إبراىيـ
كتحقؽ ، بح ناداه مف خمفو مف الجبؿ ممؾ: قد حصؿ المقصكد مف رؤياؾالرؤيا لما أضجعو لمذ

ف لـ تذبح، المطمكب كصرت مصدقا بمجرد العـز  كأتيت بما أمكنؾ.، كا 
ًبأىن وي الى يىٍجزىعي كىالى يىٍيمى   ا أيًمرى ًبًو كىعىدىهي ًبااًلٍمًتثىاًؿ لىوي كى مىى ًفٍعًؿ مى ث وي عى اًبرناعي بى فىًإن وي بىٍعدى أىٍف حى ًفي ، ٍؿ يىكيكفي صى كى

ٍزًف ًلكىٍكًنًو يي  ا يىٍكرىهي ذىًلؾى تىٍخًفيؼه ًمٍف ًعٍبًء مىا عىسىى أىٍف يىٍعًرضى أًلىًبيًو ًمفى اٍلحي لىدىهي ًبمى كىىىذىا كىٍعده قىٍد ، عىاًمؿي كى
قىبىًتوً  ف ى ًبًو ًحيفى أىٍمكىفى أىبىاهي ًمٍف رى مىٍيًو ًفي اآٍليىًة اأٍليٍخرىل ًفي قىٍكًلًو:  كىىيكى اٍلكىٍعدي ال ًذم شىكىرىهي ، كى كىاٍذكيٍر }الم وي عى

مىى تىٍحًقيًقًو.  1.{ًفي اٍلًكتاًب ًإٍسماًعيؿى ًإن وي كافى صاًدؽى اٍلكىٍعدً  قىٍد قىرىفى كىٍعدىهي ًب ًإٍف شاءى الم وي اٍسًتعىانىةن عى  كى
يا أىبىًت عمى سبيؿ التكقير كالتعظيـ كمع ذلؾ كلما كاف خطاب األب يا بينىي  عمى سبيؿ الترحـ قاؿ ىك 

نما الكاجب إمضاء  أتى بجكاب حكيـ ألنو فكض األمر حيث استشاره فأجاب بأنو ليس مجازىا كا 
 األمر.

                                                           
 .54آية  سكرة مريـ (1)
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اًبًريفى عمى قضاء اهلل تعالى ذبحا كاف أك غيره كلعمو كفؽ لمصبر ، سىتىًجديًني ًإٍف شاءى الم وي ًمفى الص 
كفيو أيضا إغراء ألبيو عميو السبلـ عمى الصبر لما يعمـ مف شفقتو عميو ، تثناءببركتو مع بركة االس

 1 مع عظـ الببلء حيث أشار إلى أف هلل تعالى عبادا صابريف.

 الثالث :قصة نبي اهلل ورسولو يحيى مع والديو  بحثالم

 ىن منخن حن جن يم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل) قاؿ تعالى

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين

ُّ ِّ).(2) 

فمما كصؿ إلى حالة يفيـ فييا الخطاب أمره اهلل ، كتربيتو، كشبابو، دؿ الكبلـ السابؽ عمى كالدة يحيى
كالعمؿ بأكامره ، كفيـ معانيو، كذلؾ باالجتياد في حفظ ألفاظو، أم: بجد كاجتياد، أف يأخذ الكتاب بقكة

كجعؿ اهلل فيو ، فحفظو كفيمو، مى الكتابكأقبؿ ع، فامتثؿ أمر ربو، ىذا تماـ أخذ الكتاب بقكة، كنكاىيو
{ أم: معرفة أحكاـ اهلل مم خم حمما ال يكجد في غيره كليذا قاؿ: }، مف الذكاء كالفطنة

 كىك في حاؿ صغره كصباه.، كالحكـ بيا

: الش فىقىةي ، كاستقامت بيا أفعالو، بيا أحكالوكصمحت ، تيسرت بيا أمكره، رحمة كرأفة كآتاه اهلل نىافي  ،كىاٍلحى
ًمٍف ًصفىا ن افي كى نىانىٍيؾى ، ًت الم ًو تىعىالىى اٍلحى ـً اٍلعىرىًب: حى ًمٍف كىبلى نىافو أىٍم ، كى نىاننا ًمٍنؾى بىٍعدى حى نىافي يىٍحيىى  حى ًعؿى حى كىجي

اًكزي اٍلميٍعتىاًد بىٍيفى الن اًس.  ًمٍف لىديًف الم ًو ًإشىارىةن ًإلىى أىن وي ميتىجى
كذلؾ يتضمف زكاؿ األكصاؼ ، فطير قمبو كتزكى عقمو، ات كالذنكبطيارة مف اآلف كآتاه اهلل
كىافى تىًقيًّا{ ، كاألكصاؼ المحمكدة، كزيادة األخبلؽ الحسنة، كاألخبلؽ الرديئة، المذمكمة كليذا قاؿ: }كى

ككاف مف أىؿ الجنة التي ، كمف كاف مؤمنا تقيا كاف هلل كليا، تاركا لممحظكر، أم: فاعبل لممأمكر
 ما رتبو اهلل عمى التقكل.، كحصؿ لو مف الثكاب الدنيكم كاألخركم، تقيفأعدت لمم

                                                           
ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني،  ظر األلكسي، شياب الديف محمكد بف عبد اهلل الحسينيان (1)

معالـ كانظر البغكم، ىػ،  1415، ت1بيركت، ط –، دار الكتب العممية 12/124تحقيؽ: عمي عبد البارم عطية، 
  كانظر القرطبي ، مرجع سابؽ26/346 اتيح الغيبمف ، مرجع سابؽ، كانظر الرازم37-4/36 التنزيؿ في تفسير القرآف
التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، كانظر الزحيمي،  ، مرجع سابؽ15/103 الجامع ألحكاـ القرآف

 ، مرجع سابؽ .23/152، مرجع سابؽ، كانظر ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، 121_23/120
 . 15_12سكرة مريـ، اآلية (2)
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كلـ  كاسع األخبلؽ محسنان بكالديو  جبمة كطبعان مسارعا في طاعتيما كمحبتيما  رًّا ًبكىاًلدىٍيوً بى ككاف أيضا 
ما بالقكؿ كاف محسنا إليي بؿ، كال مسيئا إلى أبكيو، لـ يكف عاقاك ، عمييما كال عمى غيرىما يكف جباران 

كلـ ، فيك مطيع هلل كألبكيو، أمرا كنييا، متجنبا عقكقيما قكال كفعبل، ككثير البر كالطاعة لكالديو، كالفعؿ
، كلكنو كاف هلل كلكالديو متكاضعا متذلبل يأتمر لما أمر بو، يكف مستكبرا عف طاعة ربو كطاعة كالديو

