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اإلهداء 

  إلى سيد األولين واآلخرين سيدنا محمد ــــــــ صمى اهلل عميو وسمم ــــــــ .

 وأوصاني اهلل ــــــــ تعالى ــــــــ ببرىما ، فقال  والوفاءإلى أبي وأمي الغاليْين المذْين عّمماني معنى الخير ، :      

  . (1) "َوُقْل َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربََّياِني َصِغيًرا " 

  لى إخواني وأخواتي وأىمي الذين شّجعوني عمى لى أوالدي فمذات أكبادي ، وا   إلى زوجتي الحبيبة ، وا 

 . الدراسة

  لى جيراني ، وأىل قريتي األعزاء الذين يحبون العمم وأىمو . إلى إخواني وأحبتي في اهلل ، وا 

  الراغبين بعودة األمة إلى قيادة البشرية من جديد من خالل الجيل القرآنيإلى .  

 الذين يبتغون العزة والكرامة والتمكين فييا إلى المرابطين في أرض اإلسراء والمعراج . 

  إلى اآلباء الجادين في تربية أوالدىم تربية إسالمية صحيحة عمى ضوء الوحي القرآني وقصصو ، والى

  ...الباحثين عن الحمول اإلسالمية لحل المشاكل األسرية 
                              

. اىدي ىذا البحث المتواضع ، والذي اسأل اهلل ــــــــ تعالى ــــــــ قبولو                    إلييم جميعًا 

 

 

 

                                                             
   .24 ـــ 23 اآلية : اإلسراء   سورة(1)



 

 ب
 

 

 

 

 إقرار

مفيوم األبوة في القصص القرآني وأثره عمى  )أكرم محمد مصطفى الزماري مقدم الرسالة : أقر أنا الطالب 

، أنيا قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير ، وأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة ،  (األسرة والمجتمع 

باستثناء ما تم اإلشارة إليو حيثما ورد ، وأن ىذه الرسالة أو أي جزء منيا لم يقدم لنيل أي درجة عميا ألية 

 .جامعة أو معيد 

 

 ...................التوقيع 

 .أكرم محمد مصطفى الزماري : اسم الطالب 

  م5/6/2013: التاريخ 
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شكر وتقدير 

اهلل  أحمد  ، فإني(1) " َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَ  ِإَليَّ اْلَمِصيرُ : " ــــــــ تعالى  اهلل ــــــــ لًانطالقاً من قً   بدايًة ، 

العظيم إلى من قرن اهلل شكره بشكرىما ، وكانا  ربالشك  وتوفيقو لي ، ثم أتوجوعمى امتنانوــــــــ سبحانو ــــــــ 

 الميم ، والتعميم والتربية الرعاية من أولياني لما العزيزين الكريمين ؛" أبي وأمي " سببًا في توفيق اهلل لي ، 

:  ، وبعد وسمم ـــــــ ــــــ صمى اهلل عميو" محمد  " نبّينا، وأصمي وأسمم عمى  كما ربياني صغيراارحميما ف

 فقد َمّن اهلل عمّي  بإكمال ىذه الرسالة ، واعترافًا ألىل الفضل بفضميم ، كما قال النبي ـــ َصمَّى المَُّو 

، فإني ال يسعني في ىذا المقام إاّل أن أقدم جزيل  (2)" ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس : " َعَمْيِو َوَسمََّم ـــ 

لى أستاذي الفاضل  شكري ، وعظيم امتناني ألساتذتي في كمية الدعوة والقرآن ، وجامعة القدس عامة ، وا 

الدكتور محمد سميم محمد عمي ، الذي تشرفت بقبولو اإلشراف عمى رسالتي ، والنصح لي من أجل 

  إخراجيا بأبيى حمة ، حيث لم يأل جيدًا في إبداء نصائحو ، وتشجيعو لي ، ولم يبخل عمّي بآرائو 

 عز وجل ـــــــــ أن ــــــالحكيمة ، وتوجيياتو الرشيدة في متابعة بحثي من البداية حتى النياية ، فأرجو من اهلل ـــ

.  يبارك فيو ، ويجزيو عني خير الجزاء ، وأن يرفع درجاتو في الدنيا وفي اآلخرة إنو سميع مجيب 

كما ال أنسى أن أقدم شكري الى كل من عّممني ونصحني من األساتذة الكرام ، واإلخوة األفاضل ، 

. فجزاىم اهلل خير الجزاء ، واسأل اهلل ـــــــــ تعالى ـــــــــ أن يكون نصحيم لي في ميزان حسناتيم 

                                                             
(1)

  .14آية :  سورة لقمان 

،  باب من لم يشكر لمناسمحمد فؤاد عبد الباقي ، :  ، تحقيق األدب المفرد: البخاري ، محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل  (2)
األلباني ، محمد و.  م 1989/  ىـ1409 ، 3 بيروت ، ط :دار البشائر اإلسالمية ،   85 ، ص 1، ج  218رقم الحديث 
      ، 1 برقمين ، ج 160/218، رقم  الحديث  (98رقم)، باب من لم يشكر لمناسصحيح األدب المفرد : ناصر الدين 

 .  ىــ1421 ، 1دار الصّديق ، ط . صحيح :   ، الحديث 99ص 
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الممخص 

دور  وركزت عمى، " مفيوم األبوة في القصص القرآني وأثره عمى األسرة والمجتمع "  الدراسة تناولت   

التربوية في وأساليبو األب المسمم بحثت الدراسة واجبات و،  همسؤولياتواألب المسمم في القصص القرآني 

  . ا وتأديبواألسرةتوجيو 

، المنيج االستقرائي ، والمنيج الوصفي ، والمنيج التحميمي والمنيج التاريخي ، واستخدمت الدراسة     

من ، واستخرجت المسممين وأوالدىم في القصص القرآني ووصفت الدراسة العالقات األسرية بين اآلباء 

 .المبادئ واألصول التربوية  خالليا

إظيار مدى عناية القرآن الكريم باألسرة المسممة ، : ىدفت الدراسة إلى تحقيق جممة من األمور أىميا    و

من خالل القصص القرآني لما ليم من أثر ودورىم الريادي مفيوم األبوة ، ومكانة اآلباء ، التعرف عمى و

العمل عمى تكوين الوعي لدى األزواج واآلباء من أجل  وىدفت الدراسة أيضًا إلى  ،عمى األسرة والمجتمع

العقائدية والتعبدية واألخالقية والتربوية تجاىيم التعرف عمى حقوق األوالد والزوجات ، وتحمّميم المسؤوليات 

 . من أجل بناء جيل قرآني يتخمق بأخالق األنبياء والصالحين 

أن مفيوم األبوة يتعدى حدوِد التناسل ، :    وختمت الدراسة بنتائج وتوصيات ، وكان من أىم ىذه النتائج 

األب المسمم في ، وأن الغذاء الروحي الضروري ألرواحيم وقموبيم  إلى توفيِر المادي لألوالدوتوفيِر الغذاِء 

القدوة والرحمة والمخالطة والحكمة والدعاء والصالح ، وأنو : القرآن الكريم لو مقومات تؤىمو لألبوة ، تشمل 

ينبغي عمى األب استخدام األساليب التربوية الصحيحة ، والوصايا الدينية الشاممة من أجل توجيو األوالد 

 .وأميم وتأديبيم 



 

 ج
 

ضرورة مراجعة قصص القرآن الكريم ، والوقوف عمى جوانبو بتوصية الباحثين : أما التوصيات ، فمنيا 

التربوية ؛ لتأصيل مفاىيم جديدة لألبوة ، وكذلك توصية المربين والعمماء والوعاظ والمعممين بتدريس مفاىيم 

األبوة ومكانة األب ودوره ومسؤولياتو وواجباتو واألساليب والوسائل الصحيحة التي ينبغي عميو اتباعيا قي 

تعاممو مع أسرتو ، وتأديبو ليم ، في البيوت والمدارس والجامعات والمساجد ووسائل اإلعالم ؛ من أجل 

العمل عمى بناء جيل قرآني من جديد ، وكذلك التوصية بفتح مراكز لإلصالح األسري لمعالجة الخالفات 

 .األسر المسممة  األسرية ، واإلبقاء عمى تماسك 
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The Concept of Paternity in the Quranic Stories and its Impact on the 

Family and Society 

The Student : Akram Mohammad Mustafa Zamari .  

The Supervisor : Dr. Mohammad Salim Mohammad Ali . 
 

Abstract  

           The study examined the concept of paternity in the Quranic stories and its impact on the 

family and society . The study focused on The father's  role in the Muslim Quranic  stories ,  his  

responsibilities .  The  study examined  the  Muslim father’s  duties and educational ways  in 

directing his family and disciplining them . 

        The study used the historical method , the inductive method, the descriptive method and 

analytical method . The study described the family relationships between Muslim parents and 

their sons  and daughters in Quranic stories , and extracted principles and educational assets . 

      The study aimed to achieve  a number of  goals , including : showing how Quran cares  

about  Muslim family , identifying  the concept of fatherhood , the status  of the  fathers and  

their  leading  role through Quranic  stories because of  their impact on the family and society.  

      The study  also aimed develop awareness of husbands  and fathers in order for them to 

identify the rights  of their sons  and daughters and wives , and bear doctrinal , devotional, 

ethical and educational responsibilities towards them in order to build  a Quranic generation 

who has  the mannars of the prophets and the righteous . 

    The study was concluded with some findings and recommendations. The most  important 

results are: the concept of paternity exceed the limits of reproduction  and the provision of food 

material for children to provide the spiritual  nourishment  necessary for their souls and hearts . 

The father is recognized in the Koran for his potentials which include : Kidwa (model), 

compassion, communion, wisdom , praying and righteousness.The father should use the right 

educational methods, and overall religious commandments to guide his sons and  daughters and 

their mother and discipline them . 



 

 خ
 

    The recommendations include: advising researchers to the need for reviewing  the stories in 

the Quran, and considering the educational  aspects  to consolidate the new  concepts  of 

paternity . Educators , scientists , preachers  and  teachers are advised to teach the concepts of 

paternity , the status of  father , his role, his  responsibilities  and duties , and the right methods 

and mean he has to use in dealing with his family and his disciplining them at home, in schools, 

universities , mosques  and the media in order to build a new Koran generation . The Officials 

also are advised to open centers for domestic reform to address  family disputes , and to maintain  

the cohesion of the Muslim families . 
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المقدمة  

    الحمد هلل رب العالميف ، كأشيد أف ال الو إال اهلل كحده ال شريؾ لو ، أباف لمعباد منيج التربية القكيمة 

. في قرآنو المجيد ، كأشيد أٌف محمدان عبده كرسكلو بعثو اهلل باليدل ، كديف الحؽ ؛ ليتمـ مكاـر األخبلؽ 

َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَمَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَق ِمْنَيا َزْوَجَيا َوَبثَّ ِمْنُيَما ِرَجاًًل َكِثيًرا َوِنَساًء " 
 .     (1)" َواتَُّقوا المََّو الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِو َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ المََّو َكاَن َعَمْيُكْم َرِقيًبا 

ُيْصِمْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع المََّو * َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا المََّو َوُقوُلوا َقْوًًل َسِديًدا " 
 .  (2) " َوَرُسوَلُو َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما

:     أما بعد 
 

أف بعث فييـ أنبياء ، كاصطفى منيـ أكلياء ، كجعميـ    الخمؽ عمى ـــ رؼبٌٝ ـــ     فإٌف مف أجؿ نعـ اهلل 

 ، الخالدة برسالتو  اهلل أكرمنا الذم ،  ـــ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ ـــ محمدان  آخرىـ كاف ،قدكة لممربيف كاآلباء 

 كاألخبلؽ كالعبادة العقيدة في مبادئ دفتٍيو بيف يحمؿ كالذم ، عميو أنزؿ الذم بيانو في المعجز العظيـ كبالقرآف

 كعبلقاتيـ تربيتيـ في كالصالحيف كالرسؿ األنبياء اآلباء مف  نماذجلنا  ـــ رؼبٌٝ ـــاهلل  ذكر حيث ، كالتشريع

 في لنا الحسنة القدكة كيككنكا ، بيـ نتأسى أف أجؿ مف ، القصص القرآني في كأزكاجيـ أكالدىـ مع األسرية

 في  ٚرؾش٠ؼبًا  ٌٕب ٚؽ١بًا  سمككيـ كجعؿ ، أسرىـ تجاه كالتربكية كاألخبلقية كالتعبدية عقديةاؿ لممسؤكليات تحمٌميـ

(3) "ُأوَلِئَك الَِّذيَن َىَدى المَُّو َفِبُيَداُىُم اْقَتِدْه "  :  ـــ عجؾبٔٗ ـــ فمبي  ،  األسرة  بكاجبات كااللتزاـ ، اهلل إلى الدعكة
.  
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  .1آ٠خ :  عٛسح إٌغبء 

(2)
  .71 ـــ 70ا٠٢زبْ :  عٛسح األؽضاة 

  .90 آية : األنعاـ  سكرة(3)
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   كلقد احتمت التربية األسرية في القرآف الكريـ مساحة كاسعة ، حيث حث القرآف الكريـ األزكاج كاإلباء عمى 

االىتماـ باألسرة ، كتربيتيا عمى أسس إيمانية كقرآنية قكيمة منذ نشأتيا األكلى ، كما جاء ىذا االىتماـ بيذه 

األسرة المسممة إال ألنيا تشكؿ المبنة األكلى في بناء المجتمع ، كمف خبلليا تتـ صياغة شخصية األطفاؿ ، 

كمف األدلة عمى اىتماـ القرآف الكريـ باألسرة ذكره لمعبلقات األسرية في قصصو ، كذكره لسكر مف كتاب اهلل 

سكرة النساء ، كسكرة  :  تحمؿ أسماءن تشير إلى ميداف األسرة ، كمف ىذه السكر عمى سبيؿ المثاؿ ـــ رؼبٌٝ ـــ

ككذلؾ حث القرآف الكريـ عمى االختيار الصحيح . الطبلؽ ، كسكرة المجادلة ، كسكرة التحريـ ، كسكرة النكر 

كتقع في تتعرض األسرة لمفتف ،  ال ٚؽزٝلكؿ مف الزكجيف ؛ مف أجؿ الحصكؿ عمى الذرية الصالحة ، 

َوًَل َتْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ َوَْلََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخْيٌر : " ـــ رؼبٌٝ ـــ كعقابو ، فقاؿ اهلل ـــ عجؾبٔٗ ـــ سخط اهلل 

ِمْن ُمْشِرَكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم َوًَل تُْنِكُحوا اْلُمْشِرِكيَن َحتَّى ُيْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخْيٌر ِمْن ُمْشِرٍك َوَلْو َأْعَجَبُكْم ُأوَلِئَك 

كأثنى اهلل  . (1) " َيْدُعوَن ِإَلى النَّاِر َوالمَُّو َيْدُعو ِإَلى اْلَجنَِّة َواْلَمْغِفَرِة ِبِ ْذِنِو َوُيَبيُّْن آَياِتِو ِلمنَّاِس َلَعمَُّيْم َيَتَذكَُّرونَ 

  َوالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا َىْب َلَنا : "في طمب الذرية الصالحة ، فقاؿ  عمى عباد الرحمف ؛ لسعييـ ػػػػػػػ سبحانو ػػػػػػػ

يَّاِتَنا ُقرََّة َأْعُيٍن َواْجَعْمَنا ِلْمُمتَِّقيَن ِإَماًما  القرآف الكريـ اآلباء كألىمية تربية األكالد أكصى ،  (2)" ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرّْ

كلعظـ مسؤكلية  . (3)"  ُيوِصيُكُم المَُّو ِفي َأْوًَلِدُكْم " : ـــ رؼبٌٝ ـــبأكالدىـ ، كجعميـ المسؤكليف عنيـ ، فقاؿ 

 يسأؿ الكالد عف كلده يكـ القيامة ، قبؿ أف يسأؿ الكلد عف كالده ؛ ألف لبلبف عمى ـــ رؼبٌٝ ـــاألب ، فإٌف اهلل 

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْىِميُكْم : " ـــ ػض ٚعً ـــ أبيػو حقان ، كما أف لؤلب عمى ابنو حقان ، لقكلو 

                                                             
  .221آية  :  سكرة البقرة (1)
   .74آية  :  سكرة الفرقاف (2)

 .11آية  :  سكرة النساء(3)
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ْنَساَن ِبَواِلَدْيِو ُحْسًنا : "  ـــتعالىـــ  ، كقكلو (1)" َناًرا َوُقوُدَىا النَّاُس والحجارة   ْيَنا اْلِْ  ، كقكلو ػػػػػػػ (2) " َوَوصَّ

فكصية اهلل لآلباء بأكالدىـ سابقة عمى كصية األكالد   .(3)" َوًَل َتْقُتُموا َأْوًَلَدُكْم َخْشَيَة ِإْمََلٍق : "  تعالى ػػػػػػػػػػ

بآبائيـ ، فمف أىمؿ تعميـ كلده ما ينفعو كتركو سدل فقد أساء غاية اإلساءة ، كأكثر األكالد إنما جاء فسادىـ 

مف قبؿ اآلباء ؛ بسبب إىماليـ ليـ ، كترؾ تعميميـ فرائض الديف كسػننو ، فأضاعكىـ صغاران ، فمـ ينتفعكا 

أما إذا نشأ األكالد عمى اإليماف فإنيـ سيككنكف مف األثر الباقي  . (4)" بأنفسيـ ، كلـ ينفعكا آباءىـ كباران 

 َوالَِّذيَن :"ـــ رؼبٌٝ ـــ ألبكٍييـ في الدنيا ، كسيمحقكف بيما في الجنة ، كرامة لآلباء الصالحيف ، لقكلو اهلل 

يََّتُيْم َوَما َأَلْتَناُىْم ِمْن َعَمِمِيْم ِمْن َشْيٍء  يَُّتُيْم ِبِ يَماٍن َأْلَحْقَنا ِبِيْم ُذرّْ ػػػػػػػ كلقكؿ الرسكؿ  . (5)" آَمُنوا َواتََّبَعْتُيْم ُذرّْ

ميوي ًإالَّ ًمٍف ثىبلىثىةو " : صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػػػػ  ٍنوي عىمى اًريىةو ، أىٍك ًعٍمـو : ًإذىا مىاتى اإًلٍنسىافي اٍنقىطىعى عى دىقىةو جى ًإالَّ ًمٍف صى

اًلحو يىٍدعيك لىوي  لىدو صى    .(6)" ييٍنتىفىعي ًبًو ،  أىٍك كى

   مف ىنا يبرز دكر األب في اإلسبلـ في االختيار الصحيح لمزكجة الصالحة التي تعينو في تربية أكالده ، 

مفيكـ األبكة كمسؤكلياتيا  كتحممو لمسؤكلياتو اإليمانية كالتعبدية كاألخبلقية كالتربكية في إصبلح األسرة ؛ ألف 
                                                             

  .6 آية : التحريـ سكرة (1)
 . 8 آية : العنكبكت سكرة (2)
  . 31 آية : اإلسراء سكرة (3)
عبد القادر :  ، تحقيؽ تحفة المودود بأحكام المولود: محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل  ،ابف قيـ الجكزية  (4)

  . ـ 1971/  ىػ 1391 ، 1دمشؽ ، ط :  ، مكتبة دار البياف 229 ، ص 1األرناؤكط ، ج 
   .21آية :  سكرة الطكر (5)
 اإلنساف يمحؽ ما باب ، (26رقـ)الكصية  كتاب،  مسمم صحيح: ِغٍُ ، ِغٍُ ثٓ اٌؾغبط ثٓ ِغٍُ إٌغبثٛسٞ أثٛ اٌؾغ١ٓ  (6)

 .د. ث١شٚد ، د: داس األفبق اٌغذ٠ذح /  داس اٌغ١ً ث١شٚد  ،73 ، ص5ج  ، 4310رقـ الحديث ، (4رقـ)كفاتو  بعد الثكاب مف
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تتعدل حدكًد التناسؿ ، كتكفيًر الغذاًء الجسدم كغيًر ذلؾ مفى المتطمباًت المادية إلى تكفير الغذاء الركحي 

مفيكـ األبكة مف خبلؿ القصص القرآني ، كأثرىا عمى األسرة " ليذا كانت دراسة كالفكرم كاألخبلقي ، 

 عقائديةلما ليا مف أىمية كبرل في بناء شخصية األكالد اؿ ، المستجدة التربكية القضايا مف" كالمجتمع 

سيامان  ، كالفساد كاالنحراؼ كالبدع الشرؾ براثيف في  الكقكع مف عمييـ كالحفاظ ، كالتربكية كاألخبلقية كالتعبدية  كاإ

 كلؤلسرة ، خاص بشكؿ المسمـ لؤلب تربكية مرتكزات تككف كمبادئ أيسس كضع في الباحث مف متكاضعان 

 . عاـ بشكؿ المسممٍيف كالمجتمع

: مشكمة الدراسة 

في تنشئة األسر المسممة اليكـ ،  كعدـ قياميـ     تكمف مشكمة الدراسة في غياب دكر كثير مف اآلباء

 كالتعبدية كاألخبلقية كالتربكية تجاه أكالدىـ ، كانحرافيـ عف منيج األنبياء لعقديةبمسؤكلياتيـ ككاجباتيـ ا

ما أدل إلى ظيكر أف نقتدم بيـ مف خبلؿ قصص القرآف الكريـ ،  ػػػػػػ سبحانو ػػػػػػكالمرسميف ػػػػػػػػ الذيف أمرنا اهلل 

. حاالت مف الفساد كاالنحراؼ كالتفكؾ األسرم 

:    كسكؼ تجيب ىذه الدراسة عمى األسئمة اآلتية 

   ما مفيكـ األبكة مف خبلؿ القصص القرآني ؟

   ما مقكمات شخصية األب في اإلسبلـ ؟

  ؟(أـ أكالده)ما مكانة األب عند زكجتو  

 ما مكانة األب عند أكالده ؟ 

  العقدية في القصص القرآني ؟ كما أثر ذلؾ عمى األسرة كالمجتمع ؟دكر األب كمسؤكلياتوما  
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  التعبدية في القصص القرآني ؟ كما أثر ذلؾ عمى األسرة كالمجتمع ؟  دكر األب كمسؤكلياتوما 

  األخبلقية في القصص القرآني ؟ كما أثر ذلؾ عمى األسرة كالمجتمع ؟ دكر األب كمسؤكلياتوما  

  المادية كالمعنكية تجاه أكالده ؟ األب المسمـكاجبات ما 

  ؟(أـ أكالده)المادية كالمعنكية تجاه زكجتو  األب المسمـكاجبات ما  

 ما األساليب التربكية التي ينبغي عمى األب المسمـ اتباعيا في تكجيو األبناء كتأديبيـ ؟ 

  كتأديبيا ؟(أـ أكالده)ما األساليب التربكية التي ينبغي عمى األب المسمـ اتباعيا في تكجيو زكجتو  

 :أسباب اختيار الموضوع 

: ىناؾ مبررات دعتني الختيار المكضكع ، كىي ما يمي 

. إظيار مكانة األب في القرآف الكريـ ، كدكره في تربية األكالد  .1

 .بياف دكر األب الصالح  في األسرة المسممة ، كأثره في صبلح المجتمع  .2

تكجيو اآلباء لبناء عبلقات أسرية تتأسى باألنبياء كالمرسميف ػػػػػػػػ عمييـ السبلـ ػػػػػػػػ كالصالحيف مف  .3

. خبلؿ قصص القرآف ككحيو 

 .رككف كثير مف اآلباء إلى األسباب المادية ، كغفمتيـ عف المنيج القرآني في تربية األكالد  .4

 .غياب استشعار المسؤكلية التي تقع عمى عاتؽ األب عند بعض اآلباء  .5

 .المعالجة غير الصحيحة مف بعض اآلباء ألخطاء األكالد  .6

الرغبة في تكظيؼ ىذا  البحث العممي  في الدعكة إلى اهلل ؛ ألجؿ نشر الكعي  الديني ، كطمعان في  .7

 .  ـــ عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ـــ الحصكؿ عمى األجر مف اهلل  
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: أىداف الدراسة 

:       تيدؼ ىذه الدراسة إلى ما يمي 

  .مفيكـ األبكة مف خبلؿ القصص القرآني ، كأثره عمى األسرة كالمجتمع التعرؼ عمى  .1

. التعرؼ عمى مكانة األب كدكره في اإلسبلـ  .2

. لدكره التربكم مف خبلؿ األسرة  األبتككيف الكعي بخطكرة إىماؿ  .3

عداده ليككف صالحان في أسرتو كمجتمعو  .4  .العمؿ عمى تكجيو الفرد المسمـ كاإ

 .التشجيع عمى اختيار الزكج الصالح ، كالزكجة الصالحة ؛ ألجؿ بناء األسرة الصالحة  .5

 .تجنب العادات كالتقاليد السيئة كاألساليب غير الصحيحة  لآلباء في تعامميـ مع أبنائيـ   .6

 :أىمية الدراسة 

أىمية في التعرؼ عمى " مفيكـ األبكة في القصص القرآني كأثره عمى األسرة كالمجتمع "    تكتسب دراسة 

مف خبلؿ القصص  دكر األب كمسؤكلياتو ككاجباتو العقائدية كالتعبدية كاألخبلقية كالتربكية تجاه أكالده 

ألجؿ بناء جيؿ قرآني يعرؼ الحقكؽ ، كيؤدم الكاجبات ، كيعيد لؤلمة عزتيا ككرامتيا ، كلتككف القرآني ؛ 

تقديـ مجمكعة مف كؿخطكة ممنيجة في طريؽ التأصيؿ اإلسبلمي لمعمكـ التربكية القرآنية المتعمقة باألسرة ، 

 . التكصيات كالمقترحات التي مف المتكقع اإلفادة  منيا عمى مستكل الفرد كاألسرة كالمجتمع 
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: حدود الدراسة 

، " مفيكـ األبكة مف خبلؿ القصص القرآني ، كأثره عمى األسرة كالمجتمع " الدراسة عمى اقتصرت ىذه   

إصبلحيا ، كاألسرة الريادم كمسؤكلياتو في تنشئة كعمى بياف عبلقة األب المسمـ بأسرتو كأبنائو ، كدكره 

. كالتي ليا أثرىا عمى صبلح المجتمع  

 :الدراسات السابقة 

:        ألؼ في مكضكع التربية األسرية  ، كمسؤكلية األب كدكره بشكؿ عاـ كتب متفرقة ، منيا 

، "  الكريـ القرآفاإلصبلح األسرم مف منظكر "  ماجستير رسالة: ياسيف ، يكنس محمكد صادؽ  .1

 مف األسرة لحماية الصحيحة التربكم الكطنية ، حيث تتناكؿ الرسالة طرؽ اإلصبلح النجاح جامعة

 .  الفساد

 النجاح جامعة، "  الكريـ القرآفالعبلقات األسرية في "  ماجستير رسالة: شمبي ، سمكل سميـ  .2

.  األسرة  حيث تتناكؿ الرسالة حقكؽ ، الكطنية

كمية الدعكة كأصكؿ القصص القرآني بيف اآلباء كاألبناء ،  " ماجستير رسالة: حافظ ، عماد زىير  .3

جامعة أـ القرل ، حيث يتناكؿ الكتاب بعض العبلقات بيف الكالديف كاألكالد  سكاء أكانكا / الديف 

 .مسمميف ، أـ غير مسمميف  

القصص القرآني عرض كقائع كتحميؿ أحداث ، حيث يحمؿ :  عبد الفتاح بف صبلحالخالدم ،  .4

  .الكتاب بعض كقائع حدثت ، كيرجح القكؿ الصحيح فييا 
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معالـ أصكؿ التربية " مجمة الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة  : عبد المحسف ، عبد الرحمف محمد  .5

، حيث تتحدث الدراسة عف الجكانب التربكية لكصايا لقماف " اإلسبلمية مف خبلؿ كصايا لقماف البنو 

 . البنو 

، حيث تتحدث " دكر اآلباء في نبكغ األبناء " تربكية  دراسات: اهلل   عبد عثماف المنعـ صبير ، عبد .6

الدراسة عف األساليب كالكسائؿ النمكذجية التي ينبغي عمى األب اتباعيا ػػػػػػػػػ كقدكة ػػػػػػػػػ لمكصكؿ 

 . باألكالد إلى مرحمة التفكؽ في العمـ كاإلبداع ، كالتمٌيز في األخبلؽ الحسنة 

فكائد مستنبطة مف قصة يكسؼ ػػػػػػ عميو السبلـ ػػػػػػ ، حيث : السعدم ، عبد الرحمف بف ناصر الديف  .7

 .يتناكؿ الكتاب بعض عبلقات األب مع أبنائو ، ككاجباتو تجاىيـ   
 

 

    كالفرؽ بيف ىذه الدراسات السابقة ، كمكضكع دراستي ، أف تمؾ الدراسات تناكلت تربية الكالديف 

لؤلبناء ، كالعبلقات األسرية بشكؿ عاـ ، مع ذكر بعض الفكائد المستنبطة مف قصص القرآف الكريـ ، 

مفيكـ األبكة بشكؿ خاص في القصص القرآني ، كما يترتب عمى ىذا بينما مكضكع دراستي يتناكؿ 

. المفيكـ مف مسؤكليات ككاجبات تجاه األكالد كالزكجة كالمجتمع  
 

: منيج البحث 

اقتصرت ىذه الدراسة عمى القرآف الكريـ كقصصو دكف السنة النبكية ؛ كذلؾ خشية اإلطالة  في البحث ،    

 في البحث المنيج التاريخي ، المنيج االستقرائي ، كالمنيج الكصفي ، كالمنيج التحميمياتبعت في دراستي ك

:  ، كقد سرت في بحثي كفؽ الخطكات اآلتية كدراسة قصص األنبياء كالمرسميف كالصالحيف مع أكالدىـ 

.  عزك اآليات إلى مكاقعيا مف السكر بذكر السكرة كرقـ اآلية  (1)
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 .تخريج األحاديث بذكر اسـ المؤلؼ كاسـ الكتاب كالكتاب كالباب  (2)

 .عزك األقكاؿ كالتعريفات كالنصكص إلى المصادر كالمراجع التي أيخذت منيا  (3)

التكثيؽ في ىامش كؿ صفحة ، ناسبان كؿ قكؿ إلى صاحبو ، فإف كاف نصان كضعتو بيف عبلمتي  (4)

ف كاف النص بالمعنى اكتفيت بذكر مصدره مف غير تنصيص ، كاعتمدت اسـ الشيرة  تنصيص ، كاإ

لممؤلؼ ، ثـ اسمو ، ثـ اسـ الكتاب ، ثـ اسـ المحقؽ إف كجد ، ثـ دار النشر ، كمكاف النشر ، ثـ الطبعة 

كالتاريخ إف كيجد في المرة األكلى التي يرد فييا ذكره ، ثـ الجزء كرقـ الصفحة ، كاكتفي فيما بعد باسـ 

ذا لـ يكف لمكتاب دار نشر ، أك طبعة ، أك تاريخ  الشيرة ، كاسـ الكتاب ، ثـ رقـ الجزء كالصفحة ، كاإ

أشرت إلى ذلؾ ، مكحدان طريقة التكثيؽ في البحث كمو ، كفي آخر الكتاب قمت بترتيب المصادر 

 . كالمراجع في مساردىا عمى األحرؼ اليجائية 

 .إذا تكرر المرجع أذكره في اليامش مع الجزء كالصفحة  (5)

 .إذا  تكرر الحديث أشير إلى الصفحة التي تـ تخريجو فييا أكؿ مرة  (6)

 .إذا تكررت األعبلـ أشير إلى الصفحة التي تـ ترجمتو أكؿ مرة  (7)

 .إذا تكررت الكممة المغكية أشير إلى الصفحة التي تـ تعريفيا أكؿ مرة   (8)

 :  كضعت لمرسالة رمكزان لممختصرات التالية  (9)

  ،    (جزء)  :ج  . (سابؽ): ، س  (مرجع): ،  ـ   (دكف):   ،  د (التاريخ) :  ،  ت (الطبعة :   ط 

. ) نشر مكاف دكف ):  ـ .،  د  (طبعة رقـ دكف) :ط . ، د  (تاريخ دكف): ت . ، د ( صفحة ):ص 

 . مسردان في أكؿ الرسالة لمختصراتكجعمت ليذه ا
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  أما إذا.منقكؿ حرفيان  الكبلـ أف يعني فيذا  ، "__" ىكذا   تنصيص ، عبلمتي بيف الكبلـ جاء إذا (10)

ذا . الكبلـ مختصر ، أك أف الكبلـ بالمعنى  أف يىعني فيذا تنصيص ، إشارة دكف فقرة نياية في رقـ جاء كاإ

أكالن ، ثـ رقـ النص الثاني  (اآلية)كاف ىناؾ نص داخؿ نص كآية في حديث ، فيكضع رقـ النص األكؿ 

  . ()،  ()، ىكذا  (الحديث)

الرجكع إلى كثير مف تفاسير القرآف الكريـ ، كقراءة ما يتعمؽ بمكضكع الرسالة قراءة شاممة ،  (11)

 .كمستكعبة ، كاستخبلص أرجح األقكاؿ 

ذا كاف في الصحيحيف أك  (12) االستدالؿ عمى مكضكع الرسالة بما يمـز مف األحاديث ذات العبلقة ، كاإ

ذا كاف الحديث في غير الصحيحيف ، ألتـز بذكر درجتو   .أحدىما ، كنت أكتفي بذلؾ ، كاإ

 .االستدالؿ عمى مكضكع الرسالة بما يفيد مف أقكاؿ عمماء الفقو كالحديث كالتربية كاالجتماع  (13)

الترجيح كالمكازنة بيف األقكاؿ التي تتعمؽ بمكضكع الدراسة إذا كاف ىناؾ خبلؼ في تفسير آية ، أك  (14)

 .حديث ، أك مسألة فقيية مع ذكر األسباب التي أستند إلييا في الترجيح 

 .الترجمة  لؤلعبلـ غير المشيكريف الكارد ذكرىـ في الرسالة  (15)

 .ذكر المعاني المغكية لبعض الكممات التي يصعب فيميا  (16)

 .البعد عف اإلسرائيميات في التفسير كالقصص القرآني حتى ال يتعارض مع الصحيح الثابت  (17)

 .قسمت الرسالة إلى فصكؿ كمباحث كمطالب بحسب ما يناسب مكضكعاتيا  (18)

 .ختمت الرسالة  بأىـ ما تكصمت إليو مف نتائج كتكصيات  (19)
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 : زٌكدت الرسالة بالفيارس اآلتية  (20)

 .مسرد اآليات الكريمة :    أكالن 

 .مسرد األحاديث الشريفة :    ثانيان 

 .مسرد األعبلـ :    ثالثان 

. مسرد المصطمحات :    رابعان 

 .مسرد المصادر كالمراجع :   خامسان 

. مسرد المحتكيات :   سادسان 

 : خطة البحث( 21 )

: قسمت البحث إلى مقدمة كاربعة فصكؿ كخاتمة ، عمى النحك آالتي   

مكضكع  الدراسة ، كمشكمتيا ، كأسباب اختيارىا ،  كأىدافيا  ، كأىميتيا ، :  ، كتتضمف المقدمةأما       

. كحدكدىا  ، كأسئمة البحث  ، كمنيجو 

: فيي كاآلتي  الفصول ، أما

: اْلب ومقومات شخصيتو ومكانتو في اْلسَلم ، وفيو ثَلثة مباحث : الفصل اْلول 

 :كفيو مطمباف . األب كمقكمات شخصيتو في اإلسبلـ : المبحث اْلول 

. األب لغة كاصطبلحان : المطمب األكؿ 
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.   في اإلسبلـ ة األبمقكمات شخصي: المطمب الثاني 

 :مكانة األب في اإلسبلـ ، كجاء في مطمبيف : المبحث الثاني 

 .   (أـ أكالده)مكانة األب عند زكجتو : المطمب األكؿ 

 .مكانة األب عند أكالده : المطذلب الثاني  

وفيو أربعة . وأثرىا عمى اْلسرة والمجتمع  دور اْلب ومسؤولياتو في القصص القرآني: الفصل الثاني 
: مباحث 

: كفيو مطمباف . دكر األب كمسؤكلياتو العقدية كأثرىا عمى األسرة كالمجتمع : المبحث اْلول 

. تربية األكالد عمى اإليماف : المطمب األكؿ 

. تربية األكالد عمى مراقبة اهلل : المطمب الثاني 

 :كفيو ستة مطالب . دكر األب كمسؤكلياتو التعبدية كأثرىا عمى األسرة  كالمجتمع : المبحث الثاني 

. تربية األكالد عمى حب الشكر كعرفاف الجميؿ : المطمب األكؿ 

. تربية األكالد عمى الصبلة  : المطمب الثاني 

. تربية األكالد عمى إخراج الصدقات :  المطمب الثالث 

. تربية األكالد عمى الدعاء  : المطمب الرابع 

. تربية األكالد عمى األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر : المطمب الخامس 

. تربية األكالد عمى اإلخبلص : المطمب السادس 

  :كفيو مطمباف . دكر األب كمسؤكلياتو األخبلقية كأثرىا عمى األسرة كالمجتمع : المبحث الثالث 

. اآلباء  عمى التحمي بصبلح بناءتربية األ: المطمب األكؿ 
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. تربية األكالد عمى التخمؽ باألخبلؽ الحميدة : المطمب الثاني 

وفيو  .    وتأديبيم  تجاه أوًلده وأساليبو التربوية في توجيييمواجبات اْلب المسمم: الثالث  الفصل
: مبحثان 

: كفيو مطمباف . تجاه أكالده  األب في اإلسبلـكاجبات : المبحث اْلول 

. األب المسمـ قبؿ الكالدة كاجبات :  المطمب األكؿ 

. األب المسمـ بعد الكالدة كاجبات : المطمب الثاني 

 .األساليب التربكية اإلسبلمية لؤلب المسمـ في تكجيو أكالده كتأديبيـ : المبحث الثاني 

 .  وتأديبيا وأساليبو التربوية في توجيييا(أم أوًلده) تجاه زوجتو واجبات اْلب المسمم: الفصل الرابع 

:  وفيو ثَلثة مباحث 

 .   (أـ أكالده)المادية تجاه زكجتو  كاجبات األب المسمـ :المبحث اْلول 

.  (أـ أكالده)المعنكية تجاه زكجتو  كاجبات األب المسمـ :المبحث الثاني 

 . كتأديبيا (أـ أكالده) األساليب التربكية اإلسبلمية لؤلب المسمـ في تكجيو زكجتو :المبحث الثالث 
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ويتكون . اْلب ومقومات شخصيتو ومكانتو في اْلسَلم : الفصل اْلول 

 :من مبحثين 

: وجاء في مطمبين ، اْلبوة ومقومات شخصية اْلب في اْلسَلم : المبحث اْلول 

. تعريف اْلب لغة واصطَلحًا : المطمب اْلول 

. مقومات شخصية اْلب في اْلسَلم : المطمب الثاني 

: وفيو مطمبان . مكانة اْلب في اْلسَلم : المبحث الثاني 
 

 . (أم أوًلده)مكانة اْلب عند زوجتو : المطمب اْلول 
 

. مكانة اْلب عند أوًلده : المطمب الثاني 
  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .                                                                                                                                                                                                              .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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 :اْلبوة ومقومات شخصية اْلب في اْلسَلم : المبحث اْلول 

 ، بؿ المادم كالجسدم لؤلكالدال ينتيي عند حدكًد التناسؿ ، كال تكفيًر الغذاًء  في اإلسبلـمفيكـ األبكة   

الغذاء الركحي كالفكرم كاألخبلقي  ليـ ، كحتى تتأىؿ شخصية األب لرئاسة األسرة ، يتعدل ذلؾ إلى تكفيًر 

: كليذا جاء ىذا المبحث في مطمبيف . كتتحمؿ مسؤكلياتيا ككاجباتيا ، جعؿ اإلسبلـ ليا مقكمات 

 

 .تعريف اْلب لغة واصطَلحًا : المطمب اْلول 

 

. مقومات شخصية اْلب في اْلسَلم : المطمب الثاني 
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. تعريف اْلب لغة واصطَلحًا : المطمب اْلول 

: اْلب لغة  

 ، كىك الكالد ، (1) أصمو أبىكه بالتحريؾ ؛ ألف جمعو آباء ، كتثنيتو أبكاف–    األب مف غير تشديد الباء 

ٌنو  كنت لو أبان كأمان ،: أبكت فبلنان كأممتو ، أم " كيطمؽ عمى الجد كالعـ كالصاحب ، كأبك مف أبكتو ،  كاإ

 ، (3) كأما األب بالتشديد فيك المرعى .(2) تبٌنيتو: أم يغذكه ، كيربيو فعؿ اآلباء ، كتأبيت فبلنان : ليأبكه يتيمان 

 .بمعنى أف األب يرعاىـ كيقدـ ليـ ما يحتاجكنو مف الرعاية  . (4)  "َوَفاِكَيًة َوَأبِّا: " ـــ رؼبٌٝ ـــ قاؿ 

 

: اْلب في اًلصطَلح الشرعي  

مىى كىٍجوو شىٍرًعيٍّي "    لَّدى ًمٍف نيٍطفىًتًو اٍلميبىاًشرىًة عى ري  ، ىيكى رىجيؿه تىكى مىى ًفرىاًشًو ًإٍنسىافه آخى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .(5)" أىٍك عى

                                                             
بيركت ،    : ، دار صادر 417 ، ص 15 ، ج لسان العرب: ابف منظكر، محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم  (1)

 .ت .  ، د 1ط 

بيدم ، مرتضى، محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ ، أبك الفيض(2)  ، دار المعرفة ، 3 ، ص 1 ، ج أساس البَلغة :  الزَّ
أحمد عبد :  تحقيؽ  ،العربية وصحاح المغة تاج الصحاح: إسماعيؿ بف حماد   كالجكىرم ،.  ـ 1979 ػ ىػ 1399بيركت ، 

 . ـ 1987/  ىػ  1407 ، 4بيركت ، ط : دار العمـ لممبلييف ،   3 ، ص 1ج الغفكر عطا ، 

 ، 28 ، ص 1محمد رضكاف الداية ، ج . د :  ، تحقيؽ التوقيف عمى ميمات التعاريف:  المناكم ، محمد عبد الرؤكؼ (3)
بيدم ، مرتضى، محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ .  ىػ 1410 ، 1 بيركت ، ط ػدار الفكر  تاج العروس من جواىر : كالزَّ
 .           ت .  ، د ط. د  ، دار اليداية ، 6 ، ص 2، تحقيؽ مجمكعة مف المحققيف ، ج القاموس 

 31آية :  سكرة عبس (4)
 ، 2الككيت ،  ط :  ، دار السبلسؿ 126 ، ج ، ص الموسوعة الفقيية الكويتية:  األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية الككيتية (5)

 . ىػ 1427/  ىػ  1404
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: اْلب في القرآن الكريم 

  :    كردت لؤلىب في القرآف الكريـ  ألفاظ كعدة معافو ، كىي كما يمي 

: " ـــ رؼبٌٝ ـــ  قاؿ اهلل . (1) األب ىك كؿ مف كاف سببان في إيجاد شيء ، أك سببان في إصبلحو :اَْلّول 

 . (2)" َوَواِلٍد َوَما َوَلَد 

ـــ اهلل   لقكؿ .(3) ، كاألقرب نسبان  الصمبي الحقيقي المباشراألب  األب ىك الكالد ، كىك بمعنى:الثاني 

 ، فقاؿ (5)مف ىك مف صمب رجؿ آخر ليذا أبطؿ اإلسبلـ تبٌني  . (4) "َو َكاَن َأُبوُىَما َصاِلًحا : " رؼبٌٝ ـــ 

 . (6)"  َوَما َجَعَل َأْدِعَياَءُكْم  َأْبَناَءُكْم " : ـــ رؼبٌٝ ـــ

 عمى لساف يعقكب ػػػػػػػػػ ـــ رؼبٌٝ ـــقاؿ اهلل  .  (7)يطمؽ عمى الجد الحقيقي في النسب كالصمة  األب :الثالث  

ْسَحاَق َوَيْعُقوَب : "   . (8)" َواتََّبْعُت ِممََّة آَباِئي ِإْبَراِىيَم َواِ 

                                                             
 ، تحقيؽ محمد سيد كيبلني ، دار المعرفة المفردات في غريب القرآن:  أبك القاسـ الحسيف بف محمد  الراغب األصفياني ،(1)

  .7 ، ص 1، ج ت .  ، د ط. د ف ، لبنا: 
(2)

   .3آ٠خ : عٛسح اٌجٍذ  

 ىػ 1405بيركت ، :  ، دار إحياء التراث العربي الجامع ْلحكام القرآن: القرطبي ، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارم  (3)
  . 38 ، ص 11 ـ ، ج1985/ 

(4)
  . 82آ٠خ :  عٛسح اٌىٙف 

(5)
عبِٟ ثٓ ِؾّذ      :  ، اٌّؾمك ذفغيش انمشآٌ انعظيى: اثٓ وض١ش ، أثٛ اٌفذاء ئعّبػ١ً ثٓ ػّش ثٓ وض١ش اٌمشؽٟ اٌذِؾمٟ  

    .376 ، ص 6ج ،  ـ 1999/  ىػ 1420 ، 2، دار طيبة لمنشر كالتكزيع ، ط عالِخ 
(6)

   .4آ٠خ :  عٛسح األؽضاة 

   .389 ، ص 4 ، ج تفسير القرآن العظيم: ابف كثير (7)
  .38آية :  سكرة يكسؼ (8)



18 
 

 حكاية عف ـــ رؼبٌٝ ـــقكؿ اهلل كفي ذلؾ م . (1) األب يطمؽ عمى العـ الشتراكو مع األب في الجد :الرابع 

َلَو آَباِئَك ِإْبَراِىيَم  : " كصية يعقكب ػػػػػػػػ عميو السبلـ ػػػػػػػػ ألبنائو  َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي َقاُلوا َنْعُبُد ِإَلَيَك َواِ 

ْسَحاَق   ْسَماِعيَل  َواِ   . (2)" َواِ 

 ، (3)إلى خالة يكسؼ ، كزكجة أبيو  ـــ رؼبٌٝ ـــ األب يطمؽ عمى زكجة األىب ، كما أشار اهلل :الخامس 

 . (4) " َوَرَفَع  َأَبَوْيِو َعَمى اْلَعْرشِ : " فقاؿ  
 

 َتبَّْت : "ـــ رؼبٌٝ ـــ كما في قكلو   ،  (5)  ، كما أضيؼ إليو عمى الصاحب لمشيء األب يطمؽ:السادس 

 .  (6)" َيَدا َأِبي َلَيٍب َوَتبَّ 

ٍة ِإنَّا" : ـــ رؼبٌٝ ـــ قاؿ اهلل .  المعمـ  عمىاألب يطمؽ: السادس   عمماءنا:  ، أم (7)"  َوَجْدَنا آَباَءَنا َعَمى ُأمَّ

                                                             
عبد :  ، تحقيؽ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون اْلقاويل في وجوه التأويل:  الزمخشرم ، محمكد بف عمر أبك القاسـ (1)

تحقيؽ ،  القدير فتح  :عمي بف محمد كالشككاني ، . 566 ، ص 3بيركت ، ج : الرزاؽ الميدم ، دار إحياء التراث العربي 
 ،     7 ، ج القرآن ْلحكام الجامع: كالقرطبي  . 226، ص 1ج  ـ ،1993 بيركت ،  :الفكر المحاـ ، دار محمد سعيد  :

   .9094 ، ص 15 ، ج ط. د  ـ ، 1997 ، أخبار اليـك ، تفسير الشعراوي: الشعراكم ك . 31ص 

  . 133:  سكرة آية البقرة (2)
/  ىػ 1420 ،  1بيركت ، ط :  ، مؤسسة التاريخ العربي التحرير والتنوير:  ، محمد الطاىر بف محمد  ابف عاشكر(3)

 لطائف في التمييز ذوي بصائر :يعقكب بف محمد طاىر أبك الديف مجد ، آبادم الفيركزك . 117، ص 12ج  ـ ، 2000
 لمشئكف األعمى المجمس ، (بصيرة في األب : باب) ، 448 ص 1 ،ج النجار عمي محمد  : المحقؽ ، العزيز الكتاب

  . ت . د ، ط. د  ، اإلسبلمي التراث إحياء لجنة - اإلسبلمية

  .100آية :  سكرة يكسؼ (4)
   .527 ، ص 30 ، ج  التحرير والتنوير : ابف عاشكر(5)
  .1آية :  سكرة المسد (6)

  . 22آية :  سكرة الزخرؼ (7)
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 ، (2) " َربََّنا ِإنَّا َأَطْعَنا َساَدَتَنا َوُكَبَراَءَنا َفَأَضمُّوَنا السَِّبيََل : " ـــ رؼبٌٝ ـــ  ،  بداللة قكلو (1)الذيف رٌبكنا بالعمـ 

 ، كممة (4)أم عمى ديف مجتمع : كقكلو عمى أمة  . (3)ىـ العمماء : ىـ األشراؼ ، كالكبراء : فالسادة 

.  (5)، كىي عبادة األكثاف  (شريعة)

فيك : أما التناسؿ . التناسؿ كالتربية : أف األب لو معنياف متقارباف غير مترادفيف ؛ كىما   :     والخَلصة

.  الذم يتحقؽ  عمى فراش الزكجية ؛ ألف اليدؼ مف خمؽ اإلنساف أف يعيش حياة الفضيمة ال حياة البييمة 

الذم يقدـ ألىمو  المربي كالمعمـ فاألب ىك :   ػػػػػػ(6)كأما التربية ػػػػػػ التي ىي تبميغ الشيء إلى كمالو شيئان فشيئان 

 .الغذاء المادم الضركرم ألبدانيـ ، كالغذاء الركحي الضركرم ألركاحيـ كقمكبيـ 

                                                             
   .7 ، ص 1 ، ج المفردات في غريب القرآن : األصفياني (1)

  .67آية :  سكرة األحزاب (2)

   .484 ، ص 6ج ،  تفسير القرآن العظيم : ابف كثير (3)

  . 23، ص 1 ، ، ج المفردات في غريب القرآن : األصفياني (4)

أحمد محمد :  ، تحقيؽ جامع البيان في تأويل القرآن: الطبرم ، محمد بف جرير بف يزيد اآلممي ، أبك جعفر الطبرم  (5)

كالشنقيطي ، محمد األميف بف محمد .  584 ، ص21ج ،  ـ 2000/  ىػ 1420 ، 1بيركت ، ط : شاكر ، مؤسسة الرسالة 

بيركت ، :  ، دار الفكر لمطباعة ك النشر كالتكزيع  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: المختار بف عبد القادر الجكني  

   .ط. د  ، 95 ، ص 7ج   مػ ،1995/  ىػ1415ط  

:  ، دار الفكر  (أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ )تفسير البيضاوي: ، عبد اهلل بف أبي القاسـ عمر بف محمد  البيضاكم (6)

  .80 ، ص1ج ،  فيض القدير: المناكم ك . 52 ػػػػػ 51 ، ص 1، ج ت .  ، د ط. د بيركت ، 
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:  شخصية اْلب في اْلسَلم (1 )مقومات: المطمب الثاني      

    ينبغي عمى األب أف تككف عنده مقكمات تصقؿ شخصيتو ، كتؤثر في تربية أبنائو ، كأىـ ىذه المقكمات 

: ما يمي 

: القدوة :  أوًَل 

    تعتبر القدكة مف أىـ كسائؿ التربية لكجكد تمؾ الغريزة الفطرية في كياف اإلنساف التي تدفع باتجاه تقميد 

فالطفؿ  . (3)إذ يبدأ التقميد عندىـ في سف مبكر  . (2)اآلباء كالكبار في السنكات األكلى العتقادىـ بكماليـ 

يعتبر أباه مثاالن ال بد أف يقتدم بو ، كأما البنت فتحتاج إلى أب عطكؼ ، يدرؾ مشاعرىا ، كرىافة حسيا ، 

كيعامميا بمساكاة مع أخييا ، لتتخذه قدكة حسنة ، كقياسان عمى ىذا األب ستختار زكجيا المثالي في المستقبؿ 

 .  (4)مف خبلؿ تفٌحصيا لسمكؾ أبييا 

                                                             
بيدم  ) عىدٍَّلتيو فيك قىكيـه كمؤىؿ لمعدالة كاالستقامة: كقٌكمت الشيء ، جمع مقٌكـ :  المقكمات (1) تاج العروس من جواىر : الزَّ

عمدة القاري شرح صحيح : الحنفي العيني ، بدر الديف أبي محمد محمكد بف أحمد و . 312ص  ، 33 ، ج القاموس
  .( ت . بيركت ، الطبعة المنبرية ،  د :  ، دار إحياء التراث العربي 224 ، ص 3 ، ج البخاري

 ـ ، 1997بيركت ، : ابف حـز  ، دار 73، ص 1ج  ، خمدون مقدمة ابن: عبد الرحمف الحضرمي أبك زيد  ابف خمدكف ، (2)
دمشؽ ،     :  ، دار الفكر أصول التربية اْلسَلمية في البيت والمدرسة والمجتمع: كالنحبلكم ، عبد الرحمف .  ط. د 

   .232 ػػ 231 ىػ ،  ص 1399

، األردف ، تشريف الثاني ػػػػػ  (2)، مجمة رسالة المعمـ ، العدد " الطفل كيف نيذبو في عاداتو وميولو : "  عابديف ، جماؿ (3)
    .44 ـ ، ص 1969كانكف أكؿ ، 

القاىرة ،    : ، دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة موسوعة التربية العممية لمطفل :  الشاش ، ىداية اهلل احمد (4)
   .107 ـ ، ص 2007/  ىػ 1428 ، 2ط 
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 فالتربية العممية بالقدكة ىي األكثر فعالية في تربية األسرة عمى عمؿ الخير ، كىناؾ مف القصص القرآني ما 

 ـــ رؼبٌٝ ـــاهلل    كما قاؿ يؤكد ذلؾ ، فيا ىك إبراىيـ ػػػػػػػػ عميو السبلـ ػػػػػػػػ الذم جعمو ربيو إمامان كقدكة لمناس ،

 ، ىا ىك يبني أساسات البيت الحراـ ، كيعٌمـ ابنو كيؼ تككف (2) " (1) ِإنّْي َجاِعُمَك ِلمنَّاِس ِإَماًما : "في حقو 

ْسَماِعيُل َربََّنا : " القدكة في اإلخبلص هلل ،  فقاؿ اهلل ػػػػػػػػػ عز كجؿ ػػػػػػػػػ  ْذ َيْرَفُع ِإْبَراِىيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َواِ  َواِ 

   .(3) "َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع اْلَعِميُم 
 . (4)  فالتمقيف ال يثمر مع الكلد إف لـ تكجد القدكة الصالحة التي تككف بمثابة ترجمة عممية لممعاني المجردة 

 ينٌبو معٌمـ (5)فيذا عمرك بف عتبة . كقد أدرؾ السمؼ الصالح ػػػػػػػػ رضكاف اهلل عمييـ ػػػػػػػػ ىذا األمر كأىميتو 

ليكف أكؿ إصبلحؾ لكلدم إصبلحؾ لنفسؾ ، فًإٌف عيكنيـ معقكدة بعينؾ ، : " كلده ليذا األمر ، فيقكؿ 

 .كليذا ال قيمة لتربية األب دكف القدكة الصالحة  . (6)" فالحسف عندىـ ما صنعت ، كالقبيح عندىـ ما تركت 

                                                             
 . 685 ، ص 1 ، ج التحرير والتنوير: ابف عاشكر )الداؿ عمى الطريؽ ، حيث يقتدم بو الساير ، كيييتدل بو :   اإلماـ (1)
   ( .22 ، ص 12 ، ج لسان العرب: ابف منظكر ك

  .124آية :  سكرة البقرة (2)

  .127آية :  سكرة البقرة (3)

  . ىػ 1403 ، 7بيركت ، ط :  ، دار الشركؽ 122 ، ص 2 ، ج منيج التربية اْلسَلمية:  قطب ، محمد  (4)

 عمرك بف عتبة بف فرقد السممي مف العباد الزىاد ، تابعي ، يركم عف جماعة مف الصحابة ، كركل عنو أىؿ العراؽ ، قيتؿ (5)

ابف حباف ، محمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ  ). بتستر في خبلفة عثماف ، ككاف يرعى ركائب الصحابة كسحابة تظمو 

   .( ـ 1975/  ىػ 1395 ، 1، دار الفكر، ط 173 ، ص5السيد شرؼ الديف أحمد ،ج :  ، تحقيؽ الثقات: التميمي 

 ، تحقيؽ محمد إبراىيـ ، تأديب الناشئين بأدب الدنيا والدين:  عبد ربو ، شياب الديف احمد بف محمد القرطبي أبك عمرك (6)
  .ط .  ، د 125 ىػ ، ص 1406مكتبة القرآف ، 
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:    الرحمة والحب : ثانيًا 

    يكاد يتفؽ التربكيكف عمى أف الحب كالعطؼ كالحناف مف أىـ دعائـ كأساسات التربية ، فإف الحب يتمثؿ 

ظيار محبتو  ف كاف صغيران  إال أنو يعي البسمة الحانية ، كيدرؾ  . (1)في العطؼ عمى الكلد ، كاإ فالطفؿ كاإ

 ، أك (2)صكرة الغضب ، فبل يمكف أف يتعٌمـ الطفؿ الرحمة كالحناف إذا كاف كالده يقسك عميو ، كال يرحمو 

ـــ رؼبٌٝ يظير محبتو لكلد دكف كلد ، كما ظف أكالد يعقكب ػػػػػػػػ عميو السبلـ ػػػػػػػػ بأبييـ بقكليـ ، كما في قكلو 

 . (3)" َلُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإَلى َأِبيَنا ِمنَّا " : ـــ 

    كالقرآف الكريـ يصٌكر عاطفة الرحمة كالحب في األبكة في مكاطف عديدة مف القصص القرآني ، كمف 

استخداـ األب أسمكب التصغير كالرقة في نداء ابنو ، كما جاء عمى لساف نكح ػػػػػػػػ عميو السبلـ ػػػػػػػػ، : مظاىرىا 

، لـ ييأس مف نجاتو  حيث نادل ابنو بأسمكب التحبب رغـ كفره كعصيانو ، ثـ لٌما يئس مف نجاتو في  الدنيا ى

 َوَناَدى ُنوٌح اْبَنُو َوَكاَن ِفي َمْعِزٍل َيا ُبَنيَّ :"ـــ رؼبٌٝ ـــ  ، قاؿ (4)في اآلخرة ، فنىادىل رىبَّوي لعٌؿ دعاءه ينفعو 

نَّ َوْعَدَك :"  ثـ قاؿ ، (5)" اْرَكْب َمَعَنا َوًَل َتُكْن َمَع اْلَكاِفِريَن  َوَناَدى ُنوٌح َربَُّو َفَقاَل َربّْ ِإنَّ اْبِني ِمْن َأْىِمي َواِ 

الطفكلة ليذا يتكجب عمى اآلباء إبراز مظاىر الحب كالرحمة ألكالدىـ منذ  . (6) " اْلَحقُّ َوَأْنَت َأْحَكُم اْلَحاِكِمينَ 

. حتى ينشأكا عمييا 

                                                             
(1)

  .124 ، ؿ أصىل انرشتيح اإلعالييح في انثيد وانًذسعح وانًعرًع:  إٌؾالٚٞ 

(2)
  .186 ، ؿ 106 ، ؿ 2 ج  ،يُهط انرشتيح اإلعالييح:  لطت 

(3)
   .8آ٠خ :  عٛسح ٠ٛعف 

(4)
انرفغيش انًُيش في انعميذج وانششيعح : ٚاٌضؽ١ٍٟ ، ٚ٘جخ ثٓ ِقطفٝ  . 263 ، ؿ 11 ، ط انرؽشيش وانرُىيش:  اثٓ ػبؽٛس

  .75 ، ص 11ج ،  ىػ 1418 ، 2دمشؽ ، ط :  ، دار الفكر المعاصروالمنيج
(5)

   .42آ٠خ :  عٛسح ٘ٛد 

(6)
   .45آ٠خ :  عٛسح ٘ٛد 
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  :المخالطة : ثالثًا 

 منذ صغره  يميؿ بطبعو إلى كالطفؿ،  (1)      اإلنساف مدني بطبعو يميؿ إلى حب االجتماع كالمخالطة 

فاجتماع  اآلباء بأكالدىـ بشكؿ دائـ ، حب الجمكس كالحديث إلى كالده ، كيرغب في السماع إلى تكجيياتو ، 

، ليذا ينبغي عمى األب المسمـ أف يعزز   (2)يمنحيـ التأقمـ مع أنفسيـ ، كيعزز عندىـ االستقرار النفسي 

عند أكالده حب االجتماع بو ، كأف ال ينشغؿ عنيـ بالكمية بأم أمر كاف ، فقد كاف األنبياء يجتمعكف بأكالدىـ 

خكتو ، كدينو حتى يمنعكىـ مف االنحراؼ الذم كقع فيو أقكاميـ ، فيذا نكح يرل ابنو في معزؿ  عف أبيو كاإ

 ، فناداه يخشى عميو الضبللة ، كالكقكع في عذاب اهلل الذم سيطاؿ أىؿ الشرؾ ، (3)كأىؿ اإليماف مف قكمو 

َوَناَدى ُنوٌح اْبَنُو َوَكاَن ِفي َمْعِزٍل َيا ُبَنيَّ اْرَكْب َمَعَنا َوًَل َتُكْن َمَع     : " حكاية عنو  ػػػػػػ سبحانو ػػػػػػفقاؿ 

ٍينىبى ًبٍنًت "  كاف ػػػػػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػرىسيكؿ اهلل كىذا  . (4) " اْلَكاِفِرينَ  اًمؿه أيمىامىةى ًبٍنتى زى مّْي كىىيكى حى ييصى

مىيىا ػػػػػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػرىسيكًؿ اهلًل  مى ـى حى ذىا قىا عىيىا، كىاًإ دى كىضى  .   (5) ، فىًإذىا سىجى

      ليذا يتكجب عمى اآلباء مخالطة أكالدىـ ، كتفقد أحكاليـ ، كىذا يؤدم إلى إصبلحيـ ، كزرع الثقة في 

 .نفكسيـ ، كتعزيز االستقرار النفسي عندىـ 
                                                             

(1)
   .5 ، ؿ 1ط ،  يمذيح اتٍ خهذوٌ:  اثٓ خٍذْٚ 

(2)
   .100 ، ؿ يىعىعح انرشتيح انعًهيح نهطفم:  اٌؾبػ 

(3)
:    ، داس ئؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ سوغ انًعاَي في ذفغيش انمشآٌ انعظيى وانغثع انًصاَي : األٌٛعٟ ، ِؾّٛد أثٛ اٌفنً 

   .59 ، ؿ 12د ، ط .  ، د ط. د بيركت ، 

(4)
   .42آ٠خ :  عٛسح ٘ٛد 

(5)
       وزبة اٌقالح  ،  ِقطفٝ د٠ت اٌجغب: رؾم١ك  ، صؽيػ انثخاسي: اٌجخبسٞ ، ِؾّذ ثٓ ئعّبػ١ً أثٛ ػجذ هللا اٌغؼفٟ  

ا١ٌّبِخ :  ، داس اثٓ وض١ش 193 ، ؿ 1 ، ط 494، سلُ ( 16سلُ ) ئرا ؽًّ عبس٠خ فغ١شح ػٍٝ ػٕمٗ فٟ اٌقالح  ، باب(8رقـ )

 . َ 1987/  ٘ـ 1407 ، 3ـــ  ث١شٚد ،  ه 
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 : الحكمة في التوجيو : رابعًا 

أف يأخذ بمبدأ االعتداؿ في تربية أكالده كتكجيييـ ؛ ألف التشدد في تعميـ الكلد مضرة األب       ينبغي عمى 

.   (2)" اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَّْك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة : " يقكؿ  ـــ رؼبٌٝ ـــاهلل  ، ؼ(1)بو 

كمف النماذج األبكية في القصص القرآني التي استخدمت أسمكب الحكمة في التكجيو التربكم ألكالدىـ        

حرصان عمى " َيا ُبَنيَّ " ، حيث أخذ يعظ ابنو ، كيكرر عميو النداء بأسمكب الرقة كالشفقة  (3)" لقماف الحكيـ " 

كليذا  . (5) " َوَلَقْد آَتْيَنا ُلْقَماَن اْلِحْكَمةَ : " ـــ رؼبٌٝ ـــ  قاؿ ، (4)إيمانو كمنفعتو ، فما زاؿ يعظو حتى اىتدل 

 أف يغتنـ فرص القبكؿ كالنشاط عنده حتى ال ػػػػػػ  إذا أراد أف يعظ كلده ، أك يصحح سمككوػػػػػػينبغي عمى األب 

كأف يتغافؿ عف بعض أخطائو ، كال يعاتبو كثيران  حتى ال ييكف عميو  ، (6)يمؿ ، كيضعؼ تأثير مكعظتو 

  ، كأف ال يفرط في داللو حتى ال يتسامى عمى غيره ، كال يقسك عميو (7)" المبلمة ، كأف ال يستبد في عقابو  

                                                             
  . 347 ، ص 1ج  ، مقدمة ابن خمدون :ابف خمدكف  (1)
  .125 آية: النحؿ   سكرة(2)
ىك كلي مف أكلياء اهلل الصالحيف ، اختمؼ في نسبو كعممو ،  أكتي العمـ  كاإلصابة في القكؿ كالعمؿ كالفقو في   :  لقماف (3)

القرطبي )الديف ، ككاف قاضيان مف قضاة بني إسرائيؿ ، كعاش حتى أدرؾ داكد ػػػػػػ عميو السبلـ ػػػػػػ ، كىك ليس نبيان عند الجميكر 
روح    : كاأللكسي  . 346 ، ص 4، ج  تفسير البيضاوي:  كالبيضاكم . 59 ، ص 14، ج  الجامع ْلحكام القرآن: 

 ( .83  ، ص 21ج ،  المعاني
مفاتيح الغيب   : أبك عبد اهللكالرازم ، فخر الديف محمد بف عمر التميمي . 85  ، ص 21ج ،  روح المعاني: األلكسي  (4)

  . 130 ، ص 25ج  ـ ، 2000/  ىػ 1421، 1بيركت ، ط : ، دار الكتب العممية  من القرآن الكريم
   .12آية :  سكرة لقماف (5)
   .54 ىػ ،  ص 1405 ، 3 ، المكتب اإلسبلمي ، بيركت ، ط كيف نربي أطفالنا: االستانبكلي ، محمكد  ميدم  (6)
.  ، د ط ، د تبيركت: دار المعرفة  ، 73 ، ص3 ، جالدين عموم إحياء:  ، محمد بف محمد الغزالي  أبك حامد  الغزالي(7)

  . 347 ،  ص 1 ج،   مقدمة ابن خمدون:  كابف خمدكف  
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يستخدـ معيـ ليذا يتكجب عمى األب ػػػػػػػ مف أجؿ إصبلح أكالده ػػػػػػػ أف   . (1)حتى ال يعيش ذليبلن خامبلن 

. تكجيييـ ، مراعيان  القدرات العقمية عندىـ  في كعدـ الدالؿ المفرط أسمكب الحكمة كالرقة كالميف ، 

 : الدعاء والتضرع : خامسًا 

أف يدعك ألكالده  بالخير رجاء إصبلحيـ ؛ ألف دعاء األب ألكالده مستجاب ، لقكؿ األب        ينبغي عمى 

ثبلثي دعكاتو مستجابات ال شؾ فييٌف دعكةي الكالد ، كدعكةي المسافر ، : " ػػػػػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػ الٌنبي 

فدعاء األب ألكالده لو أىمية كبرل في إصبلح دينيـ ، كمنفعة ليـ في دنياىـ .  (2)" كدعكةي  المظمكـ 

 ـــ رؼبٌٝ ـــكما قاؿ اهلل كاألكالد الصالحكف ىـ قرة عيف آلبائيـ بفضؿ دعاء آبائيـ كتربيتيـ ،  . (3)كأخراىـ 

يَّاِتَنا ُقرََّة َأْعُيٍن : " مثنيان عمى عباد الرحمف     . (4)" َوالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا َىْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرّْ

قدكتنا األنبياء ػػػػػػػػ عمييـ السبلـ ػػػػػػػػ أكثر الناس    كمف يتتبع آيات القرآف الكريـ ، كيقرأ قصصو يجد أف 

، فيذا نبي اهلل إبراىيـ ػػػػػػػػ عميو السبلـ ػػػػػػػػ يدعك اهلل ػػػػػػػ سبحانو  رجاء صبلح ذريتيـ كاستقامتيا تضرعان هلل

ْذ َقاَل ِإْبَراِىيُم َربّْ اْجَعْل َىَذا اْلَبَمَد :" ـــ رؼبٌٝ ـــ كتعالى ػػػػػػػ أف يجٌنبو كذريتو عبادة األصناـ ، كما في قكلو  َواِ 

، كىذا نبي اهلل زكريا ػػػػػػػػ عميو السبلـ ػػػػػػػػ يدعك ربو أف ييب لو ذرية  (5)" آِمًنا َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ َأْن َنْعُبَد اْْلَْصَناَم 

يًَّة َطيَّْبةً : " حكاية  عنو ـــ رؼبٌٝ ـــصالحة ، فقاؿ   ِإنَّكَ   ُىَناِلَك َدَعا َزَكِريَّا َربَُّو َقاَل َربّْ َىْب ِلي ِمْن َلُدْنَك ُذرّْ

                                                             
  .123 ، ص 2ج ،  منيج التربية اْلسَلمية: قطب  (1)
، رقـ الحديث  ( 11رقـ )،  باب دعكة الكالد كدعكة المظمـك   (34رقـ   ) ، كتاب الدعاء سنن ابن ماجو:  ابف ماجو  (2)

 .حديث حسف  : ؽىُ األٌجبٟٔ ػٍٝ ٘زا اٌؾذ٠ش فٟ اٌّز٠ٍخ . 1270 ، ص 2 ، ج 3862
    .73 ، ص 4ج ،  الجامع ْلحكام القرآن: القرطبي  (3)

(4)
   .74آ٠خ : عٛسح اٌفشلبْ  

(5)
  .35آ٠خ : عٛسح ئثشا١ُ٘  



26 
 

ليذا يتكجب عمى األب أف يدعك ليـ رجاء إصبلحيـ ، كال يدعك عمييـ حتى ال  . (1)" َسِميُع الدَُّعاِء 

 . (2)يفسدىـ 
 

    :الصَلح : سادسًا 

سمكؾ طريؽ اليدل ، كاالستقامة في الحاؿ عمى ما يدعك إليو العقؿ ، كالقياـ بحقكؽ اهلل ،      الصبلح ىك 

  . (3)" كالكماؿ في الصبلح منتيى درجات المؤمنيف ، كمتمنى األنبياء كالمرسميف. كحقكؽ العباد 

ـــ  ىذه الصفة  بمفظ صريح في القرآف الكريـ ، فقاؿ اهلل ـــ رؼبٌٝ ـــألىمية صبلح األب ، ذكر اهلل ك       

  ، ككاف يؤدم األمانات كالكدائع (5) ، حيث كاف يتقي اهلل كيخافو (4) "  وكان أبوىما صالحاً  : " عجؾبٔٗ ـــ

ليذا كاف لصبلح األب المسمـ ثمرات كآثار طيبة تعكد عمى األىؿ كاألبناء ك.  (6)إلى أىميا بعد االحتفاظ بيا 
                                                             

  .38آية :  سكرة آؿ عمراف (1)

  .217 ، ص 2 ، ج إحياء عموم الدين:  الغزالي (2)

 ، 551 ، ص 1عدناف دركيش كمحمد المصرم ، ج :  ، تحقيؽكتاب الكميات: الكفكم ، أيكب بف مكسى أبك البقاء  (3)
 .     ط. د ـ ، 1998/ ىػ 1419بيركت ، : مؤسسة الرسالة 

  .82آية  : سكرة الكيؼ  (4)

 اإلماـ أبي محمد بف عاشكر ،   :  تحقيؽ ، الكشف والبيان: الثعمبي ، الثعمبي ، أحمد بف محمد النيسابكرم أبك إسحاؽ  (5)
كالبغكم ، محيي السنة  الحسيف .  ـ  2002/   ىػ 1422 ، 1بيركت ، ط :   ،  دار إحياء التراث العربي  188 ، ص 6ج 

خكانو ، دار طيبة لمنشر كالتكزيع ، ط :  ، تحقيؽ معالم التنزيل: بف مسعكد أبك محمد  /  ىػ 1417 ، 4محمد عبد اهلل النمر كاإ
  . 196 ،  ص 5 ـ ، ج 1997

بيركت ، : محمكد مطرجي ،  دار الفكر .  د :   ، تحقيؽ بحر العموم: السمرقندم ، أبك الميث نصر بف محمد بف إبراىيـ  (6)
 ، دار تفسير مقاتل بن سميمان: كالبمخي ، أبك الحسف مقاتؿ بف سميماف بف بشير . ت .  ، د 35 ، ص 2ط ، ج . د 

   .299 ، ص 2 ـ ، ج 2003/  ىػ 1424 ، 1بيركت ، ط : الكتب العممية 
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كليذا كاف يقكؿ الفقيو التابعي  . (2)" بصبلحو تحفظ ذريتو ، كتككف في ستر مف اهلل كعافية ، ؼ (1)في الدنيا 

: إني ألزيد في صبلتي مف أجمؾ ؛ رجاء أف أيٍحفىظى فيؾ ، كيتمك ىذه اآلية : لكلده   (3 ) "سعيد بف المسٌيب " 

ليذا يتكجب عمى األب أف يككف صالحان رجاء صبلح أكالده حتى يككنكا  في  . (4) (ككاف أبكىما صالحان  )

 .ستر مف اهلل كعافية 

 

 

 

 

 

 

 .

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .                                                                                                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                           

                                                             
    .251 ، ص 3ج ،  إحياء عموم الدين: الغزالي  (1)

    .435 ، ص 3، ج  فتح القدير: الشككاني  (2)

جمع بيف .  ىك سعيد بف المسيب بف حزف أبك محمد المخزكمي القرشي ، سيد التابعيف ، كأحد الفقياء السبعة بالمدينة (3)
 .تكفي بالمدينة. ككاف أحفظ الناس ألحكاـ عمر بف الخطاب كأقضيتو ، حتى سمي راكية عمر. الحديث كالفقو كالزىد كالكرع 

 ،  دار صادر 121 ػػػػػػػ 119 ، ص 5الطبقات الكبرل ، ج : ابف سعد ، محمد بف سعد بف منيع أبك عبداهلل البصرم الزىرم )
 ، دار العمـ 102 ،  ص 3، ج اْلعَلم : الزركمي ، خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس ك. ت . بيركت ، د : 

 . ( ـ 2002 ، 15لممبلييف ، ط 
بيركت ،    :  ، دار الكتب العممية البحر المديد: ابف عجيبة ، أحمد بف محمد بف الميدم الشاذلي الفاسي ، أبك العباس  (4)

   .267 ، ص 2ج  ط ،. ، د  ـ 2002/  ىػ1423 ، 2ط 
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 :مكانة اْلب في اْلسَلم : المبحث الثاني 

مكانة األب ، فأعطاه حؽ رئاسة األسرة ، كالقكامة عمييا ، كأكجب عمى األكالد   لقد رفع اإلسبلـ مف 

 :ليذا جاء ىذا المبحث ليبيف ىذه المكانة كالدكر ، كجاء في مطمبٍيف .  كالزكجة طاعتو في المعركؼ 

 

 

 .  (أم أوًلده)مكانة اْلب عند زوجتو : المطمب اْلول 

 

 

. مكانة اْلب عند أوًلده : المطمب الثاني 
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: (أم أوًلده ) مكانة اْلب عند زوجتو : المطمب اْلول 
 

 أعطاه القكامة ـــ رؼبٌٝ ـــأكجب اإلسبلـ عمى المرأة أف تعمك مف مكانة زكجيا كرب أسرتيا ؛ ألف اهلل لقد    

ـــ رؼبٌٝ ـــ ، في األسرة ، كىي كسيمة إدارية ، يترتب عمييا الطاعة في القكؿ كالفعؿ في غير معصية اهلل 

كىذه المكانة لؤلب ، كرب األسرة تقكـ عمى أسس إسبلمية ، .   حيان كميتان حتراموايتكجب عمى المرأة ككذلؾ 

 :لف ييتز كيانيا ، كمف ىذه األسس في أسرتيا ، كتحقؽ االستقرار مإذا عرفت المرأة ىذه األسس فإنو س
 

: في البيت القوامة :  أوًًل 

كمنو القياـ عمى أىؿ البيت كتدبير  كًمبلكو ، ، كًعماده ، األمر نظاـ ، كىك مف الًقكىاـ:     الًقكامة لغة 

 . (1)شؤكنيـ 
 

 ، (4) ، مف خبلؿ األمر كالنيي (3) ، كتسيير شؤكف األسرة (2)الكالية عمى الرعية :    القكامة اصطبلحان 

الرَّْجاُل َقوَّاُموَن َعَمى  : " ػػػػػػػػ سبحانو ػػػػػػػػ قاؿ اهلل كليذا  . ( 5)كالذب عنيا ، كتقديـ النفقة كالكسكة كالمسكف ليا 

                                                             
بيدم  . 496 ، ص 12 ، ج لسان العرب:  ابف منظكر(1)   . 313ص   ، 33 ،  ج تاج العروس من جواىر القاموس: كالزَّ

البحر : كابف عجيبة   .23 ، ص 5، ج روح المعاني : األلكسي ك  .184 ، ص 2، ج  تفسير البيضاوي:  البيضاكم (2)
    .59 ، ص 2ج  ، المديد

    .53 ، ص 5، ج التفسير المنير : الزحيمي   (3)

   .23 ، ص 5 ج ، روح المعاني : األلكسي (4)

   .694 ، ص 1ج،  فتح القدير: الشككاني  (5)



30 
 

َل المَُّو َبْعَضُيْم َعَمى َبْعٍض َوِبَما َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِيْم  فالقكامة ىي أف يكفر الرجؿ ألىمو .  (1)" النَّْساِء ِبَما َفضَّ

  . (2)كأكالده كؿ أسباب الحياة ، كيعٌمميـ أمكر دينيـ 

   كلقد اختص األب ػػػػػػػ ككنو رجبلن ػػػػػػػ بالقكامة في إدارة شؤكف األسرة ؛ كذلؾ يعكد إلى سببيف كمقكميف 

: أساسيف ، كىما 

مىى بىٍعضو  )فالقكامة في شطر اآلية  : المقوم الوىبي: السبب اْلول  ييـٍ عى ؿى المَّوي بىٍعضى يرجع  (ًبمىا فىضَّ

 ؛ كذلؾ (3) لمرجؿ  التفضيؿ فييا إلى العمـ كالقدرة ، كبيما أيككؿ شرؼ النبكة كاإلمامة كالكالية كالجياد كنحكىا

لما فٌضمو اهلل بو مف التبصر في العكاقب ، كالنظر في األمكر بعقبلنية أكثر مف المرأة التي جيزىا اهلل 

 . (5) " َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُىَما َفُتَذكَّْر ِإْحَداُىَما اْْلُْخَرى: " كفي ذلؾ يقكؿ اهلل ػػػػػػػػ سبحانو ػػػػػػػػ   .(4)بعاطفة األمكمة 

كىذا المقكـ الكىبي لمرجؿ يؤكده العمـ الحديث لكجكد فكارؽ كاختبلؼ بيف الجنسيف في الدماغ ناشئة عف 

أسباب ىرمكنية كعضكية تؤثر في تككيف المخ بعيدان عف األسباب البيئية ، أك االجتماعية ، كىك سبب مف  
                                                             

(1)
   .34آ٠خ : عٛسح إٌغبء  

(2)
 ، 1ػّبْ ، ه : ، عّؼ١خ اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌمشآْ اٌىش٠ُ انمىايح في ضىء انمشآٌ انكشيى وانغُح انُثىيح:  وٙٛط ، سؽ١ذ 

   .59 َ ، ؿ 2007  / ىػػ  1428

(3)
: ٚأثٛ ؽفـ ، ػّش ثٓ ػٍٟ اثٓ ػبدي اٌذِؾمٟ اٌؾٕجٍٟ .  71 ، ؿ 10 ، ط يفاذيػ انغية يٍ انمشآٌ انكشيى : اٌشاصٞ 

ث١شٚد ، : اٌؾ١خ ػبدي أؽّذ ػجذ اٌّٛعٛد ٚاٌؾ١خ ػٍٟ ِؾّذ ِؼٛك ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ :  ، رؾم١ك المباب في عموم الكتاب

  . 136 ،  ؿ 3ط  َ ، 1998/  ٘ـ 1419، 1ه 

(4)
 .    24 َ ، ؿ 2000/  ٘ــ 1421 ، 1 ، ِإعغخ اٌشعبٌخ ، ه يشكض انًشأج في انؽياج اإلعالييح:  اٌمشمبٚٞ ، ٠ٛعف 

   .59 ، ؿ  في ضىء انمشآٌ انكشيى وانغُح انُثىيحالقوامة: ككيكس 

(5)
  .282آ٠خ :  عٛسح اٌجمشح 
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 . (1)أسباب قكامة الرجؿ ، كقدرتو عمى إدارة األسرة 

ًبمىآ أىٍنفىقيكٍا ًمٍف  ): كقد بيف اهلل  ػػػػػػػػ سبحانو ػػػػػػػػ ذلؾ بقكلو .   كىك النفقة :المقوم الكسبي : السبب الثاني  كى

، فٌبيف أف القكامة كالتفضيؿ ىك بسبب ما ألـز  بو  الرجؿ  مف  بداية تككيف األسرة مف دفع المير ،  (أىٍمكىاًلًيـٍ 

التصرؼ  يمنعيا مف عمى الرجؿ ، ألنيا محبكسة فنفقة المرأة كاجبة ؛ . (2)ثـ الرعاية كالنفقة كالكسكة 

، فالمرأة ال تمكَّف مف الخركج لمكسب ، لككنيا عاجزة بأصؿ الخمقة  (3)الصحيح  كاالكتساب بحكـ العقد

َوَعَمى : " ـــ رؼبٌٝ ـــ  ؛  ليذا قاؿ اهلل (4)عف طاعتو بغير حؽ سقطت نفقتيا  لضعؼ بنيتيا  ، فإف امتنعت

كما جاءت ىذه القكامة إال رمزان مف رمكز تكريـ المرأة ،  . (5)" ِباْلَمْعُروِف  اْلَمْوُلوِد َلُو ِرْزُقُينَّ َوِكْسَوُتُينَّ 

 قفقد أكدت الدراسات أف انعداـ التغطية المالية بسبب انعداـ اإلنفاؽ عمى المرأة أك إىماؿ  .(6)كصكف كرامتيا 

                                                             
ـ ، 1999/ ىػ 1419 ، 1القاىرة ، ط :  ، دار الصفكة لمتكزيع كالنشرلمن القوامة في البيت:  الشريؼ ، عصاـ بف محمد (1)

  .79 ػػػػػػػػ 77ص 

ككزارة األكقاؼ كالشئكف .  24 ، ص 5 ج ، روح المعاني : األلكسيك . 694 ، ص 1ج ،  فتح القدير: الشككاني  (2)
الحاوي في :  كالماكردم ، عمي بف محمد أبك الحسف  . 78 ، ص 34 ، ج الموسوعة الفقيية الكويتية: اإلسبلمية الككيتية 

 ،     التفسير المنير: الزحيمي ك.  ـ 1994/  ىػ 1414 ، 1 ، دار الكتب العممية ، ط 596 ، ص 94 ، ج فقو الشافعي
   .321 ، ص2ج 

،   5 ، تحقيؽ ىبلؿ مصيمحي مصطفى ، ج كشاف القناع عن متن اْلقناع:  ، منصكر بف يكنس بف إدريس  البيكتي(3)
  . ىػ 1402بيركت  ، : دار الفكر،  460ص 

ٍيًمٌي ، كىٍىبىة  (4)   .ت .   ، د 4دمشؽ ، ط :  ،  دار الفكر 89 ، ص 9 ، جي الِفْقُو اْلسَلميُّ وأدلَُّتو: الزُّحى

   .233آية  :البقرة   سكرة(5)

  . 361 ، ص1 ، جالتفسير المنير: الزحيمي  (6)
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  .  (1)" قد يككف ذريعة إلى ارتمائيا في حمأة الرذيمة 

 قكامة الرجؿ عمى المرأة في األسرة ىي تشريؼ أدبي يقصد بو ربط أف ىذيف المقكميف  كيستخمص مف   

 النظاـ العائمي بمحكر يدكر حكلو ، كال يراد بو االستبداد ، أك االحتقار لممرأة ، بؿ ىي في الحقيقة مف باب 

 ، كىي بذلؾ كسيمة تنظيمية ضركرية لتحقيؽ األمف (2)" كضع الشخص المناسب في المكاف المناسب " 12

كاالستقرار لؤلسرة كالمجتمع ، كقد حٌممت الرجؿ تبعاتيا ؛ ألنو المؤىؿ ليذه الكظيفة ؛ نظران لما مٌيزه اهلل  بو 

كلك أيعطيت المرأة إدارة األسرة كحدىا الىتزت سمطة القكامة في األسرة   . (3)مف مقكمات في العقؿ كالجسـ 

، كألصبحت ىذه األسرة في تخبط كفساد دائمٍيف ، كلشعرت بالحرماف كالنقص كالقمؽ كقمة السعادة ، كلنشأ 

ليذا حٌمؿ اإلسبلـ الرجؿ  . (4)األكالد غير أسكياء في تككينيـ العصبي كالنفسي ، كفي سمككيـ العممي 

مسؤكلية الرعاية لؤلسرة مف النفقة ، كالكسكة ، كحسف العشرة ، كما حٌمؿ المرأة مسؤكلية رعاية بيت زكجيا 

كمكـ راع ، كمسؤكؿ عف رعيتو ، كاإلماـ راع ، :" ػػػػػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػ   ، فقاؿ رسكؿ اهلل(5)كأبنائيا 

كمسؤكؿ عف رعيتو ، كالرجؿ راع في أىمو ، كمسؤكؿ عف رعيتو ، كالمرأة في بيت زكجيا راعية ، كمسؤكلة 

                                                             
   .98 ، ص القوامة في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية:  كيكس (1)

، 1القاىرة ، ط :  ، مكتبة كىبة 26 ، ص 3 ، ج موسوعة اْلسرة تحت رعاية اْلسَلم ، حقوق الزوجية:  صقر ، عطية (2)
  . ـ 2003/  ىػػ 1424

   .23  ، ص القوامة في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية:  رشيد (3)

   .652 ، ص 2ج  ،ت .  ، د ط. د القاىرة ، :  ، دار الشركؽ في ظَلل القرآن: إبراىيـ حسيف قطب ، سيد ،  (4)

الرياض،  : مكتبة اإلماـ الشافعي ،  429 ، ص 2 ، ج التيسير بشرح الجامع الصغير:  المناكم ، زيف الديف عبد الرؤكؼ (5)
 ، 49 ، ص 5احمد عبد السبلـ ، ج :  ، تحقيؽفيض القدير:  كالمناكم ، محمد عبد الرؤكؼ . ـ 1988/  ىػ 1408 ، 3ط 

  . ـ 1994/  ىػ 1415، 1بيركت ، ط : دار الكتب العممية 
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.   (1)" عف رعيتيا 

:  الطاعة في غير معصية اهلل  : اً ثاني

 ، لقكؿ (2)كاجبة باتفاؽ الفقياء    تظير مكانة رب األسرة عند زكجتو مف خبلؿ طاعتيا لو ، كىذه الطاعة 

لك أمرت أحدان أف يسجد ألحد ألمرت المرأة أف تسجد لزكجيا مف : " ػػػػػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػ الرسكؿ 

 ؛ ألنو القٌكاـ عمييا ، كتطيعو في (4)كفيو دليؿ عمى عظـ حؽ الزكج عمى زكجتو  . (3)" عظيـ حقو عمييا 

  . (5)" إنما الطاعة في المعركؼ : "  لقكؿ الرسكؿ ػػػػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػ ،المعركؼ 

  كمف عبلمات احتراـ المرأة لزكجيا ، أف تطيعو كال تغضبو في حؽ مف حقكقو كحقو في الجماع ، لقكؿ

َُ ـــالرسكؿ  َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ تَّى تيٍصًبح  : " ـــ َفٍَّٝ هللاَّ ٍكًجيىا لىعىنىتيىا اٍلمىبلىًئكىةي حى  . (6)" ًإذىا بىاتىًت اٍلمىٍرأىة ىىاًجرىة ًفرىاشى زى

                                                             
 ،     2600، رقـ الحديث  (8رقـ )، باب تأكيؿ مف بعد كصية  (59رقـ ) ،  كتاب الكصايا صحيح البخاري: البخارم  (1)

    .1010 ، ص 3ج 

   .313 ، ص 41 ، ج الموسوعة الفقيية الكويتية:  كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية الككيتية (2)

  أحمد محمد شاكر كآخركف ، كتاب الرضاع: ، تحقيؽ  سنن الترمذي: الترمذم ، محمد بف عيسى أبك عيسى السممي  (3)
دار إحياء التراث  ، 465 ، ص 3 ، ج 1159، رقـ الحديث  (10رقـ )، باب ما جاء في حؽ المرأة عمى زكجيا  (10رقـ )

  . صحيح حسف: حكـ األلباني عمى الحديث في المذيمة . ت . بيركت ، د : العربي 

   . 203، ص1، ج عمدة القاري :  العيني (4)

 ، رقـ (4رقـ )باب السمع كالطاعة لئلماـ ما لـ تكف معصية ( 97رقـ )كتاب األحكاـ  ، البخاري صحيح  : البخارم(5)
   .2612 ، ص 6 ج ، 6726  الحديث

ٍكًجيىا   (17رقـ ) ، كتاب النكاح صحيح مسمم:  مسمـ (6)  ،   3611 الحديث  رقـ، (20رقـ )، باب تىٍحًريـً اٍمًتنىاًعيىا ًمٍف ًفرىاًش زى
   .156 ، ص 4ج 
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: في البيت   (1)القرار : ثالثًا 

 منو إال بإذنو ، أك لضركرة شرعية ال غنىاء ًلممىرأىًة    يتكجب عمى الزكجة كأـ األكالد أف تمـز بيتيا ، كال تخرج

ٍف يىقيكـ بيا ؛ كزيارة األرحاـ كقضاء الحاجة كغيرىا ، كأف تمتـز عند خركجيا اآلداب  عنيا ، كال تجد مى

 .  (3)"  َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ  : "ـــ رؼبٌٝ ـــاهلل ، ليذا قاؿ  (2)، كأف تأمف عمى نفسيا الفتنة   الشرعية

  :عمى زوجيا   (4)الحداد : رابعًا 

ترؾ :  ، كمنيا أربعة أشير كعشران     يتكجب عمى الزكجة االحتداد عمى زكجيا كأب أكالدىا بعد مكتو 

 ، لقكلو (5)الطيب كالزينة كالكحؿ كالحناء كالثياب المصبكغة بألكاف الزينة كاألحمر كاألصفر في فترة عدتيا 

  كلقكؿ ،(6)" َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َيَتَربَّْصَن ِبَأْنُفِسِينَّ َأْرَبَعَة َأْشُيٍر َوَعْشًرا  :  " ـــ رؼبٌٝ ـــ

َُ ـــالرسكؿ  َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ال يحؿ المرأة تؤمف باهلل كاليكـ اآلخر أف تحد عمى ميتو فكؽ ثبلث  : " ـــ َفٍَّٝ هللاَّ

  .(7)" إال عمى زكج ، فإنيا تحد عميو أربعة أشير كعشران 
                                                             

تفسير القرآن  : ابف كثيرك . 82 ، ص 5 ، ج لسان العرب: منظكر ابف ). المكث كاالستقرار فيو :  القرار في البيت (1)
 ( . 409 ، ص 6ج  ، العظيم

  .109 ػػػػػػػ 107 ، ص 19 ، ج الموسوعة الفقيية الكويتية:  كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية الككيتية (2)
  .33آية :  سكرة األحزاب (3)

كالسنيكي ،   .140 ، ص 3 ، ج لسان العرب: منظكر ابف ). لبس ثياب المآتـ السكاد ، كترؾ النساء لمزينة :  الحداد (4)
 ، دار الكتب 402 ، ص 3محمد محمد ،  ج . د : زكريا بف محمد بف زكريا األنصارم ، زيف الديف أبك يحيى ، تحقيؽ 

  .( ـ 2000/  ق 1422 ،  1بيركت ، ط: العممية 
(5)

 
)

ْ٘جَخ   َٚ  ، ّٟ َؽ١ٍِْ    .625 ، ؿ 9 ، ُط انفِْمهُ اإلعالييُّ وأدنَّرُه: اٌضُّ

(6)
  .234آ٠خ :  عٛسح اٌجمشح 

، رقـ الحديث    (30رقـ )باب حد المرأة عمى غير زكجيا ،  (29رقـ )كتاب الجنائز  ،  صحيح البخاري: البخارم  (7)
    .430 ، ص 1 ، ج 1221
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: مكانة اْلب عند أوًلده : المطمب الثاني 

األكالد بر اآلباء كاإلحساف إلييـ ، كطاعتيـ في غير معصية اهلل ، كاإلنفاؽ عمييـ ،  اإلسبلـ عمى     أكجب

كمعاممتيـ بالحسنى ، كاالستغفار كالدعاء ليـ ، كعدـ اإلساءة إلييـ ، كنيى عف مقابمة سيئاتيـ بالسيئات 

مع اٌغالَ ـــ  ـــ ػ١ٍٗ ئثشا١ُ٘حتى لك كانكا مشركيف ، كذكر القرآف الكريـ ذلؾ في قصصو ، كما في قصة 

بالحجارة ، فكاف رده  حيث دعا أباه إلى اإليماف باإلحساف ، فأغمظ عميو أبكه ، كىدده بالرجـ" آزر" أبيو 

 َقاَل َأَراِغٌب َأْنَت َعْن آِلَيِتي َيا : " ، كما قاؿ اهلل ػػػػػػػػػػ تعالى ػػػػػػػػػ في ذلؾ (1 )عمى أبيو بالسبلـ كاالستغفار

  . (2) " َقاَل َسََلٌم َعَمْيَك َسَأْسَتْغِفُر َلَك َربّْي ِإنَُّو َكاَن ِبي َحِفيِّا* ِإْبَراِىيُم َلِئْن َلْم َتْنَتِو َْلَْرُجَمنََّك َواْىُجْرِني َمِميِّا 

َربََّنا اْغِفْر ِلي : " قاؿ اهلل ػػػػػػػػػػ تعالى ػػػػػػػػػ عمى لسانو ؼ ، َيْوَم اْلِحَسابُ كحبان في أبكٍيو دعا اهلل أف يغفر ليما 

 . (3) ( " َوِلَواِلَديَّ َوِلْمُمْؤِمِنيَن َيْوَم َيُقوُم اْلِحَسابُ 

    مكانة اآلباء عند األكالد تظير في االلتزاـ بحقكقيـ ، كالقياـ ببرىـ أثناء الحياة ، كبعد المكت ، كتقسـ 

 :إلى مطمبيف 
 

. مكانة اآلباء كحقكقيـ أثناء الحياة  :  المطمب األكؿ 
 

.  مكانة اآلباء كحقكقيـ بعد المكت : المطمب الثاني  

 

                                                             
.  19 ، ص 4 ، ج تفسير البيضاوي:  البيضاكم (1)
  . 47 ػػػػػ 46آية  :  سكرة مريـ (2)
   .41آية  : سكرة إبراىيـ (3)
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  : مكانة اآلباء وحقوقيم أثناء الحياة  : المطمب اْلول 
 

  إذا أصبحا أثناء الحياةأكجب اإلسبلـ عمى األكالد بر األبكيف ، كاإلحساف إلييما ، كالعناية بيما      لقد 

كأف يتعاممكا معيما بحناف كتكاضع كتعامؿ األبكة في الصغر ، كتعامؿ الطير في احتضانو في كنفيـ ، 

فبل يتضجر مما يستقذر منيما ، كيستثقؿ مف  عمييما ،  الحاؿ تغيّْرألنيا فترة ت؛  عند الًكبىرلفراخو خاصة 

ا َيْبُمَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر   َوَقَضى َربَُّك َأًلَّ َتْعُبُدوا ِإًلَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا: "رؼبٌٝ ـــ   ـــقاؿؼ ، (1)مؤنتيما  ِإمَّ

َأَحُدُىَما َأْو ِكََلُىَما َفََل َتُقْل َلُيَما ُأفٍّ َوًَل َتْنَيْرُىَما َوُقْل َلُيَما َقْوًًل َكِريًما  َواْخِفْض َلُيَما َجَناَح الذُّلّْ ِمَن الرَّْحَمِة 

مف عقكؽ الكالديف  ٚعٍُ ـــ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ ـــليذا حذر الرسكؿ  . (2)" َوُقْل َربّْ اْرَحْمُيَما َكَما َربََّياِني َصِغيًرا 

ـى :"  فقاؿ عند الكبر ، ـى أىٍنفيوي  رىًغ ـى أىٍنفيوي ، ثيَـّ رىًغ ٍف يىا رىسيكؿى المًَّو ؟  قىاؿى :  ًقيؿى ، أىٍنفيوي ، ثيَـّ رىًغ ٍف أىٍدرىؾى : مى مى

نَّةى  ًؿ اٍلجى ـٍ يىٍدخي دىىيمىا أىٍك ًكمىٍيًيمىا ، ثيَـّ لى   .  (3)" كىاًلدىٍيًو ًعٍندى اٍلًكبىًر أىحى

 

 ، كالطاعة ، الصحبة ، كحسف كالمطؼ ، كالمبرة الصمة ،:  في اإلسبلـ لو معافو كثيرة ؛ فيك يعني البر   ك

   . (4)الخمؽ  حيسف مجامع ىي األمكر كميا كىذه

 
                                                             

 . 439 ، ص 3ج ،  تفسير البيضاوي: البيضاكم ك  .244 ػػػ 241 ، ص10 ، ج القرآن ْلحكام الجامع  : القرطبي(1)
 .  312  ، ص3 ، جالقدير فتح  :كالشككاني

   .24 ػػػ 23 اآلية : اإلسراء   سكرة(2)

دىىيمىا  ، (46) كتاب البر كالصمة كاآلداب ، صحيح مسمم: مسمـ  (3) ٍيًو أىٍك أىحى ـى أىٍنؼي مىٍف أىٍدرىؾى أىبىكى     ،  8، ج ( 3) باب رىًغ
   .6675 ، رقـ الحديث 5ص 

دار إحياء التراث ، 111، ص 16 ج ، شرح النووي عمى صحيح مسمم: أبك زكريا يحيى بف شرؼ بف مرم النككم ،   (4)
  . ىػػ 1392 ، 2بيركت ، ط : العربي 
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: كمظاىر بر اآلباء في اإلسبلـ أثناء الحياة ما يمي  

  :طاعتيم  في غير معصية اهلل : اْلول 

رضائيما كمكافقتيما      يتكجب عمى األكالد طاعة  ، كذلؾ إلدخاؿ السركر (1)أىغراضيما  عمى األبكيف كاإ

 في اٌغالَ ـــ ـــ ػ١ٍٗ "إبراىيـ " استشاره أبكه  قد أجاب أباه لمَّا اٌغالَ ـــ ـــ ػ١ٍٗ ، فيذا إسماعيؿ (2)عمييما 

ؤيا رآىا في المناـ أنو يذبحو امتثاالن ألمر اهلل  بإيماف  اٌغالَ ـــ ـــ ػ١ٍٗ إسماعيؿ فكاف رد  ،رؼبٌٝ ـــ ـــري

ـــ  ، كما قاؿ اهلل (3)اهلل ، كالرضا بقضائو  ألمر ، كاالمتثاؿ كالتكقير الصابر المطيع ، كبأسمكب التعظيـ

اِبِرينَ : "عمى لسانو  عجؾبٔٗ ـــ     لكف ىذه. (4)"  َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء المَُّو ِمَن الصَّ

نما ، مطمقة عمياء الطاعة لؤلبكيف ليست  ؛ ألٌف (5)كتعاليمو  الشرع أحكاـ مع منسجمة كاعية طاعة ىي كاإ

 : رؼبٌٝ ـــ ـــ ، ليذا قاؿ اهلل (6) أك الشرؾ باهلل الكصية باإلحساف إلى الكالديف ال تقتضي طاعتيما في السكء

ْنَساَن ِبَواِلَدْيوِ " ْيَنا اْلِْ ْن َجاَىَداَك ِلُتْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِو ِعْمٌم َفََل ُتِطْعُيَما   َوَوصَّ فالقياـ  . (7)" ُحْسًنا َواِ 

 .بطاعة اآلباء في غير معصية اهلل  يعتبر حقان مف حقكقيـ ، كمظيران مف مظاىر برىـ 

                                                             
    .2616 ، ص1 ، جالقرآن ْلحكام الجامع  : القرطبي(1)
   .30 ، ص 5 ، الكالداف كاألقربكف ، ج موسوعة اْلسرة تحت رعاية اْلسَلم:  عطية (2)
الشيخ عمي محمد - الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد :   ، تحقيؽ البحر المحيط :حياف ، محمد بف يكسؼ األندلسي   أبك(3)

  .281 ، ص 5 ـ ، ج 2001/  ىػ 1422 ، 1بيركت ، ط: معكض ، دار الكتب العممية 
  . 102 اآلية :الصافات   سكرة(4)
  .ـ  1989،  2 عماف ، ط: الحديثة  الرسالة  ، مكتبة55، ص 1 ، ج اْلسَلم في اْلسرة نظام: محمد   عقمة ،(5)
   .138 ، ص 20ج ، التحرير والتنوير: كابف عاشكر  . 309  ، ص 4 ، ج تفسير البيضاوي:  البيضاكم (6)
   .8 آية :العنكبكت   سكرة(7)
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:   اْلنفاق عمى اآلباء : الثاني 

 ، (1)     يتكجب عمى األكالد اإلنفاؽ عمى أبكٍييـ ، كتقديـ كؿ ما يحتاجكنو ، مع اتحاًد الدّْيف كاختبلفو 

 ، كيكفييما مف طعاـ كشراب كغيرىما مف متطمبات الحياة ، كىذا مف (2)كتقديـ كؿ ما يحتاجكنيما مف ماؿ 

 بو  ، كيشمؿ كؿ ما ىك معركؼ ليما فعمو ، كمشركع  في دينيما ـــ رؼبٌٝ ـــالمعركؼ الذم أكصانا اهلل 

ْنَيا َمْعُروًفا: "  لقكؿ اهلل ػػػػػػػػػ تعالى ػػػػػػػػػ (3)أكمو أك شربو إف كانا غير مسممٍيف   ، كلقكؿ (4) " َوَصاِحْبُيَما ِفي الدُّ

يد المعطي العميا ، كابدأ بمف تعكؿ أمؾ كأباؾ كأختؾ كأخاؾ ثـ أدناؾ  : " ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ هللا ـــ فٍّٝالرسكؿ 

ف كانكا كافريف فاإلنفاؽ عمى اآلباء . (5)" أدناؾ      .يعتبر حقان مف حقكقيـ ، كمظيران مف مظاىر برىـ  كاإ

:  المعاممة الحسنة : الثالث 
 

البر كالكفاء ،    ، كىذا مف باب يتكجب عمى األكالد معاممة آبائيـ عند الكبر كالضعؼ معاممة حسنة       

 َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك  : "تعالى ػػػػػػػػػ ـــ  ، لقكؿ اهلل (6)كرد الجميؿ ، كالمكافأة كالشكر ليما عمى حسف الرعاية 
                                                             

(1)
ث١شٚد ، :   ، ِإعغخ اٌشعبٌخ 547 ، 5 ، ط صاد انًعاد في هذي خيش انعثاد:  اثٓ ل١ُ اٌغٛص٠خ ، ِؾّذ ثٓ أثٟ ثىش ثٓ أ٠ٛة 

  . َ 1994/ ٘ـ 1415 ، 27اٌى٠ٛذ ، ه  : مكتبة المنار اإلسبلمية

(2)
 ،         3، ط أثٛ ر١ُّ ٠بعش ثٓ ئثشا١ُ٘ : رؾم١ك  ، ششغ صؽيػ انثخاسي: ػٍٟ ثٓ خٍف اٌجىشٞ أثٛ اٌؾغٓ اثٓ ثطبي ،  

التيسير بشرح الجامع    : المناكم ك.  ـ 2003/  ىػ 1423 ، 2الرياض ،  ط : مكتبة الرشد : دار النشر  ، 544ص 
  .410 ، ؿ 2، ط  الصغير

(3)
 .106 ، ؿ 21، ط انرؽشيش وانرُىيش :  اثٓ ػبؽٛس

(4)
  .15آ٠خ : عٛسح ٌمّبْ  

(5)
ثبة  ثبة ، (23سلُ )وزبة اٌضوبح ػجذاٌفزبػ أثٛ غذح ، : رؾم١ك  ، عٍُ انُغائي: أؽّذ ثٓ ؽؼ١ت أثٛ ػجذ اٌشؽّٓ إٌغبئٟ ،  

/  ٘ــ 1406 ، 2 ؽٍت ، ه:المطبكعات اإلسبلمية ِىزت   ،61 ، ص 5 ، ج 2232، رقـ الحديث ( 51رقـ)أيتيما اليد العميا 

 . صحيح حسف: حكـ األلباني عمى ىذا الحديث في المذيمة .  َ 1986

   .54 ، ص 15 ، ج التفسير المنير: الزحيمي  (6)
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(1)" ِإَليَّ اْلَمِصيُر 
ْحساُن " :  ، ٚلبي ـــ عجؾبٔٗ ـــ  ْحساِن ِإًلَّ اْلِْ (2) "َىْل َجزاُء اْلِْ

كالمعاممة الحسنة مع  .   