ذىًلؾى أًلىن وي الى ًعبىادىةى بىٍعدى تىٍعًظيـً الم ًو تىعىالىى ًمٍثؿي كى ، كال كالديو، ال يىٍعًصي ربو، عنوكينتيي عما نيًيي 
:، تىٍعًظيـً اٍلكىاًلدىٍيفً  ًليىذىا الس بىًب قىاؿى  1{. ينىن نن من زن رن مم ام يل }كى

يفعؿ فعؿ  كلـ يكف، كال عمى كالديو، كال مترفعان عمى عباد اهلل، لـ يكف متجبران متكبران عف عبادة اهللك 
كحقكؽ عباده عمى  فكاف مطيعان هلل قائمان بحقكقو، مظة كالقتؿ كالبطش بمف يستحؽ ذلؾمف الغالجباريف 
 ، كحؽ خمقو، فجمع بيف القياـ بحؽ اهلل، أكابا هلل عمى الدكاـ، متذلبل مطيعا، فكاف متكاضعا ما ينبغي

 متجنبان ككاف  ،مطيرا مف الدنس كالرجس كاآلثاـ كالذنكب، ييدييـ إلى الخير، مباركا لمناس فكاف
 (2).مبادئيا كعكاقبيا ، في جميع أحكالو، كليذا حصمت لو السبلمة مف اهلل، مطيعا لو، لمعاصي اهلل

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .23اإلسراء، آية  سكرة (1)
، مرجع سابؽ، كانظر الطبرم، جامع البياف 490السعدم، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، صانظر  (2)

، مرجع سابؽ، كانظر البقاعي، نظـ 21/518، مرجع سابؽ، كانظر الرازم، مفاتيح الغيب، 18/160في تأكيؿ القرآف، 
، مرجع 16/76، مرجع سابؽ، كانظر ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، 12/179الدرر في تناسب اآليات كالسكر، 

 ، مرجع سابؽ.16/63سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 
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 الرابع :قصة نبي اهلل ورسولو عيسى وبره بأمو بحثالم

اؿ ـ مف ربو كىك ما يز كالتبجيؿ العظي، يأتيو الثناء العطر عميو كعمى أمو السبلـ كىذا عيسى بف مريـ 

 ٰى ين ىن)عنوسبحانو  قاؿ  كيقرف ىذا بعبكديتو لربو عز كجؿ، بأموبأنو بار في الميد 

    1.(ني مي زي ري

 يف ىف يث ىث نث) :عنو قاؿ تعالىلقد ذكر اهلل سبحانو كتعالى قصتو في القرآف كبره بأمو ف

 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

 (2).(خب حب

بىر ان ًبكىاًلدىًتي( أم: كأمرنإف سيدنا  عي ي سى بف مريـ عميو السبلـ عندما تكمـ في الميد كاف مف قكلو: )كى
كلككنيا كالدة ليا ، لشرفيا كفضميا، كأقكـ بما ينبغي لو، غاية اإلحساف ربي ببر كالدتي كاإلحساف إلييا

فيي السبب في كجكدل في ىذه ، بيذا البر كذلؾ امتثاالن ألمر اهلل الذم أمرني، حؽ الكالدة كتكابعيا
فمع ما آتاني اهلل مف الكحي كالمعجزات كما جعؿ لي مف الفضؿ ، نيا بعد مشيئة اهلل تبارؾ كتعالىالد

 .كالتشريؼ فإني ألـز برىا
ًني ًبًبرٍّ كىاًلدىًتي  بًٍّو؛ أًلىف  الم وى تىعىالىى كىًثيرنا مىا ، كىأىمىرى ًة الم ًو رى طىاعىًة ذىكىرىهي بىٍعدى طىاعى ييٍقًرفي  بىٍيفى اأٍلىٍمًر ًبًعبىادىًتًو كى

َُاِلدَِِِو ِإِحَساّناكىمىا قىاؿى تىعىالىى: }، اٍلكىاًلدىٍيفً  ََِباِل  ٍُ قىاؿى ، 3.{َََقَضٖ َزبَُّك َأال َتِعُبُدَا ِإال إَِِّا َأِى } أيضان: كى

َّْ اِلَمِصرُي َُاِلدََِِك ِإَل ََِل   4.{اِشُكِس ِلْ 

ـٍ يىٍجعى   لى ًبرٍّ  متعاظمان عاصيان مستكبران عف عبادة ربيٍمًني كى ًتًو كى طىاعى وي ، فىأىٍشقىى ًبذىًلؾى ، كىاًلدىًتي كى قىٍد خىص  كى
عفان أًلىف  ، الم وي تىعىالىى ًبذىًلؾى بىٍيفى قىٍكًموً  ًئذو  ًفي ًبر  اٍلكىاًلدىٍيًف كىافى ضى ةو اٍلكىاًلدىةي ، بىًني ًإٍسرىاًئيؿى يىٍكمى اص  ًبخى أًلىن يىا  كى

                                                           
 .32آية سكرة مريـ (1)
 .32_30آية  سكرة مريـ (2)
 .23آية  سكرة اإلسراء (3)
 .14آية  سكرة لقماف (4)
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مىى الت سىاىيًؿ ًفي اٍلبً ، تيٍستىٍضعىؼي  لىدى عى ئىاًف اٍلكى رٍّ مىشىق ًتيىا قىٍد ييجى نىاًنيىا كى كىذا أيضا دليؿ عمى ، رٍّ ًبيىاأًلىف  فىٍرطى حى
 الرسكؿ المعصـك مأمكرا بتعظيميا. لما كاف، إذ لك كانت زانية، نفي الزنى عنيا

صغير شىءه مف جية اهلل عمـ أف ىذا ال، بكالدتى كلـ يقؿ كبرًّا بكالدل قاؿ ابف عباس: لما قاؿ: كبرًّا
 تعالى.

صدر كصؼ بو مبالغة كأنو نفس كقرلء كًبرًّا بكسر الباًء عمى أنو م، كفي ذلؾ تأكيد لطيارة أيمو
 (1)البر.

  
 

 

 

 

 

 

                                                           
، 16/100، مرجع سابؽ، كانظر ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، 5/229تفسير القرآف العظيـ،  ابف كثير انظر (1)

، مرجع سابؽ، كانظر مجمكعة مف 16/83مرجع سابؽ، كانظر الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، 
، الييئة العامة لشئكف 6/963لكريـ، العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر، التفسير الكسيط لمقرآف ا

ـ(، كانظر السعدم، تيسير الكريـ الرحمف  1993ىػ =  1414) -ـ(  1973ىػ =  1393، ت)1المطابع األميرية، ط
 ، مرجع سابؽ.492في تفسير كبلـ المناف، 
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 الخاتمة:

ذه األطركحة كأسألو تعالى أف يككف حمدان كثيران طيبان مباركان فيو عمى أف أعانني عمى إنجاز ىهلل  الحمد
 عممي ىذا خالصان لكجيو الكريـ.

 األطركحة. ه كالتكصيات التي تكصمت إلييا في ىذ النتائج أىـكبعد الثناء ال بد مف ذكر 

 النتائج: -

صبر كمصابرة عمى  إلى األسس الذم قاـ عمييا ىذا البحث أسس سيمة كميسكرة لكف بحاجة.1
 لحيف لئلنسانية كليس ألكطانيـ فقط.الصغار حتى يككنكا صا

ليككف صالحان لمجتمعو فقط بينما التربية اإلسبلمية تيدؼ ؛بالنشء  تيتـالغير اسبلمية التربية إف .2
 إليجاد اإلنساف الصالح لدينو كمجتمعو كلئلنسانية جمعاء.

عالى فمذلؾ يككف عنو تنبثؽ مف عمؿ البر الذم يرجك المربي الثكاب مف اهلل ت اإلسبلمية التربيةإف .3
 خبلص.اإل

 كشكرىا بإصبلحيـ. اهلل الكبيرة عمى الكالديف كيجب أف يشكركا ىذه النعمة نعـ الذرية مفف إ.4

 يحاسب الكالديف عمى أبنائيـ كىـ أمانة سكؼ يسألكف عنيا.أف اهلل .5

 .يجب السعي في إصبلح الذرية.6

 .فيؽ اهلل تعالىأسباب يجب األخذ بيا بعد تك  إف صبلح الذرية لو.7

 كأف يككنكا قدكة لؤلبناء.، أف مف أىـ أسباب صبلح األبناء صبلح اآلباء.8

كسؤاؿ اهلل االستعانة ، كبعد إنجابيـ مف األسباب العممية لصبلح األبناء الدعاء ليـ قبؿ إنجابيـ.9
 تثبيتيـ عمى الصبلح إف كانكا صالحيف.كالطمب مف اهلل ، عمى تربيتيـ

ء ر كىي سبب سعادة الم، كاآلخريف الصبلح تقكل اهلل تعالى ػكىي كصية اهلل لؤلكليف أف مف أسباب.10
 كاآلخرة. في الدنيا



123 
 

أثر سمبيان عمى كبعدىا عف أبنائيا كعدـ تكجيييـ  لمعركة الحياة  غير المنضبطإف خركج المرأة .11
 حـ ربي.النشء الصالح كعمى كظيفتيا األساسية فخرج جيؿ ال ينتمي لئلسبلـ إال مف ر 

 التوصيات: 

استكماالن ليذا البحث الدقيؽ كالميـ لمتعامؿ مع اإلنساف ليككف صالحان عابدان نافعان إلخكانو مف بني .1
كثيرة  في صبلح  أساليبألف ىنالؾ  .البشر أكصي ببحث في :أسباب صبلح الذرية في السنة النبكية

 األطفاؿ  أكالده كمع مى اهلل عميو كسمـ معتعامؿ النبي ص الذرية كردت في السنة النبكية مف خبلؿ 
  .كتكجيياتو صمى اهلل عميو كسمـ لمصحابة رضي اهلل عنيـ مع أبنائيـ

أكصي بعقد الندكات كالمؤتمرات التي تتناكؿ ىذا المكضكع مف كجية النظر النفسية كالتربكية .2
 إلى القرآنية.باإلضافة 

 بلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد المبعكث رحمة لمعالميف.كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف كالص
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 فيرس اآليات القرآنية

اسم  اآلية
 السورة

رقم  رقم اآلية
 الصفحة

ٍيبى ًفيًو ىيدنل لٍٍّمميت ًقيفى * ال ًذيفى  آلـ * ذىًلؾى اٍلًكتىابي ال رى
 ييٍؤًمنيكفى ًباٍلغىٍيبً 

 34 4-1 البقرة

ًباآٍلىًخرىًة  كىال ًذيفى ييٍؤًمنيكفى  ا أيٍنًزؿى ًمٍف قىٍبًمؾى كى مى ا أيٍنًزؿى ًإلىٍيؾى كى ًبمى
ـٍ ييكًقنيكفى  ـي  * ىي ـٍ كىأيكلىًئؾى ىي بًٍّي مىى ىيدنل ًمٍف رى أيكلىًئؾى عى
ٍفًمحيكفى    اٍلمي

 30 5-4 البقرة

نىٍحفي لىوي عىاًبديكفى  ٍف أىٍحسىفي ًمفى الم ًو ًصٍبغىةن كى مى  20 138 بقرةال ًصٍبغىةى الم ًو كى
 67 172 البقرة َِا َأًَُِّا الَِّرَِو آَمُهُا ُكُلُا ِمِو َطَِّّباِت َما َزَشِقَهاُكم

ذىا سىأىلىؾى ًعبىاًدم عىنٍّي فىًإنٍّي قىًريبه أيًجيبي دىٍعكىةى الد اًع ًإذىا  كىاً 
 دىعىافً 

 52 186 البقرة 

ت ى ييٍؤًمف  كى  كا اٍلميٍشًركىاًت حى ٍيره ًمٍف كىالى تىٍنًكحي ىمىةه ميٍؤًمنىةه خى ألى
ت ى ييٍؤًمنيكا  كا اٍلميٍشًرًكيفى حى ـٍ كىالى تيٍنًكحي بىٍتكي لىٍك أىٍعجى ميٍشًركىةو كى
ـٍ أيكلىًئؾى يىٍدعيكفى  بىكي لىٍك أىٍعجى ٍيره ًمٍف ميٍشًرؾو كى لىعىٍبده ميٍؤًمفه خى كى

 ًإلىى الن ارً 

 71 221 البقرة

اتً ًإف  ال ًذيفى آمىنيكا كىعىمً  اًلحى  13 277 البقرة ميكا الص 
ـٍ  يىٍغًفٍر لىكي ـي الم وي كى قيٍؿ ًإٍف كيٍنتيـٍ تيًحبُّكفى الم وى فىات ًبعيكًني ييٍحًبٍبكي

ـٍ كىالم وي غىفيكره رىًحيـه   ذينيكبىكي
 33 2 آؿ عمراف

يٍّفى ًلمن اًس حيبُّ الش يىكىاًت ًمفى النٍّسىاًء كىاٍلبىًنيفى كىاٍلقىنىاطً  يًر زي
ًة كىاأٍلىٍنعىاـً  مى ٍيًؿ اٍلميسىك  ًة كىاٍلخى اٍلميقىٍنطىرىًة ًمفى الذ ىىًب كىاٍلًفض 