 :اآلباء ليا مظاىر يتكجب عمى األكالد معرفتيا ، مف أىميا ما يمي 
 

  يحـر عمى األكالد إسماع األبكٍيف مف األقكاؿ السيئة كالخفية التي فييا أدنى تبٌرـ ، أك :عدم التأفف : أوًًل 

:    ـــ عجؾبٔٗ ـــ  ، ليذا قاؿ (3)تأفؼ ، أك إظيار االستقذار مما ينشأ عف حالة ضعفيما كالغائط أك البكؿ 

  .(5)"  (4)َفَل َتُقْل َلُيما ُأفٍّ " 

ظيار المخالفة ليما في القكؿ ، أك التكذيب   ال:عدم الزجر : ثانيًا  يجكز لؤلكالد إغبلظ القكؿ لؤلبكيف ، كاإ

  .(7)" َوًَل َتْنَيْرُىَما : " ـــ رؼبٌٝ ـــ  ، لقكلو (6)كنحكىما فيما ال يعجبيـ مف تصرفاتيما 

مع األبكٍيف باألسمكب المٌيف المقركف بأمارات  يتكجب عمى األكالد أف يتحدثكا: الخطاب اليادئ المين : ثالثًا 

ـــ  ، لقكلو (8)، كال يتكمـ معيما إال مثؿ كبلـ العبد المذنب لسيده  (يا أبتاه ، يا أماه  )التكقير ، فينادييما 

 .  (9) " َوُقْل َلُيما َقْوًًل َكِريماً  : " رؼبٌٝ ـــ

 حيث ينبغي أف يعامؿ األكالد األبكٍيف معاممة أشبو بحاؿ الطائر إذا ضـ  :التواضع والتعامل بالرحمة : رابعًا  

                                                             
(1)

  . 14 آ٠خ  :ٌمّبْ  عٛسح

(2)
   .60آ٠خ : عٛسح اٌشؽّٓ 

(3)
انرفغيش : اٌضؽ١ٍٟ ٚ . 152 ، ؿ 20 ، ط يفاذيػ انغية:  ٚاٌشاصٞ . 242 ، ؿ 10، ط  انعايع ألؼكاو انمشآٌ: اٌمشهجٟ  

   .54 ، ص 15، ج المنير
(4)

  .153 ، ؿ 1ط   ،كراب انكهياخ:  اٌىفٛٞ  

(5)
  .23آ٠خ  :  عٛسح اإلعشاء 

(6)
   .54، ؿ 15، ط انرفغيش انًُيش: اٌضؽ١ٍٟ ٚ . 152 ، ؿ 20 ، ط يفاذيػ انغية:  اٌشاصٞ 

(7)
  .23آ٠خ  :  عٛسح اإلعشاء 

(8)
  .54 ، ؿ 15، ط انرفغيش انًُيش: اٌضؽ١ٍٟ ٚ . 152 ، ؿ 20 ، ط يفاذيػ انغية:  اٌشاصٞ 

(9)
   .23آ٠خ  :  عٛسح اإلعشاء 
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  . (2) " َواْخِفْض َلُيما َجناَح الذُّلّْ ِمَن الرَّْحَمةِ : "  ـــ رؼبٌٝ ـــ  ، لقكلو(1)إليو فراخو في التذلؿ كالرعاية 
 

ينبغي عمى الكلد أف يستغفر ألبكٍيو ، كيدعك ليما بالرحمة في حاؿ  :اًلستغفار والدعاء بالرحمة : خامسًا 

 ـــ رؼبٌٝ ـــكقاؿ اهلل  . (4)" َوُقْل َربّْ اْرَحْمُيَما َكَما َربََّياِني َصِغيرًا  : " ـــ رؼبٌٝ ـــ ، لقكلو (3)الكبر ، كعند الكفاة 

 .     (5)" َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإْبرَاِىيَم ِْلَِبيِو ِإًلَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَىا ِإيَّاُه َفَممَّا َتَبيََّن َلُو َأنَُّو َعُدوّّ ِلمَِّو َتَبرََّأ ِمْنُو : " 

ػػػػػػػػ أف يحتـر أبكٍيو ، كيعرؼ مكانتيما ، كىذا ما فعمو يكسؼ  يتكجب عمى االبف :اًلحترام والتكريم : سادسًا 

استقبميما كأعياف الببلد كأشرافيـ ، عميو السبلـ ػػػػػػػػ مع أبيو كخالتو ، كىي زكجة أبيو ، كفي مقاـ أمو ، حيث 

ّٙب ئ١ٌٗ ، ٚاػزٕمّٙب ّّ ب ٚم َّّ  ِقش لَِذِب ثالد ٌ
(6)

 ، ٚأعٍغبّ٘ب ِؼٗ ػٍٝ عش٠ش اٌؼشػ اٌزٞ ٠غٍظ ػ١ٍٗ ، 

رىش٠ّبًا ٌّٙب ، ٚئػالءًا ِٓ ؽأّٔٙب 
(7)

 .                   (8)"  َوَرَفَع َأَبَوْيِو َعَمى اْلَعْرشِ  :"فمبي ـــ رؼبٌٝ ـــ  . 

 ،  مع أبيو المشرؾ ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــإبراىيـ كىذا ما فعمو: النصح واْلمر بالمعروف والنيي عن المنكر : سابعًا 

 .     (9)" ِإْذ َقاَل ِْلَِبيِو َيا َأَبِت ِلَم َتْعُبُد َما ًَل َيْسَمُع َوًَل ُيْبِصُر َوًَل ُيْغِني َعْنَك َشْيًئا : " ـــ رؼبٌٝ ـــ ػٕٗ فقاؿ اهلل 

                                                             
(1)

   .25 ، ص 6 ، ج البحر المحيط: كأبك حياف . 152 ، ص 20 ، ج مفاتيح الغيب: الرازم   
(2)

  .24آ٠خ  :  عٛسح اإلعشاء 

(3)
   .321 ، ؿ 1 ، ط انذيٍ عهىو إؼياء:  اٌغضاٌٟ 

  .24آية  :  سكرة اإلسراء (4)
  . 114آية :  سكرة التكبة (5)

المدينة :  ، مكتبة العمـك كالحكـ أيسر التفاسير لكَلم العمي الكبير: الجزائرم ، جابر بف مكسى بف عبد القادر أبك بكر  (6)
   .546 ، ص 2ج ،  ـ  2003/ ىػ 1424 ، 5المنكرة ،   ط 

  .1137 ، ؿ 2 ىػ ، ج 1422 ، 1دمشؽ ، ط:  ، دار الفكرالتفسير الوسيط:  الزحيمي ، كىبة بف مصطفى (7)

(8)
  .100 ـــ 99  آ٠خ :٠ٛعف   عٛسح

(9)
   .42آ٠خ :  عٛسح ِش٠ُ 
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:  مكانة اآلباء وحقوقيم بعد الموت : المطمب الثاني 
 

     لقد كٌرـ اإلسبلـ اآلباء غاية التكريـ ، فحث األكالد عمى بر آبائيـ ، كاإلحساف إلييـ أمكاتان ، كما حث 

كىناؾ قيربات كطاعات يمكف لؤلكالد أف يقٌدمكىا آلبائيـ المسمميف األمكات حتى يستفيدكا . عمى برىـ أحياء 

:  منيا ،  كمف ىذه القربات كالطاعات ما يمي 
 

:  الصَلة :  أوًًل  
 ، ففيو الدعاء لو بالمغفرة ، خبلؼ الكافر أك المنافؽ ، (1 )     الصبلة عمى الميت المسمـ فرض كفاية 

اخَو "  : ـــ رؼبٌٝ ـــحيث ال يجكز الصبلة عمييما ، لقكلو  ُْهُْى يَو ذٍد ِي هَو  أَوؼَو مِّ عَو كليذا  . (2) " أَوتَوًذا وَو َو ذُ َو

ًممة سألو ، ػػػػػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػيتكجب عمى الكلد الصبلة عمى أبكٍيو إذا ماتا ، لقكلو   لرجيؿ مف بني سى

الصبلةي : نعـ ، خصاؿه أربع : يا رسكؿ اهلل ، ىؿ بىًقيى مف برّْ أبىكىمَّ شىيءه بعد مكتيما أبىرَّىيما ؟ قاؿ : " فقاؿ 

ـي صديقيما ، كًصمىة الرًَّحـً الذم ال رحـ لؾ إال  كرا ٍنفىاذي عيدىما مف بعدىما ، كاإ عمييما ، كاالستغفار ليما ، كاإ

ستحب ذلؾ عند مأما صبلة التطكع لؤلبكٍيف ، ؼ . (4 )الدعاء ، كمنو صبلة الجنازة:  ، أم (3 )"مف قبميما 

،  (6) ، كمنيا صبلة الكاجب ، كصبلة النذر(5)بعض العمماء ، كيصؿ ثكابيا إلييما ، كأم قربة مف القربات 

                                                             
(1)

  .623 ، ؿ 2 ، ط انفِْمهُ اإلعالييُّ وأدنَّرُهُ : اٌضؽ١ٍٟ  

(2)
 . 84آ٠خ :  عٛسح اٌزٛثخ 

(3)
ٚاألٌجبٟٔ ، ِؾّذ   . 27 ، ؿ 1 ، ط 35ثبة ػشك اإلعالَ ػٍٝ األَ إٌقشا١ٔخ ، سلُ اٌؾذ٠ش  ، األدب انًفشد: اٌجخبسٞ  

 ، داس اٌقّذ٠ك ، 5، ؿ 1 ، ط 5/35، سلّٟ اٌؾذ٠ش  (5) ، ثبة ثّش اٌٛاٌذ٠ٓ ثؼذ ِٛرّٙب ضعيف األدب انًفشد :ناصر الديف 

 . ٘ـ 1421 ، 1ه
(4)

  .٘ـ 1415 ، 2ث١شٚد ، ه : داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ،  36 ، ؿ 14، ط عىٌ انًعثىد : اٌؼظ١ُ آثبدٞ ، ِؾّذ أثٛ اٌط١ت  

(5)
 .٘ـ 1405 ، 1ه  ، ث١شٚد: داس اٌفىش  ،427 ، ؿ 2ط ،  انًغُي:  ػجذ هللا ثٓ أؽّذ اٌّمذعٟ أثٛ ِؾّذ لذاِخ ،  اثٓ

(6)
داس   ،16 ، ؿ 1ط عؼ١ذ ِؾّذ اٌٍؾبَ ، :  اٌّؾمك ،انًشتع  ششغ صاد انًغرُمع  انشوض:  اٌجٙٛرٟ ، ِٕقٛس ثٓ ٠ٛٔظ 

  .د .  ، د ه. د ث١شٚد ،  : الفكر لمطباعة كالنشر
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براء لذمَّتيـ منيا  ًإفَّ ًمفى اٍلًبرّْ بىٍعدى اٍلًبرّْ أىٍف  : " ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ  ، لقكؿ الرسكؿ(1)كفيو ًصمىة لىيـ ، كاإ

ٍكًمؾى  كـى لىييمىا مىعى صى تىصي بلىًتؾى ، كى ٍيؾى مىعى صى مّْىى ألىبىكى كتعميقان عمى ىذا الحديث كغيره ، فقد قاؿ  . (2)" تيصى

 . (3)صبلة الكاجب عف األب الميت أك التطكع لو يصؿ ثكابيا إليو كباقي العبادات : بعض العمماء 

:  الصيام : ثانيًا 

يَواوُ   : " ـــ رؼبٌٝ ـــ   الصياـ فرض كتبو اهلل عمى المؤمنيف ، لقكلو هَوْيُكُى ان ِّ  فإذا مات اآلباء   ،(4) " ُكرِةَو عَو

كأم قربة فيستحب لؤلكالد التطكع بالصكـ عنيـ ، أك النيابة عنيـ في صكـ كاجب ، كيصؿ ثكاب ذلؾ ليـ 

 ،     (6)يطعمكف عنيـ لكؿ يكـ مسكينان كما في حؽ الشيخ الفاني، أك  (5) مف القربات كالعبادات البدنية

ًتًيـ ًمٍنيىا  أما أبكؾ فمك كاف أقٌر : " لعمر  ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ  ، لقكؿ الرسكؿ(7)كيككف ذلؾ ًإٍبرىاء ًلًذمَّ

مف مات عميو صياـ   : " ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــكقكلو ،  (8)" بالتكحيد فصمت كتصدقت عنو نفعو ذلؾ 

                                                             
   .221 ، ص 40ج   ،الموسوعة الفقيية الكويتية:  كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية الككيتية (1)
 ،   1، ج   34، رقـ الحديث ( 5رقـ )، باب في أىفَّ اإًلٍسنىادى ًمفى الدّْيًف  (1رقـ ) ، كتاب المقدمة صحيح مسمم  : مسمـ(2)

   .12ص 
(3)

   .90 ــ 89 ، ؿ 1 ، طششغ انُىوي عه  صؽيػ يغهى: إٌٛٚٞ  

(4)
  .183آ٠خ :  عٛسح اٌجمشح 

 ،    الموسوعة الفقيية الكويتية: كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية الككيتية ك . 427 ، ص 2ج ، المغني : قدامة   ابف(5)
   .164 ، ص 12ج 

(6)
 .  161 ، ؿ 3ط ، انًثغىط : اٌغشخغٟ  

   .25 ، ص 8، ج شرح النووي عمى صحيح مسمم : كالنككم  . 84 ، ص 3ج ، المغني : قدامة   ابف(7)
(8)

 2، ج  6704 ، رقـ الحديث  مسند عبد هللا بن عمرو ، يغُذ اإلياو أؼًذ تٍ ؼُثم : أؽّذ أثٛ ػجذ هللا اٌؾ١جبٟٔاثٓ ؽٕجً ،  
انغهغهح  : محمد ناصر الديف ،ٚاألٌجبٟٔ . مذيؿ بحكـ األلباني . ت . ط ، د . القاىرة ، د :  مؤسسة قرطبة ، 181 ، ص

 .صحيح : الحديث  .ط . ت ، د . الرياض ، د : مكتبة المعارؼ   ، 873 ،  ؿ 1، ط  484 اٌؾذ٠ش سلُ ، ان ؽيؽح
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. فالصكـ عف اآلباء بعد المكت مف بر الكالديف الذم يثاب عميو الكلد .  (1)" صاـ عنو كليو 
 

  : الحج : ثالثًا 

هَو  انَُّاِط ِؼطُّ : " عمى عباده المؤمنيف ، فقاؿ  ـــ رؼبٌٝ ـــ  الحج ركف مف أركاف اإلسبلـ فرضو اهلل  ِ عَو ّلِِلَّ وَو

ثِياًل  ٍِ اْعرَوطَوااَو إِنَوْيِه عَو يصؿ ثكابو  فإذا مات األب المسمـ فإنو يستحب أف يحج عنو كلده ، ك ، (2) " اْنثَوْيِد يَو

يىا رىسيكؿى المًَّو ، أىدركتي أىًبي : "  ، فقىالىٍت ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ، فقد جاءت اٍمرىأىةه تىٍستىٍفًتي الرسكؿ  (3)لو 

ٍنوي ؟ ، قىاؿى  جُّ عى مىى الرَّاًحمىًة ، أىفىأىحي ا كىًبيرنا  الى يىٍستىًطيعي أىٍف يىثٍبيتى عى ـٍ : شىٍيخن  .    (4). "  نىعى

 

  :الصدقة : رابعًا 
 

إِيرَواِء ِري اْنمُْشتَو : "  عمى إيتاء القريب حقو ، فقاؿ ـــ رؼبٌٝ ـــ    لقد حث اهلل   كمف الحقكؽ التي  ،(5)" وَو

 ،  (6)فييا البر لمكالديف الصدقة عف األب المسمـ بعد مكتو ، حيث يستحب القياـ بيا ، كيصؿ ثكابيا لمميت 

بلن قىاؿى لمنبي " الحديث فقد جاء في  لىـ ييكص ،  ًإفَّ أىًبي مىاتى   ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــأىفَّ رىجي ؾى مىاالن ، كى تىرى ، كى

 .فالصدقة عف اآلباء بعد المكت مف بر الكالديف  . (7)" نعـ : فىيىؿ ييكفّْر عىنو أىٍف أىتصدَّؽ عىٍنوي ؟ قاؿ 

                                                             
 ،     1851، رقـ الحديث  (41رقـ )مف مات كعميو صـك : ، باب  (36رقـ )الصـك:   ، كتاب صحيح البخاري: البخارم  (1)

   .690 ، ص 2ج 
(2)

  .97آ٠خ :  عٛسح آي ػّشاْ 

(3)
  .98 ، ؿ 9 ، ط ششغ انُىوي عه  صؽيػ يغهى: إٌٛٚٞ  . 198 ، ؿ 3ط /   ، 427 ، ؿ 2ط ، انًغُي  : لذاِخ   اثٓ

(4)
، سلُ  (34سلُ )، ثبة اٌؾظ ػّٓ ال ٠غزط١غ اٌضجٛد ػٍٝ اٌشاؽٍخ  (32سلُ ) ، وزبة اٌؾظ صؽيػ انثخاسي: اٌجخبسٞ  

    .657 ، ص 2 ، ج 1755
(5)

  .90آ٠خ :  عٛسح إٌؾً 

(6)
  . 83 ، ص 1، ج مسمم ششغ انُىوي عه  صؽيػ : ٚإٌٛٚٞ   . 427 ، ؿ 2ط ، انًغُي : لذاِخ   اثٓ

(7)
١ِِّذ  (1سلُ ) ، وزبة اٌّمذِخ صؽيػ يغهى  : ِغٍُ َّ ٌْ َذلَبِد ئٌَِٝ ا اِة اٌقَّ َٛ ُفِٛي صَ ُٚ ،       4306، سلُ اٌؾذ٠ش  (3سلُ)، ثبة 

  .  73، ص  5ط 
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  :الدعاء واًلستغفار : خامسًا 
 

  ـــ رؼبٌٝ ـــ ، فقد أثنى اهلل (1)   مف البر الذم يصؿ ثكابو لمميت الدعاء كاالستغفار لؤلب المسمـ بعد مكتو 

انِذَويَّ : " نكح ػػػػػػػػ عميو السبلـ ػػػػػػػػ حينما دعا ربو ، فقاؿ  عمى نبيو نِىَو بِّ اْافِْش نِي وَو  الصالح فدعاء الكلد.  (2) " سَو

ميوي ًإالَّ ًمٍف ثىبلىثىةو  : " ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ، لقكلو  (3)ألبيو شفاعة لو  ٍنوي عىمى : ًإذىا مىاتى اإًلٍنسىافي اٍنقىطىعى عى

اًلحو يىٍدعيك لىوي  لىدو صى اًريىةو ، أىٍك ًعٍمـو ييٍنتىفىعي ًبًو ، أىٍك كى دىقىةو جى  : " ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ الرسكؿ كقاؿ . (4)" صى

.  المسمـ بعد المكت مف بر الكالديف الدعاء كاالستغفار لؤلبؼ . (5)" كاالستغفار ليما 

  :قراءة القرآن  : سادسًا 
 

ٌَو : " قراءة القرآف الكريـ ، فقاؿ  عمى ـــ رؼبٌٝ ـــلقد حث اهلل    ٌْ أَوْذهُىَو اْنمُْشآ أَو  قربة هلل ، فقراءة القرآف . (6) "وَو

ذا قرأه الكلد ، ككىب ثكابو ألبيو المسمـ في حاؿ كفاتو   ، كىذا ما أكده  (7)فإف ثكابيا يصؿ كباقي العبادات كاإ

إف ثكاب قراءة القرآف : إنؾ كنت تقكؿ : حينما رآه بعض أصحابو في المناـ بعد مكتو ، فقاؿ لو  (8)القرطبي 
                                                             

(1)
  .492 ،  ؿ 4 ، ط انذيٍ عهىو إؼياء: اٌغضاٌٟ ٚ . 427 ، ؿ 2 ط ،انًغُي : لذاِخ   اثٓ

(2)
  .28آ٠خ :  عٛسح ٔٛػ 

(3)
 داس اٌفىش ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ  ، 220 ، ؿ 3ط  ،ؼاشيح إعاَح انطانثيٍ:  اٌذ١ِبهٟ ، أثٟ ثىش اثٓ اٌغ١ذ ِؾّذ ؽطب 

  .ت . ط ، د . بيركت ، د : 

(4)
   .3 عجك رخش٠غٗ  ؿ

(5)
  .41 عجك رخش٠غٗ ؿ

(6)
  .92آ٠خ :  عٛسح إًٌّ 

(7)
: اٌغضاٌٟ ٚ  .90 ــــ 89 ، ؿ 1 ، طششغ انُىوي عه  صؽيػ يغهى: ٚإٌٛٚٞ  . 427 ، ؿ 2ط ، انًغُي : لذاِخ   اثٓ

يىعىعح : ٚفمش ، ػط١خ .  220 ،  ؿ 3ط   ، ؼاشيح إعاَح انطانثيٍ: ٚاٌذ١ِبهٟ  . 492 ، ص 4 ، ج الدين عموم إحياء

   .68 ، ؿ 5 ، ط األعشج ذؽد سعايح اإلعالو ، انىانذاٌ واأللشتىٌ

(8)
ِٓ وجبس اٌّفغش٠ٓ ، فبٌؼ ِزؼجذ ، ِٓ أً٘ لشهجخ ، : ٘ٛ ِؾّذ ثٓ أؽّذ ثٓ أثٟ ثىش األٔذٌغٟ ، أثٛ ػجذ هللا :  اٌمشهجٟ 

ِٓ وزجٗ . سؽً ئٌٝ اٌؾشق ، ٚاعزمش ث١ّٕخ ثّقش، ٚرٛفٟ ف١ٙب 
"

 ،        5، ط األعالو : اٌضسوٍٟ  ) " اٌغبِغ ألؽىبَ اٌمشآْ 

  ( .322ؿ 
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إني كنت أقكؿ ذلؾ في دار الدنيا ، كاآلف فقد رجعت عنو : " ال يصؿ إلى الميت ، فكيؼ األمر؟ فقاؿ لو 

.   (1)" لما رأيت مف كـر اهلل ػػػػػػػ تعالى ػػػػػػػػ في ذلؾ ، كأنو يصؿ إليو ذلؾ 

: نفاذ العيد إ: سابعًا 

َوَأْوُفوا  " : ٌمٌٛٗ ـــ رؼبٌٝ ـــ  بالعيد مف عبلمة اإليماف ، كسكؼ ييسأؿ اإلنساف عنو يكـ القيامة ،  الكفاء

تنفيذ ما تعاىد عميو األبكاف ، كتكاصيا بو مع الناس قبؿ كمف البر  . (2 )"ِباْلَعْيِد ِإنَّ اْلَعْيَد َكاَن َمْسُئوًًل 

ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ  ، لقكؿ الرسكؿ (4)قضاء الديف كالنذر:  ، كمف ىذه العيكد التي فييا بر الكالديف (3)المكت 

ٍنفىاذي عيدىما مف بعدىما  : " ٚعٍُ ـــ  .  (5)" كاإ

     :(6)صمة الرحم : ثامنًا 

   يتكجب عمى الكلد صمة رحـ أبكٍيو ، ػػػػػػػػ كاألعماـ كالعمات ، كاألخكاؿ كالخاالت كأقاربيـ ػػػػػػػػ ، كاإلحساف 

 ، فقطيعة الرحـ تسبب لصاحبيا (7)إلييـ ، كمشاركتيـ في الخيرات ، كالقياـ بخدمتيـ ، كعدـ مياجرتيـ 

َفَيْل َعَسْيُتْم ِإْن َتَولَّْيُتْم َأْن ُتْفِسُدوا ِفي اْْلَْرِض َوُتَقطُّْعوا    : "ٌمٌٛٗ  ـــ رؼبٌٝ ـــ ،المعنة ، كالطرد مف رحمة اهلل 
                                                             

: الدكتكر:  ، تحقيؽ كدراسة التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة:  القرطبي محمد بف أحمد بف أبي بكر أبك عبد اهلل (1)
  . ىػ 1425 ، 1الرياض ، ط : الصادؽ بف محمد بف إبراىيـ ، مكتبة دار المنياج لمنشر كالتكزيع 

  .34آية :  سكرة اإلسراء (2)
   .36 ، ص 14 ، ج عون المعبود:  العظيـ آبادم (3)
 محمد عبد العزيز الخالدم ،  :  ، تحقيؽ غذاء اْللباب شرح منظومة اآلداب:  السفاريني ، محمد بف أحمد بف سالـ الحنبمي (4)

  . ـ 2002/  ىػ 1423 ، 2بيركت ، ط :  ، دار الكتب العممية 303 ، ص 1ج 
  .41 سبؽ تخريجو ص (5)
 ،            11ج  ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري: العيني  ). كؿ ذم رحـ محـر ، أك كارث ، أك قريب غير محـر :  الرحـ (6)

 ( .    181ص 
(7)

      .181، ؿ 11ط  ، عًذج انماسي ششغ صؽيػ انثخاسي: ٚاٌؼ١ٕٟ   . 36 ، ؿ 14 ، ط عىٌ انًعثىد:  اٌؼظ١ُ آثبدٞ 
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 كًصمىة الرًَّحـً الذم   : "ـــ ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ، ليذا قاؿ الرسكؿ (1) "ُأوَلِئَك الَِّذيَن َلَعَنُيُم المَُّو * َأْرَحاَمُكْم 

  . (2)" ال رحـ لؾ إال مف قبميما 
 

  :إكرام اْلصدقاء : تاسعًا 

اِحِب ِباْلَجْنِب : "  بالصاحب كاإلحساف إليو ، فقاؿ  هللا ـــ رؼبٌٝ ـــ     لقد أكصى كمف بر  . (3)" َوالصَّ

اٌشعٛي  ـــ َفٍّٝ هللاُ ػ١ٍٗ  ، لقكؿ (4)الكالديف أف يبر الكلد أصدقاء أبيو ، كيكرميـ في حياتو ، كبعد مكتو 

َعٍُّ ـــ   ـي صديقيما : " َٚ كرا طَّاًب مع الرجؿ (5)" كاإ ٍبدي المًَّو بف عمر ٍبًف اٍلخى  ، كالذم يدؿ عمى ذلؾ ما فعمو عى

مىى  مىى ًحمىار كىافى يركبو ، كىأىعطىاهي ًعمىامىةن كانت عى مىوي عى مى مىٍيًو ، كىحى ـى عى مَّ ًمفى األىٍعرىاًب حيف لقيو ًبطىًريًؽ مىكَّةى ، فىسى

ٍبدي المَّو  ني سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو : رأسو ، فسئؿ عف ذلؾ ، فىقىاؿى عى دِّا ًلعيمر بف الخطَّاب ، كاإ ػػػػػػػ ًإفَّ أىبىا ىىذىا كىافى كي

دّْ : "  يىقيكؿي صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػ لىًد أىٍىؿى كي . فصمة رحـ اآلباء مف البر  . (7)" أىًبيًو ( 6)ًإفَّ أىبىرَّ اٍلًبرّْ ًصمىةي اٍلكى

 إف لؤلب مكانة عند أكالده أثناء حياتو ، كبعد مكتو ، تقٌكم مف أكاصر األسرة ، كييؤجر عمييا :والخَلصة 

 . (8)كاآلباء يفرحكف ًبًيذه األعماؿ التي يصميـ ثكابيا كىمىا يفرحي اإلنساف ًبالطَّبىًؽ ًإذىا أيىًدمى ًإلىٍيًو . األكالد 

                                                             
(1)

  .23 ـــ 22آ٠خ :  عٛسح ِؾّذ 

(2)
   .41 عجك رخش٠غٗ ؿ 

(3)
  .36آ٠خ  :  عٛسح إٌغبء 

(4)
   .36 ، ؿ 14 ، ط عىٌ انًعثىد: اٌؼظ١ُ آثبدٞ 

(5)
  .41 عجك رخش٠غٗ ؿ 

(6)
ِٛدَّ  ث١ذٞ  . 453 ، ؿ 3 ، ط نغاٌ انعشب: اثٓ ِٕظٛس ) اٌقِذ٠ُك :  اٌ  ،             ذاض انعشوط يٍ ظىاهش انمايىط: ٚاٌضَّ

  ( . 280 ، ؿ 9ط 

(7)
ا٢َداِة  ، صؽيػ يغهى  : ِغٍُ َٚ ٍَِخ  ب  (46سلُ )ِوزَبُة اٌجِشِّ ٚاٌقِّ َّ ِ٘ ِٛ َْٔؾ َٚ  َِّ األُ َٚ ًِ ِفٍَِخ أَْفِذلَبِء األَِة  ، سلُ ( 4سلُ )، ثبة فَْن

    .6 ، ؿ 8، ط   6677اٌؾذ٠ش 

(8)
، دار الفكر لمطباعة   596 ، ؿ 2ط  ، اْلبصار تنوير شرح المختار الدر عمى المحتار رد حاشية  :أميف محمد عابديف ، ابف 

  . ـ 2000/ ىػ 1421بيركت ،: كالنشر
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 وفيو أربعة .وأثرىا عمى اْلسرة والمجتمع تو في القصص القرآني مسؤوليادور اْلب و : نيالفصل الثا

 :مباحث 

:  العقدية كأثرىا في األسرة كالمجتمع ، كفيو ثبلثة مطالب تو مسؤكليادكر األب ك: المبحث اْلول 

. تربية األكالد عمى اإليماف : المطمب األكؿ 

. تربية األكالد عمى مراقبة اهلل : المطمب الثاني 

 :كفيو ستة مطالب . التعبدية كأثرىا عمى األسرة  كالمجتمع تو مسؤكليادكر األب ك: المبحث الثاني 

. تربية األكالد عمى حب الشكر كعرفاف الجميؿ : المطمب األكؿ 

. تربية األكالد عمى الصبلة  : المطمب الثاني 

. تربية األكالد عمى إخراج الصدقات :  المطمب الثالث 

. تربية األكالد عمى الدعاء  : المطمب الرابع 

. تربية األكالد عمى األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر : المطمب الخامس 

. تربية األكالد عمى اإلخبلص : المطمب السادس 

  :كفيو مطمباف . األخبلقية كأثرىا عمى األسرة كالمجتمع تو مسؤكليادكر األب ك: المبحث الثالث 

. تربية األبناء عمى التحمي بصبلح اآلباء  : المطمب األكؿ 

. تربية األكالد عمى التخمؽ باألخبلؽ الحميدة : المطمب الثاني 
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العقدية وأثرىا عمى اْلسرة والمجتمع ، وفيو تو مسؤوليادور اْلب و: المبحث اْلول 

: ثَلثة مطالب 

 

 

. تربية اْلوًلد عمى اْليمان : المطمب اْلول 

 
 

 

 

. تربية اْلوًلد عمى مراقبة اهلل : المطمب الثاني 
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  : (1 )تربية اْلوًلد عمى اْليمان : المطمب اْلول 

قراره بالمّْساف ، كعمؿه ًباألىركىاف:     اإليماف   بربكبية اهلل ،، يظير فيو االعتراؼ التاـ ( 2)معرفةه بالقىمب ، كاًإ

ػػػػػػػ كالتصديؽ الجاـز ، كالطاعة المطمقة لما جاء بو محمد كألكىيتو ، كأسمائو كصفاتو ، كااللتزاـ بشرعو ، 

 كاإليماف . (3) ، يحس القمب بطمأنينة كحبلكة في ذلؾ ، كييرل أثر ذلؾ في السمكؾ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػ

٘ٛ لٛي ٚػًّ ١ٔٚخ ، ٚال ٠غضب ٚاؽذ ِٕٙب ئال ثب٢خش : اٌزٞ أعّغ ػ١ٍٗ اٌقؾبثخ ٚاٌزبثؼْٛ 
(4)

          .

 كاإليماف ال يفسر بظاىر بعض النصكص عمى أنو تصديؽ بالمساف دكف عمؿ ، كما جاء في ظاىر حديث

يًرًه : " ػػػػػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػ النبي  تؤًمفى ًبالقدًر خى كيتيًبًو كىريسيًمو كىاليىكـً اآلًخًر كى مىبلىًئكىًتو كى أىٍف تيؤًمفى ًبالمَّو كى

شىٌره  (5) "كى
 ، ثً ال ثذ ِٓ لشاءح  إٌقٛؿ األخشٜ ؽزٝ ٠ىزًّ اٌّؼٕٝ ، فمذ ّٚمؼ إٌجٟ ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ 

ًستُّكفى شيٍعبىةن ، : " مفيكـ اإليماف في حديث آخر ، فقاؿ ٚآٌٗ ٚعٍُ ـــ سىٍبعيكفى ، أىٍك ًبٍضعه كى  اإًليمىافي ًبٍضعه كى

يىاءي شيٍعبىةه ًمفى اإًليمىافً  ًف الطًَّريًؽ ، كىاٍلحى مييىا قىٍكؿي الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي ، كىأىٍدنىاىىا ًإمىاطىةي األىذىل عى  . (6)" فىأىٍفضى

                                                             
بيدم  . 12 ، ص 13 ، ج لسان العرب: ابف منظكر ). الٌتصديؽ كاالعتقاد ضد الكذب كالكفر : اإليماف (1) تاج : كالزَّ

  .  ( 187 ، ص 34 ، ج العروس من جواىر القاموس
 ، 7ج  ،أنكر الباز ػػػ عامر الجزار : ، المحقؽ مجموع الفتاوى : تقي الديف أحمد بف عبد الحميـ أبك العباس :  ابف تيمية (2)

الموسوعة : كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية الككيتية و.  ـ 2005/  ىػ  1426  ، 3، دار الكفاء  ،  ط   144ص 
   .315 ، ص 7 ، ج الفقيية الكويتية

 ، مراجعة عبد الرحمف بف اْليمان حقيقتو خوارمو نواقضو عند أىل السنة والجماعة: األثرم ، عبد اهلل بف عبد الحميد  (3)
  . َ 2003/  ٘ـ 1424 ، 1اٌش٠بك ، ه :  ، ِذاس اٌٛهٓ ٌٍٕؾش 20 ــــ 7 ؿ  ،1صالح المحمكد ، ج 

(4)
 . 42 ، ؿ 1ط   ،مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:  اٌّجبسوفٛسٞ 

(5)
ِْ صحيح مسمم:  ِغٍُ  ب َّ ِخ اٌغَّبَػِخ   (2سلُ) ، وزبة اإِل٠ َِ َػالَ َٚ ٌْمََذِس  ا َٚ  َِ اإِلْعالَ َٚ  ِْ ب َّ ْؼِشفَِخ اإِل٠ َِ  اٌؾذ٠ش  سلُ، (1سلُ )، ثبة 

  .28 ، ؿ1 ،ج102

(6)
ِْ    ،صؽيػ يغهى:  ِغٍُ  ب َّ ِْ   (2سلُ)وزبة اإِل٠ ب َّ    .46 ، ؿ 1 ،ط 162 اٌؾذ٠ش  سلُ، (14سلُ )، ثبة ُؽَؼِت اإِل٠
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ليس اإليماف بالتحمي ، كال بالتمني ، كلكف ما كقر في القمكب ، كصدقتو  : "  (1) الحسف البصرم  ليذا قاؿ

 .    (2 )األعماؿ

 يحس برده في ِٓ ئ٠ّبْ       كليذا ال يكفي نطؽ المسمـ بالشيادتيف حتى ييطمؽ عميو مؤمنان ، بؿ ال بد 

 ىذه الصفة اإليمانية ـــ رؼبٌٝ ـــكلقد ذكر اهلل . قمبو ،  كييرل أثر ذلؾ في سمككو مع نفسو كأسرتو كالناس 

ا اْلُغََلُم َفَكاَن َأَبَواُه  : " ـــ رؼبٌٝ ـــ كامرأتو في سكرة الكيؼ ، كما في قكلو بمفظ صريح في األب المؤمف َوَأمَّ

 ، فقد (3)" َفَأَرْدَنا َأْن ُيْبِدَلُيَما َربُُّيَما َخْيرًا ِمْنُو َزَكاًة َوَأْقَرَب ُرْحمًا  * ُمْؤِمَنْيِن َفَخِشيَنا َأْن ُيْرِىَقُيَما ُطْغَياًنا َوُكْفًرا 

مىٍيًو  كىافى أىبىكىاهي قىٍد عىطىفىا عى طيًبعى الغبلـ يكـ طبع كىاًفرنا ، كى
  (5)أف يعيش غبلميما  ـــ رؼبٌٝ ـــ ، فكره اهلل (4)

في الكفر أك الكقكع في الظمـ كالعصياف كالمنكرات ؛ألف  (6)خشية أف يحمميما حبو عمى أف يتابعاه عمى دينو 
                                                             

 ،      اْلعَلم: الزركمي ). تابعي ، كاف إماـ أىؿ البصرة ، كحبر األمة في زمنو :  الحسف بف يسار البصرم ، أبك سعيد (1)

   ( .226 ، ص 2ج 

محمد السعيد بسيكني زغمكؿ ، باب القكؿ في زيادة اإليماف : تحقيؽ  ، شعب اْليمان: أبك بكر أحمد بف الحسيفالبييقي ،  (2)

نواقضو عند اْليمان حقيقتو خوارمو : كاألثرم . ىػػػػ 1410 ، 1بيركت ، ط: دار الكتب العممية   ،80 ، ص1كنقصانو ، ج 

  .26 ، ص 1ج،  أىل السنة والجماعة

   .81  ػػػ80آية :  الكيؼ  سكرة(3)

  .105 ، ص 7 ،  ج صحيح مسمم:  مسمـ (4)
، باب   (44رقـ )  الفضائؿ ، كتاب صحيح مسمم: كمسمـ  . 85 ، ص 18ج ،  جامع البيان في تأويل القرآن :  الطبرم(5)

ـي   مىٍيًو السَّبلى ًضًر عى اًئًؿ اٍلخى  . 105 ، ص 7 الحديث ، ج  رقـ، (46رقـ )ًمٍف فىضى

 . 178 ، ص 5ج ،  تفسير القرآن العظيم : كابف كثير . 1754 ، ص 4  ج  ،البخاري صحيح   : البخارم(6)
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ـــ ػ١ٍٗ  (2 ) إلى الخضرـــ رؼبٌٝ ـــليذا كانت الحكمة اإلليية أف  يكحي اهلل .  (1)حب الكلد غريزة في القمب 

،  (4)" َوَما َفَعْمُتُو َعْن َأْمِري: "  ـــ رؼبٌٝ ـــ كما في قكلو  ،(3) أف يقتؿ غبلميما ، كحجتو في ذلؾ اٌغالَ ـــ

، كفيو  (5)بؿ فيو دعكة  لئليماف كالرضا بقضاء اهلل كقدره ؛ ألف أمر القتؿ ليس باختيار الخضر بؿ بأمر اهلل 

 : " يقكؿ ـــ رؼبٌٝ ـــ ، فاهلل (6)دعكة المسمـ إلى عدـ الظف أف الخير دائمان فيما يحب ، كأف الشر فيما يكره 

 . (7)" َوَعَسى َأْن َتْكَرُىوا َشْيًئا َوُىَو َخْيٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن ُتِحبُّوا َشْيًئا َوُىَو َشرّّ َلُكْم َوالمَُّو َيْعَمُم َوَأْنُتْم ًَل َتْعَمُموَن 

     كاإليماف يعد ركننا أساسينا ميمنا في حياة اإلنساف المسمـ منذ طفكلتو األكلى ، ليذا تبدأ أكلى مسؤكليات 

 بغرس معاني اإليماف كأصكلو في قمب ابنو منذ كالدتو ؛ ألف جياز السمع يعمؿ كامبلن تمامان األب المسمـ

 ، كالطفؿ في ىذه المرحمة يكلد عمى الفطرة ، كىي (8)عند الكليد في حاؿ كالدتو ، كالبيئة تؤثر في حسو 

                                                             
(1)

  .10 ، ؿ 16، ط انرفغيش انًُيش :  اٌضؽ١ٍٟ 

(2)
َُ ـــ:  اٌخنش  ِٗ اٌغَّالَ ٌَْخِنِش   (44سلُ ) ، وزبة اٌفنبئً صؽيػ يغهى: ِغٍُ ) ٘ٛ فبؽت ِٛعٝ ـــ َػ١ٍَْ ًِ ا ْٓ فََنبئِ ِِ ثبة 

َُ ـــ ِٗ اٌغَّالَ اثٓ ؽغش، أؽّذ ) ٚلبي اٌغّٙٛس ػٍٝ أْ اٌخنش ٔجٟ ٠ٛؽٝ ئ١ٌٗ ِٓ سثٗ  .  ( 103 ، ؿ 7، ط  (46سلُ ) ـــ َػ١ٍَْ

:  ، داس اٌغ١ً 289 ،  ؿ 2ػٍٟ ِؾّذ اٌجغبٚٞ ، ط :  ، رؾم١ك اإلصاتح في ذًييض ان ؽاتح: ثٓ ػٍٟ أثٛ اٌفنً اٌؼغمالٟٔ 

أؽّذ ثٓ ػٍٟ ثٓ ؽغش اثٓ ؽغش ،  . 16 ، ؿ 11ط ،  انعايع ألؼكاو انمشآٌ: ٚاٌمشهجٟ .  ٘ـ 1412 ، 1ث١شٚد ، ه 

:  ، داس اٌّؼشفخ 434 ، ؿ 6ط أؽّذ ثٓ ػٍٟ ثٓ ؽغش، : رؾم١ك   ، فرػ انثاسي ششغ صؽيػ انثخاسي:  أثٛ اٌفنً اٌؼغمالٟٔ

 ، 1ط ،  فيض انمذيش: إٌّبٚٞ ٚ . 136 ، ؿ 15 ، ط ششغ انُىوي عه  صؽيػ يغهى: ٚإٌٛٚٞ  . َ 1379ث١شٚد ، 

   ( .119ؿ

(3)
  . 34 ، ؿ 16 ط ، سوغ انًعاَي : ٚاألٌٛعٟ . 28 ، ؿ 11ط ،  انعايع ألؼكاو انمشآٌ: اٌمشهجٟ  

(4)
   .82 آ٠خ:  اٌىٙف  عٛسح

(5)
    /1685 ، ؿ1ط ،  ذفغيش انشعشاوي: ٚاٌؾؼشاٚٞ  . 279 ، ؿ 3ط ،  أيغش انرفاعيش نكالو انعهي انكثيش: اٌغضائشٞ  

   .573 ، ؿ1ط 

(6)
   .573 ، 1ط،  ذفغيش انشعشاوي: اٌؾؼشاٚٞ  

(7)
  .216 آ٠خ:  اٌجمشح  عٛسح

(8)
   .111 ، ؿ 1985 ، 5اٌمب٘شح ، ه : ، ػبٌُ اٌىزت "  انطفىنح وانًشاهمح " عهى َفظ انًُى:  ؽبِذ ػجذ اٌغالَ ، ص٘شاْ 
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، كليذا يحتاج فييا الطفؿ إلى تمقينو كتكجييو بما يتناسب مع قدراتو  (1 )قابميتو لئليماف أك الكفر مف أبكٍيو

أكؿ نشكء كلده أف يمقنو عقيدة اإليماف ؛ ليحفظيا ، ثـ يفيميا ، ثـ يعتقد ، فينبغي عمى األب في  (2)العقمية 

 ىي  ، فالعقيدة(3)بيا ، ثـ ال يزاؿ ينكشؼ لو معناىا في كبره ، فيحصؿ الصبي عمى اإليماف  بغير برىاف

ليذا ييستحب لؤلب  . (4)التي تنطمؽ منيا الجكارح  الصمبة القاعدة تككف النفكس في إذا تأصمت الديف أصكؿ

 كلتككف أكؿ ما أٍف يؤذف في أذنو ، لكي يككف أكؿ ما يقرع سمع الطفؿ كممات التكحيد كشعار اإلسبلـ ،

أىذَّفى ًفي أيذيًف :" ػػػػػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػ  ، ففي الحديث أٌف الٌنبي (5)كيتأثر بيا قمبو يفصح بيا لسانو ، 

ًة  بلى لىدىٍتوي فىاًطمىةي ًبالصَّ سىًف ًحيفى كى    .(6)" اٍلحى

   كلقد ذكر القرآف الكريـ في قصصو بعض اآلباء مف األنبياء كالصالحيف الذيف دعكا أكالدىـ إلى اإليماف 

 ظً ٠ذػٛ اثٕٗ اٌّؾشن ؽزٝ ػٕذ سوٛثٗ  اٌغف١ٕخ خؾ١خ نكح الذم: كحٌذركىـ مف الشرؾ ، كمف ىؤالء اآلباء 

أْ ٠غشق ِغ اٌىبفش٠ٓ 
َيا ُبَنيَّ اْرَكْب َمَعَنا َوًَل َتُكْن َمَع  : " ـــ رؼبٌٝ ـــ ػٍٝ ٌغبٔٗ ـــقكلو  في كما ، (7)

                                                             
 ،        3 ، ج شرح صحيح البخاري: كابف بطاؿ  . 176 ، ص 4 ، ج أيسر التفاسير لكَلم العمي الكبير: الجزائرم  (1)

  .372ص 
  .177 ػػ 170ص ،   "الطفولة والمراىقة  "  عمم نفس النمو: زىراف  (2)
 .94 ، ص 1 ، ج إحياء عموم الدين:  الغزالي (3)
أراء بعض عمماء المسمميف في تربية الطفؿ / الثاني التربكم المؤتمر إلى مقدـ بحث: محمكد  بف عمي بف زياد  الجرجاكم ،(4)
ػػ 22 مف الفترة اإلسبلمية في الجامعة التربية في بكمية  المنعقد "المستقبل  وطموحات الواقع تحديات بين الفمسطيني الطفل" 

   .105 ـ ، ص  2005التعميمية ،  غزة منطقة ػػػػػػػ المفتكحة القدس ، جامعة  ـ 2005  /11 / 23
   . 30 ، ص 1 ، ج تحفة المودود بأحكام المولود: ابف قيـ الجكزية  (5)
 ،     1514، سلُ اٌؾذ٠ش  (17سلُ )، ثبة  األراْ فٟ أرْ اٌٌّٛٛد (دْٚ سلُ) األمبؽٟ وزبة ، عٍُ انرشيزي: اٌزشِزٞ  (6)

 .حديث حسف  : ؽىُ األٌجبٟٔ ػٍٝ ٘زا اٌؾذ٠ش فٟ اٌّز٠ٍخ.  97، ص  4ط 
  .75 ، ص 12ج ،  التفسير المنير: الزحيمي ك . 323 ، ص 4، ج  تفسير القرآن العظيم: ابف كثير (7)
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َقاَل َسآِوي ِإَلى َجَبٍل َيْعِصُمِني   : " لٌٛٗ ـــ رؼبٌٝ ـــفي  ، ككاف رد االبف العاؽ المكٌذب ، كما (1) " اْلَكاِفِرينَ 

 عمى إيماف ابنو ، لكنو ظؿ عمى ديف الشرؾ التي كانت ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــكرغـ حرص نكح  . (2) " ِمَن اْلَماءِ 

 .      (3)" اٌزٟ وفشد فخبٔذ صٚعٙب فٟ د٠ٕٗ ، ٚوبٔذ رفؾٟ عشٖ ٌقٕبد٠ذ اٌىفش ِٓ لِٛٙب عميو أمو 
      

، فمـ يزؿ يعظ ابنو حتى اىتدل  (4) ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــ" لقماف"    كمف اآلباء الذيف دعكا أكالدىـ إلى اإليماف 

ْذ َقاَل ُلْقَماُن ًِلْبِنِو َوُىَو َيِعُظُو َيا ُبَنيَّ ًَل ُتْشِرْك : "  في حقو ـــ رؼبٌٝ ـــ ، كما قاؿ اهلل (5)إلى اهلل كحده  َواِ 

تخمية النفس  مف باب الدعكة إلى،  فأكؿ ما دعا ابنو إلى عدـ الشرؾ باهلل  (6) " ِبالمَِّو ِإنَّ الشّْْرَك َلُظْمٌم َعِظيمٌ 

ألف فيو الشرؾ ىك ظمـ بعينو ؛ كبٌيف لو أف  . (7)عف مبادئ الشرؾ كالفساد كالضبلؿ حتى يصمح العمؿ 

 ،  ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــليذا كاف مف دعاء إبراىيـ . (8) الخالؽ  المنعـ  في العبادة  بالمخمكؽ الضعيؼ مساكاة

كدعكة األب المؤمف أكالده  . (9)" َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ َأْن َنْعُبَد اْْلَْصَناَم : "  عمى لسانو  ـــ رؼبٌٝ ـــكما قاؿ اهلل

                                                             
  . 42آية :  سكرة ىكد (1)
   .43آية :  سكرة ىكد (2)
أيسر : كالجزائرم  . 235 ، ص 3 ، ج تفسير البيضاوي: كالبيضاكم .  58 ، ص12ج ،  روح المعاني: األلكسي  (3)

   .391 ، ص 5 ، ج التفاسير لكَلم العمي الكبير
  .24 سبؽ ترجمتو ص (4)
   .131 ، ص 25 ، ج مفاتيح الغيب:  كالرازم .100 ، ص 21، ج التحرير والتنوير :  ابف عاشكر(5)
   .13آية  :  سكرة لقماف (6)
  .101 ، ص 21ج ،  التحرير والتنوير:  ابف عاشكر(7)
 ، 3  ، جالكشاف عن حقائق التنزيل: الزمخشرم ك . 204 ، ص 4 ، ج أيسر التفاسير لكَلم العمي الكبير:  الجزائرم (8)

   .216 ، ص 5ج   ،تفسير الخازن: كالخازف  . 500ص 

(9)
  .35آ٠خ :  عٛسح ئثشا١ُ٘ 
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ـــ إلى اإليماف ال تنتيي ، بؿ يظؿ ىذا األب حريصان عمى ثباتيـ عمى ديف اإلسبلـ مف بعده ، فيذا يعقكب 

فيقكؿ ، مف بعده   يريد أف يطمئف بعد مكتو عمى إيماف أكالده كدينيـ ، فيسأليـ عف عبادتيـػ١ٍٗ اٌغالَ ـــ

َأْم ُكْنُتْم ُشَيَداَء ِإْذ َحَضَر َيْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ َقاَل ِلَبِنيِو َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي َقاُلوا َنْعُبُد : "  ـــ رؼبٌٝ ـــاهلل 

ْسَحاَق ِإَلًيا َواِحًدا َوَنْحُن َلُو ُمْسِمُموَن  ْسَماِعيَل َواِ  َلَو آَباِئَك ِإْبَراِىيَم َواِ  كأىـ ما ينبغي أف يحٌذر  . (1)" ِإَلَيَك َواِ 

، كمخالطة دعاتيا ، كرفقاء  (2)كتب األحزاب اإللحادية ، أك العممانية منو األب كلده في زماننا قراءتو ؿ

  . (3)الضبلؿ 

 

: أثر التربية عمى اْليمان في اْلسرة 

: إصَلح اًلعتقاد والعمل : اْلول 

   التربية عمى اإليماف ليا أثرىا في إصبلح االعتقاد كالعمؿ ، كتخمية النفس عف مبادئ الشرؾ كالفساد 

ـــ إلى اهلل ، كىذا ما يستخمص مف قصص األنبياء كالصالحيف ، فقد كاف إليماف لقماف كدعكتو  (4)كالضبلؿ 

ْذ َقاَل ُلْقَماُن  : "  في حقوـــ رؼبٌٝ ـــ أثر في ىداية كلده كزكجتو ، حيث كاف القدكة البنو ، فقاؿ عجؾبٔٗ ـــ َواِ 

 .     (6) ، ككذلؾ كاف المثؿ األعمى لزكجتو ، حيث  دعاىا إلى اإليماف فحسف إسبلميا (5) " ًِلْبِنِو َوُىَو َيِعُظوُ 
                                                             

(1)
  .133آ٠خ :  عٛسح اٌجمشح 

 فٍخ ال افطالػ ٚ٘ٝ اٌؾىُ ، فٟ اٌالد١ٕ٠خ ثبٌزاد اٌغ١بعٟ عبٔجٙب فٟ ٚرؼٕٟ اٌذ٠ٓ ، غ١ش ػٍٝ اٌؾ١بح ئلبِخ ئٌٝ دػٛح:  اٌؼٍّب١ٔخ (2)

:  اإلعالِٟ  ٌٍؾجبة اٌؼب١ٌّخ إٌذٚح : انًعاصشج وانًزاهة األدياٌ في انًيغشج انًىعىعح)  . العممي كالمذىب العمـ بكممة لو

   ( .367َ ، ؿ  1989 /٘ـ   21409  ،2ه اٌش٠بك ،
 ،   1بيركت ، ط : ، دار السبلـ لمطباعة كالنشر  162 ، ص 1ج،  تربية اْلوًلد في اْلسَلم:  عمكاف ، عبد اهلل ناصح (3)

  . ـ 1976/  ىػ 1396

(4)
   .101 ، ؿ 21ط ،  انرؽشيش وانرُىيش:  اثٓ ػبؽٛس

(5)
  .13آ٠خ :  عٛسح ٌمّبْ 

(6)
   .62 ، ؿ 14، ط  انعايع ألؼكاو انمشآٌ: ٚاٌمشهجٟ  . 338  ، ؿ4 ، طانمذيش  فرػ  : اٌؾٛوبٟٔ
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  : والتعويض عنياالرضا بقدر اهلل عند المصيبة  :الثاني 

 ـــ رؼبٌٝ ـــفقد قٌدر اهلل عند المحف كالمصائب ،    التربية عمى اإليماف يجعؿ أفراد األسرة يرضكف بقدر اهلل 

أف يقتؿ الخضر الغبلـ ، فكره أف يجتمع في بيت كاحد مؤمناف كطاغ كافر ، فيرتٌداف بسببو ، كيطغياف 

  ،(2) ، كفي ذلؾ دعكة إلى االستسبلـ ألمر اهلل (1)" كيكفراف بعد اإليماف ، فأبدليما اهلل بو ابنان مؤمنان مثميما 

ا اْلُغََلُم َفَكاَن َأَبَواُه ُمْؤِمَنْيِن َفَخِشيَنا َأْن ُيْرِىَقُيَما ُطْغَياًنا َوُكْفًرا: "  في ذلؾ لبي  هللا ـــ رؼبٌٝ ـــ َفَأَرْدَنا َأْن * َوَأمَّ

     .(4)  " َوَما َفَعْمُتُو َعْن َأْمِري" : كقاؿ أيضان   ، (3)" ُيْبِدَلُيَما َربُُّيَما َخْيًرا ِمْنُو َزَكاًة َوَأْقَرَب ُرْحًما 
 

 :النجاة وحماية اْلسرة من اليَلك   :الثالث 

؛ ألنيـ آمنكا بربيـ ، كأطاعكه  فحفظيـ ، عمى خبلؼ     التربية عمى اإليماف تحمي أفراد األسرة مف اليبلؾ

 زكجة نكح كابنو بالغرؽ ـــ رؼبٌٝ ـــاألسرة التي يشرؾ أفرادىا باهلل ، كلـ يطيعكا أمر اهلل ، فقد أىمؾ اهلل 

َحتَّى ِإَذا َجاَء َأْمُرَنا َوَفاَر التَّنُّوُر ُقْمَنا اْحِمْل ِفيَيا ِمْن ُكلٍّ  : " ـــ رؼبٌٝ ـــ ، فقاؿ اهلل (5)ألنيما أشركا باهلل  

 .   (6)" َزْوَجْيِن اْثَنْيِن َوَأْىَمَك ِإًلَّ َمْن َسَبَق َعَمْيِو اْلَقْوُل 

                                                             
   .692 ، ص 2 ، ج الكشاف عن حقائق التنزيل: الزمخشرم  (1)

  .573 ، 1ج ،  تفسير الشعراوي: الشعراكم  (2)

   .81 ػػػػػػػػػ 80آية :  سكرة الكيؼ (3)

   .82آية :  سكرة الكيؼ (4)

  . 473 ، ص 5ج ،  تفسير القرآن العظيم :كابف كثير   . 373 ، ص 3 ، ج الكشاف عن حقائق التنزيل: الزمخشرم  (5)
  .78 ، ص 12ج ،  روح المعاني: كاأللكسي 

  .40آية :  سكرة ىكد (6)
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  :جمع شمل اْلسرة في الجنة : الرابع 

    التربية عمى اإليماف ، كااللتزاـ بطاعة اهلل ىي سبب مف أسباب دخكؿ األسرة الجنة سكيان ، كزيادة في 

 َوالَِّذيَن :" ـــ رؼبٌٝ ـــ ، لقكلو (1) ذرياتيـ في منزلتيـ  ـــ رؼبٌٝ ـــالتكريـ ، ككرامة لآلباء المؤمنيف يرفع اهلل

يََّتُيْم َوَما َأَلْتَناُىْم ِمْن َعَمِمِيْم ِمْن َشْيٍء  يَُّتُيْم ِبِ يَماٍن َأْلَحْقَنا ِبِيْم ُذرّْ   .(2)" آَمُنوا َواتََّبَعْتُيْم ُذرّْ

:  تماسك اْلسرة وعدم تفككيا :  الخامس 

 ، عمى خبلؼ ما حصؿ بيف نكح (3)، كاتزاف أفرادىا      التربية عمى اإليماف سبب مف أسباب تماسؾ األسرة

َقاَل َيا ُنوُح  : " ـــ رؼبٌٝ ـــكابنو ، حيث االختبلؼ في المعتقد أدل إلى تفسخ العبلقة بينيما ، فقد قاؿ اهلل 

 .   (4)" ِإنَُّو َلْيَس ِمْن َأْىِمَك ِإنَُّو َعَمٌل َغْيُر َصاِلٍح 
 

 

: الحماية من الفساد ودعاة السوء : السادس 

 ؛ ألنو شب عمى (5)    تربية الكلد عمى اإليماف منذ صغره يقيمو عمى فطرة الديف ، كيحميو مف دعاة السكء

 . (6)" َفَأِقْم َوْجَيَك ِلمدّْيِن َحِنيًفا ِفْطَرَت المَِّو الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَمْيَيا  : " ـــ رؼبٌٝ ـــديف الفطرة ، فقد قاؿ اهلل 

                                                             
 . 330 ، ص 3ج  ، الجامع ْلحكام القرآن: كالقرطبي .  467 ، ص 22، ج  جامع البيان في تأويل القرآن :  الطبرم(1)

   .62 ، ص 27ج ،  التحرير والتنوير: كابف عاشكر
  .21آية :  سكرة الطكر (2)
   .272 ، ص تربية اْلوًلد في اْلسَلم من الكتاب والسنة:  عمارة (3)
  .46آية :  سكرة ىكد (4)
  .163 ، ص 1ج،  تربية اْلوًلد في اْلسَلم: عمكاف ك . 31ص  ، 1 ، ج تحفة المودود:  ابف القيـ (5)
   .30آية : سكرة الرـك  (6)
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: أثر التربية عمى اْليمان في المجتمع    

 

:  تحقيق اْلمن واًلستقرار والحماية من العذاب : اْلول 
 ، حيث يشعر (1)     اإليماف لو أثره في حماية المسمميف مف عذاب اهلل ، كيحقؽ ليـ الطمأنينة كاألمف

 . (2)  "الَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْمِبُسوا ِإيَماَنُيْم ِبُظْمٍم ُأوَلِئَك َلُيُم اْْلَْمُن  : " ـــ رؼبٌٝ ـــالمسمـ بعدـ الخكؼ ، قاؿ 

ى اهلل مف آمف مع نكح   َفاْفَتْح : "  عمى لسانو ـــ عجؾبٔٗ ـــ ، فقاؿ (3) في السفينة اٌغالَ ـــ ـــ ػ١ٍٗكنجَّ

ِني َوَمْن َمِعَي ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن  .    (5)" اْلَمْشُحونِ ( 4)َفَأْنَجْيَناُه َوَمْن َمَعُو ِفي اْلُفْمِك * َبْيِني َوَبْيَنُيْم َفْتًحا َوَنجّْ
 

  :الحياة الطيبة وسعة الرزق  الشعور ب:الثاني 
   اإليماف مف أجؿ نعـ اهلل عمى عباده ، كأساس الحياة الطيبة ، كمصدر سعادة اإلنساف ، فيك يزرع التقكل 

في القمكب ، كعند ذلؾ ينتشر الرخاء كالبركة ، كيتسع الرزؽ الحبلؿ ، كيشعر المسمـ بالقناعة كالسعادة 

َوَلْو َأنَّ َأْىَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتََّقْوا  : " ـــ عجؾبٔٗ ـــ ؛ ألف الجزاء مف جنس العمؿ ، فقاؿ اهلل (6)كالراحة النفسية 

  َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر َأْو أُْنَثى    : "ـــ رؼبٌٝ ـــكقاؿ  . (7)" َلَفَتْحَنا َعَمْيِيْم َبَرَكاٍت ِمَن السََّماِء َواْْلَْرِض 

                                                             
 ، 4أسعد محمد الطيب ، ج :  ، تحقيؽ تفسير ابن أبى حاتم:  اإلماـ الحافظ ، عبد الرحمف بف أبي حاتـ الرازم أبك محمد (1)

  .ت . ط ، د . صيدا ، د :  ، المكتبة العصرية 1332ص 
(2)

   .82آ٠خ :  عٛسح األٔؼبَ 

(3)
 .134 ،   ؿ 24 ، ط يفاذيػ انغية: ٚاٌشاصٞ  . 330 ، ؿ 3 ، ط انكشاف عٍ ؼمائك انرُضيم:  اٌضِخؾشٞ 

كًف (4)  ،       6ج ،  تفسير القرآن العظيم :ابف كثير )باألمتعة كالحيكانات : أم. السفينة المممكءة باألشياء :  اٍلفيٍمًؾ اٍلمىٍشحي
 (. 234  ، ص13ج  لسان العرب ، : كابف منظكر .579ص 

(5)
  .119آ٠خ :  عٛسح اٌؾؼشاء 

(6)
   . 701 ، ؿ 1ط ،  ذفغيش انمشآٌ انعظيى :ٚاثٓ وض١ش  . 290 ، ؿ 17، ط  ظايع انثياٌ في ذأويم انمشآٌ :  اٌطجشٞ

   .96آية :  سكرة األعراؼ (7)
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      .(1)" َحَياًة َطيَّْبًة  َوُىَو ُمْؤِمٌن  َفَمُنْحِيَينَّوُ 
 

 

:  تقوية أواصر المحبة وتوحيد المشاعر : الثالث 

فقد .    عقيدة اإليماف ليا أثرىا في تقكية أكاصر المحبة بيف المسمميف ، كترقيؽ قمكبيـ ، كتكحيد مشاعرىـ 

 عمى األنصار المؤمنيف ؛ ألنيـ أحبكا مف ىاجر إلييـ منيـ ، كقدمكىـ عمى أنفسيـ ؛ ـــ رؼبٌٝ ـــأثنى اهلل 

ـٍ  سىد ، أك ًضيؽ نفس ًبًي ـٍ غبطة ، كدكف حى ـٍ ًفي أىٍمكىاًلًي ـٍ ، كىأىٍشرىكيكىي ـــ رؼبٌٝ ـــ  ، فقاؿ (2)فأىٍسكىنيكىـ ًفي ديكًرًى

يَماَن ِمْن َقْبِمِيمْ : "  ا ُأوُتوا  َوالَِّذيَن َتَبوَُّءوا الدَّاَر َواْلِْ ُيِحبُّوَن َمْن َىاَجَر ِإَلْيِيْم َوًَل َيِجُدوَن ِفي ُصُدورِِىْم َحاَجًة ِممَّ

  . (3)" َوُيْؤِثُروَن َعَمى َأْنُفِسِيْم َوَلْو َكاَن ِبِيْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِو َفُأوَلِئَك ُىُم اْلُمْفِمُحوَن 
 

 :توحيد الصف واجتماع الكممة  : الرابع 

     إف التقاء المسمميف عمى مبادئ العقيدة ، كاعتصاميـ بحبؿ اهلل لو أثره في اجتماع كممتيـ ، ككحدة 

َُ ـــ بيف قمكب العرب باإليماف باهلل ، كاتباع الرسكؿ ـــ رؼبٌٝ ـــ فقد أٌلؼ اهلل . صفيـ  َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ، ـــ َفٍَّٝ هللاَّ

َوَألََّف َبْيَن : " ـــ رؼبٌٝ ـــ  ، لقكؿ اهلل (4)بعد الجفاء كالعداكة الشديدة ، كأصبحكا يدان كاحدة عمى عدكىـ 

   . (5)" ُقُموِبِيْم َلْو َأْنَفْقَت َما ِفي اْْلَْرِض َجِميًعا َما َألَّْفَت َبْيَن ُقُموِبِيْم َوَلِكنَّ المََّو َألََّف َبْيَنُيْم ِإنَُّو َعِزيٌز َحِكيٌم 

                                                             
   .97آية :  سكرة النحؿ(1)

  . 282 ،  ص 5 ، ج فتح القدير: كالشككاني  .  69 ، ص 8ج ،  تفسير القرآن العظيم : ابف كثير (2)

   .9آية :  سكرة الحشر (3)

التفسير   : كالزحيمي . 151 ، ص 15 ، ج مفاتيح الغيب: كالرازم   . 469 ، ص2  ، ج فتح القدير:  الشككاني (4)
   .48  ، ص 3 ،  ج تفسير الخازن: كالخازف   .  28 ، ص 4 ، ج المنير

  .63آية :  سكرة األنفاؿ (5)
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. تربية اْلوًلد عمى مراقبة اهلل : المطمب الثاني 

إٌف حقيقة المراقبة ىي مبلحظة الرقيب ، كاشتغاؿ القمب بو ، كانصراؼ اليمـ إليو ، كالعمـ بأف اهلل       

مطمع عمى الضمائر ، كعالـ بالسرائر ، كما أنو رقيب عمى أعماؿ العباد في الظكاىر ، كقائـ عمى كؿ نفس 

 . (1)بما كسبت ، كىي حالة لمقمب تثمر أعماالن في الجكارح كفي القمب 

 ، ألف بيا يتجنب اإلنساف الحراـ كالمعصية ، كيحسف في ـــ رؼبٌٝ ـــ    كاإلسبلـ يحث عمى رقابة اهلل 

الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا  َلْيَس َعَمى : " ـــ عجؾبٔٗ ـــ ، فيقكؿ اهلل (2)الطاعة كالعمؿ ، كيرتقي بيا إيمانو 

اِلَحاِت ثُمَّ اتََّقْوا َوآَمُنوا ثُمَّ  اِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا ِإَذا َما اتََّقْوا َوآَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ اتََّقْوا َوَأْحَسُنوا َوالمَُّو  الصَّ

 فالرقابة ىي اإلحساف ، كىي أعمى درجات اإليماف كمراتبو ، حيث تتجمى بصيرة اهلل  ،(3)" ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن 

 بيف اإليماف كاإلسبلـ كاإلحساف في حديث ٚعٍُ ـــ ػ١ٍٗ هللا ـــ فٍٝكليذا فرؽ الرسكؿ .  (4)في قمب العبد 

   .  (5)" أىٍف تعبد المَّوى كأىنَّؾ تراهي فًإٍف لـ تكف تراه فًإنَّو يراؾ : "  جبريؿ  ،  فقاؿ عف اإلحساف حينما سيئؿ عنو 

                                                             
: كابف قيـ الجكزية ، محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل  . 398 ، ص 4 ، ج إحياء عموم الدين:  الغزالي (1)

ياك نستعين :  ، دار الكتاب العربي 65 ، ص 2محمد حامد الفقي ، ج :  ، تحقيؽ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
 ، تحقيؽ عبد القادر احمد الوصايا: الحارث بف أسد أبك عبد اهلل  : المحاسبي ك.  ـ 1973/  ىػػ 1393 ، 2بيركت ، ط 

 .  313 ـ ، ص 1986/  ىػ1406 ، 1بيركت ، ط : عطا ، دار الكتب العممية 
:  ، تحقيؽ 962 ، ص 1 ، ج النياية في غريب الحديث واْلثر:  ابف األثير ، المبارؾ بف محمد الجزرم أبك السعادات (2)

التفسير  : كالزحيمي .  ـ 1979/  ىػ 1399بيركت ، : طاىر أحمد الزاكل ػػػػػػػػ محمكد محمد الطناحي ، المكتبة العممية 
   .41 ، ص 7 ، ج المنير

    .93آية :  سكرة المائدة (3)
   .192 ، ص 1ج ،  البخاري صحيح شرح الباري فتح:  ابف حجر العسقبلني (4)
  ،   (36رقـ ) ػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػباب سؤاؿ جبريؿ النبي ػػػ، ( 2رقـ ) كتاب اإليماف ، صحيح البخاري: البخارم  (5)

   .27 ، ص 1ج ،  50رقـ الحديث 
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     كاإلسبلـ يحث اآلباء عمى غرس مراقبة اهلل الدائمة في قمكب األكالد منذ الصغر مف خبلؿ مراعاة 

.  (1)كالتخيؿ الفكرم التأمؿ العقمية في قدراتيـ ؛ بسبب االختبلؼ في األطفاؿ في التكجيو بيف الفردية الفركؽ
  

.  كلقد ذكر القرآف الكريـ في قصصو بعض اآلباء مف األنبياء كالصالحيف الذيف دعكا أكالدىـ إلى مراقبة اهلل 

َيا ُبَنيَّ ِإنََّيا ِإْن َتُك ِمْثَقاَل  : " ـــ رؼبٌٝ ـــ يقكؿ البنو ، كىك يعظو ، كما قاؿ ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــفيذا لقماف 

 . (2)" َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َفَتُكْن ِفي َصْخَرٍة َأْو ِفي السََّماَواِت َأْو ِفي اْْلَْرِض َيْأِت ِبَيا المَُّو ِإنَّ المََّو َلِطيٌف َخِبيٌر 

حاطة عممو ، ك قدرتو ، كدقة حسابو يكـ ـــ عجؾبٔٗ ـــففي ىذه اآلية يصٌكر لقماف البنو عظمة اهلل   ، كاإ

ف كاف كحبة الخردؿ التي ال يخطر  القيامة ، كأنو ال يخفى عميو شيء ميما صغر في الدنيا كاآلخرة ، كاإ

بالباؿ ذكرىا ، كال يدرؾ بالحس ثقميا ، كال ترجح في الميزاف كفتيا ، كييدؼ مف كراء ذلؾ أف يخشع قمبو ، 

 .لو أثر في األسرة كالمجتمع  فغرس مراقبة اهلل في قمكب األكالد .  (3)كينيب إلى ربو 

 
 

                                                             
منيج التربية : كقطب. 105 ـ ، ص  2005 ، المستقبل وطموحات الواقع تحديات بين الفمسطيني الطفل:  الجرجاكم (1)

   .760 ، ص 2، ج  تربية اْلوًلد في اْلسَلم: كعمكاف .  60، ص 1ج  ، اْلسَلمية

  .16آية :  سكرة لقماف (2)

البقاعي ، ك . 339 ، ص 4ج،  فتح القدير: كالشككاني . 142 ، ص 20، ج  جامع البيان في تأويل القرآن :  الطبرم(3)

عبد الرزاؽ : ، تحقيؽ 19 ، ص 6 ، ج نظم الدرر في تناسب اآليات والسور: برىاف الديف أبي الحسف إبراىيـ بف عمر 

  .2789 ، ص5ج ،  في ظَلل القرآن:  كسيد قطب .  ـ 1995/  ىػػ 1415بيركت ، : غالب الميدم ، دار الكتب العممية 
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  :أثر التربية عمى مراقبة اهلل في اْلسرة 
 

:  زرع اْليمان وتحقيق اليقين : اْلول 

 في قمكب أفراد األسرة لو أثر في زرع اإليماف ، كتحقيؽ االستقامة ـــ رؼبٌٝ ـــ    إف غرس مراقبة اهلل 

ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ كىذا ما استيخمص مف قصص األنبياء كالصالحيف ، كمنيـ لقماف   ،(1)كالثبات عمى اإلسبلـ 

 ـــ عجؾبٔٗ  أف أكثر أكالدىـ آمنكا ، كاستقامكا ، ككصمكا إلى اليقيف بقدرة اهلل:  ، كقد جاء في ىذه القصص ـــ

ـــ ثبألدٌخ اٌّؾغٛعخ  كتذكيرىـ ، مف خبلؿ الدعكة إلى اهلل ، ككثرة المكاعظ ، كغرس مراقبة اهلل في قمكبيـ ـــ

أٌف اهلل ال تغيب عنو مثقاؿ ذرة  في األرض كال في السماء ، فقد تيقف بذلؾ ابف لقماف حينما  ألقى أبكه  ـــ 

 ذبابة ـــ رؼبٌٝ ـــحبة خردؿ في عرض البحر ، ثـ مكث ما شاء اهلل ، ثـ ذكرىا كبسط يده ، فبعث اهلل 

 .  (2)فأخذٍتيا ، فكضعىٍتيا في يده 
 

 :  تحقيق اْلخَلص هلل وبر الوالدين : الثاني 

قمكب األكالد ، كأف اهلل ال يضيع مثقاؿ ذرة مف أجر لو أثر في دفعيـ إلى      إف غرس مراقبة اهلل في

 يبني اٌغالَ ـــ ـــ ػ١ٍٗفيا ىك إبراىيـ .  االستجابة ألمر اهلل ، كالقياـ بطاعتو ، كاإلخبلص لو في العمؿ  

كما في  ، (3)أساسات البيت الحراـ ، كىك يعٌمـ ابنو درسان في مراقبة اهلل ، كاإلخبلص لو ، فيقكؿ في دعائو 

                                                             
   .514 ، ص 1 ، ج التفسير الوسيط: كالزحيمي .    60، ص 1ج  ، منيج التربية اْلسَلمية:  قطب(1)

عبد اهلل بف .  ، تحقيؽ د (تفسير القرآن)تفسير العز بن عبد السَلم :  ابف عبد السبلـ ، عز الديف عبد العزيز السممي (2)

  . ـ 1996/  ىػ 1416 ، 1بيركت ، ط :  ، دار ابف حـز 875 ، ص 1إبراىيـ الكىبي ، ج 

   .875 ، ص 1 ، ج النكت والعيون:  الماكردم (3)
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ْسَماِعيُل َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع : " ـــ ػض ٚعً ـــ  قكؿ اهلل ْذ َيْرَفُع ِإْبَراِىيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َواِ  َواِ 

ؤيا التي رآىا في المناـ ،  "إبراىيـ " استشاره أبكه  لمَّا اٌغالَ ـــ ـــ ػ١ٍٗ إسماعيؿ ىذا ك .(1)" اْلَعِميُم   في الري

اِبِريَن  : "رؼبٌٝ ـــ ـــكاف رده ، كما قاؿ اهلل   . (2)"  َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء المَُّو ِمَن الصَّ

  :زرع الخوف من اهلل وتجنب المعاصي : الثالث 

 محيط بكؿ شيء لو أثر في رسـ رؼبٌٝ ـــ ـــقمكب األكالد ، كتعميميـ أف اهلل     إف غرس مراقبة اهلل في

 ، عند ذلؾ يصمكا إلى مرحمة النفكر مف المعاصي (3)معنى اإلحساف ، كزرع الخكؼ مف اهلل في خياليـ 

 يسير عمى نيج كالده عمر بف ػّٕٙب ـــ هللا ـــ سمٟفيذا عبد اهلل بف عمر بف الخطاب . كالفحشاء كالمنكر 

ليس ىينا ربيا ، فقاؿ  :  قاؿ الراعي " الخطاب في مراقبة اهلل كالخكؼ منو ، حيث براعي غنـ فسألو شاة ، 

فأنا  : فأيف اهلل ؟ قاؿ ابف عمر : تقكؿ أكميا الذئب ، فرفع الراعي رأسو إلى السماء ، ثـ قاؿ : ابف عمر 

 .  (4)" فأيف اهلل ؟ فاشترل ابف عمر الراعي ، كاشترل الغنـ فأعتقو ، كأعطاه الغنـ : كاهلل ، أحؽ أف أقكؿ 
 

 

                                                             
 . 127آية :  سكرة البقرة (1)

   .102 اآلية :الصافات   سكرة(2)

   .875، ص 1 ، ج النكت والعيون:  الماكردم (3)

، رقـ الحديث  ( 774)  عبد اهلل بف عمر بف الخطاب ػػ رضي اهلل عنيما ػػ ذكر سنو ككفاتو ، باب المعجم الكبير: الطبراني  (4)

    .263 ، ص 12 ، ج 13054
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:  المجتمع أثر التربية عمى مراقبة اهلل في 
 

:  تحقيق السكينة والخروج من اْلزمات : أوًًل 
 

    غرس مراقبة اهلل في النفكس أثناء الرخاء لو أثره في تحقيؽ الطمأنينة ، كتسكيف القمكب الخائفة عند 

َُ ـــالشدائد كالمحف ، كاستجابة الدعاء ، لقكؿ الرسكؿ  َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ تعرؼ إلى اهلل في الرخاء  : " ـــ َفٍَّٝ هللاَّ

َُ ـــفيذا النبي  . (1)" يعرفؾ في الشدة  َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ػػػػػػػػ رضي اهلل  يسٌكف مف ركع أبي بكر الصديؽ ـــ َفٍَّٝ هللاَّ

ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِحِبِو ًَل : "  عف ىذا المشيد ـــ رؼبٌٝ ـــكىما في الغار، حينما رأل الكفار ، فيقكؿ اهلل عنو ػػػػػػػػ 

كلقد حفظ اهلل ػػػػػػػػ تعالى ػػػػػػػػ ثبلثة نفر كانكا قبمنا آكاىـ  . (2) " َتْحَزْن ِإنَّ المََّو َمَعَنا َفَأْنَزَل المَُّو َسِكيَنَتُو َعَمْيوِ 

المبيت إلى غار ؛ ألنيـ اتقكا كأخمصكا هلل أعماالن في األسرة كالمجتمع ، حيث دخمكا الغار ، فانحدرت صخرة 

. إنو ال ينجيكـ مف ىذه الصخرة إال أف تدعك اهلل بصالح أعمالكـ : " مف الجبؿ ، فسدت عمييـ الغار، فقالكا 

 قبميما أىبلن كال ماالن ، فىنىأىل بي في (3)الميـ كاف لي أبكاف شيخاف كبيراف ، ككنت ال أغبؽ : فقاؿ رجؿ منيـ 

طمب شيء يكمان فمـ أرح عمييما حتى ناما ، فحمبت ليما غبكقيما ، فكجدتيما نائميف ، ككرىت أف      

أغبؽ قبميما أىبلن أك ماالن ، فمبثتي كالقدح عمى يدم أنتظر استيقاظيما حتى برؽ الفجر ، فاستيقظا فشربا 

                                                             
بكرم حياني ػػػػ :  ، المحقؽ كنز العمال في سنن اْلقوال واْلفعال: المتقي اليندم ، عبلء الديف عمي بف حساـ الديف   (1)

/  ىػ  1401 ، 5،  مؤسسة الرسالة  ،  ط  133 ، ص 1ج  ، 627،  باب األمر بالصبلة ، رقـ الحديث صفكة السقا  
قاؿ الشيخ  . 528 ، ص 1، ج  5272 رقـ الحديث  ،الجامع الصغير وزيادتو: كاأللباني ، محمد ناصر الديف .  ـ  1981

 .ت .  ، د ط. د المكتب اإلسبلمي ،  .  في صحيح الجامع  2961انظر رقـ الحديث . صحيح : األلباني 

  .40آية :  سكرة التكبة (2)

 . 281 ، ص 10، ج  لسان العرب :ابف منظكر)الشرب كقت العشي بعد حمب الناقة في آخر النيار :  الغىٍبؽي كالغيبيكؽ (3)
بيدم     ( .235 ،  ص 26 ،  ج تاج العروس من جواىر القاموس: كالزَّ
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غبكقيما ، الميـ إف كنت فعمت ذلؾ ابتغاء كجيؾ ففرج عنا ما نحف فيو مف ىذه الصخرة  ، فانفرجت شيئان ال 

الميـ كانت لي بنت عـ ، كانت أحب : كقاؿ اآلخر : ـــ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ ـــقاؿ . يستطيعكف الخركج 

الناس إلي فأردتيا عف نفسيا ، فامتنعت مني حتى ألمت بيا سنة مف السنيف ، فجاءتني فأعطيتيا عشريف 

ال أحؿ لؾ أف تفض : كمائة دينار عمى أف تخمي بيني كبيف نفسيا ففعمت ، حتى إذا قدرت عمييا ، قالت 

الخاتـ إال بحقو فتحرجت مف الكقكع عمييا ، فانصرفت عنيا كىي أحب الناس إلي ، كتركت الذىب الذم 

أعطيتيا ، الميـ إف كنت فعمت ابتغاء كجيؾ فافرج عنا ما نحف فيو ، فانفرجت الصخرة غير أنيـ ال 

الميـ إني استأجرت أجراء : كقاؿ الثالث  : ـــ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ ـــقاؿ . يستطيعكف الخركج منيا 

فأعطيتيـ أجرىـ غير رجؿ كاحد ترؾ الذم لو كذىب ، فثمرت أجره حتى كثرت منو األمكاؿ ، فجاءني بعد 

يا عبد اهلل ، أد إلي أجرم ، فقمت لو كؿ ما ترل مف أجرؾ مف اإلبؿ كالبقر كالغنـ كالرقيؽ ، : حيف ، فقاؿ 

إني ال أستيزئ بؾ ، فأخذه كمو ، فاستاقو ، فمـ يترؾ منو شيئا ، : يا عبد اهلل ، ال تستيزئ بي فقمت : فقاؿ 

 .  (1)" الميـ فإف كنت فعمت ذلؾ ابتغاء كجيؾ فافرج عنا ما نحف فيو ، فانفرجت الصخرة ، فخرجكا يمشكف 

:  زرع الورع والبعد عن الحرام : ثانيًا 
    إف غرس مراقبة اهلل في قمب المسمـ كاستحضاره دائمان لو أثر في زرع الكرع ، كالبعد عف الحراـ خكفان مف 

 ، كاقتدل بو ابنو عبد اهلل ، كانعكس ذلؾ عمى ػػػػػػػػ رضي اهلل عنو ػػػػػػػػ ، كىذا ما فعمو عمر ـــ رؼبٌٝ ـــاهلل 

غنمو بعصاه عف مراتع ىذا الراعي  ، حيث ال ييٌش (2) ة الراعي السابؽةأبناء المجتمع المسمـ ، كما في قص
                                                             

 ، 2152رقـ الحديث ،  (12رقـ )، باب مف استأجر أجيرا فترؾ أجره (42رقـ ) اإلجارة كتاب ، صحيح البخاري: البخارم  (1)
   .793 ، ص 2ج 

   .62 انظر القصتيف  ص (2)
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 . (1)اليمكة إاٌل إذا عمـ أٌف عميو رقيبان حسيبان 
 

خَلصو هلل : ثالثًا  :  زرع قيمة اْلتقان في العمل وا 

إف غرس مراقبة اهلل في قمب المسمـ ، كشعكره بأف عميو رقيبان لو أثر في استيبلء ميابة اهلل عمى قمبو ،      

 في ـــ رؼبٌٝ ـــكىذا ما يحبو اهلل ،   (2) فيظير ذلؾ عمى إحسانو في العمؿ عمى جكارحو ، أك إخبلصو فيو

 عمى المؤمنيف المخمصيف الذيف يراقبكنو في أعماليـ ، فيعممكنيا كىـ خائفكف ـــ عجؾبٔٗ ـــعباده ، فقد أثنى 

* َوالَِّذيَن ُيْؤُتوَن َما آَتْوا َوُقُموُبُيْم َوِجَمٌة َأنَُّيْم ِإَلى َربِّْيْم َراِجُعوَن  : " ـــ رؼبٌٝ ـــ ، كما في قكلو (3)أف ال تقبؿ 

 ، كحرصان عمى غرس قيمة اإلتقاف في العمؿ في نفكس (4)" ُأوَلِئَك ُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت َوُىْم َلَيا َساِبُقوَن 

  ،    (5)" ُصْنَع المَِّو الَِّذي َأْتَقَن ُكلَّ َشْيٍء : " بيذه القيمة ، فقاؿ   نفسوـــ رؼبٌٝ ـــالعباد ، فقد كصؼ اهلل 

  . (6)" إف اهلل يحب إذا عمؿ أحديكـ عمبلن أف يتقنو  : " ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــكليذا قاؿ الرىسيكؿ 

                                                             
نضرة النعيم في مكارم أخَلق :  صالح بف عبد اهلل بف حميد إماـ كخطيب الحـر المكي كعدد مف المختصيف بإشراؼ الشيخ (1)

   .ت. د  ، 4جدة ، ط :  ، دار الكسيمة لمنشر كالتكزيع 3372 ، ص 8ج ،  الرسول الكريم

  . 397 ، ص 4 ، ج إحياء عموم الدين: كالغزالي    . 962 ، ص 1 ، ج النياية في غريب الحديث واْلثر:  ابف األثير(2)

    .427 ، ص 1ج ،  تفسير القرآن العظيم : ابف كثير (3)

   .61 ػػػ 60آية : سكرة المؤمنكف  (4)

  .88آية :  سكرة النمؿ (5)

تقاف  (11رقـ ) ، كتاب البيكع مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:  الييثمي ، نكر الديف عمي بف أبي بكر (6) ، باب نصح األجير كاإ
السمسمة : األلباني ك. ط .  ىػ ، د 1412بيركت ، :   ، دار الفكر 175 ، ص4  ، ج 6460 الحديث   رقـ، ( 5رقـ )العمؿ

  .حديث صحيح : قاؿ األلباني  . 106 ، ص 3ج  ، 1113 الحديث رقـ،  الصحيحة
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:  نيل مرضاة اهلل والفوز بجنتو : رابعًا 
 

 ، كما في قكلو (1)      المسمـ الذم يراقب اهلل ، كيحسف هلل في عممو يككف في الجنة عمى حسب درجة رقابتو

َوًَل َيْرَىُق ُوُجوَىُيْم َقَتٌر َوًَل ِذلٌَّة ُأوَلِئَك َأْصَحاُب اْلَجنَِّة ُىْم  (2) ِلمَِّذيَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَياَدٌة  : " ـــ رؼبٌٝ ـــ

    .(3)" ِفيَيا َخاِلُدوَن 

 ، الفضائؿ منبع ألنيا ؛ كخطيرة ميمة  مسؤكلية ىي اآلباء لدل اإليمانية التربية مسؤكلية إفٌ  : والخَلصة

 ىذه كبدكف ، اإلسبلـ كقنطرة ، اإليماف حظيرة في الكلد لدخكؿ األساسية الركيزة ىي بؿ ، الكماالت كمبعث

 كراء ينطمؽ البيائـ عيشة يعيش بؿ ، غاية يعرؼ كال ، بأمانة يتصؼ كال ، بمسؤكلية الكلد ينيض ال التربية

َوالَِّذيَن َكَفُروا َيَتَمتَُّعوَن  " : عنيـ فقاؿ ، ـــ رؼبٌٝ ـــ اهلل تكعدىـ ممف كالشبيات الشيكات كأىؿ ، الممذات

 كلده كيذٌكر ، بالحكمة يتحمى أف المسمـ األب عمى ليذا  . (4) "َوَيْأُكُموَن َكَما َتْأُكُل اْْلَْنَعاُم َوالنَّاُر َمْثًوى َلُيْم 

.   نفسو في اإليماف يرسخ حتى اهلل عمى تدؿ التي بالبراىيف كيزٌكده ، الحسنة بالمكعظة ـــ رؼبٌٝ ـــ باهلل دائمان 

 

 
                                                             

   .397 ، ص 4 ، ج إحياء عموم الدين: كالغزالي  . 304 ،  ص 10 ، ج المباب في عموم الكتاب:  أبك حفص (1)

     ، 4ج ،  تفسير القرآن العظيم :ابف كثير   )النظر إلى  كجو  اهلل ػػػ عز كجؿ ػػػ :  الجنة  ،  كالزيادة  :   الحسنى  (2)
   (  .108 ، ص 13 ، ج مفاتيح الغيب: كالرازم  . 330 ، ص 8ج ،  الجامع ْلحكام القرآن: القرطبي ك . 263ص 

   .26آية : سكرة يكنس  (3)