ٍسفي اٍلمىآبً  يىاًة الدٍُّنيىا كىالم وي ًعٍندىهي حي تىاعي اٍلحى ٍرًث ذىًلؾى مى  كىاٍلحى

 111 14 اؿ عمراف

ل ٍكا فىًإف  ال م وى الى ييًحبُّ قيٍؿ أىًطيعيكا الم وى كىالر سيكؿى فىًإٍف تىكى
 اٍلكىاًفًريفى 

 29 32 آؿ عمراف 

يا ًمٍف بىٍعضو  ي ةن بىٍعضي  7 34 آؿ عمراف ذيرٍّ
كىف مىيىا زىكىًري ا  سىننا كى سىفو كىأىٍنبىتىيىا نىبىاتنا حى بُّيىا ًبقىبيكؿو حى فىتىقىب مىيىا رى

دى ًعٍندىىى  كىًري ا اٍلًمٍحرىابى كىجى مىٍييىا زى ؿى عى ا ًرٍزقنا قىاؿى يىا كيم مىا دىخى
 85 37 آؿ عمراف
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ـي أىن ى لىًؾ ىىذىا قىالىٍت ىيكى ًمٍف ًعٍنًد الم ًو ًإف  الم وى يىٍرزيؽي مىٍف  ٍريى مى
 يىشىاءي ًبغىٍيًر ًحسىابو 

ي ةن طىيٍّبىةن   14 38 آؿ عمراف رىبٍّ ىىٍب ًلي ًمٍف لىديٍنؾى ذيرٍّ
مىوي كافى آًمنان  مىٍف دىخى  27 97 آؿ عمراف  كى

ًفظى الم وي  اًفظىاته ًلٍمغىٍيًب ًبمىا حى اتي قىاًنتىاته حى اًلحى  73 34 النساء فىالص 
ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىاننا  61 36 النساء كىاٍعبيديكا الم وى كىالى تيٍشًركيكا ًبًو شىٍيئنا كى

 89 61 النساء من خن حن جن مم خم حم جم

ٍينىا ال ًذيفى أيكتيكا اٍلكً  لىقىٍد كىص  ـٍ أىًف ات قيكا كى ي اكي ـٍ كىاً  تىابى ًمٍف قىٍبًمكي
 الم وى 

 35 131 النساء

 جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل
 منخن حن

 83 58 االعراؼ

ٍفًسًديفى   13 142 االعراؼ اٍخميٍفًني ًفي قىٍكًمي كىأىٍصًمٍح كىالى تىت ًبٍع سىًبيؿى اٍلمي
ـى ًمٍف ظيييكًرًىـٍ  بُّؾى ًمٍف بىًني آدى ذى رى ٍذ أىخى ي تىييـٍ  كىاً   7 172 االعراؼ ذيرٍّ

ـٍ  ي تىييـٍ كىأىٍشيىدىىي ـٍ ذيرٍّ ـى ًمٍف ظيييكًرًى بُّؾى ًمٍف بىًني آدى ذى رى ٍذ أىخى كىاً 
ـٍ قىاليكا بىمىى شىًيٍدنىا أىٍف تىقيكليكا يىٍكـى  بٍّكي ـٍ أىلىٍستي ًبرى مىى أىٍنفيًسًي عى

ًة ًإن ا كين ا عىٍف ىىذىا  اٍلًقيىامى

-172 االعراؼ
174 

45 

ٍنسً  ـى كىًثيرنا ًمفى اٍلًجفٍّ كىاإٍلً يىن  لىقىٍد ذىرىٍأنىا ًلجى  14 179 االعراؼ كى
ا لىنىكيكنىف  ًمفى الش اًكًريفى * فىمىم ا آتىاىيمىا  اًلحن لىًئٍف آتىٍيتىنىا صى

ا اًلحن  صى
-189 االعراؼ

190 
13 

 105 40 التكبة مخجخ مح جح مج حج مث هت مت

مىطيكا عىمىبلن صاًلحان كى  رى سىيٍّئان خى  6 102 التكبة آخى
ـٍ مىٍف  ٍيره أى مىى تىٍقكىل ًمفى الم ًو كىًرٍضكىافو خى ٍف أىس سى بيٍنيىانىوي عى أىفىمى
ـى  يىن  مىى شىفىا جيريؼو ىىارو فىاٍنيىارى ًبًو ًفي نىاًر جى أىس سى بيٍنيىانىوي عى

 كىالم وي الى يىٍيًدم اٍلقىٍكـى الظ اًلًميفى 

 36 109 التكبو 

 95 119 التكبة يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

نيكفى * ال ًذيفى  ـٍ يىٍحزى ـٍ كىالى ىي مىٍيًي ٍكؼه عى أىالى ًإف  أىٍكًليىاءى الم ًو الى خى
ًفي  يىاًة الدٍُّنيىا كى كىانيكا يىت قيكفى * لىييـي اٍلبيٍشرىل ًفي اٍلحى نيكا كى آمى

ـي  اآلًخرىًة ال تىٍبًديؿى ًلكىًممىاًت الم ًو ذىًلؾى ىيكى   اٍلفىٍكزي اٍلعىًظي

 36 64-62 يكنس
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ٍفًسًديفى   6 81 يكنس ًإف  الم وى ال ييٍصًمحي عىمىؿى اٍلمي
 83 40 ىكد حن جن مم خم حم جم

كىافى ًفي  نىادىل نيكحه اٍبنىوي كى ـٍ ًفي مىٍكجو كىاٍلًجبىاًؿ كى كىًىيى تىٍجًرم ًبًي
 مىٍعًزؿو يىا بينىي  اٍركىٍب مىعىنىا كىالى 

 82 47-42 ىكد

ـٍ  مىٍيكي ـٍ ثيـ  تيكبيكا ًإلىٍيًو ييٍرًسًؿ الس مىاءى عى ب كي كا رى يىا قىٍكـً اٍستىٍغًفري كى
ل ٍكا ميٍجًرًميفى  ـٍ كىال تىتىكى ًتكي ـٍ قيك ةن ًإلىى قيك  يىًزٍدكي  ًمٍدرىاران كى

 44 52 ىكد

كًّا  6 62 ىكد يا صاًلحي قىٍد كيٍنتى ًفينا مىٍرجي
ا اٍستىطىٍعتي ًإٍف أيًريدي ًإال  اإٍلً  حى مى  13 88 ىكد ٍصبلى

بُّؾى ًلييٍيًمؾى اٍلقيرىل ًبظيٍمـو كىأىٍىمييىا ميٍصًمحيكفى  مىا كىافى رى  13 117 ىكد كى
 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
 مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك
 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

 ني مي

 104 9-8 يكسؼ

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم

 زي

 97 90 يكسؼ

 101 20 الرعد يي ىي مي خي حي جي يه ىه
مىحى ًمٍف آبىاًئًيـٍ  مىٍف صى  12 23 الرعد كى

ٍسفي مىآبو  ـٍ كىحي اًت طيكبىى لىيي اًلحى ًمميكا الص   23 29 الرعد ال ًذيفى آمىنيكا كىعى
بىًني  أىٍف  ـي رىبٍّ اٍجعىٍؿ ىىذىا اٍلبىمىدى آًمننا كىاٍجنيٍبًني كى ٍذ قىاؿى ًإٍبرىاًىي كىاً 

ـى * رىبٍّ ًإن   ٍف نىٍعبيدى اأٍلىٍصنىا ييف  أىٍضمىٍمفى كىًثيرنا ًمفى الن اًس فىمى
اًني فىًإن ؾى غىفيكره رىًحيـه  مىٍف عىصى  تىًبعىًني فىًإن وي ًمنٍّي كى

 27 39-35 ابراىيـ

ٍرعو ًعٍندى بىٍيًتؾى  ٍيًر ًذم زى ي ًتي ًبكادو غى ب نا ًإنٍّي أىٍسكىٍنتي ًمٍف ذيرٍّ رى
ب نا ًلييًقيميكا الص   ر ـً رى بلةى فىاٍجعىٍؿ أىٍفًئدىةن ًمفى الن اًس تىٍيًكم اٍلميحى

كفى  ـٍ يىٍشكيري ـٍ ًمفى الث مىراًت لىعىم يي ٍقيي ـٍ كىاٍرزي  ًإلىٍيًي

 78 37 ابراىيـ

ٍؤًمًنيفى يىٍكـى يىقيكـي اٍلًحسىابي  ًلٍممي ًلكىاًلدىم  كى ب نىا اٍغًفٍر ًلي كى  20 41 ابراىيـ رى
ُفِسُكْم َأْزَواًجا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزَواِجُكْم َبِنيَن َوالمَُّو َجَعَل َلُكْم ِمْن َأنْ 

 َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّي َباِت 
 ق 72 النحؿ

 102 90 النحؿ مت زت رت يب ىب نب مب زب
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 ىث نث مثزث رث يت ىت نت
 100 91 النحؿ مك لك اك يق ىق يف

ا ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى كىىيكى ميٍؤًمفه فىمى  اًلحن نيٍحًييىن وي مىٍف عىًمؿى صى
ـٍ ًبأىٍحسىًف مىا كىانيكا يىٍعمىميكفى   لىنىٍجًزيىن ييـٍ أىٍجرىىي يىاةن طىيٍّبىةن كى  حى

 38 97 النحؿ

كا ًنٍعمىتى الم ًو ًإٍف  الن طىيٍّبنا كىاٍشكيري بلى ـي الم وي حى قىكي زى فىكيميكا ًمم ا رى
 كيٍنتيـٍ ًإي اهي تىٍعبيديكفى 

 66 114 النحؿ

ـٍ ميٍحًسنيكفى ًإف  الم    36 128 النحؿ  وى مىعى ال ًذيفى ات قىٍكا كىال ًذيفى ىي
ٍمنا مىعى نيكحو  مى ي ةى مىٍف حى  8 3 االسراء ذيرٍّ

ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىاننا ًإم ا يىٍبميغىف   بُّؾى أىال  تىٍعبيديكا ًإال  ًإي اهي كى قىضىى رى كى
ا أىٍك  ديىيمى ا أيؼٍّ كىالى ًعٍندىؾى اٍلًكبىرى أىحى ا فىبلى تىقيٍؿ لىييمى ىيمى ًكبلى

قيؿٍ   تىٍنيىٍرىيمىا كى

 62 24-23 االسراء

ًغيرنا ب يىاًني صى ٍمييمىا كىمىا رى قيٍؿ رىبٍّ اٍرحى  19 24 االسراء كى
اًلًحيفى   13 25 االسراء ًإٍف تىكيكنيكا صى

ـٍ ًباٍلغىدىا ب يي ًة كىاٍلعىًشيٍّ كىاٍصًبٍر نىٍفسىؾى مىعى ال ًذيفى يىٍدعيكفى رى
 ييًريديكفى 

 106 28 الكيؼ

 86 38 الكيؼ ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

يىاحي  كهي الرٍّ  14 45 الكيؼ فىأىٍصبىحى ىىًشيمنا تىٍذري
يىاًة الدٍُّنيىا  ق 46 الكيؼ اٍلمىاؿي كىاٍلبىنيكفى ًزينىةي اٍلحى

ا اًلحن كىافى أىبيكىيمىا صى  13 82 الكيؼ كى
 12 85-84 الكيؼ ٍيءو سىبىبان* فىأىٍتبىعى سىبىبان كىآتىٍيناهي ًمٍف كيؿٍّ شى 

 118 15-12 مريـ ىم مم خم حم جميل ىل مل خل
ب ارنا عىًصيًّا ـٍ يىكيٍف جى لى بىرًّا ًبكىاًلدىٍيًو كى  60 14 مريـ كى

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ)
 (مب زب رب يئ

 75 28 مريـ

 60 32 مريـ مي زي ري ٰى ين ىن
ا يىٍعبيديكفى ًمفٍ  مى ـٍ كى لىيي اؽى  فىمىم ا اٍعتىزى ديكًف الم ًو كىىىٍبنىا لىوي ًإٍسحى

عىٍمنىا  ًتنىا كىجى عىٍمنىا نىًبيًّا * كىكىىىٍبنىا لىييـٍ ًمٍف رىٍحمى كيبلًّ جى يىٍعقيكبى كى كى
ًميًّا   ـٍ ًلسىافى ًصٍدؽو عى  لىيي

 28 50-49 مريـ
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ـٍ ًمفى الن ًبيٍّيفى ًمٍف ذيرٍّ  مىٍيًي ـى الم وي عى ًمم ٍف أيكلىًئؾى ال ًذيفى أىٍنعى ـى كى ي ًة آدى
ًمم ٍف ىىدىٍينىا  ٍسرىاًئيؿى كى ـى كىاً  ي ًة ًإٍبرىاًىي ًمٍف ذيرٍّ ٍمنىا مىعى نيكحو كى مى حى
بيًكيًّا *  دنا كى كا سيج  رُّ ـٍ آيىاتي الر ٍحمىًف خى مىٍيًي كىاٍجتىبىٍينىا ًإذىا تيٍتمىى عى