 . 12 ةآم : محمد  سكرة(4)
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.  التعبدية وأثرىا عمى اْلسرة  والمجتمع دور اْلب ومسؤولياتو: المبحث الثاني 

: وفيو ستة مطالب 

. تربية اْلوًلد عمى حب الشكر وعرفان الجميل : المطمب اْلول 

 

. تربية اْلوًلد عمى الصَلة  : المطمب الثاني 

 

. تربية اْلوًلد عمى إخراج الصدقات :  المطمب الثالث 

 

. تربية اْلوًلد عمى الدعاء  : المطمب الرابع 

 

. تربية اْلوًلد عمى اْلمر بالمعروف والنيي عن المنكر : المطمب الخامس 

 

. تربية اْلوًلد عمى اْلخَلص : المطمب السادس 

 

 
 .                                                 .                                     .
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   .(1)تربية اْلوًلد عمى حب الشكر وعرفان الجميل : المطمب اْلول 

 .  (2)     ينبغي عمى األب أف يعٌمـ كلده الٌشكر عمى الٌنعمة ، كعرفاف اإلحساف بكؿ أنكاعو 
 

:      كالشكر لو ثبلثة أركاف  

. (3)" َوَما ِبُكْم ِمْن ِنْعَمٍة َفِمَن المَِّو  : " ـــ رؼبٌٝ ـــباالعتقاد أف المنعـ ىك اهلل ، لقكؿ اهلل  : شكر القمب. 1 

ا ِبِنْعَمِة َربَّْك َفَحدّْْث  : "  ـــ رؼبٌٝ ـــباالعتراؼ كالثٌناء عمى المنعـ ، كما في قكلو : شكر المسان.2      .(4)" َوَأمَّ

  .  (6) " اْعَمُموا آَل َداُووَد ُشْكًرا:"  آلؿى دىاكيكدى ـــ رؼبٌٝ ـــقاؿ اهلل . (5)بالدكاـ عمى الطاعة : شكر الجوارح .3
 

ـــ داككد ـــ رؼبٌٝ ـــ ثطبػزٗ ٚػٍٝ ٔؼّٗ ـــ ، كمف النماذج األبكية في القصص القرآني التي شكرت اهلل     

َُ ـــ ِٗ اٌغَّالَ اْعَمُموا آَل : " ـــ رؼبٌٝ ـــ ، فقاؿ ، ؽ١ش وٍّفٗ هللا ـــ رؼبٌٝ ـــ أْ ٠ؼٍُّ  أٚالدٖ ٚأٍ٘ٗ اٌؾىش  َػ١ٍَْ

َُ ـــ يككف بطاعتو كما كاف يفعؿ النبي ـــ رؼبٌٝ ـــفالشكر هلل .  (7)" َداُووَد ُشْكًرا  َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ  في ـــ َفٍَّٝ هللاَّ
                                                             

بيدم ا )عرفاف اإلحساف كنشره :  الشكر (1) لسان :  كابف منظكر .224 ، ص 12 ج ، تاج العروس من جواىر القاموس: لزَّ
  ( .424 ، ص4ج،  العرب

   .523 ، ص 1 ، ج الكميات:  الكفكم (2)

   .53آية  :  سكرة النحؿ (3)

   .11آية :  سكرة الضحى (4)

محمد حامد : ، تحقيؽ 244 ، ص 2 ، ج مدارج السالكين:  ابف القيـ  ، محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل  (5)
تفسير : كالحميدم ، محمد بف أبي نصر فتكح بف عبد اهلل . 1973 / 1393 ، 3بيركت ، ط: الفقي ، دار الكتاب العربي 

  . ـ 1995 / 1415 ، 1القاىرة ، ط:  ، مكتبة السنة 219ص ، 1 ج  ،غريب ما فى الصحيحين البخارى ومسمم

   .13آية  :  سكرة سبأ (6)

(7)
  .13آية  : سكرة سبأ  



69 
 

تَّى تىفىطَّرت ًرٍجبلىهي معمبلن ذلؾ لعائشة  قيامو الميؿ  : " حينما سألتو عف ذلؾ ، فقاؿ لياـــ سمٟ هللا ػٕٗ ـــ حى

ٍبدنا شىكيكرنا  الحكمة ـــ رؼبٌٝ ـــ مف اآلباء الشاكريف ، فيك أكؿ مف لقنو اهلل " لقماف" ككاف  . (1 )"أىفىبلى أىكيكفي عى

 ، (2)نعمة الحكمة التي منحيا اهلل لو : في نفسو ، فأمره أف يشكره عمى ما ىك محفكؼ بو مف نعـ ، كمنيا 

ـــ  ، لقكؿ اهلل (3) أٌف الشكر ال ينتفع بو إال صاحبو ـــ عجؾبٔٗ ـــكالشكر بطاعتو عمى عبادتو ، ثـ بٌيف 

كحتى يككف .  (4)" َوَلَقْد آَتْيَنا ُلْقَماَن اْلِحْكَمَة َأِن اْشُكْر ِلمَِّو َوَمْن َيْشُكْر َفِ نََّما َيْشُكُر ِلَنْفِسِو  : " عجؾبٔٗ ـــ

ـــ العبد شاكران   فبل بد مف كثرة الذكر ، كالدعاء إلى اهلل بالتكفيؽ كالمجكء إليو ، فقد كاف مف دعاء النبي 

َُ ـــ  َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ٍسًف ًعبىادىًتؾى : " َفٍَّٝ هللاَّ شيٍكًرؾى ، كىحي مىى ًذٍكًرؾى ، كى     . (5) " المَّييَـّ أىًعنّْي عى

: كالشكر في القرآف كالسنة ثبلثة أنكاع 

 ـــ رؼبٌٝ الشكر عمى نعمة الذرية ، كقكلو:  كىك أف يحمد اإلنساف ربو عمى نعمو ، كمنيا : شكر اهلل :أوًل 

ْسَحاَق  : " ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــ عمى لساف إبراىيـ ـــ  .  (6) "اْلَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي َوَىَب ِلي َعَمى اْلِكَبِر ِإْسَماِعيَل َواِ 
  

كىك اإلحساف إلى الكالديف ، كرد الجميؿ ليما ؛ ألنيما ربيانو صغيرا ، ككانا سببان في  : شكر الوالدين :ثانيًا 

                                                             
 ، (19رقـ )، باب ًإٍكثىاًر األىٍعمىاًؿ كىااًلٍجًتيىاًد ًفى اٍلًعبىادىًة  (52رقـ ) ، كتاب صفات المنافقيف كأحكاميـ صحيح مسمم:  مسمـ (1)

   .141 ، ص 8  ، ج 7304 الحديث رقـ
(2)

   .98 ، ؿ 21، ط انرؽشيش وانرُىيش  :  اثٓ ػبؽٛس

(3)
  . 204 ، ؿ 4 ، ط أيغش انرفاعيش نكالو انعهي انكثيش:  اٌغضائشٞ 

(4)
   .12آ٠خ :  عٛسح ٌمّبْ 

.   239 ، ص 1 ، ج 690باب دعكات النبي ػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػ ، رقـ الحديث  ، اْلدب المفرد: البخارم  (5)
 .   صحيح : الحديث  . 254 ،  ص 1 ، ج 258، رقـ الحديث باب دعكات النبي  ، صحيح اْلدب المفرد: كاأللباني

(6)
  .40 ـــ 39آ٠خ :  عٛسح ئثشا١ُ٘ 
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َأِن اْشُكْر ِلي : " ـــ عجؾبٔٗ ـــ  ، فقاؿ (1) اإلحساف إلييما بعبادتو ـــ رؼبٌٝ ـــكجكده ، ليذا  قرف اهلل 

 .  (3)" َوَقضى َربَُّك َأًلَّ َتْعُبُدوا ِإًلَّ ِإيَّاُه َوِباْلواِلَدْيِن ِإْحسانًا  : " ـــ رؼبٌٝ ـــ ، كقاؿ (2) " َوِلَواِلَدْيَك ِإَليَّ اْلَمِصيرُ 
 

 

 

 

 

كىك مكافأة الناس عمى إحسانيـ بالدعاء ليـ أك رد الجميؿ ليـ ، كىك جزء أصيؿ مف  : شكر الناس: ثالثًا 

َُ ـــ ، فبل يككف المسمـ شاكران هلل حتى يشكر الناس ، لقكؿ النبي ـــ رؼبٌٝ ـــ شكر اهلل  َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ  ـــ َفٍَّٝ هللاَّ

َُ ـــكليذا قاؿ الرسكؿ .  (4)" ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس : "  َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ٍف أىتىى إليكـ  : " ـــ َفٍَّٝ هللاَّ مى كى

تَّى يعمـ أىٍف قىٍد كىافىٍأتيميكهي  ـٍ تىًجديكا ، فىاٍدعيكا لىوي ، حى كفنا فىكىاًفئيكهي ، فىًإٍف لى لو بكؿ أنكاعو كليذا فالشكر  . (5)" مىٍعري

 .أثر عظيـ عمى مستكل األسرة كالمجتمع 

 

  :وعرفان الجميل في اْلسرة  أثر التربية عمى حب الشكر

 : حفظ النعمة : ْلول ا

عمى الشاكر نفسو ، فيحفظ اهلل     إٌف شكر رب األسرة ػػػػػػػػ مف خبلؿ عبادتو هلل كصبلحو ػػػػػػػػ يعكد نفعو 

َوَلَقْد آَتْيَنا ُلْقَماَن اْلِحْكَمَة َأِن اْشُكْر ِلمَِّو : "  في حؽ  لقماف ـــ تعالى ـــلقكؿ اهلل ،  (7) ، كألكالده (6)النعمة لو 

                                                             
(1)

   .54 ، ؿ 15 ، ط انرفغيش انًُيش: ٚاٌضؽ١ٍٟ  . 298 ، ؿ2ط ،  ذفغيش انمشآٌ انعظيى : اثٓ وض١ش 

(2)
  .14آ٠خ :  عٛسح ٌمّبْ 

(3)
  23آ٠خ :  عٛسح اإلعشاء 

(4)
   " .ت" ص  عجك رخش٠غٗ 

(5)
 ، باب مف صحيح اْلدب المفرد: كاأللباني . 85 ، ؿ 1ثبة ِٓ فٕغ ئ١ٌٗ ِؼشٚف ف١ٍىبفئٗ ، ط  ، األدب انًفشد: اٌجخبسٞ  

  .صحيح : الحديث  . 97 ،  ص 1 ، ج 158/216، رقـ الحديث  (96رقـ )صنع إليو معركؼ فميكافئو 
(6)

   .204 ، ؿ 4 ط أيغش انرفاعيش نكالو انعهي انكثيش،:   اٌغضائشٞ 

(7)
   .251 ، ؿ 3ط ،  إؼياء عهىو انذيٍ: اٌغضاٌٟ  
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ٍيًف في سكرة الكيؼ كنزىما ـــ رؼبٌٝ ـــفقد حفظ اهلل .   (1) " َوَمْن َيْشُكْر َفِ نََّما َيْشُكُر ِلَنْفِسوِ  ٍيًف اليىًتيمى مى  لًمغيبلى

َوَكاَن َأُبوُىَما َصاِلًحا   :  " ـــ رؼبٌٝ ـــلقكؿ اهلل ،  (2)تحت جدار ؛ ألٌف أىباىيمىا كاف صالحان يعبد اهلل كيتقيو 

     . (3) " َفَأَراَد َربَُّك َأْن َيْبُمَغا َأُشدَُّىَما َوَيْسَتْخِرَجا َكْنَزُىَما

 

 : تحقيق الرفعة والحصول عمى الذرية الصالحة : الثاني 
 

ـــ رؼبٌٝ        إٌف شكر رب األسرة مف خبلؿ عبادتو هلل ، كتجنبو الشرؾ يمنحو الذرية الصالحة ، كما قاؿ

ًة َقاِنًتا ِلمَِّو َحِنيًفا َوَلْم َيُك ِمَن اْلُمْشِرِكيَن : "  ـــ َشاِكًرا ِْلَْنُعِمِو اْجَتَباُه َوَىَداُه ِإَلى ِصَراٍط * ِإنَّ ِإْبَراِىيَم َكاَن ُأمَّ

اِلِحيَن (4)َوآَتْيَناُه ِفي الدُّْنَيا َحَسَنًة * ُمْسَتِقيٍم  نَُّو ِفي اآْلِخَرِة َلِمَن الصَّ  . (5) " َواِ 
 

 : حماية اْلسرة من اليَلك : الثالث 
     

فقد نٌجى اهلل آؿ لكط إال امرأتو ؛ ألنيـ كانكا مف الشاكريف      لمشكر آثار طيبة تعكد عمى األسرة  بالنفع ، 

ِإنَّا َأْرَسْمَنا َعَمْيِيْم َحاِصًبا ِإًلَّ *  َكذََّبْت َقْوُم ُلوٍط ِبالنُُّذِر : " ـــ رؼبٌٝ ـــ قاؿ . (6) " الذيف آمنكا باهلل كأطاعكه

ْيَناُىْم ِبَسَحٍر  بينما امرأة لكط التي كفرت باهلل .    (7)" ِنْعَمًة ِمْن ِعْنِدَنا َكَذِلَك َنْجِزي َمْن َشَكَر * آَل ُلوٍط َنجَّ

                                                             
   .12آية :  سكرة لقماف (1)
(2)

   .196 ، ؿ 5ط ، ِؼبٌُ اٌزٕض٠ً : ٚاٌجغٛٞ   . 188 ، ؿ6ط،  انكشف وانثياٌ: اٌضؼٍجٟ  

(3)
   .82آ٠خ : عٛسح اٌىٙف  

 ،     2ج ،  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: الشنقيطي  )الذرية الطيبة ، كالثناء الحسف :   الحسنة في الدنيا (4)
   ( .464ص 

(5)
  .122 ـــ 120آ٠خ :  عٛسح إٌؾً 

(6)
   .144 ، ؿ 17، ط  انعايع ألؼكاو انمشآٌ:  اٌمشهجٟ 

(7)
    .35آ٠خ :  عٛسح اٌمّش
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َفَأْنَجْيَناُه َوَأْىَمُو ِإًلَّ اْمَرَأَتُو َكاَنْت ِمَن " :  في حقيا ـــ عجؾبٔٗ ـــقاؿ اهلل  ، كخانت زكجيا في دينو ، فقد كأنعمو

  . (1) "اْلَغاِبِريَن 

 

:  تفريج الكربات : الرابع 

    إف شكر الكلد لؤلبكٍيف كاإلحساف إلييما مف عبلمة تكفيؽ اهلل ػػػػػػػػ تعالى ػػػػػػػػ كرضاه عف العبد ، كىك سبب 

ـــ رؼبٌٝ ـــ ففي قصة أصحاب الغار الثبلثة استجاب اهلل . مف أسباب استجابة اهلل لدعائو ، كتفريج كرباتو 

الميـ إف كنت : "  آكاه المبيت إلى غار ؛ ألنو كاف يحمب ألبكٍيو فيسقييما قبؿ أكالده ، ثـ قاؿ دػبء سعً ـــ

 .  (2)" فعمت ذلؾ ابتغاء كجيؾ ففرج عنا ما نحف فيو مف ىذه الصخرة ، فانفرجت شيئان  
 
 

: المجتمع وعرفان الجميل في  أثر التربية عمى حب الشكر
 

   :البركة في الرزق ورفع العذاب: اْلول 
 

   إف شكر الناس لربيـ بالمساف كالعبادة سبب مف أسباب تنزؿ الرحمة كالغيث ، كزيادة الرزؽ ، كرفع العذاب 

َلِئْن َشَكْرُتْم َْلَِزيَدنَُّكْم َوَلِئْن َكَفْرُتْم : "  فقاؿ ،عف المجتمع ، فقد اشترط اهلل ػػػػػػػػ تعالى ػػػػػػػػ عمى بني إسرائيؿ ذلؾ 

النعـ عمى ما  لئف شكرتـ ربَّكـ بطاعتكـ إٌياه فيما أمركـ كنياكـ ، ليزيدٌنكـ مف" أم ،  (3)" ِإنَّ َعَذاِبي َلَشِديٌد 

 َما َيْفَعُل المَّوُ : " كقاؿ اهلل ػػػػػػ سبحانو ػػػػػػػ  . (4)" قد أعطاكـ مف النجاة مف آؿ فرعكف ، كالخبلص ًمٍف عذابيـ 

                                                             
 . 83آية :  سكرة األعراؼ (1)

  .64 ػػػ 63 سبؽ تخريجو ص (2)

   .7آية :  سكرة إبراىيـ (3)

   .527 ، ص 16 ، ج جامع البيان في تأويل القرآن:  الطبرم (4)
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   .(1)  " ِإْن َشَكْرُتْم َوآَمْنُتْم َوَكاَن المَُّو َشاِكًرا َعِميًما ِبَعَذاِبُكمْ 
 

 

 

 

 

:  التشجيع عمى عمل الخير والتعاون فيو :  الثاني 
 

    إف شكر الناس عمى عمؿ الخير رد لمجميؿ ، كلو أىمية في التشجيع كالتعاكف عمى البر كالتقكل ، كليذا 

َُ ـــ قاؿ الرسكؿ  َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ تَّى : " ـــ َفٍَّٝ هللاَّ ـٍ تىًجديكا ، فىاٍدعيكا لىوي حى كفنا فىكىاًفئيكهي ، فىًإٍف لى ٍف أىتىى إليكـ مىٍعري مى كى

  . (2)" يعمـ أىٍف قىٍد كىافىٍأتيميكهي 
 

: تعزيز الغبطة وزيادة المحبة بين الناس : الثالث 

كحمايتيـ مف داء      إف الشكر عمى المعركؼ لو أىمية في زيادة المحبة بيف الناس ، كتعزيز غبطتيـ ،

َُ ـــ ليذا مٌيز الرسكؿ  . (3)الحسد  َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ حقيقي مذمكـ  ، كمجازم : بيف نكعيف مف الحسد ـــ َفٍَّٝ هللاَّ

فيك : تمنى زكاؿ النعمة عف صاحبيا ، كىذا حراـ بإجماع األمة ، كأما المجازم : فالحقيقي . محمكد 

ليذا قاؿ  ، (4)الغبطة ، كىك أف يتمنى مثؿ النعمة التي عمى الغير مف غير تمني زكاليا عف صاحبيا 

سىدى ًإالَّ في اثٍنىتىٍيًف  : " ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــالرسكؿ  مىى ىىمىكىًتًو ًفي : ال حى رىجيؿه آتىاهي اهللي مىاالن ، فىسىمَّطىوي عى

ييعىمّْمييىا  ؽّْ ، كىرىجيؿه آتىاهي اهللي الًحٍكمىةى ، فىييكى يىٍقًضي ًبيىا كى .   (5)"  الحى

                                                             
   .147آية :  سكرة النساء (1)

  .70 سبؽ تخريجو ص (2)

(3)
  .2419 ، ؿ 6 ، ط َضشج انُعيى في يكاسو أخالق انشعىل انكشيى:  اثٓ ؽ١ّذ ٚػذد ِٓ اٌّخزق١ٓ 

(4)
   .97 ، ؿ 6 ، ط ششغ انُىوي عه  صؽيػ يغهى:  إٌٛٚٞ 

، 1 ، ج 73، رقـ الحديث  (15رقـ)، باب االغتباط في العمـ كالحكمة  (3رقـ )كتاب العمـ   ،البخاري صحيح  : البخارم(5)
  .39ص 
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:  تربية اْلوًلد عمى الصَلة : المطمب الثاني 

    الصبلة ىي عماد الديف ، كىي أكؿ فريضة بعد الشيادتيف ، كال يجكز تأخيرىا عف كقتيا إال لعذر شرعي 

ََلَة َكاَنْت َعَمى  : " ـــ ػض ٚعً ـــ اهلل  لقكؿ،  (1) مف نكـ ، أك سيك ،  أك نحكىما ََلَة ِإنَّ الصَّ َفَأِقيُموا الصَّ

ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ كىي أكؿ ما ييسأؿ العبدي عنيا يكـ القيامة ، لقكؿ الرسكؿ .  (2) " اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتاًبا َمْوُقوًتا

مىى  . (3)" أكؿ ما يحاسب الناس بو يكـ القيامة مف أعماليـ الصبلة  : " ٚعٍُ ـــ كقد انعىقىد ًإجماع األمَّة عى

تىكًفير ميٍنًكًرىىا  مس ، كى مىكات الخى    .(4)فىٍرًضيَّة ىىذه الصَّ

 عمى اآلباء الذيف يعٌممكف أكالدىـ كأىمييـ رؼبٌٝ ـــ ـــ    كألىمية الصبلة في اإلسبلـ كاألسرة ، فقد أثنى اهلل 

" نٌبيو :   عمييـ ، منيـ رؼبٌٝ ـــ ـــأثنى اهلل ىذه الفريضة ، كمف النماذج األبكية في القصص القرآني التي 

 ـــ عجؾبٔٗ ـــ الذم كاف يأمر أىمو بإقامة الصبلة ، كأداء الزكاة  ، كما قاؿ عنو ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــ" إسماعيؿ

ََلِة َوالزََّكاِة َوَكاَن ِعْنَد َربِّْو َمْرِضيِّا : " َيا ُبَنيَّ َأِقِم  : "كىذا لقماف يقكؿ البنو .   (5) " َوَكاَن َيْأُمُر َأْىَمُو ِبالصَّ

ََلةَ    ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ" محمد " كىذا رسكؿ اهلل  . (7)بحدكدىا كفركضيا كأكقاتيا : ، أم  (6) " الصَّ

                                                             
(1)

 .  769  ، ؿ1 ، طانمذيش  فرػ :ٚاٌؾٛوبٟٔ . 23 ، ؿ 11 ط يفاذيػ انغية ،:  اٌشاصٞ 

(2)
   .103آ٠خ :  عٛسح إٌغبء 

، باب قىٍكًؿ النًَّبىّْ ػػػ صمى اهلل عميو  (2رقـ )، كتاب الصبلة  داود أبي سنن: أبك داكد ، سميماف بف األشعث السجستاني  (3)
ُـّ ًمٍف تىطىكًُّعًو : كسمـ ػػػ  اًحبييىا تىًت بلىةو الى ييًتمُّيىا صى ، دار الكتاب  322 ، ص 1ج ،  864، رقـ الحديث  (151رقـ )كيؿُّ صى
 .صحيح : حكـ األلباني عمى ىذا الحديث في المذيمة  .ت .  ،  د ط. دبيركت ، : العربي 

(4)
  .460  ، ؿ 5ط ،  كشاف انمُاا عٍ يرٍ اإللُاا :  اٌجٙٛرٟ

(5)
   .55آ٠خ : ِش٠ُ عٛسح  

(6)
   .17آ٠خ : عٛسح ٌمّبْ  

(7)
    .338 ، ؿ 6ط ،  ذفغيش انمشآٌ انعظيى : اثٓ وض١ش 
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بعد ما أيمر بيا ، كأف ال ينشغمكا عنيا بأمر المعيشة ، أف يأمر أىؿ بيتو بالصبلة  ـــ عجؾبٔٗ ـــ ربو يخاطبو

َوْأُمْر َأْىَمَك : " لو  رؼبٌٝ ـــ ـــ فيقكؿ اهلل  ،(1)كجمع الثركة ؛ كذلؾ ليتعاكنكا عمى االستعانة بيا عمى النكازؿ 

ََلِة َواْصَطِبْر َعَمْيَيا ًَل َنْسَأُلَك ِرْزًقا نَّْحُن َنْرُزُقَك  كالحكمة مف دعكة األب أكالده إلى الصبلة  ،  . (2)" ِبالصَّ

كتعميميـ أحكاميا في سف مبكرة مف العمر ؛ ألنيـ إذا حافظكا عمييا عمى الكجو المأمكر بو في الصغر ، 

   .(4)فضبلن عف االعتياد عمييا كاألنس بيا  ،  (3)كانكا لما سكاىا مف دينيـ أحفظ كأقكـ 

بعد غرس عقيدة التكحيد في    فالصبلة ىي أىـ ما يجب أف يعٌممو األب ألكالده ، كىـ أبناء سبع سنيف ، 

؛ ليعتادكا كيأنسكا بيا ، فإذا بمغكا عشران ضربيـ كيشٌجعيـ عمى حضكر صبلة الجمع كالجماعات قمكبيـ ، 

ذا (5)عقكبةن عمى تركيا تعمدان بعد البمكغ  رآىـ تكاسمكا عنيا فعميو أف يذٌكرىـ بيا ، كلك بكممة كاحدة ،  ، كاإ

 اآلباء بتعميميـ الصبلة ، فقاؿ ـــ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ ـــ ، ليذا أكصى الرسكؿ (6)" قكمكا لمصبلة : " كمنيا 

قيكا بىٍينىييـٍ  : "  فىرّْ ٍشًر ًسًنيفى ، كى ـٍ أىٍبنىاءي عى مىٍييىا كىىي ـٍ عى ـٍ  أىٍبنىاءي سىٍبًع  ًسًنيفى ، كىاٍضًربيكىي بلىًة  كىىي ـٍ  ًبالصَّ كا  أىٍكالىدىكي ميري

                                                             
 ،  دار نيضة مصر لمطباعة التفسير الوسيط لمقرآن الكريم:  كالطنطاكم   .284، ص 16ج ،  روح المعاني: األلكسي  (1)

  . 170 ، ص 9  ، ج ت. د ، 1القاىرة ، ط - الفجالة : كالنشر كالتكزيع  
(2)

  .132آ٠خ : عٛسح هٗ  

السعدم ، ك. نفس الصفحة كالجزء  ،  روح المعاني: كاأللكسي  . 263 ، ص 11ج ،  الجامع ْلحكام القرآن: القرطبي  (3)
عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ ، مؤسسة :  ، المحقؽ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كَلم المنان: عبد الرحمف بف ناصر

    .307 ، ص 16ج ،  التفسير المنير: كالزحيمي  . 517 ، ص 1 ج  ،2/ ىػ 1420،  1الرسالة ، ط 
(4)

  . 277 ، ؿ2 ، ط يشعاج انًفاذيػ ششغ يشكاج انً اتيػ:  ٚاٌّجبسوفٛسٞ   .665 ، ؿ 5ط ،  فيض انمذيش: إٌّبٚٞ  

    .277 ، ص 2ج ،  كالمباركفكرم   .665 ، ص 5ج س ، . ، ـ المناكم  (5)

بيركت ، : دار الغرب   ، 305 ، ص 13، تحقيؽ محمد حجي ، ج الذخيرة :  القرافي ، شياب الديف أحمد بف إدريس (6)
  .ط .  ـ ، د 1994
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اًجًع  . فالصبلة ليا أثر عظيـ في األسرة كالمجتمع  . (1)" في اٍلمىضى
 

:  أثر التربية عمى الصَلة في اْلسرة 
 

:  تجديد النشاط وتحقيق السعادة  : اْلول 
 

   إف التربية عمى الصبلة ، كالقياـ بالذكر تجعؿ األىؿ في نشاط كحيكية كتعاكف ، كركح إيمانية ، كسعادة 

 ، حيث يظير عمى أىميا الكسؿ كالخمكؿ كالنفاؽ كالرياء (2)كجدانية ، عمى خبلؼ غيرىـ مف األسر كالبيكت 

َُ ـــ ، كما قاؿ رسكؿ اهلل (3)في أداء العبادة  َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ مىثىؿي اٍلبىٍيًت الذم ييٍذكىري المَّوي ًفيًو ،  : " ـــ َفٍَّٝ هللاَّ

  . (4)" كىاٍلبىٍيًت الذم الى ييٍذكىري المَّوي ًفيًو مىثىؿي الحيّْ كىاٍلمىيًّْت 
 

    :نيل محبة اهلل ومرضاتو : الثّاني 

اهلل  كمرضاتو ، كىذا ما يستخمص مف ثناء رؼبٌٝ ـــ ـــ  التربية عمى الصبلة تجعؿ األسرة محط نظر اهلل 

، فقاؿ اهلل  (5)، حيث كاف يأمر أسرتو بإقامة الصبلة ، كأداء الزكاة ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــ " إسماعيؿ " عمى نبيو 

                                                             
بلىًة  (12رقـ )، كتاب النكاح  داود  أبي سنن :داكد   أبك(1) ـي ًبالصَّ ،    495، رقـ الحديث  (26رقـ )، باب مىتىى ييٍؤمىري اٍلغيبلى

، رقـ  (25رقـ )، باب متى يٍؤمىري الغبلـ بالصبلة (2رقـ ) ، كتاب الصبلة صحيح أبي داود: كاأللباني  . 185 ، ص 1ج 
  .إسناده حسف : كقاؿ النككم . إسناده حسف صحيح  . 401 ، ص 2 ، ج 509الحديث 

كابف  . 27 ، ص 23 ، ج عمدة القاري شرح صحيح البخاري: العيني ك . 646 ، ص 5ج ،  فيض القدير: المناكم  (2)
  .2584 ، ص 6 ، ج نضرة النعيم في مكارم أخَلق الرسول الكريم:  حميد كعدد مف المختصيف 

(3)
   .175  ، ؿ 5ط ،  سوغ انًعاَي: األٌٛعٟ ٚ . 67 ، ؿ 11 ، ط يفاذيػ انغية:  اٌشاصٞ 

(4)
ٍسًجًد  ( 1رقـ ) المسافريف وزبة فالح ، صؽيػ يغهى:  ِغٍُ  كىاًزىىا ًفى اٍلمى بلىًة النَّاًفمىًة ًفى بىٍيًتًو كىجى رقـ )، باب اٍسًتٍحبىاًب صى

   .188 ، ص 2 ،ج 1859 الحديث  رقـ، (29
(5)

   .317 ، ؿ 3ط ،  أيغش انرفاعيش نكالو انعهي انكثيش: اٌغضائشٞ  
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ََلِة َوالزََّكاِة َوَكاَن ِعْنَد َربِّْو َمْرِضيِّا  : "فٟ ؽمٗ ـــ عجؾبٔٗ ـــ     .(1) " َوَكاَن َيْأُمُر َأْىَمُو ِبالصَّ

: التعّود عمى الصبر ونيل الرزق : الثّالث 
 

       التربية عمى الصبلة  تعكد األسرة عمى الصبر ، كييناؿ بيا الرزؽ مف اهلل ، فقد ربط اهلل بيف ذلؾ في 

ََلِة َواْصَطِبْر َعَمْيَيا ًَل َنْسَأُلَك ِرْزًقا نَّْحُن َنْرُزُقَك َواْلَعاِقَبُة ِلمتَّْقَوى : " رؼبٌٝ ـــ  ـــ قكلو    . (2)" َوْأُمْر َأْىَمَك ِبالصَّ

  :تحقيق الطيارة الروحية : الّرابع 
 

     لمصبلة أثر عظيـ في تطيير نفكس األسرة مف كؿ إثـ كشرؾ كحقد  ؛  ليذا حث اهلل أىؿ بيت الرسكؿ 

َُ ـــ َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ  ، كما قاؿ اهلل (3)  عمى القياـ بالصبلة كالطاعة تطييران لمنفكس مف كؿ إثـ كدنســـ َفٍَّٝ هللاَّ

ََلَة  َوآِتيَن الزََّكاَة َوَأِطْعَن المََّو َوَرُسوَلُو  ِإنََّما ُيِريُد المَُّو  ِلُيْذِىَب َعْنُكُم الرّْْجَس َأْىَل  : "ػػػػػػ تعالى ػػػػػػ  َوَأِقْمَن الصَّ

أىرىأىٍيتيـٍ  : "كالصبلة كسيمة لغسؿ الذنكب كتطيير النفكس مف اآلثاـ ، كما قاؿ  . (4) "َوُيَطيَّْرُكْم  َتْطِييًرا  اْلَبْيِت 

ًنًو  ٍمسى مىرَّاتو ىىٍؿ يىٍبقىى ًمٍف دىرى ـٍ يىٍغتىًسؿي ًمٍنوي كيؿَّ يىٍكـو خى ًدكي الى يىٍبقىى ًمٍف : قىاليكا .  شيء (5)لىٍك أىفَّ نىٍيرنا ًببىاًب أىحى

ًنًو شيء  طىايىا : قىاؿى . دىرى ك المَّوي ًبًيفَّ اٍلخى ٍمًس يىٍمحي مىكىاًت اٍلخى  .  (6)" فىذىًلؾى مىثىؿي الصَّ
                                                             

(1)
   .55آ٠خ :عٛسح ِش٠ُ  

(2)
  .132آ٠خ :عٛسح هٗ  

(3)
   .317 ، ؿ 3ط،  أيغش انرفاعيش نكالو انعهي انكثيش: اٌغضائشٞ  

(4)
   .33آ٠خ :  األؽضاة عٛسح 

عبد السبلـ محمد ىاركف ،     :  تحقيؽ ،المغة  مقاييس معجم  :أبك الحسيف   أحمد بف زكريافارس ، ابف). الكسخ :  الدرف (5)
بيدم   .53 ، ص 13 ، ج لسان العرب: كابف منظكر  .  ـ 1979/  ىػ 1399: دار الفكر ، الطبعة   ،64 ، ص 2ج  كالزَّ
 ( .7 ، ص 35 ، ج تاج العروس من جواىر القاموس: 

اتي  (6رقـ )المساجد   ، كتابصحيح مسمم:  مسمـ (6) تيٍرفىعي ًبًو الدَّرىجى طىايىا كى بلىًة تيٍمحىى ًبًو اٍلخى           ، باب المشي ًإلىى الصَّ
   .131 ، ص 2 ، ج 1554 الحديث  رقـ، (52رقـ )
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عطاء الذرية الصالحة : الخامس  :  استجابة الدعاء وا 
 

عطاء الذرية      إف االلتزاـ بالصبلة يقٌكم صمة العبد بربو ، كىك سبب مف أسباب استجابة الدعاء كاإ

ببل عكض ، " يحيى "  فأعطاه الكلد ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــ لنبيو زكريا رؼبٌٝ ـــ ـــالصالحة ،  فقد استجاب اهلل 

يًَّة (1)ُىَناِلَك َدَعا َزَكِريَّا َربَُّو َقاَل َربّْ َىْب  :"رؼبٌٝ ـــ ـــحيث كاف يصمي في المحراب ، فقاؿ   ِلي ِمْن َلُدْنَك ُذرّْ

َفَناَدْتُو اْلَمََلِئَكُة َوُىَو َقاِئٌم ُيَصمّْي ِفي اْلِمْحَراِب َأنَّ المََّو ُيَبشُّْرَك ِبَيْحَيى ُمَصدًّْقا * َطيَّْبًة ِإنََّك َسِميُع الدَُّعاِء 

اِلِحيَن  َقاَل َربّْ َأنَّى َيُكوُن ِلي ُغََلٌم َوَقْد َبَمَغِنَي اْلِكَبُر َواْمَرَأِتي * ِبَكِمَمٍة ِمَن المَِّو َوَسيًّْدا َوَحُصوًرا َوَنِبيِّا ِمَن الصَّ

. (2)" َعاِقٌر َقاَل َكَذِلَك المَُّو َيْفَعُل َما َيَشاُء 
 
 

:  أثر التربية عمى الصَلة في المجتمع 
 

:  تحقيق الوحدة والمؤاخاة في الدين  : اْلول 
 

    إف صبلة الجماعة ليا أثرىا العظيـ في مؤاخاة المسمميف ، ككحدة صفيـ ، كالكقكؼ عمى أحكاؿ بعضيـ 

َفِ ْن  : " رؼبٌٝ ـــ ـــليذا قاؿ اهلل  . (3)بعضان ، كتعاكنيـ عمى البر كالتقكل ، كمف أجؿ ذلؾ بينيت المساجد 

ُل اآْلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَمُموَن  ََلَة َوآَتُوا الزََّكاَة َفِ ْخَواُنُكْم ِفي الدّْيِن َوُنَفصّْ  . (4)" َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ

                                                             
المصباح المنير في غريب الشرح : الفيكمي ، أحمد بف محمد بف عمي المقرم  ). العطاء ببل عكض :  ىبة الشيء (1)

   .(ت . ط ، د . بيركت ، د :  ، المكتبة العممية 673 ، ص 2، ج الكبير

    .40 ػػػ 38آية  : آؿ عمرافسكرة  (2)

كابف حميد كعدد  . 221 ىػ ، ص 1399 ، 6بيركت ، ط :    ، مؤسسة الرسالة العبادة في اْلسَلم:  القرضاكم ، يكسؼ (3)
   .2584 ، ص 6 ، ج  نضرة النعيم في مكارم أخَلق الرسول الكريم: مف المختصيف 

    .11آية  : التكبة سكرة  (4)
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:   تحقيق اليداية وتجنب الضَللة والنفاق : الثّاني 
         

 

إف صبلة الجماعة ليا أثر عظيـ في ىداية المسمميف ، كزيادة إيمانيـ ، كتجنيبيـ الضبللة كالكقكع في     

،  (1)" ِإنََّما َيْعُمُر َمَساِجَد المَِّو َمْن آَمَن ِبالمَِّو  : " رؼبٌٝ ـــ ـــالنفاؽ ؛ بسبب ارتباطيـ ببيكت اهلل ،  لقكؿ اهلل 

مف سره أف يمقى اهلل غدان مسممان فميحافظ عمى ىذه الصمكات  : " ـــ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ ـــالرسكؿ  كلقكؿ

نيف مف سنف اليدل ، كلك ـــ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ ـــحيث ينادل بيف ، فإف اهلل شرع لنبيكـ   سنف اليدل ، كاإ

أنكـ صميتـ في بيكتكـ كما يصمي ىذا المتخمؼ في بيتو لتركتـ سنة نبيكـ ، كلك تركتـ سنة نبيكـ لضممتـ ، 

كما مف رجؿو يتطير فيحسف الطيكر ، ثـ يعمد إلى مسجد مف ىذه المساجد إال كتب اهلل لو بكؿ خطكة و 

، كيحط عنو بيا سيئة ، كلقد رأيتنا كما يتخمؼ عنيا إال منافؽه معمكـ  يخطكىا حسنون ، كيرفعو بيا درجة ن

   .(2)" النفاؽ ، كلقد كاف الرجؿ يؤتى بو ييادل بيف رجميف حتى يقاـ في الصؼ 

 

:  تنزل الرحمات : الثّالث
      

    إف إقامة المسمميف لصبلتيـ مع غيرىا مف الطاعات التي أمر اهلل بيا سبب مف أسباب تنزؿ الرحمات 

ََلَة َوآُتوا الزََّكاَة َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعمَُّكْم ُتْرَحُموَن  : " رؼبٌٝ ـــ  ـــ ، لقكؿ اهلل(3)عمييـ     .(4)" َوَأِقيُموا الصَّ

                                                             
 . 18 آية : التكبة سكرة  (1)

مىاعىًة ًمٍف سينىًف اٍلييدىل   ، (6) كتاب المساجد ، صحيح مسمم: مسمـ  (2) بلىةي اٍلجى ، رقـ      124 ،  ص 2، ج ( 45)باب صى
   .1520الحديث 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير :  كالسعدم  .554 ، ص 5ج ،  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: الشنقيطي  (3)
  .573 ، ص 1 ، ج كَلم المنان

  .56 آية : النكر سكرة  (4)
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       :تحقيق اًلستخَلف والتمكين في اْلرض : الرابع 

رؼبٌٝ  ـــ   مف أسباب تمكيف المسمميف في األرض إقامتيـ لمصبلة ، كالتزاميـ بغيرىا مف العبادات ، لقكلو 

ََلَة َوآَتُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَيْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوِلمَِّو  الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُىْم ِفي اْْلَْرضِ : " ـــ  َأَقاُموا الصَّ

   .(2) ، ففي ىذه اآلية كعد اهلل مف أقاـ الصبلة مع غيرىا مف العبادات بالنصر كالتمكيف (1) "َعاِقَبُة اْْلُُموِر 
  

 

  :التحمل واًلستعانة عمى اْلمور  :الخامس 
 ، فقد ربط اهلل بيف الصبلة كالصبر  (3)     إف الصبلة مف أكبر العكف لممسمـ عمى أمكر الديف كالدنيا 

كخٌصت الصبلة بالذكر ؛ ألنيا مف أشٌد األعماؿ الظاىرية عبادة  ، كبيا يتحقؽ الصبر عمى الطاعة ، كما 

ََلِة  : "رؼبٌٝ ـــ ـــاهلل  ليذا قاؿ،  (4)أف الصبر مف أشٌد األشياء الباطنية عمى النفس ْبِر َوالصَّ  َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّ

نََّيا َلَكِبيَرٌة ِإًلَّ َعَمى اْلَخاِشِعيَن  مَّى   "ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــككىافى النبي  ، (5)" َواِ  زىبىوي أىٍمره صى  . (6)" ًإذىا حى
 

      :فعل الخيرات والتكافل اًلجتماعي : السادس 

    رؼبٌٝ   ـــ ، فقد ربط اهلل(7 )   مف أسباب تآزر المسمميف كتكافميـ اجتماعيـ عمى الصبلة ، كالتزاميـ بيا

َقاَم : "  ـــ عجؾبٔٗ ـــبيف الصبلة كفعؿ الخيرات ، كدفع الصدقات في قكلو  ـــ َوَأْوَحْيَنا ِإَلْيِيْم ِفْعَل اْلَخْيَراِت َواِ 
                                                             

(1)
  .41 آ٠خ : اٌؾظ عٛسح  

(2)
  .266 ، ؿ 5ط ،  أضىاء انثياٌ في إيضاغ انمشآٌ تانمشآٌ: اٌؾٕم١طٟ  

(3)
    .446ؿ   / 252 ، ؿ 1ط ،  ذفغيش انمشآٌ انعظيى : اثٓ وض١ش 

(4)
   .40 ، ؿ 2ط ،  انرفغيش انًُيش: اٌضؽ١ٍٟ  

(5)
  .45 آ٠خ : اٌجمشح عٛسح  

(6)
ًِ  (2سلُ )، وزبة اٌقالح  داود أتي عٍُ :داٚد   أثٛ َٓ ا١ٌٍَّْ ِِ ِّٝ ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ  َِ إٌَّجِ ْلِذ ل١َِب َٚ ، سلُ  (23سلُ )، ثبة 

 .فؾ١ؼ : ؽىُ األٌجبٟٔ فٟ اٌّز٠ٍخ  . 507 ، ؿ 1ط ، 1321الحديث 

(7)
   .2584 ، ؿ 6ط  ، َضشج انُعيى في يكاسو أخالق انشعىل انكشيى:   اثٓ ؽ١ّذ ٚػذد ِٓ اٌّخزق١ٓ  
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يَتاءَ  ََلِة  َواِ   . (1) " الزََّكاِة َوَكاُنوا َلَنا َعاِبِدينَ  الصَّ
 

  :زرع الخشية من اهلل وتجنب الفواحش والمنكرات : السابع 
 

  المحافظة عمى الصبلة سبب لبلنتياء عف المعاصي حاؿ االشتغاؿ بيا كغيرىا ؛ ألنيا تذكر باهلل ، كتكرث 

ََلَة َتْنَيى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ "  : رؼبٌٝ ـــ ـــ ، لقكلو (2 )النفس الخشية منو  ََلَة ِإنَّ الصَّ  .     (3)"  َوَأِقِم الصَّ

:  النظافة البدنية والطيارة الروحية  : الثامن 

 إف تعٌكد المسمـ عمى الٌصبلة ، كتكراره ألدائيا خمس مٌرات في اليكـ كالميمة تطيره ركحيان مف غفبلت قمبو ،  

ـــ فٍٝ هللا  ، كما أنو يتطير بيا بدنيان مف األكساخ ، كما قاؿ النبي (4)كزاٌلت لسانو ، كمقترفات جكارحو 

ًنًو ؟ قىاؿى " : ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ  ٍمسى مىرَّاتو ىىٍؿ يىٍبقىى ًمٍف دىرى ـٍ يىٍغتىًسؿي ًمٍنوي كيؿَّ يىٍكـو خى ًدكي : أىرىأىٍيتيـٍ لىٍك أىفَّ نىٍيرنا ًببىاًب أىحى

طىايىا  ك المَّوي ًبًيفَّ اٍلخى ٍمًس يىٍمحي مىكىاًت اٍلخى   . (5)" فىذىًلؾى مىثىؿي الصَّ
 

:  تحقيق الطمأنينة والراحة النفسية  : التاسع 

؛ ألف المسمـ يككف بيا في صمة كمناجاة مع  عمى الطمأنينة كالراحة النفسيةفي خشكعيا    تعمؿ الصبلة 

َُ ـــ ، لقكؿ الرسكؿ (6)اهلل  َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ بلىةى ، أىًرٍحنىا ًبيىا : "  في قكلو ـــ َفٍَّٝ هللاَّ  .  (7)" يىا ًببلىؿي ، أىًقـً الصَّ
                                                             

(1)
   .73آ٠خ : األٔج١بء  عٛسح 

(2)
  .318 ، ؿ 4، ط  ذفغيش انثيضاوي:  اٌج١نبٚٞ 

(3)
  45آ٠خ : عٛسح اٌؼٕىجٛد  

(4)
ٔنشح إٌؼ١ُ فٟ ِىبسَ أخالق اٌشعٛي :  ٚاثٓ ؽ١ّذ ٚػذد ِٓ اٌّخزق١ٓ  . 221ؿ     ،انعثادج في اإلعالو:  اٌمشمبٚٞ 

   .2584 ، ؿ 6اٌىش٠ُ ، ط 

(5)
  .77 عجك رخش٠غٗ ؿ 

(6)
   .225 ، ؿ 13 ، ط عىٌ انًعثىد: اٌؼظ١ُ آثبدٞ 

(7)
ِخ  (42سلُ )، وزبة األدة    داود أتي عٍُ :داٚد   أثٛ َّ ٌَْؼزَ  ،     4ط ،  4987، سلُ اٌؾذ٠ش  (86سلُ )، ثبة فٟ َفالَِح ا

  .فؾ١ؼ : اٌؾذ٠ش ثؾىُ األٌجبٟٔ  . 453ؿ 
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  :تربية اْلوًلد عمى إخراج الصدقات : المطمب الثالث 
 

       لقد حث اإلسبلـ عمى الزكاة كالصدقة ، كسمى الزكاة بالصدقة داللة عمى صدؽ إيماف صاحبيا ، 

َدَقاُت ِلْمُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن  : "ـــ رؼبٌٝ ـــ ، في قكلو (1)  المستحقيف لمزكاةـــ ػض ٚعً ـــكحدد اهلل   ِإنََّما الصَّ

 .     (2)" َواْلَعاِمِميَن َعَمْيَيا َواْلُمَؤلََّفِة ُقُموُبُيْم َوِفي الرَّْقاِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل المَِّو َواْبِن السَِّبيِل َفِريَضًة ِمَن المَِّو 
 

  ،(3)    كالزكاة كاجبة باإلجماع عمى الحر المسمـ البالغ العاقؿ إذا ممؾ نصابان ممكان تامان كحاؿ عميو الحكؿ

 

ََلَة َوآُتوا الزََّكاةَ  : " ـــ رؼبٌٝ ـــلقكؿ اهلل  بني : " ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ ، كلقكلو  (4) " َوَأِقيُموا الصَّ

يتاء الزكاة ، كالحج ،  قاـ الصبلة ، كاإ اإلسبلـ عمى خمس شيادة أف ال إلو إال اهلل ، كأف محمدان رسكؿ اهلل ، كاإ

   . (5)" كصكـ رمضاف 

أحكاـ الزكاة ، كيربط كلده بيا إذا كاف األب يقدر عمييا قياسان عمى     كينبغي عمى األب المسمـ أف يتعٌمـ 

كلده إذا مٌيز كبمغ ؛ كيأمره بأدائيا ، كأف يخٌكفو عقكبة اهلل إذا امتنع عف ، كما ينبغي أف يعٌمميا ؿ (6 )الصبلة 

                                                             
   .63 ، ص 7 ، ج مفاتيح الغيب:  الرازم (1)
  .60آية  : التكبة سكرة  (2)
 ، دار الكتاب 68، ص 1محمكد أميف النكاكم ، ج :  ، المحقؽ المباب في شرح الكتاب:  الغنيمي ، عبد الغني الغنيمي (3)

   .156 ، ص 3 ، ج الِفْقُو اْلسَلميُّ وأدلَُّتوُ : الزحيمي ك. ت .  ، د ط. د العربي ، 

  .43آية : البقرة سكرة  (4)
بني اإلسبلـ عمى ) ،  باب اإليماف كقكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ  (2رقـ )كتاب اإليماف   ،البخاري صحيح  : البخارم(5)

  .12  ، ص1ج  ، 8، رقـ الحديث  (1رقـ )خمس 
  . 820 ، ص  2 ج،  تربية اْلوًلد في اْلسَلم:  عمكاف (6)
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" إسماعيؿ "نبٌيو :  عمييا ، منيا رؼبٌٝ ـــ ـــأثنى اهلل كمف النماذج األبكية في القصص القرآني التي  أدائيا ،

 ، حيث أعمى اهلل شأنو ، كرفع قدره ، كرضي عف أقكالو كأفعالو كميا ، حيث كاف يأمر ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــ

حيث بدأ باألمر في األقرب ؛ ألنو ،  (2) بإقامة الصبلة ، كأداء الزكاة (1)" جرىـ"أسرتو كقكمو مف قبيمة 

ًة كىالزَّكىاًة :قدكتيـ يأمرىـ كيشغميـ باألىـ مف العبادات ، كىما  بلى َوَكاَن   : "ـــ عجؾبٔٗ ـــ ، فقاؿ عنو (3) الصَّ

ََلِة َوالزََّكاِة َوَكاَن ِعْنَد َربِّْو َمْرِضيِّا  الزكاة إلى جانب الصبلة ؛  ـــ تعالىـــفذكر اهلل .  (4) " َيْأُمُر َأْىَمُو ِبالصَّ

  . (5) أمارة صدؽ اإليمافألنيما مف 

 

 

: إخراج الصدقات في اْلسرة أثر التربية عمى 

 :  توطيد العَلقات وتقويتيا : أوًًل 

ـــ       التربية عمى إخراج الصدقات لمفقراء األقارب كاألرحاـ يقٌكم العبلقة بيف أفراد العائمة ، لقكؿ الرسكؿ 

َُ ـــ  َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ  .  (6)" الصدقة عمى المسكيف صدقة ، كعمى ذم القرابة اثنتاف صدقة كصمة : " َفٍَّٝ هللاَّ
                                                             

كحالة ، )بطف مف القحطانية ، كانت منازليـ أكال اليمف ، ثـ انتقمكا إلى الحجاز، فنزلكه ، ثـ نزلكا بمكة كاستكطنكىا :  جيٍرىـ (1)
 . (ـ1994/  ىػ 1414 ، 6بيركت ، ط :  ، مؤسسة الرسالة معجم قبائل العرب القديمة والحديثة: عمر بف رضا بف محمد  

بينيـ ، ككانت ترعى البيت " إبراىيـ " نشأ إسماعيؿ بيف ىؤالء القـك  كتزكج منيا ، كصارت لو صمة بيـ بعد اف تركو أبكه 
: عمي ، جكاد )الحراـ ، ثـ تغمبت عمى جرىـ خزاعة ، فانتزعت منيـ السدانة ، كاحتفظت بيا إلى أف انتقمت إلى قريش 

   .( ـ 2001/  ىػ 1422 ، 4 ، دار الساقي ، ط 11 ، ص 2 ج ،  المفصل فى تاريخ العرب قبل اْلسَلم
(2)

 . 317 ، ؿ 3ط ،  أيغش انرفاعيش نكالو انعهي انكثيش: اٌغضائشٞ  
 

 

(3)
  . 105  ، ؿ 16ط ،  سوغ انًعاَي: األٌٛعٟ  

(4)
  .55آ٠خ :عٛسح ِش٠ُ  

(5)
   .457 ، ؿ 1ط ،  انرؽشيش وانرُىيش:  اثٓ ػبؽٛس

، ( 28رقـ )، باب فضؿ الصدقة  (8رقـ  )، كتاب الزكاة  سنن ابن ماجو:  ِؾّذ ثٓ ٠ض٠ذ اٌمض٠ٕٟٚ أثٛ ػجذ هللااثٓ ِبعٗ ،  (6)
 .فؾ١ؼ : اٌؾذ٠ش ثؾىُ األٌجبٟٔ فٟ اٌّز٠ٍخ  .د . ه ، د .   د بيركت ،: ، داس اٌفىش  591 ، ص 1 ، ج 1844رقـ الحديث 
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َُ ـــكيقكؿ الرسكؿ  َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ زكجؾ ككلدؾ أحؽ مف تصدقت : "  لزينب امرأة عبد اهلل بف مسعكد ـــ َفٍَّٝ هللاَّ

 كأكالدىا المحتاجيف ، (2)كفي ىذا الحديث جكاز دفع الزكجة زكاة ماليا إلى زكجيا الفقير  . (1)" بو عمييـ 

  .كبيذه الصدقة كالزكاة تقكل العبلقة بيف األقارب  . (3)ككذلؾ يجكز دفع األب الزكاة إلى زكج ابنتو 
 

  :نيل محبة اهلل : ثانيًا 

التربية عمى إخراج الصدقات لممحتاجيف يجعؿ األسرة في محط مرضاة اهلل ، كىذا ما يستخمص مف ثناء     

، حيث  كاف يأمر أسرتو بأداء الزكاة ، كما أمرىـ ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــ " إسماعيؿ "  عمى نبيو رؼبٌٝ ـــ ـــاهلل 

ََلِة َوالزََّكاِة َوَكاَن ِعْنَد َربِّْو َمْرِضيِّا  : "ـــ عجؾبٔٗ ـــبإقامة الصبلة ، فقاؿ عنو    .(4) " َوَكاَن َيْأُمُر َأْىَمُو ِبالصَّ

 : تحقيق الطيارة الروحية والنماء في المال : ثالثًا 

، ألف  (5)     التربية عمى إخراج الصدقات ىي سبب مف أسباب نماء الماؿ كبركتو كطيارتو مف الخبث 

المسمـ يعمـ أف الصدقة تقع في يد اهلل فيضاعفيا كيضاعؼ أجرىا قبؿ أف تقع في يد المحتاج فيأكميا ، كىذا 

َأْمَواِل النَّاِس  ِفي َوَما آَتْيُتْم ِمْن ِرًبا ِلَيْرُبوَ   : "ـــ عجؾبٔٗ ـــعمى خبلؼ الربا ، كاعتقاد آكمو ،  كما في قكلو 

 .  (6) " َفََل َيْرُبو ِعْنَد المَِّو َوَما آَتْيُتْم ِمْن َزَكاٍة ُتِريُدوَن َوْجَو المَِّو َفُأوَلِئَك ُىُم اْلُمْضِعُفونَ 
                                                             

 ،      1393، رقـ الحديث  (43رقـ)،  باب الزكاة عمى األقارب  (30رقـ )  الزكاة  كتاب  ،البخاري صحيح  : البخارم(1)
  . 531  ، ص 2ج 

(2)
  .509 ، ؿ 2ط ، انًغُي : لذاِخ   اثٓ

(3)
    .314 ـــ 313 ، ؿ 3 ، ط انفِْمهُ اإلعالييُّ وأدنَّرُهُ : اٌضؽ١ٍٟ  

(4)
   .55آ٠خ :عٛسح ِش٠ُ  

(5)
   .32 ، ؿ 1ط ، ذفغيش انعض تٍ عثذ انغالو : اثٓ ػجذ اٌغالَ ٚ . 247 ، ؿ 1 ط ، سوغ انًعاَي : األٌٛعٟ 

(6)
  .39آ٠خ :  عٛسح اٌشَٚ 



85 
 

: إخراج الصدقات في المجتمع أثر التربية عمى 

  :تحقيق روح اْلخوة  والشعور بالجسد الواحد  : اْلول 

بركح األخكة مع الفقراء كالمساكيف  كالشعكر،     الزكاة ىي مف أسباب األلفة كالمؤاخاة بيف المسمميف 

ََلَة َوآَتُوا  : " رؼبٌٝ ـــ ـــ ، لقكؿ اهلل (1)كالمحتاجيف ، كبيا يزكؿ الحسد كاألحقاد بينيـ  َفِ ْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ

ُل اآْلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَمُمونَ   .  (2) " الزََّكاَة َفِ ْخَواُنُكْم ِفي الدّْيِن َوُنَفصّْ

  :تنزل الرحمات : الثّاني 
 

    أف دفع المسمميف لزكاتيـ مع غيرىا مف الطاعات التي أمر اهلل بيا سبب مف أسباب تنزؿ الرحمات 

ََلَة َوآُتوا الزََّكاَة َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعمَُّكْم ُتْرَحُمونَ  : " عجؾبٔٗ ـــ ـــ ، لقكؿ اهلل (3)عمييـ    .  (3) " َوَأِقيُموا الصَّ
 

:  تحقيق العزة والتمكين في اْلرض : الثالث 

     إف دفع المسمميف لمزكاة في سبيؿ اهلل ، كطاعة لو  سبب مف أسباب تفكقيـ كانتصارىـ عمى أعدائيـ  ، 

كتمكينيـ في األرض ، كاستخبلفيـ فييا ، فقد انتصر الصحابة عمى األعداء بالقياـ بالطاعة ، كنصرة شرع 

ََلَة َوآَتُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا  : " رؼبٌٝ ـــ ـــ، لقكؿ اهلل  (4)اهلل كدينو  الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُىْم ِفي اْْلَْرِض َأَقاُموا الصَّ

.   (5) " ِباْلَمْعُروِف َوَنَيْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوِلمَِّو َعاِقَبُة اْْلُُمورِ 
                                                             

(1)
   .82 ، ؿ 16 ، ط يفاذيػ انغية:  اٌشاصٞ 

(2)
  .11آ٠خ :اٌزٛثخ   عٛسح

تيسير الكريم الرحمن في تفسير   :  كالسعدم  .554 ، ص 5ج ،  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: الشنقيطي  (3)
  .573 ، ص 1 ، ج كَلم المنان

(4)
  .56آ٠خ :  عٛسح إٌٛس 

(5)
   .164 ، ؿ 17 ط ، سوغ انًعاَي : األٌٛعٟ 

(6)
   .41آ٠خ : اٌؾظ   عٛسح
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  :نيل وًلية اهلل  : الرابع 

 عجؾبٔٗ ـــ ـــ ، لقكلو (1)    إف مف أسباب نيؿ كالية اهلل كرسكلو بذؿ الزكاة ، كدفعيا لممستحقيف مف الناس 

ََلَة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوُىْم َراِكُعونَ : "  .  (2) " إّنما َوِليُُّكُم المَُّو َوَرُسوُلُو َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ
 

:  تحقيق التكافل اًلجتماعي : الخامس 

    دفع أغنياء المسمميف لزكاة ماليـ لو أثر عظيـ في إعانة الفقراء ، كمكاساة المحتاجيف ككفايتيـ ، كحماية 

 عف ـــ ثبٌزنبِٓ ـــكالجماعة مسؤكلة . مجتمعيـ مف تفشي مرض الفقر، كالدكلة مف اإلرىاؽ كالضعؼ 

 .  (4) " ِلمسَّاِئِل َواْلَمْحُرومِ * َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِيْم َحقّّ َمْعُموٌم :  " يقكؿ ـــ عجؾبٔٗ ـــ  ، فاهلل (3)الفقراء ككفايتيـ 

َدَقاُت ِلْمُفَقَراِء : " ـــ عجؾبٔٗ ـــ  ثمانية أصناؼ يستحقكف الزكاة ، فقاؿـــ رؼبٌٝ ـــكذكر اهلل   ِإنََّما الصَّ

َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِميَن َعَمْيَيا َواْلُمَؤلََّفِة ُقُموُبُيْم َوِفي الرَّْقاِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل المَِّو َواْبِن السَِّبيِل َفِريَضًة ِمَن 

.      (5)" المَِّو َوالمَُّو َعِميٌم َحِكيٌم 

 

 

 

 

                                                             
 .  236 ، ص 1 ، ج تيسير الكريم الرحمن في تفسير كَلم المنان: السعدم  (1)

   .55آية :  سكرة المائدة (2)

  .  155 ، ص 3 ، ج الِفْقُو اْلسَلميُّ وأدلَُّتوُ : الزحيمي  (3)

    .25 ػػػػػ 24آية :  سكرة المعارج (4)

   .60 آية : التكبة سكرة  (5)
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  :تربية اْلوًلد عمى الدعاء : المطمب الرابع 

 ، كفي أكقات (2) ،  سيما عند ظيكر اآليات ، كتقمب األحكاؿ (1 )يستحب الدعاء لممسمـ عند الجميكر         

يكـ عرفة ، كشير رمضاف ، كيكـ الجمعة ، ككقت الٌسحر ، كعند الٌزحؼ ، كعند نزكؿ : اإلجابة ، كمنيا 

كمف أىـ شركط قبكؿ . الغيث ، كعند إقامة الٌصبلة ، كعند إفطار الٌصائـ ، كعند الٌسجكد ، كعند الٌسفر 

فآكؿ الحراـ ال  . (3)اليقيف باإلجابة ، كاإلقباؿ عمى اهلل  ، كرد المظالـ ، كتحرم أكؿ الحبلؿ : الدعاء 

الرجؿ يطيؿ السفر أشعث أغبر يمد يديو إلى السماء يا "  دعاءه ، فقد ذكر النبي ـــ رؼبٌٝ ـــيستجيب اهلل 

 .    (4)" رب يا رب كمطعمو حراـ كمشربو حراـ كغذم بالحراـ فأنى يستجاب لذلؾ 
 

 ؛ مف أجؿ طمب الذرية ، كرجاء  أكثر الناس تضرعان هللـــ ػ١ٍُٙ اٌغالَ ـــ ُٚ٘ لذٚرٕب ـــاألنبياء      ككاف 

ـــ ػ١ٍٗ إبراىيـ :  عمينا في قرآنو نماذج مف ىؤالء األنبياء ، كمنيـ ـــ رؼبٌٝ ـــكقص اهلل . صبلحيا كحفظيا 

َربّْ   :" ـــ رؼبٌٝ ـــ ػٍٝ ٌغبٔٗأف ييب لو أكالدان صالحيف ، كما قاؿ اهلل  وبْ ٠ذػٛ سثٗ  حيثاٌغالَ ـــ ،

اِلِحيَن  ثـ ينزؿ عند أمر اهلل في ىذا المكلكد الذم تعمؽ قمبو بو ، فيضعو مع أمو في  ، (5)" َىْب ِلي ِمَن الصَّ

َربََّنا ِإنّْي َأْسَكْنُت : " ـــ رؼبٌٝ ـــ  لو بالحفظ كالرزؽ ، كما في قكلو ـــ رؼبٌٝ ـــكاد ال زرع فيو ، كيدعك اهلل 

ٍَو انَُّاِط ذَوْهِىي إِنَوْيِهىْ  جً ِي جَو فَواْظعَوْم أَوْف ِذَو الَو ًُىا ان َّ َوا نِيُمِي تَُّ ِو سَو شَّ ًُؽَو ُْذَو تَوْيرِ َو اْن ْساٍد ِع ْيِش ِري صَو ادٍد اَو يَّرِي تِىَو ٍْ ُرسِّ  ِي
                                                             

   .89 ، ص 5ج  ، شرح النووي عمى صحيح مسمم:  النككم (1)
  . 173 ، ص  5، ج  فيض القدير: المناكم  (2)
   .304 ، ص 1 ، ج إحياء عموم الدين:  الغزالي (3)
دىقىًة ًمفى اٍلكىٍسًب الطَّيًّْب  (13رقـ ) ، كتاب الزكاة صحيح مسمم  : مسمـ(4) ،   2393، رقـ الحديث ( 20رقـ )، باب قىبيكًؿ الصَّ

   .85 ، ص 3ج 
   .100آية :  سكرة الصافات (5)
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ـــ  ، ثـ يدعك ربو أف يجٌنبو كذريتو عبادة األصناـ ، كما في قكلو (1)"  َواْرُزْقُيْم ِمَن الثََّمَراِت َلَعمَُّيْم َيْشُكُرونَ 

ْذ َقاَل ِإْبَراِىيُم َربّْ اْجَعْل َىَذا اْلَبَمَد آِمًنا َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ َأْن َنْعُبَد اْْلَْصَناَم : " رؼبٌٝ ـــ   كلما بمغ ابنو  . (2)"  َواِ 

ْذ  : " ـــ رؼبٌٝ ـــأخذا يبنياف قكاعد البيت الحراـ ، كىما يدعكاف اهلل أف يتقبؿ منيما العمؿ ، كما في قكلو  َواِ 

ْسَماِعيُل َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع اْلَعِميُم  كمف األنبياء الذيف   .(3)"  َيْرَفُع ِإْبَراِىيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َواِ 

يخرج مف  ، حيث كاف يدعك ربو أف ييب لو ذرية طيبة ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــ" زكريا " نبيو :  كانكا يدعكف ربيـ 

 : " ـــ عجؾبٔٗ ـــ ، كما في قكلو (4)حد العداكة كالفتنة إلى حد المسرة كالنعمة ، كينفع أبكيو في الدنيا كاآلخرة 

يًَّة َطيَّْبًة ِإنَّكَ   أيضان ـــ رؼبٌٝ ـــكقاؿ  . (5)" الدَُّعاءِ  َسِميُع  ُىَناِلَك َدَعا َزَكِريَّا َربَُّو َقاَل َربّْ َىْب ِلي ِمْن َلُدْنَك ُذرّْ

كاستجاب  . (6) "  َيِرثُِني َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب َواْجَعْمُو َربّْ َرِضيِّا* َفَيْب ِلي ِمْن َلُدْنَك َوِليِّا : " عمى لسانو 

ِإنَُّيْم  : " ـــ رؼبٌٝ ـــ، قاؿ اهلل  (7) لمبادرتيـ أبكاب الخير ، كمسارعتيـ في تحصيميا اهلل دعاء ىؤالء األنبياء

 عمى ـــ رؼبٌٝ ـــككما أثنى اهلل  . (8)" َكاُنوا ُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت َوَيْدُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَىًبا َوَكاُنوا َلَنا َخاِشِعيَن 

أىٍف يرزقيـ الذرية كاألزكاج  ، فقد أثنى عمى عباده الذيف يسألكنو الذيف كانكا يدعكف ربيـأنبيائو اآلباء 

                                                             
  .37آية : سكرة إبراىيـ  (1)
  .35آية : سكرة إبراىيـ  (2)
  127آية : سكرة البقرة  (3)
   .80 ، ص 11ج ،  الجامع ْلحكام القرآن: القرطبي  (4)
  .38آية :  سكرة آؿ عمراف (5)
   .6 ػػ 5آية : سكرة مريـ   (6)
  . 133 ، ص 3، ج الكشاف عن حقائق التنزيل :  الزمخشرم (7)
  .90آية : سكرة األنبياء  (8)
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َوالَِّذيَن  : " ـــ رؼبٌٝ ـــقكلو  ، كما في (1)الصالحيف ممف يطيعكف اهلل ؛ لتسر أعينيـ بيـ في الدنيا كاآلخرة 

يَّاِتَنا ُقرََّة َأْعُيٍن  ، فدعكة األب ألكالده مستجابة رجاء صبلحيـ .  (2)" َيُقوُلوَن َربََّنا َىْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرّْ

ثبلثي دعكاتو مستجابات ال شؾ  : " ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ ، لقكؿ الرسكؿ (3)كعكنيـ عمى دينيـ كدنياىـ 

ذا كانت دعكة األب المسمـ لكلده تنفعو ، فاٌف . (4)" فييٌف دعكةي الكالد ، كدعكةي المسافر، كدعكةي المظمكـ   كاإ

كليذا ينبغي عمى األب أف يستبدؿ الدعاء عمى كلده بالدعاء لو ، فدعاء األب لو  . (5)دعكتو عميو تفسده 

  .أثره في األسرة كالمجتمع 
 

: أثر الدعاء في اْلسرة 
 

     :إعطاء الذرية الصالحة : أوًًل 

عانة األب الداعي عمى حمؿ أعباء         دعاء رب األسرة الصالح لو أثر في إعطاء الذرية الصالحة ، كاإ

اِلِحيَن  : "ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــ عمى لساف إبراىيـ ـــ رؼبٌٝ ـــ ، لقكلو (6)الدعكة كالتبميغ  *  َربّْ َىْب ِلي ِمَن الصَّ

                                                             
   .132 ، ص 6ج ،  تفسير القرآن العظيم : ابف كثير (1)

   .74آية : سكرة الفرقاف  (2)

    .73 ، ص 4ج ،  الجامع ْلحكام القرآن:القرطبي  (3)

  .25 سبؽ تخريجو ص (4)

  .217 ، ص 2 ، ج إحياء عموم الدين:  الغزالي (5)

   .99 ػػػػػ 98  ، ص القصص القرآني بين اآلباء واْلبناء:  حافظ (6)



90 
 

كبفضؿ دعائو ىذا  يدعك ربو أف ييب لو اكالدان ، ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــكىذا زكريا .  (1)" َفَبشَّْرَناُه ِبُغََلٍم َحِميٍم 

،  (2)زكجتو مف العقـ رغـ كبر سنيا ؛ ألف المرأة ال تخصب إال في كقت محدد  ـــ رؼبٌٝ ـــهللا النبي أصمح 

َفاْسَتَجْبَنا َلُو  * َوَزَكِريَّا ِإْذ َناَدى َربَُّو َربّْ ًَل َتَذْرِني َفْرًدا َوَأْنَت َخْيُر اْلَواِرِثينَ    : "ـــ رؼبٌٝ ـــليذا قاؿ اهلل 

    . (3) "َوَوَىْبَنا َلُو َيْحَيى َوَأْصَمْحَنا َلُو َزْوَجُو  

 

صَلح النفوس : ثانيًا   :إدخال السرور وا 

،  (4)كمسرة أىمييـ في الدنيا كاآلخرة  عمى دينيـ كدنياىـ ،  لو أثر في ىداية األكالد ، كعكنيـ    دعاء األب

يَّاِتَنا  : " ـــ رؼبٌٝ ـــقكلو فدعكة األب المسمـ مستجابة ، كما في  َوالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا َىْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرّْ

يَِّتي : " عمى دعكة األب في ذلؾ ، فقاؿ ـــ رؼبٌٝ ـــأثنى اهلل كلقد .  (5)" ُقرََّة َأْعُيٍن   . (6)"  َوَأْصِمْح ِلي ِفي ُذرّْ
 

 

: زيادة الحسنات ورفع الدرجات : ثانيًا 

    دعاء الكلد الصالح لكالده لو أثر في زيادة حسناتو ، كرفع درجتو كاجتماعو بأكالده في الجنة ، لقكؿ 

ميوي ًإالَّ ًمٍف ثىبلىثىةو  : " ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــالرسكؿ  ٍنوي عىمى اًريىةو ، أىٍك : ًإذىا مىاتى اإًلٍنسىافي اٍنقىطىعى عى دىقىةو جى صى
                                                             

(1)
  .101 ـــ 100آ٠خ : عٛسح اٌقبفبد  

(2)
  .2202 ، ؿ 19ط  ذفغيش انشعشاوي ،: اٌؾؼشاٚٞ  

(3)
   .90 ــ 89آ٠خ :  عٛسح األٔج١بء 

 ،       23 ج ، روح المعاني : أللكسيكا.  73 ، ص 4ج / ،  80 ، ص 11ج ،  الجامع ْلحكام القرآن: القرطبي  (4)
  .279 ػػػػػػػػ 278 ، ص 5 ، ج النكت والعيون:  كالماكردم  .207ص 

(5)
   .74آ٠خ : عٛسح اٌفشلبْ  

(6)
  .15آ٠خ :  عٛسح األؽمبف 
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اًلحو يىٍدعيك لىوي  لىدو صى إف الرجؿ لترفع درجتو في  : " ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ، كيقكؿ  (1)" ًعٍمـو ييٍنتىفىعي ًبًو ، أىٍك كى

 .   (2)" باستغفار كلدؾ لؾ : أٌنى ىذا ؟ فيقاؿ : الجنة ، فيقكؿ 

  :تنزل الرحمات ودفع المفاسد واْلضرار : ثالثًا 

  مع رؼبٌٝ ـــ ـــ ، كما فعؿ اهلل (3)، كدفع المفاسد عف األسرة  دعاء رب األسرة لو أثر في تنزؿ الرحمات    

، ككىبو   فعافاه مف األسقاـ ، بعد ببلء ثماني عشرة سنة في نفسو كأىمو ، فدعا اهللـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــأيكب 

األكالد ، كأرغد ليـ العيش ، فتناسمكا حتى بمغ عددىـ عدد مف مضى ، كمثميـ معيـ ، فكاف لو ضعؼ ما 

رُّ َوَأْنَت َأْرَحُم الرَّاِحِميَن : " ، فقاؿ اهلل ػػػػػػػػ سبحانو ػػػػػػػ (4)كاف  َفاْسَتَجْبَنا *  َوَأيُّوَب ِإْذ َناَدى َربَُّو َأنّْي َمسَِّنَي الضُّ

 . (5)" َلُو َفَكَشْفَنا َما ِبِو ِمْن ُضرٍّ َوآَتْيَناُه َأْىَمُو َوِمْثَمُيْم َمَعُيْم َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَنا َوِذْكَرى ِلْمَعاِبِديَن 

: تحصيل الرزق : رابعًا 

   دعاء رب األسرة الصالح ألكالده كزكجتو لو أثره في تحصيميما عمى الرزؽ ، فقد استجاب اهلل دعاء 

فرزؽ ابنىو كزكجتىو المذٍيف تركيما في مكة المباركة ، كشممت بركة دعائو كؿ مف ، ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــ  إبراىيـ

                                                             
   .3 سبؽ تخريجو ص (1)

 ،        2 ، ج 3660، رقـ الحديث ( 1رقـ)،  باب بر الكالديف  (33رقـ )، كتاب األدب  سنن ابن ماجو: ابف ماجو  (2)
  .الحديث صحيح اإلسناد  . 1207ص 

  . 217 ، ص 2 ، ج إحياء عموم الدين:  الغزالي (3)

   .207 ، ص 23 ج ، روح المعاني : األلكسي (4)

   .84 ػػػػ 83آية :  سكرة األنبياء (5)
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 . (1)يسكنيا ، أك يأتي إلييا ، فيي كانت سببان في زيادة الرزؽ كالثمرات لمعباد الذيف يحجكف ، أك يعتمركف 

 . (2)" َواْرُزْقُيْم ِمَن الثََّمَراِت َلَعمَُّيْم َيْشُكُروَن  : "ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــ  عمى لساف إبراىيـ ـــ رؼبٌٝ ـــفقاؿ 

 

  :أثر الدعاء عمى المجتمع  
 

:  توحيد المسممين ونزع أحقادىم : أوًًل 

ـــ  ، لقكؿ اهلل (3)      الدعاء لممسمميف لو أثره في كحدتيـ ، كتآخييـ ، كصفاء قمكبيـ مف الحقد كالحسد 

يَماِن َوًَل َتْجَعْل ِفي : " رؼبٌٝ ـــ   ْخَواِنَنا الَِّذيَن َسَبُقوَنا ِباْلِْ َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِىْم َيُقوُلوَن َربََّنا اْغِفْر َلَنا َوْلِ

فدعاء المسمـ ألخيو المسمـ بظير الغيب مستجابة ،  . (4)" ُقُموِبَنا ِغَلِّ ِلمَِّذيَن آَمُنوا َربََّنا ِإنََّك َرُءوٌف َرِحيٌم 

ما مف عبدو مسمـو يدعك ألخيو بظير الغيب إاٌل قاؿ الممؾ كلؾ " :   ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ اٌشعٛي  ـــلقكؿ

  .  (5)" بمثؿ 

 : الشدائد والخروج من المآزق النجاة من : ثانيًا 

ـــ ، كما فعؿ اهلل  الشدائد ، كخركجيـ مف المآزؽمف المسمميف      الدعاء بخالص األعماؿ لو أثره في نجاة

مع أصحاب الغار الثبلثة الذيف آكاىـ المبيت إلى غار فدخمكه ، فانحدرت صخرة مف الجبؿ ، رؼبٌٝ ـــ  

                                                             
(1)

  . 501 ، ؿ 1 ، ط انرفغيش انىعيظ:  اٌضؽ١ٍٟ 

(2)
  .37آ٠خ :  عٛسح ئثشا١ُ٘ 

 ، 1 ، ج تيسير الكريم الرحمن في تفسير كَلم المنان: كالسعدم  . 75 ، ص 28 ، ج التفسير المنير:  الزحيمي (3)
 . 85ص

(4)
  .10آ٠خ :  عٛسح اٌؾؾش 

، ( 23رقـ )، باب فىٍضًؿ الدُّعىاًء ًلٍمميٍسًمًميفى ًبظىٍيًر اٍلغىٍيًب  (49رقـ ) ، كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة  صحيح مسمم  : مسمـ(5)
  .86 ،  ص 8، ج 7103رقـ الحديث 
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فسدت عمييـ الغار ، فدعكا اهلل بصالح أعماليـ ، فبدأ في الدعاء االبف البار بكالديو ، ثـ دعا المتعفؼ عف 

 .  (1)" فانفرجت الصخرة ، فخرجكا يمشكف " الزنا ، ثـ دعا المتعفؼ عف أكؿ الحراـ ، 
 

 :السَلمة من العدو : ثالثًا 

ـــ  ؛ ألنيـ يككنكف في معية اهلل كحفظو ، لقكؿ اهلل (2)    الدعاء يمثؿ سدان منيعان لممؤمنيف أماـ أعدائيـ 

 .   (3) " َوَجَعْمَنا ِمْن َبْيِن َأْيِديِيْم َسدِّا َوِمْن َخْمِفِيْم َسدِّا َفَأْغَشْيَناُىْم َفُيْم ًَل ُيْبِصُرونَ : " رؼبٌٝ ـــ  
 

 

:  النجاة من العذاب واليَلك : رابعًا 

 ـــ رؼبٌٝ ـــاستجاب اهلل      الدعاء لو أثر عظيـ في نجاة المؤمنيف مف العذاب الذم ينزؿ بالعدك ، فقد

عمى الظممة مف قكمو ، كنجاه كمف آمف معو في السفينة  ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ  ـــ ؽ١ّٕب دػب دعاء نبيو نكح

ِني : "  عمى لسانو ـــ عجؾبٔٗ ـــ ، لقكؿ اهلل ( 4 )المممكءة بالناس كالدكاب كالمتاع َفاْفَتْح َبْيِني َوَبْيَنُيْم َفْتًحا َوَنجّْ

.    (5)" َفَأْنَجْيَناُه َوَمْن َمَعُو ِفي اْلُفْمِك اْلَمْشُحونِ * َوَمْن َمِعَي ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ 

 

 

 
                                                             

(1)
  .64 عجك رخش٠غٗ ؿ 

(2)
   .270 ، ؿ 10، ط  انعايع ألؼكاو انمشآٌ:  اٌمشهجٟ 

(3)
  .9أ٠خ :  عٛسح ٠ظ 

(4)
   .156/157 ، ؿ 4ط  ، انمذيش فرػ:  اٌؾٛوبٟٔ 

(5)
  .119آ٠خ :  عٛسح اٌؾؼشاء 
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: تربية اْلوًلد عمى اْلمر بالمعروف والنيي عن المنكر : المطمب الخامس 

ٍحبىًة مىعى اأٍلٍىؿ ، كىاإٍلٍحسىاًف  ٍسًف الصُّ ًة المًَّو كىالتَّقىرًُّب ًإلىٍيًو ، كىحي اًمعه ًلكيؿ مىا عيًرؼى ًمٍف طىاعى كؼ اٍسـه جى    المىٍعري

كؼ بىٍيفى النَّاًس الذم  اًت ، كالمىٍعري ٍنوي مف اٍلميقىبَّحى نىيىى عى سَّنىاًت ، كى ًإلىى النَّاًس ًبكيؿ مىا نىدىبى ًإلىٍيًو الشٍَّرعي ًمفى اٍلميحى

كنىوي   .  (2) ، كعمى خبلفو المنكر كىك كؿ ما تنكره العقكؿ كالشرائع كالمركءات  (1 )ًإذىا رىأىٍكهي الى ييٍنًكري
 

 لمف أطاقو ، كأمف الضرر عمى نفسو كعمى (3)     كاألمر بالمعركؼ ، كالٌنيي عف المنكر كاجب باإلجماع 

ٌة َيْدُعوَن ِإَلى : "  ـــ رؼبٌٝ ـــ، لقكؿ اهلل  (5) ، كمنو النصيحة التي ىي الديف (4)المسمميف  َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمَّ

ِٗ الرسكؿ  كلقكؿ،  (6)" اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَيْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأوَلِئَك ُىُم اْلُمْفِمُحوَن  ُ َػ١ٍَْ ـــ َفٍَّٝ هللاَّ

َُ ـــ  َعٍَّ مف رأل منكـ منكران فميغٌيره بيده ، فإف لـ يستطع فبمسانو ، فإف لـ يستطع فبقمبو ، كذلؾ أضعؼ  : " َٚ

فاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ىك القطب األعظـ  في الديف ، كىك رسالة األنبياء    . (7)" اإليماف 

                                                             
 ، 3بيركت ، ط : ، المكتب اإلسبلمي زاد المسير في عمم التفسير:  ابف الجكزم ، عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم (1)

    .435 ، ص 1ج   ىػػ ،1404

   .145 ، ص 7ج   ،المحيط البحر  :حياف  أبك(2)

  .  305 ، ص 13 ، ج الذخيرة : كالقرافي  . 22 ، ص 2 ، ج شرح النووي عمى صحيح مسمم:  النككم (3)

   .253 ، ص 6، ج  الجامع ْلحكام القرآن:  القرطبي (4)

   .22 ، ص 2 ، ج شرح النووي عمى صحيح مسمم:  النككم (5)

  .104آية :  سكرة آؿ عمراف (6)

ٍكًف النٍَّيًى عىًف اٍلميٍنكىًر ًمفى اإًليمىاًف   (2رقـ ) ، كتاب اإًليمىاًف صحيح مسمم:  مسمـ (7)  الحديث  رقـ، (22رقـ )، باب بىيىاًف كى

   .50 ، ص 1 ، ج 186
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.           (1)كالمرسميف ، فمك تعطؿ ىذا الكاجب لفشت الضبللة ، كشاعت الجيالة ، كاستشرل الفساد ، كخربت الببلد 
  

   كينبغي عمى رب األسرة أف يغرس في قمب أكالده اإليمىاًف ًباىلمًَّو منذ نشأتيـ ، كيدعك أىمو إلى القياـ 

 ، كاالمتثاؿ ألكامر اهلل ، كاجتناب نكاىيو ، كتعريفيـ بالحبلؿ كالحراـ ، كتعممييـ الذكر ًبكىاًجبىاًت الشٍَّرعً 

 :  رؼبٌٝ ـــ ـــ ، لقكؿ اهلل (2) حتى يتعكدكا عمى امتثاليا عندما يعقمكا كالدعاء ، إلى غير ذلؾ مف األحكاـ ،

 ـــ طالب أبي بف عمي قاؿ ، (3) " واْلِحَجاَرة النَّاُس  َوُقوُدَىا َناراً  َوَأْىِميُكمْ  َأْنُفَسُكمْ  قوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا "

 كليذا  .(4)" عٌممكا أنفسكـ كأىميكـ الخير ، كأدبكىـ ":  النار مف األىؿ كقاية مفيكـ عف ـــ ػٕٗ هللاُ  سمٟ

ًبي يرتكب منكران مف المنكرات أىٍف يىٍمنىعىوي ًمٍنوي   ، كىذا ما فعمو (5) ينبغي عمى األب أك المربي إذا رىأىل الصى

مف   حينما أخذ تمرة سمٟ هللا ػّٕٙب ـــ"ـــ الحسف بف عمي "  مع حفيده  ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُـــالرسكؿ 

كذكر  . (6) "  ...ليطرحيا (كخ كخ  ) : " ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُـــتمر الصدقة ، فجعميا في فيو ، فقاؿ لو 

القرآف الكريـ في قصصو نماذج مف اآلباء الذيف كانكا يأمركف أكالدىـ بالمعركؼ كينيكنيـ عف المنكر ،  

قكلو كما في ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــ ،  ـــنكح : كينصحكنيـ بذلؾ ؛ حتى ال تفسد البيئةي فطرتىيـ ، كمف ىؤالء اآلباء 

َيا ُبَنيَّ اْرَكْب َمَعَنا َوًَل َتُكْن َمَع  : " ، كىك يدعك ابنو أف يككف في صؼ المؤمنيف  عمى لسانوـــ رؼبٌٝ ـــ

 كىك ،  عمى لسانوـــ رؼبٌٝ ـــقكلو كما في  ، ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــ ـــكمف اآلباء الكاعظيف  لقماف .  (7)" اْلَكاِفِريَن 

                                                             
(1)

   .324 ، ؿ 2، ط  إؼياء عهىو انذيٍ: اٌغضاٌٟ  

(2)
   .195 ، ؿ 18 ط ، انعايع ألؼكاو انمشآٌ: اٌمشهجٟ  

(3)
 . 6 آ٠خ : اٌزؾش٠ُ عٛسح 

(4)
  . 539 ، ؿ 2ط ،  4676، سلُ اٌؾذ٠ش  عٛسح اٌزؾش٠ُ،  كُض انعًال في عٍُ األلىال واألفعال: اٌّزمٟ إٌٙذٞ  

(5)
   .324 ، ؿ 2، ط  إؼياء عهىو انذيٍ: اٌغضاٌٟ  

(6)
،  (59سلُ )ثبة ِب ٠زوش فٟ اٌقذلخ ٌٍٕجٟ ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ ، ( 30سلُ ) ، وزبة اٌضوبح صؽيػ انثخاسي:  اٌجخبسٞ 

  .542 ، ؿ 2، ط 1420سلُ 

(7)
  .13آ٠خ : عٛسح ٌمّبْ  
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 ، فقد دعا لقماف ابنو كزكجتو إلى اإليماف باهلل كعدـ الشرؾ ، (1)" َوْأُمْر َواْنَو َعِن اْلُمْنَكرِ : " يعظ ابنو 

 فيداىما اهلل
 . ( 2) ـــ رؼبٌٝ ـــ

: المعروف والنيي عن المنكر في اْلسرة  أثر التربية عمى اْلمر ب
 

  :تحقيق اْليمان والثبات عمى الدين  : اْلول 

التربية عمى األمر بالمعركؼ ، كالنيي عف المنكر ، كالتذكير دائمان بذلؾ بأسمكب الترغيب كالترىيب ،        

ظيار الشفقة عمييـ لو أثر عظيـ في ىداية األكالد كالزكجة ، كاستقامتيـ كثباتيـ عمى الديف ، كىذا ما  كاإ

استيخمص مف قصص األنبياء كالصالحيف مع أكالدىـ كأزكاجيـ عامة ، كقصة لقماف مع أسرتو خاصة رغـ 

. كجكد بعض الشكاذ في األسرة الكاحدة كزكجة نكح كابنو حيث كفرا باهلل ، كما آمنا بنكح كبقية األىؿ كاألكالد 

  :السَلمة من الفساد اْلخَلقي : الثاني 
 

    التربية عمى األمر بالمعركؼ ، كالنيي عف المنكر ، كالتخكيؼ مف غضب اهلل ليا أثرىا عظيـ في 

حث اإلسبلـ األب عمى سبلمة األسرة مف االنحراؼ عف منيج اهلل ، كاالنزالؽ في الفساد األخبلقي ، فقد 

التفريؽ بيف أكالده في المضاجع إذا بمغكا عشران ؛ الحتماؿ البمكغ ، كحذران مف غكائؿ الشيكة ، كحفظان 

عٌممكا أكالدكـ الصبلة إذا بمغكا سبعنا ، كاضربكىـ  : " ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ ، فقاؿ النٌبي (3)ألعراضيـ 

  .(4)" عمييا إذا بمغكا عشرنا ، كفرقكا بينيـ في المضاجع 

                                                             
(1)

 .17آ٠خ : عٛسح  ٌمّبْ  

(2)
  .338  ، ؿ4  ، طانمذيش  فرػ :ٚاٌؾٛوبٟٔ . 62 ، ؿ 14، ط  انعايع ألؼكاو انمشآٌ:  اٌمشهجٟ 

(3)
   .115 ، ؿ 2 ، ط عىٌ انًعثىد:ٚاٌؼظ١ُ آثبدٞ . 726 ، ؿ 2، ط انريغيش تششغ انعايع ان غيش:  إٌّبٚٞ 

(4)
ففٛح  ثىشٞ ؽ١بٟٔ ـــ:  ، اٌّؾمك كُض انعًال في عٍُ األلىال واألفعال:  اٌّزمٟ إٌٙذٞ ، ػالء اٌذ٠ٓ ػٍٟ ثٓ ؽغبَ اٌذ٠ٓ  

 . َ 1981/  ٘ـ 1401 ، 5،  ِإعغخ اٌشعبٌخ  ،  ه  441 ، ؿ 16ط  ، 45329 اٌؾذ٠ش ، باب األمر بالصبلة ، رقـالسقا 

  .لبي األٌجبٟٔ ؽذ٠ش فؾ١ؼ  . 748 ، ؿ 1 ، ط 7473 ، سلُ اٌؾذ٠ش انعايع ان غيش وصيادذه: األٌجبٟٔ و
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  :حماية اْلسرة من اليَلك : الثالث 
 

    إف تناصح األسرة المسممة ، كتربيتيا عمى األمر بالمعركؼ ، كالنيي عف المنكر لو أثر عظيـ في 

َُ ـــمىف آمف بنكح  عجؾبٔٗ ـــ ـــحمايتيا مف اليبلؾ ، فقد حمى اهلل  ِٗ اٌغَّالَ مف أىمو ، كأطاع ربو ،  ـــ َػ١ٍَْ

َفَأْوَحْيَنا ِإَلْيِو َأِن اْصَنِع اْلُفْمَك ِبَأْعُيِنَنا  : "  رؼبٌٝ ـــ ـــ؛ ألنيما كانا كافريف ، كما  قاؿ كأىمؾ ابنو كزكجتو 

َفاْسُمْك ِفيَيا ِمْن ُكلٍّ َزْوَجْيِن اْثَنْيِن َوَأْىَمَك ِإًلَّ َمْن َسَبَق َعَمْيِو اْلَقْوُل  * (1)َوَوْحِيَنا َفِ َذا َجاَء َأْمُرَنا َوَفاَر التَّنُّوُر 

   .(3) ، فالمراد ابنو كامرأتو ، ككانا كافريف  (2)" ِمْنُيْم َوًَل ُتَخاِطْبِني ِفي الَِّذيَن َظَمُموا ِإنَُّيْم ُمْغَرُقوَن 
 

  :تكفير الذنوب : الرابع 
 بالمعركؼ كالنيي عف المنكر عامؿ مف عكامؿ تكفير ذنكب رب األسرة  إذا قصر في بعض مر      األ

فتنةي الرجؿ في :"  قاؿ ػػػػػػػ صٌمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػ، كألف الرسكؿ  (4)حقكؽ األكالد ، أك انشغؿ عف تربيتيـ 

أىمو ، كمالو ، كنفسو ، ككلده ،  كجاره يكٌفرىا الصياـ ، كالصبلة ، كالصدقة ، كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف 

 .  (5)" المنكر 

                                                             
بيدم . 95 ، ص 4، ج لسان العرب : ابف منظكر)أداة يخبز فييا ، كيقصد بو ىنا كجو األرض :  التّْنُّكري (1) تاج : كالزَّ

أم نبع منو الماء ، كارتفع بشدة كما تفكر القدر : كفار التنكر  . ( 295 ، ص 10، ج  العروس من جواىر القاموس
   ( .52 ، ص 12ج ،  روح المعاني: األلكسي ك . 699 ، ص1ج ،  كتاب الكميات:  الكفكم ). بغميانيا

   .27 ػػػ 26آية  :  سكرة المؤمنكف (2)

  .182 ، ص 17 ، ج مفاتيح الغيب:  الرازم (3)

  .9 ، ص 5 ، ج عمدة القاري شرح صحيح البخاري:  العيني (4)

ٍكًج اٍلبىٍحرً   (55رقـ ) ، الفتف كأشراط الساعة صحيح مسمم:  مسمـ (5)       رقـ، (7رقـ . )، باب في اٍلًفٍتنىًة التي تىميكجي كىمى
   .173 ، ص 8 ، ج 7450الحديث 
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  :المعروف والنيي عن المنكر في المجتمع أثر التربية عمى اْلمر ب
 

 

  :تحصيل اْليمان واًللتزام بشرع اهلل : اْلول 
 

     األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر عبلمة مف عبلمات اإليماف ، كىك سبب مف أسباب تحصيؿ 

َُ ـــاإليماف في المجتمع ، حيث يقكؿ الرسكؿ  َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ما مف نبي بعثو اهلل في أمة قبمي  : " ـــ َفٍَّٝ هللاَّ

ميكؼه ،  إال كاف لو مف أمتو حكاريكف كأصحابه يأخذكف بسنتو ، كيقتدكف بأمره ، ثـ إنيا تخمؼ مف بعدىـ خي

يقكلكف ما ال يفعمكف ، كيفعمكف ما ال يؤمركف ، فمف جاىدىـ بيده فيك مؤمف ، كمف جاىدىـ بمسانو فيك 

  . (1)" مؤمف ، كمف جاىدىـ بقمبو فيك مؤمف ، كليس كراء ذلؾ مف اإليماف حبة خردؿ 

: اْلصَلح والحماية من اليَلك : الثاني 
 

 بالمعركؼ كالنيي عف المنكر عامؿ مف عكامؿ صبلح المجتمع ، إذ لكال ىذا الكاجب لفشت األمر    

َفَمْوًَل َكاَن ِمَن  : " رؼبٌٝ ـــ ـــ ، لقكؿ اهلل (2)الضبللة ، كشاعت الجيالة ، كاستشرل الفساد ، كخربت الببلد 

اْلُقُروِن ِمْن َقْبِمُكْم ُأوُلو َبِقيٍَّة َيْنَيْوَن َعِن اْلَفَساِد ِفي اْْلَْرِض ِإًلَّ َقِميًَل ِممَّْن َأْنَجْيَنا ِمْنُيْم َواتََّبَع الَِّذيَن َظَمُموا َما 

 .  (3) "َوَما َكاَن َربَُّك ِلُيْيِمَك اْلُقَرى ِبُظْمٍم َوَأْىُمَيا ُمْصِمُحوَن * أُْتِرُفوا ِفيِو َوَكاُنوا ُمْجِرِميَن 
 

 

     :تحقيق النجاح بكل أشكالو : الثالث 
 بالمعركؼ ، كالنيي األمر    مف أسباب فبلح المسمميف في الدنيا كاآلخرة ، كمف عكامؿ تحسيف أحكاليـ ىك 

                                                             
ٍكًف النٍَّيًى عىًف اٍلميٍنكىًر ًمفى اإًليمىاًف   (2رقـ ) ، كتاب اإليماف صحيح مسمم:  مسمـ (1)  الحديث  رقـ، (22رقـ )، باب بىيىاًف كى

   .50 ، ص 1 ، ج 188

   .324 ، ص 2، ج  إحياء عموم الدين: الغزالي  (2)

  .117 ػػػ 116آية :  سكرة ىكد (3)
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قامة العدؿ ، كأداء   عف المنكر ، كقكؿ الحؽ ، كنصرة المظمكـ ، كحماية الديف ، كحفظ الحقكؽ ، كاإ

ٌة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن  : " رؼبٌٝ ـــ ـــ ، لقكؿ اهلل (1)األمانات ، كؿ حسب استطاعتو  َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمَّ

 .  (2)" ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَيْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأوَلِئَك ُىُم اْلُمْفِمُحوَن 
 

 

  :تعزيز التعاضد وتقوية الرابطة اْليمانية : الرابع 
 بالمعركؼ ، أمرىـ    مف عبلمات غيرة المؤمنيف عمى دينيـ كأمتيـ ، كمف أسباب تناصرىـ كتعاضدىـ

 : " رؼبٌٝ ـــ ـــفيقكؿ اهلل   ، تجمعيـ رابطة العقيدة ،(3)كنيييـ عف المنكر ؛ ألنيـ ًإخكة في الديف 

 .  (4)" َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُيْم َأْوِلَياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَيْوَن َعِن اْلُمْنَكِر 
 

ٌِ :  انخايظ  ا ْؼغَو اإْلِ   :ذؽميك اْنعَوْذِل وَو

في المجتمع المسمـ ،      األمر بالمعركؼ ، كالنيي عف المنكر ىك سبب مف أسباب تحقيؽ العدؿ كاإًلحساف

يَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَيى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر : " لقكلو ػػػ سبحانو ػػػ  ْحَساِن َواِ     ِإنَّ المََّو َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواْلِْ

ما استخمؼ  : " ــــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ــــكىذا يحتاج إلى بطانة صالحة ، لقكؿ الرسكؿ .  (5)" َواْلَبْغِي 

 . (6)" بطانة تأمره بالخير،  كتحضو عميو ، كبطانة تأمره بالشر ، كتحضو عميو :  خميفة  إال لو بطانتاف 

                                                             
  . 1137 ، ص 2 ، ج التفسير الوسيط:  الزحيمي (1)
   .104آية :  سكرة آؿ عمراف (2)
    .174 ، ص 4ج ،  تفسير القرآن العظيم : ابف كثير (3)
 71آية :  سكرة التكبة  (4)
  .90آية :  سكرة النحؿ (5)
" كلقد آتينا لقماف الحكمة أف اشكر هلل " ، باب قكؿ اهلل ػػػ تعالى ػػػ  ( 67رقـ )كتاب األنبياء    ،البخاري صحيح   : البخارم(6)
  . 1260 ، ص 3 ، ج ( 42رقـ )



100 
 

 
   :(1)تربية اْلوًلد عمى اْلخَلص : المطمب السادس 

 

 دكف خمقو ، كتصفية الفعؿ ، كستره عف مبلحظة الخمؽ ؛ ـــ رََؼبٌَٝ ـــ   اإلخبلص ىك إفراد العبكدية هلل 

 . (2)لتصفك مف عبلئؽ  الشرؾ كاإلعجاب ، كذلؾ بصدؽ النية مع اهلل ، كالصبر عمى العمؿ في سبيؿ اهلل 

َفَمْن َكاَن َيْرُجو ِلَقاَء َربِّْو   : "ـــ رََؼبٌَٝ ـــ ، لقىٍكؿ اهلل (3)كاتفقت األمة عمى كجكب اإلخبلص في القمب 

 ، فالعمؿ ال يقبؿ حتى يككف خالصان هلل ، كمكافقان (5)" َوًَل ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِّْو َأَحًدا  (4 )َفْمَيْعَمْل َعَمًَل َصاِلًحا 

   .(6)لمكتاب كالسنة 
     

     كألىمية اإلخبلص كأثره في األسرة ذكر القرآف الكريـ نماذج مف اإلخبلص األسرم بيف اآلباء كاألبناء 

َُ ـــ" إسماعيؿ " ما كاف بيف  إبراىيـ كابنو : في أعماؿ البر، منيا  ِّٙب اٌغَّالَ في بناء بيت اهلل الحراـ ،  ـــ َػ١ٍَْ

ْذ َيْرَفُع  : " ـــ رََؼبٌَٝ ـــ، كما في قكلو  (7)كىما يدعكاف اهلل أف يتقبؿ منيما العمؿ شعكران منيما بالتقصير  َواِ 
                                                             

 ( .208 ، ص 2 ، ج معجم مقاييس المغة: ابف فارس )تنقيةي الشَّيء كتيذيبيو :  اإلخبلص (1)

 ،    4 ج  ،إحياء عموم الدين: الغزالي ك . 91 ، ص 2ج /  ، 110 ، ص 1 ، ج مدارج السالكين:  ابف قيـ الجكزية (2)
 . 382 ػػػػػػػػػ 381ص 

  .110 ، ص 1 ، ج مدارج السالكين:  ابف قيـ الجكزية (3)

   ( .638 ،  ص 1ج   ،تفسير العز بن عبد السَلم : ابف عبد السبلـ  )  مف الرياء خالصان : عمبلن صالحان (4)

   .110آية :  سكرة الكيؼ (5)

   .124 ، ص  3 ، ج مجموع الفتاوى:  ابف تيمية (6)

       .53 ، ص 4 ، ج مفاتيح الغيب:  الرازم (7)
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ْسَماِعيُل َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع اْلَعِميُم  (1)ِإْبَراِىيُم اْلَقَواِعَد  فالمؤمف يخمص هلل ، .  (2) "ِمَن اْلَبْيِت َواِ 

 َأنَُّيْم ِإَلى (4)َوالَِّذيَن ُيْؤُتوَن َما آَتْوا َوُقُموُبُيْم َوِجَمٌة  : " ـــ رََؼبٌَٝ ـــ ، كما قاؿ اهلل (3)كيخشى أف ال يقبؿ عممو 

.  (5)"  ُأوَلِئَك ُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت َوُىْم َلَيا َساِبُقونَ * َربِّْيْم َراِجُعوَن 

   كليذا ينبغي عمى اآلباء أف يككنكا القدكة الحسنة ألكالدىـ في العمؿ بإخبلصو هلل ، كىي أفضؿ كسائؿ التربية 

 ، حيث يقع عمى عاتؽ األب أف يعٌكد أكالده مف الصغر عمى حب (6)كما فعؿ إبراىيـ في بناء البيت الحراـ 

اإلخالؿ هلل ، ٚػذَ اٌش٠بء ، ِغزؾؼشاًا ِشالجخ هللا فٟ اٌؼًّ ، غ١ش ِغزٙزش ، ٚال ِغز١ٙٓ ثبٌؼٛالت 
كتربية  ، (7)

عداده  الكلد في سف الطفكلة عمى اإلخبلص في العمؿ لو أىميتو في تشكيؿ شخصيتو ، كتككيف اتجاىو ، كاإ

 .كليذا كانت التربية عمى اإلخبلص ليا أثرىا في األسرة كالمجتمع  . (8)لممستقبؿ في السنكات األكلى 

                                                             
 . 357 ، ص 3 ، ج  لسان العرب:ابف منظكر  )جمع قاعدة ، كىي األساس الذم  يبنى عميو ما يرتفع  :  القكاعد (1)

  ( . 52 ، ص 4 ، ج مفاتيح الغيب: كالرازم 

   .    127آية :  سكرة البقرة (2)

   .95 ، ص 2 ، ج مدارج السالكين:  ابف قيـ الجكزية (3)

التفسير : كالزحيمي  . 58، ص  4 ، ج النكت والعيون: الماكردم  ). الخكؼ ، كمنو الخكؼ مف عدـ القبكؿ :  الكجؿ (4)
   ( .63، ص 18المنير ، ج 

  .   60آية :  سكرة المؤمنكف (5)

  .  138  ،  ص القصص القرآني بين اآلباء واْلبناء:  حافظ (6)

  .122 ، ص 2 ، ج منيج التربية اْلسَلمية:  قطب (7)

 ، 1الرياض ، ط :  ، مف الطفكلة حتى البمكغ ،  مكتبة الممؾ فيد نحو تربية إسَلمية راشدة: الشريؼ ، محمد بف شاكر  (8)

   .29 ـ ، ص 2006/  ىػ 1427
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  :أثر التربية عمى اْلخَلص في اْلسرة 
 

:  استجابة الدعاء : أوًًل 

      التربية عمى اإلخبلص ىك األساس في قبكؿ الٌدعاء كاألعماؿ ، كخير شاىد عمى ذلؾ قصة أصحاب 

الميـ إف كنت فعمت ذلؾ ابتغاء : " الغار الثبلثة ، كقد استجاب اهلل ليـ ، كمنيـ رجؿ كاف يحسف إلى أبكيو 

      .     (1)" كجيؾ ففرج عنا ما نحف فيو 
 

:  حب الطاعة والقيام بأعمال البر: ثانيا 
 

 ،    التربية عمى اإلخبلص في العمؿ بيف أفراد األسرة  ليا أثرىا في القياـ عمى حب طاعة اهلل كتنفيذ أكامره

َُ ـــ" إسماعيؿ " كىذا ما جاء عمى لساف إبراىيـ كابنو  ، (2)الكساكس كالرياء حيث تنقطع  ِّٙب اٌغَّالَ   ـــ َػ١ٍَْ

   .(3) "َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع اْلَعِميُم  : "  ػػػػػػػػتعالىػػػػػػػػ بيت اهلل الحراـ ، كما في قكلو كىما يبنياف 
 

  :زرع المحبة وتحقيق مبدأ التعاون : ثالثًا 

. بيف أفراد األسرة    التربية عمى اإلخبلص في العمؿ ليا أثر عظيـ  في زرع المحبة ، كتحقيؽ مبدأ التعاكف

:     خير الناس ألىمو ،  فقد سئمت عائشة ػػػػػػػػ رضي اهلل عنيا ػػػػػػػ ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــكاف الرسكؿ كلقد 

كاف في مينة أىمو ، فإذا حضرت : قالت . ما كاف النبي ػػػػػػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػػ يصنع في أىمو ؟ " 

(4) "اٌقالح لبَ ئٌٝ اٌقالح 
 .ٚفٟ ٘زا اٌضٕبء ِٓ ػبئؾخ ٌٙزا اٌؼًّ إٌجٛٞ  د١ًٌ ػٍٝ اٌّؾجخ ٚاإلخالؿ    . 