ةى كىات   اعيكا الص بلى ٍمؼه أىضى ـٍ خى مىؼى ًمٍف بىٍعًدًى بىعيكا الش يىكىاًت فىخى
 فىسىٍكؼى يىٍمقىٍكفى غىيًّا

 111 60-58 مريـ

 12 15 الحج فىٍميىٍمديٍد ًبسىبىبو ًإلىى الس مىاءً 
ا ًفيمىا تىرىٍكتي  اًلحن  14 100 المؤمنكف لىعىمٍّي أىٍعمىؿي صى

ا، ًإنٍّي ًبمى  اًلحن ا يىا أىيُّيىا الرُّسيؿي كيميكا ًمفى الط يٍّبىاًت كىاٍعمىميكا صى
ًميـه   تىٍعمىميكفى عى

 67 51 المؤمنكف

 يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل)

 مهجه ين ىن من خن حن جن

 64 21 النكر

 حت جت هب مب خب حب جب)
 حس جس مخ جخ محجح مج حج مث هت مت خت

 92 59-58 النكر 

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 مث هت مت خت حت جتهب مب خب حب

 107 29-28 الفرقاف

ب نىا ىىٍب لىنىا ًمٍف أىٍزكىاجً  ي اًتنىا قير ةى أىٍعييفو كىال ًذيفى يىقيكليكفى رى ذيرٍّ نىا كى
 كىاٍجعىٍمنىا ًلٍمميت ًقيفى ًإمىامان 

 19 74 الفرقاف

لىًذٍكري الم ًو أىٍكبىر  42 45 العنكبكت كى
رىمان آًمنان  عىٍمنا حى ٍكا أىن ا جى ـٍ يىرى لى  27 67 العنكبكت أىكى

ـٍ أىٍزكى  ٍف أىنفيًسكي مىؽى لىكيـ مٍّ ًمٍف آيىاًتًو أىٍف خى اجان لٍّتىٍسكينيكا ًإلىٍييىا كى
كفى  يىاتو لٍّقىٍكـو يىتىفىك ري د ةن كىرىٍحمىةن ًإف  ًفي ذىًلؾى آلى عىؿى بىٍينىكيـ م كى  كىجى

 70 21 الرـك

 مصخص حص مس خس حسجس مخ جخ مح جح مج
 مظ حط مض خض حض جض

 46 30 الرـك

كًؼ كىاٍنوى عىًف اٍلمينكىرً   يىا بينىي  أىًقـً الص بلةى كىٍأميٍر ًباٍلمىٍعري
ٍزـً األيميكر ابىؾى ًإف  ذىًلؾى ًمٍف عى ا أىصى مىى مى   كىاٍصًبٍر عى

 47 17 لقماف

ك الم وى  سىنىةه ًلمىٍف كىافى يىٍرجي ـٍ ًفي رىسيكًؿ الم ًو أيٍسكىةه حى لىقىٍد كىافى لىكي
ذىكىرى الم وى كىًثيرنا  كىاٍليىٍكـى اآٍلًخرى كى

 48 21 االحزاب

ـٍ أىٍعمالىكيـٍ   6 71 االحزاب ييٍصًمٍح لىكي



129 
 

ي تىييـٍ ًفي اٍلفيٍمؾً  ٍمنا ذيرٍّ مى  14 41 يس كىآيىةه لىييـٍ أىن ا حى
ـي * قىٍد  نادىٍيناهي أىٍف يىا ًإٍبراًىي ًبيًف* كى تىم وي ًلٍمجى فىمىم ا أىٍسمىما كى
ٍؤيا ًإن ا كىذًلؾى نىٍجًزم اٍلميٍحًسًنيفى * ًإف  ىىذىا لىييكى  د ٍقتى الرُّ صى

فىدىٍيناهي ًبًذٍبحو عىًظيـو  اٍلبىبلءي   اٍلميًبيفي *كى

-103 الصافات
109 

116 

 12 10 ص فىٍميىٍرتىقيكا ًفي اأٍلىٍسبابً 
 3 37-36 غافر لىعىمٍّي أىٍبميغي اأٍلىٍسبابى *أىٍسبابى الس ماكاتً 

ي ًتي  6 15 االحقاؼ كىأىٍصًمٍح ًلي ًفي ذيرٍّ
اًلحى  كىال ًذيفى  ًمميكا الص  م دو آمىنيكا كىعى مىى ميحى ا نيزٍّؿى عى نيكا ًبمى اًت كىآمى

ـٍ كىأىٍصمىحى بىالىييـٍ  ـٍ سىيٍّئىاًتًي ـٍ كىف رى عىٍنيي بًٍّي ؽُّ ًمٍف رى  كىىيكى اٍلحى
 6 2 محمد

 90 1 الذاريات كىالذ اًريىاًت ذىٍركنا
ٍقنىا ًبيً  ـٍ ًبًإيمىافو أىٍلحى ي تييي مىا كىال ًذيفى آمىنيكا كىات بىعىٍتييـٍ ذيرٍّ ـٍ كى ي تىيي ـٍ ذيرٍّ

ـٍ ًمٍف شىٍيءو كيؿُّ اٍمًرئو ًبمىا كىسىبى رىًىيفه  ًمًي ـٍ ًمٍف عىمى  أىلىٍتنىاىي
 19 21 الطكر

ٍقتان ًعٍندى  * كىبيرى مى ـى تىقيكليكفى مىا ال تىٍفعىميكفى يىا أىيُّيىا ال ًذيفى آمىنيكا ًل
 .الم ًو أىٍف تىقيكليكا مىا ال تىٍفعىميكفى 

 47 3-2 الصؼ

ا اٍستىطىٍعتيـٍ   33 4 التغابف فىات قيكا الم وى مى
ٍيثي ال  ٍقوي ًمٍف حى يىٍرزي مىٍف يىت ًؽ الم وى يىٍجعىٍؿ لىوي مىٍخرىجان، كى كى

 يىٍحتىًسبي 
 34 3-2 الطبلؽ

قيكديىىا الٌناسي  ـٍ نىاران كى ـٍ كىأىٍىًميكي نيكٍا قيكىٍا أىنفيسىكي يىأىٌييىا اٌلًذيفى آمى
ارىةي  مىٍييىا مىبلىًئكىةه ًغبلىظه ًشدىاده اٌل يىٍعصيكفى اهللى مىآ  كىاٍلًحجى عى