                                                             
(1)

  .64 عجك رخش٠غٗ ؿ 

(2)
   .92 ، ؿ 2 ، ط يذاسض انغانكيٍ:  اثٓ ل١ُ اٌغٛص٠خ 

(3)
   .    127آ٠خ :  عٛسح اٌجمشح 

(4)
  ،5692، سلُ اٌؾذ٠ش  (40سلُ )، ثبة و١ف ٠ىْٛ اٌشعً فٟ أٍ٘ٗ  (81سلُ ) األدة وزبة  ،انثخاسي  صؽيػ  : اٌجخبسٞ

  .2245 ، ص 5ج 
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 : غرس التقوى وتحقيق مبدأ العدل  : رابعًا 

؛ ألف  بيف إفرادىا      التربية عمى اإلخبلص في األسرة يغرس التقكل كالخكؼ مف اهلل ، كيحقؽ مبدأ العدؿ

 فقد بمغ. المسمـ الذم يخمص هلل في عبادتو يؤدم حقكؽ أسرتو كاممة غير منقكصة ، كال يظمـ أحدان منيا 

خبلصو ـــكسمـ عميو اهلل صمىـــ حرص النبي  مف كاف يعدؿ بيف زكجاتو حتى في   أنو ألىزكاجو  ، كاإ

ـــ لما ثقؿ رسكؿ اهلل : " المبيت ، كال يزيد عند إحداىف حتى يستأذف نساءه في ذلؾ ، فقد قالت عائشة 

 ، كاشتد بو كجعو ، استأذف أزكاجو أف يمرض في بيتي فأذفَّ لو ، فخرج بيف رجميف ٚعٍُ ـــ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ

 .     (1 )" تخط رجبله في األرض بيف عباس بف عبد المطمب كبيف رجؿ آخر 

:  الحماية من اليَلك : خامسًا 
حماية األسرة مف في الطاعة ليا أثرىا في اإلخبلص لو  ، كـــ رؼبٌٝ ـــ    التربية عمى االلتزاـ بأمر اهلل 

 عندما أسكنيما بكاد غير ذم زرع ـــ ػ١ٍُٙ اٌغالَ ـــكىذا ما تحقؽ مف قصة إبراىيـ كزكجتو كابنو . اليبلؾ 

كليس بمكة يكمئذ أحد ، كليس بيا ماء ، فكضعيما ىنالؾ ، ككضع عندىما جرابان فيو " عند البيت الحراـ 

يا إبراىيـ ، أيف تذىب : تمر ، كسقاء فيو ماء ، ثـ قفى إبراىيـ منطمقان ،  فتبعتو أـ إسماعيؿ ، فقالت 

: كتتركنا بيذا الكادم الذم ليس فيو إنس كال شيء ؟ فقالت لو ذلؾ مراران ، كجعؿ ال يتمفت إلييا ، فقالت لو 

ثـ رجعت ، فانطمؽ إبراىيـ حتى إذا كاف عند . إذف ال يضيعنا : قالت . نعـ : آهلل الذم أمرؾ بيذا ؟ قاؿ 

َربََّنا ِإنّْي َأْسَكْنُت :" الثنية حيث ال يركنو استقبؿ بكجيو البيت ، ثـ دعا بيؤالء الكممات ، كرفع يديو ، فقاؿ 

يَِّتي ِبَواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع      .(3)"  ، (2) "  يشكرونػػػػػػػػ حتى بمغ ػػػػػػػػِمْن ُذرّْ
                                                             

(1)
َِ ئَِرا َػَشَك ٌَُٗ ُػْزٌس  (5سلُ ) ، وزبة اٌقالح صؽيػ يغهى:  ِغٍُ  ب َِ  سلُ                 ، (21سلُ )، ثبة اْعزِْخالَِف اإِل

 . 22 ، ص 24 ،  ج 965الحديث  
(2)

   .37آ٠خ  : عٛسح ئثشا١ُ٘ 

(3)
  .1227 ،  ؿ 3 ، ط 3184سلُ اٌؾذ٠ش ،  (12سلُ)٠ضفْٛ ثبة  ،  (64سلُ )وزبة األٔج١بء ،  صؽيػ انثخاسي:  اٌجخبسٞ 
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: أثر التربية عمى اْلخَلص في المجتمع 

:  الحصول عمى محبة اهلل ورفع الشدائد : اْلول 

 عف       اإلخبلص في العمؿ سبب مف أسباب محبة اهلل ، كاستجابة دعاء عباده ، كلو أثر في رفع الشدائد

كخير شاىد عمى ذلؾ قصة أصحاب الغار الثبلثة الذيف دعكا اهلل بخالص أعماليـ ، فبدأ . أفراد المجتمع  

فانفرجت " في الدعاء االبف البار بكالديو ، ثـ دعا المتعفؼ عف الزنا ، ثـ المتعفؼ عف أكؿ الحراـ ، 

 .  (1)" الصخرة ، فخرجكا يمشكف 
 

: ترسيخ محبة اْلتقان في العمل والمسارعة في الخيرات :  الثاني 

ألنيا تجعؿ المؤمنيف يراقبكف  ؛ إتقاف العمؿ ، كالمسارعة في الخيرات   التربية عمى اإلخبلص ليا أثرىا في

َوالَِّذيَن ُيْؤُتوَن َما آَتْوا َوُقُموُبُيْم  : " ـــ رؼبٌٝ ـــ ، لقكلو (2) في أعماليـ ؛ خكفان أف ال تقبؿ ـــ رؼبٌٝ ـــاهلل 

: " ليذا قاؿ الرىسيكؿ   . (3)" ُأوَلِئَك ُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت َوُىْم َلَيا َساِبُقوَن * َوِجَمٌة َأنَُّيْم ِإَلى َربِّْيْم َراِجُعوَن 

  . (4)" إف اهلل يحب إذا عمؿ أحدكـ عمبلن أف يتقنو 
 

:  البعد عن الضَلل والغواية  : ثالثًا 
 

في شأف  ـــ رؼبٌٝ ـــكما قاؿ اهلل ،  (5)   اإلخبلص في العمؿ لو أثره في تجنب ضبللة الشيطاف كسمطانو 

 .  (6)" ِإًلَّ ِعَباَدَك ِمْنُيُم اْلُمْخَمِصيَن * َقاَل َفِبِعزَِّتَك َْلُْغِوَينَُّيْم َأْجَمِعيَن : " الشيطاف 
                                                             

(1)
  .64 عجك رخش٠غٗ ؿ 

(2)
    .427 ، ؿ 1ط ،  ذفغيش انمشآٌ انعظيى : اثٓ وض١ش 

(3)
   .61 ـــــ 60آ٠خ : عٛسح اٌّإِْٕٛ  

(4)
  .65 عجك رخش٠غٗ ؿ 

(5)
   .435 ، ؿ 3، ط  فرػ انمذيش: اٌؾٛوبٟٔ  

(6)
   .83 ـــ 82آ٠خ : عٛسح ؿ  
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 :تحصيل اْليمان وتقوية أواصر اْلخوة : رابعًا 

الرسكؿ  ، كتحصيؿ اإليماف  ،  لقكؿ (1)   اإلخبلص في العمؿ لو أثره في بناء العبلقات األخكية كتقكيتيا 

مف أعطى هلل ، كمنع هلل ، كأحب هلل ، كأبغض هلل ، كأنكح هلل  ، فقد استكمؿ  : " ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ

 . (2)" اإليماف 

أطفاليـ   الصكـ ، فيستحب لآلباء المسمميف تىمًريف  كمف العبادات التي ينبغي تربية األكالد عمييا مف الصغر

  يمٌرنكف ـــ سمٟ هللا ػُٕٙ ـــكىـ صغار ؛ رجاء البركة كاألجر ، كليعتادكا عميو ، فقد كاف الصحابة 

كىـ صغار دكف أٍف يمنعيـ ، كىذا الفعؿ مشركع  ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــأكالدىـ عمى الصياـ أماـ النبي 

 غداة عاشكراء إلى قرل ػػػػػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػأرسؿ النبي :"  تقكؿ (4)فيذه الربيع بنت معكذ . (3)كتكقيفي

فكنا نصكمو بعد ، : قالت . مف أصبح مفطران فميتـ بقية يكمو ، كمف أصبح صائمان فميصـ : األنصار 

 ، فإذا بكى أحدىـ عمى الطعاـ أعطيناه ذاؾ حتى يككف (5)كنصٌكـ صبياننا ، كنجعؿ ليـ المعبة مف العيف 

                                                             
 .    140 ، ص 1 ، ج نضرة النعيم في مكارم أخَلق الرسول الكريم:  ابف حميد كعدد مف المختصيف (1)
 . 670 ، ص 4 ، ج 2521، رقـ الحديث  (60رقـ )، باب   (دكف رقـ) صفة القيامة كتاب ، سنن الترمذي: الترمذم  (2)

  .حديث حسف : حكـ الشيخ األلباني عمى الحديث في المذيمة 

أحمد بف عمي : تحقيؽ   ، فتح الباري شرح صحيح البخاري:  أبك الفضؿ العسقبلنيأحمد بف عمي بف حجر ابف حجر ،  (3)
  . ـ 1379بيركت ، :  ، دار المعرفة  201 ، ص 4ج بف حجر، 

امرأة صحابية مف األنصار ، بايعت الرسكؿ ػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػ بيعة الرضكاف ، :  الربيع بنت معكذ بف عفراء (4)
كصحبتو في غزكاتو ، ككانت تداكم الجرحى ، ككاف النبي ػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػ كثيرا ما يغشى بيتيا ، فيتكضأ كيصمي 

كم عنيا . كيأكؿ عندىا ، عاشت إلى أياـ معاكية  كابف .  15 ، ص 3 ، ج اْلعَلم : الزركمي  ).  ركت عف النبي ، كري
   .( ىػ 1411 ، 1بيركت ، ط:   ، دار الكتب العممية 19 ، ص 4 ، ج اْلكمال في رفع اًلرتياب: ماككال ، عمي بف ىبة اهلل 

بيدم  . 2169 ، ص 6ج  ، العربية وصحاح المغة تاج  الصحاح :الجكىرم)الصكؼ ، كالقطعة منو ًعٍينة ، : العيف  (5) كالزَّ
   ( .437 ، ص 35ج ،  تاج العروس من جواىر القاموس: 
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 كأما حج الصبي فيك صحيح كما أٌف لو صبلة ، كليست تمؾ الصبلة بفريضة عميو ،  .(1)عند اإلفطار

ـى ػػػػػػػػػكلقد كاف رسكؿ اهلل  . (2)ككذلؾ الحج  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اًء ػػػػػػػػػ صى ٍكحى ٍكبان ، فسأليـ كقاؿ (3 ) بالرَّ   ، فىمىًقيى رى

رسكؿ اهلل  ، فرفعت إليو امرأة ه صبيان ، فقالت : قاؿ ! مف أنتى ؟ : فقالكا . المسممكف : مف القكـ ؟ قالكا : " 

 .  (4)" نعـ ، كلؾ أجره : أليذا حجّّ ؟ قاؿ : 

ينبغي عمى األب أف يعٌمـ أكالده تبلكة القرآف ، كفضؿ قراءتو ، كأف يشجعيـ عمى حفظو ، كالعمؿ    كما    

ػػػػػػػ  نبٌيو ػػػػػػػ تعالى ػػػػػػػ اهلل حث فقد،  (5)ما أحٌمو اهلل في كتابو ، كالحراـ ما حرمو بو ، كأف يبٌيف ليـ أٌف الحبلؿ 

ُقْل َتَعاَلْوا َأْتُل َما َحرََّم َربُُّكْم  " : لو فقاؿ ، عمييـ ربيـ حٌرـ ما لممشركيف يٌبيف أفصمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػ 

فإذا كاف ىذا األمر في المشركيف ، فمف باب أكلى أف يبيف األب ألكالد ما أمر اهلل بو ، كنيى  ، (6)" َعَمْيُكْم 

ػػػػػػػ صمى كليذا بٌيف الٌنبي .  (8)" َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْىِميُكْم َناًرا  ":ـــ رؼبٌٝ ـــ لقكلو ،  (7) عنو
                                                             

(1)
  . 692 ،  ؿ 2 ، ط 1859 سلُ اٌؾذ٠ش  ، (46)فَٛ اٌقج١بْ : ، ثبة  (36)، وزبة اٌقَٛ  صؽيػ انثخاسي: اٌجخبسٞ  

(2)
يشعاج : اٌّجبسوفٛسٞ ، ػج١ذ هللا ثٓ ِؾّذ ػجذ اٌغالَ أثٛ اٌؾغٓ .  529 ،  ؿ 4ط  ، ششغ صؽيػ انثخاسي: اثٓ ثطبي  

  اٌغبِؼخ اٌغٍف١خ ــــ ثٕبسط  /، ئداسح اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ٚاٌذػٛح ٚاإلفزبء  312 ، ؿ 8ط  ، المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

  . ٘ـ 1404 ، 3 اليند ، ط

(3)
الًحميرم )ٚع١ّذ اٌشٚؽبء ٌىضشح أسٚاؽٙب . لش٠خ عبِؼخ ٌّض٠ٕخ ػٍٝ ١ٌٍز١ٓ ِٓ اٌّذ٠ٕخ ، ث١ّٕٙب أؽذ ٚأسثؼْٛ ١ِالًا :  اٌشٚؽبء 

 ،  2طث١شٚد ، :  ، ِإعغخ ٔبفش ٌٍضمبفخ 277 ، ؿ 1 ، رؾم١ك ئؽغبْ ػجبط ، ط انشوض انًعطاس:  ثٓ ػجذ إٌّؼُ محمد
   .( ـ 1980

(4)
ِٗ  (4سلُ ) ، وزبة اٌؾظ صؽيػ يغهى:  ِغٍُ  ْٓ َؽظَّ ثِ َِ أَْعِش  َٚ  ِّٝ جِ ِخ َؽظِّ اٌقَّ  ،    3317 اٌؾذ٠ش   سلُ، (72سلُ )، ثبة ِفؾَّ

  .101 ، ص 4ج 
(5)

 ،     2اٌؾ١خ أؽّذ ػضٚ ػٕب٠خ ، ط :  ، اٌّؾمك إسشاد انفؽىل إني ذؽميك انؽك يٍ عهى األصىل:  اٌؾٛوبٟٔ ، ِؾّذ ثٓ ػٍٟ ثٓ ِؾّذ 

  . َ 1999/  ٘ـ 1419 ، 1دِؾك ـــ وفش ثطٕب ، ، ه :   اٌىزبة اٌؼشثٟ   ، دار285ص 

(6)
  .151آ٠خ :  عٛسح األٔؼبَ 

    .72 ، ص 3 ، ج الدين عموم إحياء :  كالغزالي .195 ، ص 18ج ،  الجامع ْلحكام القرآن: القرطبي  (7)

 . 6 آية : التحريـ سكرة (8)
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مف قرأ القرآف ، كعمؿ بما فيو ألبس كالده يكـ : " فقاؿ تعميـ األكالد القرآف كأحكامو ،  فضؿ اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػ

  .(1)" القيامة تاجان ، ضكؤه أحسف مف ضكء الشمس 

ـــ فٍٝ  رسكلو ـــ رؼبٌٝ ـــينبغي عمى األب أف يدعك بناتو إلى لبسو ، كما أمر اهلل    أما لبس الحجاب ، ؼ

،  (4)صيانة ليٌف مف أف يتعرضف لؤلذل كالريبة   ؛ (3)إلى االلتزاـ بالمباس الشرعي  ، و(2) هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ

َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ ُقْل ْلْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنيَن ُيْدِنيَن َعَمْيِينَّ ِمْن َجَلِبيِبِينَّ َذِلَك :"  ػػػػػػ سبحانو ػػػػػػفقاؿ 

   .(5) " َأْدَنى َأْن  ُيْعَرْفَن َفَل ُيْؤَذْيَن َوَكاَن المَُّو َغُفوًرا َرِحيًما
 

 صمة في األكالد تجعؿ  ألنيا ؛ عظيمة  مسؤكلية ىي اآلباء لدل التعبدية التربية مسؤكلية إف : والخَلصة     

 األكالد ينيض لف التربية ىذه كبدكف ، أركاحيـ كتسمك ، نفكسيـ تزكك خبلليا كمف ، ـــ رؼبٌٝ ـــ اهلل مع دائمة

 ليذا  .  الضبلؿ إلى الحؽ طريؽ عف كسيضمكف ، كالبدع الشرؾ في كسيقعكف ، كبركا إذا التعبدية بكاجباتيـ

 يتعٌكدكا حتى دائمان  بيا كيذٌكركىـ  ، عمييا كيربكىـ ، الصغر منذ  اهلل عبادة  أكالدىـ  يعٌممكا أف اآلباء عمى ينبغي

 .   عمييا

                                                             
 ، 1ج ،  1455، رقـ الحديث  (14رقـ )باب في ثىكىاًب ًقرىاءىًة اٍلقيٍرآًف  (2رقـ )، كتاب الصبلة   داود أبي سنن :داكد   أبك(1)

 ، مؤسسة غراس 144 ، ص 1ج ،  315 ، رقـ الحديث ضعيف أبي داودكاأللباني ، محمد ناصر الديف ،  . 543ص 
  . ىػ 1423 ، 1الككيت ،  ط: لمنشر كالتكزيع 

ابف  ).  ، كىك ثكب أكسع مف الخمار كفكقو  رأسيا إلى قدمياىك الثكب الذم تستر بو المرأىةي جسدىا كمو مف: الجمباب  (2)
       ،الموسوعة الفقيية الكويتية: كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية الككيتية ك . 272 ، ص 1 ، ج لسان العرب:  منظكر 

  ( .569 ، ص 3 ، ج الكشاف عن حقائق التنزيل: الزمخشرم ك . 297 ، ص 29ج 
  ( .108 ،  ص 22ج  ، التفسير المنير: الزحيمي  )ىك الساتر جميع الجسد ، الذم ال يشؼ عما تحتو :  المباس الشرعي (3)
   .106 ، ص 22ج س ، . ـ  (4)
    .59آية : سكرة األحزاب  (5)
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وفيو . اْلخَلقية وأثرىا في اْلسرة والمجتمع  دور اْلب ومسؤولياتو: المبحث الثالث 
:   مطمبان 

.  تربية اْلبناء عمى التحمي بصَلح اآلباء: المطمب اْلول 

:  تربية اْلوًلد عمى التخمق باْلخَلق الحميدة ، وىي كما يمي : المطمب الثاني 

. خمؽ الصبر   تربية األكالد عمى:أوًًل 

. التكاضع كعدـ التكبر   تربية األكالد عمى:ثانياً 

. غض الصكت كخفضو   تربية األكالد عمى:ثالثًا 

. العدؿ   تربية األكالد عمى:رابعًا 

. االستشارة   تربية األكالد عمى:خامساً 

. حب التعاكف عمى البر كالتقكل   تربية األكالد عمى:سادسًا 

. خمؽ الصدؽ  تربية األكالد عمى: سابعًا 

. كتماف السر   تربية األكالد عمى:ثامنًا 

. التشجيع كالثقة بالنفس   تربية األكالد عمى:تاسعًا 

. في االختيار الصحيح لؤلزكاج الصالحيف   تربية األكالد كمساعدتيـ:عاشرًا 

. اتباع الرسكؿ كأىؿ اإليماف كمصاحبتيـ  تربية األكالد عمى: أحد عشر 

. التحمي بالحكمة   تربية األكالد عمى:اثنا عشر 
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. تربية اْلبناء عمى التحمي بصَلح اآلباء : المطمب اْلول 

أثنى كقد .  كيدعك ليـ بالصبلح ينبغي عمى األب أف يككف صالحان في نفسو ، كمصمحان في أكالده ،      

يَِّتي : " عمى دعكة األب في ذلؾ ، فقاؿ ـــ رؼبٌٝ ـــاهلل   ألىمية  صبلح األب ، ك  .(1)"  َوَأْصِمْح ِلي ِفي ُذرّْ

وكان  :" ـــ رؼبٌٝ ـــ في قصصو نماذج مف اآلباء الصالحيف بمفظ صريح ، فقاؿ اهلل ـــ رؼبٌٝ ـــذكر اهلل 

.  (4) ، ككاف يؤدم األمانات كالكدائع إلى أىميا (3) ، حيث كاف يتقي اهلل كيخافو (2) " أبوىما صالحاً 

  . كالمجتمع  (5)لصبلح األب ثمرات كآثار طيبة يعكد نفعيا إلى األىؿ ك

 

:  أثر صَلح اْلب في اْلسرة 

:  الحفظ والوقاية من اليَلك : أوًًل 

   إف اهلل يحفظ بصبلح الرجؿ أكالده في أنفسيـ كأمكاليـ ، كما حفظ الغبلميف اليتيمٍيف المذٍيف كاف أبكىما 

ا اْلِجَداُر َفَكاَن ِلُغََلَمْيِن َيِتيَمْيِن ِفي اْلَمِديَنِة َوَكاَن َتْحَتُو  : " ـــ رؼبٌٝ ـــاهلل  ، قاؿ (6)حتى يكبرا صالحان  َوَأمَّ

كدعاء  . (7)"  َكْنٌز َلُيَما َوَكاَن َأُبوُىَما َصاِلًحا َفَأَراَد َربَُّك َأْن َيْبُمَغا َأُشدَُّىَما َوَيْسَتْخِرَجا َكْنَزُىَما َرْحَمًة ِمْن َربّْكَ 

                                                             
  .15آية :  سكرة األحقاؼ (1)
   .82آية  : سكرة الكيؼ  (2)
  . 196 ،  ص 5ج ،  معالم التنزيل: كالبغكم   . 188 ، ص 6ج ،  الكشف والبيان: الثعمبي  (3)
   .299 ،  ص 2ج ،   تفسير مقاتل بن سميمان: كالبمخي  . 35 ، ص 2ج ،  بحر العموم: السمرقندم  (4)
    .251 ، ص 3ج ،  إحياء عموم الدين: الغزالي  (5)
 .  2281  ،  ص 4ج ،  في ظَلل القرآن:  سيد قطب  ك . 435  ، ص3 ، جالقدير فتح  : الشككاني(6)
   .82آية  : سكرة الكيؼ  (7)
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 ، كليذا كاف مف دعاء (1)األب الصالح يحفظ الذرية كالماؿ مف كؿ مكركه عند الخركج مف البيت ، أك السفر 

ًميفىةي في األىٍىًؿ ، المَّييَـّ : "  عند السفر ٚعٍُ ـــ ػ١ٍٗ هللا ـــ فٍٝالرسكؿ  اًحبي في السَّفىًر ، كىاٍلخى المَّييَـّ أىٍنتى الصَّ

سيكًء اٍلميٍنقىمىًب في اٍلمىاًؿ كىاألىٍىًؿ (2)إني أىعيكذي ًبؾى  ًمٍف كىٍعثىاءً  كىآبىًة اٍلمىٍنظىًر ، كى ، كيقكؿ الرسكؿ  (3)"  السَّفىًر ، كى

 . (4)" إٌف اهلل إذا استكدع شيئان حفظو : " ٚعٍُ ـــ  ػ١ٍٗ هللا ـــ فٍٝ

:   دخول الجنة واًلجتماع فييا  :ثانيًا 

     صبلح األب سبب مف أسباب دخكؿ األسرة الجنة ، كاجتماعيـ فييا ؛ ألنيـ اجتمعكا عمى عقيدة 

 َجنَّاُت َعْدٍن : " بذلؾ ، فقاؿ ـــ عجؾبٔٗ ـــاإليماف ، فآمنكا باهلل كأطاعكه ، كعممكا الصالحات ؛ فكافأىـ اهلل 

يَّاِتِيْم َواْلَمََلِئَكُة َيْدُخُموَن َعَمْيِيْم ِمْن ُكلّْ َباٍب   .   (5)" َيْدُخُموَنَيا َوَمْن َصَمَح ِمْن آَباِئِيْم َوَأْزَواِجِيْم َوُذرّْ

                                                             
    .169 ، ص8ج ،   مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: المباركفكرم  (1)

شرح النووي عمى صحيح : كالنككم  . 201 ،  ص 2 ،   ج لسان العرب: ابف منظكر )المشقة كالشدة كالتعب:  الكعثاء (2)
  ( .111 ، ص 9ج  ، مسمم

جّْ كىغىٍيًرًه  (16رقـ ) ، كتاب الحج صحيح مسمم:  مسمـ (3) ًكبى ًإلىى سىفىرو اٍلحى  الحديث   رقـ، (75رقـ )، باب مىا يىقيكؿي ًإذىا رى
  .104 ، ص 4 ، ج 3339

: كاأللباني . 211 ، ص 3، ج  3342 رقـ الحديث التحريض عمى صدقة التطكع ، باب ، شعب اْليمان: البييقي  (4)
   .48 ، ص 6، ج  2547 الحديث  رقـ، السمسمة الصحيحة

   .23آية :  سكرة الرعد (5)
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  :أثر صَلح اآلباء عمى المجتمع 
 

: تحقيق السعادة والتوفيق في العمل : أوًًل 

    القياـ باألعماؿ الصالحة ، كالتربية عمييا سبب مف أسباب تكفيؽ اهلل ، كليا أثرىا في تحقيؽ السعادة 

.  (2)" َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر َأْو أُْنَثى َوُىَو ُمْؤِمٌن َفَمُنْحِيَينَُّو َحَياًة َطيَّْبًة  : " ـــ عجؾبٔٗ ـــ ، لقكؿ (1)لممسمـ 
 

 

: تحقيق اْللفة والمحبة : ثانيًا 

ـــ ، لقكلو  (3) ، كيقبؿ أعماليـ     صبلح المسمميف يقكم أكاصر المحبة بيف المؤمنيف ، كيرضى اهلل عنيـ

اِلَحاِت َسَيْجَعُل َلُيُم الرَّْحَمُن ُودِّا : " عجؾبٔٗ ـــ   . (4) " ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ
 

 

: تحقيق العزة والتمكين في اْلرض :  ثالثًا 
 

 : ـــ عجؾبٔٗ ـــ ، لقكؿ اهلل (5 )  مف أسباب عزة المسمميف ، كتمكينيـ كاستخبلفيـ في األرض صبلح أعماليـ

اِلَحاِت َلَيْسَتْخِمَفنَُّيْم ِفي اْْلَْرِض َكَما اْسَتْخَمَف الَِّذيَن ِمْن َقْبِمِيْم "  َوَعَد المَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُموا الصَّ

َلنَُّيْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِيْم َأْمًنا   . (6)" َوَلُيَمكَّْننَّ َلُيْم ِديَنُيُم الَِّذي اْرَتَضى َلُيْم َوَلُيَبدّْ

                                                             
  .  174 ، ص 10، ج  الجامع ْلحكام القرآن:  القرطبي (1)
  .97آية  :  سكرة النحؿ (2)
  .1506 ، ص 2 ، ج التفسير الوسيط: كالزحيمي   .269 ، ص 5 ، ج تفسير القرآن العظيم: ابف كثير (3)
   .96آية مريـ :  سكرة (4)

،       نضرة النعيم في مكارم أخَلق الرسول الكريم : كابف حميد كمختصيف  . 69 ، ص 4، ج  فتح القدير: الشككاني  (5)
   .2613 ، ص 6ج 

   .55آية :  سكرة النكر (6)
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: تربية اْلوًلد عمى التخمق باْلخَلق الحميدة : المطمب الثاني 

عمى أكالده في الطفكلة المبكرة تنشئة يتكجب عمى األب ؼ ، اإليمانية التربية ثمرات مف ثمرة   التربية الخمقية 

 . (1)لؤلخبلؽ الحسنة في المستقبؿ  األعمى المثؿ  الحميدة ، كيككنكاُالقيفي أنفسيـ سخ مبادئ األخبلؽ لتر

ٚعٍُ ـــ ئال  ١ٌقٍؼ ِب فغذ ِٓ األخالق ، ٠ٚىًّ األخالق اٌؾغٕخ ، ٠ٚغّغ  ػ١ٍٗ هللا إٌّجٟ ـــ فٍٝكما بعث 

ِب رفشق ِٕٙب 
 "بعثت ألتمـ صالح األخبلؽ : " ٚعٍُ ـــ  ػ١ٍٗ هللا ، ٌمٌٛٗ ـــ فٍٝ (2)

(3)
كبيذا الخمؽ . 

 هللا ـــ فٍٝ  في الجنة  ، لقكؿ الرسكؿ ٚعٍُ ـــ ػ١ٍٗ هللا ـــ فٍٝيتحصؿ المسمـ عمى شرؼ مجاكرة الٌنبي 

  . (4)" إٌف أقربكـ مني منزالن يكـ القيامة أحاسنكـ أخبلقان في الدنيا   : " ٚعٍُ ـــ ػ١ٍٗ
 

: كاألخبلؽ الحميدة التي دعا إلييا اإلسبلـ ، كأمر األب كأفراد أسرتو أف يتحٌمكا بيا عديدة  ، منيا 
 

               :تربية اْلوًلد عمى خمق الصبر : أوًًل 

 الصبر عمى الطاعة في: عمى خمؽ الصبر، كىك ثبلثة أنكاع    ينبغي عمى األب تربية أكالده كأىمو 

                                                             
دمشؽ ،    :  ، كزارة الثقافة منشورات الييئة العامة السورةالفكر التربكم عند ابف سيناء ، :  عبد المطيؼ ، محمكد (1)

 .  113ط  ، ص .  ـ ، د 2009

  .726 ، ص 2ج ،  فيض القدير: المناكم  (2)

صحيح اْلدب   : كاأللباني  . 230 ، ص 6 ، ج 7978 رقـ الحديث باب حسف الخمؽ ، ، شعب اْليمان: البييقي  (3)
  .صحيح : الحديث  . 104 ،  ص 1 ، ج 273 ، باب حسف الخمؽ  ، رقـ الحديث المفرد

الجامع  :كاأللباني   .10 ، ص 3ج  ، 5182، رقـ الحديث  ، الفصؿ األكؿ في الترغيبكنز العمال : المتقي اليندم  (4)
 في 1573انظر رقـ الحديث . حسف : قاؿ الشيخ األلباني  . 246 ، ص 1ج  ، 2453رقـ الحديث ،  الصغير وزيادتو
 .صحيح الجامع 
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  .  (1)أدائيا ، كالصبر عف المعصية بتجنبيا ، كالصبر عمى البمكل بالرضا بيا 
 

ْبِر : "  ـــ رؼبٌٝ ـــ  ، كمنو قكلو(2)   كالصبر كاجب بإجماع األمة ، كىك نصؼ اإليماف  َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّ

ََلةِ  كجاء األمر بالصبر ؛ ألف أكثر الخيرات كالدرجات في القرآف تعكد إليو ، كجعميا اهلل ثمرة   . (3) " َوالصَّ

   .(4)لو ، كىك خمؽ يفتح اهلل  بو أبكاب النفكس لقبكؿ األكامر ، كتجنب النكاىي 

      كينبغي عمى األب أف يتحمى بالصبر بكؿ أنكاعو أماـ أكالده منذ نشأتيـ ، فبل يتأفؼ عمى طاعة أك 

، كعميو أف يتحمؿ طكيبلن في تربية  (5)ببلء ؛ ألنو القدكة كاألسكة لرعيتو ، فصبر الرعية عند صبر الراعي 

كذكر القرآف الكريـ في قصصو نماذج مف اآلباء  . (6)األكالد حتى يستقيـ حاليـ ، كال ينحرفكا عف فطرتيـ 

َُ ـــأيكب : الذيف تحمكا بخمؽ الصبر ، كمنيـ  ِٗ اٌغَّالَ  ، فقد أثنى اهلل عميو ، ككصفو بالصابر، كأيصيب ـــ َػ١ٍَْ

في مالو كأىمو كبدنو ، كبقي في الببلء ثماني عشرة سنة ، حتى ىجره الناس ، كرفضو القريب كالبعيد ، ككاف 

 ، فكىبو اهلل مف كاف حيا مف أىمو ، كعافاه كأىمو مف األسقاـ ، (7)الشيطاف يقنطو مف ربو ، فتضرع إلى اهلل 

، كأرغد ليـ العيش فتناسمكا حتى بمغ عددىـ عدد مف مضى ، كمثميـ معيـ ،  كجمع لو مف تشتت منيـ 

                                                             
   .169 ، ص 163 ، ص 156 ، ص 2 ، ج مدارج السالكين:  ابف قيـ الجكزية (1)
  .152 ، ص 2س ، ج .  ـ (2)
  .45آية  :  سكرة البقرة (3)
  . 61 ، ص 4 ، ج إحياء عموم الدين:  الغزالي (4)
  . 77 ، ص 5ج   ، تفسير روح البيان:  الخمكتي (5)
  .   357، ص 2 ج  ،منيج التربية اْلسَلمية:  قطب (6)
  .186 ، ص 26 ، ج مفاتيح الغيب:  الرازم (7)
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رُّ َوَأْنَت َأْرَحُم  : "رؼبٌٝ ـــ ـــ ، فقاؿ اهلل (1)فكاف لو ضعؼ ما كاف   َوَأيُّوَب ِإْذ َناَدى َربَُّو َأنّْي َمسَِّنَي الضُّ

َفاْسَتَجْبَنا َلُو َفَكَشْفَنا َما ِبِو ِمْن ُضرٍّ َوآَتْيَناُه َأْىَمُو َوِمْثَمُيْم َمَعُيْم َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَنا َوِذْكَرى ِلْمَعاِبِديَن * الرَّاِحِميَن 

 ، ليذا  (3)لككنو كجده صابران " نعـ العبد"  عميو ،  فأطمؽ عميو رؼبٌٝ ـــ ـــكفي مكضع آخر أثنى اهلل  . (2)" 

.   (4)" ِإنَّا َوَجْدَناُه َصاِبًرا ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّو َأوَّاٌب : "  عنو رؼبٌٝ ـــ ـــقاؿ اهلل 
  

َُ ـــيعقكب :      كمف اآلباء األنبياء الصابريف  ِٗ اٌغَّالَ  ، حيث تحمى بالصبر الجميؿ الذم ال جزع ـــ َػ١ٍَْ

دكف أف يخرؽ قميصو ، كعرؼ " يكسؼ"فيو ، كال شككل إال هلل عندما أخبره أكالده بأف الذئب أكؿ أخاىـ 

 َوَكَذِلَك : " ؛ ألنو قاؿ ليكسؼ (5)ألنو كاف يعرؼ الحسد الشديد في قمكبيـ ، ككاف عالمان بأنو حي  كذبيـ ؛

حينما أخذكه معيـ إلى مصر بطمب مف ممكيا       "بنياميف "  ، ثـ ابتمي بفقد ابنو الثاني (6) " َيْجَتِبيَك َربُّكَ 

 ، فمما عادكا مف سفرىـ إلى أبييـ ، كأخبركه  بما حدث معيـ ، لـ يجد ىذا األب النبي سكل (7)" يكسؼ " 

الصبر محتسبان األجر عند اهلل ، متمنيان أف يجمع اهلل شممو بيما ، كيقٌر عينو برؤيتيما ، فيك العالـ بحالو ،   

                                                             
     .207 ، ص 23 ج ، روح المعاني : األلكسي (1)

  .84 ػػػػػػػػػ 83آية :  سكرة األنبياء (2)

زكريا عمي :  ، تحقيؽ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين:  ابف قيـ الجكزية ، محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل (3)
  .ت . ط ، د . بيركت ، د :   ، دار الكتب العممية 60 ،  ص 1 ج يكسؼ ،

    .44آية :  سكرة ص (4)

 .  83 ػػػػػػػػػ 82 ،  ص18ج ،  مفاتيح الغيب : الرازم (5)

  .6آية :  سكرة يكسؼ (6)

  .221 ، ص 9، ج  الجامع ْلحكام القرآن:  القرطبي (7)
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َلْت َلُكْم َأْنُفُسُكْم َأْمًرا : " عمى لسانو رؼبٌٝ ـــ ـــ ، عندىا قاؿ ليـ ما قالو اهلل (1)الحكيـ في تدبيره   َقاَل َبْل َسوَّ

 .  (2) "َفَصْبٌر َجِميٌل َعَسى المَُّو َأْن َيْأِتَيِني ِبِيْم َجِميًعا ِإنَُّو ُىَو اْلَعِميُم اْلَحِكيُم 
 

لقماف في كصيتو البنو ، :       كمف اآلباء الذيف تحٌمكا بالصبر في القصص القرآني ، كدعكا أكالدىـ إليو 

حيث كاف يكصي كلده بالصبر عمى  الشدائد كالمحف عامة ، كالصبر عمى مشقة الطاعة خاصة ، ال سيما 

ـــ  ، فقاؿ اهلل (3)الصبلة  ، كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر  ، ألىميتيما في إصبلح األكالد كاألفراد 

ََلَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَو َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِبْر َعَمى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك : "عمى لسانو رؼبٌٝ ـــ   َيا ُبَنيَّ َأِقِم الصَّ

    .(4)" ِمْن َعْزِم اْْلُُمورِ 
 

:  أثر التربية عمى الصبر في اْلسرة 

:  ضبط الّنفس عند الغضب : اْلول 
 

ِٗ ، كىذا ما تحمى بو يعقكب  ضبط الٌنفس عند الغضب      التربية عمى الصبر ليا عظيـ األثر في ـــ َػ١ٍَْ

َلْت َلُكْم َأْنُفُسُكْم َأْمًرا َفَصْبٌر  )فقاؿ فمـ يحؿ مشكمة الخطأ بالخطأ ، بؿ تحمى بالحكمة ،  اٌغَّالََ ـــ َبْل َسوَّ

 .  (َجِميٌل َوالمَُّو اْلُمْسَتَعاُن َعَمى َما َتِصُفوَن 

                                                             
/      ىػ 1417، 1القاىرة ، ط:  ، دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع صفوة التفاسير:  الصابكني ، محمد عمي (1)

    .509، ص 1 ج ، ـ 1997

   .83آية :  سكرة يكسؼ (2)

   .89 ، ص 21 ج ، روح المعاني : األلكسي (3)

  .17آية : سكرة لقماف  (4)
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:  تحقيق مبدأ التسامح  : الثاني 
 

"  أبك "  يعقكب " كليذا لما صبر ، األسرة      التربية عمى الصبر ليا أثر عظيـ في تحقيؽ مبدأ التسامح في

َُ ـــ" يكسؼ  ِٗ اٌغَّالَ  عمى مؤامرة أكالده ، كصبر أخكىـ عمى تمؾ المؤامرة ، ككيشفت حقيقتيـ جاؤكا  ـــ َػ١ٍَْ

َقاُلوا َيا َأَباَنا اْسَتْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا ِإنَّا ُكنَّا :"  عمى لسانيـ ـــ رؼبٌٝ ـــمنكسريف إلى أبييـ ، قائميف ، كما قاؿ اهلل 

َُ " يكسؼ " كقالكا ألخييـ  . (1 )"َقاَل َسْوَف َأْسَتْغِفُر َلُكْم َربّْي ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم * َخاِطِئيَن  ِٗ اٌغَّالَ ـــ َػ١ٍَْ

  َقاُلوا َتالمَِّو َلَقْد آَثَرَك المَُّو َعَمْيَنا: " لما عٌرفيـ عف نفسو ،  فقاؿ اهلل ػػػػػػػػػ عز كجؿ ػػػػػػػػػ حكاية عمى لسانيـ ـــ

ْن ُكنَّا َلَخاِطِئيَن  فياتاف اآليتاف  . (2) " َقاَل ًَل َتْثِريَب َعَمْيُكُم اْلَيْوَم َيْغِفُر المَُّو َلُكْم َوُىَو َأْرَحُم الرَّاِحِمينَ * َواِ 

   .تبٌيناف أف فائدة صبر األب ، كتحٌمؿ األخ  قد حٌقؽ مبدأ التسامح بعد ذلؾ في األسرة  

  :اًللتزام بأوامر اهلل ونيل مرضاتو : الثالث 
 

 ، كالسعي في ـــ رؼبٌٝ ـــ     التربية عمى الصبر في سبيؿ اهلل ليا أىمية كبرل في التزاـ األكالد بأكامر اهلل 

ـــ عجؾبٔٗ ىذا إسماعيؿ الصابر لما أطاع ربو في رؤيا كالده فداه اهلل بذبح عظيـ ، لقكلو ؼ. طمب مرضاتو 

ا َبَمَغ َمَعُو السَّْعَي َقاَل َيا ُبَنيَّ ِإنّْي َأَرى ِفي اْلَمَناِم َأنّْي َأْذَبُحَك َفاْنُظْر َماَذا َتَرى َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْل َما   : "ـــ َفَممَّ

اِبِريَن  ا َأْسَمَما َوَتمَُّو ِلْمَجِبيِن * ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء المَُّو ِمَن الصَّ َقْد * َوَناَدْيَناُه َأْن َيا ِإْبَراِىيُم * َفَممَّ

ْؤَيا ِإنَّا َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن    . (3) "َوَفَدْيَناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم *ِإنَّ َىَذا َلُيَو اْلَبََلُء اْلُمِبيُن * َصدَّْقَت الرُّ

 
                                                             

(1)
 . 98 ـــ 97آ٠خ :  عٛسح ٠ٛعف 

(2)
  .92آ٠خ :  عٛسح ٠ٛعف 

(3)
   .107 ــ 102آ٠خ :  عٛسح اٌقبفبد 
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:  تحقيق الرفعة وعمو المنزلة : الرابع 

فيكسؼ  لما  صبر عمى مؤامرة  أخكتو ،    لمصبر كتحمؿ المشاؽ أىمية  كبرل يعكد نفعيا عمى صاحبو ، 

وا َلُو  : "ـــ عجؾبٔٗ ـــ، لقكؿ اهلل  آثره اهلل عمييـ ، كأصبح الممؾ المطاع   َوَرَفَع َأَبَوْيِو َعَمى اْلَعْرِش َوَخرُّ

ًدا َوَقاَل َيا َأَبِت َىَذا َتْأِويُل ُرْؤَياَي ِمْن َقْبُل َقْد َجَعَمَيا َربّْي َحقِّا َوَقْد َأْحَسَن ِبي ِإْذ َأْخَرَجِني ِمَن السّْْجِن  ُسجَّ

   .(1 )" َوَبْيَن ِإْخَوِتي  َوَجاَء ِبُكْم ِمَن اْلَبْدِو ِمْن َبْعِد َأْن َنَزَغ الشَّْيَطاُن َبْيِني
 

:  جمع الشمل : الخامس 

جمع شمؿ العائمة ، فقد جمع       إف صبر األب عمى المصيبة ، كتحمؿ األخ لؤلذل لو عظيـ األثر في

َُ ـــاهلل شمؿ أسرة  يعقكب  ِٗ اٌغَّالَ َُ ـــ٠ٛعف  الذم صبر عمى فراؽ ـــ َػ١ٍَْ ِٗ اٌغَّالَ  كعمي بصره ؛  ،ـــ َػ١ٍَْ

َُ ـــ٠ٛعف  عمى لساف رؼبٌٝ ـــ ، ٌمٛي هللا ـــحزنان عميو  ِٗ اٌغَّالَ  اْذَىُبوا ِبَقِميِصي َىَذا َفَأْلُقوُه َعَمى :"  ـــ َػ١ٍَْ

ِٗ اٌغَّالََ ـــكأيكب .  (2)" َوْجِو َأِبي َيْأِت َبِصيًرا َوْأُتوِني ِبَأْىِمُكْم َأْجَمِعيَن  أىٍىمىو  كذلؾ لما صبر آتاه اهلل ـــ َػ١ٍَْ

ًمثمىيـ مىعىييـ رىحمىة مف عنده   .كى
 

:  إعطاء الذرية : السادس 
عطاء الذرية  لو أثر عظيـرؼبٌٝ ـــ ـــ     إف صبر رب األسرة عمى ابتبلء اهلل   في إجابة دعائو ، كاإ

فأيكب قد كىبو اهلل ذرية بعد ببلء ثماني عشرة سنة ، فتناسمكا حتى بمغ عددىـ عدد مف مضى ،  . الصالحة 

  ،     (3)جعميا كلكدان بعد ما كانت عقيمان كأصمح اهلل امرأة  زكريا ، ؼ . كمثميـ معيـ ، فكاف لو ضعؼ ما كاف

                                                             
(1)

    .100آ٠خ :  عٛسح ٠ٛعف 

(2)
     .93آ٠خ :  عٛسح ٠ٛعف 

      .305 ، ص 6ج ،  الكشف والبيان: الثعمبي  . 587 ، ص 13ج ،  المباب في عموم الكتاب: ابف عادؿ الحنبمي  (3)
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َفاْسَتَجْبَنا َلُو َفَكَشْفَنا َما ِبِو ِمْن ُضرٍّ َوآَتْيَناُه َأْىَمُو َوِمْثَمُيْم َمَعُيْم َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَنا  : " رؼبٌٝ ـــ ـــقاؿ اهلل ؼ

َوَزَكِريَّا ِإْذ َناَدى َربَُّو َربّْ ًَل َتَذْرِني َفْرًدا َوَأْنَت َخْيُر  : "  عف زكريارؼبٌٝ ـــ ـــكقاؿ   .(1 )" َوِذْكَرى ِلْمَعاِبِديَن 

َفاْسَتَجْبَنا َلُو َوَوَىْبَنا َلُو َيْحَيى َوَأْصَمْحَنا َلُو َزْوَجُو ِإنَُّيْم َكاُنوا ُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت َوَيْدُعوَنَنا َرَغًبا * اْلَواِرِثيَن 

  .(2)" َوَرَىًبا َوَكاُنوا َلَنا َخاِشِعيَن 
 

  :تصحيح العقيدة والسموك : السابع 
 
 

الصبر عمى الطاعة ، كالصبر عمى المعصية ، كالصبر عمى الببلء :    التربية عمى الصبر بأنكاعو الثبلثة 

كتصحيح سمكؾ األسرة ال سيما الصبر عمى الصبلة ، كاألمر بالمعركؼ  ، سبب مف أسباب تثبيت اإليماف

َيا ُبَنيَّ : "  بيف العبادة كخمؽ الصبر ، فقاؿ عمى لساف لقماف رؼبٌٝ ـــ ـــكالنيي عف المنكر ، ليذا ربط اهلل 

ََلَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَو َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِبْر َعَمى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْْلُُموِر  ككاف   .(3)" َأِقِم الصَّ

. لدعكة لقماف ككعظو األثر العظيـ في ىداية زكجتو كابنو ، كتصحيح عقيدتيما ، كسمككيما األخبلقي 
 

  :جمع شمل اْلسرة في الجنة  : الثامن 
 

 ، (4)   التربية عمى الصبر بأنكاعو سبب مف أسباب دخكؿ األزكاج كاألكالد الجنة ، كاالجتماع فييا     

يَّاِتِيْم َواْلَمََلِئَكُة َيْدُخُموَن  : " رؼبٌٝ ـــ ـــلقكؿ اهلل  َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُموَنَيا َوَمْن َصَمَح ِمْن آَباِئِيْم َوَأْزَواِجِيْم َوُذرّْ

 . (5)" َسََلٌم َعَمْيُكْم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّاِر * َعَمْيِيْم ِمْن ُكلّْ َباٍب 
 

                                                             
(1)

   .84آ٠خ :  عٛسح األٔج١بء 

(2)
   .90آ٠خ :  عٛسح األٔج١بء 

(3)
   .17  آ٠خ: ٌمّبْ عٛسح 

(4)
  .313 ، ؿ 9، ط  انعايع ألؼكاو انمشآٌ:  اٌمشهجٟ 

   .24 ػػػ 23آية :  سكرة الرعد (5)
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 :أثر التربية عمى الصبر في المجتمع 
 

   :تحصيل العمم والمعرفة : اْلول 
 

، فمف       التربية عمى الصبر كالتحمؿ في طمب العمـ ليا أثر عظيـ في تحصيؿ اإلنساف لمعمـ كالمعرفة

 في طمب العمـ ، كلما كصؿ مكسى ـــ ػ١ٍّٙب اٌغالَ ـــكلقد رحؿ نبي اهلل مكسى إلى الخضر . جد كجد 

 حكاية رؼبٌٝ ـــ هللا ـــ ، فقاؿ (1)الخضر استأذنو في مرافقتو ؛ ليقتبس منو العمـ ، كليتعمـ منو الرشد كالخير 

ا ُعمّْْمَت ُرْشًدا: " عف ذلؾ   ، كالخضر يشترط عميو في ذلؾ (2) " َقاَل َلُو ُموَسى َىْل َأتَِّبُعَك َعَمى َأْن ُتَعمَّْمِن ِممَّ

  .  (3)"  َقاَل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبًرا : "  حكاية عنو رؼبٌٝ ـــ ـــالصبر ، فقاؿ اهلل 
 
 

  :القيام باْلعمال الصالحة : الثاني 
 

، لقكلو  (4)لقد جعؿ اهلل الصبر عكنان كعدة في القياـ باألعماؿ الصالحة ، فمف ال صبر لو ال عكف لو        

ََلِة : " ـــ عجؾبٔٗ ـــ ْبِر َوالصَّ أف   ـــفٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُـــ  ، ليذا أكصى اهلل نبٌيو (5)"  َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّ

يحبس نفسو مع فقراء المؤمنيف كقتي الغداة كالعشي مف أجؿ التعٌكد عمى العبادة كطمب الدعاء في جميع 

  .   (6) " َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّيْم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيّْ ُيِريُدوَن َوْجَيوُ :"   ـــعجؾبٔٗـــ األكقات ، فقاؿ 

                                                             
: الطنطاكم  ك. ـ 1988/  ىػ 1408 ، 1ط  ، 267 ، ص4ج   ، معاني القرآن:  النحاس ،  أحمد بف محمد أبك جعفر (1)

   .552 ، ص 5 ، ج التفسير الوسيط لمقران الكريم
(2)

    .66آ٠خ : عٛسح اٌىٙف  

(3)
    .67آ٠خ : عٛسح اٌىٙف  

(4)
   .60 ؿ ، 58 ، ؿ 1ط  ، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين:  اثٓ ل١ُ اٌغٛص٠خ 

(5)
    .45آ٠خ  :  عٛسح اٌجمشح 

(6)
   .28آ٠خ : اٌىٙف عٛسح  
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:  التحمي باًلتزان وتحقيق مبدأ التسامح : الثالث 
 

         مف أسباب االتزاف كالتسامح عند المسمميف الصبر الذم يضبط  مثيرات الغضب في الٌنفس ،  ليذا 

َذا َما َغِضُبوا ُىْم َيْغِفُروَن : "  عنيـ   ـــعجؾبٔٗـــ قاؿ اهلل     ـــفٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُـــ كقاؿ الرسكؿ  . (1)" َواِ 

 .     (2)" ال تغضب : فردد مراران ، قاؿ. ال تغضب : قاؿ . " أكصني : رجؿ الذم جاءه ، كقاؿ لو لؿ
 

: الثبات عمى المبادئ والرضا بالقدر : الرابع 

المحف ؛ ألف مف مستمزمات اإليماف       الصبر لو دكر عظيـ  في الثبات في المكاقؼ ، كالرضا بالقدر عند

دو ذىىىبنا في سىًبيًؿ  : " ٚعٍُ ـــ ػ١ٍٗ هللا ـــ فٍٝالصبر عمى مر القضاء ، ليذا قاؿ الرسكؿ  لىٍك أىٍنفىٍقتى ًمٍثؿى أيحي كى

ـٍ يىكيٍف  ـٍ يىكيٍف ًلييٍخًطئىؾى ، كىأىفَّ مىا أىٍخطىأىؾى لى ابىؾى لى ـى أىفَّ مىا أىصى تىٍعمى تَّى تيٍؤًمفى ًباٍلقىدىًر ، كى المًَّو مىا قىًبمىوي المَّوي ًمٍنؾى حى

ٍمتى النَّارى  ٍيًر ىىذىا لىدىخى مىى غى لىٍك ميتَّ عى  .  (3)ًلييًصيبىؾى ، كى
 

: تجنب الفواحش : الخامس 

كلقد ضرب .       التربية عمى الصبر ليا دكر في ضبط اإلنساف المسمـ عف االندفاع كراء أىكائو كشيكاتو  

يكسؼ أركع المثؿ في صبره كلجكئو إلى اهلل أماـ  فتنة  امرأة العزيز ، فأخذ يضبط نفسو ، كيمنعيا عف 

                                                             
    .37آية : الشكرل  سكرة (1)

 ، 5، ج 5765، رقـ الحديث  (76رقـ )،  باب الحذر مف الغضب  (81رقـ ) األدب كتاب   ،البخاري صحيح  : البخارم(2)

   .2267ص 

 . 29 ، ص1، ج 77، رقـ الحديث  ( 10رقـ )، باب في القدر  (دكف رقـ)، كتاب المقدمة   سنن ابن ماجو: ابف ماجو  (3)

 .صحيح : حكـ الشيخ األلباني عمى ىذا الحديث في المذيمة 
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 عمى ـــ رؼبٌٝ ـــ ، لقكؿ اهلل (1)الفاحشة ، فآثر مشقة السجف عمى لذة الفاحشة ، كاختار بذلؾ أخؼ الشرٍيف 

ا َيْدُعوَنِني ِإَلْيوِ  : "لسانو     .(2)" َقاَل َربّْ السّْْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّ
 

: اًلنتصار والتمكين في اْلرض : السادس 
  

فالصبر يجعؿ المسمـ  يثابر . الصبر كتحمؿ الشدائد          مف أسباب االنتصار كالتمكيف في األرض

كلقد نصر اهلل الطائفة المؤمنة مف بني إسرائيؿ باستعانتيـ باهلل ، كصبرىـ كثباتيـ . كيتفانى مف أجؿ اهلل 

ْت َكِمَمُت َربَّْك اْلُحْسَنى َعَمى َبِني ِإْسَراِئيَل ِبَما : "ـــ رؼبٌٝ ـــ   ، لقكؿ اهلل (3)عمى فرعكف كجيشو كتيديده   َوَتمَّ

ْرَنا َما َكاَن َيْصَنُع ِفْرَعْوُن َوَقْوُمُو َوَما َكاُنوا َيْعِرُشوَن  .  (4)" َصَبُروا َوَدمَّ
 
 

  :تحقيق اليداية وتنزل الرحمات :  السابع 

        الصبر عمى الببلء ، كاحتساب األجر مف اهلل عمى ذلؾ جزاؤه تحقيؽ اليداية ، كتنزؿ المغفرة 

َوَلَنْبُمَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن اْْلَْمَواِل َواْْلَْنُفِس  : " ـــ رؼبٌٝ ـــ ، لقكؿ اهلل (5) كالرحمات

اِبِريَن  نَّا ِإَلْيِو َراِجُعوَن * َوالثََّمَراِت َوَبشِّْر الصَّ ُأوَلِئَك َعَمْيِيْم * الَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُيْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا ِإنَّا ِلمَِّو َواِ 

 . (6) " َصَمَواٌت ِمْن َربِّْيْم َوَرْحَمٌة َوُأوَلِئَك ُىُم اْلُمْيَتُدونَ 

                                                             
(1)

   .105، ؿ 18ط ،  مفاتيح الغيب:  اٌشاصٞ 

(2)
   .33آ٠خ  :  عٛسح ٠ٛعف 

(3)
   .50 ، ؿ 3 ، ط تفسير البيضاوي:  اٌج١نبٚٞ 

(4)
   .137آ٠خ  :  عٛسح األػشاف

(5)
   .70 ، ؿ 1 ، ط التفسير المنير: اٌضؽ١ٍٟ  

(6)
   .157 ـــ 155آ٠خ  :  عٛسح اٌجمشح 
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  :تربية اْلوًلد عمى التواضع وعدم التكبر : ثانياً 

التكاضع هلل باالنقياد ألكامره ، كاالستسبلـ لمحؽ الذم نزؿ مف عنده ، كعدـ التكبر      يتكجب عمى المسمـ 

 ، كعدـ التكبر عمييـ ، كقبكؿ (2) ، ككذلؾ بالتكاضع لممسمميف ، كليف الجانب ليـ (1)عنو ، كتقبمو ممف قالو 

 .  (3)معاذيرىـ  

      كألىمية التكاضع في اإلسبلـ أثنى اهلل عمى عباده الذيف يتصفكف بالسكينة كالكقار مف غير تجبر في 

َذا  (5)َوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعَمى اْْلَْرِض َىْوًنا : "  ـــ رؼبٌٝ ـــ ، فقاؿ اهلل (4)األرض ، كال استكبار َواِ 

عمى اآلباء الذيف كانكا يحثكف أكالدىـ عمى  كليذا جاء الثناء مف اهلل . (6)" َخاَطَبُيُم اْلَجاِىُموَن َقاُلوا َسََلًما 

 ــ عجؾبٔٗ ــلقماف ، حيث قاؿ اهلل  : ، كمف ىؤالء اآلباء (7)التكاضع ، كينيكنيـ عف الكبر ؛ ألف الكبر حراـ 

(8) "َوًَل ُتَصعّْْر َخدََّك ِلمنَّاِس َوًَل َتْمِش ِفي اْْلَْرِض َمَرًحا ِإنَّ المََّو ًَل ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخورٍ "  : عمى لسانو
 .   

                                                             
كاألصبياني ، أحمد بف  . 342 ، ص 3 ، ج إحياء عموم الدين:  كالغزالي  .376 ، ص 3ج ،  فيض القدير: المناكم  (1)

.  ىػ 1405 ، 4بيركت ، ط :  ، دار الكتاب العربي 91 ، ص 8، ج  حمية اْلولياء وطبقات اْلصفياء: عبد اهلل أبك نعيـ 
   .333 ، ص 2 ، ج مدارج السالكين: كابف قيـ الجكزية 

  . 333 ، ص 2 ابف قيـ الجكزية ، ج (2)
   .329 ، ص 2س ، ج .  ـ (3)
    .121 ، ص 6ج ،  تفسير القرآن العظيم : ابف كثير (4)
قاري : اليىٍكفي  (5) ًكينىةي كالكى  ، 6 ،  ج معجم مقاييس المغة: كابف فارس  . 438 ، ص 13 ، ج لسان العرب: ابف منظكر  )السَّ

 . ( 21ص 

  .63آية :  سكرة الفرقاف (6)
 ، 1 ، دار ابف الجكزم ، ط 378، ص 12ج ،  الشرح الممتع عمى زاد المستقنع:  العثيميف ، محمد بف صالح بف محمد (7)

  . ىػ 1428/  ىػػ 1422
(8)

   .18آ٠خ :  عٛسح ٌمّبْ 
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أْ ٠زؾٍٝ اثٕٗ ثقفبد اٌّالئىخ فٟ اٌزٛامغ فمقماف يريد مف ىذه الدعكة 
 بعدـ اإلعراض، ٌٚٙزا أٚفبٖ  (1)

،  (3)" َخدََّك ِلمنَّاِس  (2)َوًَل ُتَصعّْْر : " ـــ رؼبٌٝ ـــ عف الناس كالتكبر عنيـ ، كما جاء عمى لسانو في قكلو 

كأراد بذلؾ أف ييقبؿ ابنو عمى الناس ببشاشة كجيو ، كأف ال يعرض بو عمف يكٌممو ، فيمكيو كيميؿ بعنقو عنو 

كأكصاه كذلؾ أف يعتدؿ كيتكسط في المشية بيف االختياؿ كالضعؼ ، كالسرعة    . (4)تكبران كاستحقاران 

: "  عمى لسانو ـــ عجؾبٔٗ ـــ ، فقاؿ (6)، كنياه عف الغركر كالبطر ، كالمشية التي تخؿ بالمركءة ( 5)كالبطء

َوًَل :"  ىذا النيي عف ىذه المشية ، فيقكؿ ـــ عجؾبٔٗ ـــكفي آية أخرل يعمؿ اهلل  . (8) " ِفي َمْشِيكَ  (7)َواْقِصْد 

فاألرض لف يقطعيا   . (10)"  ِإنََّك َلْن َتْخِرَق اْْلَْرَض َوَلْن َتْبُمَغ اْلِجَباَل ُطوًًل (9)َتْمِش ِفي اْْلَْرِض َمَرًحا 

  .  (11)بمشيتو ، كالجباؿ لف يبمغيا بطكلو ، كىذا دليؿ عمى ضعفو كحقارتو كعجزه 

                                                             
(1)

  .132 ، ؿ 25 ، ط يفاذيػ انغية:  اٌشاصٞ 

(2)
كابف منظكر .  288 ، ؿ 3 ، ط يععى يماييظ انهغح: اثٓ فبسط  ). ا١ًٌّ فٟ اٌٛعٗ ٚاٌؼٕك ، اإِلػشاُك رىجشاًا :   اٌزقؼش 

ث١ذٞ  . 456 ، ؿ 4 ط  ،لسان العرب:    . ( 315ؿ ، 12 ، ط ذاض انعشوط يٍ ظىاهش انمايىط: ٚاٌضَّ

(3)
  .18آ٠خ :  عٛسح ٌمّبْ 

(4)
  .143 ، ؿ 20، ط  ظايع انثياٌ في ذأويم انمشآٌ :  اٌطجشٞ

(5)
    .144 ، ؿ 21 ، ط انرفغيش انًُيش: ٚاٌضؽ١ٍٟ . 131 ، ؿ 25 ، ط يفاذيػ انغية:  اٌشاصٞ 

(6)
  . 244، ؿ 3 ، ط انُكد وانعيىٌ: ٚاٌّبٚسدٞ  . 263، ؿ 10، ط  انعايع ألؼكاو انمشآٌ:  اٌمشهجٟ 

(7)
ث١ذٞ  .353 ، ؿ 3 ، ط نغاٌ انعشب: اثٓ ِٕظٛس)اٌؼذي ٚاٌٛعو ث١ٓ اٌطشف١ٓ :  اٌمقذ  جواىر  العروس منذاض :  ٚاٌضَّ
  ( .38ص  ، 9 ، ج القاموس

(8)
   .19آ٠خ :  عٛسح ٌمّبْ 

(9)
ث١ذٞ  . 591 ، ؿ 2 ، طنغاٌ انعشب: اثٓ ِٕظٛس). ؽذح اٌفشػ ٚاٌؼغت ٚاالخز١بي ؽزٝ ٠غبَٚص لَْذَسٖ  :  اٌّشػ  ذاض : ٚاٌضَّ

  .( 113ؿ ، 7، ط انعشوط يٍ ظىاهش انمايىط 

(10)
  .37آ٠خ : عٛسح اإلعشاء  

(11)
   .156 ، ؿ 3ط ،  أضىاء انثياٌ في إيضاغ انمشآٌ تانمشآٌ: اٌؾٕم١طٟ  



124 
 

: التواضع وعدم الكبر في اْلسرة التربية عمى أثر 
 

: ترقيق القموب وىدايتيا  : اْلول 

مع األسرة أسمكب األنبياء كالصالحيف في الرقة كاستخداـ   التربية عمى التكاضع في التعامؿ مع األكالد ، 

ليا أثرىا في ىدايتيـ  ، كبيذا ، ػػػػػػػػػ  "يىا بينىيَّ " عند التكجيو  ، ػػػػػػػػػ كقكؿ لقماف البنو كىك يعظو ، كيكٌرر عميو 

.  (1)األسمكب استطاع لقماف ىداية ابنو 

 : زرع المحبة وتحقيق مبدأ التعاون : الثاني 

كىذا ما استيخمص .  بيف أفرادىا  التكاضع كالمعاشرة الحسنة مع األسرة ليما أثر في زرع المحبة كالتعاكف    

 ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــىؿ كاف رسكؿ اهلل : " رجؿ   حينما سأليا ـــ سمٟ هللا ػٕٙب ـــمف حديث عائشة 

  نعمو ، كيخيط (2) يخصؼ ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــكاف رسكؿ اهلل . نعـ : قالت . يعمؿ في بيتو شيئا ؟ 

             .                          .                               . .(3)" ثكبو ، كيعمؿ في بيتو كما يعمؿ أحدكـ في بيتو 

  :نيل محبة اهلل ورضاه : الثالث 

  التكاضع كعدـ الكبر سبب مف أسباب محبة اهلل كرضاه ، عمى خبلؼ الكبر الذم يبغضو اهلل لما فيو مف 

  ُتَصعّْرْ  َوًَل   : " ـــ عجؾبٔٗ ـــالغركر كالخيبلء ، ليذا نيى لقماف ابنو عف ذلؾ ، كبٌيف سبب نييو كما قاؿ اهلل 

                                                             
  . 130 ، ص 25ج ،  مفاتيح الغيب من القرآن الكريم: الرازم ك . 85  ، ص 21ج ،  روح المعاني: األلكسي  (1)

ٍصًؼ (2) بيدم  . 71 ، ص 9 ، ج لسان العرب: ابف منظكر). الضـ كالجمع كالمزؽ لمشيء بعضو إلى بعض :  الخى تاج : كالزَّ
  .( 212ص ، 23، ج العروس من جواىر القاموس 

، رقـ  (باب دكف رقـ)  ػػػػ رضي اهلل تعالى عنيماػػػػ ، باب مسند عبد اهلل بف عمرك مسند اْلمام أحمد بن حنبل: ابف حنبؿ  (3)
  .   حديث صحيح: عمى ىذا الحديث في المذيمة األرنؤكطيحكـ .  167 ، ص 6 ، ج 25380الحديث 
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  . (1)" َخدََّك ِلمنَّاِس َوًَل َتْمِش ِفي اْْلَْرِض َمَرًحا ِإنَّ المََّو ًَل ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر 

 :  نيل رضا الوالدْين: الرابع 
 

      لقد حث اإلسبلـ الكلد عمى اإلحساف لمكالدٍيف ، كالتذلؿ ليما ، كالتكاضع معيما ، كاالنقياد ليما 

الفتقارىما إلى رعايتو في الكبر ، كما افتقر الكلد إلى رعايتيما في الصغر ، كنيى عف التضجر مما يستقذر 

َوَقَضى َربَُّك َأًلَّ َتْعُبُدوا ِإًلَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن   : "ـــ رؼبٌٝ ـــ ، لقكؿ اهلل (2)منيما ، أك االستثقاؿ مف مؤنتيما 

ا َيْبُمَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُىَما َأْو ِكََلُىَما َفََل َتُقْل َلُيَما ُأفٍّ َوًَل َتْنَيْرُىَما َوُقْل َلُيَما َقْوًًل َكِريًما  * ِإْحَساًنا ِإمَّ

كالتكاضع كخفض الجناح  . (3)" َواْخِفْض َلُيَما َجَناَح الذُّلّْ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقْل َربّْ اْرَحْمُيَما َكَما َربََّياِني َصِغيًرا 

رضا الرب في رضا الكالد ،  : " ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــليما فيو رضا اهلل كرضا الكالدٍيف ، لقكؿ الرسكؿ  

 .  (4)" كسخط الرب في سخط الكالد 

 
 

 

 

 

                                                             
   .18آية :  سكرة لقماف (1)
   .440 ػػ 439 ، ص 3 ، ج تفسير البيضاوي:  البيضاكم (2)

    .24 اآلية : اإلسراء   سكرة(3)

، رقـ الحديث  (3رقـ )باب  ما جاء مف الفضؿ في رضا الكالديف ،  (28) ، كتاب  البر كالصمة سنن الترمذي: الترمذم  (4)
 .فؾ١ؼ ؽذ٠ش : ؽىُ األٌجبٟٔ ػٍٝ ٘زا اٌؾذ٠ش فٟ اٌّز٠ٍخ  . 310 ، ص 4، ج 1899
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: أثر التربية عمى التواضع في المجتمع 
  

       :تحقيق العزة والرفعة : اْلول 
 

     التكاضع هلل ، كعدـ التكبر عمى الخمؽ  سبب مف أسباب الرفعة ، كالعزة ، كنيؿ الشرؼ ، كالدرجات 

فىعىوي المَّوي  : " ٚعٍُ ـــ ػ١ٍٗ هللا ـــ فٍٝ ، لقكؿ الرسكؿ (1)العميا  ده ًلمًَّو ًإالَّ رى عى أىحى مىا تىكىاضى  .  (2 )" كى
 

:  تحقيق مبدأ العدل والمساواة : الثاني 

     التكاضع  مع الضعفاء كالمساكيف كالمظمكميف ، كاالستماع إلييـ ، كعدـ التكبر عمييـ  سبب مف أسباب 

ى  : " ٚعٍُ ـــ ػ١ٍٗ هللا ـــ فٍٝكالمفاخرة ، لقكؿ الرسكؿ  كعدـ الظمـ تحقيؽ العدؿ كالمساكاة فَّ المَّوى أىٍكحى كىاًإ

دو  مىى أىحى ده عى دو ، كىالى يىٍبًغى أىحى مىى أىحى ده عى رى أىحى تَّى الى يىٍفخى عيكا ؛ حى  .     (3)" ًإلىٌي أىٍف تىكىاضى
  

  :زرع المحبة واْلخاء  : الثالث 
 

      التكاضع لممؤمنيف ، كخفض الجناح ليـ ، كعدـ التكبر عمييـ يزرع بذكر المحبة في اهلل ، كالبغض 

   .(5) " َأِذلٍَّة َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزٍَّة َعَمى اْلَكاِفِرينَ  : " ـــ رؼبٌٝ ـــ، لقكؿ اهلل  (4)ألعداء اهلل 

                                                             
   .343 ، ص 3 ، ج إحياء عموم الدين:  الغزالي (1)
ًع  (44رقـ)  الفضائؿ ، كتاب صحيح مسمم:  مسمـ (2)   ،     6757، رقـ الحديث  (19رقـ )، باب اٍسًتٍحبىاًب اٍلعىٍفًك كىالتَّكىاضي

   .21 ، ص8ج 
نًَّة كىأىٍىؿي النَّاًر   (54رقـ )س ، كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا .  ـ (3) فىاًت الًَّتى ييٍعرىؼي ًبيىا ًفى الدٍُّنيىا أىٍىؿي اٍلجى رقـ )، باب الصّْ

  .160 ، ص 8 ،ج7389 الحديث  رقـ، (17
  . 362 ، ص 1 ، ج جامع العموم والحكم: كابف رجب   .136 ، ص 3ج ،  تفسير القرآن العظيم:  ابف كثير (4)
  .54آية :  سكرة المائدة (5)
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:    تحصيل الرزق وتحقيق النصر : الرابع 

    التكاضع مع الضعفاء كالرفؽ بيـ سبب في تحصيؿ الرزؽ كالنصرة ؛ ألف في عبادتيـ كدعائيـ 

 .  (2)" ىؿ تنصركف كترزقكف إال بضعفائكـ : " ٚعٍُ ـــ  ػ١ٍٗ هللا ـــ فٍٝليذا قاؿ الرسكؿ  . (1)اإلخبلص 
 

  :تحقيق مبدأ التعاون  : الخامس 

فقد .       تكاضع المسؤكؿ مع رعيتو ، كمشاركتو معيـ في العمؿ سبب مف أسباب التعاكف االجتماعي 

َُ ـــ كاف الرسكؿ َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ يكـ األحزاب ينقؿ الٌتراب ، كقد  " ـــ سمٛاْ هللا ػ١ٍُٙ ـــمع أصحابو  ـــ َفٍَّٝ هللاَّ

 .  (3)" كارل التراب بياض بطنو 
 

:  نيل محّبة اهلل وتجنب غضبو : السادس 

: " ، لقكؿ الرسكؿ  (4) كرعايتو ، كعدـ الطرد مف رحمتو ـــ رؼبٌٝ ـــ    التكاضع ىك الضماف لمحبة اهلل 

 .  (5)" الكبرياء ردائي ، كالعظمة إزارم ، مف نازعني كاحدان منيما ، ألقيتو في جينـ  : ـــ عجؾبٔٗ ـــيقكؿ اهلل 
 

     :محبة المسؤولين واًللتفاف حوليم  : السابع 

     التكاضع مع الرعية في المعاممة ، كعدـ القسكة عمييـ  سبب  مف  أسباب  محبة  المسؤكليف كااللتفاؼ

                                                             
(1)

   .90 ، ؿ 5 ، ط ششغ صؽيػ انثخاسي:  اثٓ ثطبي 

، رقـ      (75رقـ )باب مف استعاف بالضعفاء كالصالحيف في الحرب ( 60رقـ )كتاب  ، البخاري صحيح  : البخارم(2)
  .1061 ، ص 3 ج ، 2739  الحديث

  . 1043 ، ص 3 ، ج 2682، رقـ الحديث  (34رقـ )، باب حفر الخندؽ  (60رقـ )كتاب الجياد كالسير   س ،.  ـ (3)
  .5380 ،  ص 11ج    ،نضرة النعيم في مكارم أخَلق الرسول الكريم:  ابف حميد كعدد مف المختصيف (4)
، رقـ      ( 16رقـ )،  باب البراءة مف الكبر كالتكاضع  (37رقـ  )صحيح ، كتاب الزىد  سنن ابن ماجو: ابف ماجو  (5)

 .صحيح حديث : حكـ األلباني عمى ىذا الحديث في المذيمة  . 1397 ، ص2 ، ج 4174الحديث 
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َُ ـــ  عف تكاضع الرسكؿ رؼبٌٝ ـــ ٌٙزا لبي ـــ.  حكليـ َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ َوَلْو ُكْنَت : " مع أصحابو كرعيتو ـــ َفٍَّٝ هللاَّ

وا ِمْن َحْوِلَك (2)َغِميَظ اْلَقْمِب  (1)َفظِّا                .          (3)"  ًَلْنَفضُّ
 

 

  :تحقيق مبدأ  التسامح : الثامن 

 ، (4) مع إساءة الناس كسفييـ كجيميـ      التكاضع بيف المسمميف لو أثر عظيـ في تحقيؽ مبدأ التسامح

َذا َخاَطَبُيُم اْلَجاِىُموَن َقاُلوا َسََلًما : "  في حؽ عباد الرحمف ـــ رؼبٌٝ ـــلقكؿ اهلل    .(5)" َواِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ،         1جالكميات ، : الكفكم ك.  351 ، ص 4 ، ج معجم مقاييس المغة: ابف فارس  )الخمؽ السيئ الكريو :  الفظ (1)

بيدم . 701ص     ( .245ص ، 20ج ،  تاج العروس من جواىر القاموس: كالزَّ

بيدم ، ـ  .449، ص 7 ، ج لسان العرب: ابف منظكر  ) ذك قسكة كشىدة ضٌد الٌرٌقةً :  الغميظ (2)  ، 20س ، ج .  كالزَّ
 ( . 245ص

  .159آية :  سكرة آؿ عمراف (3)

    .122 ، ص 6ج ،  تفسير القرآن العظيم : ابف كثير (4)

  .63آية :  سكرة الفرقاف (5)
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       :تربية اْلوًلد عمى غض الصوت وخفضو : ثالثًا 
 

ينبغي عمى ليذا .  (1)     يستحب لئلنساف أف يككف معتدالن في ندائو ، فبل يرفع صكتو أكثر مف المعتاد 

في حديثو معيـ ، كأف يعٌمميـ فكائد خفض الصكت ، كالده كأىمو القدكة الحسنة ألرب األسرة أف يككف 

كلقد ذكر القرآف الكريـ في قصصو نماذج مف اآلباء الذيف يتعاممكف مع أىمييـ باليدكء . كأضرار الجير بو 

 ، كمف مفيكـ ذلؾ ، كفكائده ، كأضرار الجير بالصكت بالتشبيو كالدليؿكخفض الصكت ، كيعٌممكف أكالدىـ 

 (2) َواْغُضْض : " عمى لسانو ـــ عجؾبٔٗ ـــ في كعظو البنو ، حيث قاؿ لو ، كما قاؿ اهلل ىؤالء اآلباء لقماف

كفي ذلؾ دعكة إلى تعميـ األكالد أىمية خفض الصكت .  (3) " ِإنَّ َأنَكَر اْلصوات َلَصْوُت الحمير ِمْن َصْوِتكَ 

تعميمو األدب   : ، أك المحادثة مع الناس إال إذا استدعى األمر ، ػػػػػػػػػػ كمف أىمية ذلؾ  (4)مع اآلخريف 

، كالكقار ، كفي ىدكئو لمحديث يككف أقرب الستيعاب الكبلـ ككعيو كفيمو ، أما  (5)كاليدكء ، كالثقة بالنفس 

 ، كالغركر كاالعتداد (7) االستخفاؼ بالناس  ، كيدؿ عمى(6)رفع الصكت عاليان ، فيك يؤذم أذف السامع 

، كليذا كاف النيي عف رفع الصكت عاليان ، كتشبييو بصكت الحمار ؛  (8)بالنفس ، كعدـ االكتراث بالغير

                                                             
  . 156  ، ص 21 ، ج التفسير المنير:  الزحيمي (1)
بيدم  . 196 ، ص 7 ، ج لسان العرب: ابف منظكر )خفضو :  غض الصكت (2)  ، تاج العروس من جواىر القاموس: كالزَّ

  (  . 459ص ، 1ج 
   .19آية :  سكرة لقماف (3)
   .92 ػػػػػػػ 91  ، ص 21ج ،  روح المعاني: األلكسي  (4)
   .123 ، ص 11 ، ج التفسير الوسيط لمقران الكريم:  الطنطاكم (5)
    .91  ، ص 21ج ،  روح المعاني: األلكسي ك . 132 ، ص 25 ، ج مفاتيح الغيب:  الرازم (6)
   . 220 ، ص 5  ، ج أحكام القرآن:  الجصاص (7)
  .151 ، ص 21 ، ج التفسير المنير: الزحيمي  (8)
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 ، كفي المقابؿ فيو إشارة إلى مدح (2) ، كمثار السخرية مع النفكر منيا (1)في الذـٌ كالشتيمة  ألنو أبمغ

لى أىمية  التكسط في األقكاؿ كاألفعاؿ ، كاالحتراز مف فضكؿ الكبلـ (3)الصكت الحسف (4) ، كاإ
 يستثنى  لكن . 

 ػ١ٍٗ هللا ـــ فٍٝمف النيي في جيارة الصكت ما يككف في مصمحة المسمميف ، فيك مشركع في سنة النبي 

يا عباس ،  اصرخ  : " ٚعٍُ ـــ ػ١ٍٗ هللا ـــ فٍٝ ، فقد انيـز المسممكف بحنيف ، فقاؿ رسكؿ اهلل ٚعٍُ ـــ

 ػػػػػػػػػػ صمى اهلل عميو بالمياجريف الذيف بايعكا تحت الشجرة ، كباألنصار الذيف آككا كنصركا ، كخص الرسكؿ

ليذا فالتربية عمى خفض الصكت ليا أثر طيب عمى  .  (5) العباس بذلؾ ؛ ألنو كاف عظيـ الصكت كسمـ ػػػػػػػػػ

 . األسرة كالمجتمع 
 

: أثر التربية عمى خفض الصوت في اْلسرة 
 

: ترسيخ مبدأ اًلحترام وطمب اْلقناع : اْلول 

أسرع في اإلقناع  مع األسرة     التربية عمى خفض الصكت ، كاستخداـ أسمكب التحبب اليادئ في التعامؿ

كىذا ما ييستخمص  . (6)كآرائيـ  ، كليا أثر عظيـ في ترسيخ مبدأ االحتراـ لآلخريف كاالستجابة كاالستيعاب

                                                             
   .151 ، ص 21 ، ج التفسير المنير:  الزحيمي ك . 91  ، ص 21ج ،  روح المعاني: األلكسي  (1)

 .123 ، ص 11، ج التفسير الوسيط لمقران الكريم :  الطنطاكم (2)

   .272 ، ص 2 ، ج إحياء عموم الدين:  الغزالي (3)

  . 91  ، ص 21ج ،  روح المعاني: األلكسي  (4)

   .65 ، ص 3ج ،  السيرة الحمبية في سيرة اْلمين المأمون: الحمبي  (5)

  . 354 ، ص 7 ػػػ  ج 227 ، ص 5ج   ،المحيط  البحر :حياف  أبكك . 351 ، ص 3ج  ، البحر المديد: ابف عجيبة  (6)
  . 123 ، ص 11 ، ج التفسير الوسيط لمقرآن الكريم: كالطنطاكم  . 152 ، ص 21 ، ج التفسير المنير: كالزحيمي 
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مف قصة بنت شعيب مع أبييا كأسمكبيا اليادئ معو ، تريد إقناعو في استئجار أبييا لمكسى ألمانتو كقكتو ، 

أسمكب لقماف مع ابنو في كصيتو ، كيكرر عميو المكاعظ ، بقكلو   كىك نفس،  (1)" َيا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه " بقكليا 

 .   (2) " يا بني: " 
 

: تحقيق اليدوء النفسي : الثاني 
 

فقد كاف مف .    التربية عمى خفض الصكت يعٌكد األىؿ عمى اليدكء النفسي ، كعدـ اإلزعاج في األسرة 

لىمَّا   : "ـــ سمٟ هللا ػٕٗ ـــ  مع أىمو عدـ إزعاجيـ ،  كما تقكؿ عائشةـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــسنة النًَّبٌي 

مىعى نىٍعمىٍيًو ، ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ كىانىٍت لىٍيمىًتي الًَّتي كىافى النًَّبٌي  عى ًردىاءىهي ، كىخى ًفييىا عندم ، اٍنقىمىبى فىكىضى

عى ، فمـ يمبث إاٌل ريثما ظٌف أف قد رقدت ،  مىى ًفرىاًشًو ، فىاٍضطىجى بىسىطى طىرىؼى ًإزىاًرًه عى عىييمىا ًعٍندى ًرٍجمىٍيًو ، كى فىكىضى

   .(3)" فأخذ رداءه ركيدان ، كانتعؿ ركيدان ، كفتح فخرج 
 

:  خفض الجناح لموالدين :  الثالث 

   التربية عمى خفض الصكت مف الصغر ليا أثر عظيـ في تعكيد الكلد عمى التكاضع كالرقة مع الكالديف ، 

فإذا عٌكد الصبي  ،  (4)كقمبو طاىر دكف نقش ، فإذا عٌكد عمى شيء  نشأ عميو في الكبر ؛ ألف المكلكد يكلد 

مف صغره عمى خفض الصكت فإنو سينشأ رقيؽ القمب ، كمتكاضعان مع الناس ، كيخفض جناح الذؿ لمكالديف 

 . (5) "  َواْخِفْض َلُيما َجناَح الذُّلّْ ِمَن الرَّْحَمةِ  : "ـــ رؼبٌٝ ـــمف الرحمة عند الكبر ، لقكؿ اهلل 
                                                             

(1)
  .26ا٠خ :  عٛسح اٌمقـ 

 

 

 

(2)
  . 19 ــ 13  آ٠خ: ٌمّبْ عٛسح 

(3)
ٍَِْ٘ٙب   (12سلُ ) ، وزبة اٌغٕبئض صؽيػ يغهى:  ِغٍُ  َػبِء ألَ اٌذُّ َٚ ٌْمُجُِٛس  َْٕذ ُدُخِٛي ا ب ٠ُمَبُي ِػ َِ  سلُ         ، (35سلُ )ثبة 

   .64 ، ص 3 ، ج 2301الحديث 
(4)

   .72 ، ؿ 3 ، ط إؼياء عهىو انذيٍ:  اٌغضاٌٟ 

(5)
    .23آ٠خ  :  عٛسح اإلعشاء 
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: أثر التربية عمى خفض الصوت في المجتمع 
 

: المحافظة عمى مشاعر اآلخرين  : اْلول    
اآلخريف ، كعدـ إزعاجيـ ؛ كالضيكؼ      خفض الصكت لو األثر العظيـ في المحافظة عمى مشاعر

مع ضيكفو ، ففي الحديث حكاية عف الرسكؿ     ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ كىذا ما فعمو الرسكؿ . كالجيراف 

ييٍسًمعي اٍليىٍقظىافى "  ـي تىٍسًميمنا الى ييكًقظي نىاًئمنا ، كى مّْ  .   (1)" فىيىًجىءي ًمفى المٍَّيًؿ فىييسى
 

 : احترام المقدسات والمحافظة عمى اْلسرار :الثاني 
 

      خفض الصكت لو أثر عظيـ في احتراـ المقدسات ؛ حيث ال يجكز رفع الصكت عمى شخص الرسكؿ 

َُ ـــ   َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ، أك عمى حديثو ، أك سنتو ، كعند قبره الشريؼ ، كما يكره رفع الصكت في مجالس ـــ َفٍَّٝ هللاَّ

كىذا ما يستخمص مف    ، كما ينبغي المحافظة عمى أسرار اآلخريف منعان لمفتف ،(2)العمماء ؛ ألنيـ كرثة األنبياء 

َُ ـــفعؿ عمر  َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ـــ سمٟ  حينما اختمؼ مع أبي بكر ـــ سمٟ هللا ػٕٗ ـــ ِغ اٌشعٛي ـــ َفٍَّٝ هللاَّ

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ًَل َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت  : " فنزلت" عند النبي ، هللا ػٕٗ ـــ ، ٚاسرفغ فٛرّٙب 

َُ ـــ ، فكاف عمر بعد إذا حدث النبي (3)"   َعِظيمٌ ـــ إلى قكلو ـــالنَِّبيّْ  َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ  بحديث حدثو ـــ َفٍَّٝ هللاَّ

 . (5)  لـ يسمعو حتى يستفيمو  (4)كأخي السرار
                                                             

(1)
ِٖ (37سلُ ) األؽشثخ كتاب،  صؽيػ يغهى: ِغٍُ   ًِ ئ٠ِضَبِس فَْن َٚ ١ِْف  َِ اٌنَّ        ،5483سلُ اٌؾذ٠ش ،   (32سلُ ) ،  ثبة ئِْوَشا

  . 128ص  ، 6ط 
(2)

  .249 ، ؿ 3  ، ط يُػ انعهيم ششغ عه  يخر ش عيذ خهيم:  ػ١ٍؼ 

(3)
  .3 ــ 2ا٠٢زبْ :  عٛسح اٌؾغشاد 

(4)
ِح فٟ اٌؾذ٠ش ٌخفل فٛرٗ :  وأخٟ اٌغشاس  َغبسَّ ُّ َشاِس ، ٟٚ٘ ِٓ اٌ  ،       4 ، ط نغاٌ انعشب: اثٓ ِٕظٛس  )وقبؽت اٌغِّ

بيدم ك   .356ص    ( .22ؿ  ، 12ط ،  يٍ ظىاهش انمايىط تاج العروس: الزَّ

(5)
، ثبة ِب ٠ىشٖ ِٓ اٌزؼّك ٚاٌزٕبصع فٟ اٌؼٍُ       (99سلُ )وزبة االػزقبَ ثبٌىزبة ٚاٌغٕخ   ،انثخاسي صؽيػ  : اٌجخبسٞ

  .2662 ، ؿ 6 ، ط 6872 ، رقـ الحديث (5رقـ )
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 :قبول النصيحة واًلستجابة لمدعوة إلى اهلل  :  الثالث 

    خفض الصكت في النصيحة ، أك الدعكة إلى اهلل ىك نكع مف الحكمة ، كأسرع الستجابة الناس كتقبميـ ، 

اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَّْك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة  : " ـــ عجؾبٔٗ ـــ ، ليذا قاؿ اهلل (1 )كأقرب إلى استيعابيـ ليما

وا ِمْن َحْوِلَك  (4)َغِميَظ  (3)َوَلْو ُكْنَت َفظًِّا : "  لرسكلو ـــ رؼبٌٝ ـــكقاؿ  . (2)" اْلَحَسَنِة   . (5)" اْلَقْمِب ًَلْنَفضُّ
 
 

:   تحقيق التواضع وعدم اًلستكبار : الرابع 

 ـــ رؼبٌٝ ، لقكؿ اهلل (6)      خفض الصكت لو أثر كبير في تحقيؽ التكاضع ، كعدـ االستكبار عمى الناس 

َذا َخاَطَبُيُم اْلَجاِىُموَن َقاُلوا َسََلًما  (7)َوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعَمى اْْلَْرِض َىْوًنا : " ـــ   . (8)" َواِ 

                                                             
  . 132 ، ص 25 ، ج مفاتيح الغيب:  كالرازم  .91  ، ص 21ج ،  روح المعاني: األلكسي  (1)

  .125 آية :سكرة النحؿ  (2)

  .128 ص انظر المعنى (3)

  .128 انظر المعنى ص (4)

  .159آية :  سكرة آؿ عمراف (5)

    .121 ، ص 6ج ،  تفسير القرآن العظيم : ابف كثير (6)

  .122انظر المعنى ص  (7)

  .63آية :  سكرة الفرقاف (8)
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:  (1)العدل تربية اْلوًلد عمى : رابعًا 

      لقد حث اإلسبلـ كلي األمر المسمـ عمى العدؿ ، كأخذ الكاجب مف نفسو ، كأف ال يظمـ أحدان مف رعيتو 

ْحَسانِ  : " ـــ رؼبٌٝ ـــ ، لقكؿ اهلل (2)في نظرة  ، أك حكـ ، كنحك ذلؾ    . (3) " ِإنَّ المََّو َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواْلِْ

يىا : "  الظمـ عمى نفسو ، كجعمو بيف العباد محرمان ، فقاؿ اهلل في الحديث القدسي ـــ رؼبٌٝ ـــكحٌرـ اهلل 

رَّمان  ـٍ ميحى عىٍمتيوي بىٍينىكي مىى نفسي ، كىجى ـى عى رٍَّمتي الظٍُّم  . (4)" عبادم إني حى
 

     كألىمية العدؿ في القرآف الكريـ  فقد حث اآلباء عمى العدؿ بيف األكالد في جميع الجكانب المادية 

كالمعنكية ، كتكزيع المحبة بينيـ ، كعدـ تفضيؿ كلد عمى آخر منعان لداء الحسد كالحقد بيف أفراد األسرة 

  ، فذكر في قصصو نماذج مف اآلباء الذيف كانكا يعدلكف (5)المسممة ، كىذا ما اتفؽ عميو الباحثكف كالعمماء 

لنأخذ مف قصصيـ الدركس كالعبر ، إحساسيـ الخاطئ ؛ ٔز١غخ بيف أكالدىـ ، كاتُّيمكا مف قبؿ أبنائيـ بالظمـ 

ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــ اٌزٞ أؽت وً أٚالدٖ ، ٌُٚ ٠فشق ث١ٓ اؽذ ُِٕٙ ، ٚ٘ٛ " يعقكب" كمف ىؤالء اآلباء العدكؿ 

عمى سائر أكالده في الحب ، فاعتبركا أباىـ يفٌضؿ يكسؼ كأخاه الصغيرٍيف ػٍٝ ٔم١ل ِب ارّٙٗ أثٕبؤٖ ثأٔٗ 

أكبر سنان منيما ، كأكثر قكة عمى القياـ  كىـ، ؛ ألنو آثر يكسؼ كأخاه عمى باقي أكالده  في ذلؾ مخطئان 

                                                             
   ( .201 ، ص 4 ، ج معجم مقاييس المغة: ابف فارس )المساكاة كالميكافىأىًة ، ضد الجكر:  العدؿ (1)

   .33 ، ص 1 ، ج اْلخَلق والسير في مداواة النفوس: كابف حـز  . 114 ، ص 10 ، ج مفاتيح الغيب:  الرازم (2)

 . 90 آية : النحؿ سكرة (3)

مىًة كىاآلدىاًب ،  صحيح مسمم: مسمـ  (4)  ، 8ج   ،6737رقـ الحديث،  (15رقـ )، باب تىٍحًريـً الظٍُّمـً   (46رقـ )ًكتىابي الًبرّْ كالصّْ
 . 16ص 

 ، المطبعة السمفية كمكتبتيا ، اْلخَلق والواجبات: كالمغربي ، عبد القادر   . 247ص ،  تحفة العروس: االستانبكلي  (5)
    .ط. د  ، 113 ىػ ، ص 1344القاىرة ، 
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 ِإْذ َقاُلوا َلُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإَلى َأِبيَنا ِمنَّا َوَنْحن :"رؼبٌٝ ـــ  ـــ ، كفي ىذا يقكؿ اهلل (1)بمصالح األب منيما 

اْقُتُموا ُيوُسَف َأِو  : " رؼبٌٝ ـــ ـــ ،  كألجؿ ذلؾ قالكا ، كما قاؿ اهلل (2)" ُعْصَبٌة ِإنَّ َأَباَنا َلِفي َضََلٍل ُمِبيٍن 

كىذه الدعكل منيـ باطمة في حؽ أبييـ ، كىي نابعة مف شدة غيرة  . (3)" اْطَرُحوُه َأْرًضا َيْخُل َلُكْم َوْجُو َأِبيُكْم 

اإلخكة ، كما حدث ىك حب األب لصغاره ، كىك أمر فطرم ككجداني ، كلكٌنو لـ يكف يؤثرىما عمييـ في 

،  (4)المعامبلت كاألمكر الظاىرية التي مف شأنيا أف تفضي إلى التباغض بيف اإلخكة  فيؤاخذ عمييا  

 كاف مف أسبابو ىك عممو بما دلتو  ـــ ػ١ٍّٙب اٌغالَ ـــ ٠ٛعففعمو يعقكب مع ابنو  كيضاؼ إلى ذلؾ أف ما

 بشرؼ عميو كينعـ لمنبكة ، كيصطفيو الحكمة ، مف مبمغنا سييبٌمغو ـــ رؼبٌٝ ـــاهلل  أف عمى" يكسؼ" ابنو  رؤيا

 إخكتو عمى يقص أف ليذا نياه إخكتو ،  حسد مف عميو فكاف يحرص عميو ، كخاؼ بآبائو ، فعؿ كما الداريف

 ـــ ػ١ٍٗ حكاية عف يعقكب رؼبٌٝ ـــ ـــقاؿ اهلل رؤيتو مخافة أف يكقعو الشيطاف في المحظكر الذم كقع ، ؼ

ْنَساِن َعُدوّّ       َقاَل َيا ُبَنيَّ ًَل َتْقُصْص ُرْؤَياَك َعَمى ِإْخَوِتَك َفَيِكيُدوا َلَك َكْيًدا ِإنَّ الشَّْيَطانَ  : "اٌغالَ ـــ ِلْْلِ

كما يدؿ عمى عدؿ يعقكب في حبو ألكالده ػػػػػػػػػ دكف تمييز ، كيدحض افتراء أكالده في ظنيـ  .  (5)" ُمِبيٌن 

بأف أباىـ ظمميـ في المحبة ػػػػػػػػػ أنو لما غيٌيب يكسؼ كأخكه مف أبييـ طمب مف أكالده أف يبحثكا عف أخكييما،  
                                                             

   .75 ، ص 18 ،ج مفاتيح الغيب:  الرازم (1)

  .8  آية :يكسؼ   سكرة(2)

   .9  آية :يكسؼ   سكرة(3)

    .23 ، ص 12ج ،  التحرير والتنوير:  ابف عاشكر (4)

   .5  آية :يكسؼ   سكرة(5)
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يسألكا عنيما ، كأف يتىقىصكا أىخبىارىما   ،  كما في (1)دكف كمؿ ، أك ممؿ ، كال قنكط مف رحمة اهلل بشكؿ جاد كى

َتْيَأُسوا ِمْن َرْوِح المَِّو ِإنَُّو ًَل َيْيَأُس ِمْن  ِمْن ُيوُسَف َوَأِخيِو َوًَل  (2) َيا َبِنيَّ اْذَىُبوا َفَتَحسَُّسوا : "ـــ رؼبٌٝ ـــ قكلو 

 في محبة أكالده ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــكمف األدلة األخرل عمى عدؿ يعقكب  . (3)" المَِّو ِإًلَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن  َرْوحِ 

نياىـ عف الدخكؿ مف باب كاحد مف أبكاب مصر ، كحرصو عمى مصمحتيـ ، أنو ، كعدـ تفرقتو بينيـ 

 : رؼبٌٝ ـــ ـــ  ، كما في قكلو (5) ، كأخذان باألسباب المشركعة (4) (الحسد)األربعة  ، حذران مف إصابة العيف 

 . (6)" َوَقاَل َيا َبِنيَّ ًَل َتْدُخُموا ِمْن َباٍب َواِحٍد َواْدُخُموا ِمْن َأْبَواٍب ُمَتَفرَّْقٍة َوَما ُأْغِني َعْنُكْم ِمَن المَِّو ِمْن َشْيٍء " 

 ألكالده في المحبة حرصو عمى استقامتيـ مف بعد ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــككذلؾ مف األدلة عمى عدؿ يعقكب 

عما يعبدكنو مف بعده ، كذلؾ مف أجؿ تقريرىـ عمى التكحيد ـــ ؽنشٖ اٌّٛد ـــ مكتو ،  ليذا سأليـ عندما 

َأْم ُكْنُتْم ُشَيَداَء ِإْذ َحَضَر َيْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ َقاَل ِلَبِنيِو َما َتْعُبُدوَن : "  رؼبٌٝ ـــ ـــكما في قكلو  . (7)كاإلسبلـ 

ْسَحاَق ِإَلًيا َواِحًدا َوَنْحُن َلُو ُمْسِمُمونَ  ْسَماِعيَل َواِ  َلَو آَباِئَك ِإْبَراِىيَم َواِ     .(8) " ِمْن َبْعِدي َقاُلوا َنْعُبُد ِإَلَيَك َواِ 

                                                             
  .409 ، ص 7 ، ج التفسير الوسيط لمقران الكريم:  الطنطاكم (1)
ير عمى خبلؼ التجسس البحث في الشَّرّْ كالعكرة  :  التحسس (2)  ، 6 ، ج لسان العرب: ابف منظكر  )طمبي خبىًرىـ في الخى

بيدم  .49ص     ( .540 ص ، 15ج ،  تاج العروس من جواىر القاموس:  كالزَّ

(3)
   .87آ٠خ :  عٛسح ٠ٛعف 

   .460 ، ص 2 ، ج الكشاف عن حقائق التنزيل: كالزمخشرم  . 15 ، ص 13ج ،  روح المعاني: األلكسي  (4)

(5)
  . 15  ، ؿ 13ط ،  روح المعاني: األٌٛعٟ  

(6)
   .67  آ٠خ :٠ٛعف   عٛسح

(7)
   .407 ، ؿ 1 ، ط تفسير البيضاوي:  اٌج١نبٚٞ 

(8)
  .133آ٠خ :  عٛسح اٌجمشح 
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التفاؤؿ كعدـ :      كيرل الباحث أف جميع مظاىر العدؿ لؤلب تقكـ عمى المحبة ، كمف ىذه المظاىر

يتغٌيبكف عف مكاجية القكـ ، عمى خبلؼ ما كاف يفعؿ أىؿ الجاىمية ، حيث كانكا التسخط مف كالدة البنت 

 ـــ لقكلو ،  (1)كيتسٌخطكف حياءن مف كالدة بناتيـ ، كربما يصؿ األمر إلى قتميٌف ؛ خشية أف يمحقيـ العار

َذا ُبشَّْر َأَحُدُىْم ِباْْلُْنَثى َظلَّ َوْجُيُو ُمْسَودِّا َوُىَو َكِظيٌم  : "رؼبٌٝ ـــ فبل يجكز التسٌخط مف كالدة  . (2) " َواِ 

.  (3)" َيَيُب ِلَمْن َيَشاُء ِإَناثًا َوَيَيُب ِلَمْن َيَشاُء الذُُّكورَ : "  ـــ عجؾبٔٗ ـــلقكلو األنثى ؛ ألف المعطي ىك اهلل ، 
      

فبل يميز كلدان عمى أخيو ؛ منعان مف  ، تكزيع القببلت بيف األكالد الذككر كاإلناث      كمف مظاىر العدؿ 

 فجاء ابف لو فأخذه فقبمو ٚعٍُ ـــ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ ـــكاف رجؿ جالسان مع النبي " فقد  ،  (4)إيراث الضغائف 

 : ـــ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا ـــ فٍٝكأجمسو في حجره ،  ثـ جاءت بنية لو فأخذىا كأجمسيا إلى جنبو ، فقاؿ النبي 

  . (5)" فما عدلت بينيما 
 

                                                             
   .161 ػػػ 157 ، ص 14ج ،  التفسير المنير: الزحيمي  ك  .7 ، ص 7ج ،  التحرير والتنوير:  ابف عاشكر(1)

    .58 آية  :النحؿ   سكرة(2)

  .49آية :  سكرة الشكرل (3)

 ، باب رقـ 377 ، ص 2فيض القدير، ج :  كالمناكم  .549 ، ص1، جالتيسير بشرح الجامع الصغير:  المناكم (4)
1895.  

: كاأللباني    . 410 ، ص 6 ، ج 8700 رقـ الحديث باب في حقكؽ األكالد كاألىميف ، ، شعب اْليمان: البييقي  (5)
   . 629 ، ص 84 ، ص 7،  ج  2883 الحديث  رقـ، السمسمة الصحيحة
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 ، فيقكؿ (1)     كمف مظاىر العدؿ بيف األكالد تكزيع العطايا كاليبات بيف األكالد الذككر كاإلناث بالتسكية 

كليذا فالعدؿ بيف األكالد لو أثره  . (2)" اعدلكا بيف أكالدكـ في العطية : " ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ الرىسيكؿ 

 .في األسرة كالمجتمع 
 
 
 
 

: أثر التربية عمى العدل في اْلسرة 

: زرع المحبة والصدق وتجنب الحقد والحسد : اْلول 
  

آفات القمكب ؛ كالحقد ، كيجنبيـ الكقكع في بيف األكالد في زرع المحبة       التربية عمى العدؿ ليا أثرىا 

 فقد أقدمكا عمى الكذب كما فعمو أخكة يكسؼ مع أخييـ يكسؼ خير شاىد عمى ذلؾ ، . (3)كالحسد كنحكه  

  .(4)عمى أبييـ  بسبب ذلؾ الحسد 
 

 

:  زرع الثقة وبر الوالدْين  :  الثاني

عدؿ األب بيف األكالد في العطية كالمحبة لو أثر عظيـ في زرع الثقة بيف أفراد األسرة ، كىك سبب مف       

 كاف سببو سكء"  يكسؼ " ، كما فعمو أخكة  يكسؼ بأخييـ أسباب محبة األكالد لمكالدٍيف ، كاإلحساف إلييما 
 

 

 

                                                             
 . 333 ، ص 9 ، ج عون المعبود شرح سنن أبي داود:  كالعظيـ آبادم  .165 ، ص 1 ، ج فيض القدير :  المناكم(1)

   .214 ، ص 5 ج ، فتح الباري شرح صحيح البخاري :   العسقبلنيكابف حجر

ذا أعطى بعض كلده شيئا لـ   باب اليبة لمكلد :، باب ( 55رقـ )كتاب اليبة كفضميا    ،البخاري صحيح  : البخارم(2) ، كاإ
   .913 ، ص 2  ، ج2447رقـ الحديث ،  (11رقـ )يجز حتى يعدؿ بينيـ 

: ابف عاشكرك  . 113ص ،  اْلخَلق والواجبات: كالمغربي  . 348 ، ص 1ج،  تربية اْلوًلد في اْلسَلم:  عمكاف (3)
    .23 ، ص 12ج ،  التحرير والتنوير

  .75 ، ص 18 ، ج مفاتيح الغيب:  الرازم (4)
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:  عمى لسانيـ ـــ رؼبٌٝ ـــلقكؿ اهلل  ،  (1)ظنيـ بأبييـ ، فاتيمكه بالضبلؿ ؛ ألنو يحب يكسؼ أكثر منيـ      

    .(2)"  ِإْذ َقاُلوا َلُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإَلى َأِبيَنا ِمنَّا َوَنْحن ُعْصَبٌة ِإنَّ َأَباَنا َلِفي َضََلٍل ُمِبيٍن "

 

: أثر التربية عمى العدل في المجتمع 

 :  اْلمانة وطاعة وًلة اْلمر أداء : أوًًل 

إلى األمانات مف أسباب طاعة كالة األمر ، كأداء  ػػػػػػػػػ حكامان كمحككميف ػػػػػػػػ سبب    انتشار العدؿ بيف الناس

ِإنَّ المََّو : "  بيف أداء األمانة كالعدؿ ، ثـ ذكر طاعة كالة األمر ، فقاؿ ـــ رؼبٌٝ ـــ، ليذا ربط اهلل  (3)أىميا 

ا َيِعُظُكْم ِبِو ِإنَّ  َذا َحَكْمُتْم َبْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل ِإنَّ المََّو ِنِعمَّ َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا اْْلََماَناِت ِإَلى َأْىِمَيا َواِ 

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا المََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اْْلَْمِر ِمْنُكْم َفِ ْن َتَناَزْعُتْم ِفي * المََّو َكاَن َسِميًعا َبِصيًرا 

 .  ( 4) " َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى المَِّو َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآْلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِويًَل 
 

: تحقيق اْلصَلح وتجنب الفتن والنزاعات : ثانيًا 

، كتجنب الفتف  بينيـ فض النزاعاتالعدؿ بيف الناس سبب مف أسباب اإلصبلح بيف الناس ، كلو أثره في   

 فقد فصؿ داكد ػػػػػػػ عميو السبلـ ػػػػػػػػ بيف المتخاصميف في مممكتو بمشكرة ابنو  . (5)الٌطائفٌية في المجتمع المسمـ 

                                                             
    .23 ، ص 12ج ،  التحرير والتنوير:  ابف عاشكر (1)
   .8  آية :يكسؼ   سكرة(2)
   .114 ، ص 10 ، ج مفاتيح الغيب:  الرازم (3)
   .59 ػػػػػػ 58آية :  سكرة النساء (4)
 . 604 ، ص 4، ج فتح القدير : كالشككاني   . 381 ،  ص 1 ، ج المفردات في غريب القرآن:  الراغب األصفياني (5)

   .173 ، ص 21 ، ج جامع البيان في تأويل القرآن: كالطبرم 
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بيف المتخاصميف في غنـ قكـ أىمميا صاحبيا ، فأكمت الحكم : علٌه ـــ السالم ـــ ومساعدته ، ومنها سميماف 

 (1)دفع الغنـ إلى صاحب الحرث ، فيككف لو أكالدىا كألبانيا كسبلؤىا : زرع صاحبو ، فكاف الحكـ كالقضاء 

كمنافعيا ، كيبذير أصحاب الغنـ ألىؿ الحرث مثؿى حرثيـ ، فإذا بمغ الحرث الذم كاف عميو أخذ أصحاب 

َيا َداُووُد ِإنَّا َجَعْمَناَك َخِميَفًة : "  لو ـــ رؼبٌٝ ـــليذا قاؿ اهلل  . (2)الحرث حرثيـ  ، كردكا الغنـ إلى أصحابيا 

ِفي اْْلَْرِض َفاْحُكْم َبْيَن النَّاِس ِباْلَحقّْ َوًَل َتتَِّبِع اْلَيَوى َفُيِضمََّك َعْن َسِبيِل المَِّو ِإنَّ الَِّذيَن َيِضمُّوَن َعْن َسِبيِل 

  .  (3)  "المَِّو َلُيْم َعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َنُسوا َيْوَم اْلِحَسابِ 
    

  :زرع المحبة وتحقيق اًلخوة  : ثالثًا 
 

    العدؿ بيف المسمميف بكؿ أشكالو يعيد الحؽ إلى نصابو ، كيحقؽ التراضي ، كيزرع المحبة بينيـ ، كيمنع 

َُ ـــداء الظمـ كالحسد كالتباغض مف االنتشار بيف أفراد المجتمع ، لقىكؿ الرىسيكؿ  َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ الى  : " ـــ َفٍَّٝ هللاَّ

كيكنيكا ًعبىادى المًَّو ًإٍخكىاننا  مىى بىٍيًع بىٍعضو كى ـٍ عى كي كا كىالى يىًبٍع بىٍعضي كا كىالى تىدىابىري شيكا كىالى تىبىاغىضي اسىديكا كىالى تىنىاجى ـي . تىحى اٍلميٍسًم

ك اٍلميٍسًمـً الى يىٍظًمميوي كىالى يىٍخذيليوي كىالى يىٍحًقريهي  ٍسًب اٍمًرئو . أىخي ٍدًرًه ثىبلىثى مىرَّاتو ػػػ ، ًبحى ييًشيري ًإلىى صى التٍَّقكىل ىىا ىينىا ، ػػػ كى

وي  مىاليوي كىًعٍرضي رىاـه دىميوي كى مىى اٍلميٍسًمـً حى ـى كيؿُّ اٍلميٍسًمـً عى اهي اٍلميٍسًم   . (4)" ًمفى الشَّرّْ أىٍف يىٍحًقرى أىخى

                                                             
   ( .95 ، ص 1 ، ج لسان العرب: ابف منظكر ) السمف :  السبلء (1)

  .  355 ، ص 5 ، ج تفسير القرآن العظيم:  ابف كثير (2)

   .26آية :  سكرة ص (3)

مىًة كىاآلدىاًب  ، صحيح مسمم:  مسمـ (4) مىاًلًو  (46رقـ )ًكتىابي الًبرّْ كالصّْ ًمًو كىًعٍرًضًو كى دى ٍذًلًو كىاٍحًتقىاًرًه كى باب تىٍحًريـً ظيٍمـً اٍلميٍسًمـً كىخى

  .10 ، ص 8 ، ج 6706 الحديث  رقـ، (10رقـ )
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:  (1)تربية اْلوًلد عمى الشورى : خامسًا 

ـي ااًلٍسًتٍئثىاًر ًبالرٍَّأًم ، كااًلٍسًتٍبدىاًد بو        لقد حث اإلسبلـ عمى الشكرل دى ، كعى
ـــ فٍٝ فقد كاف الرسكؿ  . (2)

دىث ، تطييبنا لقمكبيـ ، كتنشيطان لفعميـ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ ـــ   ، لقىٍكؿ اهلل (3) يشاكر أصحابو في األمر إذا حى

  . (4) " َوَشاِوْرُىْم ِفي اْْلَْمرِ  : " رََؼبٌَٝ ـــ
 

:       كألىمية الشكرل في القرآف الكريـ فقد ذكر نماذج مف استشارة اآلباء ألكالدىـ ، كمف بيف ىؤالء اآلباء 

َُ ـــإبراىيـ  ِٗ اٌغَّالَ َُ ـــ"إسماعيؿ"، حيث عرض رؤياه التي رآىا في المناـ عمى ابنو  ـــ َػ١ٍَْ ِٗ اٌغَّالَ  ؛(5) ـــ َػ١ٍَْ

 صغره منذ   ، كفي أشد المكاره ؛ ليككف أىكف عميو عند اختبار صبره (6)في القبكؿ ، أك الرفض ليأخذ رأيو 

اٌل سعى بإقناعو  (7)في القياـ بأمر اهلل   عمى ـــ عجؾبٔٗ ـــ كما قاؿ   ،(8)، فإف رضي سير بذلؾ كثٌبتو ، كاإ

  .(9)" َقاَل َيا ُبَنيَّ ِإنّْي َأَرى ِفي اْلَمَناِم َأنّْي َأْذَبُحَك َفاْنُظْر َماَذا َتَرى  : "ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــ لساف إبراىيـ  

                                                             
بيدم )طمب إبداء الرأم في الشيء :  الشكرل (1) : ابف منظكرك.  257ص  ، 12ج ،  تاج العروس من جواىر القاموس: الزَّ

   ( .434 ، ص 4 ، ج لسان العرب
   .502 ، ص 1ج ،  في ظَلل القرآن: سيد قطب  (2)
   .149، ص 2ج ،  تفسير القرآن العظيم : ابف كثير (3)
  .159آية :  سكرة آؿ عمراف (4)
  .72 ، ص 1 ، ج زاد المعاد في ىدي خير العباد:  ابف قيـ الجكزية  (5)
  .419 ، ص 4ج ،  أيسر التفاسير لكَلم العمي الكبير: الجزائرم  (6)
   .28  ، ص 7ج ،  تفسير القرآن العظيم:  ابف كثير (7)
   .327 ، ص 6، ج نظم الدرر في تناسب اآليات والسور :  البقاعي (8)
   .102آية :  سكرة الصافات (9)
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ـــ ػ١ٍُٙ ، فأركاحيـ  (3)، كتناـ أعينيـ ، كال تناـ قمكبيـ  (2) ، كالكحي في اليقظة  (1)كرؤيا األنبياء كحي  

ال تغمبيا األخبلط ، كال تجكؿ حكاسيـ الباطنة في العبث ، فما رؤياىـ إال مكاشفات اٌقالح ٚاٌغالَ ـــ 

 إال امتحاف لخميمو في ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــ مع إبراىيـ ـــ رََؼبٌَٝ ـــ، كما فعمو اهلل  (4)ركحانية عمى عالـ الحقائؽ 

أكؿ مكلكد لو بعد أف تعٌمؽ قمبو بو بعد كبر سنو ، فأراد اهلل أف ال ييشارؾ بينو كبيف غيره في الخمة ، فمما 

ِإنَّ َىَذا  : " ـــ عجؾبٔٗ ـــلقكلو  ، (5)صدَّؽ الخميؿي الرؤيا ، كحصؿ مراد الرب ، فيدم إسماعيؿ بكبش عظيـ 

.  ( 6) "َوَفَدْيَناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم * َلُيَو اْلَبََلُء اْلُمِبيُن 

 
 
 
 
 

 

                                                             
، باب كضكء الصبياف كمتى يجب عمييـ الغسؿ كالطيكر  (16رقـ )كتاب صفة الصبلة  ، صحيح البخاري:  البخارم (1)

  . 292  ، ص 1 ، ج 821، رقـ الحديث  (77رقـ )كحضكرىـ الجماعة كالعيديف كالجنائز كصفكفيـ 

  .55 ، ص 4  ، جالكشاف عن حقائق التنزيل: الزمخشرم  (2)

  .332 ،  ص 17 ج جامع البيان في تأويل القرآن:  كالطبرم . 6 ، ص 5 ، ج تفسير القرآن العظيم:  ابف كثير (3)

نضرة النعيم في مكارم أخَلق : كابف حميد كعدد مف المختصيف  . 115 ، ص9، ج التحرير والتنوير :  ابف عاشكر(4)

  . 2440 ، ص 6، ج الرسول الكريم 

 .75 ، ص 1 ، ج زاد المعاد في ىدي خير العباد:  ابف قيـ الجكزية  (5)

   .107 ػػػػػػ 102آية :  سكرة الصافات (6)
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: أثر التربية عمى الشورى في اْلسرة 

   :تحمل المسؤولية وزرع الثقة في النفوس : أوًًل 
 

براز شخصيتيـ  تحمميـ المسؤكلية ، كزرع الثقة في نفكسيـفيو دعكة إلى  استشارة األب ألكالده       ، كاإ

 عمى لساف  بنت شعيب ػػػػػػػػػػػ كىي تبدم رأييا ألبييا ـــ عجؾبٔٗ ـــ ، كما قاؿ اهلل (1)في اتخاذ القرار المناسب 

َقاَل * َقاَلْت ِإْحَداُىَما َيا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخْيَر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اْْلَِميُن  : " ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــفي مكسى 

ِإنّْي ُأِريُد َأْن أُْنِكَحَك ِإْحَدى اْبَنَتيَّ َىاَتْيِن َعَمى َأْن َتْأُجَرِني َثَماِنَي ِحَجٍج َفِ ْن َأْتَمْمَت َعْشًرا َفِمْن ِعْنِدَك َوَما ُأِريُد 

اِلِحيَن  َقاَل َذِلَك َبْيِني َوَبْيَنَك َأيََّما اْْلََجَمْيِن َقَضْيُت َفََل ُعْدَواَن * َأْن َأُشقَّ َعَمْيَك َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء المَُّو ِمَن الصَّ

 .  (2)" َعَميَّ َوالمَُّو َعَمى َما َنُقوُل َوِكيٌل 
 

 

:   تبادل الخبرة وتجنب المخاطر واْلخطاء : ثانيًا 
    

، كما جاء في  (3)     التربية عمى االستشارة ليا أثرىا في تبادؿ الخبرة ، كأخذ النصائح ، كتجنب المخاطر

إذ َقاَل ُيوُسُف ِْلَِبيِو َيا َأَبِت ِإنّْي  : " ـــ ػ١ٍّٙب اٌغالَ ـــ ، فمبي ـــ رؼبٌٝ ـــ" يعقكب " حكار يكسؼ مع أبيو 

َقاَل َيا ُبَنيَّ ًَل َتْقُصْص ُرْؤَياَك َعَمى ِإْخَوِتَك * َرَأْيُت َأَحَد َعَشَر َكْوَكًبا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيُتُيْم ِلي َساِجِديَن 

ْنَساِن َعُدوّّ ُمِبيٌن  َوَكَذِلَك َيْجَتِبيَك َربَُّك َوُيَعمُّْمَك ِمْن َتْأِويِل اْْلََحاِديِث َوُيِتمُّ * َفَيِكيُدوا َلَك َكْيًدا ِإنَّ الشَّْيَطاَن ِلْْلِ

ْسَحاَق ِإنَّ َربََّك َعِميٌم َحِكيٌم    .  (4)" ِنْعَمَتُو َعَمْيَك َوَعَمى آِل َيْعُقوَب َكَما َأَتمََّيا َعَمى َأَبَوْيَك ِمْن َقْبُل ِإْبَراِىيَم َواِ 

                                                             
 . 122ص ، القصص القرآني بيف اآلباء كاألبناء  : حافظ ك  . 502 ، ص 1ج  في ظبلؿ القرآف  ، :سيد قطب  (1)

    .28 ػػػػػػ 26  آية :القصص   سكرة(2)

   .252 ، ص 4ج ،  الجامع ألحكاـ القرآف: القرطبي  (3)

  .6 ػػػػػػ 4آية   :يكسؼ   سكرة(4)
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: اًللتزام بأمر اهلل والرضا بقضائو : ثالثًا 

، كسنة نبيو ، كاإلقباؿ عمى أعماؿ ـــ رؼبٌٝ ـــ     التربية عمى االستشارة  ليا أثرىا في االلتزاـ بطاعة اهلل 

  ـــ ػ١ٍّٙب اٌغالَ ـــ فقد استشار إبراىيـ ابنو إسماعيؿ  .  (1) البر عمى بصيرة كرغبة ، كدكف جزع مف الببلء

ؤيا  التي رآىا في المناـ ، بإيماف الصابر المطيع ، الراضي  اٌغالَ ـــ ـــ ػ١ٍٗ إسماعيؿ فكاف رد في الري

َقاَل َيا ُبَنيَّ ِإنّْي َأَرى ِفي اْلَمَناِم َأنّْي َأْذَبُحَك َفاْنُظْر َماَذا َتَرى َقاَل َيا   : "رؼبٌٝ ـــ ـــ ، لقكؿ اهلل (2)بقضاء اهلل 

اِبِرينَ    . (3) " َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء المَُّو ِمَن الصَّ

: زرع محبة التعاون عمى البر والتقوى : رابعًا 

التعاكف عمى البر كالتقكل كبناء المساجد كالمشاريع  زرع محبة    التربية عمى االستشارة ليا أثرىا في 

 في بناء البيت الحراـ  فأعانو ، ففي الحديث اٌغالَ ـــ ـــ ػ١ٍّٙب   إسماعيؿفقد استشار إبراىيـ ابنو. الخيرية 

إنو قد أمرني أف تعينني : أطع ربؾ ، قاؿ : قاؿ . يا إسماعيؿ ، إف ربؾ أمرني أف أبني لو بيتان : " قاؿ لو 

سماعيؿ يناكلو الحجارة ،   : قاؿ : إذف أفعؿ ، أك كما قاؿ : عميو قاؿ  فقاما ، فجعؿ إبراىيـ يبني ، كاإ

 . (4)" ربنا تقبؿ منا إنؾ أنت السميع العميـ: كيقكالف 

                                                             
 . 21 ،  ص 5 ، ج تفسير البيضاوي: كالبيضاكم  . 327 ، ص 6، ج نظم الدرر في تناسب اآليات والسور:  البقاعي (1)
 .     129 ، ص 23ج ،  روح المعاني: األلكسي ك

   .281 ، ص 5ج    ،البحر المحيط :حياف   أبك(2)

   .102 آية: الصافات   سكرة(3)

 ،      3  ، ج 3185، رقـ الحديث  (12رقـ " )يزفكف " ، باب  (64رقـ )كتاب األنبياء   ،البخاري صحيح  : البخارم(4)
   .1230ص 
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: أثر التربية عمى الشورى في المجتمع 
 

: طاعة وًلة اْلمر والمشاركة في تحّمل المسؤولية واتخاذ القرار  : أوًًل 

    استشارة الرعية كعدـ االستبداد بالرأم ليا أثرىا في طاعة كالة األمر ، كالمشاركة في تحٌمؿ المسؤكلية ، 

وا  َفِبَما: "   ـــ عجؾبٔٗ ـــلقكؿ اهلل ، كاتخاذ القرار َرْحَمٍة ِمَن المَِّو ِلْنَت َلُيْم َوَلْو ُكْنَت َفظًِّا َغِميَظ اْلَقْمِب ًَلْنَفضُّ

ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُيْم َواْسَتْغِفْر َلُيْم َوَشاِوْرُىْم ِفي اْْلَْمِر َفِ َذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَمى المَِّو ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ 

َقاَلْت َيا : "  ، فيقكؿ اهلل اٌغالَ ـــ ـــ ػ١ٍٗ تستشير قكميا في رسالة سميماف (2)كىذه بمقيس .  (1)" اْلُمَتَوكِّْميَن 

َقاُلوا َنْحُن ُأوُلو ُقوٍَّة َوُأوُلو َبْأٍس َشِديٍد * َأيَُّيا اْلَمََلُ َأْفُتوِني ِفي َأْمِري َما ُكْنُت َقاِطَعًة َأْمًرا َحتَّى َتْشَيُدوِن 

  . (3)" َواْْلَْمُر ِإَلْيِك َفاْنُظِري َماَذا َتْأُمِريَن 

:  استبصار الصواب وتجنب المخاطر : ثانيًا 

  الشكرل كاألخذ برأم الثقات كالمخمصيف ليما األثر العظيـ  في استبصار الصكاب ، كالقياـ بالعمؿ عمى 

ـــ فٍٝ هللا شاكر الرسكؿ  فقد . (4) بصيرة كرغبة ، كتجنب المخاطر، فمف أعطي المشكرة لـ يمنع الصكاب

ىؿ نبرز مف المدينة ، أك نككف فييا ؟ فأشار سمماف : أصحابو في أمر األحزاب ، كقاؿ ليـ  ػ١ٍٗ  ٚعٍُ ـــ
                                                             

 . 159آية :  سكرة آؿ عمراف (1)

كانت تعبد الشمس مع قكميا ، . كليت بعيد مف أبييا .  بمقيس بنت اليدىاد مف حمير ، ممكة سبأ ، يمانية مف أىؿ مأرب (2)
  ( .74 ، ص 2، ج اْلعَلم : الزركمي ). كأسممت مع سميماف ، كتكفيت بتدمر 

  .33 ػػػ 32آية :  سكرة النمؿ (3)

نضرة النعيم في مكارم أخَلق : كابف حميد كعدد مف المختصيف   . 206 ، ص 1 ، جإحياء عموم الدين:  الغزالي (4)
   .2440 ، ص 6، ج الرسول الكريم 
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يا رسكؿ اهلل ، إنا كنا بأرض فارس إذا تخكفنا الخيؿ :  عميو بالخندؽ ، فقاؿ ـــ سمٟ هللا ػٕٗ ـــالفارسي 

 . (1)خندقنا ، كأمرىـ بالجد ، ككعدىـ بالنصر ، كحمؿ التراب عمى ظيره الشريؼ مع  المسمميف 
 

: تحقيق النصر عمى أعداء اهلل : ثالثًا 
 

   الشكرل بيف المسمميف ليا أثرىا في تطييب قمكبيـ ، كرفع معنكياتيـ عند المخاطر ، كتحقيؽ النصر عمى 

ُ كىذا ما تحقؽ عندما استشار الرسكؿ . األعداء  َُ ـــ ـــ َفٍَّٝ هللاَّ َعٍَّ َٚ  ِٗ  أصحابو مف المياجريف كاألنصار َػ١ٍَْ

كىك يريد األنصار أصحاب بيعة العقبة ، فقاؿ سعد بف " أشيركا عمٌي أٌييا الناس : " في غزكة بدر ، كقاؿ 

قد آمنا بؾ كصٌدقناؾ ، : فقاؿ سعد . أجؿ : كأنؾ تريدنا يا رسكؿ اهلل ؟ فقاؿ : معاذ ، سيد األكس 

كأعطيناؾ عمى ذلؾ عيكدنا ، فامض لما أمرؾ اهلل ، فك الذم بعثؾ بالحؽ لك استعرضت بنا ىذا البحر 

ديؽ عند    بير عند الحرب ، صي فخضتو لنخكضٌنو معؾ ، كما نكره أف تككف تمقى العدك بنا غدنا ، إنا لصي

ٍينيؾ ، فسر عمى بركة اهلل ، فأشرؽ كجيو ػػػػػػػػػػ عميو الصبلة كالسبلـ   المقاء ، كلعٌؿ اهلل ييريؾ مٌنا ما تقٌر بو عى

 .  (2)" أبشركا كاهلل كأني أنظر إلى مصارع القكـ : ػػػػػػػػػػ ، كسيٌر بذلؾ ، كقاؿ 
 

 

 

 

 

                                                             
   .631 ، ص 2ج ،  السيرة الحمبية في سيرة اْلمين المأمون: الحمبي  (1)

  .84 ، ص 1ج ،  نور اليقين في سيرة سيد المرسمين: الخضرم  (2)
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: عمى البر والتقوى  (1)حب التعاون تربية اْلوًلد في : سادسًا 
 

َوَتَعاَوُنوا َعَمى اْلِبرّْ  : " ـــ رََؼبٌَٝ ـــ  ،  لقكؿ اهلل (2)     يتكجب عمى المسمـ أف يعيف أخاه عمى البر كالتقكل 

ْثِم َواْلُعْدَوانِ  المؤمف  : " ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ ، ككما قاؿ الرسكؿ (3) " َوالتَّْقَوى َوًَل َتَعاَوُنوا َعَمى اْلِْ

  .  (4)" كشبؾ بيف أصابعو . لممؤمف كالبنياف يشد بعضو بعضان 
 

ذكر القرآف الكريـ في قصصو نماذج مف التعاكف األسرم بيف عمى البر كالتقكل     كألىمية التعاكف عند اهلل 

َُ ـــ" إسماعيؿ " اآلباء كاألبناء في أعماؿ البر ، منيا ما كاف بيف إبراىيـ كابنو  ِّٙب اٌغَّالَ في بناء بيت  ـــ َػ١ٍَْ

ْذ َيْرَفُع ِإْبَراِىيُم اْلَقَواِعَد " ـــ رََؼبٌَٝ ـــ  اهلل الحراـ ، كىما يدعكاف اهلل أف يتقبؿ منيما ، كما في قكؿ اهلل  (5)َواِ 

ْسَماِعيُل َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع اْلَعِميُم  كفي الحديث الصحيح حكاية عف إبراىيـ  . (6)" ِمَن اْلَبْيِت َواِ 

يا : فقاؿ . فكافؽ إسماعيؿ مف كراء زمـز يصمح نببلن لو " ،  (زكجتو كابنو  )لما عاد يبحث عف أىمو 

إنو قد أمرني أف تعينني عميو قاؿ إذف : أطع ربؾ ، قاؿ : قاؿ . إسماعيؿ ، إف ربؾ أمرني أف أبني لو بيتان 

سماعيؿ يناكلو الحجارة ، كيقكالف :  قاؿ : أفعؿ ، أك كما قاؿ  ربنا تقبؿ منا إنؾ : فقاما فجعؿ إبراىيـ يبني كاإ
                                                             

بيدم ك . 298 ، ص 13 ، ج لسان العرب: ابف منظكر  )الٌظيير كالمعيف :  مف العكف :  التعاكف (1) تاج العروس من : الزَّ
 .  ( 429ص  ، 35ج ، جواىر القاموس 

   .269 ، ص 2 ، ج تفسير روح البيان: كالخمكتي  . 104 ، ص 11 ، ج مفاتيح الغيب:  الرازم (2)
   .2آية : سكرة المائدة  (3)
 ،   2 ، ج 2314، رقـ الحديث  (6رقـ )، باب نصر المظمـك  (51رقـ )كتاب المظالـ     ،البخاري  صحيح : البخارم(4)

   .863ص 
  . 101 ص انظر المعنى (5)
  .127آية :  سكرة البقرة (6)
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حتى ارتفع البناء ، كضعؼ الشيخ عف نقؿ الحجارة ، فقاـ عمى حجر المقاـ : أنت السميع العميـ ، قاؿ 

ليذا فالتربية عمى التعاكف ليا أثرىا  . (1)ربنا تقبؿ منا إنؾ أنت السميع العميـ : فجعؿ يناكلو الحجارة كيقكالف 

.  في األسرة كالمجتمع 
 

 :أثر التربية عمى حب التعاون في اْلسرة 

:  زرع المحبة بين أفراد اْلسرة :  أوًًل 
 

ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ كقد كاف الرسكؿ  .     التعاكف بيف أفراد األسرة عمى البر لو أثر في زرع المحبة بينيـ 

ـــ فٍٝ هللا ىؿ كاف رسكؿ اهلل  : " ـــ سمٟ هللا ػٕٙب ـــ خير الناس ألىمو ، فقد سأؿ رجؿ عائشة ٚعٍُ ـــ

 (2) يخصؼ ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــكاف رسكؿ اهلل . نعـ : قالت .  يعمؿ في بيتو شيئا ؟ ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ

    .(3)" نعمو ، كيخيط ثكبو ، كيعمؿ في بيتو كما يعمؿ أحدكـ في بيتو 
 

: احترام الضيف والقيام بواجبو : ثانيًا 
    

فيذا إبراىيـ يتعاكف .      التربية عمى التعاكف بيف أفراد األسرة  ليا أثرىا في القياـ بكاجب الضيؼ كاحترامو 

مع زكجتو في إكراـ ضيكفو مف المبلئكة دكف أف يعرفيـ ، كأتاىـ بعجؿ سميف مشكم ، فقعد معيـ ، كقامت  

                                                             
  .144 سبؽ تخريجو ص (1)

  .124 انظر المعنى ص (2)

  .124 سبؽ تخريجو ص (3)
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َىْل َأَتاَك َحِديُث   : "ـــ رََؼبٌَٝ ـــ كقكلو  .(2)" َواْمَرَأُتُو َقاِئَمٌة   : "ـــ رََؼبٌَٝ ـــ، كما في قكلو  (1)سارة تخدميـ 

َفَراَغ ِإَلى َأْىِمِو َفَجاَء ِبِعْجٍل * ِإْذ َدَخُموا َعَمْيِو َفَقاُلوا َسََلًما َقاَل َسََلٌم َقْوٌم ُمْنَكُروَن * َضْيِف ِإْبَراِىيَم اْلُمْكَرِميَن 

َبُو ِإَلْيِيْم َقاَل َأًَل َتْأُكُموَن * َسِميٍن     .  (3) "َفَقرَّ
 

:  إنجاز المشاريع الخيرية وزرع محبة المساجد في القموب : ثالثًا 

عمارة بيكت اهلل ،  كما فعؿ : ، كمنيا      تعاكف األسرة في بناء المساجد يحببيا في إنجاز المشاريع الخيرية

سماعيؿ َُ ـــإبراىيـ كاإ ِّٙب اٌغَّالَ لقكؿ ،  ، فبناء المساجد مف أعظـ القربات التي تدخؿ صاحبيا الجنة  ـــ َػ١ٍَْ

نًَّة ًمٍثمىوي   : "ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــالرسكؿ  ٍسًجدنا ًلمًَّو بىنىى المَّوي لىوي في اٍلجى ٍف بىنىى مى   . (4)" مى

:  المواساة ونشر الدعوة : رابعاً 
 

      التعاكف بيف أفراد األسرة لو أىمية في تسيير الحياة المعيشية ، كرفع المعنكيات ، كنشر الدعكة 

ما : "  زكجتو خديجة أماـ زكجتو عائشة ، فقاؿ  ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــفقد مدح الرسكؿ. اإلسبلمية  

قد آمنت بي إذ كفر بي الناس ، كصدقتني إذ كذبني الناس ، ككاستني !  كجؿ ػػػػػػػػػ خيران منيا ـــ ػضأبدلني اهلل 

 . (5)"  كجؿ ػػػػػػػػػ كلدىا إذ حرمني أكالد النساء ـــ ػضبماليا إذ حرمني الناس ، كرزقني اهلل 

                                                             
(1)

   .67 ، ؿ 9، ط  الجامع ْلحكام القرآن: اٌمشهجٟ  ٚ .333 ، ؿ 4 ، ط تفسير القرآن العظيم: اثٓ وض١ش  

(2)
   .71آ٠خ :  عٛسح ٘ٛد 

(3)
  .27 ـــ 24آ٠خ :  عٛسح اٌزاس٠بد 

مىٍييىا  (6رقـ ) ، كتاب المساجد صحيح مسمم:  مسمـ (4) ثّْ عى  ، 1218 الحديث  رقـ، (5رقـ )، باب فىٍضًؿ ًبنىاًء اٍلمىسىاًجًد كىاٍلحى
   .68 ، ص 2ج 

 ، رقـ الحديث  (باب دكف رقـ)ػػػػػ رضي اهلل عنيا ػػػػػ حديث السيدة عائشة  باب،  مسند اْلمام أحمد بن حنبل: ابف حنبؿ  (5)

  . حديث صحيح :  ػٍٝ ٘زا اٌؾذ٠ش فٟ اٌّز٠ٍخاألرنؤكطيؽىُ . 117  ، ص6، ج  24908
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: أثر التربية عمى حب التعاون في المجتمع 
 

: تحقيق الوحدة وتَلشي الخَلفات واْلخطار : اْلول 

بداء اآلراء المخمصة بينيـ ، كالقياـ بالعمؿ الجماعي عمى بصيرة كرغبة            التعاكف بيف الراعي كالرعية ، كاإ

كىذا ما . لو أثر عظيـ في كحدة المجتمع المسمـ ، كمساعدة المسؤكؿ عمى تجنب الببلد الخبلفات كاألخطار 

َقاَلْت َيا َأيَُّيا اْلَمََلُ َأْفُتوِني ِفي : "  عمى لسانيا ـــ رؼبٌٝ ـــ ، كما قاؿ (1)يستخمص مف كبلـ الممكة بمقيس 

َقاُلوا َنْحُن ُأوُلو ُقوٍَّة َوُأوُلو َبْأٍس َشِديٍد َواْْلَْمُر ِإَلْيِك َفاْنُظِري َماَذا  *َأْمِري َما ُكْنُت َقاِطَعًة َأْمًرا َحتَّى َتْشَيُدوِن 

 . (2) "َقاَلْت ِإنَّ اْلُمُموَك ِإَذا َدَخُموا َقْرَيًة َأْفَسُدوَىا َوَجَعُموا َأِعزََّة َأْىِمَيا َأِذلًَّة َوَكَذِلَك َيْفَعُموَن * َتْأُمِريَن 
 

: تحقيق مبدأ المساواة : الثاني 

     تعاكف الراعي مع  رعيتو كمشاركتيـ في األعماؿ الكبيرة كالميمة  لو أثره في تحقيؽ مبدأ المساكاة بيف 

 ـــ ٚ٘ٛ اٌمذٚح ـــيشارؾ أصحابو  ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــفقد كاف الرسكؿ . الخاصة كالعامة مف الناس 

  .  (3)" يكـ األحزاب ينقؿ الٌتراب ، كقد كارل التراب بياض بطنو " في حفر الخندؽ 
 

:  تعزيز التكافل اًلجتماعي وتعميق مشاعر اْلخوة  : الثالث 

بيف     التعاكف عمى البر كالتقكل يعزز ركح التكافؿ االجتماعي بيف المسمميف ، كيعمؽ  مشاعر األخكة

َوالَِّذيَن ِفي : "  يقكؿ ـــ رؼبٌٝ ـــ ، فاهلل (4)الجماعة المسممة في غياب السمطاف  في مساعدة الفقراء ككفايتيـ 

                                                             
(1)

  .145 عجك رشعّزٙب ؿ  

(2)
    .33 ـــ 32آ٠خ :  عٛسح إًٌّ 

(3)
  . 127 عجك رخش٠غٗ   ؿ 

  .  154 ، ص 3 ، ج الِفْقُو اْلسَلميُّ وأدلَُّتوُ : الزحيمي  (4)
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  . (1) " ِلمسَّاِئِل َواْلَمْحُرومِ * َأْمَواِلِيْم َحقّّ َمْعُموٌم 
 
 

: اًلرتقاء بالمجتمع وبناء المشاريع الخيرية فيو : الرابع 
 

 ، كذلؾ مف (2)التعاكف عمى البر لو أثر في ٌتقٌدـ المجتمع كتمدنو كعمرانو ، كتقكية عبلقاتو االجتماعية     

كقد  . (3)خبلؿ المسارعة  في فعؿ الخيرات ، كالحرص عمى بناء المصالح العامة كبناء القناطر كالمصانع 

ِإنَُّيْم َكاُنوا ُيَساِرُعوَن : "  ، فقاؿ ـــ ػ١ٍُٙ اٌغالَ ـــكىـ قدكتنا ـــ عمى أنبيائو كرسمو   ـــ رؼبٌٝ ـــاهلل أثنى 

إنيـ كانكا في حيّْز الخيرات ، لكف يحاكلكف االرتقاء ، كاالزدياد مف الخيرات  :أم   .(4)" ِفي اْلَخْيَراِت 

 . (5)لمكصكؿ إلى مرتبة أعمى 
 

 

: نيل رضا اهلل  وتنفيس الكربات : الخامس 

 ، كتنفيس كرباتيـ ، ـــ عجؾبٔٗ ـــ     حب التعاكف بيف المسمميف عمى أعماؿ البر لو أثره في نيؿ رضا اهلل  

ُ لقكؿ الرسكؿ  َُ ـــ ـــ َفٍَّٝ هللاَّ َعٍَّ َٚ  ِٗ ٍنوي كيٍربىةن ًمٍف  : " َػ١ٍَْ ٍف ميٍؤًمفو كيٍربىةن ًمٍف كيرىًب الدٍُّنيىا نىفَّسى المَّوي عى ٍف نىفَّسى عى مى

ًة  ٍف سىتىرى ميٍسًممنا سىتىرىهي المَّوي في ، كيرىًب يىٍكـً اٍلًقيىامى مى مىٍيًو في الدٍُّنيىا كىاآلًخرىًة ، كى مىى ميٍعًسرو يىسَّرى المَّوي عى ٍف يىسَّرى عى مى كى

ٍكًف أىًخيًو  ٍكًف اٍلعىٍبًد مىا كىافى اٍلعىٍبدي في عى  . (6)" الدٍُّنيىا كىاآلًخرىًة ، كىالمَّوي في عى

                                                             
   .25 ػػػ 24آية :  سكرة المعارج (1)
   .279 ،  ص 2ج  ، منيج التربية اْلسَلمية: قطب ك . 5 ، ص 1ج  ، مقدمة ابن خمدون: ابف خمدكف  (2)

(3)
  . 259 ، ؿ 10،  ط  التفسير المنير: ٚاٌضؽ١ٍٟ  . 153 ، ؿ 3 ، ط تفسير البيضاوي:   اٌج١نبٚٞ 

(4)
  .   90آ٠خ : عٛسح األٔج١بء  

(5)
   .10059 ، ؿ 16ط ،  تفسير الشعراوي: اٌؾؼشاٚٞ  

مىى الذٍّْكًر  (49رقـ ) ، كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة صحيح مسمم:  مسمـ (6) مىى ًتبلىكىًة اٍلقيٍرآًف كىعى    ، باب فىٍضًؿ ااًلٍجًتمىاًع عى
   .71 ، ص 8 ، ج 7028 الحديث  رقـ، (11رقـ )
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: التربية عمى خمق الصدق : سابعًا 

 خمؽ عظيـ ، كىك منزلة القكـ األعظـ ، كالطريؽ األقكـ ، كبو تمٌيز أىؿ النفاؽ مف أىؿ (1)الصدؽ                               

اإليماف ، كىك سيؼ اهلل في أرضو ، كركح األعماؿ ، كأساس بناء الديف ، كعمكد فسطاط اليقيف ، كدرجتو 

 :   ـــغجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ـــليذا قاؿ اهلل  . (2)تالية لدرجة النبكة التي ىي أرفع درجات العالميف ، كمف مساكنيـ 

اِدِقيَن "  كقاؿ الرسكؿ  . (4)ككنكا مثميـ في صدقيـ  :أم  (3)" َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا المََّو َوُكوُنوا َمَع الصَّ

فَّ الرَّجيؿى لىيىٍصديؽي  : " ٚعٍُ ـــ ػ١ٍٗ هللا ـــ فٍٝ نًَّة ، كىاًإ فَّ اٍلًبرَّ يىٍيًدل ًإلىى اٍلجى ٍدؽى يىٍيًدل ًإلىى اٍلًبرّْ ، كىاًإ ًإفَّ الصّْ

تَّى  فَّ الرَّجيؿى لىيىٍكًذبي حى فَّ اٍلفيجيكرى يىٍيًدل ًإلىى النَّاًر ، كىاًإ كًر ، كىاًإ فَّ اٍلكىًذبى يىٍيًدل ًإلىى اٍلفيجي تَّى ييٍكتىبى ًصدّْيقنا ، كىاًإ حى

 . (5)" ييٍكتىبى كىذَّابان 

ذكر القرآف الكريـ في قصصو نماذج مف اآلباء الصادقيف ، كمنيـ رؼبٌٝ ـــ  ـــعند اهلل      كألىمية الصدؽ 

َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْبَراِىيَم ِإنَُّو : " رؼبٌٝ ـــ ػٓ ئثشا١ُ٘  ـــ ػ١ٍّٙب اٌغالَ ـــ ، فمبي ـــإبراىيـ كابنو إسماعيؿ : 

َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْسَماِعيَل ِإنَُّو  : " ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــ" إسماعيؿ " كقاؿ عف ابنو  . (6) " َكاَن ِصدّْيًقا َنِبيِّا

                                                             
كالصنعاني ، محمد بف  . 287، ص 1 ، جالتعاريف: المناكم  ) الصدؽ ضد الكذب ، كىك الخبر بالكاقع ، كمطابقتو لو (1)

/  ىػ1379 ، 4ط كأكالده بمصر ،  مكتبة مصطفى البابي الحمبي،  204 ، ص 4ج ، سبؿ السبلـ : إسماعيؿ األمير 
  . ـ 1960

   .268 ، ص 2 ، ج مدارج السالكين:  ابف قيـ الجكزية (2)
   .119آية : سكرة التكبة  (3)
  . 45 ، ص 11 ج ، روح المعاني : األلكسي (4)
مىًة كىاآلدىابً  مسمم صحيح  : مسمـ(5) فىٍضًموً  ، (46رقـ ) ، ًكتىابي الًبرّْ كالصّْ ٍدًؽ كى ٍسًف الصّْ ، رقـ (  29رقـ )  باب قيٍبًح اٍلكىًذًب كىحي

  . 29 ، ص 8، ج  6803الحديث 
     .41آية : سكرة مريـ  (6)
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 صاًدؽى اٍلكىٍعًد ، كمشيكران ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــفقد كافى إسماعيؿ  . (1)" َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد َوَكاَن َرُسوًًل َنِبيِّا 

بالكفاء ، كمبالغان بإنجاز ما كعد ، فما كعد كعدان مع الٌمو ، أك مع الناس إال كٌفى بو ، فكاف ال يخالؼ شيئان 

ذا كعد الناس بشيء أنجز كعده ، كناىيؾ مف صدؽ كعده أنو كعد أباه أف  مما يؤمر بو مف طاعة ربو ، كاإ

اِبِريَن :  "  ، قائبلن (2)يصبر عمى الذبح ، فكٌفى بذلؾ  فقد كاف إبراىيـ   .(3)" َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء المَُّو ِمَن الصَّ

َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي ِإْبَراِىيَم َوالَِّذيَن :"  يقكؿ  رؼبٌٝ ـــ ـــ، ككيؼ ال كاهلل " إسماعيؿ " قدكة البنو 

فينبغي عمى األب تربية أكالده عمى الصدؽ مف مبدأ تككينو ليألفو ، كأف يككف قدكة ليـ في  . (4)" َمَعُو 

ذا كذب الكالد عمى كلده فإنو (5)مشاربيـ ؛ الٌف الكلد الذم يرل كالده يكذب ال يمكف أف يتعمـ الصدؽ   ، كاإ

 أمان تنادم ابنيا الصغير ، كتقكؿ لو ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــينشأ عميو ، كيأثـ كالده ، كليذا سمع الرسكؿ 

أردت أف : ما أردت أف تعطيو ؟ قالت : ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ فقاؿ ليا رسكؿ اهلل . تعاؿ أعطؾ  : "

أما إنؾ لك لـ تعطو شيئان كتبت عميؾ        : ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــفقاؿ ليا رسكؿ اهلل . أعطيو تمران 

 .فالتربية عمى خمؽ الصدؽ ليا أثرىا عظيـ في األسرة كالمجتمع  . (6)" كذبة 

                                                             
   .54آية : سكرة مريـ  (1)
  .121  ، ص16 ، ج التفسير المنير:الزحيمي  (2)
  .  102آية : الصافات سكرة  (3)
    .4آية : الممتحنة سكرة  (4)
ابف الخطيب ،      :  ، تحقيؽ تيذيب اْلخَلق وتطيير اْلعراق:  كابف مسككيو ، احمد بف محمد بف بف يعقكب أبك عمي (5)

  .106 ،  ص 2 ج  ، منيج التربية اْلسَلمية:  كقطب  . ت. د  ،  1  ، مكتبة الثقافة الدينية ، ط 188 ، ص 1ج 
 ، 4ج ،  495، رقـ الحديث  (88رقـ )، باب في التٍَّشًديًد في اٍلكىًذًب  (42رقـ )، كتاب األدب   داود أبي سنن :داكد   أبك(6)

 .حديث صحيح : قاؿ األلباني .  373 ، ص 3ج  ، 748 الحديث رقـ،  السمسمة الصحيحة: األلباني ك . 455ص 
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: أثر التربية عمى الصدق في اْلسرة 
 

: القيام بطاعة اهلل وبر الوالدين : اْلول 
 

 ، كما (1)    التربية عمى الصدؽ ليا أثرىا في االمتثاؿ ألمر اهلل كرسكلو ، كالرضا بقضائو ، كالبر بالكالدٍيف 

ا َبَمَغ َمَعُو السَّْعَي َقاَل َيا ُبَنيَّ ِإنّْي َأَرى ِفي اْلَمَناِم َأنّْي َأْذَبُحَك َفاْنُظْر َماَذا َتَرى َقاَل   : "رؼبٌٝ ـــ ـــقاؿ اهلل  َفَممَّ

اِبِريَن    . (2)" َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء المَُّو ِمَن الصَّ
 

:  تبادل الثقة والتعامل بوضوح وأمانة  : الثاني 

 ، فيك يعزز الشككؾ (3)    التربية عمى الصدؽ يغرس الثقة كاألمانة بيف أفراد األسرة عمى خبلؼ الكذب 

فيعقكب اتيـ أكالده بالكذب لعدـ كجكد أمارة تدؿ . كاالتياـ ، خاصة إذا ظيرت عبلمات الكذب كتكررت 

اءكا بقميص ممطخ بدـ جدم ليكىمكا أباىـ أنيـ صادقكف في مقالتيـ   ، فكاف رده (4)عمى صدقيـ ؛ ألنيـ جى

َلْت : " لٛي عمييـ في تيمة الذئب  ، كما في  ككٌرر عمييـ ،  (6)"  َلُكْم َأْنُفُسُكْم َأْمًرا َفَصْبٌر َجِميٌل (5)َبْل َسوَّ

  .(7) "َعَسى المَُّو َأْن َيْأِتَيِني ِبِيْم َجِميًعا : " نفس الكبلـ في تيمتيـ أخاىـ الثاني بالسرقة في مصر ، ثـ قاؿ 

                                                             
 .121  ، ص16 ، ج التفسير المنير:الزحيمي ك . 281 ، ص 5 ، ج البحر المحيط :حياف   أبك(1)
  .102 آية :الصافات   سكرة(2)

(3)
   .2516 ،  ؿ 6 ، ط َضشج انُعيى في يكاسو أخالق انشعىل انكشيى:  اثٓ ؽ١ّذ ٚػذد ِٓ اٌّخزق١ٓ 

(4)
 .  82 ،  ؿ18ط ،  يفاذيػ انغية : اٌشاصٞ 

(5)
ِٓ :  اٌزغ٠ًٛ  ٠ُِٛش اٌمَج١ِؼِ ُِٕٗ ثُِقَٛسِح اٌَؾَغ ب ُؽِشَؿ ػ١ٍٗ ، ٚرَْق َّ ُٓ إٌَّْفِظ ٌِ انًفشداخ في اشية : اٌشاغت األففٙبٟٔ  )رَْض١٠

بيدم  .249 ، ص 1، ج القرآن  ،     روح المعاني: األلكسي ك . 239 ص ،29 ، ج تاج العروس من جواىر القاموس:  كالزَّ
 ( . 201  ، ص 12ج 

(6)
  .18آ٠خ :  عٛسح ٠ٛعف 

(7)
   .83آ٠خ :  عٛسح ٠ٛعف 
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: أثر التربية عمى الصدق في المجتمع 
 

 : القيام بأعمال البر والتقوى ونيل رضا اهلل : اْلول 
 

ٌز١ّضٖ ػٓ  ـــ رؼبٌٝ ـــكيجعمو يمحؽ باألبرار ، كيناؿ رضا اهلل اٌّغٍُ ئٌٝ اٌم١بَ ثأػّبي اٌجش ، الصدؽ يدفع     

َلْيَس اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَىُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِبالمَِّو : "  ، ٌمٌٛٗ  ـــ عجؾبٔٗ ـــ (1)غ١شٖ 

َواْلَيْوِم اآْلِخِر َواْلَمََلِئَكِة َواْلِكتَاِب َوالنَِّبيّْيَن َوآَتى اْلَماَل َعَمى ُحبِّْو َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيتَاَمى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السَِّبيِل 

رَّاِء  اِبِريَن ِفي اْلَبْأَساِء َوالضَّ ََلَة َوآَتى الزََّكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْيِدِىْم ِإَذا َعاَىُدوا َوالصَّ َوالسَّاِئِميَن َوِفي الرَّْقاِب َوَأَقاَم الصَّ

ًإفَّ  : " ٚعٍُ ـــ ػ١ٍٗ هللا ـــ فٍٝكلقكؿ الرسكؿ  . (2) " َوِحيَن اْلَبْأِس ُأوَلِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأوَلِئَك ُىُم اْلُمتَُّقونَ 

فَّ اٍلكىًذبى يىٍيًدل  تَّى ييٍكتىبى ًصدّْيقنا ، كىاًإ فَّ الرَّجيؿى لىيىٍصديؽي حى نًَّة ، كىاًإ فَّ اٍلًبرَّ يىٍيًدل ًإلىى اٍلجى ٍدؽى يىٍيًدل ًإلىى اٍلًبرّْ ، كىاًإ الصّْ

تَّى ييٍكتىبى كىذَّابان  فَّ الرَّجيؿى لىيىٍكًذبي حى فَّ اٍلفيجيكرى يىٍيًدل ًإلىى النَّاًر ، كىاًإ كًر ، كىاًإ  . (3)" ًإلىى اٍلفيجي
 
 
 

:  اًلستعداد لمقاء العدو وتحقيق النصر : الثاني 
 

، لقكلو     الصدؽ مع اهلل في اإليماف كالحفاظ عمى دينو لو أثره في االستعداد لمقاء العدك ، كتحقيؽ النصر

ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَىُدوا المََّو َعَمْيِو َفِمْنُيْم َمْن َقَضى َنْحَبُو َوِمْنُيْم َمْن َيْنَتِظُر  : " ـــ عجؾبٔٗ ـــ

اِدِقيَن ِبِصْدِقِيْم َوُيَعذَّْب اْلُمَناِفِقيَن ِإْن َشاَء َأْو َيُتوَب َعَمْيِيْم ِإنَّ المََّو َكاَن * َوَما َبدَُّلوا َتْبِديًَل  ِلَيْجِزَي المَُّو الصَّ

   .(4) "َغُفوًرا َرِحيًما 
                                                             

(1)
  .289 ، ؿ 8ط  ، انمشآٌ ألؼكاو انعايع   : اٌمشهجٟ 

(2)
   .177آ٠خ :  عٛسح اٌجمشح 

مىًة كىاآلدىابً  مسمم صحيح  : مسمـ(3) فىٍضًموً  ، (46رقـ ) ، ًكتىابي الًبرّْ كالصّْ ٍدًؽ كى ٍسًف الصّْ ، رقـ (  29رقـ )  باب قيٍبًح اٍلكىًذًب كىحي
  . 29 ، ص 8، ج  6803الحديث 

(4)
    .24 ـــ 23آ٠خ :  عٛسح األؽضاة 
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:   (1) كتمان السر تربية اْلوًلد عمى: ثامنًا 
 

 إظياره يضر ما ضميره في ما يظير ، فبل عنده الكبلـ قكة يضبط فيو اإلنساف      كتماف الٌسٌر ىك خمؽ

بداؤه قبؿ  ـــ ليذا جاءت كصية الرسكؿ . (3)  ، كىك مف عبلمات الكقار كاألمانة ، فبل يجكز خفره (2)كقتو  كاإ

. (4)" استعينكا عمى إنجاح الحكائج بالكتماف فإف كؿ ذم نعمة محسكد : " بقكلو  فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ 
 

    كالسر الذم يجب عمى المسمـ كتمانو ىك ما ييكره أف يٌطمع عميو الناس ، كمف عبلمة ذلؾ التفاتو مف 

  . (6)" إذا حٌدث الرجؿ الحديث ثـ التفت فيي أمانة  : "  ، لقكؿ النبي ػػػػػػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػػ(5)حكلو 

ذا   ، أك  ؽك ِٓ ؽمٛق اٌؼجبد ، أٚ وزّبْ ِب ٠ٍؾك مشساًا كتماف  فإنو ال يجكز كاف كتماف األسرار أمانةكاإ

 ، لقكؿ النبي ػػػػػػػػ صمى اهلل عميو (7)يؤدم  إلى مفسدة ، مثؿ السعي في طمب القتؿ ، أك الزنا ، أك السرقة  

                                                             
معجم : ابف فارس  . 506 ، ص 12 ، ج لسان العرب: ابف منظكر  )اإلخفاء كالستر ، كىك نىًقيض اإلٍعبلًف :  الًكٍتمافي (1)

 ( .    157 ، ص 5 ، ج مقاييس المغة

  . 117 ، ص الفكر التربوي عند ابن سيناء:  عبد المطيؼ (2)

   .25ط ، ص . ت ، د . القاىرة ، د :  ،  دار الصحابة لمتراث تيذيب اْلخَلق:  الجاحظ ، إبراىيـ بف محمد أبك حذيفة (3)

الجامع : كاأللباني   . 517 ، ص 6ج ،  16800، رقـ الحديث ،  آداب طمب الحاجة كنز العماؿ : المتقي اليندم  (4)
  . في صحيح الجامع 943: انظر حديث رقـ . صحيح :  قاؿ األلباني  . 945 ، رقـ  95 ، ص 1 ، ج الصغير وزيادتو

   .312، ص شجرة المعارف واْلحوال :  كالعز بف عبد السبلـ .192 ، ص 13ج ،  شرح السنة: البغكم  (5)

، رقـ الحديث ( 39رقـ  )باب ما جاء أف المجالس أمانة ، ( 28رقـ ) ، كتاب البر كالصمة سنن الترمذي: الترمذم  (6)
 .حسف  حديث : حكـ األلباني عمى ىذا الحديث في المذيمة  . 341 ، ص 4، ج  1959

  . 179 ، ص 2ج  ، إحياء عموم الدين: الغزالي  (7)
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سفؾ دـ حراـ ، أك فرج حراـ ، أك اقتطاع ماؿ بغير    : المجالس باألمانة إال ثبلثة مجالس : " كسمـ ػػػػػػػ 

    .(1)" حؽ 

 كتماف السر عند اهلل ذكر القرآف الكريـ في قصصو نماذج مف اآلباء الذيف ييتمكف بكتماف األسرار   كألىمية

َُ ـــيعقكب :  لممصمحة ، كمف ىؤالء اآلباء  كحفظيا ، كعدـ إفشائيا حفظان  ِٗ اٌغَّالَ فحينما أخبره ابنو ،  ـــ َػ١ٍَْ

ِإْذ َقاَل ُيوُسُف ِْلَِبيِو َيا َأَبِت ِإنّْي َرَأْيُت  : " ـــ رؼبٌٝ ـــبالرؤيا التي رآىا في المناـ ، كما في قكلو " يكسؼ " 

"  ، فعٌبر عف ىذه الرؤيا بخضكع  أكالده  ألخييـ (2)" َأَحَد َعَشَر َكْوَكًبا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيُتُيْم ِلي َساِجِديَن 

َُ ـــكتعظيميـ إياه احترامان  ،  فخشي يعقكب  إكرامان ،  ، كسجكدىـ لو إجبلالن " يكسؼ  ِٗ اٌغَّالَ  أف ـــ َػ١ٍَْ

 ، كيزيف ليـ (3)بيذا المناـ أحدان مف إخكتو فيحتالكا في ىبلكو حسدان مف أنفسيـ " يكسؼ " ابنو  يحٌدث 

َقاَل َيا ُبَنيَّ ًَل  : " ـــ رؼبٌٝ ـــ عندىا طمب مف ابنو أف يكتـ ىذه الرؤيا ، كما في قكلو  ،(4)الخطيئة كالشر

ْنَساِن َعُدوّّ ُمِبيٌن  َتْقُصْص  ـــ ليذا نصح الرىسيكؿ   . (5)" ُرْؤَياَك َعَمى ِإْخَوِتَك َفَيِكيُدوا َلَك َكْيًدا ِإنَّ الشَّْيَطاَن ِلْْلِ

الرؤيا الحسنة  : "  أف ال تيقصص الرؤيا الحسنة إال عمى األحبة ، كأىؿ الثقة ، فقاؿ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ

                                                             
 ،      4ج ،  4871، رقـ الحديث  (37رقـ )، باب نقؿ الحديث  (42رقـ )، كتاب األدب  داود أبي سنن :داكد   أبك(1)

 .فؾ١ؼ ؽذ٠ش : ؽىُ األٌجبٟٔ ػٍٝ ٘زا اٌؾذ٠ش فٟ اٌّز٠ٍخ  . 419ص 

  .4آية : سكرة يكسؼ  (2)

  .122 ، ص 9ج  ، القرآن ْلحكام الجامع   :القرطبي  ك .371 ، ص 4 ، ج تفسير القرآن العظيم: ابف كثير (3)

   .1971 ، ص 4ج ،  في ظَلل القرآن: سيد قطب  (4)

  .5آية : سكرة يكسؼ  (5)
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 . (1)" مف اهلل ، فإذا رأل أحدكـ ما يحب فبل يحدث بو إال مف يحب 

سمٟ هللا ػٕٗ ـــ      كالذم يدؿ عمى اىتماـ اإلسبلـ بتربية الطفؿ عمى كتماف السر ، حديث أنس بف مالؾ

مىٌي كىأىنىا أىٍلعىبي مىعى اٍلًغٍممىاًف : " ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ ، ؽ١ش ٠مٛي ػٕٗ خادـ  رىسيكؿ المًَّو  ـــ : قاؿ . أىتىى عى

مىى أمي ، فىمىمَّا ًجٍئتي ، قىالىٍت  مىٍينىا ، فبعثني ًإلى حاجة ، فىأىٍبطىٍأتي عى ـى عى مَّ بىسىؾى ؟ قيٍمتي : فىسى بىعىثىًنى رىسيكؿي : مىا حى

ةو  المًَّو ػػػػػػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػػ اجى تيوي ؟ قيٍمتي : قىالىٍت . ًلحى اجى دّْثىفَّ ًبًسرّْ رىسيكًؿ : قىالىٍت . ًإنَّيىا ًسرّّ : مىا حى الى تيحى

دنا  المًَّو ػػػػػػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػػ مف ىنا كانت التربية عمى خمؽ كتماف السر ليا أثر عظيـ في  . (2)" أىحى

. األسرة كالمجتمع 
 

: أثر التربية عمى كتمان السر في اْلسرة 

:  توثيق عرى المحّبة وتجنب المشاكل العائمية : اْلول 
 

    التربية عمى كتماف األسرار ، كالمحافظة عمييا ليا أثرىا في تكثيؽ عرل المحٌبة بينيـ ، عمى خبلؼ 

ْذ َأَسرَّ النَِّبيُّ ِإَلى : "  يقكؿ  ـــ عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ـــفاهلل.  إفشاء اإلسرار التي تؤدم إلى المشاكؿ العائمية   َواِ 

ـــ   عف النبي ػٕٙب ـــ هللا  ـــ سمٟفأسباب نزكؿ ىذه اآلية ، كما تحكي عائشة . (3)" َبْعِض َأْزَواِجِو َحِديثًا 

                                                             
   الحديث، رقـ (46رقـ )باب إذا رأل ما يكره فبل يخبر بيا كال يذكرىا ( 95رقـ ) ، كتاب التعبير البخاري صحيح  : البخارم(1)

   .2582 ، ص 6 ج ، 6637

اًئًؿ أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو ، ( 45رقـ )كتاب فضائؿ الصحابة ، مسمم  صحيح  : مسمـ(2) ػػػػػ رضي اهلل عنو ػػػػػ         باب ًمٍف فىضى

  . 160، ص 7، ج  6533، رقـ الحديث (  32رقـ )

  .3آية :  سكرة التحريـ (3)
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كاف يمكث عند زينب بنت جحش ، كيشرب عندىا عسبلن ، فتكاصيتي أنا " أنو فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ 

 ، أكمتى (1) فمتقؿ إني أجد منؾ ريح مغافيرـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــكحفصة أٌف أىيَّتينىا دخؿ عمييا النبي 

ال ، بؿ شربت عسبلن عند زينب بنت جحش ، كلف : مغافير ، فدخؿ عمى إحداىما ، فقالت ذلؾ لو ، فقاؿ 

اتى أىٍزكىاًجؾى  )فنزلت . أعكد لو  ؿَّ المَّوي لىؾى تىٍبتىًغي مىٍرضى ـي مىا أىحى رّْ ـى تيحى ٍذ أىسىرَّ النًَّبيُّ ًإلىى  ) . (يىا أىيُّيىا النًَّبيُّ ًل كىاًإ

ًديثنا  بؿ شربتي عسبلن ، كلف أعكد لو ، كقد حمفتي فبل تخبرم ) لقكلو . لعائشة كحفصة  (بىٍعًض أىٍزكىاًجًو حى

 كىك بشر ، قد غضب لغيرة ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــكيفيـ مف ىذا الحديث أف الرسكؿ  . (2) " (بذلؾ أحدان 

فشائيف ألسراره ، كمنيا  تحريمو العسؿ ، أك تحريمو زكجتو مارية عمى نفسو عندىا أظير : بعض نسائو ، كاإ

  .(3) ما فشي مف ىذا السرـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ لرسكلو ـــ تعالى  ـــاهلل
 

: زرع خمق الحياء : الثاني 

ليا أثرىا في زرع  خمؽ الحياء في األسرة ؛ ألنيا تعٌكد المسمـ    كالمحافظة عمييا، التربية عمى كتماف األسرار     

 ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ليذا قاؿ رسكؿ اهلل . (4)عمى ضبط المساف ، فبل يصدر منو ما يخؿ بالحياء كيخدشو 

                                                             
 لسان :ابف منظكر  )صمغه يسيؿ مف شجر العرفط ، تيٍنضح بالماء فتشرب ، غير أىف رائحتو ليست بطيبة :  المىغاًفير (1)

بيدم  . 25 ، ص 5، ج العرب      .( 225ص  ، 13، ج تاج العروس من جواىر القاموس: كالزَّ

 ، 6313، رقـ الحديث   (24رقـ ) باب إذا حـر طعاما،  (86رقـ )  كتاب النذكر كاإليماف ، صحيح البخاري:  البخارم (2)

   .2462 ، ص 6ج 

  .2689 / 2687 ، ص 26، ج التفسير الوسيط : الزحيمي  ك. 126 ، ص 10 ، ج عون المعبود:  العظيـ آبادم (3)

   .3955 ، ص 9 ، ج نضرة النعيم في مكارم أخَلق الرسول الكريم:  ابف حميد كعدد مف المختصيف (4)
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ًة الرَّجيؿى ييٍفًضى ًإلىى اٍمرىأىًتًو ، كتفضي ًإلىٍيًو ثيَـّ يىٍنشيري : " ٚعٍُ ـــ  ٍنًزلىةن يىٍكـى اٍلًقيىامى ًإفَّ ًمٍف أىشىرّْ النَّاًس ًعٍندى المًَّو مى

 .  (1)" ًسرَّىىا 
 

:  زرع الثقة ونيل رضا اهلل : الثالث 
 

،  ليا أثرىا في زرع الثقة في األسرة ،  كنيؿ رضا اهلل   كالمحافظة عمييا،      التربية عمى كتماف األسرار 

كليس أدؿ . خبلؼ إفشاء األسرار خارج األسرة فإنو يعمؿ عمى زرع بذكر النفاؽ كالخيانة ، كىبلؾ أفرادىا 

َضَرَب المَُّو َمَثًَل ِلمَِّذيَن َكَفُروا اْمَرَأَت ُنوٍح : " في حؽ امرأتي نكح كلكط ـــ عجؾبٔٗ ـــ  قكؿ اهلل عمى ذلؾ مف

َواْمَرَأَت ُلوٍط َكاَنَتا َتْحَت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدَنا َصاِلَحْيِن َفَخاَنَتاُىَما َفَمْم ُيْغِنَيا َعْنُيَما ِمَن المَِّو َشْيًئا َوِقيَل اْدُخََل 

فشاء األسرار، فالخيانة كانت في ديف زكجٍييما  ،  (2)" النَّاَر َمَع الدَّاِخِميَن  ، كاتياميما بالجنكف ،  (3) لمكفاركاإ

  . (4)" كتدليؿ العدك عمى أضيافيما 
 

 

                                                             
 ، 4، ج  3615، رقـ الحديث (  21رقـ ) باب تىٍحًريـً ًإٍفشىاًء ًسرّْ اٍلمىٍرأىةً ،  ( 17رقـ )، كتاب النكاح  مسمم صحيح  : مسمـ(1)

 .   157ص 

   .10آية :  سكرة التحريـ (2)

أيسر : كالجزائرم  . 235 ، ص 3 ، ج تفسير البيضاوي: كالبيضاكم .  58 ، ص12ج ،  روح المعاني: األلكسي  (3)
  .391 ، ص 5 ، ج التفاسير لكَلم العمي الكبير

جامع البيان في : م كالطبر . 235 ، ص 1، ج كالبيضاكم .  202 ، ص 18 ، ج الجامع ْلحكام القرآن: القرطبي  (4)

 . 497 ، ص 23 ، ج تأويل القرآن
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: أثر التربية عمى كتمان السر في المجتمع  
 
 
 

: توثيق عرى المحّبة وتقوية الصمة : اْلول 
 

 
 

 .  (1)   المحافظة عمى األسرار ليا األثر في تكثيؽ عرل المحٌبة ، كتقكية الصمة بيف األفراد ، كاألصدقاء

حفصة بنت عمر مف خنٍيس بف حذافة  (2)حيف تأٌيمت ؼ" كليس أدؿ عمى ذلؾ مف حديث عمر ، 

: " قاؿ عمر .  ، كقد تكفي بالمدينة ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ ، ككاف مف أصحاب رسكؿ اهلل (3)السيمي

 ليالي ، ثـ لقيني ، فقاؿ فمبثتسأنظر في أمرم ، : أتيت عثماف بف عفاف ، فعرضت عميو حفصة ، فقاؿ 

إٍف شئت زٌكجتؾ حفصة : فمقيت أبا بكر الصديؽ ، فقمت : قد بدا لي أف ال أتزكج يكمي ىذا ، قاؿ عمر: 

مىتى أبك بكر فمـ يرجع إلي شيئا ، ككنت أكجد عميو مني عمى عثماف ،   ليالي ، ثـ فمبثتبنت عمر ، فىصى

لعمؾ كجدت عمٌي حيف :  فأنكحتيا إياه ، فمقيني أبك بكر، فقاؿ ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــخطبيا رسكؿ اهلل 

فإنو لـ يمنعني أف أرجع : قاؿ أبك بكر. نعـ : قمت : عرضت عمٌي حفصة فمـ أرجع إليؾ شيئا ، قاؿ عمر

 قد ذكرىا ، فمـ ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ  إليؾ فيما عرضتي عمٌي  ، إال أني قد كنت عممت أف رسكؿ اهلل 

                                                             
نضرة النعيم في مكارم أخَلق :  ابف حميد كعدد مف المختصيف .  132 ، ص 3ج  ، إحياء عموم الدين: الغزالي  (1)

  .3213 ،  ص 8 ، ج الرسول الكريم

ٍكج :  األيـ (2) لسان    : كابف منظكر . 165 ، ص 1 ، ج معجم مقاييس المغة: ابف فارس  ). المرأة التي صارت ببل زى
  ( .39 ، ص 12 ، ج العرب

كاف مف السابقيف ، كىاجر إلى الحبشة ، ثـ .  أخك عبد اهلل بف حذافة  السيمي خنيس بف حذافة بف قيس بف عدم القرشي(3)
ػػػ ككاف زكج حفصة بنت عمر فتزكجيا النبي . رجع فياجر إلى المدينة ، كشيد بدران ، كأصابتو جراحة يـك أحد فمات منيا 

  ( . 345 ، ص 2 ، ج اْلصابة في تمييز الصحابة:  العسقبلني ابف حجر )بعده صمى اهلل عميو كسمـ ػػػ 
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.  (1)"  ، كلك تركيا رسكؿ اهلل قبمتيا ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــأكف ألفشي سر رسكؿ اهلل 
 
 

:  حفظ النعم وتجنب الحسد : الثاني 

    كتماف األسرار كحفظيا ليا أثرىا في حفظ نعـ اهلل مف حسد الحاسديف ، ليذا أكصى الرسكؿ ػػػػػػػػ صمى اهلل 

استعينكا عمى إنجاح : " المسمميف بالمحافظة عمى األسرار ككتمانيا ؛ خشية الحسد ، فقاؿ  عميو كسمـ ػػػػػػػػ

  . (2)" الحكائج بالكتماف ؛ فإف كؿ ذم نعمة محسكد 
 

: تحقيق اْلخَلص في العمل ونفع المسممين  : الثالث 

في  تحقيؽ اإلخبلص في العمؿ ، كنفع المسمميف المحافظة عمى  السرية في األقكاؿ كاألفعاؿ ليا أثرىا في   

كؼو ، أك اإلصبلح بىٍيفى النَّاًس  أعماؿ الخير دىقىةو ، أك المىٍعري ًَل َخْيَر  : " ـــ رؼبٌٝ ـــ كما في قكلو  ،(3)كالصى

ِإًلَّ َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصََلٍح َبْيَن النَّاِس َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك اْبِتَغاَء  (4) ِفي َكِثيٍر ِمْن َنْجَواُىمْ 

 . (5)" َمْرَضاِت المَِّو َفَسْوَف ُنْؤِتيِو َأْجًرا َعِظيًما 

 
                                                             

، رقـ  (34رقـ )باب عرض اإلنساف ابنتو أك أختو عمى أىؿ الخير ،  (70رقـ ) ، كتاب النكاح صحيح البخاري:  البخارم (1)
   .1968 ، ص 5 ، ج 4830الحديث  

   .156سبؽ تخريجو ص  (2)

   .226 ، ص 2 ، ج تفسير روح البيان:  الخمكتي ك .  145 ، ص 5 ج ، روح المعاني  : األلكسي (3)

  ( .304 ، ص 15 ، ج لسان العرب: ابف منظكر  )اإلسرار بالحديث أك اإلنفراد بو سران :  النجكل (4)

  .114آية :  سكرة النساء (5)
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   : عمى التشجيع والثقة بالنفس التربية: تاسعًا 

      لقد حث اإلسبلـ المسمـ عمى التشجيع كزرع الثقة كاألمؿ كعمك اليمة في قمكب أبناء المسمميف مف أجؿ 

بناء الشخصية اإلسبلمية ذات الكفاءة العممية العالية ، كنياه عف التطمع إلى رذائؿ األخبلؽ التي تتصؼ بيا 

إف اهلل يحب معالي األمكر كأشرافيا ، كيكره  : " ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــالرسكؿ لقكؿ   ،(1)البيائـ 

 . (3)  " (2)سفسافيا 

القرآف الكريـ ذكر نماذج مف اآلباء الذيف يشجعكف  التربية عمى التشجيع ، كزرع الثقة بالنفس في    كألىمية 

ـــ يعقكب : ، كمف ىؤالء اآلباء أنفسيـ مف أجؿ بناء شخصياتيـ اإلسبلمية  في الثقةأكالدىـ ، كيزرعكف 

َُ ـــ ِٗ اٌغَّالَ َُ ـــ" يكسؼ "  الذم شجع ابنو َػ١ٍَْ ِٗ اٌغَّالَ  ، كزرع في نفسو الثقة حينما أخبره بالرؤيا التي ـــ َػ١ٍَْ

إذ َقاَل ُيوُسُف ِْلَِبيِو : "  ـــ رؼبٌٝ ـــ رآىا ، كبيف اهلل ذلؾ في الحكار الذم دار بيف يكسؼ كأبيو ، فيقكؿ اهلل 

كما في  ، عندىا بشره أبكه ، (4)" َيا َأَبِت ِإنّْي َرَأْيُت َأَحَد َعَشَر َكْوَكًبا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيُتُيْم ِلي َساِجِديَن 

َربَُّك َوُيَعمُّْمَك ِمْن َتْأِويِل اْْلََحاِديِث َوُيِتمُّ ِنْعَمَتُو َعَميَك َوَعَمى  (5)َوَكَذِلَك َيْجَتِبيَك : "  عمى لسانو ـــ رََؼبٌَٝ ـــقكلو 

                                                             
(1)

   .375 ، ؿ 2 ، ط فيض القدير : إٌّبٚٞٚ . 549، ؿ 1، ط التيسير بشرح الجامع الصغير:  إٌّبٚٞ 

ًدمء مف كؿ شيءو :  السٍَّفساؼي (2) بيدم  . 496 ، ص 12 ، ج لسان العرب: ابف منظكر )الرَّ تاج العروس من جواىر : كالزَّ
  . ( 313ص  ، 33 ، ج القاموس

، رقـ ( 774)  ذكر سنو ككفاتوػػػػػ رضي اهلل عنيما ػػػػػ عبد اهلل بف عمر بف الخطاب  ، باب المعجم الكبير: الطبراني  (3)
حديث   . 168 ، ص 4ج  ، 1627 الحديث رقـ،  السمسمة الصحيحة: كاأللباني   . 131 ، ص3 ، ج 2894الحديث  
  .صحيح 

(4)
  .4  آ٠خ :٠ٛعف   عٛسح

 ،      1ج ،   الكميات: كالكفكمي  .128 ، ص 14 ، ج لسان العرب: ابف منظكر  )االصطفاء كاالختيار :  االجتباء (5)
  ( . 49ص 
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ْسَحاَق ِإنَّ َربََّك َعِميٌم َحِكيٌم   ففي ىذه اآلية عطؼ  . (1)" آِل َيْعُقوَب َكَما َأَتمََّيا َعَمى َأَبَوْيَك ِمْن َقْبُل ِإْبَراِىيَم َواِ 

 بشارة االجتباء عمى التحذير مف قص الرؤيا عمى األخكة إعبلمان لو بعمك قدر االبف ، ـــ رََؼبٌَٝ ـــاهلل 

كمستقبؿ كمالو ، كي يزيد صبلحان  كتمميان مف سمك األخبلؽ ، كتنتفي عنده إثارة البغضاء ، كيتسع صدره 

 .  (2)الحتماؿ أذل األخكة ، كالصفح عنيـ 

َُ ـــيعقكب   كييستخمص مف ىذه اآلية أف  ِٗ اٌغَّالَ َُ " يكسؼ "   زرع الثقة في نفس ابنو ـــ َػ١ٍَْ ِٗ اٌغَّالَ ـــ َػ١ٍَْ

:    ،  كشجعو عمى عمك اليمة  مف خبلؿ ما يمي ـــ

الفيض اإلليي مف النعـ كالمكرمات ببل سعي منو ، كيككف ىذا ٚ٘ٛ  :البشارة باًلجتباء : اْلولى 

 َوَكَذِلَك ):  ، لقكلو (3) ، كمف يقاربيـ مف الصديقيف كالشيداء ـــ ػ١ٍُٙ اٌغالَ ـــالتخصيص لؤلنبياء 

٠خزبسن ٠ٚقطف١ه :  أٞ ، (َيْجَتِبيكَ 
 ، ٠ٚإصشن ٠ٚغزخٍقه  (4)

 ، ٠ٚؼٍٟ دسعزه  (5)
 ئظٙبس  كفي ىذا. (6)

 ، كتشجيعو عمى عمك ىمتو  سكاء رأل الكلد رؤيا حسنة ، أك أعجب األب منو ألدائو ػٍٝ ػٍٛ ِىبٔزٗلمكلد 

.  أداءن مميزان   

                                                             
   . 6  آية :يكسؼ   سكرة(1)
(2)

   .19 ، ؿ 12ط  ، انرؽشيش وانرُىيش:  اثٓ ػبؽٛس 

(3)
   .18 ، ؿ 11ط  ، انهثاب في عهىو انكراب: أثٛ ؽفـ ٚ  . 437 ، ؿ  8 ط ، سوغ انًعاَي : األٌٛعٟ 

تفسير : كالخازف   .  228 ،  ص 8 ، ج روح البيانتفسير : الخمكتي ك . 185 ، ص 12 ج ، روح المعاني : األلكسي (4)
    .48 ، ص 3 ، ج الخازن

 ،   16ج  ، التحرير والتنوير: كابف عاشكر . 317 ، ص1ج ،  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: الشنقيطي  (5)
    . 197ص 

(6)
  .457 ، ؿ 2 ، ط يذاسض انغانكيٍ: اثٓ ل١ُ اٌغٛص٠خ ٚ.  72  ،  ؿ18ط ،  يفاذيػ انغية : اٌشاصٞ 
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اِديسِ البشارة بتعميم التأويل : الثانية   تأكيؿ أحاديث الناس فيما يركنو في مناميـ ، : بأنواعيا الثَلث نلَوؼَو

، كاالستدالؿ عمى ذلؾ بأصناؼ  كتأكيؿ حكمة اهلل في الحكادث التي تقع ، كتأكيؿ أحاديث األنبياء المتقدميف

المخمكقات الركحانية كالجسمانية ، كما يشتغؿ الكاحد مف عمماء زماننا بتفسير القرآف ، كتأكيؿ األحاديث 

اِديِس ):  ، ليذا قاؿ البنو (1)النبكية  ٍْ ذَوأِْويِم اأْلَوؼَو ًُ َو ِي هِّ يُعَو   ،اٌزؼ١ٍُ اٌزخققٟكفي ذلؾ دعكة إلى . (  وَو

كتشجيع لمكلد عمى الدراسات التحميمية كالتشريعية المتعمقة بالكتاب كالسنة ، كربطيا بالكاقع ، مف أجؿ تبشير 

عبد " يدعك البف عمو ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــكقد كاف النبي . الناس برحمة اهلل ، كتحذيرىـ مف غضبو 

 الميـ فٌقيو في الديف ، : "كىك صغير ، حينما كضع لو كضكءان ، كيشجعو عمى ذلؾ ، كيقكؿ " اهلل بف عباس

  .(2)" كعٌممو التأكيؿ 
 

فاإلكثار مف األكالد كالخدـ :  أما سعادات الدنيا :البشارة ب تمام النعمة والسعادة في الدنيا واآلخرة : الثالثة 

جبللو في قمكب الخمؽ ، كحسف الثناء لو  كأما سعادات اآلخرة . كاألتباع كالتكسع في الماؿ كالجاه كالحشـ ، كاإ

 فالعمكـ الكثيرة ، كاألخبلؽ الفاضمة ، كمعرفة اهلل : 
َوُيِتمُّ ِنْعَمَتُو َعَميَك َكَما َأَتمََّيا  ):  ، ليذا قاؿ البنو (3)

ْسَحاقَ  كفي ذلؾ تشجيع لمكلد عمى أف يقتدم بمف سبقو مف اآلباء كاألجداد  . ( َعَمى َأَبَوْيَك ِمْن َقْبُل ِإْبَراِىيَم َواِ 

. السابقيف ، كأف يسير عمى خيطاىـ إذا كانكا مف أىؿ العمـ كالتقكل ، كتبيف ليـ كرامات 

                                                             
 . 72  ،  ص18ج ،  مفاتيح الغيب : الرازم (1)

 الحديث    ، رقـ (10رقـ )باب باب كضع الماء عند الخبلء ،  (4رقـ ) الكضكءكتاب  ، البخاري صحيح  : البخارم(2)
  .66 ، ص 1 ج ،  6526

 . 72  ،  ص18ج ،  مفاتيح الغيب : الرازم (3)
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  كليذا ينبغي عمى األب أف يحسف التعرؼ عمى القدرات الحقيقية لمطفؿ ؛ كي ال يكضع لو مف مستكيات 

الطمكح ما ال يتفؽ كقدراتو ، كيعٌممو الثقة بالنفس ، كالعمؿ عمى تنمية شخصيتو مف خبلؿ المدح عند 

 ، فالثناء كالتشجيع كعدـ التثبيط  (1)الصكاب ، كتنمية حب االستطبلع لديو ، كقضاء فترة كافية معو 

كاإلحباط  ليا دكر كبير في التأثير عمى عطاء الصبي ، كبث ركح النشاط عنده خاصة عند كقكعو في 

بعض اإلخفاقات التي قد تفقده الثقة بنفسو ، أك عند مقارنتو بقرنائو ، أك جيرانو إذا كاف ىناؾ فركؽ فردية 

مف ىنا كانت التربية عمى التشجيع كزرع األمؿ كالثقة بالنفس في استشراؼ المستقبؿ ليا أثر  . (2)بينيـ 

. عظيـ في األسرة كالمجتمع 

: أثر التربية عمى التشجيع والثقة بالنفس في اْلسرة 

:   تحقيق النجاح والحصول عمى الدرجات العميا في العمم واْلخَلق :  أوًًل 

، كالكصكؿ إلى معالي األمكر ،      التربية عمى التشجيع كزرع الثقة بالنفس ليا أثرىا في تحقيؽ النجاح

" بنو كالحصكؿ عمى الدرجات العبل ، كنيؿ المكرمات في الدنيا ، كىذا ما يستخمص مف قكؿ يعقكب ال

َُ ـــ" يكسؼ  ِّٙب اٌغَّالَ َوَكَذِلَك َيْجَتِبيَك َربَُّك َوُيَعمُّْمَك ِمْن َتْأِويِل اْْلََحاِديِث َوُيِتمُّ ِنْعَمَتُو َعَمْيَك َوَعَمى آِل : ) ـــ َػ١ٍَْ

ْسَحاَق   . (َيْعُقوَب َكَما َأَتمََّيا َعَمى َأَبَوْيَك ِمْن َقْبُل ِإْبَراِىيَم َواِ 

:  بث روح التعاون عمى البر والتقوى : ثانيًا 

كىذا ما  .    التربية عمى التشجيع عمى عمؿ الخير ليا دكر كبير في بث ركح التعاكف عمى البر كالتقكل  

                                                             
   .104 ، ص الفكر التربوي عند ابن سيناء:  عبد المطيؼ (1)

 .109 ص   ،نحو تربية إسَلمية راشدة  من الطفولة حتى البموغ: الشريؼ  (2)
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َُ ـــ" إسماعيؿ " يستخمص مف قكؿ إبراىيـ البنو  ِّٙب اٌغَّالَ : قاؿ . إف ربؾ أمرني أف أبني لو بيتان " :  ـــ َػ١ٍَْ

فقاما ، فجعؿ :  قاؿ : إذف أفعؿ ، أك كما قاؿ : قاؿ . إنو قد أمرني أف تعينني عميو : أطع ربؾ ، قاؿ 

سماعيؿ يناكلو الحجارة ، كيقكالف   .  (1) (ربنا تقبؿ منا إنؾ أنت السميع العميـ  ): إبراىيـ يبني ، كاإ
 

: تصحيح العبادة واْلخَلق : ثالثا 

     تربية األسرة عمى العبادة كالتشجيع عمى األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ليا دكر كبير في إصبلح 

 عمى ـــ رََؼبٌَٝ ـــ، كما في قكلو كىذا ما يستخمص مف كصية لقماف البنو كىك يعظو  . (2)النفكس كتكميميا 

ََلَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَو َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِبْر َعَمى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم :"لسانو   َيا ُبَنيَّ َأِقِم الصَّ

.   (3)" اْْلُُمورِ 

 :أثر التربية عمى التشجيع والثقة بالنفس في المجتمع 

: التعاون عمى البر والتقوى : أوًًل 

 ، (4)   التشجيع عمى عمؿ الخير لو دكر كبير في تعاكف المسمـ مع أخيو ، كمظاىرتو عمى البر كالتقكل 

ْثِم َواْلُعْدَوانِ  : " ـــ رََؼبٌَٝ ـــلقكؿ اهلل   . (5) " َوَتَعاَوُنوا َعَمى اْلِبرّْ َوالتَّْقَوى َوًَل َتَعاَوُنوا َعَمى اْلِْ

: المنافسة  عمى الفروسية وصد العدوان : ثانيًا 

كىذا ما ييستخمص .    التربية عمى التشجيع  ليا دكر كبير في المنافسة عمى طمب الجياد ، كصد العدكاف 
                                                             