كفى  يىٍفعىميكفى مىا ييٍؤمىري ـٍ كى  أىمىرىىي

 15 6 التحريـ

 اميل ىل مل يك ىك مك لك اك يق

 من زن رن مم

 81 10 التحريـ

ـٍ  مىٍيكي ـٍ ًإن وي كىافى غىف ارنا* ييٍرًسًؿ الس مىاءى عى ب كي كا رى فىقيٍمتي اٍستىٍغًفري
يىٍجعىٍؿ ًمٍدرى  ن اتو كى ـٍ جى يىٍجعىٍؿ لىكي بىًنيفى كى ـٍ ًبأىٍمكىاؿو كى ييٍمًدٍدكي ارنا * كى

ـٍ أىٍنيىارنا  لىكي

 43 12-10 نكح

 مح جحمج حج مث هتمت خت حت جت هب
 حس جس مخجخ

 39 132 نكح

ٍف يىٍعمىٍؿ ًمٍثقىاؿى ذىر ةو   14 7 الزلزلة فىمى
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 فيرس األحاديث النبوية

 رقم الصفحة الحديث
 ك كمكـ راع

 20 إذا مات اإلنساف
 31 احفظ اهلل
 35 اتؽ اهلل

 46 ما مف مكلكد
 46 اجعمكا مف صبلتكـ

 68 الصبلة قرباف
 72 تنكح المرأة ألربع

 59 مف ىذا البلعف بعيره
 88 قاؿ باسـ اهلل
 89 إف أباكما
 103 فرد عطيتو
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 فيرس االعالم

 الصفحة  العمم
 2 زىير بف ابي سممى

 8 العسكرم
 5 الراغب االصفياني

 10 الزحيمي
 8 ابك البقاء

 9 السميف الحمبي
 9 البغكم

 10 الفيركزابادم
 35 ابف حنبؿ
 16 المناكم
 18 الغزالي
 21 ابف القيـ

 32 طمؽ بف حبيب
 32 ابك العتاىية
 45 ابك ىريرة
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 فيرس االشعار

 الصفحة القائل الشطر
ًني ًة يى كمىف ىابى أىسبابى   3 زىير ٍمقىياالمى

 3 زىير لىًئٍف كنتى ًفي جيبٍّ ثمانيفى قىامىةن 
ت ى تىيير ه ٍنؾى األىمري حى  3 زىير لىيىٍستىٍدًرجى

 9 ابف مالؾ بنكنا بىنك أىٍبنىاًئنىا كبناتنا
 16 سبط ابف التعاكيذم ضاربإذا كاف رب البيت بالدؼ 

 16 - مشى الطاككس يكمان باعكجاج
 17 - فرع أبانا كؿ تعرؼ أما

 17 - كينشأ ناشئ الفتياف
 17 االماـ عمي قد ينفع األدب األحداث في صغر

 17 االماـ عمي أدب بنيؾ صغارا قبؿ كبرتيـ
 17 االماـ عمي إف الغصكف إذا قكمتيا اعتدلت
ب وي   29 الكراؽ تىٍعًصي اإللىو كىأٍنتى تيٍظًيري حي
 32 ىيوابك العتا أال إنما التقكل ىك العز كالكرـٍ 

 75 حافظ ابراىيـ األـ مدرسة إذا أعددتيا
 76 الرياشي فأكؿ إحساني إليكـ تخيرم
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 فيرس المصادر والمراجع

 القرآف الكريـ

دار با  التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف األلباني، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف .1
 ـ 2003 -ىػ  1424، ت1، طالمممكة العربية السعكدية -كزير لمنشر كالتكزيع، جدة 

األلباني، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، صحيح أبي داكد  .2
 ىػ  1423، ت1مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع، الككيت، ط  األـ -
ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع  األلكسي، شياب الديف محمكد بف عبد اهلل الحسيني .3
 ىػ 1415، ت1بيركت، ط –لمثاني، تحقيؽ: عمي عبد البارم عطية، دار الكتب العممية ا
تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر،  صحيح البخارم  البخارم، محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل .4

 ىػ1422، ت1ط دار طكؽ النجاة
اب كالسنة، كزارة البدر، عبد الرزاؽ بف عبد المحسف البدر، كتاب الذكر كالدعاء في ضكء الكت .5

 ىػ1422، ت1المممكة العربية السعكدية، ط -الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 
معالـ التنزيؿ في تفسير   أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء  البغكم، محيي السنة .6

 ىػ 1420ت ،1بيركت، ط–تحقيؽ : عبد الرزاؽ الميدم، دار إحياء التراث العربي  القرآف
البقاء، أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم، الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ ابك  .7

 بيركت، دط، دت. –محمد المصرم، مؤسسة الرسالة  -المغكية، تحقيؽ: عدناف دركيش 
نظـ الدرر في تناسب اآليات   البقاعي، إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر .8

 دط، دت. ، دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرةكالسكر
مجمكع الفتاكل، تحقيؽ: عبد الرحمف بف   تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ  ،تيميةابف  .9

محمد بف قاسـ، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة النبكية، المممكة العربية 
 ـ1995ىػ/1416السعكدية، دط، ت

كتاب التعريفات، تحقيؽ: ضبطو كصححو جماعة مف   محمد بف عمي الزيف الجرجاني، عمي بف .10
 ـ1983-ىػ 1403، ت1لبناف، ط–دار الكتب العممية بيركت  العمماء بإشراؼ الناشر

دار  الدامغاني، الحسيف بف محمد، قامكس القرآف أك إصبلح الكجكه كالنظائر في القرآف الكريـ،  .11
 ـ.1980ت، 3العمـ لممبلييف بيركت لبناف، ط
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، دار العمـ 0تحقيؽ: رمزم منير بعمبكي جميرة المغة  أبك بكر محمد بف الحسف  ،دريدابف  .12
 ـ1987ت 1بيركت، ط –لممبلييف 

 التفسير الكبير =مفاتيح الغيب   الرازم، أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي .13

 ىػ 1420، ت3بيركت، ط –دار إحياء التراث العربي 
المفردات في غريب القرآف، تحقيؽ: صفكاف   راغب األصفياني، أبك القاسـ الحسيف بف محمدال .14

 ىػ 1412، ت1دمشؽ بيركت، ط -عدناف الداكدم، دار القمـ، الدار الشامية 
اًئًب الدُّعاء، دار القاسـ لمنشر، الرياض، ط الربعي،  .15 ، 1خالد بف سميماف بف عمي الربعي، ًمٍف عىجى
 ـ 2002 -ىػ  1423ت
 –التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، دار الفكر المعاصر   الزحيمي، كىبة بف مصطفى .16

 ىػ 1418، ت2دمشؽ، ط
مجمكعة رسائؿ التكجييات اإلسبلمية إلصبلح الفرد كالمجتمع، دار  محمد بف جميؿ  ،زينكابف  .17