(1)
  .144 عجك رخش٠غٗ ؿ  

(2)
   .89 ، ؿ 21 ط ، سوغ انًعاَي : األٌٛعٟ 

  . 17آٌة : سورة لقمان  (3)

   .269 ، ص 2 ، ج تفسير روح البيان: والخلوتً  . 104 ، ص 11 ، ج مفاتيح الغيب:  الرازي (4)

(5)
 . 2آ٠خ : عٛسح اٌّبئذح  
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 مف إحدل ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ  عند رجكع الرسكؿػٕٗ ـــ هللا ـــ سمٟ (1) مف حديث سممة بف األككع 

اًر الى يٍسبىقيو أحد جريان عمى األقداـ  ،  كىافى رىجيؿه ًمفى األىٍنصى الغزكات إلى المدينة ، كدعكتو إلى المسابقة ، كى

عىؿى يىقيكؿي : " قىاؿى سممة عف الرجؿ  عىؿى ييًعيدي ذىًلؾى ، قىاؿى : فىجى ًدينىًة ؟ ىىٍؿ ًمٍف ميسىاًبؽو ؟ فىجى : أىالى ميسىاًبؽه ًإلىى اٍلمى

ـــ فٍٝ الى ، ًإالَّ أىٍف يىكيكفى رىسيكؿي المًَّو : أىمىا تيٍكًرـي كىًريمنا ، كىالى تىيىابي شىًريفنا ؟  قىاؿى : فىمىمَّا سىًمٍعتي كىبلىمىوي قيٍمتي 

سيكؿى المًَّو ، ػػػػػػػػ: قيٍمتي :  ، قىاؿى هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ  .  (2)" ًإٍف ًشٍئتى : قىاؿى .  ذىٍرًني فىؤليسىاًبؽى الرَّجيؿى  ثأثٟ ٚأِٟ ـــيىا رى

:  المنافسة في طمب العمم وتحصيمو : ثالثًا 

ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ فيذا رىسيكؿي المًَّو .        التربية عمى التشجيع ليا دكر كبير في المنافسة في طمب العمـ

يىا أىبىا اٍلميٍنًذرً :"  يشجع أحد أصحابو عمى المنافسة في طمب العمـ ، فيقكؿ ٚعٍُ ـــ 
  ، أىتىٍدًرل أٌم آيىةو ًمٍف (3)

ـي ؟ قىاؿى  يىا أىبىا اٍلميٍنًذًر ، أىتىٍدًرل أىم آيىةو ًمٍف ًكتىاًب المًَّو : قىاؿى . المَّوي كىرىسيكليوي أىٍعمىـ : قيٍمتي : ًكتىاًب المًَّو مىعىؾى أىٍعظى

ـي ؟ قىاؿى  قىاؿى : قىاؿى . المَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى الحي اٍلقىيُّكـي : قيٍمتي : مىعىؾى أىٍعظى رىبى في صدرم ، كى كىالمًَّو ، ًليىٍيًنؾى : فىضى

ـي أىبىا اٍلميٍنًذًر     . (4)" اٍلًعٍم
                                                             

غضا ِغ إٌجٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ . فؾبثٟ ، ِٓ اٌز٠ٓ ثب٠ؼٛا رؾذ اٌؾغشح  :  ثٓ عٕبْ األوٛع ، االعٍّٟ  سممة بف عمرك(1)

ٚ٘ٛ ِّٓ غضا . ٚوبْ ؽغبػبًا ثطالًا سا١ِبًا ِٓ اٌؼذائ١ٓ فٟ اٌغشٞ ػٍٝ األلذاَ .  ٚخ١جش ٚؽ١ٕٓ الحديبية: سبع غزكات ، منيا 

  ( .113 ، ؿ 3ط،  األعالو: اٌضسوٍٟ  ) كتكفي في المدينة. حديثان  77ٌٗ . ئفش٠م١خ فٟ أ٠بَ ػضّبْ 

َغ١ِْشَ٘ب،  ( 33سلُ ) اٌغٙبد ٚاٌغ١ش، وزبة  مسمم صحيح  : مسمـ(2) َٚ ِح رٞ لََشٍد  َٚ ،     4779، سلُ اٌؾذ٠ش (  45سلُ ) ثبة َغْض

 .189 ، ص 5ج 
(3)

وبْ لجً اإلعالَ ؽجشاًا ِٓ أؽجبس ا١ٌٙٛد ٚوزجزُٙ ، ٌّٚب . أثٟ ثٓ وؼت ثٓ ل١ظ ، فؾبثٟ ِٓ األٔقبس اٌخضسط :  أثٛ إٌّزس 

ٚؽٙذ ِغ .  ٚؽٙذ اٌّؾب٘ذ وٍٙب ِغ سعٛي هللا ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ  ، ٚوبْ ٠فزٟ ػٍٝ ػٙذٖ .أسمـ كاف مف كتاب الكحي 

ٌٚٗ فٟ . ٚأِشٖ ػضّبْ ثغّغ اٌمشآْ، فبؽزشن فٟ عّؼٗ. ػّش ثٓ اٌخطبة ٚلؼخ اٌغبث١خ ، ٚوزت وزبة اٌقٍؼ ألً٘ ث١ذ اٌّمذط 

  ( .82 ، ؿ 1ط ، األعالو : اٌضسوٍٟ )ِبد ثبٌّذ٠ٕخ .  ؽذ٠ضبًا 164الصحيحيف كغيرىما 

(4)
َغ١ِْشَ٘ب،  ( 33سلُ ) اٌغٙبد ٚاٌغ١ش، وزبة  يغهى صؽيػ  : ِغٍُ َٚ ِح رٞ لََشٍد  َٚ ،    4779، سلُ اٌؾذ٠ش (  45سلُ ) ثبة َغْض

  . 189 ، ص 5ج 
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: اْلوًلد ومساعدتيم في اًلختيار الصحيح لَلزواج الصالحين تربية : عاشرًا 
 

 فحٌرـ مف أجؿ تككيف أسرة صالحة قكية الرابطة ، دعا اإلسبلـ إلى االختيار الصحيح لمزكج الصالح     

النكاح مف أىؿ األكثاف الذيف يدعكف إلى النار ، خشية أف تؤثر تمؾ الدعكة في نفكس أفراد األسرة ، لكجكد 

ُِْكُؽىا  :"ـــ رؼبٌٝ ـــ فقاؿ   ،(1)عاطفة المكدة بيف الزكجيف التي تبعث عمى إرضاء أحدىما اآلخر وَو َو ذَو

َوَلَعْبٌد  اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ َوَْلََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخْيٌر ِمْن ُمْشِرَكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم َوًَل تُْنِكُحوا اْلُمْشِرِكيَن َحتَّى ُيْؤِمُنوا

ُمْؤِمٌن َخْيٌر ِمْن ُمْشِرٍك َوَلْو َأْعَجَبُكْم ُأوَلِئَك َيْدُعوَن ِإَلى النَّاِر َوالمَُّو َيْدُعو ِإَلى اْلَجنَِّة َواْلَمْغِفَرِة ِبِ ْذِنِو َوُيَبيُّْن 

فجعؿ اإلسبلـ لو ضكابط ، خاصة في غياب  أما الزكاج مف الكتابية.  (2) " آَياِتِو ِلمنَّاِس َلَعمَُّيْم َيَتَذكَُّرونَ 

ُمْحَصَناٍت َغْيَر ُمَساِفَحاٍت َوًَل  : " ـــ رؼبٌٝ ـــلقكلو  عفيفة محصنة ،أف تككف : حكـ اإلسبلـ ، أىميا 

، كأف ال يمحؽ أكالده ضرر محقؽ  كالخشية  (4)  ، كأف ال تككف مف المحاربيف لئلسبلـ(3)"  ُمتَِّخَذاِت َأْخَدانٍ 

ػٓ  ٠ىْٛ ِب أَثؼذ ع١الًا  ٚرخشط بصبغة غير إسبلمية ، كأطفاليا بيتيا الزكجة الييكدية اليكـ أف تصبغمف 

 اإلعالَ
 : الزكج بخطبة المرأة المسممة الصالحة ، فقاؿ ػػػػػػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػػالرسكؿ كليذا أكصى   .(5)

 كفي  . (7)"   يداؾ (6)لماليا ، كلحسبيا ، كجماليا ، كلدينيا ، فاظفر بذات الديف تربت : تنكح المرأة ألربع " 
                                                             

(1)
  .  344 ، ؿ 2ط  ، انرؽشيش وانرُىيش:  اثٓ ػبؽٛس 

(2)
   .221آ٠خ : عٛسح اٌجمشح  

(3)
  .25آ٠خ :  إٌغبء عٛسح 

(4)
 . 118  ،  ؿ11ط ،  يفاذيػ انغية : اٌشاصٞ 

(5)
   . 241 ، ؿ 1 ، ط انمشآٌ ظالل في  : لطت

(6)
   نغاٌ: اثٓ ِٕظٛس )افزمشد ؽزَّٝ ٌَِقمذ ثبٌزَُّشاِة ِٓ اٌؾبعخ ئْ خبٌفذ األِش ، ٌُٚ رأخز ثٙزٖ إٌق١ؾخ :  رشثذ ٠ذان 

   ( .227 ، ؿ 1، ط  انريغيش تششغ انعايع ان غيش: ٚإٌّبٚٞ  . 28 ، ؿ 8 ، ط انعشب

(7)
سلُ )  ،  وزبة إٌىبػ  ِقطفٝ د٠ت اٌجغب: رؾم١ك  ، صؽيػ انثخاسي:  اٌجخبسٞ ، ِؾّذ ثٓ ئعّبػ١ً أثٛ ػجذ هللا اٌغؼفٟ 

       ا١ٌّبِخ ـــ  ث١شٚد ، :  ، داس اثٓ وض١ش 1958 ، ؿ 5 ، ط 4802، سلُ اٌؾذ٠ش  (16سلُ ) األوفبء فٟ اٌذ٠ٓ ، باب (70

 . َ 1987/  ٘ـ 1407 ، 3ه 
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، كبدأ بيذا  (عثماف كأبي بكر )ػػػػػػػػ عمى صاحبٍيو  حفصة ػػػػػػػػػ حيف تأيمتكفي حديث عمر كقصة عرض ابنتو 

 ليالي ، ثـ لقيني ، فمبثتسأنظر في أمرم ، : فعرضتي عميو حفصة ، فقاؿ : " العرض عمى عثماف ، فقاؿ 

إٍف شئت زٌكجتؾ : فمقيت أبا بكر الصديؽ ، فقمت : قد بدا لي أف ال أتزكج يكمي ىذا ، قاؿ عمر: فقاؿ 

جكاز عرض اإلنساف ابنتو كغيرىا مف مكلياتو  ، في ىذا الحديث كالقصة دليؿ عمى (1)" حفصة بنت عمر

عمى مف يعتقد خيره كصبلحو ، كلك كاف متزكجان ، كما فعؿ عمر مع أبي بكر، لما في ذلؾ مف النفع العائد 

 ػػػػػػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػػيكصي الرسكؿ  وزٌهك . (2)عمى المعركضة عميو ، كأنو ال استحياء في ذلؾ 

؛ حتى ال يظير الفساد ، كتقع الفتف ، كتنتشر الفكاحش ، البنت باختيار صاحب الديف كالخمؽ البنتو أكلياء 

إذا خطب إليكـ مف ترضكف : " فيقكؿ ،  (3)كيمحؽ العار باألكلياء ، كتبقى أكثر النساء كالرجاؿ ببل زكاج 

 . (4)" دينو كخمقو ، فزٌكجكه ، إال تفعمكا ؛ تكف فتنة في في األرض ، كفساد عريض 

 كألىمية اختيار األب لشريؾ حياة أكالده ذكر القرآف الكريـ في قصصو نماذج مف اآلباء الذيف قامكا 

، كىذه سنة ثابتة مف أجؿ تككيف أسرة صالحة أسس إيمانية بمساعدة أكالدىـ في اختيار شريؾ حياتيـ عمى 

عرض عمى مكسى ػػػػػػػػ عميو السبلـ ػػػػػػػػ الذم شعيب ػػػػػػػػ عميو السبلـ ػػػػػػػػ :   ، كمف ىؤالء اآلباء في اإلسبلـ

 ػػػػػػ  ، كما في قكلو(5)إحدل ابنتٍيو ، لٌما سقى ليما الغنـ ، كعمـ مف ابنتو صفتي األمانة كالقكة فيو  نكاح

                                                             
(1)

  .162 عجك رخش٠غٗ ؿ  

(2)
 . ه . د ،  د . اٌغؼٛد٠خ ، د :  ، سفؾبء 49 ، ؿ 2 ، ط إيماظ اإلفهاو في ششغ عًذج األؼكاو:  ا١ّ١ٌٍٙذ ، ع١ٍّبْ ثٓ ِؾّذ 

(3)
وشارؾٟ ،       :  ، لذ٠ّٟ وزت خبٔخ 141 ، ؿ 1 ، ط ششغ عٍُ اتٍ ياظه: اٌغ١ٛهٟ ، ػجذ اٌغٕٟ فخش اٌؾغٓ ٚآخشْٚ  

 .  د .  ،  د ه. د 

(4)
 ،    3 ط ، (9سلُ )ثبة ِب عبء ئرا عبءوُ ِٓ رشمْٛ د٠ٕٗ فضٚعٖٛ ، (3سلُ)ة إٌىبػ ، وزب عٍُ انرشيزي: اٌزشِزٞ   

 ؽذ٠ش ؽغٓ : ؽىُ األٌجبٟٔ فٟ اٌّز٠ٍخ . د .  ، د ه. د ث١شٚد ، : داس ئؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ ،  1084 ، سلُ اٌؾذ٠ش  394ؿ

(5)
   .241 ، ؿ 4 ، ط فرػ انمذيش: ٚاٌؾٛوبٟٔ  . 67 ، ؿ 20 ، ط سوغ انًعاَي:  األٌٛعٟ 
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فحسف اختيار األب لزكج  . (1)"  َقاَل ِإنّْي ُأِريُد َأْن أُْنِكَحَك ِإْحَدى اْبَنَتيَّ َىاَتْيِن :"عمى لساف شعيب   ػػػػػػ سبحانو

قد خطب ابنتي : كاف مف أىؿ التقى فيو تكريـ ليا ، لقكؿ الحسف البصرم لرجؿ جاءه يسألو  البنت إذا

ف أبغضيا لـ يظمميا : " جماعة ، فمف أزكجيا ؟ قاؿ  أما تزكيجيا " . ممف يتقي اهلل ، فإف أحبيا أكرميا ، كاإ

مف أىؿ الفسؽ ، فمف زٌكج  ابنتو ظالمان ، أك فاسقان ، أك مبتدعان ، أك شارب خمر ، فقد جنى عمى دينو ،  

  .(2)" كتعرض لسخط اهلل ، لما قطع مف حؽ الرحـ ، كسكء االختيار 

 

:   عمى اًلختيار الصحيح لَلزواج الصالحين في اْلسرة التربيةأثر 

  :اًلعفاف وتجنب الخيانة : اْلول 

اإلعفاؼ عف الحراـ الذم يسيء إلى سمعة اإلنساف ، لو دكر كبير في  عمى أسس إيمانية   اختيار الزكجيف 

البيت كاألطفاؿ  صبغفالزكاج مف غير المؤمنيف م. ( 4) كيعٌرضو لسخط اهلل، ( 3)أك يمحؽ العار باألكلياء 

  "  : ـــ رؼبٌٝ ـــاهلل قاؿ ليذا قد يعرض األسرة لمخيانة الزكجية ، أك الخيانة في الديف ،  ، ك(5 )بصبغة الكفر

   .(6)" الزَّاِني ًَل َيْنِكُح ِإًلَّ َزاِنَيًة َأْو ُمْشِرَكًة َوالزَّاِنَيُة ًَل َيْنِكُحَيا ِإًلَّ َزاٍن َأْو ُمْشِرٌك َوُحرَّْم َذِلَك َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن 

                                                             
  .27آية :  سكرة القصص (1)

  .42 ، ص 2 ، ج الدين عموم إحياء:  الغزالي (2)

: كعمكاف   .228 ، ص 9 ، ج الِفْقُو اْلسَلميُّ وأدلَُّتوُ : كالزحيمي . 141 ، ص 1 ، ج شرح سنن ابن ماجو: السيكطي  (3)
   .42 ، ص 2س ، ج . كالغزالي ، ـ .  573 ، ص 1،  ج  تربية اْلوًلد في اْلسَلم

  .42 ، ص 2 ، ج الدين عموم إحياء:  الغزالي (4)

   .241 ، ص 1 ، ج القرآن ظَلل في  : قطب(5)

   .3آية :  سكرة النكر (6)
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ُأوَلِئَك َيْدُعوَن ِإَلى النَّاِر َوالمَُّو َيْدُعو ِإَلى اْلَجنَِّة : " كعمؿ أسباب نييو عف الزكاج مف غير المؤمنيف بقكلو 

" كلقد ضرب اهلل مثبلن لمعبرة مف النساء عمى الخيانة الزكجية ػػػػػػػػػػػ في غير العرض ػػػػػػػػػػػػ   .(1)" َواْلَمْغِفَرِة ِبِ ْذِنِو 

فشاء األسرارحيث خانتا زكجٍييما في الديف ، ، " اٍمرىأىة نيكحو كىاٍمرىأىة ليكطو  ، كاتياميما بالجنكف ،  (2) لمكفار كاإ

  . (3)" كتدليؿ العدك عمى أضيافيما 
 

:  تحقيق اًلستقرار والسكن النفسي : الثاني 

االستقرار األسرم ، كالتعاكف عمى أعباء ، كلو أثره في السكف النفسي  عمى أسس إيمانيةاختيار الزكجيف  

 ، ليذا قاؿ (5) ، عمى خبلؼ غيره ، حيث تضعؼ الرابطة الزكجية ، لعدـ اجتماع اإليماف مع غيره (4)الحياة 

َوِمْن آَياِتِو َأْن َخَمَق َلُكْم ِمْن  َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ    : "ـــ رؼبٌٝ ـــاهلل 

   .(6) ِفي َذِلَك آَلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّرونَ 
 

 

:  نيل رضا اهلل وصمة الرحم  : الثالث 

، عمى خبلؼ  ليا دكر كبير في نيؿ رضا اهلل كصمة الرحـ مساعدة األب البنتو في اختيار الشريؾ الصالح 
                                                             

 . 221آية  :  سكرة البقرة (1)

أيسر : كالجزائرم  . 235 ، ص 3 ، ج تفسير البيضاوي: كالبيضاكم .  58 ، ص12ج ،  روح المعاني: األلكسي  (2)
  391 ، ص 5 ، ج التفاسير لكَلم العمي الكبير

: م كالطبر . 235 ، ص 1 ، جتفسير البيضاوي:  كالبيضاكم .  202 ، ص 18 ، ج الجامع ْلحكام القرآن: القرطبي  (3)
  .497 ، ص 23 ، ج جامع البيان في تأويل القرآن

 .69  ، ص21 ، ج التفسير المنير: الزحيمي  (4)

    .240 ، ص1 ، ج القرآن ظَلل في  : قطب(5)

   .21آية  : الرـك  سكرة(6)
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كليذا حذر اهلل  مف اإلعراض عف   . (1)زكاجيا مف الفاسؽ فإنو يعرض نفسو لسخط اهلل ، كيقطع رحمو 

، كالذم يزكج أكالده إلى غير  (2)دينو ، كىجراف أحكاـ الكتاب كالسنة ؛ ألنو يؤدم إلى التفٌرؽ كقطيعة الرحـ 

َفَيْل َعَسْيُتْم ِإْن َتَولَّْيُتْم َأْن ُتْفِسُدوا ِفي  :" ـــ رؼبٌٝ ـــالمؤمنيف يساعد عمى ىجر الديف ، كقطع الرحـ ، لقكلو 

  . (4) كاتقكا اهلل في األرحاـ أف تقطعكىا: أم  . (3 )" ُأوَلِئَك الَِّذيَن َلَعَنُيُم المَُّو *اْْلَْرِض َوُتَقطُّْعوا َأْرَحاَمُكْم 
 

 :إدخال السرور في اْلسرة  : الرابع 

إذا نظر إلييا ، كيقضي بيا شيكتو ، كترافقو   اختيار المرأة الصالحة  لو أثره في إدخاؿ السركر عمى الزكج 

ذا غاب عنيا تحمي مالو ، كترعى  إذا دعاىا ، كتعينو إذا شاكرىا ، كتحفظ عميو سره ، كتطيع لو أمره ، كاإ

إذا  خير النساء التي تسره : " ٚعٍُ ـــ ػ١ٍٗ هللا ـــ  فٍٝالرىسيكؿ ،  لقكؿ  (5)عيالو ، كتربييـ عمى الصبلح  

 .  (6)" نظر ، كتطيعو إذا أمر ، كال تخالفو في نفسيا ، كال ماليا بما يكره 
     

:  اْلعانة عمى العبادة : الخامس 

   الزكاج مف المرأة الصالحة ، أك الزكج الصالح لو أثر عظيـ في اإلعانة عمى العبادة ،  لقكؿ رسكؿ اهلل  

                                                             
  .42 ، ص 2 ، ج الدين عموم إحياء:  الغزالي (1)

   .177 ، ص 22 ، ج جامع البيان في تأويل القرآن: م  الطبر(2)

   .23 ػػػػ 22آية  : محمد  سكرة(3)

   .2 ، ص 5 ، ج القرآن ْلحكام الجامع: القرطبي  ك .206 ، ص 2 ، ج تفسير القرآن العظيم: ابف كثير (4)

  . 38 ،  ص 6ج ،  مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: المباركفكرم  (5)

: األلباني ك . 408 ، ص 16ج ،  45139، رقـ الحديث ، ترغيبات تختص بالنساء كنز العماؿ : المتقي اليندم  (6)
 .حديث حسف : قاؿ األلباني .  453 ، ص 4ج ، 1838 الحديث رقـ،  السمسمة الصحيحة
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رحـ اهلل رجبلن قاـ مف الميؿ فصمى ، كأيقظ امرأتو ، فإف أبت رش في كجييا : " ػػػػػػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػػ 

  . (1)" رحـ اهلل امرأة قامت مف الميؿ فصمت ، كأيقظت زكجيا ، فإف أبى رشت في كجيو الماء . الماء 
 

:  عمى اًلختيار الصحيح لَلزواج الصالحين في المجتمع  التربيةأثر 
 

 

: تحقيق العفة وتجنب الفتن واًلنحَلل اْلخَلقي  : اْلول 

المسمـ ،  المجتمع    االختيار الصحيح لمزكج الصالح ، أك الزكجة الصالحة لو أىمية كبرل في إعفاؼ أبناء

إذا خطب : " ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ  ٚعٍُ ـــ ، لقكؿ الرسكؿ ، كاالنحبلؿ األخبلقي  (2)كعدـ كقكعيـ في الزنا 

الرسكؿ  كقاؿ . (3)" إليكـ مف ترضكف دينو كخمقو ؛ فزكجكه ، إال تفعمكا تكف فتنة في األرض ، كفساد عريض

تنكح المرأة ألربع لماليا كلحسبيا كجماليا كلدينيا فاظفر بذات الديف تربت : " ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ  ٚعٍُ ـــ  

الزكاج مف خير المناكح كأٍزكاىا ، كأبٍعدىا عمى  ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــليذا حث الرسكؿ .   (4)" يداؾ 

ٍبث كالفيجيكر    . (6)" تخيركا لنطفكـ ، كانكحكا األكفاء ، كانكحكا إلييـ  : " قاؿ ، ؼ(5)مف الخي

                                                             
،  باب ما جاء فيمف أيقظ أىمو مف الميؿ        ( 5رقـ  ) ، كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا سنن ابن ماجو: ابف ماجو  (1)
  .حسف صحيح  : قاؿ الشيخ األلباني  . 424 ، ص 1 ، ج 1336، رقـ الحديث  ( 175رقـ )
كراتشي ،   :  ، قديمي كتب خانة 141 ، ص 1 ، ج شرح سنن ابن ماجو: السيكطي ، عبد الغني فخر الحسف الدىمكم  (2)

  .ت .  ، د ط. د 
  .   170سبؽ تخريجو ص  (3)
  .169سبؽ تخريجو ص  (4)
   .312 ، ص 3، ج فيض القدير : المناكم (5)
 .  632 ، ص 1، ج 1968 ، رقـ الحديث ( 46رقـ )، باب األكفاء ( 9رقـ  ) ، كتاب النكاح سنن ابن ماجو: ابف ماجو  (6)

 .حديث حسف : حكـ األلباني عمى ىذا الحديث في المذيمة 
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 :تجنب الخيانة في الدين  :الثاني 

تجنب المجتمع المسمـ الخيانة في التشجيع عمى الزكاج مف أىؿ اإليماف ، كالمحافظة عمى ذلؾ لو أثره في   

 كتخرج كأطفاليا بصبغتيا ، الديف كالكطف ؛ ألف الزكاج مف النساء غير المؤمنات يجعؿ الزكجة  تصبغ بيتيا

اٍمرىأىة نيكحو "  ، كليذا ضرب اهلل مثبلن عمى ىذه الخيانة مف النساء الكافرات (1)عف اإلسبلـ  يككف ما أىبعد جيبلن 

فشاء األسرارزكجٍييما في الديف دكف العرض ، ، حيث خانتا " ، كىاٍمرىأىة ليكطو  ، كاتياميما  (2) لمكفار كاإ

النكاح بيف أىؿ اإليماف كالشرؾ ؛  ـــ رؼبٌٝ ـــليذا حـر اهلل  . (3)" بالجنكف ، كتدليؿ العدك عمى أضيافيما 

 َوًَل َتْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى  :"ـــ رؼبٌٝ ـــفقاؿ اهلل   ،(4)باهلل   اإليماف عقيدة الستحالة االجتماع  بينيما عمى

ُيْؤِمنَّ َوَْلََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخْيٌر ِمْن ُمْشِرَكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم َوًَل تُْنِكُحوا اْلُمْشِرِكيَن َحتَّى ُيْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخْيٌر ِمْن 

.     (5)ُمْشِرٍك َوَلْو َأْعَجَبُكْم ُأوَلِئَك َيْدُعوَن ِإَلى النَّاِر 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
   .  241 ، ص 1 ، ج القرآن ظَلل في  : قطب(1)

أيسر التفاسير لكَلم : كالجزائرم  . 235 ، ص 3 ، ج تفسير البيضاوي: كالبيضاكم .  58 ، ص12ج ،  روح المعاني: األلكسي  (2)
  391 ، ص 5 ، ج العمي الكبير

جامع : م كالطبر . 235 ، ص 1 ، جتفسير البيضاوي:  كالبيضاكم .  202 ، ص 18 ، ج الجامع ْلحكام القرآن: القرطبي  (3)
  .497 ، ص 23 ، ج البيان في تأويل القرآن

  .  344 ، ص 2ج  ، التحرير والتنوير: ابف عاشكر ك .  241 ، ص 1 ، ج القرآن ظَلل في  : قطب(4)

  .221آية  :  سكرة البقرة (5)
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: تربية اْلوًلد عمى اتباع الرسول وأىل اْليمان ومصاحبتيم : أحد عشر 

    لقد حث القرآف الكريـ عمى طمب اليداية ، كاتباع صراط األنبياء كالصالحيف ، كاالقتداء بيـ ، كالتضرع 

َراَط اْلُمْسَتِقيَم ا : " ـــ رؼبٌٝ ـــ، لقكلو  (1)بالحشر معيـ جميعان  ِصَراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَمْيِيْم َغْيِر * ْىِدَنا الصّْ

الّْيَن   ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــكخص القرآفي الكريـ اتباع منيجى الرسكؿ .  (2)" اْلَمْغُضوِب َعَمْيِيْم َوًَل الضَّ

 .  (3)"  َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَياُكْم َعْنُو َفاْنَتُيوا  : "ـــ رؼبٌٝ ـــكطاعتو فيما أمر كنيى ، لقكلو 

    كألىمية اتباع صراط األنبياء كالصالحيف ، كاالقتداء بيـ ذكر القرآف الكريـ في قصصو نماذج مف اآلباء 

الذيف يحثكف أكالدىـ عمى اتباع سبيؿ األنبياء كالصالحيف ، كمف ىؤالء اآلباء ػػػػػػػػػػػ الذيف حثكا أكالدىـ عمى 

نكح : اتباع سبيؿ األنبياء كالمؤمنيف ، كتجٌنب مصاحبة أىؿ الشرؾ كالفسكؽ ، كعدـ السير في خطاىـ ػػػػػػػػػػػ 

ابنو عمى اتباعو ، كأف يركب في السفينة مع الجماعة الذيف آمنكا بو مف قرابتو فقد حث  . ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــ

 ، كأف ال ػػػػػػػػ(5)بعد أف كاف معزكالن عنيـ بسبب كفره ، كتكذيبو لمطكفاف   ػػػػػػػػػ(4)كقكمو ، كأف يدخؿ في دينيـ 

.           (7)" َيا ُبَنيَّ اْرَكْب َمَعَنا َوًَل َتُكْن َمَع اْلَكاِفِريَن  : " ـــ رؼبٌٝ ـــقكلو ، كما في  (6)يتبع ديف الكافريف 

 جاء بيف ثنايا فقد. لقماف : كمف ىؤالء اآلباء الذيف يحثكف أكالدىـ عمى اتباع سبيؿ األنبياء كالمؤمنيف      
                                                             

 . 207  ،  ص1ج ،  مفاتيح الغيب : الرازم (1)

  .  7 ػػػ 6آية :  سكرة الفاتحة (2)

  . 7آية  :  سكرة الحشر (3)

 . 79ص /  59 ، ص 12 ج ، روح المعاني : األلكسي (4)

  . 262 ، ص 11ج ،  التحرير والتنوير: كابف عاشكر  . 294  ، ص3ج  ، البحر المديد: ابف عجيبة  (5)

  .236 ، ص 3 ، ج تفسير البيضاوي: البيضاكم ك. 185 ،  ص17 ج ، مفاتيح الغيب : الرازم (6)

  .13آية : سكرة لقماف  (7)
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سبيؿ األنبياء : أم .  (2)"  َسِبيَل َمْن َأَناَب ِإَليَّ (1)َواتَِّبْع : " ـــ رؼبٌٝ ـــ   كصاياه البنو ، كما في قكلو

 .  (6) ، كفي مقدمتيـ الرسكؿ كأصحابو (5)ممف تابكا كأخمصكا كأنابكا إلى اهلل  ، (4)كالمؤمنيف   (3)كالصالحيف 

يا بني جالس العمماء ، : "  كليذا كاف لقماف ينصح ابنو في مصاحبة أىؿ العمـ كاإليماف ، فيقكؿ لو 

  . (7)" كزاحميـ بركبتيؾ ، فإف القمكب لتحيا بالحكمة ، كما تحيا األرض الميتة بكابؿ القطر 

  
مف خبلؿ غرس ، كما كاف يفعؿ لقماف مع ابنو ،  عمى اآلباء تنمية القيـ الحسنة عند أكالدىـ    كىكذا ينبغي

كتطبيعيـ عمى ذلؾ لينشأكا عميو ، كليحٌذركىـ مف كالحث عمى مصاحبتيـ ، في قمكبيـ ،  محبة أىؿ اإليماف

مصاحبة الجٌياؿ كالسفياء مف الصغر ؛ ألٌف التطبع بأخبلؽ الصحبة مف خير أك شر يكتسبيا الطبع 

دعكة األب أكالده إلى اتباع أىؿ ليذا جاءت .  (8)كيسرقيا عند االجتماع بيـ مف حيث ال يشعر اإلنساف 

  .ليا مف أثر عظيـ في األسرة كالمجتمع اإليماف كمصاحبتيـ لما 

                                                             
بيدم  . 28 ، ص 8 ، ج لسان العرب: ابف منظكر  )السير في أثره :  اتباع الشيء (1) تاج العروس من جواىر : كالزَّ

  . ( 382ص  ، 20 ، ج القاموس
(2)

   .15آ٠خ : عٛسح ٌمّبْ   

   .66 ، ص 14 ، ج القرآن ْلحكام الجامع:  القرطبي (3)
   .336 ، ص 6 ، ج تفسير القرآن العظيم: ابف كثير (4)
التفسير : كالطنطاكم  .  143 ،  ص 21 ، ج التفسير المنير: كالزحيمي  . 339 ، ص 4  ، ج فتح القدير:  الشككاني (5)

   .121 ، ص 11 ، ج الوسيط
: كالبغكم  .  446 ، ص 15ج  ، المباب في عموم الكتاب: كأبك حفص  . 313 ، ص 7ج ،  الكشف والبيان: الثعمبي  (6)

   .754 ، ص 1 ، ج تيسير الكريم الرحمن في تفسير كَلم المنان: كالسعدم  .  288 ، ص 6 ج ، معالم التنزيل
(7)

   .173 ، ؿ 2، ط  إؼياء عهىو انذيٍ: اٌغضاٌٟ  
 ىػػ 1425 ، 1دمشؽ ، ط :  ، دار القمـ 256 ، ص 1 ، ج صيد الخاطر:  الجكزم ، جماؿ الديف عبد الرحمف أبك الفرج (8)

    . 60 ػػػ 58 ، ص 3ج  ، الدين عموم إحياء: الغزالي ك.  ـ 2004/ 
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: في اْلسرة أثر التربية عمى اتباع الرسول وأىل اْليمان ومصاحبتيم 
 

:  تحقيق اليداية والثبات عمى الدين  : اْلول 

      التربية عمى اتباع الرسكؿ كأىؿ اإليماف مف أىؿ السنة كالجماعة ، كالدعكة إلى مصاحبتيـ كمساعدتيـ 

حياء قمكبيـ بنكر اإليماف كالحكمة  ، ىداية أفراد األسرة كالثبات عمى الديفعمى ذلؾ ليا أثرىا في  كىذا . كاإ

كىذا ما استيخمص مف دعكة  .ما استيخمص مف كصية لقماف ، كتكرار مكاعظو البنو حتى اىتدل كاستقاـ 

 َيا َأَبِت ِإنّْي َقْد َجاَءِني ِمَن : " ـــ رؼبٌٝ ـــ، كما في قكلو   أباه أف يتبعو عمى الحؽاٌغالَ ـــ ـــ ػ١ٍٗإبراىيـ 

   .(1)" اْلِعْمِم َما َلْم َيْأِتَك َفاتَِّبْعِني َأْىِدَك ِصَراًطا َسِويِّا 
 

 

:  الشقاء والحماية من اًلنحراف واليَلك   تجنب :الثاني 

،  تجنب أفراد األسرة الشقاء ، كتحمييـ مف االنحراؼ كاليبلؾاتباع الرسكؿ كأىؿ اإليماف التربية عمى      

 زكجة ـــ رؼبٌٝ ـــفقد أىمؾ اهلل . عمى خبلؼ األسرة التي يشرؾ أفرادىا باهلل ، كيتبعكف غير سبيؿ المؤمنيف 

َحتَّى  : " ـــ رؼبٌٝ ـــ ، لقكلو (3) ، ككتب عمييما الشقاء (2)نكح كابنو بالغرؽ لشركيما ، كعدـ اتباعيما إياه 

 .  (4)" ِإَذا َجاَء َأْمُرَنا َوَفاَر التَّنُّوُر ُقْمَنا اْحِمْل ِفيَيا ِمْن ُكلٍّ َزْوَجْيِن اْثَنْيِن َوَأْىَمَك ِإًلَّ َمْن َسَبَق َعَمْيِو اْلَقْوُل 

                                                             
    .43آية : سكرة مريـ  (1)

  . 473 ، ص 5ج ،  تفسير القرآن العظيم :كابف كثير   . 373 ، ص 3 ، ج الكشاف عن حقائق التنزيل: الزمخشرم  (2)
  .78 ، ص 12ج ،  روح المعاني: كاأللكسي 

   .183 ، ص 2ج ، أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف : الشنقيطي  ك. 182 ،  ص17ج ،  مفاتيح الغيب : الرازم (3)

  .40آية :  سكرة ىكد (4)
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:  في المجتمع أثر التربية عمى اتباع الرسول وأىل اْليمان ومصاحبتيم 

:  تجنب الضَلل واًلختَلف وتحقيق الفَلح في اآلخرة : اْلول 
 

أفراد المجتمع ،     الدعكة إلى اتباع الرسكؿ كأىؿ إيماف مف أىؿ السنة كالجماعة لو أثرىا في ىداية 

 َفالَِّذيَن آَمُنوا : " ـــ رؼبٌٝ ـــ اهلل كتجنبيـ االختبلؼ كالضبلؿ ؛ ألنيـ ييتدكف بيدم النبي كأصحابو ، لقكؿ

ُروُه َوَنَصُروُه َواتََّبُعوا النُّوَر الَِّذي أُْنِزَل َمَعُو ُأوَلِئَك ُىُم اْلُمْفِمُحونَ  ـــ فٍٝ هللا كقاؿ الرسكؿ  . (1) " ِبِو َوَعزَّ

ف كاف عبدان حبشيان ، فإنو مف يعش منكـ بعدم : " ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ  أكصيكـ بتقكل اهلل ، كالسمع كالطاعة ، كاإ

فسيرل اختبلفان كثيران ، فعميكـ بسنتي كسنة الخمفاء الراشديف الميدييف فتمسككا بيا ، كعضكا عمييا     

ياكـ كمحدثات األمكر فاف كؿ محدثة بدعة ككؿ بدعة ضبللة (2)بالنكاجذ  كتجنبان الختبلؼ     . (3)"  ، كاإ

تركت فيكـ شيئيف ، لف تضمكا : " ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ األمة ، كطمعان في ىدايتيا ، لقكؿ رسكؿ اهلل 

 . (4)" كتاب اهلل كسنتي ، كلف يتفرقا حتى يردا عمٌي الحكض : بعدىما 

  : تحقيق المنافع وتجنب اْلضرار:الثاني 

 في  ليا أثرىا في نفع المسمميف ،  كمجالستيـكمصاحبتيـ ، متابعة أىؿ اإليماف مف أىؿ السنة كالجماعة ،   

                                                             
    .157آية :  سكرة األعراؼ (1)
بيدم  . 513 ، ص 3 ، ج لسان العرب: ابف منظكر  )أىٍقصىى األىسناًف :  النكاجذ (2) تاج العروس من جواىر  : كالزَّ

  . ( 484ص  ، 9 ، ج القاموس
باب دكف )حديث العرباض بف سارية عف النبي ػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػ  باب ،  مسند اْلمام أحمد بن حنبل: ابف حنبؿ   (3)

  . حديث صحيح :  ػٍٝ ٘زا اٌؾذ٠ش فٟ اٌّز٠ٍخاألرنؤكطيؽىُ  .  126   ، ص4، ج   17185 ، رقـ الحديث  (رقـ
  .173 ، ص 1ج  ، 876، رقـ الحديث ، الباب الثاني في االعتصاـ بالكتاب كالسنة كنز العمال : المتقي اليندم  (4)

: انظر حديث رقـ . حديث صحيح  : قاؿ األلباني  . 5248 ، رقـ  525 ، ص 1 ، ج الجامع الصغير وزيادتو: كاأللباني 
 . في صحيح الجامع 2937
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دينيـ كدنياىـ ، عمى خبلؼ صحبة األشرار ، فإنيا تكرث المضرة في الديف كالدنيا ، كتكقع في الشبيات 

اًحٍب ًإالَّ ميٍؤًمننا ، كىالى يىٍأكيٍؿ طىعىامىؾى :" ـــػ١ٍٗ اٌقالح ٚاٌغالَ  ـــ الرسكؿ قاؿ  ، ليذا(1)كالمحظكرات   الى تيصى

ما أف تضره ا؛ ألف  (2)" ًإالَّ تىًقيّّ  لصديؽ تنطبع أخبلقو بأطباع صديقو كأخبلقو ، فإما أف تنفعو صحبتو ، كاإ

ٍف  : " ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ، لقكؿ الرسكؿ في دينو كدنياه  ـٍ مى ديكي ًميًمًو ، فىٍميىٍنظيٍر أىحى مىى ًديًف خى اٍلمىٍرءي عى

اًلؿي   بمجالسة مف يناؿ في مجالستو الخير مف ذكر ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــأمر الرسكؿ  كليذا .  (3)" ييخى

كتعمـ العمـ ، كأفعاؿ البر كميا ، كنيى عف مجالسة مف يتأذل بمجالستو ، كالمغتاب  ـــ رؼبٌٝ ـــ ،اهلل 

اًلًح  : " ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ ، فيقكؿ الرسكؿ (4)كالخائض في الباطؿ كنحكه  ًميًس الصَّ ًإنَّمىا مىثىؿي اٍلجى

نىاًفًخ اٍلًكيرً  اًمًؿ اٍلًمٍسًؾ كى ًميًس السٍَّكًء كىحى كىاٍلجى
مَّا أىٍف (5) مَّا أىٍف تىٍبتىاعى ًمٍنوي ، كىاًإ اًمؿي اٍلًمٍسًؾ ًإمَّا أىٍف ييٍحًذيىؾى ، كىاًإ  ، فىحى

نىاًفخي اٍلًكيًر ، ًإمَّا ا طىيّْبىةن ، كى مَّا أىٍف تىًجدى ًمٍنوي ًريحن ًبيثىةن  ييٍحًرؽى ًثيىابىؾى ، كىاًإ ا خى كالقصد مف التشبيو  . (6) " أىٍف تىًجدى ًريحن

  .(7)  مف يؤذم في الديف أك الدنياكالنيي عف مخالطة مف يتنفع بو في ديف أك دنيا ،الترغيب في مجالسة : 
                                                             

كالمباركفكرم ، محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ أبك العبل  . 955 ، ص 2، ج التيسير بشرح الجامع الصغير :  المناكم (1)
فيض : ت كالمناكم . ط ،  د . بيركت ، د :  ، دار الكتب العممية 64 ، ص 7 ، ج تحفة اْلحوذي بشرح جامع الترمذي: 

  . 738 ،  ص 1، ج التيسير بشرح الجامع الصغير: المناكم  . 525 ، ص 6 ، ج القدير
(2)

 ، 4 ، ط 2395، سلُ اٌؾذ٠ش ( 55سلُ )، ثبة ِب عبء فٟ فؾجخ اٌّإِٓ( 37سلُ )وزبة اٌض٘ذ ،  عٍُ انرشيزي: اٌزشِزٞ  

  . ؽغٓ: ؽىُ األٌجبٟٔ ػٍٝ ٘زا اٌؾذ٠ش فٟ اٌّز٠ٍخ  . 600ص 

(3)
، ؽىُ ؽؼ١ت  334  ،  ؿ2، ط  8398 ، سلُ اٌؾذ٠ش ِغٕذ أثٟ ٘ش٠شح باب ، يغُذ اإلياو أؼًذ تٍ ؼُثم: اثٓ ؽٕجً  

 . ئعٕبدٖ ع١ذ  :األرنؤكط 

(4)
  .232 ، ؿ 6 ، ط ششغ صؽيػ انثخاسي:  اثٓ ثطبي 

(5)
ْج١َِّٕخ ِٓ اٌط١ِّٓ اٌزٟ رٛلَذ ف١ٙب:  اٌُىٛس  َّ َشحُ اٌؾذَّاد اٌ َّ ْغ ث١ذٞ  . )إٌبسُ  ِِ  ، 14ط ،  ذاض انعشوط يٍ ظىاهش انمايىط:  اٌضَّ

  ( . 74ص
(6)

ا٢َداِة  يغهى صؽيػ  : ِغٍُ َٚ ٍَِخ  ءِ  ، (46سلُ )، ِوزَبُة اٌجِشِّ ٚاٌقِّ ْٛ َُِغبَٔجَِخ لَُشَٔبِء اٌغَّ َٚ  َٓ بٌِِؾ١ َُِغبٌََغِخ اٌقَّ        ثبة اْعزِْؾجَبِة 

  . 37 ، ؿ 8 ، ط 6860 سلُ اٌؾذ٠ش ،(  45رقـ  )

(7)
   .738 ، ؿ 1 ، ط انريغيش تششغ انعايع ان غيش:  إٌّبٚٞ 
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: تحقيق العزة والّتأييد الرباني : الثالث 

  ،(1)    اتباع الرسكؿ كأىؿ اإليماف مف أىؿ السنة كالجماعة لو أثره في تأييد اهلل ، ككفايتو ، كنصرتو ليـ 

ـــ رؼبٌٝ  كليذا نصر اهلل  .(2) يا َأيَُّيا النَِّبيُّ َحْسُبَك المَُّو َوَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن : " ـــ رؼبٌٝ ـــلقكؿ اهلل 

ـــ لقكؿ الرسكؿ  أبا بكر كأصحابو عمى المرتديف لما اتبعكا أمر الرسكؿ في مطالبة الناس دفعيـ الزكاة ـــ

ال إلو إال اهلل عصـ : أمرت أف أقاتؿ الناس حتى يقكلكا ال إلو إال اهلل ، فمف قاؿ   : " فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ

كاهلل ألقاتمٌف مف فرؽ بيف الصبلة كالزكاة ، فإف : قاؿ أبك بكر. مني مالو كنفسو إال بحقو كحسابو عمى اهلل 

لقاتمتيـ    كانكا يؤدكنيا إلى رسكؿ اهلل ػػػػػػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػػ(3)الزكاة حؽ الماؿ ، كاهلل لك منعكني عناقان 

فكاهلل ، ما ىك إال أف رأيت أف قد شرح اهلل صدر أبي بكر لمقتاؿ ، فعرفت أنو : قاؿ عمر . عمى منعيا 

   .(4)" الحؽ 

تعميـ األكالد أدب االستئذاف كالحياء قبؿ سف    كمف المسؤكليات األخبلقية التي تقع عمى عاتؽ األب 

قيمكلة  الفجر ، كعند صبلة قٍبؿ:  في ثبلث أكقات ؛ ألف غالبان ما تتكشؼ فييا عكرات الناس ، كىي البمكغ 

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ِلَيْسَتْأِذْنُكُم : "  ، لقكؿ اهلل ػػػػػػػػػ عز كجؿ ػػػػػػػػػ (5)باألىؿ  كالخمكة العشاء صبلة الظييرة ، كبعد
                                                             

مفاتيح    :كالرازم  . 470 ، ص 2ج ،  فتح القدير:  كالشككاني  .86 ، ص 4 ، ج تفسير القرآن العظيم: ابف كثير (1)
 . 153 ،  ص 15ج ،  الغيب

(2)
  .64آ٠خ :  عٛسح األٔفبي 

(3)
،           انًؽكى وانًؽيظ األعظى : ٚاٌّشعٟ  . 271 ، ؿ 10 ، ط نغاٌ انعشب: اثٓ ِٕظٛس  ) األٔضٝ ِٓ اٌّؼض:  اٌؼٕبق 

  (  .223ص  ، 1ط 
باب قتؿ مف أبى قبكؿ الفرائض كما ،  (92رقـ )   استتابة المرتديف كالمعانديف كقتاليـكتاب ، البخاري صحيح  : البخارم(4)

   .2538 ، ص 6 ج ،  6526 الحديث ، رقـ (3رقـ )نسبكا إلى الردة  

: كالشككاني . 304 ، ص 12ج  ، القرآن ْلحكام الجامع  :كالقرطبي . 199 ، ص 4ج   ،تفسير البيضاوي:  البيضاكم (5)
   .73 ، ص 4ج  ،فيض القدير
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ِمْنُكْم َثََلَث َمرَّاٍت ِمْن َقْبِل َصََلِة اْلَفْجِر َوِحيَن َتَضُعوَن ِثَياَبُكْم  (1)الَِّذيَن َمَمَكْت َأْيَماُنُكْم َوالَِّذيَن َلْم َيْبُمُغوا اْلُحُمَم 

ِمَن الظَِّييَرِة َوِمْن َبْعِد َصََلِة اْلِعَشاِء َثََلُث َعْوَراٍت َلُكْم َلْيَس َعَمْيُكْم َوًَل َعَمْيِيْم ُجَناٌح َبْعَدُىنَّ َطوَّاُفوَن َعَمْيُكْم 

كما ينبغي عمى األب أف يعٌمـ أكالده أدب الحياء ، كأف يجنبيـ أبكاب الفتف ، فيفٌرؽ   . (2)" َبْعُضُكْم َعَمى َبْعضٍ 

بيف الذككر كاإلناث في المضاجع إذا بمغكا عشران ؛ الحتماؿ البمكغ ، كحذران مف غكائؿ الشيكة ، كحفظان 

بلىةى ًإذىا بىمىغيكا سىٍبعان ،  : " ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ ، فقد قاؿ النٌبي (3)ألعراضيـ  ـي الصَّ مّْميكا أىٍكالىدىكي عى

اًجعً  قيكا بىٍينىييـٍ في المىضى فىرّْ مىٍييىا ًإذىا بىمغيكا عىٍشران ، كى ـٍ عى  . (4) " كىاٍضًربيكىي

 

 

 

                                                             
ميـ (1) ىك اإلدراؾ كالبمكغ ككماؿ العقؿ ، كمف عبلمات بمكغ المرء حد الرجاؿ االحتبلـ ، كىك يبلـز حاؿ تمذذ الشخص في :  الحي

 ( . 404 ، ص 1ج  ، كتاب الكميات: الكفكم  ( .نكمو عمى نحك تمذذ الذكر باألنثى 

   .58آية : سكرة النكر  (2)

   .115 ، ص 2 ، ج عون المعبود:كالعظيـ آبادم . 726 ، ص 2، ج التيسير بشرح الجامع الصغير:  المناكم (3)

  .96سبؽ تخريجو ص  (4)
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   :(1)تربية اْلوًلد عمى التحمي بالحكمة : اثنا عشر

مؽ كالعدالة   ، كأصميا مأخكذ مف العمـ كالعقؿ ، (2)     الحكمة خركج نفس اإلنساف إلى كماليا في الخي

كتشتمؿ ىذه الحكمة عمى المعرفة باهلل  . (4)  الذم يقابمو السفو كفعؿ القبيح (3)كاإلصابة في القكؿ كالعمؿ

، كاالحتكاـ إلى  (5)كنفاذ البصيرة في ذلؾ ، كتيذيب الٌنفس ، كتحقيؽ الحٌؽ لمعمؿ بو ، كالكٌؼ عف ضٌده 

   . (6)الكتاب كالسنة  مف أجؿ الفصؿ بيف الحؽ كالباطؿ 

 ، كىي ال تختص (7 )    كالحكمة ترشد إلى تمييز الحقائؽ مف األكىاـ ، كالتفرقة بيف الكسكاس كاإللياـ

منحة ربانية ، فكما أف  ، فيي (8)بالنبكة بؿ ىي أعـ منيا ، كالنبكة أعبلىا ، كأتباع األنبياء ليـ حظ منيا 

 ، كذلؾ إذا أخمص هلل في طاعتو ، فإف اهلل (9)الكحي يكىب لمنبي فالحكمة تكىب لمكلي كالعبد الصالح 

                                                             
بيدم  . 140 ، ص 12 ، ج لسان العرب: ابف منظكر )اإلتقاف كاإلحكاـ كالمنع مف الفساد كنحكه :  الحكمة (1) تاج : كالزَّ

  ( . 512ص ، 31ج ،  العروس من جواىر القاموس

 ، 261، ص 1 ،ج نزىة اْلعين النواظر في عمم الوجوه والنظائر:  ابف الجكزم ، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف (2)
  . ـ 1984/ ىػ 1404 ، 1بيركت ، ط: محمد عبد الكريـ كاظـ الراضي ، مؤسسة الرسالة : تحقيؽ 

" كلقد آتينا لقماف الحكمة أف اشكر هلل " ، باب قكؿ اهلل ػػػ تعالى ػػػ  ( 67رقـ )كتاب األنبياء    ،البخاري صحيح   : البخارم(3)
  .1260 ، ص 3 ، ج ( 42رقـ)

(4)
، 1 ، ط يعاَي انمشآٌ: أثٛ عؼفش إٌؾبط أؽّذ ثٓ ِؾّذ : ٚإٌؾبط  . 330 ، ؿ 3، ط  انعايع ألؼكاو انمشآٌ:  اٌمشهجٟ 

   .438  ، ص1 ، جالقدير فتح  :كالشككاني.  ـ 1988/  ىػ 1408 ، 1 ، ط298ص
(5)

   .461 ، ؿ 1 ط، فرػ انثاسي ششغ صؽيػ انثخاسي :  اٌؼغمالٟٔاثٓ ؽغش 

(6)
  . 87 ، ؿ 3، ط  ظايع انثياٌ في ذأويم انمشآٌ :  اٌطجشٞ

  .64 ، ص 3ج ،  التفسير المنير: الزحيمي  (7)
(8)

   .701 ، ؿ 1ط ،  ذفغيش انمشآٌ انعظيى : اثٓ وض١ش 

(9)
   .114  ، ؿ 21ط ، سٚػ اٌّؼبٟٔ : األٌٛعٟ  
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ككاف ممف ،  (1)  ـــاٌغالَـــ ػ١ٍُٙ يعطيو فيضو مف الكاسع ، فيككف لو ًذٍكر في مصاؼّْ الرسؿ كاألنبياء 

اتفؽ العمماء عمى أنو كاف "  ، كىك الذم  ـــاٌغالَـــ ػ١ٍٗ "لقماف" أعطاىـ اهلل الحكمة دكف النبكة عبده 

 المنحة اإلليية ؛ ألنو كاف كليان مف أكلياء  ، كحصؿ عمى ىذه (3) " (2)حكيمان ، كلـ يقؿ بنبكتو سكل عكرمة 

ـــ رؼبٌٝ  فأحبو ، فمٌف اهلل ـــ رؼبٌٝ ـــ ؛ كثير التفكر ، كحسف اليقيف ، أحب اهلل اهلل ، كعبدان صالحان مف عباده

كمف ىذه الحكمة ألنو لـ يمتف عميو بكحي ، بؿ أيليـ الحكمة ، كنطؽ بيا ،  ؛ (4) عميو بالحكمة دكف النبكة ـــ

، كىذا ما نستخمصو مف قكلو  (5)كعظو كتعميمو ػػػػػػػ كأم أب عاقؿ ػػػػػػػػ أمكر الديف البنو دكف تبميغ ، كال تشريع : 

  . (6) " َوُىَو َيِعُظوُ  : " ـــ رؼبٌٝ ـــ

 األمكر ، الفقو في الديف كاإلصابة في:  عبده لقماف تمؾ الحكمة ، كىي ـــ رؼبٌٝ ـــ     كلقد أعطى اهلل 

 ، ككذلؾ تعميمو (7)  بذكره كشكره الذم ىك طاعتو في عبادتو كتكحيده فيياـــ رؼبٌٝ ـــرأسيا مخافة اهلل كعمى 

كذكر العمماء ثماني كعشريف    .(8) " َوَلَقْد آَتْيَنا ُلْقَماَن اْلِحْكَمةَ  : " ـــ رؼبٌٝ ـــالبنو ككعظو ، كما قاؿ 
                                                             

  .11615 ، ص 19ج ،  تفسير الشعراوي: الشعراكم  (1)

تابعي ، كاف مف أعمـ الناس بالتفسير :  عكرمة بف عبد اهلل البربرم المدني ، أبك عبد اهلل ، مكلى عبد اهلل بف عباس (2)
   ( .244 ، ص 4، ج اْلعَلم : الزركمي ). طاؼ البمداف ، كركل عنو سبعيف تابعيان . كالمغازم 

  .442 ، ص 15ج ،  المباب في عموم الكتاب: كابف عادؿ الحنبمي  . 286 ، ص 6ج ،  معالم التنزيل: البغكم  (3)

  .60 ، ص 14، ج  الجامع ْلحكام القرآن:  القرطبي (4)

  .100 ػػ 96 ، ص 21، ج التحرير والتنوير :  ابف عاشكر(5)

  .13آية :  سكرة لقماف (6)

  .204 ، ص 4 ، ج أيسر التفاسير لكَلم العمي الكبير:  الجزائرم (7)

  .12آية :  سكرة لقماف (8)
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 لقماف يكصي ابنو بمجالسة العمماء ، كالسماع  لكبلـ ، كمنيا التعميـ كالقضاء ، فقد كاف (1)حكمة لمقماف 

  ،     (2)" الميتة بماء المطر ، كما يحيي األرض يحيي القمب الميت بنكر الحكمة ـــ رؼبٌٝ ـــألف اهلل  الحكماء ؛

رجؿه آتاه اهلل  ماالن ، فسمَّطو عمى : ال حسد إال في اثنتيف  : " ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ   ليذا قاؿ الرسكؿ 

كالحكمة اإلصابة ، كالحكـ بالحؽ  . (3)" ىىمىكىًتو في الحؽ ، كرجؿه آتاه اهلل الحكمة ، فيك يقضي بيا كييعىمّْميا 

  .    (4)كالقرآف ، كالسنة ، كالفقو في الديف ، كالفيـ عف اهلل كرسكلو ، كما ينفع مف مكاعظ ، كعمؿ الحسنات 

مراعيان الفركؽ الفردية    في الكعظ كالمعاممة(5)   فاألب الحكيـ يجمس مع أكالده  فيعدىـ كيتمطؼ معيـ 

 قابميتيـ التربكية ، كيييئيـ لحياة كينمي بينيـ ؛ مف أجؿ التأسيس الصحيح لمبناء الفكرم كالعممي عندىـ ،

كلقد كاف األنبياء كالصالحكف حكماء في كعظيـ ألكالدىـ ، ،  (6) فيو يعيشكف المجتمع الذم في كريمة

إبراىيـ مع إسماعيؿ الذبيح حينما استشاره في الرؤيا ، كيعقكب مع  يكسؼ : كتعامميـ مع أسرىـ ، منيـ 

كأكالده الذيف كذبكا عميو ، كشعيب مع ابنتو في اختيارىا لمكسى ، ككذلؾ كاف لمقماف الحكيـ في مكعظتو 

، ككاف كعظو ىذا زجران  (7)لكلده كزكجتو ، األثر الكبير في ىدايتيما ، فما زاؿ يعظيما حتى حسف إسبلميما 

                                                             
  .112 ، ص 21،ج التحرير والتنوير : ابف عاشكر(1)
   .41  ، ص 3ج ،  روح المعاني: األلكسي  (2)
، 1 ، ج 73، رقـ الحديث  (15رقـ)، باب االغتباط في العمـ كالحكمة  (3رقـ )كتاب العمـ    ،البخاري صحيح  : البخارم(3)

  .39ص 
  .107ص ، 1 ج ، فتح الباري شرح صحيح البخاري :  العسقبلنيابف حجر (4)
   .84 ، ص 18 ، ج مفاتيح الغيب:  الرازم (5)
   .107 ، ص المستقبل وطموحات الواقع تحديات بين الفمسطيني الطفل:  الجرجاكم (6)
  .338  ، ص4  ، جالقدير  فتح :كالشككاني . 62 ، ص 14، ج  الجامع ْلحكام القرآن:  القرطبي (7)
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يا : " ككاف مف حكـ لقماف كنصائحو البنو قكلو  . (1)مقترنان بتخكيؼ ، كتذكير بالخير فيما يرؽ لو القمب 

بني جالس العمماء ، كزاحميـ بركبتيؾ ، فإف اهلل ػػػػػػػػ سبحانو ػػػػػػػػ يحيي القمكب بنكر الحكمة كما يحيي األرض 

 َوَمْن ُيْؤَت  ":ٟٚ٘ اٌزٟ لبي هللا ـــ رؼبٌٝ ـــ ف١ٙب  ، (3)فالحكمة رأس األخبلؽ الحسنة  . (2)" بكابؿ السماء 

 ، كما أف الحكمة تزيد الشريؼ شرفان ، كترفع المممكؾ حتى يدرؾ مدارؾ (4)" اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيًرا َكِثيًرا 

  . لو أثر عظيـ عمى مستكل األسرة كالمجتمع تحٌمي األب بالحكمةكليذا ؼ  .(5)الممكؾ 

:  أثر التربية عمى الحكمة في اْلسرة 

:  تحقيق اًلستقامة : اْلول 

  إف استخداـ رب األسرة أسمكب الحكمة كالمكعظة الحسنة في التكجيو لو أثر في ىداية أكالده ، كاستقامة 

كقد جمع لقماف في  . (6)زكجتو ، كطاعتيـ لو ، كلقد اىتدت أسرة لقماف بيذه الحكمة كالمكعظة الحسنة 

.  (7)مكاعظو أصكؿ الديف كالشريعة 

                                                             
   .527، ص 1 ج المفردات في غريب القرآن ، : األصفياني (1)

    .8 ، ص 1 ، ج إحياء عموم الدين:  الغزالي (2)

   .51 ، ص 3س ،  ج .  ـ (3)

    .269آية :  سكرة البقرة (4)

  .5 ، ص 1 ، ج إحياء عموم الدين:  الغزالي (5)

  .338  ، ص4  ، جالقدير  فتح :كالشككاني . 62 ، ص 14، ج  الجامع ْلحكام القرآن:  القرطبي (6)

   .112  ، ص 21، ج  والتنويرالتحرير:  ابف عاشكر (7)



187 
 

:  تحقيق الطاعة وغرس معاني الصبر: الثاني 

فيستشير أسرتو حتى يككف عمى ِغإٚالًا ٚاػ١بًا فٟ ئداسح األِٛس،      ينبغي عمى رب األسرة أف يككف 

 بحكمة ،  ـــ ػ١ٍّٙب اٌغالَ ـــصكاب خاصة في القضايا المصيرية ، فيذا إبراىيـ يتعامؿ مع ابنو إسماعيؿ

فيستشيره في الرؤيا التي رآىا في المناـ أنو يذبحو ؛ ليككف أىكف عميو ، كليختبر صبره كجمده كعزمو مف 

 َقاَل َيا  : "ـــ عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ـــ،  كقاؿ لو  كما في قكلو  (1) كطاعة أبيو  ـــ رؼبٌٝ ـــصغره عمى طاعة اهلل 

ِمَن  اْلَمَناِم  َأنّْي َأْذَبُحَك َفاْنُظْر َماَذا َتَرى َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء المَّوُ  ُبَنيَّ ِإنّْي َأَرى ِفي

اِبِريَن     .(2)" الصَّ

  :معرفة الحق وتمحيصو : الثالث 

     ينبغي عمى رب األسرة أف يتحمى بالصبر كالعدؿ ، كأف ال يتسرع في الحكـ بيف أفراد أسرتو ، كأف يفكر 

فيذا يعقكب مع أكالده يتحمى بالحكمة مع الخبر الكاذب الذم نقمكه عف مقتؿ أخييـ .  مميان  قبؿ اتخاذ القرار 

مىى قىًميًصًو ًبدىـو سخمة لٌطخكا ثكبو ، فمـ يصدؽ الخبر ، ككذبيـ  ؛ ألنو لـ ير فيو  " يكسؼ"  اؤكا عى ، بعد أف جى

كليذا قاؿ  يعقكب ألبنائو  ، كما في  . (4) ، كىذه ىي فراسة األب الحكيـ الذم ينبغي أف يتحمى بيا (3)خرقان 

َلْت   : " ـــ رؼبٌٝ ـــقكلو  ـــ كىذا ما تحمى بو الرسكؿ .  (6)"  َلُكْم َأْنُفُسُكْم َأْمًرا َفَصْبٌر َجِميٌل (5)َقاَل َبْل َسوَّ

َُ ـــ َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ  مع أىمو مف الحكمة حينما انتشر حديث اإلفؾ في شأف زكجو عائشة ، فقاؿ ليا َفٍَّٝ هللاَّ
                                                             

(1)
   .28  ، ؿ 7ط ،  ذفغيش انمشآٌ انعظيى:  اثٓ وض١ش 

(2)
  .102آ٠خ :  عٛسح اٌقبفبد 

(3)
   .375 ،  ؿ 4ط ، رفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ : ٚاثٓ وض١ش . 16  ، ؿ3  طانمذيش، فرػ  : اٌؾٛوبٟٔ

(4)
   .6890، ؿ 11ط ،  ذفغيش انشعشاوي: اٌؾؼشاٚٞ  

(5)
  .154 ؿ أظش اٌّؼٕٝ 

(6)
   .18آ٠خ :  عٛسح ٠ٛعف 
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َُ ـــالرسكؿ  َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ٍمًت ًبذىٍنبو فىاٍستىٍغًفًرم المَّوى ،  : " ـــ فٍٝ هللاَّ ٍف كيٍنًت أىٍلمى ًإٍف كيٍنًت بىًريئىةن فىسىييبىرّْئيًؾ المَّوي ، كىاًإ

تيكًبي ًإلىٍيًو    . (2)كبعد ىذا الصبر الجميؿ لمرسكؿ كأىمو شيران كامبلن تنزؿ براءة عائشة مف السماء   . (1)" كى

: المساعدة في إصَلح ذات البين : الرابع 

    ينبغي عمى رب األسرة أف يتحٌمى بالحكمة كاالتزاف كالعدؿ ، كعدـ االنفعاؿ في حؿ الخبلفات األسرية ، 

كأف ال يصمح الخطأ بالخطأ ، كأف ينزع صفة الغيرة كالحسد مف صدكر األكالد كالنساء ، كىذا ما تحمى بو 

َُ ـــالرسكؿ  َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ َُ ـــكاف النبي " ففي الحديث  .  مع نسائو مف الحكمة ـــ َفٍَّٝ هللاَّ َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ  ـــ َفٍَّٝ هللاَّ

ُ عند  بعض نسائو ، فأرسمت إحدل أميات المؤمنيف بصحفة فييا طعاـ ، فضربت التي كاف النبي  ـــ َفٍَّٝ هللاَّ

َُ ـــ َعٍَّ َٚ  ِٗ َُ ـــ يد الخادـ ، فسقطت الصحفة ، فانفمقت ، فجمع النبي (3 ) في بيتيا َػ١ٍَْ َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ  فمؽ ـــ َفٍَّٝ هللاَّ

حبس الخادـ حتى غارت أمكـ ، ثـ : " الصفحة ، ثـ جعؿ يجمع فييا الطعاـ الذم كاف في الصحفة ، كيقكؿ 

ٍحفىتييىا ، كأمسؾ اٍلمىٍكسيكرىةى أيتي بصحفة  ٍت صى مف عند التي ىك في بيتيا ، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كيًسرى

ٍت  َُ ـــ كىذا يدؿ عمى حكمة الرسكؿ  . (4)" في بيت التي كىسىرى َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ، ككاف يعرؼ ما يجكش في ـــ َفٍَّٝ هللاَّ

.  صدكر النساء الضرائر مف غيرة ، فمـ يصمح الخطأ بالخطأ ، كلـ يمٍؿ لطرؼ عمى حساب اآلخر

 
                                                             

، ( 181رقـ)" قاؿ بؿ سكلت لكـ أنفسكـ أمران "باب قكلو  (178رقـ )كتاب تفسير سكرة يكسؼ   ،البخاري صحيح  : البخارم(1)
 .1729 ، ص 4 ج ، 4413رقـ الحديث 

 ،        1 تحقيؽ عبد العزيز بف زيد الركمي ، محمد بمتاجي كسيد حجاب ، ج مختصر السيرة ،:  عبد الكىاب ، محمد  (2)
  .ت . ط ، د . الرياض ، د : ، باب حديث اإلفؾ ، مطابع الرياض 170ص 

  ( .125، ص 5 ج ، فتح الباري شرح صحيح البخاري :  العسقالنًابن حجر) عائشة هً ضربت ٌد الخادم (3)

 ،               5 ، ج 4927رقـ الحديث  ، (106رقـ )، باب الغيرة  (70رقـ )كتاب النكاح   ،البخاري صحيح  : البخارم(4)
   .2003ص 
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:  تجنب الفتن عند الشدائد والمحن : الخامس 
 

 

     ينبغي عمى رب األسرة أف يتحمى بالحكمة ، كال يتسرع في إدارة األزمات إذا ما كاجيت أحدان مف أىمو ، 

َُ ـــفيا ىك إبراىيـ . مف أجؿ أف يجنب أسرتو الفتف  ِٗ اٌغَّالَ  يستخدـ بحكمتو أسمكب التكرية في إنقاذ ـــ َػ١ٍَْ

َُ ـــفقد قىاؿى رسكؿ اهلل  . زكجتو مف جبار زمانو  َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ـي النبي  : " ـــ َفٍَّٝ هللاَّ ـٍ يىٍكًذٍب ًإٍبرىاًىي ِٗ لى ـــ َػ١ٍَْ

َُ ـــ قىٍكليوي  (إني سىًقيـه )قىٍكليوي :  قىطُّ ًإالَّ ثىبلىثى كىذىبىاتو ، ًثٍنتىٍيًف في ذىاًت المًَّو اٌغَّالَ ـٍ ىىذىا)، كى ،  (بىٍؿ فىعىمىوي كىًبيريىي

كىانىٍت أىٍحسىفى النَّاًس ، فىقىاؿى لىيىا  مىعىوي سىارىةي ، كى بَّارو كى ـى أىٍرضى جى كىاًحدىةن في شىٍأًف سىارىةى ، فىًإنَّوي قىًد بَّارى : كى ًإفَّ ىىذىا اٍلجى

ـي  مىٍيًؾ ، فىًإٍف سىأىلىًؾ فىأىٍخًبًريًو أىنًَّؾ أختي ، فىًإنًَّؾ أختي في اإًلٍسبلىـً ، فإني الى أىٍعمى ـٍ أىنًَّؾ امرأتي يغمبني عى ًإٍف يىٍعمى

بَّاًر أىتىاهي ، فىقىاؿى لىوي  وي رىآىىا بىٍعضي أىٍىًؿ اٍلجى ؿى أىٍرضى ؾى : ًفى األىٍرًض ميٍسًممنا غيرم كىغىٍيرىًؾ ، فىمىمَّا دىخى ـى أىٍرضى لىقىٍد قىًد

ـي  ـى ًإٍبرىاًىي َُ ـــاٍمرىأىةه الى ينبغي لىيىا أىٍف تىكيكفى ًإالَّ لىؾى ، فىأىٍرسىؿى ًإلىٍييىا فىأيًتي ًبيىا فىقىا ِٗ اٌغَّالَ بلىًة ، فىمىمَّا ـــ َػ١ٍَْ  ًإلىى الصَّ

ةن شىًديدىةن ، فىقىاؿى لىيىا  ٍت يىديهي قىٍبضى الىٍؾ أىٍف بىسىطى يىدىهي ًإلىٍييىا ، فىقيًبضى ـٍ يىتىمى مىٍيًو لى مىٍت عى اٍدًعى المَّوى أىٍف ييٍطًمؽى يدم : دىخى

ًة األيكلىى ، فىقىاؿى لىيىا  ٍت أىشىدَّ ًمفى اٍلقىٍبضى ًمٍثؿى ذىًلؾى ، فىفىعىمىٍت ، فىعىادى ، : كىالى أىضيرًُّؾ ، فىفىعىمىٍت ، فىعىادى ، فىقيًبضى

تىٍيًف األيكلىيىٍيًف ، فىقىاؿى  ٍت أىشىدَّ ًمفى اٍلقىٍبضى اٍدًعى المَّوى أىٍف ييٍطًمؽى يدم فىمىًؾ المَّوى أىٍف الى أىضيرًَّؾ ، فىفىعىمىٍت ، : فىقيًبضى

اءى ًبيىا ، فىقىاؿى لىوي  دىعىا الذم جى ـٍ تأتني ًبًإٍنسىافو ، فىأىٍخًرٍجيىا ًمٍف : كىأيٍطًمقىٍت يىديهي ، كى لى ًإنَّؾى ًإنَّمىا أتيتني ًبشىٍيطىافو ، كى

رى  ـي . أىٍرًضى ، كىأىٍعًطيىا ىىاجى َُ ـــقىاؿى فىأىٍقبىمىٍت تىٍمًشى ،  فىمىمَّا رىآىىا ًإٍبرىاًىي ِٗ اٌغَّالَ رىؼى ، فىقىاؿى ـــ َػ١ٍَْ :  لىيىا    اٍنصى

ـٍ  ٍييى مى
اًدمنا : قىالىٍت  . (1) ـى خى ٍيرنا ، كىؼَّ المَّوي يىدى اٍلفىاًجًر ، كىأىٍخدى    .(2)" خى

                                                             
بيدم  .564 ، ص 12 ج لسان العرب ،: ابف منظكر )ما حالؾ ؟ كما شأنؾ ؟ : كممة يستفيـ بيا ، معناىا:  مييـ (1) :  كالزَّ

    ( .469 ص ،33 ، ج تاج العروس من جواىر القاموس

ًميؿً   (44رقـ )  الفضائؿ ، كتاب صحيح مسمم:  مسمـ (2) ـى اٍلخى اًئًؿ ًإٍبرىاًىي  ،     6294، رقـ الحديث  (41رقـ)، باب ًمٍف فىضى
  .98 ، ص 7ج 
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: تحقيق اًلستقرار والسعادة : السادس 

     ينبغي عمى األب أف يككف حكيمان كمميزان كؿ ما يعرض عميو ، أك يسمعو مف أكالده ، فيختار ليـ ما 

 حينما سمع ابنتو تذكر صفات ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــكىذا ما تحمى بو شعيب . مف شأنو أف يحقؽ سعادتيـ 

(1)ينبغي أف تككف في الزكج الصالح الراعي 
َيا  : " عف ىذا حكار بيف البنت كأبييا ـــ رؼبٌٝ ـــفقاؿ اهلل .   

   .(2)" َقاَل ِإنّْي ُأِريُد َأْن أُْنِكَحَك ِإْحَدى اْبَنَتيَّ َىاَتْيِن * َأَبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخْيَر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اْْلَِميُن 

 

 

  :المجتمع أثر التربية عمى الحكمة في 
  

 :تحقيق العدل واْلمن واْلصَلح : اْلول 
 

      إف التزاـ أبناء المجتمع ػػػػػػػػػ كمنيـ المسؤكلكف ػػػػػػػػػ بالحكمة ، كالتريث في إصدار األحكاـ  لو أثره في 

 الحكمة ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــ أعطى نبيو داكد ـــ ػض ٚعً ـــفاهلل . بيف الناس  تحقيؽ العدؿ كاألمف كاإلصبلح

كالفصؿ بيف الحؽ كالباطؿ في قضائو كحكمو ، مف خبلؿ إقامة الدعكل بالشيكد كاأليماف ، حيث البينة عمى 

:  في حقو ـــ رؼبٌٝ ـــ ؛ ألنيا إنما تنقطع الخصكمة بيذا ، ليذا قاؿ (3)المدعي ، كاليميف عمى المدعى عميو 

 ، فقد فصؿ داكد ػػػػػػػػ عميو السبلـ ػػػػػػػػ بيف المتخاصميف في مممكتو بمشكرة (4)" َوآَتْيَناُه اْلِحْكَمَة َوَفْصَل اْلِخَطابِ "

الحكـ بيف المتخاصميف في غنـ قكـ أىمميا صاحبيا ، : كمساعدة ابنو سميماف ػػػػػػػػ عميو السبلـ ػػػػػػػػ ، كمنيا 

                                                             
  .344 ، ص 1، ج  القصص القرآني عرض وقائع وتحميل أحداث:  الخالدم  (1)

   .27 ػػػ 26آية :  سكرة القصص (2)

 . 604 ، ص 4 ، ج فتح القدير: كالشككاني  . 68، ص 1 ، ج المفردات في غريب القرآن:   الراغب األصفياني(3)
   .173 ، ص 21ج  ، جامع البيان في تأويل القرآن: كالطبرم 

    .20آية :  سكرة ص (4)
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دفع الغنـ إلى صاحب الحرث ، فيككف لو أكالدىا كألبانيا : فأكمت زرع صاحبو ، فكاف الحكـ كالقضاء 

كسبلؤىا كمنافعيا كيبذير أصحاب الغنـ ألىؿ الحرث مثؿى حرثيـ، فإذا بمغ الحرث الذم كاف عميو أخذ 

كعمى المسمـ أف يتقي اهلل في أخيو   المسمـ ، فبل  . (1)أصحاب الحرث الحرثى كردكا الغنـ إلى أصحابيا 

َذا ُقْمُتْم َفاْعِدُلوا َوَلْو :"  يقكؿـــ رؼبٌٝ ـــيتحٌيز مع طرؼ في النزاع عمى طرؼ ، كلك كاف قريبان لو ، فاهلل   َواِ 

   .(2)" َكاَن َذا ُقْرَبى 
 

  :تحقيق مبدأ احترام العمم وأىمو : الثاني 
 

 

 

 

    إٌف االلتزاـ بالحكمة لو أثره في احتراـ رأم صاحبيا كفعمو ، حيث ينتفع طبلب العمـ منيا ، كيدرأ اهلل 

 حكيمان في تصرفاتو التي احتج ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــ (4)فقد كاف الخضر . (3)بصاحبيا أبكابان كثيرة مف الٌشرٌ 

َوَما َفَعْمُتُو َعْن   : " ـــ رؼبٌٝ ـــ ػٍٝ ٌغبٔٗ عمييا مكسى ؛ ألنو كاف يكحى إليو  مف ربو ، كما في قكلو 

،   الصبر ، كىك نبي اهلل ، كمنيا الرضا بقضاء اهلل كقدرهـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــ، كلقد تعٌمـ منو مكسى  (5)  "َأْمِري

ف كاف ظاىره ضاران  ، أك شران   . (6)كاإ
    

 في الصدؽ ييزرع خبلليا مف ألف ؛ ميمة مسؤكلية ىي اآلباء لدل األخبلقية التربية مسؤكلية إف : والخَلصة   

 . األمف كيتحقؽ ، كاألعراض األمكاؿ كتيصاف ، كالديف األمانة كتحفظ ، العدؿ كيقاـ ، كالمجتمع األسرة
                                                             

   .355 ، ص 5 ، ج تفسير القرآن العظيم:  ابف كثير (1)
(2)

  .152آ٠خ :  عٛسح األٔؼبَ 

  .1705 ، ص 5 ، ج نضرة النعيم في مكارم أخَلق الرسول الكريم:  ابف حميد كعدد مف المختصيف (3)
(4)

  . 51 ؿ رشعّزٗ أظش 

(5)
  .82آ٠خ :  عٛسح اٌىٙف 

  ػػػػػػػ1685 ، ص1ج ،  تفسير الشعراوي: كالشعراكم  . 279 ، ص 3ج،  أيسر التفاسير لكَلم العمي الكبير: الجزائرم  (6)
   .573 ، ص1ج 
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 تجاه أوًلده وأساليبو التربوية في في اْلسَلم واجبات اْلب: الفصل الثالث 
: وتأديبيم توجيييم 

 

: وفيو مطمبان .  تجاه أوًلده واجبات اْلب المسمم: المبحث اْلول 
 

. اْلب المسمم قبل الوًلدة واجبات :  المطمب اْلول 
 

. اْلب المسمم بعد الوًلدة واجبات : المطمب الثاني 
 

 .اْلساليب التربوية اْلسَلمية لَلب المسمم في توجيو اْلوًلد وتأديبيم : المبحث الثاني 
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: وفيو مطمبان . اْلب المسمم تجاه أوًلده واجبات : المبحث اْلول 
 

 

. اْلب المسمم قبل الوًلدة واجبات : المطمب اْلول 
 

 

 

. اْلب المسمم بعد الوًلدةواجبات : المطمب الثاني 
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.  اْلب المسمم قبل الوًلدةواجبات : المطمب اْلول 

 القرآف ، حيث صٌكر الكالدة مرحمة ما قبؿ: ، كاىتـ بو في جميع مراحؿ حياتو ، كمنيا     كـر اهللي اإلنساف

ْنَساَن ِمْن ُسََلَلٍة ِمْن ِطيٍن  :"ـــ رؼبٌٝ ـــ فقاؿ اهلل  خمقو تصكيرنا دقيقان ، مراحؿ الكريـ ثُمَّ * َوَلَقْد َخَمْقَنا اْلِْ

ثُمَّ َخَمْقَنا النُّْطَفَة َعَمَقًة َفَخَمْقَنا اْلَعَمَقَة ُمْضَغًة َفَخَمْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسْوَنا * َجَعْمَناُه ُنْطَفًة ِفي َقَراٍر َمِكيٍن 

كاإلسبلـ ػػػػػػػػ الذم جاء بو خاتـ األنبياء  . (1)" اْلِعَظاَم َلْحًما ثُمَّ َأْنَشْأَناُه َخْمًقا آَخَر َفَتَباَرَك المَُّو َأْحَسُن اْلَخاِلِقيَن 

ػػػػػػػػ ىك األفصح بيانان ليذه الكاجبات ؛ ألنو يعتبرىا حقكقان ،  (ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ  ٚعٍُ ـــ محمد  )كالمرسميف 

.   لؤلكالد عمى اآلباء 
 

 : الكالدة تتمثؿ في حقكؽ األكالد اآلتية  تجاه أكالده قبؿقكاجباتكاألب المسمـ كمسؤكليات    
 

  :اًلختيار الصحيح لَلبوين قبل الزواج : أوًًل 

لكؿ مف األب أك األـ عمى أسس إيمانية قبؿ الزكاج       ينبغي عمى كبل األبكٍيف االختيار الصحيح 

كأخبلقية ، ففي قصة مكسى كزكجتو في القرآف الكريـ خير شاىد عمى أىمية االختيار الصحيح لؤلبكيف في 

، حيث اختار مكسى امرأة تعرؼ مكاصفات الرجؿ الصحيحة كما أشارت إلى ذلؾ ضمنان في طمبيا  الزكاج

اٌزٞ ِٓ ؽأٔٗ أْ ٠غؼذ٘ب ، ٚػ١ٍٗ رُ االرفبق ؛ ؽزٝ ٠ظً اٌج١ذ  إِٓبًا ،  فبؽت األِبٔخمف أبييا أف يختار لمرعي 

ٚثؼ١ذاًا ػٓ ٔضػبد اٌؾ١طبْ 
ْشخَو  : " (3)عمى لساف ابنة شعيب رؼبٌٝ ـــ  ـــكما قاؿ اهلل   .(2) ٍِ اْعرَوأْظَو ْيشَو يَو ٌَّ خَو إِ

                                                             
(1)

  .14 ـــ 12آ٠خ : عٛسح اٌّإِْٕٛ  

(2)
 .  َ 1998/  ٘ــ 1419 ، 1 ، ه 344 ، ؿ 1 ، ط انم ص انمشآَي عشض ولائع وذؽهيم أؼذاز:  اٌخبٌذٞ ، فالػ 

(3)
 أثٛٚ . 228 ، ؿ 6ط ،  ذفغيش انمشآٌ انعظيى :اثٓ وض١ش  ). ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــ ػٕذ اٌغّٙٛس   األة ٌٙزٖ اٌجٕذ ٘ٛ ؽؼ١ت ـــ

   ( .85 ، ص 20، ج التفسير المنير : كالزحيمي   . 109 ، ص 7  ، ج البحر المحيط :حياف 
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 ٍُ كالزكاج مف الظالـ ، أك الفاسؽ ، أك المبتدع ، أك شارب الخمر يؤدم إلى سخط اهلل ،  . (1) "اْنمَوِىيُّ اأْلَوِيي

إذا خطب إليكـ مف ترضكف دينو : " ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ  ٚعٍُ ـــ كليذا  قاؿ الرسكؿ .  (2)كقطيعة الرحـ 

ا شديدنا  ك.  (3)" كخمقو ؛ فزكجكه ، إال تفعمكا تكف فتنة في األرض ، كفساد عريض لقد حرص اإلسبلـ حرصن

ٍبث عمى أف يككف األطفاؿ في محضف أميف ؛ فحث عمى  الزكاج مف خير المناكح كأٍزكاىا ، كأبٍعدىا مف الخي

 : " ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــرسكؿ اهلل  ليذا قاؿ ؛ (4)كطباعيا   كالفيجيكر؛ ألٌف الكلد ينزع إلى أصؿ أمو

كليذا فاالختيار الصحيح لؤلبكيف في الزكاج ىك  . (5)" كانكحكا إلييـ  تخيركا لنطفكـ ، كانكحكا األكفاء ، 

. حؽ مف حقكؽ الكلد حتى ينشأ سكيان  
 

:   الدعاء بطمب الذريَة الصالحة :ثانيًا 

   مف حقكؽ األكالد عمى اآلباء قبؿ الكالدة الدعاء بطمب الذريةى الصالحة ، فيذا الدعاء دأب األنبياء كما 

ـــ رؼبٌٝ ـــ  يطمب مف ربو الذريةى الصالحة فيقكؿ اهللػػػػػػػػ عميو السبلـ ػػػػػػػػ جاء في قصص القرآف ،  فيذا زكريا 

يًَّة َطيَّْبًة ِإنََّك َسِميُع الدَُّعاِء : " ػٕٗ  أف ـــ وضٚط ـــ كينبغي عمى األب .   (6)" َقاَل َربّْ َىْب ِلي ِمْن َلُدْنَك ُذرّْ

 هللا ـــ فٍٝعمى الدعاء عند الجماع ، فقاؿ ـــ  ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا ـــ فٍّٝيتعمـ أدب المعاشرة ، فقد حث الٌنبي 

ـٍ ًإذىا أىرىادى أىفٍ  : " ـــ ٚعٍُ ػ١ٍٗ دىىي نًّْب : يأتي أىٍىمىوي قىاؿى  لىٍك أىفَّ أىحى نٍّْبنىا  الشٍَّيطىافى ، كىجى ًباٍسـً المًَّو ، المَّييَـّ جى
                                                             

 . 26آية :   سكرة القصص (1)
   .42 ، ص 2 ، ج الدين عموم إحياء:  الغزالي (2)
  .170سبؽ تخريجو ص  (3)
   .312 ، ص 3، ج فيض القدير  : المناكم (4)
  .174سبؽ تخرجو ص  (5)
  .38آية :  سكرة آؿ عمراف (6)
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ـٍ يىضيرَّه شىٍيطىافه أىبىدنا  لىده في ذىًلؾى لى قتنا ، فىًإٌنو ًإٍف ييقىدر بىينىيمىا كى زى كليذا جاءت الحكمة مف  . (1)" الشيطىافى مىا رى

.  (2)ىذا الدعاء ىك الحصكؿ عمى الكلد الصالح ، كلئبل يتسمط عميو الشيطاف ، فبل يضره في دينو ، أك بدنو 
 

  :الحفاظ عمى حياة الولد : ثالثًا 

اإلجياض ، كاعتبره جريمة ، كجعؿ لمجنيف    لقد دعا اإلسبلـ إلى المحافظة عمى حياة الجنيف ، فحٌرـ 

 ، ليذا ذىب بعض العمماء إلى حرمة إجياض الجنيف بعد مائة كعشريف يكمان ، (3)" الغيرَّة " الميت دية تسمى

 كيشمؿ ما لك كاف في بقائو خطره عمى حياة األـ ، كما لك لـ يكف كاعتبره قتؿ نفس ؛ ألنو ينفخ فيو الركح ،

ٍمقيوي في بطف أمو أربعيف يكمان ، ثـ  : " ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ لقكؿ الرسكؿ  ،(4)كذلؾ  ـٍ ييٍجمىعي خى دىكي إٌف أىحى

كحى        .(5)" يككفي في ذلؾ عمقةن مثؿ ذلؾ ، ثـ يككفي في ذلؾ مضغةن مثؿ ذلؾ ، ثـ ييرسؿي الممؾي ، فيىنفخي فيو الرُّ

 قبؿ نفخ الركح ، كقبؿ األربعيف يكمان مف عمره ، مع كجكد العذر إجياض الجنيفكاختمؼ العمماء في حكـ 

                                                             
بُّ أىٍف يىقيكلىوي ًعٍندى اٍلًجمىاًع  ، (17رقـ )كتاب النكاح  ، صحيح مسمم: مسمـ  (1)  ، 3606، رقـ الحديث ( 18رقـ )باب مىا ييٍستىحى

  .155 ، ص 4ج 

   .15 ، ص 23ج  ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري:  العيني (2)

  .394 ، ص 12ج ،  الحاوي في فقو الشافعي: الماكردم )دية الجنيف ، كتساكم نصؼ عشر الدية الكاممة : الغرة  (3)

  ( .381 ، ص 10 ، ج الِفْقُو اْلسَلميُّ وأدلَُّتوُ : كالزحيمي 

  .59 ػػػػػػػ 57 ، ص 2 ، ج الموسوعة الفقيية الكويتية:  كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية الككيتية (4)
ٍمًؽ اآلدىًمىّْ ًفى بىٍطًف أيمًّْو  (47رقـ) صحيح مسمـ ، كتاب القدر : مسمـ(5) ٍيًفيًَّة اٍلخى ،      6893، رقـ الحديث ( 1رقـ )، باب كى

  .44 ،  ص 8ج 
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كألىمية حياة  ، (1)مع كجكد العذر الشرعي كعدمو العمماء إلى عدـ جكاز ذلؾ بعض ذىب الشرعي ، ؼ

 العقكبة عمى المرأة اٍلغىاًمًديَّةي التي زنت ، كحممت مف الزنا ؛ ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــاآلدمي أٌخر النَّبي 

اءىًت إلى النَّبي (2)أفَّ اٍلغىاًمًديَّةي  " فقد صح. حفاظان عمى حياة الجنيف  :  ، فىقىالىٍت ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ جى

دَّىىا فىمىمَّا كىافى اٍلغىدي ، قىالىٍت . إٌني قىٍد زىنىٍيتي فىطىيٍّْرًني يىا رىسيكؿى المًَّو ،  نَّوي رى ـى تىريدًُّني لىعىمَّؾى أىٍف : كىاًإ يىا رىسيكؿى المًَّو ، ًل

ٍبمىى  دىٍدتى مىاًعزنا فىكىالمًَّو ، ًإنّْي لىحي تَّى تمدم : قىاؿى . تىريدًَّني كىمىا رى لىدىٍت أىتىٍتوي بالصبي في . ًإمَّا الى فىاٍذىىًبي حى فىمىمَّا كى

لىٍدتيوي : ًخٍرقىةو ، قىالىٍت  ٍتوي أىتىٍتوي بالٌصبي في يىًدًه ًكٍسرىةي اٍذىىًبي : قىاؿى . ىىذىا قىٍد كى تَّى تىٍفًطًميًو ، فىمىمَّا فىطىمى فىأىٍرًضًعيًو حى

ٍبزو ، فىقىالىتٍ  ـى : خي قىٍد أىكىؿى الطَّعىا فىدىفىعى الٌصبي ًإلىى رىجيؿو ًمفى اٍلميٍسًمًميفى ، ثيَـّ . ىىذىا يىا نبي المًَّو ،  قىٍد فىطىٍمتيوي ، كى

ميكىىا  ٍدًرىىا ، كىأىمىرى النَّاسى  فىرىجى ًفرى  لىيىا ًإلىى صى الحفاظ عمى حياة الجنيف ىك حؽ مف  ليذا ؼ .(3)" أىمىرى ًبيىا فىحي

 .حقكؽ الكلد ، كحؽ الحياة مف الضركرات الخمس التي كفمتيا الشريعة اإلسبلمية  لئلنساف 

 

 

                                                             
   .59 ػػػػػػػ 57 ، ص 2 ، ج الموسوعة الفقيية الكويتية:  كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية الككيتية (1)

 العسقبلني ابف حجر ) أماـ عائشة ، كاسميا سبيعة  ػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػىي المرأة التي أقرت عمى نفسيا بالزنا لمرسكؿ:  الغامدية (2)

   ( .692 ، ص 7 ، ج اْلصابة في تمييز الصحابة: 

مىى نىٍفًسًو ًبالزّْنىا ، ( 30رقـ )كتاب الحدكد  ، صحيح مسمم: مسمـ  (3) ًف اٍعتىرىؼى عى مىى نىٍفًسًو ًبالزّْنىا مى ًف اٍعتىرىؼى عى ، رقـ ( 5رقـ )باب مى

  .120 ، ص 5، ج  4528الحديث 
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  :الوًلدة   بعدالمسمم اْلبواجبات : الثاني  المطمب

كأىـ ىذه  حقكقيـ كحمايتيا ، بأداء األطفاؿ منذ كالدتيـ ، كدعا أكلياء      اىتـ اإلسبلـ بحقكؽ األطفاؿ

: الحقكؽ ما يمي  

  :اْلذان في أذن المولود : الحق اْلول 

   ييستحب حيف الكالدة أف يقكـ الكالد باألذاف في أيذف المكلكد الييمنى ، كييقيـ في اليسرل ، كذلؾ ليككف أكؿ 

كحتى تككف ىذه الدعكة سابقة عمى دعكة ، عند دخكلو إلى الدنيا  "التكحيد "  كممة الفطرة شيء ييمقف بو

ٍف أىًبيًو ، قىاؿى  .(1)الشيطاف  ، عى ٍبًد اهلًل ٍبًف أىًبي رىاًفعو أىذَّفى ًفي  : " ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــرىأىٍيتي النًَّبيَّ :  فعىٍف عى

ًة  بلى لىدىٍتوي فىاًطمىةي ًبالصَّ سىًف ًحيفى كى   . (2)" أيذيًف اٍلحى
 

  : (3)التحنيك : الحق الثاني 
؛ ألنيا شجرة طيبة ، كىالى ًسيمىا ًإذا كىافى المحٌنؾ مف أىؿ اٍلفضؿ كالعمـ       التحنيؾ بالتمر سنة مؤكدةه 

لد لي غبلـ : ـــ سمٟ هللا ػٕٗ ـــ   أبك مكسى األشعرمفقد قاؿ ،  (4)كالصبلح ، فببركة ريقو يناؿ الخير  كي

 فسٌماه إبراىيـ ، فحٌنكو بتمرة ، كدعا لو بالبركة ، كدفعو إلٌي ، ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــفأتيت بو الٌنبي 

. كليذا مف السنة تحنيؾ المكلكد بالتمر .  (5)ككاف أكبر كلد أبي مكسى 

                                                             
(1)

  .31ؿ  ، 1 ، ط ذؽفح انًىدود تأؼكاو انًىنىد: اٌم١ُ   اثٓ

(2)
  .52عجك رخش٠غٗ ؿ  

(3)
   ( .416 ، ؿ 10 ، ط نغاٌ انعشب: اثٓ ِٕظٛس ). رّنغ اٌزّش صُ رذٌُىٗ ثَؾَٕه اٌقجٟ داخً فّٗ : اٌزؾ١ٕه 

(4)
    .84 ـــ 83  ، ؿ 21 ، ط عًذج انماسي ششغ صؽيػ انثخاسي : اٌؼ١ٕٟ

(5)
،  (1سلُ )، ثبة رغ١ّخ اٌٌّٛٛد غذاح ٠ٌٛذ ٌّٓ ٌُ ٠ؼك ػٕٗ ٚرؾ١ٕىٗ  (74سلُ )وزبة اٌؼم١مخ  ، صؽيػ انثخاسي: اٌجخبسٞ  

    .2081 ، ؿ 5 ، ط 5150 رقـ الحديث
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  :حمق شعر المولود والتصدق بوزنو : الحق الثالث 

    يستحب لؤلب حمؽ شعر المكلكد ، كالتصدؽ بكزنو فضة ، أك ذىب ؛ كذلؾ تقكية لبصيبلت شعره ، 

سىٍيفو  (1)كتكافبلن لمجتمعو  ًمي ٍبًف حي ًد ٍبًف عى مَّ ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ كىزىنىٍت فىاًطمىةي ًبٍنتي رىسيكًؿ المًَّو : " ، فقد قاؿ ميحى

ةن ٚعٍُ ـــ  دَّقىٍت ًبًزنىًة ذىًلؾى ًفضَّ سىٍيفو فىتىصى سىفو كىحي   . (2)" شىعىرى حى

 

  : (3)العقيقة : الحق الرابع 

: " ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ  ، لقكؿ النبي  يكـ سابعو عند حمؽ شعرهيستحب لؤلب أف يذبح عف المكلكد   

 ؛ بعقيقية كقد ارتيف الغبلـ  .(4)" الغبلـ مرتيف بعقيقية ، ييذبح عنو يكـ السابع ، كيسٌمى ، كييحمؽي رأسيو 

.   (6 )، كتجعمو صحيح الجسـ ، بحيث ينمك نمك مثمو (5)كأذاه " الشيطاف" قرينو ألنيا تفكو مف سمطاف 

                                                             
 ، 1بيانج ، ط :  ، دار المعمكر23 ، ص 1 ، ج الوجيز في حقوق اْلوًلد في اْلسَلم: الشحكد ، عمي بف نايؼ  (1)

  . ـ 2009/  ىػ 1430
اءى ًفي اٍلعىًقيقىًة ، المحقؽ الموطأ: اإلماـ مالؾ ، مالؾ بف أنس  (2) رقـ الحديث ، محمد مصطفى أألعظمي :  ، بىاب مىا جى

  . ـ 2004/  ىػ 1425 ، 1 ،  مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف ، ط 716 ، ص 3ج  ، 1839
بدائع الصنائع في : الكاساني ، عبلء الديف  )الذبيحة التي تذبح عف المكلكد يـك أسبكعو عند حمؽ شعره ىي : العقيقة  (3)

  .( ـ 1982بيركت ، :  ، دار الكتاب العربي 69 ، ص 5ج ،  ترتيب الشرائع
  .101 ، ص4، ج1522 رقـ الحديث ، (23رقـ )باب العقيقة   : (رقـدكف ) ، كتاب األضاحيسنف الترمذم : الترمذم  (4)

 .حديث صحيح  : ؽىُ األٌجبٟٔ ػٍٝ ٘زا اٌؾذ٠ش فٟ اٌّز٠ٍخ
كابف  . 74ص ، 1 ج باب  ذكر الغرض مف العقيقة كحكميا كفكائدىا ،  ، تحفة المودود بأحكام المولود: القيـ   ابف(5)

 ، 1عمي حسيف البكاب ، ج:  ، تحقيؽ كشف المشكل من حديث الصحيحين: الجكزم ، عبد الرحمف أبك الفرج ابف الجكزم 
شرح الزرقاني : كالزرقاني ، محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ .  ـ 1997/  ىػ 1418الرياض ، :  ، دار الكطف 1124ص 

  .ط .  ىػ ، د 1411بيركت ،:  ، دار الكتب العممية 130 ، ص 3 ، باب العمؿ بالعقيقة ، ج عمى موطأ اْلمام مالك
  دار الفكر 145، ص 8ج ،  المنياج شرح إلى المحتاج نياية  : الرممي ، شمس الديف محمد بف أبي العباس الرممي(6)

  .ـ 1984- ىػ 1404بيركت : لمطباعة 
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عف الغبلـ شاتاف مكافئتاف ، كعف : "  عف العقيقة ، فقاؿ ـــ فٍٝ  هللا ػ١ٍٗ  ٚعٍُ ـــكحينما سيئؿ رسكؿ اهلل 

.   (1) " الجارية شاة
 

  : (2)الختان : الحق الخامس 

طيارة لممكلكد كنظافة لو ، كىك كاجب عمى الرجاؿ ، كمكرمة في حؽ النساء ، كليس بكاجب    الختاف فيو 

: الفطرة خمس ، أك خمس مف الفطرة : "  ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــمف الفطرة  ، لقكلو   ، كىك (3 )عمييف

ـــ فٍٝ الرسكؿ كلقد ختف  . (5)"  ، كتقميـ األظفار ، كنتؼ اإلبط ، كقص الشارب (4)الختاف ، كاالستحداد 

عؽ رسكؿ اهلل ػػػػػػػػػػػ " كما في الحديث ػػػػػػػػ رضي اهلل عنيا ػػػػػػػػ " الحسف كالحسيف "  حفيدٍيو  هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ

كليذا يتكجب عمى األب أف يختف   .(6)" صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػػػػ عف الحسف كالحسيف ، كختنيما لسبعة أياـ 

.  تقيمو عمى الفطرة السميمة مف حقكقو التيكىي حؽ طيارتو كنظافتو ، ابنو المكلكد مف الذككر ، مف أجؿ 

                                                             
(1)

ؽىُ  . 96 ، ؿ 4، ط1513 اٌؾذ٠ش، سلُ   (23سلُ )، ثبة اٌؼم١مخ  (سلُدْٚ )  وزبة األمبؽٟ ،عٍُ انرشيزي: اٌزشِزٞ  

  . صحيح حديث: األلباني عمى ىذا الحديث في المذيمة 
(2)

ُٓ ِٓ روش اٌغالَ ٚفشط اٌغبس٠خ ، ٟٚ٘ ػٕذ اٌّشأح رؾجٗ :  اٌخزبْ  ٍَْذحُ اٌزٟ ٠َْمطُؼٙب اٌخبرِ ٍْفَخ ، ٟٚ٘ اٌغ ِٛمغ لطغ عٍذ اٌمُ

: كالسنيكي ، زكريا بف محمد بف زكريا األنصارم ، أبك يحيى  . 137 ، ص 13 ، ج لسان العرب: ابف منظكر )عرؼ الديؾ 
 ، 1ث١شٚد ،   ه:  ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ 164 ، ؿ 4ِؾّذ ِؾّذ ربِش ، ط . د :  ، رؾم١ك  ششغ سوض انطانةأسنى المطالب

  .( َ 2000/  ٘ـ 1422

(3)
  .100 ، ؿ 1ط ، انًغُي : لذاِخ   اثٓ

(4)
ششغ انُىوي عه  : إٌٛٚٞ ٚ . 140 ، ؿ 3 ، ط نغاٌ انعشب: اثٓ ِٕظٛس )ؽٍك ؽؼش اٌؼبٔخ ثأداح ِٓ اٌؾذ٠ذ :  االعزؾذاد 

   ( .148 ، ص 3 ، جصحيح مسمم
(5)

   .620 ، سلُ اٌؾذ٠ش 152 ، ؿ 1، ط  ( 16سلُ )، ثبة خقبي اٌفطشح  ( 3سلُ ) ، وزبة اٌطٙبسح صؽيػ يغهى:  ِغٍُ 

محمد عبد القادر عطا ، كتاب األشربة كالحد :  ، تحقيؽ سنن البييقي الكبرى:  البييقي ، أحمد بف الحسيف بف عمي (6)
: ، مكتبة دار الباز  324 ، ص 8ج ،  17341رقـ الحديث ،  (22رقـ ) باب السمطاف يكره عمى االختتاف ،( 56رقـ )فيو

المكتبة  ، 68 ، ص1ج  ، تمام المنة: األلباني ، محمد ناصر الديف  و.ط . ـ ، د 1994/ ىػػ 1414مكة المكرمة ، 
  .ضعيؼ:  الحديث  . ىػػ  1409 ، 3اإلسبلمية ػػػػػػػ دار الراية لمنشر ، ط
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 :   التسمية:الحق السادس 

، كىي ضركرة اجتماعية تنظيمية لمعرفة األكالد ، كتمييز  أبيو     التسمية حؽ مف حقكؽ الكلد عمى 

بعضيـ مف بعض ، ليذا دعا اإلسبلـ األب أك الكلي عنو إلى تسمية الكلد بأحسف األسماء ؛ ألف األسماء  

فاالسـ الحسف يبعث عمى التفاؤؿ كالخير، .  (1)قكاًلب لممعاني ، كدالَّة عمييا ، كليا تأثير في سمكؾ األطفاؿ 

مَّـ ـــ كيقرب الكلد مف اهلل كرسكلو  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، ال سيما إذا ما سمي بأسماء األنبياء ، أك أسماء ـــ صى

 هللا ـــ فٍٝلقكؿ الرسكؿ ،  (2)" كأفضؿ األسماء ما تضمنت صفة العبكدية لمخالؽ . أصحابيـ كأتباعيـ 

هللا  ـــ فٍٝ اٌشعٛي ، كليذا نيى  (3)" الرحمف كعبد اهلل ، اهلل عبد إلى أسمائكـ أحب إف: "  ٚعٍُ ـــ ػ١ٍٗ

ـــ  ، فيقكؿ الٌنبي (4)تثير االشمئزاز ، أك تدعكا إلى التطير كالتشاؤـ  تسمية األكالد بأسماء  عفٚعٍُ ـــ ػ١ٍٗ

 أثَـّ  :تقكؿ  ، فإنؾ أفمح كال نجيحان ، كال رباحان ، كال يسارنا ، تسميفَّ غبلمؾ كال "  :ٚعٍُ ـــ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ

استبداليا  كما نيى اإلسبلـ عف  تسمية األكالد بأسماء قبيحة ، كدعا إلى  . (5)" ال  :فيقكؿ يككف ، فبل ىك؟

عىاًصيىةي ، فىسىمَّاىىا : أىفَّ اٍبنىةن ًلعيمىرى كىانىٍت ييقىاؿي لىيىا : "  ـــ رىًضيى المَّوي عىٍنوـــ اٍبفي عيمىر كما قاؿ  حسنة ، بأسماء

ًميمىةى  ٚعٍُ ـــ ػ١ٍٗ هللا ـــ فٍٝرىسيكؿي المًَّو   . فالتسمية الحسنة لمكلد التي تبعث عمى الخير  . (6) " جى

                                                             
  .117ص ، 1ج ،  تحفة المودود بأحكام المولود: القيـ   ابف(1)
(2)

   .570 ، ؿ 10ط ،  فرػ انثاسي ششغ صؽيػ انثخاسي :  اٌؼغمالٟٔاثٓ ؽغش 

 ،    6 ، ج 5709 ، رقـ الحديث ( 1 رقـ)األسماء مف يستحب ما ، باب (  39رقـ ) ، كتاب اآلداب مسمم صحيح  : مسمـ(3)
  .169ص 

(4)
   .117ؿ ، 1ط ،   ذؽفح انًىدود تأؼكاو انًىنىد: اٌم١ُ   اثٓ

ًة ،  (  39رقـ )  ، كتاب اآلدابمسمم صحيح  : مسمـ(5)  ، رقـ الحديث  ( 39رقـ )باب كىرىاىىًة التٍَّسًميىًة ًباألىٍسمىاًء اٍلقىًبيحى
  .171 ، ص 1، ج 5724

(6)
  . 173، ص  6 ، ط 5728 اٌؾذ٠ش، سلُ  ( 3سلُ )اٌمج١ؼ  االعُ رغ١١ش اعزؾجبة ، ثبة(  39سلُ )ط ، وزبة ا٢داة .  َ  
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:   النسب: الحق السابع 

أبيو ، فيك يقٌكم دعائـ األسرة ، كيحافظ عمى نسيجيا ، كمنع أكاصرىا  حؽ مف حقكؽ الكلد عمى    النسب

لمعار  التعرض عنو الكلد مف أبيو يدفع نسب  ، كثبكت(1)مف التفكؾ ، كيزرع بيف أفرادىا العطؼ كالرحمة 

(2)كريبة دنس كؿ مف صيانة األسرة  إلى بالسكء ، كيؤدم كالرمي الفضيحة ، يحمي األـ مف كالضياع ، ك
  ،

 ، ليذا قاؿ (3)كأما نسب الكلد إلى غير أبيو فإنو سيؤدم إلى قطيعة الرحـ كالعقكؽ ، كيحـر الكلد مف اإلرث 

ـــ حيث نزلت ىذه اآلية حينما تبنى الرسكؿ  . (4)" اْدُعوُىْم آِلَباِئِيْم ُىَو َأْقَسُط ِعْنَد المَِّو  : " ـــ رؼبٌٝ ـــاهلل 

. (6)"  ، ككاف الصحابة يدعكنو بزيد بف محمد ـــ رضي اهلل عنو ـــ (5)زيدى بف حارثة فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ 

أٌيما امرأة : " األبكٍيف مف نسب الكلد إلى غير أبيو ، فقاؿ  ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ ليذا حٌذر الرسكؿ

أدخمت عمى قكـ مف ليس منيـ  فميست مف اهلل  في شيء ، كلف يدخميا اهلل جنتو ، كأٌيما رجؿ جحد كلده ، 

                                                             
   . 1 ، ص 10 ، ج الِفْقُو اْلسَلميُّ وأدلَُّتوُ : الزحيمي  (1)

، مؤسسة  316 ، ص 9، ج  اْلسَلمية الشريعة في المسمم والبيت المرأة أحكام في المفصل  :الكريـ  عبد  زيداف ،(2)
 .ـ  1997  ،3 ط،  الرسالة

  .15، ص 14 ، باب في التفاخر باألحساب ، ج عون المعبود: العظيـ آبادم (3)

  . 5آية  : األحزابسكرة  (4)

صحابي ، أيٍختيطؼى في الجاىمية صغيران ، كاشترتو خديجة بنت خكيمد ػػػػػػػػ رضي اهلل عنيا : زيد بف حارثة بف شرحبيؿ الكمبي  (5)
ػػػػػػػ  فكىبتو إلى النبي ػػػػػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػ حيف تزكجيا، فتبناه النبي ػػػػػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػ قبؿ اإلسبلـ ، كأعتقو ، 

. ، كىك مف أقدـ الصحابة إسبلمان  (ادعكىـ آلبائيـ)حتى نزلت آية  (زيد بف محمد)كاستمر الناس يسمكنو . كزكجو ابنة عمتو 
ككاف الٌنبي ػػػػػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػ ال يبعثو في سرية إال أمره عمييا، ككاف يحبو كيقدمو ، كجعؿ لو اإلمارة في غزكة مؤتة ، 

  . ( 57 ، ص 3ج ،   اْلعَلم: كالزركمي  . 598 ، ص 2 ،  ج اْلصابة في تمييز الصحابة: ابف حجر   ).فاستشيد فييا 

   .118 ، ص 14 ، ج القرآن ْلحكام الجامع  : القرطبي(6)
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كما حٌذر  . (1)" كىك ينظر إليو احتجب اهلل منو ، كفضحو عمى رؤكس الخبلئؽ مف األكليف كاآلخريف 

مف اٌدعى إلى غير أبيو ، كىك " : مف النسب إلى غير أبيو ، فقاؿ ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ اٌٌٛذ الرسكؿ 

مف فراش  الشرعي كليذا فثبكت النسب لمكلد يككف بالنكاح  .(2)" يعمـ أنو غير أبيو ، فالجنة عميو حراـ 

 ـــ فٍٝ هللا  ، لقكؿ الرسكؿ(3)الزكجية الصحيح الذم بو يتـ التكارث بينيما ، كيبنى عميو غيره مف األحكاـ 

لىدي ًلٍمًفرىاًش " : ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ     .الكلد مف أبيو يحفظ حقكقو ، كال يعرضو لمعار كالضياع  فنسب كليذا . (4)" اٍلكى
 

 

   :(5)الرضاعة : الحق الثامن 
 

 َواْلَواِلَداُت  : "ـــ رؼبٌٝ ـــاهلل لقكؿ ،  لمطفؿ اإلسبلـ التي أكجبيا الحقكؽ      كالرضاعة ىي حؽ مف

ُيْرِضْعَن َأْوًَلَدُىنَّ َحْوَلْيِن َكاِمَمْيِن ِلَمْن َأَراَد َأْن ُيِتمَّ الرََّضاَعَة َوَعَمى اْلَمْوُلوِد َلُو ِرْزُقُينَّ َوِكْسَوُتُينَّ ِباْلَمْعُروِف ًَل 

ف كانت مطمقة البتة كيتكجب عمى . (6) " ُتَكمَُّف َنْفٌس ِإًلَّ ُوْسَعَيا  األب المسمـ أف يقٌدـ لؤلـ المرضعة ػػػػػػػػػ كاإ

  يساره في قدرتو إقتار بحسب إسراؼ ، كال غير مف بمدىف في أمثاليفٌ  عادةػػػػػػػػػ النفقة كالكسكة كما جرت عميو 

                                                             
 ، 2ج ،  226، رقـ الحديث  (29رقـ )، باب التٍَّغًميًظ في ااًلٍنًتفىاًء  (13رقـ )، كتاب الطبلؽ  داود أبي سنن :داكد   أبك(1)

ضعيؼ انظر : قاؿ األلباني  . 503 ، ص 1، ج  5029رقـ الحديث ،  الجامع الصغير وزيادتو :كاأللباني  . 246ص 
 . في ضعيؼ الجامع 2221: حديث رقـ 

(2)
 ، 6385، سلُ اٌؾذ٠ش ( 28سلُ ) ، ثبة ِٓ ادػٝ ئٌٝ غ١ش أث١ٗ ( 88سلُ ) ، وزبة اٌفشائل صؽيػ انثخاسي:  اٌجخبسٞ 

   .2485 ، ص 6ج
(3)

   .37 ، ؿ 10 ، طششغ انُىوي عه  صؽيػ يغهى: إٌٛٚٞ ٚ.  3 ، ؿ 10 ، ط انفِْمهُ اإلعالييُّ وأدنَّرُهُ : اٌضؽ١ٍٟ  

(4)
جَُٙبِد ، ( 18سلُ )  وزبة اٌشمبع ، صؽيػ يغهى: ِغٍُ   لِّٝ اٌؾُّ َٛ رَ َٚ ٍْفَِشاِػ  ٌَِذ ٌِ َٛ ٌْ  ،    3688 ، سلُ اٌؾذ٠ش( 10سلُ )ثبة ا

   .171 ، ؿ 4ط 

(5)
ث١ذٞ ).  ِشمغ غ١ش٘ب  أٚ صذٞ اِشأحٌ  ، أُِٗ أٞ ِـ صذٞ: سمغ اٌقجٟ :  اٌشمبع  ذاض انعشوط يٍ ظىاهش :  اٌضَّ

   ( .96 ، ؿ 21 ط ، انمايىط

(6)
 .233   آ٠خ  :اٌجمشح   عٛسح
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رشاد مف اهلل  . (1) كتكسطو  ، إاٌل ـــ رؼبٌٝ ـــكرضاعة الطفؿ لمكالدات المطمقات عند الجميكر أمر ندب كاإ

ْن َتَعاَسْرُتْم َفَسُتْرِضُع َلُو ُأْخَرى : " إذا لـ يقبؿ الكلد ثدم غير األـ ،  بدليؿ قكلو ػػػػػػػ تعالى ػػػػػػػ  نما (2)" َواِ   ، كاإ

ندب لؤلـ إرضاع كلدىا، ألف لبف األـ أصمح لمطفؿ ، كشفقة األـ عميو أكثر، كألف الرضاع حؽ لؤلـ ، كما 

ىك حؽ لمكليد ، كال يجبر أحد عمى استيفاء حقو في الرضاعة مف أمو ػػػػػػػػػ حفاظان عمى حياتو ػػػػػػػػػ إاٌل إذا لـ 

فالرضاعة حؽ لممكلكد عمى أبكٍيو حسب  كليذا  .(3)تكجد مرضعة أخرل سكاىا ، أك كاف كالد الطفؿ فقيران  

  .القدرة 

: النفقة من الكسب الحَلل  حق: الحق التاسع 

     يتكجب عمى األب النفقة عمى مف يعيميـ بقدر الكفاية مف الخبز كاألدـ  كالكسكة  كالسكف عمى حسب  

 : " رؼبٌٝ ـــ ـــ ، لقكؿ اهلل (4)حالو مف اليسار كاإلعسار ، كبقدر العادة كالعرؼ ، بدكف ًإسراؼ ، كال تقتير 

كال يجكز لؤلب أف يبخؿ عمى   .(5)َوَعَمى اْلَمْوُلوِد َلُو ِرْزُقُينَّ َوِكْسَوُتُينَّ ِباْلَمْعُروِف ًَل ُتَكمَُّف َنْفٌس ِإًلَّ ُوْسَعَيا 

(6)عتبة  بنت ليندٚعٍُ ـــ  ػ١ٍٗ هللا ـــ فٍٝ عيالو مف النفقة ، لقكؿ الرسكؿ 
حينما جاءتو تشتكي شح  ـــ 

                                                             
(1)

   . 161 ، ؿ 3 ، ط انمشآٌ ألؼكاو انعايع  :اٌمشهجٟ ٚ.  634 ، ؿ 1 ، ط انعظيى انمشآٌ ذفغيش   :وض١ش  اثٓ

(2)
   . 6آ٠خ :اٌطالق   عٛسح

(3)
  .25 ، ؿ 10 ،ط انفِْمهُ اإلعالييُّ وأدنَّرُهُ : اٌضؽ١ٍٟ  

(4)
 ، داس اٌفىش ٌٍطجبػخ 556 ، ؿ 3، ط  انًؽراس سد ؼاشيح  :ػبثذ٠ٓ اثٓ ٚ .462 ، ؿ 2ط ،   انمُاا كشاف  : اٌجٙٛرٟ

   .83 ، ؿ 10 ، ط انفِْمهُ اإلعالييُّ وأدنَّرُهُ :  ٚاٌضؽ١ٍٟ . ـ 2000/  ىػ 1421بيركت ،: كالنشر 

(5)
  . 233  آ٠خ :اٌجمشح   عٛسح

(6)
ىند بنت عتبة بف ربيعة القرشية كالدة معاكية بف أبي سفياف ، كىي التي مثمت بحمزة ػػػ رضي اهلل عنو ػػػ  يـك احد ، فأسمـ  

، كىي التي اشتكت بخؿ زكجيا ، " كىؿ تزني الحرة : "زكجيا ، ثـ أسممت ىي يـك الفتح ، كىي التي قالت عند بيعة النساء 

 . ( 155 ، ص 8 ، ج اْلصابة في تمييز الصحابة: ابف حجر ) خذم مف مالو بالمعركؼ ما يكفيؾ ككلدؾ: "فقاؿ ليا 
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يىٍكًفى بىًنيؾً : " ، فقاؿ ليا  زكجيا كًؼ مىا يىٍكًفيًؾ كى اًلًو ًباٍلمىٍعري ذم ًمٍف مى كنفقة األب عمى ابنًو تجب  . (1)"  خي

ف سفبل ،  كَّجى ، كال يجبر الجد عمى نفقة ابف ابنو ، كال بنت ابنو كاإ عميو حتى يبمغ ، كعمى نفقة بنتو حتى تيزى

 .  (2)كال تيٍجبري األيـي عمى نفقة ابنيا كابنتيا كلك كانا في غاية الحاجة كاألـ في غاية الغنى 
  

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َأْنِفُقوا ِمْن َطيَّْباِت َما : " ػػػػػػػػ تعالى ػػػػػػػػ فقد قاؿ اهلل  ، النفقة مف الكسب الحبلؿ   أما 

ينبغي عمى األب أف يربي أكالده عمى الكسب الحبلؿ ، فبل يطعميـ الحراـ منذ    ليذا .  (3) "َكَسْبُتْم 

  ػػػػػػػػ رضي (5)أخذ الحسف بف عمي " فقد   ،(4)الرضاعة ؛ كذلؾ حتى ال ينبت لحميـ عمى الخبيث فيألفكنو 

 ( كخ (6)كخ  ) ػػػػػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػمف تمر الصدقة ، فجعميا في فيو ، فقاؿ النبي  اهلل عنيما ػػػػػػػػ تمرة

 . (7)" أما شعرت أنا ال نأكؿ الصدقة : ليطرحيا ، ثـ قاؿ 

                                                             
 .129 ، ص 5، ج  4574، رقـ الحديث (  4رقـ )ىند  قضية باب،  ( 31رقـ )، كتاب األقضية مسمم  صحيح  : مسمـ(1)
(2)

   .547 ، ؿ 5 ، ط صاد انًعاد في هذي خيش انعثاد:  اثٓ ل١ُ اٌغٛص٠خ  

(3)
   .267آ٠خ : عٛسح اٌجمشح  

(4)
   .72 ، ؿ 3 ، ط انذيٍ عهىو إؼياء:  اٌغضاٌٟ 

ـــ فٍٝ هللا كلد في المدينة المنكرة ، كأمو فاطمة الزىراء بنت رسكؿ اهلل :  الحسف بف عمي بف أبي طالب الياشمي القرشي (5)

 ، كىك أكبر أكالدىا كأكليـ ، كىك خامس الخمفاء الراشديف كآخرىـ ، بايعو أىؿ العراؽ بالخبلفة بعد مقتؿ أبيو سنة ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ
بناحية مف األنبار ىالو أف  (مسكف) ىػ ، كأشاركا عميو بالمسير إلى الشاـ لمحاربة معاكية بف أبي سفياف ، فمما كصؿ 40

 ىػ ، كسيمي ىذا 41يتقاتؿ المسممكف ، فتصالح مع معاكية ، فخمع نفسو مف الخبلفة كسمـ األمر لمعاكية في بيت المقدس سنة 
: الزركمي  )كانصرؼ الحسف إلى المدينة حيث أقاـ إلى أف تكفي مسمكمان . الجتماع كممة المسمميف فيو  (عاـ الجماعة)العاـ 

  ( . 200 ، ص 2ج ،  اْلعَلم
(6)

ٍء ال ٠شاد أْ ٠زٕبٌٚٗ :  وخ  ْٟ ِي ؽ ُٚ ِّٟ ػٓ رََٕب ج َْٕذ َصْعِش اٌقَّ ِٗ ، ٚرُمَبُي ِػ َِ ثِ ٌْفَبِسِع١َِّخ رؼٕٟ ارشوٗ ٚاس ث١ذٞ  ). وٍّخ ثِب ذاض : اٌضَّ

   ( .328 ، ؿ 7 ، ط  انمايىطالعروس من جواىر

(7)
   .95 عجك رخشعٗ ؿ 
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:  (1)الحضانة  حق: الحق العاشر 

   مف حؽ الطفؿ في اإلسبلـ حضانتو كرعاية شؤكنو ، كذلؾ بتدبير طعامو ، كممبسو ، كنكمو ، كتنظيفو ،  

   .(2)كغسمو ، كدىنو ككحمو كغسؿ ثيابو 

فإالـ  .  (3)كالية الحضانة كالرضاعة لؤلـ ، أك مف في جيتيا بػػػػػػػػػ لتماـ مصمحتو ػػػػػػػػػ    كاإلسبلـ تكفؿ لمطفؿ 

انىًة مىا لىـ تىتزكَّج  بحضانة الناس أحؽ  ؛ ألٔٙب أؽفك  (4)كلدىا كرعايتو ًمف أىًبيًو كىغىيًره  ًمٌمف لىو حؽ ًفي الحضى

ألذس ػٍٝ اٌزشث١خ ِٓ األة ٚاٌشعً   ٚأؽٕٝ ٚ
  ٚعٍُ ـــ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ ـــ الرسكؿ إلى فقد جاءىت امرأة  ،(5)

ف حكاء ، لو كحجرم سقاء ، لو كثديي كعاء ، لو بطني كاف ىذا ابني إف اهلل ، رسكؿ يا "  :فقالت أباه  كاإ

فإذا تزكجت األـ  ، أك .  (6)" لـ تنكحي  ما بو أحؽ أنت: " ليا  فقاؿ ينتزعو مني ، أف طمقني ، كأراد
                                                             

بيدم  . 122 ، ص 13 ، ج لسان العرب: ابف منظكر ). ضـ الشيء كاحتمالو كرعايتو :  الحضانة (1) تاج العروس : كالزَّ
  ( .442 ، ص34ج ،  من جواىر القاموس

الشربيني ،  ك. 496 ، ص 5ج ،  كشاف القناع عن متن اْلقناع : البيكتيك . 82 ، ص 6ج ، المغني : قدامة   ابف(2)
. بيركت ، د :  ، دار الفكر 452 ، ص 3 ، ج مغني المحتاج إلى معرفة  معاني ألفاظ المنياج: محمد بف أحمد الخطيب 

.  43 ، ص 10 ، ج الِفْقُو اْلسَلميُّ وأدلَُّتوُ : الزحيمي ك . 409 ،  ص 1 ، ج المربع الروض :كالبيكتي  .ت . ط ، د 
 .ـ  1975  ،3المعرفة ، ط   دار : ، بيركت14 ، ص 4 ، ج المختار لتعميل اًلختيار: محمكد  بف اهلل عبد مكدكد ، كابف

   .437 ، ص 5 ، ج زاد المعاد في ىدي خير العباد:  ابف قيـ الجكزية  (3)

،   332 ، ص 9ج شعيب األرناؤكط ػػػػػػػػػ محمد زىير الشاكيش ، : ، تحقيؽ  شرح السنة: الحسيف بف مسعكد  البغكم ،  (4)
  .90 ، ص 8ج ، شرح صحيح البخاري:  كابف بطاؿ . ـ 1983/ ىػ 1403 ، 2دمشؽ ػػػػػػػػ بيركت ، ط : المكتب اإلسبلمي 

   .14 ، ص 4، ج المختار لتعميل اًلختيار :مكدكد   ابف(5)
، رقـ  (باب دكف رقـ)  ػػػػ رضي اهلل تعالى عنيماػػػػ ، باب مسند عبد اهلل بف عمرك مسند اْلمام أحمد بن حنبل: ابف حنبؿ  (6)

 .   حديث حسف:  ػٍٝ ٘زا اٌؾذ٠ش فٟ اٌّز٠ٍخاألرنؤكطيؽىُ .  182 ، ص 2 ، ج 6707الحديث 
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انىًة  ىي في  أما في حاؿ غياب أـ الطفؿ ، فالخالة مف جية األـ. الحاضنة بأجنبي سقط حقيا ًفي اٍلحىضى

 . ( 2)" األـ  بمنزلة الخالة: " ٚعٍُ ـــ  ػ١ٍٗ هللا فٍٝ ـــ كما قاؿ الرسكؿ ، (1)منزلتيا في الحضانة 

ذا كاف مف حؽ الطفؿ الحضانة ، فيشترط كالعقؿ لمنع تعرضو  البمكغ لحسف الرعاية ،: فيمف يحضنو     كاإ

مف الحرؼ  لمضرر، كالقدرة عمى الحضانة ، كعدـ العجز لكبر السف ، أك المرض ، أك االنشغاؿ عنو بحرفة

كالعفة كالخمؽ ؛ ألنو في   ، كيشترط فيو األمانة(3) ميعدو  بمرض مصابنا الحاضف يككف البيت ، كأال خارج

 مىحرمان لممحضكف الحاضف يككف كأف ،كالمحضكف  الحاضف بيف الديف  ، ككذلؾ اتحاد(4)عيدتو ، كلو أثره 

 تؤثر  لئبل اإلسبلـ عف مرتدة الحاضنة تككف  ، كأالٌ (5)األنثى ؛ ألنو يكاكميا ، كيجالسيا عمى خبلؼ الغبلـ 

 غير مىحرىـ بأجنبي متزكجة تككف يبغضو فيتعرض لؤلذل ، كأالٌ  مف عند أاٌل تمسكووعقيدتو ،  عمى

 ؛ ألنو يتكافر الحضانة  كلك كانت ذمية  في حقيا يسقط فمك كاف الزكج محرمان كعمو مثبل ، فبل لمصغير،

    .(6)القرابة بينيما  لصمة الصغير عمى الشفقة فيو

. ( 7)  كحفاظان عمى حؽ الطفؿ في الحضانة ، اتفؽ الفقياء عمى أف تبدأ حضانتو منذ الكالدة إلى سف التمييز

 . أك مف في منزلتيا فالحضانة ىي مف حؽ األطفاؿ عمى أبكٍييـ ، كأحؽ الناس بيا ىي األـ ،

                                                             
  .14 ، ص 4، ج المختار لتعميل اًلختيار :مكدكد   ابف(1)
 ، رقـ 1551 ، ص 4، ج  ( 41رقـ )، باب عمرة القضاء  ( 67رقـ ) ، كتاب المغازم صحيح البخاري:  البخارم (2)

  .4005الحديث 

(3)
 . ه . ، د  د. د  ث١شٚد ،  :فبدس   ، داس316 ، ؿ 3ط ، انمذيش فرػ: اٌٛاؽذ  ػجذ ثٓ ، ِؾّذ اٌّٙبَ  اثٓ

(4)
   .332 ، ؿ9ط،   ششغ انغُح: ٚاٌجغٛٞ   . 431  ، ؿ3ط، ط .  َ 

(5)
    .316 ، ؿ 3  ، طانمذيش فرػ: اٌّٙبَ   ٚاثٓ.  564 ، ؿ 3، ط  انًؽراس سد ؼاشيح : ػبثذ٠ٓ  اثٓ

(6)
    .268 ، ؿ 2  ، طاألعشج َظاو  :ػمٍخٚ . 332 ، ؿ 9ط ،   ششغ انغُح: اٌجغٛٞ  

  . 64 ، ص 10 ، ج الِفْقُو اْلسَلميُّ وأدلَُّتوُ : الزحيمي  (7)
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  :حق التعميم : الحق الحادي عشر

   مف حقكؽ األطفاؿ في اإلسبلـ ككاجباتيـ عمى اآلباء أف يعٌممكىـ ما ينفعيـ في دينيـ كدنياىـ ، كتعميميـ 

مف الحبلؿ كالحراـ ما يقييـ نار جينـ ، فيأمركىـ بما أمر اهلل ، كينيكنيـ عما نياىـ اهلل ؛ في العقيدة 

فاْ رؼٍّّٛا اٌخ١ش ، ٚٔؾأٚا ػ١ٍٗ عؼذ ا٢ثبء ثزٌه فٟ اٌذ١ٔب ٚا٢خشح ، ٚأص١جٛا ػٍٝ ٚلب٠زُٙ كالعبادة كاألخبلؽ ، 

ِٓ إٌبس 
 .  (2)" َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْىِميُكْم َناًرا  ":  ـــ عجؾبٔٗ ـــكما قاؿ اهلل ،  (1)

   كأكلى الناس بتعميـ الكلد قبؿ مرحمة المدرسة ىك أبكه ، كألىمية ذلؾ في اإلسبلـ ذكر القرآف الكريـ في 

االعتقادات ، : قصصو كصية لقماف البنو ، حيث جمع في مكعظتو بعض الكصايا في أصكؿ الديف ، كىي 

ْذ َقاَل ُلْقَماُن ًِلْبِنِو : " عمى لسانو معٌمما كلده عجؾبٔٗ ـــ  ـــ ، فقاؿ (3)كالعبادات ، كالمعامبلت ، كاآلداب  َواِ 

ُو َوْىًنا َعَمى * َوُىَو َيِعُظُو َيا ُبَنيَّ ًَل ُتْشِرْك ِبالمَِّو ِإنَّ الشّْْرَك َلُظْمٌم َعِظيٌم  ْنَساَن ِبَواِلَدْيِو َحَمَمْتُو ُأمُّ ْيَنا اْلِْ َوَوصَّ

ْن َجاَىَداَك َعَمى َأْن ُتْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك * َوْىٍن َوِفَصاُلُو ِفي َعاَمْيِن َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك ِإَليَّ اْلَمِصيُر  َواِ 

ْنَيا َمْعُروًفا َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن َأَناَب ِإَليَّ ثُمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم َفأَُنبُّْئُكْم ِبَما ُكْنُتْم  ِبِو ِعْمٌم َفََل ُتِطْعُيَما َوَصاِحْبُيَما ِفي الدُّ

َيا ُبَنيَّ ِإنََّيا ِإْن َتُك ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َفَتُكْن ِفي َصْخَرٍة َأْو ِفي السََّماَواِت َأْو ِفي اْْلَْرِض َيْأِت * َتْعَمُموَن 

ََلَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَو َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِبْر َعَمى َما  * ِبَيا المَُّو ِإنَّ المََّو َلِطيٌف َخِبيٌر  َيا ُبَنيَّ َأِقِم الصَّ

َوًَل ُتَصعّْْر َخدََّك ِلمنَّاِس َوًَل َتْمِش ِفي اْْلَْرِض َمَرًحا ِإنَّ المََّو ًَل ُيِحبُّ ُكلَّ  *  َأَصاَبَك  ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْْلُُموِر 

فبدأ لقماف    .  (4)" َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإنَّ َأْنَكَر اْْلَْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميرِ * ُمْخَتاٍل َفُخورٍ 
                                                             

(1)
    .72 ، ؿ 3 ، ط انذيٍ عهىو إؼياء :  ٚاٌغضاٌٟ .195 ، ؿ 18ط ،  انعايع ألؼكاو انمشآٌ: اٌمشهجٟ  

(2)
 . 6 آ٠خ : اٌزؾش٠ُ عٛسح 

(3)
   .100 ، ؿ 21ط  ، انرؽشيش وانرُىيش:  اثٓ ػبؽٛس 

(4)
  . 19 ـــ 13  آ٠خ: ٌمّبْ عٛسح 
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ثـ األمر باإلحساف إلى الكالديف ،  (ًَل ُتْشِرْك ِبالمَّوِ  ) بقكلو بتعميمو ابنو العقيدة اإلسبلمية خشية الشرؾ

ْنَساَن ِبَواِلَدْيوِ  ) عجؾبٔٗ ـــ ـــ كما في قكلو كطاعتيما في غير الشرؾ ْيَنا اْلِْ ، ثـ أخذ يعٌممو أىـ  ( َوَوصَّ

ََلَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَو َعِن )الصبلة ، كاألمر بالمعركؼ : الفرائض كالعبادات ، كىي   َيا ُبَنيَّ َأِقِم الصَّ

َوًَل ُتَصعّْْر َخدََّك ِلمنَّاِس َوًَل َتْمِش ِفي اْْلَْرِض َمَرًحا ِإنَّ المََّو  )ثـ عٌممو أىـ اآلداب كاألخبلؽ بقكلو ،  (اْلُمْنَكِر 

كسكؼ نتحدث عف الدالالت  . (َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك * ًَل ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر 

 .في الفصؿ الثالث األتي  ق ككاجباتو مسؤكلياتدكر األب كالتربكية ليذه اآليات في  الحديث عف 
     

ذا كاف اإلسبلـ قد دعا األكالد إلى تعميـ األمكر الدينية كعمكميا ، فقد حث أيضان عمى التشجيع عمى      كاإ

َُ ـــفيا ىك يكسؼ . العمـ  َُ ـــ" يعقكب "  حينما أخبر أباه ـــ َػ١ٍَْٗ اٌغَّالَ  بالرؤيا التي رآىا في ـــ َػ١ٍَْٗ اٌغَّالَ

المناـ ، عندىا أخذ يعقكب يبشره ، كيشجعو عمى تعميـ تفسير األحبلـ ، كقراءة الحكادث ، كتحميؿ األحداث 

ـــ  كما في قكلو عندىا بشره أبكه ، كقاؿ لو  . (1 )التي تقع ، كالحكمة اإلليية منيا ، كتفسير أحاديث األنبياء

 .  (2)" َوَكَذِلَك َيْجَتِبيَك َربَُّك َوُيَعمُّْمَك ِمْن َتْأِويِل اْْلََحاِديِث  : " رََؼبٌَٝ ـــ

ذا خرج الكلد في طمب العمـ فنفقة تكاليؼ عممو كاجبة عمى أبيو ، كال يمزمو التكسب ألجؿ تعميمو إذا      كاإ

كاف مجدان ناجحان ؛ ألف طمب العمـ فرض كفاية ، فإف كاف مخفقان في دراستو ، فبل جدكل في تعميمو ، كعميو 

.   (3)االنصراؼ إلى تعمىـ مينة حرة تكفيو 

الدعاء بطمب الذريةى الصالحة ، كتنتيي أف لؤلكالد حقكقان عمى اآلباء قبؿ الكالدة كبعدىا تبدأ ب : والخَلصة

 .بحقيـ في التعميـ ، كالحفاظ عمى ىذه الحقكؽ يقٌكم أكاصر الرابطة األسرية بيف اآلباء كاألبناء 

                                                             
(1)

 . 72  ،  ؿ18ط ،  يفاذيػ انغية : اٌشاصٞ 

(2)
  .6آ٠خ :  عٛسح ٠ٛعف 

(3)
  . 139 ، ؿ 10 ، ط انفِْمهُ اإلعالييُّ وأدنَّرُهُ : اٌضؽ١ٍٟ  
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. اْلساليب التربوية اْلسَلمية لَلب المسمم في توجيو اْلوًلد وتأديبيم : المطمب الثاني 

ينبغي عمى األب أف يتدرج في تكجيو كلده كتأديبو إذا  أخطأ ، كيتبع معو أساليب كخطكات تدريجية ،      

 : كىي كاآلتي 

 :التأديب بالقدوة : أوًًل 

  ؛ ألنيا  (1)تعد القدكة الصالحة مف أفضؿ الكسائؿ في التربية ، كأكثرىا فعالية ، كأقربيا إلى النجاح      

ليذا يتكجب عمى األب أف يككف .  (2)بمثابة ترجمة عممية لممعاني المجردة ، ال يثمر التمقيف مف دكنيا  

القدكة الحسنة ألكالده ، كأف يتحمى أماميـ بالحكمة ، كالكقار ، كالمركءة ، كالنظافة ، كالنزاىة ، كأف يمتـز 

عٌكدىـ عمييا منذ نشأتيـ  ، كيحببيـ بمحاسف األخبلؽ كأف م،  ، كأف يشعرىـ بأىمية العبادة (3)بأمكر الديف 

 .   (4)كالكرع كالحياء كالحشمة ، كأف يجنبيـ الحراـ كغير ذلؾ مف األمكر التي تصمحيـ حتى يقتدكا بو 

 سمككيـ  اهلل جعؿ    كألىمية االقتداء باألب ذكر القرآف الكريـ في قصصو نماذج مف اآلباء األنبياء الذيف 

ٍسمىاًعيؿ إبراىيـ : نقتدم بيـ ، منيـ  أف فأمرنا ، لنا  كتشريعان  كحيان  ميكسىى كىزىكىًريَّا كىاًإ يىعقكب كدىاكيكد كىأىيُّكب كى  كى

ليكط          .(5)" ُأوَلِئَك الَِّذيَن َىَدى المَُّو َفِبُيَداُىُم اْقَتِدْه "  :فقاؿ  ، االقتداء بيـاهلل إلى كجكب فأشار ، كغيرىـ  كى

  ،ـــ ػ١ٍّٙب اٌغالَ ـــإبراىيـ فكانت ىذه القدكة الحسنة لؤلب سببان في تعميـ إسماعيؿ اإلخبلص مف أبيو 
                                                             

  . 180 ، ص 1، ج  منيج التربية اْلسَلمية:  قطب (1)

       .122 ، ص 2س ،  ج . ـ  (2)

  .   113 ، ص الفكر التربوي عند ابن سيناء:  عبد المطيؼ (3)

 .   72 ، ص 3 ، ج الدين عموم إحياء:  الغزالي (4)

  .90 آية : األنعاـ  سكرة(5)
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 : ـــ ػض ٚعً ـــفقاؿ اهلل مف دعائيما في بناء لمبيت الحراـ ، جعمو ربو إمامان لمناس ، كاستيخمص ذلؾ الذم 

ْسَماِعيُل َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع اْلَعِميُم "  ْذ َيْرَفُع ِإْبَراِىيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َواِ      .(1) "َواِ 

:  التأديب بالوعظ : ثانيًا 

    يتكجب عمى األب أف يعظ أكالده ، كيعٌمميـ أحكاـ اإلسبلـ كشرائعو مف الطيارة كالصبلة كنحكىا بعد 

 ، كما ينياىـ عف المحظكرات بالتدرج ، فيبدأ (2)سبع سنيف ، كال يضربيـ عمى تركيا إال بعد عشر سنيف 

مف أنجع الكسائؿ التربكية كأفضميا في إكساب األكالد فضائؿ ؛ ألف ىذا التأديب  بالكعظ كالنصح كالتمطؼ

 ، (4)األخذ بمبدأ االعتداؿ كالتمطؼ في تعميـ الصبي دكف تعنيؼ حتى يصمح كىذا يتطمب .  (3)األخبلؽ 

 .  (5)كاستخداـ كسائؿ التشجيع كالمثكبة ؛ كالثناء الحسف ، كتقديـ بعض اإلغراءات كالحمكل كالنقكد كغيرىا 

  كألىمية كعظ األب ذكر القرآف الكريـ في قصصو نماذج مف اآلباء الذيف كانكا يعظكف أكالدىـ ، كمف 

  ،(6)" َيا ُبَنيَّ اْرَكْب َمَعَنا َوًَل َتُكْن َمَع اْلَكاِفِريَن : نكح ػػػػػػػػ عميو السبلـ ػػػػػػػػ ، كما جاء عمى لسانو ىؤالء اآلباء 

                                                             
 . 127آية :  سكرة البقرة (1)
بيركت ، : ، دار الكتب العممية  59 ، ص 1ج  ، فتح الوىاب بشرح منيج الطَلب:  زكريا بف محمد بف أحمد  أبك يحيى (2)

 .     ط .  ىػػ  ، د 1418
  .   334ص ،  وًلية التأديب لمزوجة والولد والتمميذ والعبد في الفقو اْلسَلمي:  صالح  (3)
كابف جماعة ، بدر الديف محمد بف إبراىيـ الكناني الشافعي أبك عبد .  347 ، ص 1ج  ، مقدمة ابن خمدون :ابف خمدكف  (4)

القاىرة ، :  ، مكتبة ابف عباس 1 ، تحقيؽ عبد السبلـ عمر عمي ، ط َتْذِكَرُة السَّاِمِع والُمَتَكمّْم في َأَدب الَعاِلم والُمَتَعمّْم: اهلل 
  .140 ـ ،  ص 2005/  ىػػ 1425

  . 375 ، ص 2، ج  منيج التربية اْلسَلمية:  قطب (5)
   .42آية :  سكرة ىكد(6)
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، فقد استخدـ مع ابنو أسمكب الكعظ إشفاقان بو ، فما زاؿ  ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــكمف ىؤالء اآلباء كذلؾ لقماف 

ْذ َقاَل ُلْقَماُن ًِلْبِنِو : "  ـــ رؼبٌٝ ـــ ، كما قاؿ (1)، كحسف إيمانو  ـــ عجؾبٔٗ ـــيعظو حتى اىتدل إلى اهلل  َواِ 

عيمىرى "  ىذا األسمكب في أدب الطعاـ مع ربيبو ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــالٌنبي كاستخدـ  . (2) " َوُىَو َيِعُظوُ 

مىمىةى  كيٍؿ ًبيىًميًنؾى ، :"  حينما رأل يده تىًطيشي في إناء الطعاـ ، فىقىاؿى لو (3)" ٍبًف أىًبي سى ْـّ المَّوى ، كى ـي ، سى يىا غيبلى

كيٍؿ ًممَّا يىًميؾى   .  (4)" كى

ًغيًر ًإنَّمىا يىٍبدىأي بأسمكب الكعظ ، كالترغيب كالترىيب قبؿ :     كلذلؾ قاؿ جميكر الفقياء  أىفَّ تىٍأًديبى الصَّ

ٍرًب مف أجؿ إصبلحو  ؿ التٍَّأًديبي ًباأٍلخىؼّْ ًمفى األٍفعىاؿ كىاألٍقكىاؿ ، فبل  ييٍعدىؿ (5)االنتقاؿ إلى الضَّ  ، كىاذا حىصى

 .  (6)ًإلىى اأٍلٍغمىًظ ؛ حتى ال تككف  مىٍفسىدىةه لمصبي 

                                                             
التحرير : كابف عاشكر  . 85  ، ص21ج ،  روح المعاني: األلكسي ك . 130 ، ص 25ج ، مفاتيح الغيب :  الرازم (1)

    .100 ، ص 21، ج والتنوير

   .12آية :  سكرة لقماف (2)

" . أـ سممة " ىك عمر بف عبد األسد ، كربيب النبي ػػػػػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػ ، كأمو أـ المؤمنيف :  عمر بف أبي سممة (3)
لد قبؿ اليجرة    .592 ، ص 4 ، ج اْلصابة في تمييز الصحابة: ابف حجر  ). كي

 ، 5388 الحديث  رقـ، (13رقـ )، باب آدىاًب الطَّعىاـً كىالشَّرىاًب كىأىٍحكىاًمًيمىا  (37رقـ) ، كتاب األشربة صحيح مسمم:  مسمـ (4)
   .109 ، ص 6ج 

   .170 ، ص 45 ، ج الموسوعة الفقيية الكويتية:  كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية الككيتية (5)

: ككزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية الككيتية .  21 ، ص 4ج  ، َقَواِعد اْلْحَكاِم ِفي ِإْصََلح اْلَنام:  ابف عبد السبلـ (6)
   .170 ، ص 45 ، ج الموسوعة الفقيية الكويتية
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:   التأديب بالعتاب : ثالثًا 

 ، كذلؾ (1)     ينبغي عمى األب أف يعاتب كلده كينياه عند الكقكع في المحظكر إذا فشؿ معو الكعظ 

 في قصص ـــ رََؼبٌَٝ ـــ ذكر اهلل  كألىمية ىذا األسمكب .(2)باإلعبلف عف عدـ الرضا  كالعبكس كالتقطيب 

َلْت : " يعاتب أكالده ، فقاؿ اٌغالَ ـــ ـــ ػ١ٍٗ القرآف الكريـ ذلؾ عمى لساف يعقكب  َلُكْم َأْنُفُسُكْم َأْمًرا (3) َبْل َسوَّ

َقاَل َىْل آَمُنُكْم َعَمْيِو ِإًلَّ َكَما َأِمْنُتُكْم َعَمى َأِخيِو ِمْن   : " عمى لسانو  ـــ رََؼبٌَٝ ـــ ، كقاؿ  (4)" َفَصْبٌر َجِميٌل 

  عف ـــ  سمٟ هللا ػّٕٙب ـــ"  الحسف بف عمي " حفيده  ـــ  فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُـــالنبي نيى    (5)" َقْبُل 

  ، كفي ىذا دليؿ عمى جكاز (6)" أما شعرت أنا ال نأكؿ الصدقة : " مف تمر الصدقة ، كقاؿ لو  أكؿ تمرة

 ، خاصة إذا تمادل الكاحد (7)التأديب بالتكبيخ كزجر الصبياف عف المستقذرات ، أك الشيء الكاضح التحريـ 

 في  إيبلء ـــ سمٟ هللا ػّٕٙب ـــ" حفصة "كفي حديث عمر مع ابنتو أـ المؤمنيف  . (8)منيـ  في الفعؿ 

                                                             
   .318 ، ص 9، ج  المغني  :قدامة  ابف(1)

   .  375 ، ص 2ج  ، منيج التربية اْلسَلمية:  قطب  (2)

(3)
 .187 أظش اٌّؼٕٝ ؿ  

(4)
   .18آ٠خ :  عٛسح ٠ٛعف 

(5)
   .64آ٠خ :  عٛسح ٠ٛعف 

،  (59رقـ )باب ما يذكر في الصدقة لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ ، ( 30رقـ ) ، كتاب الزكاة صحيح البخاري:  البخارم (6)
  .542 ، ص 2 ، ج 1420رقـ 

 ، 9 ، ج عمدة القاري شرح صحيح البخاري: كالعيني . 175 ، ص 7ج  ، شرح النووي عمى صحيح مسمم:  النككم (7)
   .86ص 

فتح الباري شرح صحيح  :  العسقبلنيكابف حجر .  87 ، ص 9 ، ج عمدة القاري شرح صحيح البخاري:  العيني (8)
   .355 ، ص 3 ج ، البخاري
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قد : " مف نسائو ، كمغاضبتيٌف لو ، فيو ليجة مف التكبيخ ، حينما قاؿ ليا  ـــ  فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُـــالٌنبي 

. ( 1)" خبًت كخسرًت 

ذا كاف يحؽ لؤلب أف يعاتب كلده كيكٌبخو ، لكف ال ينبغي عميو أف يستديـ في ذلؾ عمى كؿ ما يصدر      كاإ

عنو مف مخالفات ، بؿ يتدرج معو ، فيتغافؿ عف بعضيا ، كال ييتؾ ستره ، كيعاتبو سران ، كيحذره أف يعكد 

                  .                            . .( 2)إلى فعمو الخاطئ حتى ال  يفتضح أمره جيران بيف الناس 

 :اْلعراض واظيار عدم الرضا  التأديب ب: رابعًا 

ف لـ ينتو       ينبغي عمى األب تأديب كلده  في المراحؿ األكلى بالكسائؿ كاألساليب السابقة التي ذيكرت ، كاإ

 . (4)كاإلعراض المؤقت  عنو  ،  ، كالكؼ عف  مثكبتو(3 )بيا ،  فبل بأس حينئذ باإلعراض عنو أك مقاطعتو

ـــ يعقكب : كلقد ذكر لنا القرآف الكريـ في قصصو نماذج مف اآلباء الذيف استخدمكا ىذا األسمكب ، منيـ 

 ، حيث قطع الكبلـ مع أكالده ، كأعرض عنيـ كراىية لما سمع منيـ المصيبة الثانية ، كىي ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــ

 ،   (5)عند ممؾ مصر ، بعد مصيبتو األكلى في يكسؼ ، كبيما تـ حزنو " بنياميف " خبر أسر ابنو ، كأخييـ 

                                                             
، رقـ الحديث  (83رقـ )،  باب مكعظة الرجؿ ابنتو لحاؿ زكجيا  (70رقـ )كتاب النكاح   ،البخاري صحيح  :  البخارم(1)

   .1991 ، ص 5 ، ج 4895
تيذيب اْلخَلق : كابف مسككيو ، احمد بف محمد بف بف يعقكب أبك عمي  . 73 ، ص 3 ، ج إحياء عموم الدين:  الغزالي (2)

َتْذِكَرُة : كابف جماعة  . ت. د  ،  1 ، مكتبة الثقافة الدينية ، ط 69 ، ص 1ابف الخطيب ، ج :  ، تحقيؽ وتطيير اْلعراق
  . 155 ،  ص السَّاِمِع والُمَتَكمّْم في َأَدب الَعاِلم والُمَتَعمّْم

(3)
  .  370ؿ ،  و يح انرأدية نهضوظح وانىنذ وانرهًيز وانعثذ في انفمه اإلعاليي:  فبٌؼ 

(4)
 .   378 ، ؿ 2، ط  يُهط انرشتيح اإلعالييح:  لطت 

: الخمكتي ك . 69 ،  ص 3 ، ج فتح القدير: كالشككاني   . 1247 ، ص 9 ج،  القرآن ْلحكام الجامع  : القرطبي(5)
  .199 ، ص 4ج   ،تفسير روح البيان



215 
 

ْت َعْيَناُه ِمَن اْلُحْزِن َفُيَو َكِظيٌم : " لقكلو ػػػػػػػػػػ تعالى ػػػػػػػػ   .      (1)" َوَتَولَّى َعْنُيْم َوَقاَل َيا َأَسَفى َعَمى ُيوُسَف َواْبَيضَّ

 ، فاليجراف ىك (2)  كاإلعراض عف الكلد العاؽ كالمسيء إلى أف يرجع ىي كسيمة مف كسائؿ التربية كالتعميـ 

مىٍيًو فىيييًمكو ، إٍذ الميرىاد تىأًديبو  ٍيثي الى يىٍضعيؼي عىٍف حيصيكؿ الٌشفىاء ًبًو ، كىالى يىًزيدى ًفي الكىٌمية كىالكىيفٌية عى دىكىاء ، ًبحى

فو  :  لكف قبؿ اإلعراض عف الطفؿ أك مقاطعتو ، ال بد مف تيديده بأمريف  . (3)ال إتبلى

  . (4)التيديد بالمقاطعة ؛ ألف بعض األطفاؿ يرٌكعيـ التيديد بالمقاطعة أكثر مف المقاطعة الفعميو : األكؿ 

التيديد بالحرماف مف بعض الحقكؽ كالمعب ، أك حرمانو مف مصركفو اليكمي ، أك المكافآت ، : الثاني 

 ، أك حرمانو مف األشياء المحببة إليو ، كالتي كاف يقدميا لو عمى شكؿ إغراءات ، (5)كالمدح كالثناء كالشكر 

التيديد بالحرماف ىك عقكبة لمف كاف  كىذا . (6)مف أجؿ فعؿ كاجب ، أك الكؼ عف عادة سيئة كاف يفعميا 

   .(7)يتمقى التشجيع مف قبؿ ، فبل يبدأ بو إال بعد أف يفشؿ باألساليب األخرل التي تدرج بيا معو  

        :الضرب : سابعًا 

   ينبغي عمى األب أف يعٌمـ كلده أحكاـ اإلسبلـ كشرائعو ، فيبدأ تعميمو الطيارة كالصبلة ، إذا أطاؽ كميز،  

                                                             
  .84آية :  سكرة يكسؼ (1)
  .155  ، ص َتْذِكَرُة السَّاِمِع والُمَتَكمّْم في َأَدب الَعاِلم والُمَتَعمّْم:  ابف جماعة  (2)
   .578 ، ص 3 ، ج زاد المعاد في ىدي خير العباد:  ابف قيـ الجكزية  (3)
  . 380 ، ص 2، ج  منيج التربية اْلسَلمية:  قطب (4)
  .  380ص ،  وًلية التأديب لمزوجة والولد والتمميذ والعبد في الفقو اْلسَلمي:  صالح  (5)
  .  375 ، ص 2 ، ج منيج التربية اْلسَلمية:  قطب (6)
   .378 ، ص 2س ،  ج . ـ  (7)
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 ػ١ٍٗ هللا ـــ فٍٝلقكؿ الرسكؿ  . (1)كىك ابف سبع سنيف ، كيضربو عمى تركيا بعد سف العاشرة ليتمرف عمييا 

قيكا بىٍينىييـٍ في : " ٚعٍُ ـــ  فىرّْ مىٍييىا ًإذىا بىمغيكا عىٍشران ، كى ـٍ عى بلىةى ًإذىا بىمىغيكا سىٍبعان ، كىاٍضًربيكىي ـي الصَّ مّْميكا أىٍكالىدىكي عى

اًجًع  كيقاس عمى الصبلة باقي الفرائض كالصياـ ، فيأمره بأدائيا إذا أطاقيا ، كيضرب كلده عمى . (2)" المىضى

رًب (3)تركيا ليتمرف عمييا كيتعٌكد  ًف المينكىرىاًت ًبالقىكؿ ، ثَـّ الكىًعيًد ، ثيَـّ التَّعنيًؼ ، ثَـّ الضَّ    .(4) ، كما ينياه عى

،  في تعديؿ السمكؾ كاالنحراؼ حيف ال تفمح القدكة كال تفمح المكعظة  كالتربية بالعقكبة ميمة في اإلسبلـ 

   .(5)بينما اتجاىات التربية الحديثة التي تحـر العقكبة في الغرب أكجدت جيبلن منحبلن متميعان مفكؾ الكياف 

:    كينبغي عمى األب أف يراعي أثناء تأديبو لكلده عدة أمكر ، كىي 

 . (6) أف يبدأ بعقكبة الكلد مف األخؼ إلى األشد ؛ حتى ال يتعكد عمى األذل فيتبمد حسو ، فبل ينزجر:أوًًل 
  

الكلد البالغ  ، أك المراىؽ عمى انفراد    ، فيتـ معاقبة (7)مراعاة الفركؽ الفردية في التربية بيف األكالد  :ثانيًا 

، أما البنت ، فيكفييا مف  (8)حتى أماـ أخكانو ؛ ألنو أصبح كبيران ، كال يعاتبو عمنان حتى ال يقسك عمى أبيو 

                                                             
   .94 ، ص 3، ج  المغني  :قدامة  كابف.  185 ، ص 3ج ،  المنياج شرح إلى المحتاج نياية  : الرممي(1)

   .96 سبؽ تخريجو ص (2)

(3)
      . 391 ، ؿ 1 ، ط انًُهاض ششغ إن  انًؽراض َهايح  : اٌشٍِٟ

(4)
   .24 ، ؿ 10 ، ط انًىعىعح انفمهيح انكىيريح:  ٚصاسح األٚلبف ٚاٌؾئْٛ اإلعال١ِخ اٌى٠ٛز١خ 

(5)
  . 189 ، ؿ 1، ط  يُهط انرشتيح اإلعالييح:  لطت 

(6)
   .378 ، ؿ 2ط ،  ط . َ  

(7)
   .760 ، ؿ 2، ط  ذشتيح األو د في اإلعالو:  ػٍٛاْ 

(8)
 َ ،         1995/ ٘ــ 1415اٌمب٘شح ، : ػالء ػجذ اٌٛ٘بة ، داس اال١ِٓ :  ، رؾم١ك ذزكشج اآلتاء:  اٌؾٍجٟ ، ػّش ثٓ أؽّذ 

   .62ص 
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 .  (1)العتاب ما ال يكفي الذكر عادة ؛ ألف جسدىا ضعيؼ ، كىي تخاؼ أكثر ، كتنقاد بسيكلة  

 بالكؼ عف التشجيع ، فمنيـ مف يرتدع (2) مراعاة طبيعة الطفؿ المخطئ في استخداـ نكع العقكبة :ثالثًا 

عبلمو بعدـ الرضا عنو ، كمنيـ مف يردعوكالثناء ،  تكبيخ بالزجر، كمنيـ مف يردعو اؿ اإلعراض المؤقت ، كاإ

 الضربكمنيـ مف يردعو اليجر ، أك المقاطعة ، أك التيديد بيا ، كمنيـ  مف يردعو كالعبكس في كجيو ، 

ـــ كمنيـ مف يتأدب  بمشاىدة السكط ، لقكؿ الرسكؿ  ، (3)الضرب المكجع كمنيـ مف ال يردعو إال الخفيؼ ، 

 . (4) "عمقكا السكط حيث يراه أىؿ البيت فإنو أدب ليـ  : "فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ

 أف ال يكثر مف التيديد دكف العقاب ؛ ألف ذلؾ سيؤدم إلى استيتاره بالتيديد ، فإذا أحس المربي بذلؾ :رابعًا 

.  (5)فعميو أف ينفذ العقكبة كلك مرة كاحدة  ليككف مييبان 
 

 إذا كانت اليفكة مف الكلد ألكؿ مرة فتعطى لو الفرصة أف يتكب عما اقترؼ ، كيتاح لو تكسط :خامسًا 

. (6)، كيقبؿ منو ذلؾ الشفعاء ليحكلكا دكف العقكبة مع أخذ العيد عميو  ؛ حتى ال يعكد لمخطأ مرة ثانية  

 ال يضرب الكلد إال إذا ارتكب ذنبان ، كال يعاقبو في كؿ ما يصدر عنو مف مخالفات ؛ ألف مف كاف :سادسًا 

ِشثبٖ ثبٌؼغف ٚاٌمٙش عطب ثٗ اٌمٙش
(7)

 .   

                                                             
  .760 ، ؿ 2، ط  ذشتيح األو د في اإلعالو:  ػٍٛاْ (1)

  .770 ، ؿ 2ط ط ، .  َ (2)

   .378 ، ؿ 2ط ،  ط . َ  (3)

باب تأديب األكالد كأىؿ البيت كتعميؽ السكط حيث   ( 33رقـ ) ، كتاب األدب  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:  الييثمي (4)
 ،    1447 الحديث رقـ،  السمسمة الصحيحة: األلباني ك . 197 ، ص 8  ،ج 13217 الحديث   رقـ، ( 141رقـ )يركنو 

 .حديث حسف : قاؿ األلباني .  432 ، ص 3ج 
  . 380 ـــ 378 ، ؿ 2 ط يُهط انرشتيح اإلعالييح ،:  لطت (5)

   .770 ، ؿ 2، ط  ذشتيح األو د في اإلعالو:  ػٍٛاْ (6)

  . 347 ، ص 1 ج ، مقدمة ابن خمدون: ابف خمدكف  (7)
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أماـ الناس ، كأف ال يعاقبيـ عمى كؿ ما يصدر عنيـ مف مخالفات ، بؿ التكبيخ ألكالده  أف يتجنب :سابعًا 

كليس االنتقاـ ، أك ، كأف يبيف ليـ أف اليدؼ مف عقابيـ ىك ألجؿ إصبلحيـ ،  (1)يتغافؿ عف بعضيا أحيانان 

اٌزؾفٟ ُِٕٙ 
(2)

 . 

أال ٠نشة ٚ٘ٛ فٟ ؽبٌخ ػقج١خ ؽذ٠ذح ؛ خؾ١خ ئٌؾبق اٌنشس ثٗ  :شايُاً 
(3)

ـــ  رسكؿ اهلل  ، أخزاًا ثٛف١خ 

 . (4)" ال تغضب : فردد مراران ، قاؿ . ال تغضب : قاؿ . أكصني :  قاؿ لو  لرجؿ  ٚعٍُ ـــ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ

 : "ٚعٍُ ـــ  ػ١ٍٗ هللا ـــ فٍٝ كالكجو ؛ لئبل يشٌكه ، لقكؿ الرسكؿ  ،(5)الخطرة  أف يتجنب المكاضع  :تاسعاً 

 :   أخذان  بكصية الرسكؿ(7)ككذلؾ الرأس ، كالصدر ، كالبطف ؛ ألنيا أماكف قاتمة ،  . (6)" كال تضرب الكجو 

                                                             
  . 69 ، ص 1 ، ج تيذيب اْلخَلق وتطيير اْلعراق: كابف مسككيو  . 73 ، ص 3 ، ج إحياء عموم الدين:  الغزالي (1)

   .379 ، ص 2، ج  منيج التربية اْلسَلمية:  قطب (2)

   .770 ، ص 2، ج  تربية اْلوًلد في اْلسَلم:  عمكاف (3)

 ، 5، ج5765، رقـ الحديث  (76رقـ )،  باب الحذر مف الغضب  (81رقـ ) األدب كتاب  ،البخاري صحيح:  البخارم (4)
   .2267ص 

 2 صبلح بف محمد عكيضة ، ج:  ، المحقؽ العدة شرح العمدة:  المقدسي ، عبد الرحمف بف إبراىيـ بف أحمد ، أبك محمد (5)
، حاشية الروض المربع شرح زاد   المستقنع : كابف قاسـ .  ـ 2005/ىػ 1426 ، 2 ، دار الكتب العممية ، ط165، ص 

  . 455 ، ص 6ج 

 ،  1، ج  2867، رقـ الحديث  (باب دكف رقـ) مسند عبد اهلل بف العباس باب ، مسند اْلمام أحمد بن حنبل: ابف حنبؿ  (6)
  . حديث حسف :  ػٍٝ ٘زا اٌؾذ٠ش فٟ اٌّز٠ٍخاألرنؤكطيؽىُ ،  313 ص

   .770 ، ص 2، ج  تربية اْلوًلد في اْلسَلم:  عمكاف (7)
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  . (1)" ال ضرر كال ضرار " 

ـــ ئرا فؾٍذ اٌٛعبئً    كىنالؾ مف األساليب التي يجكز لؤلب أف يتبعيا قبؿ الضرب في تأديب كلده المذنب 

 كالتأديب بالحبس في البيت ؛ تعزيران  لو إذا انتيؾ حقان مف الحقكؽ ، أك ترؾ كاجبان مف الكاجبات اٌغبثمخ ـــ

  ، أك خشية عميو مف تعرضو لقرناء السكء ، أك أف  يتعكد عادات   (2)التي أمر اإلسبلـ بيا أف تؤدل  

 ، لكف ينبغي عمى األب أف ال يمجأ إلى ىذا األسمكب إال بعد فشؿ األساليب التي سبؽ ذكرىا ، كأف (3)سيئة 

يفرؽ في الحبس بيف األكالد في العمر ، كأف ال يحبس الطفؿ في البيت طكيبلن خشية قرناء السكء ؛ ألف 

 . (4)حبسو سيككف عرضة لضمكر الشخصية ، كاالنطكاء كالعزلة كاالضطراب كالحيرة بعد ذلؾ في المجتمع 

   .(5)فاليدؼ مف حبسو أف ييؤدَّب كينزجر عف األفعاؿ الذميمة ، كيؤدم ما عميو مف حقكؽ 

كيخمص الباحث إلى أٌف التدرج في التكجيو كالتأديب مع الكلد المذنب مف أفضؿ األساليب التربكية ؛ ألف 

    .(6)بعض الصبياف قد ينزجر بكممة ، أك بضربة ، فإذا انزجر لـ تجز الزيادة ؛ ألنيا مفسدة ينبغي درؤىا 

                                                             
،    20039 ، رقـ الحديث (باب دكف رقـ)حديث بيز بف حكيـ عف أبيو  باب،  مسند اْلمام أحمد بن حنبل: ابف حنبؿ   (1)

  . حديث إسناده حسف :  ػٍٝ ٘زا اٌؾذ٠ش فٟ اٌّز٠ٍخاألرنؤكطيؽىُ ،  3  ، ص5ج 

  .  21 ، ص 8، ج   المحتاج نياية  :الرمميك.   427 ص 5، ج  المحتار رد حاشية : عابديف  ابف(2)

 . 408 ، ص 2، ج  منيج التربية اْلسَلمية:   قطب (3)

 . 408 ، ص 2، ج س .  ـ (4)

 .  315 ، ص 6 ، ج الدقائق كنز شرح الرائق البحر: نجيـ  ابفك.   426 ص 5، ج  المحتار رد حاشية : عابديف  ابف(5)

 .   120 ، ص 12 ، ج الذخيرة:  القرافي (6)
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 (أم أوًلده)تجاه زوجتو  في اْلسَلم  اْلب المسممواجبات: الفصل الرابع 

: وفيو ثَلثة مباحث  .  وتأديبياوأساليبو التربوية في توجيييا

 

.   (أم أوًلده)المادية تجاه زوجتوالمسمم اْلب واجبات : المبحث اْلول 

 

 .  (أم أوًلده)المعنوية تجاه زوجتوالمسمم اْلب واجبات : المبحث الثاني

 

    اْلساليب التربوية اْلسَلمية لَلب المسمم في توجيو زوجتو : المبحث الثالث 
 .  (أم أوًلده)
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.    (أم أوًلده)المادية تجاه زوجتو المسمم واجبات اْلب : المبحث اْلول 

     لمزكجة في اإلسبلـ عمى زكجيا كرب أسرتيا حقكؽ ، كىي كاجبات عميو ، يمزمو الكفاء بيا ، كال يجكز 

ليا ؼلو التقصير في أدائيا ، ػػػػػػػػػ ككنيا أـ أكالده كمربيتيـ ػػػػػػػػػ ، في مقابؿ قياميا بأداء كاجباتيا تجاه زكجيا ؛ 

ألنيا شريكة ؛  (1)زكجيا  مثؿ الذم عمييا مف الطاعة ؿزكجيامف حسف الصحبة كالعشرة بالمعركؼ عمى 

 يأمر بتبادؿ ىذه الحقكؽ كالكاجبات بيف األزكاج ـــ رؼبٌٝ ـــحياة الزكج ، كىي التي ستصبح أـ أكالده ، كاهلل 

  .(2)"  ولين مثل الذي عميين بالمعروف : "كزكجاتيـ ، فيقكؿ 

الزكجة باألسيرة بحكـ عقد الزكاج ، كطالب الزكج أف يتقي ـــ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــ     كقد كصؼ الرسكؿ 

.    (4)" عندكـ  (3)أال كاستكصكا بالنساء خيران ، فإنما ىٌف عكاف  : "اهلل فييا ، فقاؿ 
  

ذا ما  ىذا كفي .الزكجيف  كبل عمى تعكد آثاره  عميو يترتب فإنو الزكاج بيف الرجؿ كالمرأة  ، عقد تـ      كاإ

 كسكؼ يتـ البحث أكالن  زكجيا ، عمى ليا الكاجبة كالمعنكية المادية الزكجة حقكؽ الحديث عف يتـ المبحث

 . (المعنكية)المادية ، ثـ  الحقكؽ األدبية  الحقكؽ عف

                                                             
   كابف .124 ، ص 3ج ،  القرآن ْلحكام الجامع: القرطبي ك . 242 ، ص 2ج ،  تفسير القرآن العظيم: ابف كثير  (1)

   .127 ،  ص 8، ج المغني : قدامة 
(2)

  .228آ٠خ  : عٛسح اٌجمشح  

 . 101، ص 15ج   ،لسان العرب: ابف منظكر  ) جمع عانية ، كالعاني األسير ، كىك كؿ مف ذؿ كخضع: عكاف  (3)
بيدم   ، تحفة اْلحوذي بشرح جامع الترمذي: كالمباركفكرم   . 117 ، ص 39، ج  تاج العروس من جواىر القاموس: كالزَّ

   ( .383 ، ص 8ج 
، رقـ الحديث  (11رقـ )، باب ما جاء في حؽ المرأة عمى زكجيا  (10رقـ )  ، كتاب الرضاع سنن الترمذي: الترمذم  (4)

 .حسف حديث  : ؽىُ األٌجبٟٔ ػٍٝ ٘زا اٌؾذ٠ش فٟ اٌّز٠ٍخ . 467 ، ص 3 ، ج 1163
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  :المالية  الحقوق: المطمب اْلول 

الزكاج صٌرح القرآف الكريـ عف بعضيا في قصصو ، كما  بعقد مالية حقكؽه  زكجيا عمى لمزكجة      يترتب

َفِ ْن َأْتَمْمَت َعْشًرا َفِمْن      (1)َتْأُجَرِني َثَماِنَي ِحَجٍج : " بقكلو جاء عمى لساف شعيب ػػػػػػػػ عميو السبلـ ػػػػػػػػ 

 ، كذكر البعض اآلخر ضمنان فيما يتعمؽ بتقديـ الخدمات ، ككؿ ما يستمـز األسرة مف كسائؿ (2)"  ِعْنِدكَ 

 ِإْذ َقاَل : "ـــ رؼبٌٝ ـــ ػٍٝ ٌغبْ ِٛعٝ ألٍ٘ٗ اهلل الراحة كالتدفئة كاإلنارة ، كىذا ما يستخمص مف قكؿ 

 .  (3) "ُموَسى ِْلَْىِمِو ِإنّْي آَنْسُت َناًرا َسآِتيُكْم ِمْنَيا ِبَخَبٍر َأْو آِتيُكْم ِبِشَياٍب َقَبٍس َلَعمَُّكْم َتْصَطُموَن 

:  المالية لمزكجة عمى النحك اآلتي       كالحقكؽ

  : المير  :أوًل 

 ىك: االصطبلح  في كالمير . (4)  ما يدفعو الزكج إلى زكجتو مف أجر بعقد الزكاج :  المغة في المير      

ما كيجب بنكاح أك كطء 
   .(6)، أك ما يجعؿ لمزكجة في نظير االستمتاع بيا  (5)

                                                             
 ،       1ط   ، كراب انكهياخ: اٌىفٛٞ ٚ . 241 ،  ؿ 4 ، ط فرػ انمذيش: ٚاٌؾٛوبٟٔ  ).  ع١ٕٓ ، ٟٚ٘ عّغ ؽغخ : حجج (1)

   ( .406ص 
(2)

   .27آ٠خ :  عٛسح اٌمقـ 

(3)
 .  7  آ٠خ: إًٌّ عٛسح 

  ،281 ، ص 5ج عبد السبلـ محمد ىاركف ، :  تحقيؽ ،المغة  مقاييس معجم  :أبك الحسيف   أحمد بف زكريافارس ،  ابف(4)
 . ـ  1979/  ىػ 1399: دار الفكر ، الطبعة 

(5)
إلى معرفة  معاني ألفاظ يغُي انًؽراض : اٌؾشث١ٕٟٚ . 200 ، ؿ 3 ،  ط أسنى المطالب شرح روض الطالب:  اٌغ١ٕىٟ 

نظرات جمية في شرح قانون اْلحوال الشخصية المعمول : كعياش ، شفيؽ ، كمحمد عساؼ  . 220 ، ص 3 ، ج المنياج
    .96 ىػػ ،  ص 1422/  ـ 2002فمسطيف ، :  ، القدس بو في المحاكم الشرعية

(6)
/     ٘ـ 1409ث١شٚد ، :   ، داس اٌفىش 471 ، ؿ 3  ، ط يُػ انعهيم ششغ عه  يخر ش عيذ خهيم:  ػ١ٍؼ ، ِؾّذ 

   .237 ، ؿ 9 ، ُط انفِْمهُ اإلعالييُّ وأدنَّرُهُ : اٌضؽ١ٍٟ  ٚ .ط. د ـ ،  1989
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َوًَل ُجَناَح َعَمْيُكْم  : " ـــ رؼبٌٝ ـــ ، فقاؿ (1)الفريضة : لو عدة مسميات ، منيا  القرآف الكريـ كالمير في     

 َفَما اْسَتْمَتْعُتْم ِبِو ِمْنُينَّ  : "ـــ عجؾبٔٗ ـــ ، فقاؿ (3)األجر : ، كمنيا  (2)" ِفيَما َتَراَضْيُتْم ِبِو ِمْن َبْعِد اْلَفِريَضِة 

كما .  (6)"  ِنْحَمًة  َوآُتوا النَّْساَء َصُدَقاِتِينَّ  : "ـــ رؼبٌٝ ـــ ، فقاؿ (5)الصداؽ :  ، كمنيا (4)" َفآُتوُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ 

ٍيًر سمي اًب اٍلمى دىاقنا إال إشعاران ًبًصٍدًؽ الرىغبىة  ًفي النّْكىاح الًَّذم ىيكى األٍصؿ ًفي ًإيجى  اٍلمىٍيري صى
(7) .   

 كما شيرع . (َفآُتوُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ َفِريَضةً ) يقكؿ ـــ رؼبٌٝ ـــ ؛ ألف اهلل (8)  كالمير فريضة الزمة عمى األزكاج 

 .فالمير حؽ كتكريـ لممرأة  . (10)الزكجية  الرابطة دكاـ عمى العمؿ ك ،(9)المير كأيكجب إال تكريمان ًلٍممىٍرأىًة  

                                                             
  . 45 ، ص 10 ، ج مفاتيح الغيب:  الرازم (1)

 .24   آية :النساء   سكرة(2)

   .129 ، ص 5 ج،  القرآن ْلحكام الجامع  : القرطبي(3)

 .24   آية :النساء  سكرة(4)

  .198 ، ص 4 ، ج روح المعاني:  األلكسي (5)
(6)

 . 4   آ٠خ :إٌغبء   عٛسح

(7)
  . 220 ، ؿ 3 ، ط يغُي انًؽراض: اٌؾشث١ٕٟ ٚ . 200 ، ؿ 3 ، ط أعُ  انًطانة ششغ سوض انطانة: اٌغ١ٕىٟ  

(8)
 . 197 ، ؿ 4 ، ط انفِْمهُ اإلعالييُّ وأدنَّرُهُ : اٌضؽ١ٍٟ  

    ،   اْلسرة نظام  :كعقمة . 64 ، ص 24 ، ج الموسوعة الفقيية الكويتية:  كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية الككيتية (9)
   .59 ، ص 2 ج
  .59 ، ص 2 ج ،اْلسرة  نظام  : عقمة (10)
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  :المسكن : ثانيًا 

َأْسِكُنوُىنَّ ِمْن َحْيُث :" مف الكاجب عمى الزكج إيجاد المسكف المناسب كتييئتو لزكجتو ، فقاؿ ػػػػػػ تعالى ػػػػػػ   

.  (2)  " (1) َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجِدُكمْ 
 

ذا كاف الكجد ىك اليسار ك  يككف ، كأف، فيشترط أف يككف المسكف مناسبان لحاؿ الزكج كقدرتو السعة     كاإ

 بيف المسكف يككف الضركرية ، كأف المرافؽ فيو تتكفر لمبيت ، كأف البلزمة كالمؤكنة األدكات عمى مشتمبل

 إذا  لمسكف ضرتيا مماثبلن  يككف كأف . (4)مستقبلن   ، كأف يككف المسكف(3)بيـ  الزكجة صالحيف تأنس جيراف

مناسبان لمحياة الزكجية ، فالمسكف حؽ مف حقكؽ الزكجة ، كينبغي أف يككف  . (5)زكجة  مف أكثر لمزكج كاف

.  كفقان لعرؼ بمده ممف ىـ في مثمو كيراعى فيو حاؿ الزكج 

                                                             
 ،  10 ، ج القرآن ْلحكام الجامع: كالقرطبي  . 445 ، ص 3 ، ج العرب لسان :منظكر  ابف)اليسار كالسعة :  الكجد (1)

   ( .251ص 

  .6آية  :الطبلؽ  سكرة(2)

 ، دار المعرفة ، 211 ، ص 4 ، باب النفقة ، ج الدقائق كنز شرح الرائق البحر:  زيف الديف ابف نجيـ الحنفي نجيـ ،  ابف(3)

 المفصل  :الكريـ  عبد كزيداف ، . 233 ، ص 8، باب نفقة الزكجة ، ج  المغني  :قدامة   كابف.ت .  ، د ط. د بيركت ، 

 .ـ  1997  ،3 ط،  ، مؤسسة الرسالة 197 ،  ص 7، ج  اْلسَلمية الشريعة في المسمم والبيت المرأة أحكام في

   .96ص ،  نظرات جمية في شرح قانون اْلحوال الشخصية:  عياش كعساؼ (4)

  . 120 ، ص 3، ج اْلسرة  نظام  : عقمة(5)
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         : النفقة  :ثالثاً 

نفقة اإلنساف عمى : مشتقة مف اإلنفاؽ ، كىك إخراج الشيء كصرفو في الخير ، كمنيا :      النفقة لغة 

ىي كفاية مف يمكنو مف الطعاـ : اصطبلحان  كالنفقة.  (1)مف الماؿ كالطعاـ كالكساء كالسكنى كغيرىا عيالو 

 ،  (3)  ، كبحسب العرؼ (2)كالكسكة كالسكنى كتكابعيا ، كتككف النفقة بمقدار الكسط مف غير تبذير ، كال تقتير

 .  (4)كتشمؿ نفقة التطبيب ، كنفقة الكالدة كالتكفيف كالعدة حسب العرؼ 

  ، ليذا قاؿ اهلل (5)    كالنفقة كاجبة باإلجماع ؛ ألف المرأة محبكسة عمى الزكج ، فبل بد مف أف ينفؽ عمييا 

  ليند امرأة أبيـــفٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  ـــكقاؿ النبي .  (6)" ِلُيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِو  : " ـــ عجؾبٔٗ  ـــ

يىٍكًفى بىًنيؾً :" سفياف  كًؼ مىا يىٍكًفيًؾ كى اًلًو ًباٍلمىٍعري ذم ًمٍف مى فالنفقة كاجبة حسب قدرة الزكج ، كبما جرل  . (7)"  خي

 اٌجٍذ عميو عرؼ
.   ، كىذا ىك الصحيح كالمعقكؿ الذم يراعي بيف حؽ الزكجة ، كحاؿ الزكج  (8)

                                                             
   .357 ، ص 10 ، ج لسان العرب:  ابف منظكر (1)

الِفْقُو :  كالزحيمي  .556 ، ص 3، ج  المحتار رد حاشية  :عابديف ابف ك .462 ، ص 2ج ،   القناع كشاف  : البيكتي(2)
  .83 ، ص 10 ،     ج اْلسَلميُّ وأدلَُّتوُ 

نظرات جمية في شرح قانون : عياش كعساؼ ك.   ،  نفس الجزء ، كنفس الصفحة الِفْقُو اْلسَلميُّ وأدلَُّتوُ : الزحيمي  (3)
  .109 ص ، اْلحوال الشخصية 

،      3  ، ج اْلسرة نظام  :كعقمة . 114 ػػػ 110ص ، نظرات جمية في شرح قانون اْلحوال الشخصية :  عياش كعساؼ (4)
   .121ص 

  .230 ، ص 9ج،   المغني في فقو اْلمام أحمد بن حنبل الشيباني: قدامة   ابف(5)
    .7 آية :الطبلؽ   سكرة(6)
   .205 سبؽ تخريجو ص (7)
  .86 ، ص 10 ، ج الِفْقُو اْلسَلميُّ وأدلَُّتوُ : الزحيمي  (8)
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 .   (أم أوًلده)المعنوية تجاه زوجتو المسمم واجبات اْلب : المبحث الثاني 
     

  :الزكاج ، كمف ىذه الحقكؽ   حقكؽ تربكية كأخبلقية بعقد زكجيا     يترتب لمزكجة كأـ األكالد عمى
 

أف يداعبيا ، : ، كمنيا  معاممة حسنة ينبغي عمى الزكج أف يعامؿ زكجتو: بالمعروف   المعاشرة :أوًل

 األزكاج ، ـــ رؼبٌٝ ـــاهلل أىميا ، كال يفشي سرىا ، كفي ذلؾ يكصي  في كييادييا ، كيشاكرىا ، كيكرميا

، ة المرأة ، كالرفؽ بيا ، كالصبر عمييا مبلطؼفاإلسبلـ يكصي ب.  (1)"  َوَعاِشُروُىنَّ ِباْلَمْعُروِف :"فيقكؿ 

استكصكا بالنساء خيران ، فإٌنيف خمقف مف "   :ٚعٍُ ـــ هللا ػ١ٍٗ ـــ فٍٝ  ، لقكؿ الرسكؿ(2)كتحمؿ أخطائيا 

ٌف أعكج  ٍف تركتو لـ يزؿ أعكج (3)ضمع ، كاإ   . (4) " شيء في الضمع أعبله ، فإٍف ذىبت تقيمو كسرتو ، كاإ
 

 

عداد ، الطعاـ زكجاتو  في  يتكجب عمى الزكج  أف  يسٌكم  بيف :الزوجات  بين  العدل :ثانًيا   كالكسكة ،  كاإ

 ، كيسٌكم  بينيف في المبيت كالسفر  (5)الظاىرة  األكضاع كسائر كالمعاشرة ، كالنفقة ، ، كالمعاممة ، المنزؿ 

إاٌل  إذا كانت الزكجة جديدة فيقيـ عندىا سبعان إف كانت بكران ، كثبلثان إف كانت ثيبان ، ثـ يعكد بعد ذلؾ إلى  

                                                             
  .19آية : سكرة النساء  (1)

 ، 10ج   ،مسمم صحيح عمى النووي شرح: كالنككم .  318 ، ص 3ج،  عمدة القاري شرح صحيح البخاري:  العيني (2)
  . 57ص 

 ليس فيما كبالكسر شخص ، كؿ في بالفتح كالعىكجى . غيره  أك خشب أك قضيب في العيكف لما تراه الـز اسـ : عكج الشيء  (3)

  ( . 180 ، ص 4، ج المغة  مقاييس معجم   :فارس  ابف ).كالكبلـ   بمرئي كالرأم

 ،     5 ، ج 4890، رقـ الحديث  (80)، باب الكصاة بالنساء   (70رقـ )كتاب النكاح ،   صحيح البخاري: البخارم  (4)
  .1987ص 

  .115 ، ص 3 ، ج المختار لتعميل اًلختيار: مكدكد   ابف(5)
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ٍكر مف  األزكاج ـــكسمـ عميو اهلل صمىـــ الرسكؿ  ليذا حذَّر  . (1)نسائو بالقسمة العادلة  نسائيـ ،  عمى الجى

مف كانت لو امرأتاف يميؿ مع إحداىما عمى األخرل جاء يكـ القيامة : " كالميؿ إلى بعض الزكجات ، فقاؿ 

 ييطاؼ كاف أنو أىزكاجو بيف العدؿ  عمى ـــكسمـ عميو اهلل صمىـــ حرصو  مف كبمغ . (2)" كأحد شقيو ساقط 

      يكـ يريدـــ  غدنا ؟ أنا أيف يسأؿ ككاف ليمة ، ككؿ يكـ كؿ في فيو الذم قيبضى  في مرضو محمكالن  بو

 عميو ، ألحد سمطاف فبل  في المحبةالقمبي الميؿ أٌما . (3) "شاء  حيث يككف أىزكاجو أف لو  ، فأىًذفَّ  ـــعائشة

َوَلْن َتْسَتِطيُعوا َأْن َتْعِدُلوا َبْيَن   : "ـــ رؼبٌٝ ـــليذا قاؿ اهلل  ، (4)؛ ألنو ليس تحت قدرة البشر فبل يؤاًخذ 

 .  (5) " النَّْساِء َوَلْو َحَرْصُتمْ 
 

إسماعيؿ  ينبغي عمى الزكج أف يتكلى تعميـ زكجتو أمكر دينيا ، فقد كاف :تعميم الزوجة أمور دينيا : ثالثا 

ًة كىالزَّكىاًة ، كما قاؿ  بلى ََلِة َوالزََّكاِة  : "  ـــ رؼبٌٝـــػػػػػػػػ عميو السبلـ ػػػػػػػػ يىٍأميري أىٍىمىوي ًبالصَّ َوَكاَن َيْأُمُر َأْىَمُو ِبالصَّ

َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ ُقْل ْلْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنيَن : "  لنبيو ـــعجؾبٔٗ ـــ ، كقاؿ  (6)" َوَكاَن ِعْنَد َربِّْو َمْرِضيِّا 

   . (7)" ُيْدِنيَن َعَمْيِينَّ ِمْن َجَلِبيِبِينَّ 

                                                             
(1)

  .115 ، ؿ 3، ط انًخراس نرعهيم ا خرياس :ِٛدٚد  ٚاثٓ . 157 ، ؿ 8، ط  انًغُي  :لذاِخ  اثٓ

 ، 1969، رقـ الحديث ،   ( 47رقـ ) ،  باب القسمة بيف النساء   (9رقـ  )، كتاب النكاح  سنن ابن ماجو: ابف ماجو  (2)
 .صحيح : حديث: حكـ األلباني عمى ىذا الحديث في المذيمة  . 633 ، ص 1ج 

 ،        2136، رقـ الحديث  (39رقـ ) النساء  بيف القسـ  في ، باب (12رقـ )كتاب النكاح     ،سنن أبي داود: أبك داكد  (3)
   .صحيح  حديث: حكـ األلباني عمى ىذا الحديث في المذيمة  . 209 ، ص 2ج 

(4)
   .317 ، ؿ 1ط ،  أضىاء انثياٌ في إيضاغ انمشآٌ تانمشآٌ: اٌؾٕم١طٟ  

(5)
   .129آ٠خ : عٛسح  إٌغبء  

(6)
  .55آ٠خ :  عٛسح ِش٠ُ 

(7)
   .59آ٠خ : عٛسح األؽضاة  
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   :اًلىتمام بيا والغيرة عمييا : رابعًا 

  ينبغي عمى الزكج أف ييتـ بزكجتو كأـ أكالده ، كأف يغار عمييا ، كأف يراقبيا في أخبلقيا ، كتنفيذىا ألكامر 

؛ ألنيا تقكـ عمى  (2) ، كىذه مف الغيرة المحمكدة التي يصمح بيا الرجؿ أىمو (1)ربيا ، كتدبيرىا لشؤكف بيتيا 

ثبلثة قد  ":  ـــفٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  ـــ ، كليذا قاؿ النبي (3)ركني األمر بالمعركؼ ، كالنيي عف المنكر 

 . (4)" مدمف الخمر ، كالعاؽ ، كالديكث الذم يقر في أىمو الخبث : حـر اهلل عمييـ الجنة 
 

  كمف الغيرة المحمكدة أف ال ييخرج الرجؿي زكجتىو مف بيتيا ػػػػػػػ كاف كانت مطمقة ػػػػػػػػػ ، كال تخرج منو ، أك 

ًَل ُتْخِرُجوُىنَّ ِمْن :" تغيب عنو إال لضركرة التصرؼ ؛ حفظان لمنسب ، كصيانةن لممرأة ، لقكلو ػػػػػػػػػػ تعالى ػػػػػػػػ 

فخير لممرأة أف تستقر في بيتيا ، كال تخرج لحاجتيا  . (5)" ُبُيوِتِينَّ َوًَل َيْخُرْجَن ِإًلَّ َأْن َيْأِتيَن ِبَفاِحَشٍة ُمَبيَّْنٍة 

 .    (6)" َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ َوًَل َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج اْلَجاِىِميَِّة اْْلُوَلى  :"إال محتشمة ؛ خشية الفتنة ، لقكلو ػػػػػػػػػػ تعالى ػػػػػػػػػ 
   

فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ   ـــنىيىى رىسيكؿي المَّوً "     كأما الغيرة التي يبغضيا اهلل ، فيي التي فييا سكء الظف ،  ليذا 

    . (7)" أىٍف يىطريؽى الرجؿ أىىمىو لىيبلن يتخٌكنيـ ، أىٍك يىمتىًمس عىثىرىاتًيـ  ـــ

                                                             
   .72 ، ص 3 ج موسوعة اْلسرة تحت رعاية اْلسَلم ، حقوق الزوجية ،:  صقر (1)
   .780 ، ص 3ج  ، 8736باب في تفصيؿ األخبلؽ عمى حركؼ المعجـ ، رقـ الحديث  ، كنز العمال: المتقي اليندم  (2)
   .69 ، ص 3 ، ج حقوق الزوجية ، موسوعة اْلسرة تحت رعاية اْلسَلم:  صقر (3)

 ، رقـ الحديث  ػػػػػػػػ رضي اهلل تعالى عنيماػػػػػػػػػ ، باب مسند عبد اهلل بف عمرك مسند اْلمام أحمد بن حنبل: ابف حنبؿ  (4)
  .   حديث صحيح:  ػٍٝ ٘زا اٌؾذ٠ش فٟ اٌّز٠ٍخاألرنؤكطيؽىُ .  69 ، ص 2  ، ج 5372

(5)
 .1آ٠خ :  عٛسح اٌطالق 

(6)
  .33آ٠خ :  عٛسح األؽضاة 

دى ًمٍف سىفىرو ( 34رقـ )كتاب اإلمارة  ، صحيح مسمممسمـ ،  (7) كًؽ كىىيكى الدُّخيكؿي لىٍيبلن ًلمىٍف كىرى ، رقـ ( 56)، باب كىرىاىىًة الطُّري
 . 56 ، ص 6 ،ج 5078الحديث 
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 . (أم أوًلده)اْلساليب التربوية اْلسَلمية لَلب في توجيو زوجتو : المبحث الثالث 

: ، كمف ىذه األساليب ، ما يمي  (أـ أكالده) ينبغي عمى الزكج اتباع عدة أساليب في تكجيو الزكجة 
 

 :  (1)الوعظ  :  أوًل 

 ، ككجد منيا خشكنة في كبلميا ، (2)     مف الكاجب عمى الزكج أف يعظ زكجتو إذا ظىيىرت أىمىارىات نيشيكزىىا 

ِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُىنَّ َفِعُظوُىنَّ  :" ـــ رََؼبٌَٝ ـــلقىٍكلو   ، (3)أك إعراضان كعبكسان  .  (4) " َوالَلَّ

 ككعظ المرأة الناشز يككف بالرفؽ كالميف دكف تغميظ في القكؿ ، كىي صكرة مف صكر األمر بالمعركؼ ، 

 ، (6)ككني مف الصالحات القانتات الحافظات لمغيب :  ، كمف صكر ذلؾ أف يقكؿ ليا (5)كالنيي عف المنكر 

  ، كأف ييٌددىا بالحرماف(7)"  عما أنت عميو حقان في الطاعة ، كارجعي عميؾ فإٌف لياتقي اهلل ، : أك يقكؿ ليا 

                                                             
كالنككم ،  . 466 ، ص 7 ، ج لسان العرب: ابف منظكر )النٍُّصح كالتٍذكير بالعىكاًقب كبما ييمىيّْف القمب كيرققو : الكعظ  (1)

 ، دار القمـ 89 ، ص 1عبد الغني الدقر، ج : ، تحقيؽ  (لغة الفقو) تحرير ألفاظ التنبيو: يحيى بف شرؼ بف مرم أبك زكريا 
   .( ىػ 1408 ، 1دمشؽ ، ط : 

       .296 ، ص 40 ،  ج الموسوعة الفقيية الكويتية:  كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية الككيتية (2)

:  ، المكتب اإلسبلمي 368 ، ص 7ج ،  روضة الطالبين وعمدة المفتين: يحيى بف شرؼ بف مرم أبك زكريا النككم ،  (3)
    .ط .  ىػػ ، د 1405بيركت ، 

  .   34آية :  سكرة النساء (4)

   .334 ، ص 2ج ،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:  الكاساني(5)

     .322 ، ص 9 ، ج الِفْقُو اْلسَلميُّ وأدلَُّتوُ : الزحيمي  (6)

       . 56 ، ص 5 ، ج التفسير المنير: كالزحيمي  . 73 ، ص 10 ، ج مفاتيح الغيب:  الرازم (7)
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ِتي  : " ـــ عجؾبٔٗ ـــ، لقكؿ اهلل  (1)" بحرمانيا مف النفقة كالكسكة ، كما يباح لو مف ضربيا كىجرىا  َوالَلَّ

كيستحب أف يذكر ليا حديث .  (3) " َواْىُجُروُىنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُىنَّ   َفِعُظوُىنَّ  (2)َتَخاُفوَن ُنُشوَزُىنَّ 

َُ ـــالرسكؿ  َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ تَّى تيٍصًبح  : " ـــ َفٍَّٝ هللاَّ ٍكًجيىا  لىعىنىتيىا اٍلمىبلىًئكىةي حى . (4)" ًإذىا بىاتىًت اٍلمىٍرأىة ىىاًجرىة ًفرىاشى زى

َُ ـــكيقكؿ  َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ كىذا الكعظ   . (5)" أيما امرأة ماتت كزكجيا عنيا راض دخمت الجنة  : " ـــ َفٍَّٝ هللاَّ

 . (6)يككف ببل ىجر كال ضرب ، فمعميا تبدم عذران ، أك تتكب عما كقع منيا بغير عذر 

ذا رأل األب مف ابنتو المتزكجة خطأ فيجب عميو أف يقٌكمو ، كيساعد صيره في حؿ المشكمة ، كليذا        كاإ

 ، (7)ألجؿ زكجيا : أم  (باب مكعظة الرجؿ ابنتو لحاؿ زكجيا ): بٌكب البخارم بابان في صحيحو ، سماه 

 ، كفيو  ـــ سمٟ هللا ػّٕٙب ـــ" حفصة بنت عمر" كذيكر فيو ىجر الٌنبي مف نسائو ، كمنيٌف  أـ المؤمنيف 

ٚعٍُ  ػ١ٍٗ هللا ـــ فٍٝأم حفصة ، أتغاضب إحداكٌف الٌنبي : فدخمت عمى حفصة ، فقمت ليا : " قاؿ عمر 

ـــ قد خبًت كخسرًت ، أفتأمنيف أف يغضب اهلل لغضب رسكلو : فقمت . نعـ :  اليكـ حتى الميؿ ؟ قالت ـــ

                                                             
  .163 ، ص 8، ج  المغني  :قدامة  ابف(1)
  كاألصفياني .417 ، ص 5 ، جلسان العرب: ابف منظكر )ارتفعت عف طاعة الزكج ، كعصتو ، كأىبغضتو :  امرأة ناشز (2)

     ( .493، ص 1 ، ج المفردات في غريب القرآن: 
  .  34آية :  سكرة النساء (3)
ٍكًجيىا   (17رقـ ) ، كتاب النكاح صحيح مسمم:  مسمـ (4)  ، 3611 الحديث  رقـ، (20رقـ )، باب تىٍحًريـً اٍمًتنىاًعيىا ًمٍف ًفرىاًش زى

    .156 ، ص 4ج 
 ،   3862، رقـ الحديث  ( 4رقـ )،  باب حؽ الزكج عمى المرأة  (9رقـ  ) ، كتاب النكاح سنن ابن ماجو:  ابف ماجو  (5)

 .حديث ضعيؼ  : ؽىُ األٌجبٟٔ ػٍٝ ٘زا اٌؾذ٠ش فٟ اٌّز٠ٍخ . 1270 ، ص 2ج 
  .322 ، ص 9 ، ج الِفْقُو اْلسَلميُّ وأدلَُّتوُ :  كالزحيمي   .259 ، ص 3 ، ج مغني المحتاج:  الشربيني (6)
  .279 ، ص 9 ج ، فتح الباري شرح صحيح البخاري :  العسقبلنيابف حجر (7)
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 ، كال تراجعيو في شيء ، ٚعٍُ ـــ ػ١ٍٗ هللا ـــ فٍٝ الٌنبي (1 )، فتيمكي ؟ ال تستكثرمٚعٍُ ـــ  ػ١ٍٗ هللا فٍٝ

 ػ١ٍٗ هللا ـــ فٍٝكال تيجريو ، كسميني ما بدا لؾ ، كال يغرنؾ أف كانت جارتؾ أكضأ منؾ ، كأحب إلى الٌنبي 

 . (2) يريد عائشة ٚعٍُ ـــ

 كعظ نسائو ، ٚعٍُ ـــ ػ١ٍٗ هللا  ـــ فٍٝ    كألىمية كعظ الزكجة في القرآف الكريـ طمب اهلل مف الرسكؿ

ْنَيا َوِزيَنَتَيا َفَتَعاَلْيَن  : " ـــ عجؾبٔٗ ـــقكلو : كمنيا  َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ ُقْل ِْلَْزَواِجَك ِإْن ُكْنُتنَّ ُتِرْدَن اْلَحَياَة الدُّ

ْن ُكْنُتنَّ ُتِرْدَن المََّو َوَرُسوَلُو َوالدَّاَر اآْلِخَرَة َفِ نَّ المََّو َأَعدَّ ِلْمُمْحِسَناِت ِمْنُكنَّ * ُأَمتّْْعُكنَّ َوُأَسرّْْحُكنَّ َسَراًحا َجِميًَل  َواِ 

.   (3)"  َأْجًرا َعِظيًما 

يتمطؼ مع نسائو عند أخطائيف ، كيعالج األمكر بحكمة مف  ٚعٍُ ـــ هللا ػ١ٍٗ ـــ فٍٝ      ككاف الرسكؿ 

ٍسبيؾى ًمٍف : " ، فتقكؿ " صفية " ىي عائشة تصؼ ضرتيا فيا. غير تعنيؼ ؛ ألنو يعرؼ طبيعة النساء  حى

كىذىا  ًفيَّةى كىذىا كى ٍتوي : فىقىاؿى . غىٍيري ميسىدَّدو تىٍعًني قىًصيرىةن : قىاؿى . صى ٍت ًبمىاًء اٍلبىٍحًر لىمىزىجى  . (4)"  لىقىٍد قيٍمًت كىًممىةن لىٍك ميًزجى

كلما أرسمت إحدل أميات المؤمنيف بصحفة فييا طعاـ ، كضربت ضرتيا يد الخادـ  ،  كسقطت الصحفة  ،  

                                                             
   ( .282 ، ص 9س ، ج . ـ  )ال تطمبي منو الكثير مف حكائجؾ :  ال تستكثرم الٌنبي (1)

    .214 سبؽ تخريجو ص (2)

  .29 ػػػػػػػػػ 28آية :  سكرة األحزاب (3)

 ،        4ج ،  4877، رقـ الحديث  (40رقـ )، باب ًفي اٍلًغيبىًة  (42رقـ )، كتاب األدب  داود  أبي سنن :داكد   أبك(4)

  .حديث صحيح  : ؽىُ األٌجبٟٔ ػٍٝ ٘زا اٌؾذ٠ش فٟ اٌّز٠ٍخ . 420ص 
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َُ ـــفجمع النبي  َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ كىذا دليؿ .  ، كدفع  صحفة جديدة  إلييا (1)" غارت أٌمكـ : "  ، كقاؿ ـــ َفٍَّٝ هللاَّ

َُ ـــعمى أف الرسكؿ  َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ  . كاف يتعامؿ مع نسائو بالرفؽ في كعظو كتكجييو كتأديبو ـــ َفٍَّٝ هللاَّ

   كليذا يرل الباحث أٌنو ال بد أثناء كعظ المرأة أف يراعي طبيعتيا ، كأف يتغاضى كيصفح عف بعض 

بمتٍ   ، لضعفيا ككثرة باستقامتيا كأف يرفؽ بيا ، كأف ال يطمع ، االنفعاؿ عمى سرعة أخطائيا ؛ ألنيا جي

استكصكا بالنساء خيران ، فإٌنيف خمقف مف ضمع ، "   :ٚعٍُ ـــ هللا ػ١ٍٗ ـــ فٍٝ   ، لقكؿ الرسكؿ(2)خطئيا 

ٌف أعكج  ٍف تركتو لـ يزؿ أعكج (3)كاإ  .  (4) " شيء في الضمع أعبله ، فإٍف ذىبت تقيمو كسرتو ، كاإ

 

 

 

 .