 ـ، كانظر 1997ق، 1417، ت9المممكة العربية السعكدية، ط -الصميعي لمنشر كالتكزيع، الرياض 
9_http://www.alukah.net/sharia/0/39330/#ixzz3nn5VrC3V : 
عباس، النظاـ التربكم في اإلسبلـ، مف كتب التربية في التراث اإلسبلمي،  سبتي .18

http://tarba6.blogspot.com/2015/11/1_2.html 
السعدم، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف،  .19

 ـ 2000-ىػ 1420، ت1تحقيؽ: عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ، مؤسسة الرسالة، ط
الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف، تحقيؽ:  السميف الحمبي، أحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـ .20
 كر أحمد محمد الخراط، دار القمـ، دمشؽ، دط، دت.الدكت
، 17القاىرة، ط -بيركت -دار الشركؽ ،في ظبلؿ القرآف ،سيد قطب، إبراىيـ حسيف الشاربي .21
 .ىػ 1412ت
 الخكاطر، طابع أخبار اليكـ، دط، دت. –تفسير الشعراكم   الشعراكم، محمد متكلي .22
ممي، جامع البياف في تأكيؿ القرآف، تحقيؽ: محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآل الطبرم .23

 .ـ 2000 -ىػ 1420، ت1أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط
 –التحرير كالتنكير، الدار التكنسية لمنشر   عاشكر، محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىرابف  .24

 ىػ 1984تكنس، دط، ت

http://www.alukah.net/sharia/0/39330/#ixzz3nn5VrC3V
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، 1اء، دار ماجد عسيرم، طالعدكم، مصطفى، فقو تربية األبناء كطائفة مف نصائح األطب .25
 ـ.1998ق، 1419ت
الدرارم في ذكر   عمر بف أحمد بف ىبة اهلل بف أبي جرادة العقيمي، كماؿ الديف  ،العديـابف  .26

 ـ 1984 -ىػ  1404، ت1دار اليداية، ط  الذرارم، تحقيؽ: عبلء عبد الكىاب محمد، دار السبلـ، 
 الكجكه كالنظائر  ف سعيد بف يحيى بف ميرافالعسكرم، أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ ب .27

 ـ 2007 -ىػ  1428، ت1حققو كعمؽ عميو: محمد عثماف، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، ط
 ط، دت..بيركت، د –إحياء عمـك الديف، دار المعرفة   الغزالي، أبك حامد محمد بف محمد .28
مؿ المغة، دراسة كتحقيؽ: زىير عبد مج ،أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم  ،فارسابف  .29

 ـ 1986 -ىػ  1406، ت2بيركت، ط –مؤسسة الرسالة  المحسف سمطاف
فارس، أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، معجـ مقاييس المغة، تحقيؽ: عبد السبلـ ابف  .30

 ـ.1979 -ىػ 1399ت دار الفكر، دط محمد ىاركف
أحمد بف عمرك بف تميـ، كتاب العيف، تحقيؽ: د ميدم الفراىيدم، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف  .31

 دت. المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليبلؿ، دط
 ق، 1431ت  القحطاني، اليدم النبكم في تربية األكالد، ، دط .32
الجامع   أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس القرطبي .33

براىيـ أطفيش، دار الكتب المصرية  =ألحكاـ القرآف   –تفسير القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 ـ 1964 -ىػ 1384، ت2القاىرة، ط

تحفة المكدكد بأحكاـ المكلكد،   قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديفابف  .34
 .1971 – 1391، ت1دمشؽ، ط –تحقيؽ: عبد القادر األرناؤكط، مكتبة دار البياف 

تحقيؽ: سامي بف محمد  تفسير القرآف العظيـ  كثير القرشي، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمرابف  .35
 ـ 1999 -ىػ 1420، ت2دار طيبة لمنشر كالتكزيع، ط سبلمة، 

 -لجنة مف عمماء األزىر، المنتخب في تفسير القرآف الكريـ المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية  .36
 ـ 1995 -ىػ  1416، ت18طمصر، طبع مؤسسة األىراـ، 

الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة، ط السنة  التربية اإلسبلمية كمراحؿ النمك ،عباس  ،محجكب .37
 ،  http://fuqaha.islammessage.com/showthread.php?56ىػ. 1401 - 52/ العدد  13

http://fuqaha.islammessage.com/showthread.php?56
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مف قضايا التربية الدينية في المجتمع اإلسبلمي، دار المعرفة   رسي، كماؿ الديف عبد الغنيالم .38
 ـ1998ىػ/ 1419، ت 1الجامعية، ط

 ، دط، دت.2/11 فف تربية األكالد في اإلسبلـ مرسي، محمد سيعد .39
المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ  مسمـ، مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم .40

دار إحياء التراث  عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، 
 بيركت، دط، دت. –العربي 

 ىػ 1414، ت3بيركت، ط –دار صادر  محمد بف مكـر بف عمى، لساف العرب  ،منظكرابف  .41
اب العزيز، تحقيؽ: الكجيز في تفسير الكت  الكاحدم، أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي .42

 ىػ. 1415، ت1دمشؽ، بيركت، ط -الدار الشامية  القمـصفكاف عدناف داككدم، دار 
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 فيرس الموضوعات

 أ  .................................................................................................................................... :إقرار

 ب  ......................................................................................................................... والتقدير الشكر

 ج  ....................................................................................................................... بالعربية الممخص

 د  .................................................................................................................... باالنجليزيةص لملخا

 ه  ................................................................................................................................... المقدمة

 ح  ....................................................................................................................... : الموضوع أىمية

 ح  .................................................................................................................... :البحث كتابة أسباب

 ط  .......................................................................................................................... :البحث أىداف

 ط  ........................................................................................................................... :البحث منيج

 ك ...................................................................................................................... :السابقة الدراسات

 م  ............................................................................................................................ :البحث خطة

 األول الفصل

 وأىميتو الذرية صالح أسباب مفيوم

 1 ................................................... .مطالب ثمانية وفيو واصطالحاً  لغة الذرية صالح أسباب تعريف:األول المبحث

 1 ..................................................................................................... لغةً  األسباب معنى: األول المطمب

 5 .............................................................................................. اصطالحاً  األسباب معنى: الثاني المطمب

 5 .................................................................................................. .لغة  الصالح معنى: الثالث المطمب

 6 .............................................................................................. .اصطالحاً  الصالح معنى: الرابع المطمب

 6 .................................................................................................... .لغةً  الذرية معنى:الخامس المطمب

 11 ..................................................................................... .تربوي كمفيوم الذرية صالح: السابع المطمب
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