 

                                                             
   .188سبؽ تخريجو ص  (1)

 ، 10 ، ج مسمم صحيح عمى النووي شرح: كالنككم .  318 ، ص 3ج ،  عمدة القاري شرح صحيح البخاري:  العيني (2)

  . 57ص 

   .226 ص انظر المعنى (3)

  .226سبؽ تخريجو ص  (4)
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:   (1)اليجر : ثانيًا 

ًتًو ؛ ألف ذلؾ مف حقو ، لكف يتكجب  مىى طىاعى     ينبغي عمى الزكج أف يؤدب زكجتو إذا نشزت ، كخرجت عى

ـٍ ييٍجًد اٍلكىٍعظي نفعان  : " ـــ رؼبٌٝ ـــ  ، ًلقىكلو (2)عميو الترتيب كالتدرج ، فبل ينتقؿ إلى ىجر زكجتو إال ًإذىا لى

ِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُىنَّ َفِعُظوُىنَّ َواْىُجُروُىنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُىنَّ   . (3) " َوالَلَّ

كىجر الزكجة  ًفي اآلية السابقة لو عدة  . (4)كاليجر ترؾ المكالمة ، كاإلعراض عند المقاء كااًلٍجًتمىاع       

ًطئىيىا ، أك ترؾ الكبلـ مع الزكجة : أىٍقكىاؿ ، منيا  ف كى تَّى تىٍرًجعى كترضي زكجيا ، عدـ كطء فراش الزكجة كاإ حى

 .  (5)  لزكجتو الزكجغميظ في الكبلـ مع الزكجة مع الجماع  ، أك تكلية ظيرأك الت

                                                             
 ،     5 ، ج لسان العرب: ابف منظكر )المقاطعة كاإلعراض كالترؾ كالتباعد كاالعتزاؿ ، كالقطع ضد الكصؿ  : اليجر  (1)

بيدم   . 250ص     ( .  397ص ، 14ج ،  تاج العروس من جواىر القاموس: كالزَّ

 .125 ،  ص 30ج /   ، 24 ، ص 10 ، ج الموسوعة الفقيية الكويتية:  كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية الككيتية (2)

  . 34آية :  سكرة النساء (3)

: كالخطابي ، حمد بف محمد بف إبراىيـ أبك سميماف   . 557 ، ص 5 ، ج النياية في غريب الحديث واْلثر:  ابف األثير (4)

ىػ ،      1402مكة المكرمة ، :  ، جامعة أـ القرل 342 ، ص 2ج  عبد الكريـ إبراىيـ العزباكم ،:  ، تحقيؽ غريب الحديث

  . 497  ، ص10 ، ج فتح الباري شرح صحيح البخاري :  العسقبلنيابف حجرك. ط . د 

كابف العربي ، القاضي محمد بف عبد اهلل أبك بكر  . 314 ػػػ 304 ، ص 8، ج  جامع البيان في تأويل القرآن :  الطبرم(5)

،    ـ 2003/   ىػػ 1424 ، 3بيركت ، ط : محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العممية :  ، تعميؽ أحكام القرآن: المالكي 

   .533  ، ص 1ج 
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 ، كيؤيد ىذا القكؿ الحسف (1)     كالقكؿ الحسف في ذلؾ ىك اإلعراض عف فراش الزكجة ، كعدـ كطئو ليا 

: ما يمي 

المقاطعة كالتباعد ، كترؾ المكالمة ، كاإلعراض عند :  المعنى المغكم كاالصطبلحي لميجر يعني :اْلول 

ـــ ػض ٚعً ـــ           كفي قىٍكلو  . (2)ككذلؾ المرأة ال يمكف ىجرىا إال بترؾ مضاجعتيا . المقاء كااًلٍجًتمىاع 

اًجًع  ) كىيفَّ ًفي اٍلمىضى كىاٍىجيري
  .  (4)كناية عف عدـ قربيف  : ( (3)

 . (5)أكثر إيبلمان ليا ، كىك مف أسباب رجكعيا كصبلحيا  زكجتو التي تحبو فراش ؿ ىجراف الزكج:الثاني 
 

 اليجر غايتو عند العمماء شير، كيككف ذلؾ دكف الدخكؿ عمى الزكجة كالكبلـ معيا ، كىذا ما فعمو :الثالث 

، حيث اعتزليٌف ألجؿ حديث أسره إلى حفصة ، فأفشتو إلى  مع نسائو ـــ فٍّٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـــالٌنبي 

 . (7)كليس أدؿ عمى ذلؾ مف نزكؿ آية التحريـ  . (6)" ما أنا بداخؿ عمييف شيران : " عائشة ، ككاف قد قاؿ 

                                                             
    .171 ، ص 5، ج  الجامع ْلحكام القرآن:  القرطبي (1)

   .171 ، ص 5س ، ج .  ـ (2)

  ( . 534 . 390 ، ص 3 ، ج معجم مقاييس المغة: ابف فارس  )مكاضع الضجكع كالنـك عمى األرض :  المضاجع (3)

   .536، ص  1 ، ج المفردات في غريب القرآن : األصفياني (4)

  .172 ، ص 5، ج  الجامع ْلحكام القرآن:  القرطبي (5)

، رقـ  (26رقـ ) باب الغرفة كالعمية المشرفة في السطكح كغيرىا ،  (51رقـ ) ، كتاب المظالـ صحيح البخاري:  البخارم (6)
   .871 ، ص 2 ، ج 2336الحديث  

   .187، ص 18 ، ج القرآن ْلحكام لجامعا:  القرطبي (7)
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: كيشترط عمى الزكج الذم يؤدب زكجتو باليجر التدرج في ذلؾ بما يمي 
 

:     اليجران بالكَلم المين : أوًًل 

 ، أك يخٌكفيا (1)     إذا نشزت المرأة ، كلـ ينفع معيا الكعظ فيحؽ لمزكج أف يغمظ ليا بالقكؿ دكف الجماع 

رىىا (2)بما يباح لو مف الضرب  الَّ ىىجى تىرًؾ الًجمىاع ، فىًإٍف تىرىكىت كىاًإ  ، كىااًلعًتزىاؿ عنيا ، كى
 ؛ ألف القصد مف (3)

 ، كفيو تكبيخ كتقريع ليا ، بحيث يككف ذلؾ (4)التخكيؼ باليجر كاالعتزاؿ عنيا لىعىؿَّ نىٍفسىيىا الى تىٍحتىًمؿي اٍليىٍجرى 

  .  (5)سابقان لمرحمة اليجر 
 

:  اليجر يكون َفْوَق َثََلٍث لغرض شرعي : ثانيًا 

صبلح دينيا  ث بقصد ردعيا عف المعصية ، كاإ  ، كىذا ما (6)    يجكز لمزكج ىجر الزكجة فىكؽى ثىبلى

َُ ـــاستيخمص مف ىجر النبي  َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ .  ، كاعتزالو لنسائو شيران بسبب إفشاء األسرار  ـــ َفٍَّٝ هللاَّ

:  أن ًل يكون اليجر في خارج البيت : ثالثًا 

، فبل يتحكؿ عنيا ، أك ال   في خارج البيت بيت الزكجية ، كال يجكز أف ييجرىا   لمزكج أٍف ييجر زكجتو في 

                                                             
 . 691 ، ص 2 ، ج كتاب تفسير القرآن:   كابف المنذر . 306 ، ص 8، ج  جامع البيان في تأويل القرآن :  الطبرم(1)
 .    301 ، ص 9 ج ، فتح الباري شرح صحيح البخاري :  العسقبلنيابف حجرك
(2)

 .       163 ، ؿ 8، ط  انًغُي  :لذاِخ  اثٓ

(3)
   .334 ، ؿ 2ط  ، تذائع ان ُائع في ذشذية انششائع:  اٌىبعبٟٔ 

(4)
 .ٔفظ اٌغضء ٚاٌقفؾخ ط ،  . َ  

(5)
 ، دار ابف الجكزم وًلية التأديب لمزوجة والولد والتمميذ والعبد في الفقو اْلسَلمي: صالح ، إبراىيـ بف صالح بف إبراىيـ  

              .345ص ،  ىػػ  1428 ، 1السعكدية ، ط : لمنشر كالتكزيع 

(6)
 ، 2ج  ، اإللُاا في ؼم أنفاظ أتي شعاا: ٚاٌؾشث١ٕٟ  . 239 ، ؿ 3 ، ط أعُ  انًطانة ششغ سوض انطانة:  اٌغ١ٕىٟ 

   .432ص 
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َُ ـــ ، لقكؿ الرسكؿ (1)يحكليا إلى دار أخرل  َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ٍر ًإالَّ في اٍلبىٍيًت  : " ـــ َفٍَّٝ هللاَّ   .(2)" كىالى تىٍيجي

: ضرب الزوجة : ثالثًا 

  الضرب ىك آخر أسمكب مف األساليب التي  يستخدميا الزكج في تأديب زكجتو الناشز، كىك مشركع ، 

ِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُىنَّ َفِعُظوُىنَّ َواْىُجُروُىنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُىنَّ  : " ـــ ػض ٚعً ـــلقكؿ اهلل  . (3) " َوالَلَّ

 . (4)فالضرب  في اآلية ىك ألجؿ التأديب كاإلصبلح ، كىك الذم ال يكسر عظمان ، كال يشيف جارحة 

     

:  كيشترط عمى الزكج الذم يريد تأديب زكجتو بالضرب مراعاة ما يمي 
 

:  تعميق السوط : اْلول 

 ، (5)  ينبغي عمى الزكج أف يعمؽ السكط أماـ زكجتو الناشز قبؿ ضربيا ؛ كذلؾ ألجؿ تأديبيا كتخكيفيا 

  .(6)" عٌمقكا السكط حيث يراه أىؿ البيت ، فإنو أدب ليـ  : " ٚعٍُ ـــ ػ١ٍٗ هللا ـــ فٍٝلقكؿ الرسكؿ 

                                                             
 . 141 ، ص 3ج ،   سبل السَلم: الصنعاني ك. 127 ، ص 6 ، ج عون المعبود:  العظيـ آبادم (1)
ٍكًجيىا  (12رقـ )كتاب النكاح  ، داود أبي سنن :داكد   أبك(2) مىى زى ؽّْ اٍلمىٍرأىًة عى ،    2144، رقـ الحديث  (42رقـ )، باب ًفى حى

 . حديث حسف صحيح  : ؽىُ األٌجبٟٔ ػٍٝ ٘زا اٌؾذ٠ش فٟ اٌّز٠ٍخ . 210 ، ص 8ج 

  .  34آية :  سكرة النساء (3)

   .172 ، ص 5، ج  الجامع ْلحكام القرآن:  القرطبي (4)
 ، 1ط  ،  455 ، ص 6 ،  ج حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع:  ابف قاسـ ، عبد الرحمف بف محمد النجدم (5)

  .ـ .  ىػ ، د 1397

  .217 سبؽ تخريجو ص (6)
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:  التدرج في العقاب : الثاني 

ينبغي عمى الزكج أف ال يضرب زكجتو الناشز إال بعد فشؿ األساليب التي ذيكرت في السابؽ ، ثـ التدرج      

: كىناؾ أساليب لتأديب الزكجة يمكف استخداميا ما بيف اليجر كالضرب ، كىي ما يمي . معيا في العقاب 

: حرماف الزكجة مف بعض حقكقيا .1

 ، أك زيارة (2) ، أك الخدمة (1)الحرماف مف النفقة :   يحؽ لمزكج أف يؤدب زكجتو الناشز بالحرماف ، كمنيا 

 . (3)أىميا ، أك صديقاتيا ، أك نحك ذلؾ مف عدـ تحقيؽ الرغبات ؛ لعميا ترجع عف نشكزىا 

: إخراج المرأة مف بيتيا إذا أتت بفاحشة . 2

    مف حؽ الزكج إخراج زكجتو مف بيتو إذا استطالت عمى زكجيا كأىمو ، كأتت بفاحشة القكؿ ، أك الفعؿ ، 

فالفاحشة في ىذا المكضع ىي  . (4) " َوًَل َيْخُرْجَن ِإًلَّ َأْن َيْأِتيَن ِبَفاِحَشٍة ُمَبيَّْنةٍ  : " ـــ عجؾبٔٗ ـــكما في قكلو 

كؿ معصية كأمر قبيح تعٌدل فيو حٌده ، كالزنا كالسرقة كالبذاء كالشتائـ عمى أقارب الزكج ، كخركجيا متحٌكلة 

عف منزليا الذم يمزميا أف تعتٌد فيو منو ، فممزكج إخراجيا مف بيتو بسبب تمؾ الفاحشة ، فإذا نشزت كعصت  

                                                             
  . 473 ، ص 5ج ،  كشاف القناع عن متن اْلقناع :  البيكتي(1)

   .329 ، ص 5ج ،   المبسوط :السرخسي  (2)

 ، دار ابف الجكزم وًلية التأديب لمزوجة والولد والتمميذ والعبد في الفقو اْلسَلمي:  صالح ، إبراىيـ بف صالح بف إبراىيـ (3)

   .379ص ،  ىػػ  1428 ، 1السعكدية ، ط : لمنشر كالتكزيع 

  .1آية :  سكرة الطبلؽ (4)
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ذا أراد إخراج المرأة  مف (1)المرأة عند ذلؾ يجكز لمزكج أف يطمقيا عمى ىذا الناشز ، فتتحكؿ عف بيتو   ، كاإ

رجاعيا  فبل ينكم الطبلؽ ، فإف قاؿ ليا  ناكيان الطبلؽ " الحقي بأىمؾ : " منزلو كطردىا منو بنية إصبلحيا كاإ

  . (2) ، فإنيا تككف حينئذ طالقة ـــ ٚ٘زا ٠قٍؼ وٕب٠خ ِٓ اٌضٚط ـــ

: الضرب بيدف اْلصَلح  : الثالث 

كليس أدؿ . (3)   ينبغي عمى الزكج أف يككف ىدفو مف ضرب زكجتو الناشز إصبلحيا ، كليس االنتقاـ منيا 

ٍغث ، ككاف ذلؾ ألجؿ ـــ رؼبٌٝ ـــ أل٠ٛة ـــ ػ١ٍٗ اٌغالَ ـــعمى ذلؾ مف إرشاد اهلل   في ضرب زكجتو  بالضّْ

 (5)َوُخْذ ِبَيِدَك ِضْغثًا  : " ـــ رؼبٌٝ ـــ ، لقكلو (4)اإلصبلح كالتقكيـ ، كليس اإلذالؿ ، كىك أقرب إلى طاعتيا 

قياميا عمى العبادة ، فإذا أصٌرت كتعٌمدت ترؾ  : كمف األمكر التي تصمح المرأة  . (6) "َفاْضِرْب ِبِو َوًَل َتْحَنْث 

                                                             
   .156 ، ص 18، ج  الجامع ْلحكام القرآن: القرطبي ك.  440 ، ص 23، ج  جامع البيان في تأويل القرآن :  الطبرم(1)

 ،     3 ، ج زاد المعاد في ىدي خير العباد: كابف قيـ الجكزية   . 272 ، ص 198 ، ص 8 ج ، المغني  :قدامة  ابف(2)

    .319 ، ص 583ص 

وًلية التأديب لمزوجة والولد والتمميذ والعبد في الفقو : كصالح  . 172 ، ص 5، ج  الجامع ْلحكام القرآن:  القرطبي (3)
   .422ص ،  اْلسَلمي

   .2202 ، ص 19ج ،  تفسير الشعراوي: الشعراكم  (4)

ٍطبييىا ًبيىاًبًسيىا :  الضغث (5) ًشيشو كنحكه قدر ًمٍؿءي اٍلكىؼّْ ، اختمط رى ةي مف حى  ،        2 ، ج لسان العرب: ابف منظكر )قىٍبضى

بيدم  . 362 ، ص 2 ، ج المصباح المنير: كالفيكمي  . 163ص   ، 31ج ،  تاج العروس من جواىر القاموس: كالزَّ

  . ( 512ص

   .45آية : سكرة ص  (6)
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الفرائض كالصبلة كالصياـ كالغسؿ كغيرىا مف الكاجبات الدينية ، فيجكز لمزكج أف يؤدبيا بالضرب أف 

 .  (1)تعمدت تركيا 

:  مراعاة المشاعر ومواضع الضرب  : الرابع 

 ، ألنو مجمع المحاسف ، (2)    ينبغي أثناء الضرب أىٍف ال يككف في مكاضع خطرة  ، كأف ييتىكقَّى ًفيو الكىجو 

ال يجمد أحدكـ  : " وسلم ـــ علٌه هللا ـــ صلى ، ليذا قاؿ الرسكؿ (3)كأف ال يككف في مكضع كاحد عمى بدنيا 

 . (4)" امرأتو جمد العبد ، ثـ يجامعيا في آخر اليكـ 

 لنا في قصص القرآف الكريـ ما كاف بيف ـــ رؼبٌٝ ـــ  كمف أجؿ حؿ المشاكؿ الزكجية فقد ذكر اهلل     

 أف ـــ رؼبٌٝ ـــأيكب ػػػػػػػػ عميو السبلـ ػػػػػػػػ كبيف زكجتو ، حيث حمؼ أف يضربيا مائة جمدة ، فأرشده اهلل 

 ، كما (5)يضرب زكجتو مائة عكد مف عشب الكؤل بقبضة ًمٍؿءي اٍلكىؼّْ ، ليبر في اليميف التي حمؼ بيا عمييا 

كىذا  دليؿ  عمى جكاز  ضرب   . (6) "َوُخْذ ِبَيِدَك ِضْغثًا َفاْضِرْب ِبِو َوًَل َتْحَنْث  : " ـــ رؼبٌٝ ـــفي قكلو 

ٍغث اإلصبلح كالتقكيـ ، كليس اإلذالؿ ، كىك أقرب   الزكجة ضربان غير مبرح  ؛ ألف القصد مف الضرب بالضّْ
                                                             

  . 455 ، ص 6 ، ج حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع:  ابف قاسـ (1)
   . 455 ، ص 6س ، ج .   ـ (2)
  .  252 ، ص 2، ج نظم الدرر في تناسب اآليات والسور:  البقاعي (3)
 ، 4908، رقـ الحديث  (92رقـ )،  باب ما يكره مف ضرب النساء  (70رقـ )كتاب النكاح    ،البخاري صحيح  : البخارم(4)

   .1997، ص 5ج 
  . 214 ، ص  21، ج  جامع البيان في تأويل القرآن :  الطبرم(5)
   .45آية : سكرة ص  (6)
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   .(1)إلى طاعتيا 

   كيخمص الباحث أٌف المرأة إذا أخطأت ، أك نشزت ينبغي عمى الزكج التدرج معيا في التكجيو كالتأديب 

حسب طبيعتيا ، فيبدأ معيا بالكعظ ، ثـ اليجر ، كأخيران الضرب غير المبرح ؛ ألف بعض النساء قد تنزجر 

ًشيشو )بكممة ، أك بيجر ، أك بضربة كقبضة الضغث  التي ضرب بيا أيكب زكجتو ليبر بيمينو ، فإذا  (الحى

كيرل الباحث أف األكلى أف ال يمجأ الزكج إلى . انزجرت لـ تجز الزيادة ؛ ألف األذية مفسدة ينبغي درؤىا 

 ػػػػػػػػػ ، كما  صمى اهلل عميو كسمـالضرب ، بؿ يكتفي بالتيديد كالتمكيح بو ، كيصبر كيتحمؿ اقتداء بالنبي ػػػػػػػػ

رىبى رىسيكؿي المًَّو ػػػػػػػػ: "  ، أنيا قالت ـــ  سمٟ هللا ػٕٙب ـــجاء في حديث عائشة    صمى اهلل عميو كسمـمىا ضى

اًدمنا كىالى اٍمرىأىةن قىطُّ  .   (2)" ػػػػػػػػػ  خى

 

 

 

 

 

 

                                                             
   .2202 ، ص 19ج ،  تفسير الشعراوي: الشعراكم  (1)

 ، 4ج  ، 4788، رقـ الحديث  (5رقـ ) النساء  بيف القسـ في ، باب (12رقـ )، كتاب النكاح   داود أبي سنن :داكد   أبك(2)

 .صحيح  حديث : ؽىُ األٌجبٟٔ ػٍٝ ٘زا اٌؾذ٠ش فٟ اٌّز٠ٍخ . 396ص 
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الخاتمة  

:   الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات ، كبعد 

بحمد اهلل كتكفيقو ، " مفيكـ األبكة في القصص القرآني كأثره عمى األسرة كالمجتمع "  فقد انتيى البحث في 

: كبعد ىذا الجيد المتكاضع  فقد تكصؿ الباحث مف خبللو كخمص إلى النتائج كالتكصيات اآلتية 

:     النتائج  

المادم ال ينتيي عند حدكًد التناسؿ ، كال تكفيًر الغذاًء في القصص القرآني إٌف مفيكـ األبكة  .1

 .الغذاء الركحي الضركرم ألركاحيـ كقمكبيـ  ، بؿ يتعدل ذلؾ إلى تكفيًر الضركرم ألبداف األكالد

مكانة األب في األسرة المسممة تعني الرئاسة ، كالرعاية ، كالطاعة في غير معصية ، كاالحتراـ    .2

 .لو ، كااللتزاـ بكافة حقكقو حيان كميتان 

 .األب المسمـ لو مقكمات ، حيث تشمؿ القدكة كالرحمة كالمخالطة كالحكمة كالدعاء كالصبلح  .3

إدراؾ اآلباء مسؤكلياتيـ العظيمة تجاه أكالدىـ في دعكتيـ إلى االلتزاـ بديف اهلل ، كحرصيـ عمى  .4

 .ىدايتيـ ، كتكفير البيئة الصالحة ليـ 

 .عاطفة األبكة ضركرة تربكية إلنشاء الذرية الصالحة ، كتككيف األسرة المسممة  .5

طمب الذرية فطرة في النفس اإلنسانية ، كينبغي عمى األب أف يطمب مف اهلل الذرية الصالحة التي  .6

 .  ، كتعينو عميو ـــ رؼبٌٝ ـــتمتـز بأمر اهلل 

دكر األب المسمـ يبدأ باختيار الزكجة الصالحة لو ، كما يختار البنتو الزكج الصالح ، كالبنو الزكجة  .7

 .الصالحة 
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 .  ، كتكفيؽ منو  ـــ رؼبٌٝ ـــصبلح اآلباء يجعؿ األكالد كاألمكاؿ في حرز مف اهلل .8

األب المسمـ لو حقكؽ تتعمؽ بالبر أثناء الحياة كالطاعة كالنفقة ، كحقكؽ تتعمؽ بالبر بعد المكت  .9

 .كالدعاء  كالصدقة كاالستغفار 

 :  في القصص القرآني تقكـ عمى أصكؿ ثبلثة  قمسؤكلياتكاألب المسمـ دكر  .10

  تدعك إلى اإليماف كمراقبة اهلل : األصكؿ العقائدية. 

  خراج الصدقات ، كالدعاء ، كاألمر بالمعركؼ : األصكؿ التعبدية تدعك إلى الشكر ، كالصبلة ، كاإ

 .كالنيي عف المنكر ، كاإلخبلص 

  تدعك إلى الصبر،  كالتكاضع ، كخفض الصكت ، كالعدؿ كالشكرل ، كالتعاكف : األصكؿ األخبلقية

االختيار الصحيح لمزكج عمى البر ، ككتماف السر، كالتشجيع كالثقة بالنفس ، كمساعدة األكالد في 

 .الصالح ، كالزكجة الصالحة ، كاتباع الرسكؿ كأىؿ اإليماف كمصاحبتيـ 

ينبغي عمى األب المسمـ استخداـ األساليب التربكية الصحيحة ، كالكصايا الدينية الشاممة مف أجؿ  .11

 .تكجيو األكالد كأميـ كتأديبيـ  
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التوصيات   

تكصية عمماء التربية المسمميف ببناء األسس التربكية المعاصرة كاستقائيا مف كحي القرآف الكريـ  .1

. كقصصو 

تدريس مفاىيـ األبكة كمكانة األب كدكره كمسؤكلياتو ككاجباتو كاألساليب كالكسائؿ الصحيحة التي  .2

ينبغي عميو اتباعيا في تعاممو مع أىمو كأسرتو ، كتأديبو ليـ في البيكت كالمؤسسات األسرية 

. كالمدارس كالجامعات كالمساجد ككسائؿ اإلعبلـ ؛ مف أجؿ العمؿ عمى بناء جيؿ القرآف مف جديد 

تكصية اآلباء كالمربيف بضركرة تعميـ األكالد كتدريسيـ أصكؿ العقيدة كالعبادة كاألخبلؽ مف الصغر؛  .3

 .حتى ينشأكا عمييا 

سمفنا  لنا قدمو الذم الفكرم باإلنتاج ربطيا مع اإلعبلـ كسائؿ في األطفاؿ برامج التكصية بتفعيؿ .4

 . في تربيتيـ لؤلطفاؿ  الصالح

 األسرالتكصية بفتح مراكز لئلصبلح األسرم لمعالجة الخبلفات األسرية ، كاإلبقاء عمى تماسؾ  .5

  . المسممة

تكصية رب األسرة باستخداـ األساليب كالكسائؿ اإلسبلمية المتدرجة في التعامؿ مع األكالد    .6

 . كالزكجة ، كأف يككف القدكة الحسنة ليـ مف أجؿ إصبلحيـ 

مساعدة األكالد في االختيار الصحيح لؤلزكاج عمى أسس إيمانية مف أجؿ بناء تكصية اآلباء ب .7

 .شخصية األبكٍيف 

متابعة األكالد ، كمساعدتيـ في االختيار الصحيح لؤلصحاب الصالحيف مف أجؿ ب تكصية اآلباء .8

 .تجنبيـ قرناء السكء 
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مسارد الرسالة 

مسرد اآليات الكريمة : أوًًل 

 السورة اآلية رقم اآلية الصفحة

ـى  6 176 رىاطى اٍلميٍستىًقي  سكرة الفاتحة اٍىًدنىا الصّْ

2/169/172/175 

ٍيره  221 ىمىةه ميٍؤًمنىةه خى تَّى ييٍؤًمفَّ كىألى كا اٍلميٍشًركىاًت حى كىالى تىٍنًكحي
تَّى  كا اٍلميٍشًرًكيفى حى ـٍ كىالى تيٍنًكحي بىٍتكي لىٍك ى أٍعجى ًمٍف ميٍشًركىةو كى
ـٍ أيكلىًئؾى  بىكي لىٍك أىٍعجى ٍيره ًمٍف ميٍشًرؾو كى لىعىٍبده ميٍؤًمفه خى ييٍؤًمنيكا كى

 سكرة البقرة يىٍدعيكفى ًإلىى النَّارً 

18/54/136 
لىوى آبىاًئؾى  133 مىا تىٍعبيديكفى ًمٍف بىٍعًدم قىاليكا نىٍعبيدي ًإلىيىؾى كىاًإ

اؽى  ٍسحى ٍسمىاًعيؿى  كىاًإ ـى  كىاًإ  ًإٍبرىاًىي

 أىٍف تىًضؿَّ ًإٍحدىاىيمىا فىتيذىكّْرى ًإٍحدىاىيمىا اأٍليٍخرىل 282 30 

تيييفَّ  233 31/203/204  ًكٍسكى ٍكليكًد لىوي ًرٍزقيييفَّ كى مىى اٍلمى كؼ كىعى  ًباٍلمىٍعري

اًعميؾى ًلمنَّاًس ًإمىامنا 124 21   ًإنّْي جى

 كليف مثؿ الذم عمييف بالمعركؼ 228 221 

ٍكلىٍيًف كىاًممىٍيفً  233 203  دىىيفَّ حى  كىاٍلكىاًلدىاتي ييٍرًضٍعفى أىٍكالى

ـٍ  216 51  ٍيره لىكي  كىعىسىى أىٍف تىٍكرىىيكا شىٍيئنا كىىيكى خى
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يىاـ 183 42 ـي الصّْ مىٍيكي  كيًتبى عى

 21/62/88/ 

101/147/211 

ٍسمىاًعيؿي  127 ـي اٍلقىكىاًعدى ًمفى اٍلبىٍيًت كىاًإ ٍذ يىٍرفىعي ًإٍبرىاًىي  كىاًإ

ٍيرنا كىًثيرنا 269 186  ٍف ييٍؤتى اٍلًحٍكمىةى فىقىٍد أيكًتيى خى مى  كى

ةً  45 80/113/119  بلى ٍبًر كىالصَّ  كىاٍستىًعينيكا ًبالصَّ

 

121 
نىٍقصو ًمفى  157ػػػػػ155 ٍكًؼ كىاٍلجيكًع كى ـٍ ًبشىٍيءو ًمفى اٍلخى نَّكي لىنىٍبميكى كى

 اأٍلىٍمكىاًؿ كىاأٍلىٍنفيًس كىالثَّمىرىاتً 

ٍغًربً  177 155  ٍشًرًؽ كىاٍلمى ـٍ ًقبىؿى اٍلمى لُّكا كيجيكىىكي  لىٍيسى اٍلًبرَّ أىٍف تيكى

 أيكلىًئؾى يىٍدعيكفى ًإلىى النَّارً  221 2/169/172/175 

 أىٍنًفقيكا ًمٍف طىيّْبىاًت مىا كىسىٍبتيـٍ  267 205 

 سكرة آؿ عمراف ىىٍب ًلي ًمف لَّديٍنؾى ذيرّْيَّةن طىيّْبىةن  38 25/88/195 

ٍيرً  104 94/99 ـٍ أيمَّةه يىٍدعيكفى ًإلىى اٍلخى ٍلتىكيٍف ًمٍنكي  كى

ٍكًلؾى  159 145  كا ًمٍف حى ٍنفىضُّ ًميظى اٍلقىٍمًب الى لىٍك كيٍنتى فىظِّا غى  كى

ـٍ ًفي اأٍلىٍمرً  159 141/145  شىاًكٍرىي  كى

ًف اٍستىطىاعى ًإلىٍيًو سىًبيبلن  97 43  مىى النَّاًس ًحجُّ اٍلبىٍيًت مى ًلمًَّو عى  كى
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ـٍ ًمٍف نىٍفسو كىاًحدىةو  1 1 مىقىكي ـي الًَّذم خى  سكرة النساء يىا أىيُّيىا النَّاسي اتَّقيكا رىبَّكي

ـٍ  11 2 ًدكي ـي المَّوي ًفي أىٍكالى  ييكًصيكي

مىى  النّْسىاءً  34 30  اؿي قىكَّاميكفى عى  الرّْجى

ٍنبً  36 46  اًحًب ًباٍلجى  كىالصَّ

ديقىاًتًيفَّ ًنٍحمىةن  4 223   كىآتيكا النّْسىاءى صى

ٍيتيـٍ ًبوً  24 223  ـٍ ًفيمىا تىرىاضى مىٍيكي نىاحى عى  كىالى جي

   فىمىا اٍستىٍمتىٍعتيـٍ ًبًو ًمٍنييفَّ فىآتيكىيفَّ أيجيكرىىيفَّ  24 223 

ديقىاًتًيفَّ  4 223   كىآتيكا النّْسىاءى صى

كؼً  19 226  كىيفَّ ًباٍلمىٍعري  كىعىاًشري

ٍنتيـٍ  147 73  ـٍ ًإٍف شىكىٍرتيـٍ كىآمى  مىا يىٍفعىؿي المَّوي ًبعىذىاًبكي

ٍكقيكتنا 103 174  مىى اٍلميٍؤًمًنيفى ًكتىابنا مى ةى كىانىٍت عى بلى  ًإفَّ الصَّ

دُّكا اأٍلىمىانىاًت ًإلىى أىٍىًميىا 59ػػػػ58 139  ـٍ أىٍف تيؤى  ًإفَّ المَّوى يىٍأميريكي

ٍيرى ًفي كىًثيرو ًمٍف نىٍجكىاىيـٍ  114 162   الى خى

افيكفى نيشيكزىىيفَّ فىًعظيكىيفَّ  34 229/230/233/236  ًتي تىخى  كىالبلَّ

 

59 
نىاحه ًفيمىا  93 اًت جي اًلحى ًمميكا الصَّ مىى الًَّذيفى آمىنيكا كىعى لىٍيسى عى

 سكرة المائدة طىًعميكا
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ـي المَّوي كىرىسيكليوي كىالًَّذيفى آمىنيكا 55 86 ًليُّكي  إٌنما كى

مىى اٍلكىاًفًريفى  54 126  مىى اٍلميٍؤًمًنيفى أىًعزَّةو عى  أىًذلَّةو عى

مىى اٍلًبرّْ كىالتٍَّقكىل 2 147/167  نيكا عى تىعىاكى  كى

ـي اٍقتىًدهٍ  90 1/210   سكرة األنعاـ أيكلىًئؾى الًَّذيفى ىىدىل المَّوي فىًبييدىاىي

ـٍ  151 106 مىٍيكي ـٍ عى ـى رىبُّكي رَّ  قيٍؿ تىعىالىٍكا أىٍتؿي مىا حى

ـٍ ًبظيٍمـو  82 57  ـٍ يىٍمًبسيكا ًإيمىانىيي لى  الًَّذيفى آمىنيكا كى

لىٍك كىافى ذىا قيٍربىى 152 191  ذىا قيٍمتيـٍ فىاٍعًدليكا كى  كىاًإ

لىٍك أىفَّ أىٍىؿى اٍلقيرىل آمىنيكا كىاتَّقىٍكا 96 57   سكرة األعراؼ كى

ٍينىاهي كىأىٍىمىوي ًإالَّ اٍمرىأىتىوي كىانىٍت ًمفى اٍلغىاًبًريفى  83 72  فىأىٍنجى

ٍسنىى 137 121  تىمٍَّت كىًممىتي رىبّْؾى اٍلحي  كى

كهي كىاتَّبىعيكا النُّكرى  157 179  ري نىصى كهي كى ري  فىالًَّذيفى آمىنيكا ًبًو كىعىزَّ

ًميعنا مىا أىلٍَّفتى بىٍيفى قيميكًبًيـٍ  63 58   لىٍك أىٍنفىٍقتى مىا ًفي اأٍلىٍرًض جى

ًف اتَّبىعىؾى ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى  64 181  مى ٍسبيؾى المَّوي كى  يا أىيُّيىا النًَّبيُّ حى

 

78/85 
ـٍ ًفي  11 ةى كىآتىكيا الزَّكىاةى فىًإٍخكىانيكي بلى فىًإٍف تىابيكا كىأىقىاميكا الصَّ

 سكرة التكبة الدّْيفً 

40 

دىىىا  114 ٍكًعدىةو كىعى ٍف مى ـى أًلىًبيًو ًإالَّ عى مىا كىافى اٍسًتٍغفىاري ًإٍبرىاًىي كى
 ًإيَّاهي 
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ٍف آمىفى ًبالمَّوً  18 79  ًإنَّمىا يىٍعميري مىسىاًجدى المًَّو مى

مىٍييىا 60 82/86  دىقىاتي ًلٍمفيقىرىاًء كىاٍلمىسىاًكيًف كىاٍلعىاًمًميفى عى  ًإنَّمىا الصَّ

ـٍ أىٍكًليىاءي بىٍعضو  71 99  يي  كىاٍلميٍؤًمنيكفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بىٍعضي

اًدًقيفى  119 152  كيكنيكا مىعى الصَّ  يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اتَّقيكا المَّوى كى

ٍف ًإفَّ المَّوى مىعىنىا 40 63   الى تىٍحزى

بدَ  84 41  َِ  ُْ ُْٕٙ ِِ ًِّ َػٍَٝ أََؽٍذ  اَل رَُق ا َٚ  أَثَذًا

ـٍ قىتىره كىالى ًذلَّةه  26 66   سكرة يكنس كىالى يىٍرىىؽي كيجيكىىيي

22/23 
ٍعًزؿو يىا بينىيَّ اٍركىٍب مىعىنىا كىالى  42 كىافى ًفي مى نىادىل نيكحه اٍبنىوي كى كى

 سكرة ىكد تىكيٍف مىعى اٍلكىاًفًريفى 

نىادىل نيكحه رىبَّوي فىقىاؿى رىبّْ ًإفَّ اٍبًني ًمٍف أىٍىًمي 45 22  كى

بىؿو يىٍعًصميًني ًمفى اٍلمىاءً  43 53   قىاؿى سىآًكم ًإلىى جى

 

55/178 
ٍف  40 ٍيًف اثٍنىٍيًف كىأىٍىمىؾى ًإالَّ مى ٍكجى قيٍمنىا اٍحًمٍؿ ًفييىا ًمٍف كيؿٍّي زى

مىٍيًو اٍلقىٍكؿي   سىبىؽى عى

اًلحو  46 56   قىاؿى يىا نيكحي ًإنَّوي لىٍيسى ًمٍف أىٍىًمؾى ًإنَّوي عىمىؿه غىٍيري صى

 كىاٍمرىأىتيوي قىاًئمىةه  71 149 

ـٍ أيكليك بىًقيَّةو  117ػػػػ116 98  كًف ًمٍف قىٍبًمكي  فىمىٍكالى كىافى ًمفى اٍلقيري
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يىٍعقيكبى  38 19 اؽى كى ٍسحى ـى كىاًإ  سكرة يكسؼ كىاتَّبىٍعتي ًممَّةى آبىاًئي ًإٍبرىاًىي

مىى اٍلعىٍرشً  100 17 ٍيًو عى فىعى  أىبىكى  كىرى

كهي أىحىبُّ ًإلىى أىًبينىا ًمنَّا  22/135/139   لىييكسيؼي كىأىخي

ًميؿه  83 154/187/213 /115  ٍبره جى ـٍ أىٍمرنا فىصى ـٍ أىٍنفيسيكي لىٍت لىكي  قىاؿى بىٍؿ سىكَّ

كىذىًلؾى يىٍجتىًبيؾى رىبُّؾى  6 114/143/166/209   كى

ًميعنا 83 115/154  ـٍ جى  عىسىى المَّوي أىٍف يىٍأًتيىًني ًبًي

 قىاليكا يىا أىبىانىا اٍستىٍغًفٍر لىنىا ذينيكبىنىا 98ػػػ97 116 

مىٍينىا 92 116   قىاليكا تىالمًَّو لىقىٍد آثىرىؾى المَّوي عى

ـٍ ًمفى اٍلبىٍدكً  100 117  اءى ًبكي  كىجى

مىى كىٍجًو أىًبي 93 117   اٍذىىبيكا ًبقىًميًصي ىىذىا فىأىٍلقيكهي عى

 قىاؿى رىبّْ السٍّْجفي أىحىبُّ ًإلىيَّ ًممَّا يىٍدعيكنىًني ًإلىٍيوً  33 121 

ا 9 135  كهي أىٍرضن  اٍقتيميكا ييكسيؼى أىًك اٍطرىحي

ًتؾى  5 135/143/157  مىى ًإٍخكى ٍؤيىاؾى عى  قىاؿى يىا بينىيَّ الى تىٍقصيٍص ري

ٍكًح المَّوً  كىالى  87 136   تىٍيأىسيكا ًمٍف رى

قىةو  67 136  ميكا ًمٍف أىٍبكىابو ميتىفىرّْ ميكا ًمٍف بىابو كىاًحدو كىاٍدخي  الى تىٍدخي

دى عىشىرى كىٍككىبنا 4 157/163/ 143   يىا أىبىًت ًإنّْي رىأىٍيتي أىحى
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مىى آًؿ يىٍعقيكبى   143/166 مىٍيؾى كىعى ُـّ ًنٍعمىتىوي عى ييًت  كى

مىحى ًمٍف آبىاًئًيـٍ  33 110/118  مىٍف صى ميكنىيىا كى ٍدفو يىٍدخي نَّاتي عى  سكرة الرعد جى

ـى  35 25/53/88 بىًنيَّ أىٍف نىٍعبيدى اأٍلىٍصنىا  سكرة إبراىيـ كىاٍجنيٍبًني كى

ًلٍمميٍؤًمًنيفى  41 35 ًلكىاًلدىمَّ كى بَّنىا اٍغًفٍر ًلي كى  رى

مىى اٍلًكبىرً  39 69  ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم كىىىبى ًلي عى  اٍلحى

ـٍ  7 72  ىًزيدىنَّكي  لىًئٍف شىكىٍرتيـٍ ألى

 كىاٍرزيٍقييـٍ ًمفى الثَّمىرىاتً  37 88/92 

بَّنىا ًإنّْي أىٍسكىٍنتي ًمٍف ذيرّْيًَّتي ًبكىادو  37 87/103   رى

سىنىةً  125 24/133  ًة كىاٍلمىٍكًعظىًة اٍلحى  سكرة النحؿ اٍدعي ًإلىى سىًبيًؿ رىبّْؾى ًباٍلًحٍكمى

ا ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى 97 57/111 اًلحن ٍف عىًمؿى صى  مى

ـٍ ًمٍف ًنٍعمىةو فىًمفى المَّوً  53 68  مىا ًبكي  كى

ًنيفنا 120 71  ـى كىافى أيمَّةن قىاًنتنا ًلمًَّو حى  ًإفَّ ًإٍبرىاًىي

ٍحسىافً   99/134   ًإفَّ المَّوى يىٍأميري ًباٍلعىٍدًؿ كىاإلًٍ

دِّا كىىيكى كىًظيـه  58 137  ـٍ ًباأٍليٍنثىى ظىؿَّ كىٍجييوي ميٍسكى ديىي ذىا بيشّْرى أىحى  كىاًإ

يتىاًء ًذم اٍلقيٍربىى 90 43/99   كىاًإ
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ؽو  31 3 ٍشيىةى ًإٍمبلى ـٍ خى دىكي  سكرة اإلسراء كىالى تىٍقتيميكا أىٍكالى

ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىاننا 23 125 /70/ 36 ى رىبُّؾى أىالَّ تىٍعبيديكا ًإالَّ ًإيَّاهي كى قىضى  كى

 كىالى تىٍنيىٍرىيمىا 23 36/39/125 

قيٍؿ لىييما قىٍكالن كىًريمان  23 39   كى

ًغيرنا 24 36/40/125  بَّيىاًني صى ٍمييمىا كىمىا رى قيٍؿ رىبّْ اٍرحى  كى

ؽو  31 3  ٍشيىةى ًإٍمبلى ـٍ خى دىكي  كىالى تىٍقتيميكا أىٍكالى

ٍسئيكالن  34 45   كىأىٍكفيكا ًباٍلعىٍيًد ًإفَّ اٍلعىٍيدى كىافى مى

لىٍف تىٍبميغى اٍلًجبىاؿى طيكالن  37 123   ًإنَّؾى لىٍف تىٍخًرؽى اأٍلىٍرضى كى

ا 82 71/109  اًلحن كىافى أىبيكىيمىا صى  سكرة الكيؼ كى

ـي فىكىافى أىبىكىاهي ميٍؤًمنىٍيفً  80 50/55  كىأىمَّا اٍلغيبلى

ٍف أىٍمًرم 82 51/55  مىا فىعىٍمتيوي عى  كى

ًشينىا 80 50/55  ـي فىكىافى أىبىكىاهي ميٍؤًمنىٍيًف فىخى  كىأىمَّا اٍلغيبلى

 74/77/83/84123 

/227 

ًة كىالزَّكىاةً  55 بلى كىافى يىٍأميري أىٍىمىوي ًبالصَّ  كى

 سكرة مريـ

ـي  46 35 ٍف آًليىًتي يىا ًإٍبرىاًىي  قىاؿى أىرىاًغبه أىٍنتى عى

ًليِّا 5 88   فىيىٍب ًلي ًمٍف لىديٍنؾى كى
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ٍيرىاتً   88/181/151  ًإنَّييـٍ كىانيكا ييسىاًرعيكفى ًفي اٍلخى

 

152 
ـى ًإنَّوي كىافى ًصدّْيقنا  41 كىاٍذكيٍر ًفي اٍلًكتىاًب ًإٍبرىاًىي

 نىًبيِّا

كىافى رىسيكالن نىًبيِّا 45 153  اًدؽى اٍلكىٍعًد كى  ًإنَّوي كىافى صى

ـٍ يىٍأًتؾى  43 178  اءىًني ًمفى اٍلًعٍمـً مىا لى  يىا أىبىًت ًإنّْي قىٍد جى

مىٍييىا 132 75/77  ًة كىاٍصطىًبٍر عى بلى  سكرة طو كىٍأميٍر أىٍىمىؾى ًبالصَّ

ةً  73 80 بلى ـى الصَّ قىا ٍيرىاًت كىاًإ ـٍ ًفٍعؿى اٍلخى ٍينىا ًإلىٍيًي  سكرة األنبياء كىأىٍكحى

90/118 
كىىىٍبنىا لىوي يىٍحيىى كىأىٍصمىٍحنىا لىوي  90 ٍبنىا لىوي كى فىاٍستىجى

وي  ٍكجى  زى

رُّ  83 91/114   كىأىيُّكبى ًإٍذ نىادىل رىبَّوي أىنّْي مىسًَّنيى الضُّ

ٍيرىاتً  90 88/118/151   ًإنَّييـٍ كىانيكا ييسىاًرعيكفى ًفي اٍلخى

ةى  41 85 / 80  بلى ـٍ ًفي اأٍلىٍرًض أىقىاميكا الصَّ  سكرة الحج الًَّذيفى ًإٍف مىكَّنَّاىي

لىةو ًمٍف ًطيفو  12 194 ٍنسىافى ًمٍف سيبلى مىٍقنىا اإلًٍ لىقىٍد خى  سكرة المؤمنيف كى

قيميكبيييـٍ كىًجمىةه  60 65/101/104  كىالًَّذيفى ييٍؤتيكفى مىا آتىٍكا كى

فىارى التَّنُّكر 26 143  اءى أىٍمرينىا كى  فىًإذىا جى

قيميكبيييـٍ كىًجؿى  60 101/104 / 65   كىالًَّذيفى ييٍؤتيكفى مىا آتىٍكا كى
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182 
مىكىٍت  58 ـي الًَّذيفى مى يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ًليىٍستىٍأًذٍنكي

ـٍ   سكرة النكر أىٍيمىانيكي

ةى كىآتيكا الزَّكىاةى كىأىًطيعيكا 56 79/82/85 بلى  كىأىًقيميكا الصَّ

 

111 
ًمميكا  55 ـٍ كىعى دى المَّوي الًَّذيفى آمىنيكا ًمٍنكي كىعى

اًت لىيىٍستىٍخًمفىنَّييـٍ ًفي اأٍلىٍرضً  اًلحى  الصَّ

يَّاًتنىا قيرَّةى أىٍعييفو  74 2/25/89/90  ذيرّْ  سكرة الفرقاف ىىٍب لىنىا ًمٍف أىٍزكىاًجنىا كى

منا  122/128/133 اًىميكفى قىاليكا سىبلى اطىبىييـي اٍلجى ذىا خى  كىاًإ

ٍف مىًعيى ًمفى اٍلميٍؤًمًنيف 119 57/93  مى ًني كى نىجّْ  سكرة الشعراء كى

بىرو  7 222 ـٍ ًمٍنيىا ًبخى  سكرة النمؿ ًإنّْي آنىٍستي نىارنا سىآًتيكي

ي أىٍفتيكًني ًفي أىٍمًرم 35 145/150  قىالىٍت يىا أىيُّيىا اٍلمىؤلى

ٍنعى المًَّو الًَّذم أىٍتقىفى كيؿَّ شىٍيءو  88 65   صي

 كىأىٍف أىٍتميكى اٍلقيٍرآفى  92 44 

ٍرتى اٍلقىًكمُّ اأٍلىًميفي  26 143/190/195  ًف اٍستىٍأجى ٍيرى مى  سكرة القصص ًإفَّ خى

جو  27 143/22  تىٍأجيرىًني ثىمىاًنيى ًحجى

ؾى ًإٍحدىل اٍبنىتىيَّ ىىاتىٍيفً  27 143/171/190   أيًريدي أىٍف أيٍنًكحى

لىقىٍد آتىٍينىا ليٍقمىافى اٍلًحٍكمىةى  12 24/169/70/184   سكرة لقماف كى
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 كىىيكى يىًعظيوي  13  53/54/184/212

ًلكىاًلدىٍيؾى ًإلىيَّ اٍلمىًصيري  14 38/70/208   أىًف اٍشكيٍر ًلي كى

 

208 
مىى أىٍف تيٍشًرؾى ًبي مىا لىٍيسى لىؾى  15 اىىدىاؾى عى ٍف جى كىاًإ

ـه فىبلى تيًطٍعييمىا  ًبًو ًعٍم

كفنا 15 38/207  اًحٍبييمىا ًفي الدٍُّنيىا مىٍعري  كىصى

ٍف أىنىابى ًإلىيَّ  15 208   كىاتًَّبٍع سىًبيؿى مى

ٍردىؿو  16 60/208  بَّةو ًمٍف خى  يىا بينىيَّ ًإنَّيىا ًإٍف تىؾي ًمٍثقىاؿى حى

ةى  17 74/115/118/167/208/209  بلى  يىا بينىيَّ أىًقـً الصَّ

ميكا آؿى دىاكيكدى شيٍكرنا 13 68   سكرة سبأ اٍعمى

ـٍ سىدِّا 9 93 ٍمًفًي ًمٍف خى ـٍ سىدِّا كى عىٍمنىا ًمٍف بىٍيًف أىٍيًديًي  سكرة يس كىجى

116/141/144 

/154/187 

 فىاٍنظيٍر مىاذىا تىرىل 102

ًظيـو  102 116/142  فىدىٍينىاهي ًبًذٍبحو عى  كى

 37/62/116/143/144/ 

153/154/187 

اًبًريفى  102  سىتىًجديًني ًإٍف شىاءى المَّوي ًمفى الصَّ
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اًلًحيفى  100 87/89  رىبّْ ىىٍب ًلي ًمفى الصَّ

ًميـو  101 90  ـو حى  فىبىشٍَّرنىاهي ًبغيبلى

فىٍصؿى اٍلًخطىابً  20 190   سكرة ص كىآتىٍينىاهي اٍلًحٍكمىةى كى

ًعيفى  82 104 ـٍ أىٍجمى يٍغًكيىنَّيي  قىاؿى فىًبًعزًَّتؾى ألى

ـى اٍلعىٍبدي ًإنَّوي أىكَّابه  44 114  اًبرنا ًنٍع ٍدنىاهي صى  ًإنَّا كىجى

ؽّْ كىالى تىتًَّبًع اٍليىكىل 26 140  ـٍ بىٍيفى النَّاًس ًباٍلحى    فىاٍحكي

ٍذ ًبيىًدؾى ًضٍغثنا فىاٍضًرٍب ًبًو كىالى تىٍحنىثٍ  45 239   كىخي

كفى  37 120  ـٍ يىٍغًفري ذىا مىا غىًضبيكا ىي  سكرة الشكرل   كىاًإ

137 

ٍف يىشىاءي  49 يىيىبي ًلمى ٍف يىشىاءي ًإنىاثنا كى  يىيىبي ًلمى

 الذُّكيكرى 

مىى أيمَّةو  22 18  ٍدنىا آبىاءىنىا عى  سكرة الزخرؼ ًإنَّا كىجى

 سكرة األحقاؼ كىأىٍصًمٍح ًلي ًفي ذيرّْيًَّتي 15 90/109

66 

يىٍأكيميكفى كىمىا تىٍأكيؿي  12 كا يىتىمىتَّعيكفى كى  كىالًَّذيفى كىفىري

ـي   سكرة محمد اأٍلىٍنعىا

لٍَّيتيـٍ أىٍف تيٍفًسديكا ًفي اأٍلىٍرضً  22 45/173  فىيىٍؿ عىسىٍيتيـٍ ًإٍف تىكى

ٍكًت النًَّبيّْ   2 132  ـٍ فىٍكؽى صى  سكرة الحجرات الى تىٍرفىعيكا أىٍصكىاتىكي
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ًميفى  24 149 ـى اٍلميٍكرى ٍيًؼ ًإٍبرىاًىي ًديثي ضى  سكرة الذاريات ىىٍؿ أىتىاؾى حى

ـٍ ًبًإيمىافو  21 3/56  سكرة الطكر كىالًَّذيفى آمىنيكا كىاتَّبىعىٍتييـٍ ذيرّْيَّتييي

 سكرة القمر كىذَّبىٍت قىٍكـي ليكطو ًبالنُّذيرً  35 71

ٍحسافي  60 39 ٍحساًف ًإالَّ اإلًٍ زاءي اإلًٍ  سكرة الرحمف ىىٍؿ جى

يمىافى ًمٍف قىٍبًمًيـٍ  9 58  سكرة الحشر كىالًَّذيفى تىبىكَّءيكا الدَّارى كىاإلًٍ

اءيكا ًمٍف بىٍعًدًىـٍ  10 92  كىالًَّذيفى جى

ذيكهي  7 176  ـي الرَّسيكؿي فىخي مىا آتىاكي  كى

سىنىةه  4 153  ـٍ أيٍسكىةه حى  سكرة الممتحنة قىٍد كىانىٍت لىكي

ٍيثي سىكىٍنتيـٍ  6 224  سكرة الطبلؽ أىٍسًكنيكىيفَّ ًمٍف حى

 ًلييٍنًفٍؽ ذيك سىعىةو ًمٍف سىعىًتوً  7 225

ٍف تىعىاسىٍرتيـٍ فىسىتيٍرًضعي لىوي أيٍخرىل 6 204   كىاًإ

 كىالى يىٍخريٍجفى ًإالَّ أىٍف يىٍأًتيفى ًبفىاًحشىةو  1 237/228 

ٍعميكـه  24 86  ؽّّ مى ـٍ حى  سكرة المعارج كىالًَّذيفى ًفي أىٍمكىاًلًي

ًلكىاًلدىمَّ  28 44  سكرة نكح  رىبّْ اٍغًفٍر ًلي كى

ـٍ نىارنا 6 106/208/ 2 ـٍ كىأىٍىًميكي  سكرة التحريـ يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا قيكا أىٍنفيسىكي
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160 

ٍيًف  10 اًلحى ٍبدىٍيًف ًمٍف ًعبىاًدنىا صى كىانىتىا تىٍحتى عى
انىتىاىيمىا  فىخى

ًديثنا 3 159  ٍذ أىسىرَّ النًَّبيُّ ًإلىى بىٍعًض أىٍزكىاًجًو حى  كىاًإ

فىاًكيىةن كىأىبِّا 33 16   سكرة عبس كى

لىدى  3 17 مىا كى كىاًلدو كى  سكرة البمد كى

دّْثٍ  11 68 ًة رىبّْؾى فىحى  سكرة الضحى كىأىمَّا ًبًنٍعمى

تىبَّ  1 18  سكرة المسد تىبٍَّت يىدىا أىًبي لىيىبو كى
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مسرد اْلحاديث الشريفة : ثانيًا 

 الرقم الحديث تخريج الحديث الصفحة

مىٌي كىأىنىا أىٍلعىبي مىعى اٍلًغٍممىافً  مسمـ صحيح 158  1 أىتىى عى

 البخارم صحيح 230
 ػػػػػػػػػ اليكـ  صمى اهلل عميو كسمـأتغاضب إحداكٌف الٌنبي ػػػػػػػػػ

 2 حتى الميؿ ؟

ا كىًبيرنا البخارم صحيح 43  3 أىٍدرىكىٍت أىًبي شىٍيخن

 مسمـ صحيح 230/33

تَّى  ٍكًجيىا  لىعىنىتيىا اٍلمىبلىًئكىةي حى ًإذىا بىاتىًت اٍلمىٍرأىة ىىاًجرىة ًفرىاشى زى
 4 تيٍصًبح

 5 إذا حٌدث الرجؿ الحديث ثـ التفت فيي أمانة حسف/ سنف الترمذم  156

مَّى صحيح/ داكد  أبي سنف 80 زىبىوي أىٍمره صى  6 ًإذىا حى

 7 إذا خطب إليكـ مف ترضكف دينو كخمقو ؛ فزكجكه حسف/ سنف الترمذم  170/174/195

ميوي ًإالَّ ًمٍف ثىبلىثىةو  مسمـ صحيح 44/90 /3 ٍنوي عىمى  8 ًإذىا مىاتى اإًلٍنسىافي اٍنقىطىعى عى

لىدىٍتوي فىاًطمىةي  حسف/ سنف الترمذم  52/198 سىًف ًحيفى كى  9 أىذَّفى ًفي أيذيًف اٍلحى

تَّى تىٍفًطًميوً  مسمـ صحيح 197  10 اذىبي فىأىٍرًضًعيًو حى

ـٍ يىٍغتىًسؿي ًمٍنوي  مسمـ صحيح 77/81 ًدكي  11 أىرىأىٍيتيـٍ لىٍك أىفَّ نىٍيرنا ًببىاًب أىحى

 12 الرؤيا الحسنة مف اهلل صحيح البخارم 157
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156/162 
الجامع / كنز العماؿ 

 استعينكا عمى إنجاح الحكائج بالكتماف صحيح/ الصغير كزيادتو
13 

 14 استكصكا بالنساء خيران  صحيح البخارم 221/226/232

 15 اعدلكا بيف أكالدكـ في العطية صحيح البخارم 138

ٍبدنا شىكيكرنا صحيح مسمـ 69  16 أىفىبلى أىكيكفي عى

ًستُّكفى شيٍعبىةن  صحيح مسمـ 49 سىٍبعيكفى ، أىٍك ًبٍضعه كى  17 اإًليمىافي ًبٍضعه كى

 18 أال كاستكصكا بالنساء خيران  حسف/ سنف الترمذم  221

 19 الغبلـ مرتيف بعقيقية صحيح/ سنف الترمذم  199

69 
صحيح األدب /األدب المفرد 

 المفرد
مىى ًذٍكًرؾى   المَّييَـّ أىًعنّْي عى

20 

اًحبي في السَّفىرً  صحيح مسمـ 110  21 المَّييَـّ أىٍنتى الصَّ

 22 الميـ فٌقيو في الديف ، كعٌممو التأكيؿ البخاري صحيح 165

 23 الميـ كاف لي أبكاف شيخاف كبيراف صحيح البخارم 63

180 
/ ِغٕذ اإلِبَ أؽّذ ثٓ ؽٕجً 

 ئعٕبد ع١ذ
ًميًموً  مىى ًديًف خى  24 اٍلمىٍرءي عى

 25 المؤمف لممؤمف كالبنياف يشد بعضو بعضان  صحيح البخارم 147

لىدي ًلٍمًفرىاشً  صحيح مسمـ 203  26 اٍلكى
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153 
 السمسمة /داكد  أبي سنف

 الصحيحة
 أما إنؾ لك لـ تعطو شيئان كتبت عميؾ كذبة

27 

 28 أما شعرت أنا ال نأكؿ الصدقة صحيح البخارم 205/213

 29 أمرت أف أقاتؿ الناس حتى يقكلكا ال إلو إال اهلل البخارم صحيح 181

دّْ أىًبيوً  صحيح مسمـ 46 لىًد أىٍىؿى كي  30 ًإفَّ أىبىرَّ اٍلًبرّْ ًصمىةي اٍلكى

 31 عىاًصيىةي : أىفَّ اٍبنىةن ًلعيمىرى كىانىٍت ييقىاؿي لىيىا  مسمـ صحيح 201

ـٍ ييكصً  ًإفَّ أىًبي مىاتى  مسمـ صحيح 43 لى تىرىؾى مىاالن ، كى  32 ، كى

 33 إٌف اهلل إذا استكدع شيئان حفظو صحيح مسمم 110

65/104 
/ مجمع الزكائد كمنبع الفكائد 

 ، صحيح  السمسمة الصحيحة

 إف اهلل يحب إذا عمؿ أحدكـ عمبل أف يتقنو إف اهلل
34 

163 
السمسمة /  المعجـ الكبير 

 صحيح / الصحيحة 
 إف اهلل يحب معالي األمكر كأشرافيا ، كيكره سفسافيا

35 

112 
الجامع الصغير /كنز العماؿ 

 حسف/كزيادتو 
 إٌف أقربكـ مني منزالن يكـ القيامة أحاسنكـ أخبلقان في الدنيا

36 

91 
صحيح / سنف ابف ماجو 
 اإلسناد

 إف الرجؿ لترفع درجتو في الجنة
37 

نَّةً  مسمـ صحيح 152/155 فَّ اٍلًبرَّ يىٍيًدل ًإلىى اٍلجى ٍدؽى يىٍيًدل ًإلىى اٍلًبرّْ ، كىاًإ  38 ًإفَّ الصّْ

206 
/ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ

 حسف
 لـ تنكحي ما بو أحؽ أنت

39 
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كيتيًبًو كىريسيًمو صحيح مسمـ 49 مىبلىًئكىًتو كى  40 أىٍف تيؤًمفى ًبالمَّو كى

 41 إف ربؾ أمرني أف أبني لو بيتان  البخارم صحيح 144/147/167

مىعى نىٍعمىٍيوً  صحيح مسمـ 131 عى ًردىاءىهي ، كىخى  42 اٍنقىمىبى فىكىضى

 43 ًإٍف كيٍنًت بىًريئىةن فىسىييبىرّْئيًؾ المَّوي  البخارم صحيح 188

ةً  صحيح مسمـ 160 ٍنًزلىةن يىٍكـى اٍلًقيىامى  44 ًإفَّ ًمٍف أىشىرّْ النَّاًس ًعٍندى المًَّو مى

64/93/104 
إنو ال ينجيكـ مف ىذه الصخرة إال أف تدعك اهلل بصالح  صحيح البخارم

 45 فانفرجت الصخرة فخرجكا يمشكف... أعمالكـ 

179 
مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ 

 صحيح/  
 أكصيكـ بتقكل اهلل ، كالسمع كالطاعة

46 

 47 أكؿ ما يحاسب الناس بو يكـ القيامة  صحيح  / داكد أبي سنف 74

202 
الجامع / داكد أبي سنف

 ضعيؼ/ الصغير كزيادتو 
 أٌيما امرأة أدخمت عمى قكـ مف ليس منيـ

48 

112 
صحيح / شعب اإليماف 
  .صحيح / األدب المفرد 

 بعثت ألتمـ صالح األخبلؽ
49 

 50 بني اإلسبلـ عمى خمس صحيح البخارم 82
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 51 تخيركا لنطفكـ ، كانكحكا األكفاء ، كانكحكا إلييـ حسف/ سنف ابف ماجو 147

179 
الجامع / كنز العماؿ 

 صحيح  / الصغير كزيادتو 

 تركت فيكـ شيئيف لف تضمكا بعدىما
52 

63 
/ الجامع الصغير كزيادتو

 صحيح
 تعرؼ إلى اهلل في الرخاء

53 

 54 ثبلثي دعكاتو مستجابات ال شؾ فييفٌ  حسف/ سنف ابف ماجو  25/89

 55 حدثو كأخي السرار صحيح البخارم 132

 56 األـ بمنزلة الخالة صحيح البخارم 207

يىٍكًفى بىًنيؾً  مسمـ صحيح 205/225 كًؼ مىا يىٍكًفيًؾ كى اًلًو ًباٍلمىٍعري ذم ًمٍف مى  57 خي

173 
السمسمة / كنز العماؿ
 حسف/ الصحيحة 

 خير النساء التي تسره إذا نظر
58 

174 
حسف / سنف الترمذم 

 صحيح  
 رحـ اهلل رجبلن قاـ مف الميؿ فصمى

59 

 60 رضا الرب في رضا الكالد صحيح/ سنف الترمذم  125

 61 زكجؾ ككلدؾ أحؽ مف تصدقت بو عمييـ صحيح البخارم 84

 62 الصدقة عمى المسكيف صدقة صحيح/ سنف ابف ماجو  83
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 مؼ١ف /  األدة اٌّفشد  41

 األدة اٌّفشد  
 63 الصبلةي عمييما

236 
/ مجمع الزكائد كمنبع الفكائد 

 السمسمة الصحيحة
 عٌمقكا السكط حيث يراه أىؿ البيت

64 

96/ 183/ 217 

كنز العماؿ في سنف األقكاؿ 

 الجامع الصغير /كاألفعاؿ 

 صحيح  / كزيادتو 

بلىةى ًإذىا بىمىغيكا سىٍبعان  ـي الصَّ مّْميكا أىٍكالىدىكي  عى

65 

 66 عف الغبلـ شاتاف مكافئتاف صحيح/ سنف الترمذم  200

 67 غارت أمكـ صحيح البخارم 188/232

 68 فانفرجت الصخرة فخرجكا يمشكف صحيح البخارم 64/93/104

 69 الفطرة خمس فؾ١ؼ ِغٍُ 200

137 
السمسمة / شعب اإليماف 

 الصحيحة
 فما عدلت بينيما

70 

ـي تىٍسًميمنا الى ييكًقظي نىاًئمنا صحيح مسمـ 132 مّْ  71 فىيىًجىءي ًمفى المٍَّيًؿ فىييسى

158 
دّْثىفَّ ًبًسرّْ رىسيكًؿ المًَّو ػػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػ : قىالىٍت  صحيح مسمـ الى تيحى

دنا  72 أىحى

 73 أتيت عثماف بف عفاف ، فعرضت عميو حفصة: قاؿ عمر  صحيح البخارم 161/270

168 
يىا رىسيكؿى المًَّو ، ػػػػػػػ بأبي كأمي ػػػػػػ ذىٍرًني فىؤليسىاًبؽى الرَّجيؿى : قيٍمتي  مسمـ صحيح

 74 ًإٍف ًشٍئتى : قىاؿى . 
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124/148 
مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ 

 صحيح/ 
  ػػػػػػػػػ يخصؼ نعمو صمى اهلل عميو كسمـكاف رسكؿ اهلل ػػػػػػػػػ

75 

اًمؿه أيمىامىةى  ػػػػػػػػػ صمى اهلل عميو كسمـػػػػػػػػػكاف  صحيح البخارم 23 مّْي كىىيكى حى  76  ييصى

 77 الكبرياء ردائي صحيح / سنف ابف ماجو 127

 78 كخ كخ صحيح البخارم 95

 79 كمكـ راع ، كمسؤكؿ عف رعيتو صحيح البخارم 32

اًحٍب ًإالَّ ميٍؤًمننا حسف/ سنف الترمذم  180  80 الى تيصى

 81 ال تغضب البخارم صحيح 33/120/218

سىدى ًإالَّ في اثٍنىتىٍيفً  البخارم صحيح 73  82 ال حى

 83 ال ضرر كال ضرار حسف/ مسند أحمد بف حنبؿ  219

 84 ال يجمد أحدكـ امرأتو جمد العبد البخارم صحيح 239

70 
صحيح األدب المفرد لئلماـ 

 البخارم
 ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس

85 

ٍتوي  صحيح/  داكد  أبي سنف 231 ٍت ًبمىاًء اٍلبىٍحًر لىمىزىجى  86 لىقىٍد قيٍمًت كىًممىةن لىٍك ميًزجى

18 
ـي النبي ػػػػػػػػ عميو السبلـ ػػػػػػػػ قىطُّ ًإالَّ ثىبلىثى  مسمـ صحيح ـٍ يىٍكًذٍب ًإٍبرىاًىي لى

 87 كىذىبىاتو 
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33 
لك أمرت أحدان أف يسجد ألحد ألمرت المرأة أف تسجد  حسف صحيح / سنف الترمذم 

 88 لزكجيا مف عظيـ حقو عمييا

149 
 مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ

 صحيح/  
 ما أبدلني اهلل ػػػػػػػػػ عز كجؿ ػػػػػػػػػ خيران منيا

89 

 90 ما استخمؼ خميفة  إال لو بطانتاف البخارم صحيح 99

 91 ما كاف النبي ػػػػػػػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػػػ يصنع في أىمو ؟ البخارم صحيح 102

 92 ما مف عبدو مسمـو يدعك ألخيو بظير الغيب صحيح مسمـ 92

 93 مىثىؿي اٍلبىٍيًت الذم ييٍذكىري المَّوي ًفيوً  مسمـ صحيح 76

دىىيمىا أىٍك ًكمىٍيًيمىا مسمـ صحيح 36 ٍف أىٍدرىؾى كىاًلدىٍيًو ًعٍندى اٍلًكبىًر أىحى  94 مى

 95 مف أعطى هلل ، كمنع هلل ، كأحب هلل حسف/ سنف الترمذم  105

 96 مف اٌدعى إلى غير أبيو البخارم صحيح 203

نًَّة ًمٍثمىوي  مسمـ صحيح 149 ٍسًجدنا ًلمًَّو بىنىى المَّوي لىوي في اٍلجى ٍف بىنىى مى  97 مى

107 
ضعيؼ أبي /  داكد أبي سنف

 داكد
 مف قرأ القرآف ، كعمؿ بما فيو ألبس كالده يكـ القيامة تاجان 

98 

 99 مف كانت لو امرأتاف يميؿ مع إحداىما صحيح / سنف ابف ماجو 227
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 100 مف مات عميو صياـ صاـ عنو كليو صحيح البخارم 43

ٍف ميٍؤًمفو كيٍربىةن ًمٍف كيرىًب الدٍُّنيىا صحيح مسمـ 151 ٍف نىفَّسى عى  101 مى

41 
مؼ١ف / األدة اٌّفشد 

 األدة اٌّفشد
 102 نعـ: ىؿ بىًقيى مف برّْ أبىكىمَّ شىيءه أبىرَّىيما بعد مكتيما ؟ قاؿ 

 103 ىؿ تنصركف كترزقكف إال بضعفائكـ البخارم صحيح 127

41/46 
مؼ١ف / األدة اٌّفشد 

 األدة اٌّفشد
ـي صديقيما كرا  104 كاإ

د صحيح مسمـ 126 مىى أىحى ده عى رى أىحى تَّى الى يىٍفخى عيكا حى ى ًإلىىَّ أىٍف تىكىاضى فَّ المَّوى أىٍكحى  105 كاإ

41 / 45 
مؼ١ف / األدة اٌّفشد 

 األدة اٌّفشد
ٍنفىاذي عيدىما مف بعدىما  106 كاإ

200 
تماـ / سنف البييقي الكبرل 

   ضعيؼ/ المنة 

 كختنيما لسبعة أياـ

107 

41 / 44 
مؼ١ف / األدة اٌّفشد 

 األدة اٌّفشد
 108 كاالستغفار ليما

41 
مؼ١ف / األدة اٌّفشد 

 األدة اٌّفشد
 109 كًصمىة الرًَّحـً الذم ال رحـ لؾ إال مف قبميما

 110 رباحان  كال يسارنا ، تسميفَّ غبلمؾ كال ِغٍُ فؾ١ؼ 201

 111 كال تضرب الكجو ؽغٓ/ ِغٕذ أؽّذ ثٓ ؽٕجً  218

236 
ؽغٓ / داٚد  أثٟ عٕٓ

 فؾ١ؼ
ٍر ًإالَّ في اٍلبىٍيتً   112 كالى تىٍيجي
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70/73 
 صحيح/ األدب المفرد 

 األدب المفرد
كفنا فىكىاًفئيكهي  ٍف أىتىى إليكـ مىٍعري مى  كى

113 

120 
دو ذىىىبنا في سىًبيًؿ المًَّو مىا قىًبمىوي المَّوي ًمٍنؾى  صحيح/ سنف ابف ماجو  لىٍك أىٍنفىٍقتى ًمٍثؿى أيحي كى

تَّى تيٍؤًمفى ًباٍلقىدىرً   114 حى

فىعىوي المَّوي  صحيح مسمـ 126 ده ًلمًَّو ًإالَّ رى عى أىحى مىا تىكىاضى  115 كى

بلىةى أىًرٍحنىا ًبيىا صحيح/ داكد  أبي سنف 81  116 يىا ًببلىؿي ، أىًقـً الصَّ

ْـّ المَّوى  صحيح مسمـ 212 ـي ، سى  117 يىا غيبلى

 118 يد المعطي العميا صحيح/ سنف النسائي  38

 119 يكـ األحزاب ينقؿ الٌتراب البخارم صحيح 150 /127
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مسرد اْلعَلم : ثالثًا 

 انشلى اعى انعهى ان فؽح

212 
   .  (أبك المنذر )أبي بف كعب 

1 

189 
 .  بمقيس 

2 

88 
 .   الحسف البصرم  

3 

41 
 .             الحسف بف عمي 

4 

89 
 .        الخضر  

5 

205 
  .     السيميخنيس بف حذافة

6 

33 
 .   الربيع بنت معكذ 

7 

77 
 .       زيد بف حارثة 

8 

212 
 .           سممة بف األككع  

9 

241 
 .  عمر بف أبي سممة 

10 

23 
 .  عمرك بف عتبة 

11 

71 
 .   الغامدية 

12 

65 
 .   القرطبي  

13 

26 
 .   لقماف 

14 

39 
 .    ىند بنت عتبة 

15 
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مسرد المصطمحات  : رابعًا   

.    االصطفاء كاالختيار : االجتباء   

 .  تنقيةي الشَّيء كتيذيبيو : اإلخبلص  

 . ؽٍك ؽؼش اٌؼبٔخ ثأداح ِٓ اٌؾذ٠ذ : االعزؾذاد 

 .  الداؿ عمى الطريؽ ، حيث يقتدم بو الساير ، كيييتدل بو :  اإلماـ 

 .     ارتفعت عف طاعة الزكج ، كعصتو ، كأىبغضتو : امرأة نشكز 

 .  الٌتصديؽ كاالعتقاد ضد الكذب كالكفر : اإليماف

ٍكج ليا : األيـ   .  ال زى

 .  أم نبع منو الماء ، كارتفع بشدة كما تفكر القدر بغميانيا: كفار التنكر . الفرف الذم يخبز فيو : التّْنُّكري 

نىؾ الصبي داخؿ فمو :التحنيؾ    .   تمضغ التمر ثـ تدليكو بحى

ير عمى خبلؼ التجسس البحث في الشَّرّْ كالعكرة : التحسس   .   طمبي خبىًرىـ في الخى

ِٓ : اٌزغ٠ًٛ  ٠ُِٛش اٌمَج١ِؼِ ُِٕٗ ثُِقَٛسِح اٌَؾَغ ب ُؽِشَؿ ػ١ٍٗ ، ٚرَْق َّ ُٓ إٌَّْفِظ ٌِ  .    رَْض١٠

 .  الميؿ في الكجو كالعنؽ ، اإًلعراضي تكبران :  التصعر 

 .  الٌظيير كالمعيف :  مف العكف : التعاكف 

 بطن من القحطانٌة ، كانت منازلهم أوال الٌمن ، ثم انتقلوا إلى الحجاز، فنزلوه ، ثم نزلوا بمكة واستوطنوها: ُجْرهم  

ىك القميص كالثكب المشتمؿ عمى الجسد كمو ، كىك ثكب أكسع مف الخمار تيغىطّْي بو المرأىةي رٍأسىيا كظيرىا : الجمباب 
 .  كتستر بو بىدنىيا 

.  النظر إلى  كجو  اهلل ػػػػػػػػػ عز كجؿ ػػػػػػػػػ :  الجنة ، كالزيادة  : الحسنى   
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.  ضـ الشيء كاحتمالو كرعايتو : الحضانة   

.  اإلتقاف كاإلحكاـ كالمنع مف الفساد كنحكه : الحكمة   

ميـ  ىك اإلدراؾ كالبمكغ ككماؿ العقؿ ، كمف عبلمات بمكغ المرء حد الرجاؿ االحتبلـ ، كىك يبلـز حاؿ تمذذ : الحي
.  الشخص في نكمو عمى نحك تمذذ الذكر باألنثى   

.  مكضع القطع مف الذكر كاألنثى ، كىي الجٍمدىةي التي يىٍقطعييا الخاًتفي مف ذكر الغبلـ كفرج الجارية : الختاف    

ٍصًؼ  .  الضـ كالجمع كالمزؽ لمشيء بعضو إلى بعض : الخى  

.  الكسخ : الدرف   

.   الرًَّدمء مف كؿ شيءو : السٍَّفساؼي   

.  طمب إبداء الرأم في الشيء : الشكرل   

.  الصدؽ ضد الكذب ، كىك الخبر بالكاقع ، كمطابقتو لو   

ٍطبييىا ًبيىاًبًسيىا : الضغث  ًشيشو كنحكه قدر ًمٍؿءي اٍلكىؼّْ ، اختمط رى ةي مف حى .  قىٍبضى  

.  المساكاة كالميكافىأىًة ، ضد الجكر : العدؿ   

.  ىي الذبيحة التي تذبح عف المكلكد يكـ اسبكعو عند حمؽ شعره : العقيقة   

.  األنثى مف المعز : العناؽ   

.الصكؼ ، كالقطعة منو ًعٍينة : العيف     

ٍبسو طكيؿو : عكاف   .  جمع عانية ، كالعاني األسير ، كىك كؿ مف ذؿ كاستكاف كخضع ، كىك كؿُّ حى  
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 .الشرب كقت العشي بعد حمب الناقة في آخر النيار : الغىٍبؽي كالغيبيكؽ 

.  دية الجنيف ، كتساكم نصؼ عشر الدية الكاممة : الغرة   

.  خفضو : غض الصكت   

.  ذك قسكة كشىدة ضٌد الٌرٌقًة : الغميظ   

.  الخمؽ السيئ الكريو : الفظ   

.  العدؿ كالكسط بيف الطرفيف  : القصد   

.  جمع قاعدة ، كىي األساس الذم  يبنى عميو ما يرتفع  : القكاعد   

.  كصاحب السّْرىاًر ، كىي مف الميسىارًَّة لخفض صكتو : كأخي السرار   

.  اإلخفاء كالستر ، كىك نىًقيض اإلٍعبلًف : الًكٍتمافي   

ًؿ شٍيءو ال يراد أف يتناكلو : كخ  بيّْ عف تىنىاكي . كممة ًباٍلفىاًرًسيًَّة تعني اتركو كارـً ًبًو ، كتيقىاؿي ًعٍندى زىٍجًر الصَّ  

ٍبًنيَّة مف الطّْيف التي تكقىد فييا: الكيكر    .الناري  ًمٍجمىرىةي الحدَّاد المى

.  ىك الساتر جميع الجسد ، الذم ال يشؼ عما تحتو : المباس الشرعي   

.  شدة الفرح كالعجب كاالختياؿ حتى يجاكزى قىٍدرىه  : المرح   

.  الغيٍرفىة كالعميو : المىٍشرىبىةي   

.  مكاضع الضجكع كالنكـ عمى األرض : المضاجع   

مك غير أىف رائحتو ليست بطيبة : المغفر  .  صمغ يًسيؿ مف شجر العرفط حي  
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ما حالؾ ؟ ك ما شأنؾ ؟  : كممة يستفيـ بيا ، معناىا: مييـ   

.الشرب كقت العشي بعد حمب الناقة في آخر النيار : الغىٍبؽي كالغيبيكؽ   

 .  اإلسرار بالحديث أك اإلنفراد بو سران : النجكل 

ى األىسناًف : النكاجذ   . أىٍقصى

 .  العطاء ببل عكض : ىبة الشيء 

 .  المقاطعة كاإلعراض كالترؾ كالتباعد كاالعتزاؿ ، كالقطع ضد الكصؿ : اليجر 

قاري : اليىٍكفي  .  السًَّكينىةي كالكى  
 .  اليسار كالسعة : الكجد  

.الخكؼ ، كمنو الخكؼ مف عدـ القبكؿ : الكجؿ      
 .  المشقة كالشدة كالتعب : الكعثاء 
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 مسرد المصادر والمراجع : خامسًا 

 أوًلً  القرآن الكريم وتفسيره

ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني ، دار إحياء  : األلكسي ، محمكد أبك الفضؿ
 1 .ت   .  ، د ط. د بيركت ، : التراث العربي 

محمد عبد اهلل النمر : معالـ التنزيؿ ، تحقيؽ : البغكم ، محيي السنة  الحسيف بف مسعكد أبك محمد 
خكانو ، دار طيبة لمنشر كالتكزيع ، ط   2  . ـ1997/  ىػ 1417 ، 4كاإ

أنكار )تفسير البيضاكم : البيضاكم ،عبد اهلل بف أبي القاسـ عمر بف محمد بف أبي الحسف عمي 
 3 .ت .  ، د ط. د بيركت ، : ، دار الفكر  (التنزيؿ كأسرار التأكيؿ

: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ، تحقيؽ : البقاعي ، برىاف الديف أبي الحسف إبراىيـ بف عمر 
 4 . ـ 1995/  ىػػ 1415بيركت ، : عبد الرزاؽ غالب الميدم ، دار الكتب العممية 

تفسير مقاتؿ بف سميماف ، دار الكتب العممية ، : البمخي ، أبك الحسف مقاتؿ بف سميماف بف بشير 
 5 . ـ 2003/  ىػ 1424 ، 1بيركت ط 

اإلماـ أبي محمد بف : الكشؼ كالبياف ، تحقيؽ : الثعمبي ، أحمد بف محمد النيسابكرم أبك إسحاؽ 
 6 .       ـ 2002/  ىػ 1422 ، 1بيركت ، ط : عاشكر ،  دار إحياء التراث العربي 

محمد الصادؽ قمحاكم ، دار : أحكاـ القرآف ، تحقيؽ : الجصاص ، أحمد بف عمي الرازم أبك بكر 
 7 . ىػ 1405بيركت ، : إحياء التراث العربي 

زاد المسير في عمـ التفسير ، المكتب : ابف الجكزم ، عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم  
 8 . ىػػ 1404 ، 3بيركت ، ط : اإلسبلمي 
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الشيخ : تحقيؽ  المباب في عمكـ الكتاب ،: أبك حفص ، عمر بف عمي ابف عادؿ الدمشقي الحنبمي 
 ىػ 1419، 1بيركت ، ط : عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض ، دار الكتب العممية 

 9 . ـ 1998/ 

الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ػػػػػػػػػ : البحر المحيط  ، تحقيؽ  :حياف ، محمد بف يكسؼ األندلسي  أبك
 10 . ـ 2001/  ىػ 1422 ، 1بيركت ، ط : الشيخ عمي محمد معكض ، دار الكتب العممية 

، دار الكتب  مفاتيح الغيب مف القرآف الكريـ  : أبك عبد اهللالرازم ، فخر الديف محمد بف عمر التميمي
 11  . ـ 2000/  ىػ 1421 ، 1بيركت ، ط : العممية 

، دار المفردات في غريب القرآف  : الراغب األصفياني ، الحسيف بف محمد بف المفضؿ ، أبك القاسـ 
 12 .ت . ط ، د .  ، د فلبنا: المعرفة 

: التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ، دار الفكر المعاصر : الزحيمي ، كىبة بف مصطفى 
 13 . ىػ 1418 ، 2دمشؽ ، ط 

 14 . ىػ 1422 ، 1دمشؽ ، ط: التفسير الكسيط ، دار الفكر: الزحيمي، كىبة بف مصطفى 

الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه : الزمخشرم ، محمكد بف عمر أبك القاسـ 
 15 .ت . ط ، د . بيركت ، د : عبد الرزاؽ الميدم ، دار إحياء التراث العربي : التأكيؿ، تحقيؽ 

تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ، المحقؽ : السعدم ، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل 
 16 . ـ 2000/  ىػ 1420 ،  1عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ ، مؤسسة الرسالة ، ط : 

محمكد مطرجي ،  دار . د : بحر العمكـ ، تحقيؽ: السمرقندم ، نصر بف محمد بف إبراىيـ أبك الميث 
 17 .ت . ط ، د . بيركت ، د : الفكر 

 18 .ـ  . ط ، د .  ـ ، د 1997تفسير الشعراكم ، أخبار اليكـ ، : الشعراكم 
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أضكاء البياف في إيضاح القرآف : الشنقيطي ، محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني  
 19  .ط. د ،  مػػػ 1995/  ىػ1415بيركت ، ط  : بالقرآف ، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع  

بيركت ،   :الفكر  المحاـ ، دار محمد  سعيد :تحقيؽ،  القدير  فتح :عمي بف محمد الشككاني ،
 20 .ط . ـ  ،  د 1993

، 1القاىرة ، ط: صفكة التفاسير ، دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع : الصابكني ، محمد عمي 
 21 . ـ 1997/  ىػ 1417

: جامع البياف في تأكيؿ القرآف ، تحقيؽ : الطبرم ، محمد بف جرير بف يزيد اآلممي ، جعفر الطبرم 
 22 . ـ 2000/  ىػ 1420 ، 1بيركت ، ط : أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة 

- الفجالة : التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ ،  دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع : الطنطاكم 
 23 .ت  . ، د 1القاىرة ، ط 

،  1بيركت ، ط : التحرير كالتنكير ، مؤسسة التاريخ العربي:  ، محمد الطاىر بف محمد ابف عاشكر
 24 . ـ  2000/  ىػ 1420

تفسير العز بف عبد السبلـ تفسير القرآف ، تحقيؽ   : ابف عبد السبلـ ، عز الديف عبد العزيز السممي 
 25 . ـ 1996/  ىػ 1416 ، 1بيركت ، ط : عبد اهلل بف إبراىيـ الكىبي ، دار ابف حـز . د 

بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب : الفيركز آبادم ، مجد الديف محمد بف يعقكب أبك طاىر
لجنة إحياء التراث -  محمد عمي النجار ، المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية  :العزيز، المحقؽ

 26 .ت .  ، د ط. د اإلسبلمي ، 

البحر المديد ، دار الكتب : ابف عجيبة ، أحمد بف محمد بف الميدم الشاذلي الفاسي ، أبك العباس  
 27 . ـ   2002/  ىػ1423 ، 2بيركت ، ط : العممية 
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محمكد أميف النكاكم ، دار الكتاب العربي ، : المباب في شرح الكتاب ، المحقؽ : الغنيمي ، عبد الغني 
 28 .ت .  ، د ط. د 

 29 .ت.  ، د ط. د القاىرة ، : في ظبلؿ القرآف ، دار الشركؽ : إبراىيـ حسيف قطب ، سيد ، 

: الجامع ألحكاـ القرآف ، دار إحياء التراث العربي : القرطبي ، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارم  
 30 . ـ 1985/  ىػ 1405بيركت ، 

: تفسير القرآف العظيـ ، المحقؽ : ابف كثير ، إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي أبك الفداء  
 31 . ـ 1999/  ىػ 1420 ، 2سامي بف محمد سبلمة  ، دار طيبة لمنشر كالتكزيع ، ط 

 

 ثانياً  مسرد عموم الحديث

 1 .ت .  ، د ط. د الجامع الصغير كزيادتو  ، المكتب اإلسبلمي ،  :  األلباني  ،  محمد ناصر الديف  

 2  .  ط. ت ، د . الرياض ، د : مكتبة المعارؼ السمسمة الصحيحة ، :  محمد ناصر الديف ،األلباني 

 3 . ىػػ  1421 ، 1صحيح األدب المفرد ، دار الصٌديؽ ، ط : األلباني ، محمد ناصر الديف  

 4 . ىػ 1421 ، 1ضعيؼ األدب المفرد ، دار الصٌديؽ ، ط: األلباني ، محمد ناصر الديف 

اليمامة ػػػػػػػػػ :  صحيح البخارم  ، دار ابف كثير : البخارم ، محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل الجعفي 
 5 . ـ 1987/  ىػ 1407 ، 3بيركت ، ط 

محمد فؤاد عبد الباقي ، دار : األدب المفرد ، تحقيؽ : البخارم ، محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل 
 6 . ـ 1989/  ىػ1409 ، 3بيركت ، ط : البشائر اإلسبلمية 
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أبك تميـ ياسر بف : شرح صحيح البخارم ، تحقيؽ : ابف بطاؿ ، عمي بف خمؼ البكرم أبك الحسف 
 7 . ـ 2003/  ىػ 1423 ، 2الرياض ،  ط : مكتبة الرشد : إبراىيـ ، دار النشر 

شعيب األرناؤكط ػػػػػػػػػػ محمد زىير الشاكيش  ، : ، تحقيؽ شرح السنة : الحسيف بف مسعكد  البغكم ، 
 8 . ـ 1983/ ىػ 1403 ، 2دمشؽ ػػػػػػػػ بيركت ، ط : المكتب اإلسبلمي 

أحمد محمد شاكر كآخركف ، : سنف الترمذم ، تحقيؽ : الترمذم ، محمد بف عيسى أبك عيسى السممي 
 9 .الكتاب مذيؿ بأحكاـ الشيخ األلباني .  ت .   ، د ط. د بيركت ، : دار إحياء التراث العربي 

 ،      ط. دبيركت ، : سنف أبي داكد ، دار الكتاب العربي : أبك داكد ، سميماف بف األشعث السجستاني 
 10 .ت . د 

: كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف ، تحقيؽ : ابف الجكزم ، عبد الرحمف أبك الفرج ابف الجكزم 
 11 .ـ 1997/ ىػ 1418الرياض ، : عمي حسيف البكاب ، دار الكطف 

تفسير غريب ما فى الصحيحيف البخارل كمسمـ ، : الحميدم ، محمد بف أبي نصر فتكح بف عبد اهلل 
 12 . ـ 1995 / 1415 ، 1القاىرة ، ط: مكتبة السنة 

تحقيؽ فتح البارم شرح صحيح البخارم  ، :  أبك الفضؿ العسقبلنيأحمد بف عمي بف حجر ابف حجر ، 
 13 . ـ 1379بيركت ، : أحمد بف عمي بف حجر ، دار المعرفة : 

ط ، . القاىرة ، د : مؤسسة قرطبة  ،ِغٕذ اإلِبَ أؽّذ ثٓ ؽٕجً  : أؽّذ أثٛ ػجذ هللا اٌؾ١جبٟٔاثٓ ؽٕجً ، 
 14 .مذيؿ باحكاـ األلباني . ت . د 

: شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ ، دار الكتب العممية: الزرقاني ، محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ 
 15 .ط .  ىػ ، د 1411بيركت ،

 



278 
 

. كراتشي ، د : شرح سنف ابف ماجو ، قديمي كتب خانة : السيكطي ، عبد الغني فخر الحسف كآخركف 
 16 .  ت . ط ، د 

: إرشاد الفحكؿ إلي تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ ، المحقؽ : الشككاني ، محمد بف عمي بف محمد 
 17 . ـ 1999/  ىػ 1419 ، 1دمشؽ ػػػػػػػػػ كفر بطنا ،  ط : الشيخ أحمد عزك عناية ، دار الكتاب العربي 

كأكالده بمصر ،  مكتبة مصطفى البابي الحمبي، سبؿ السبلـ : الصنعاني ، محمد بف إسماعيؿ األمير 
 18 . ـ 1960/  ىػ1379 ، 4ط 

عمدة القارم شرح صحيح البخارم ، دار إحياء : الحنفي العيني ، بدر الديف أبي محمد محمكد بف أحمد 
 19 .ت . بيركت ، الطبعة المنبرية ، د : التراث العربي 

: دار الكتب العممية ، عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد : العظيـ آبادم ، محمد شمس الحؽ أبك الطيب 
 20 . ىػ 1415 ، 2بيركت ، ط 

 21 .ط. ت ، د. السعكدية ، د: إيقاظ اإلفياـ في شرح عمدة األحكاـ، رفحاء : المييميد ، سميماف بف محمد 

محمد فؤاد عبد الباقي ، : تحقيؽ  ، سنف ابف ماجو : محمد بف يزيد القزكيني أبك عبد اهلل ابف ماجو ، 
 22 . الكتاب مذيؿ بأحكاـ الشيخ األلباني .ت . ط ، د . بيركت  ، د : دار الفكر 

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، إدارة : المباركفكرم ، عبيد اهلل بف محمد عبد السبلـ أبك الحسف 
 23 . ـ1984/  ىػ 1404 ،  3بنارس اليند ، ط - الجامعة السمفية - البحكث العممية كالدعكة كاإلفتاء 

تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم ، دار : المباركفكرم ، محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ أبك العبل 
 24 .ت . ط ، د . بيركت ، د : الكتب العممية 
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: كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ ، المحقؽ : المتقي اليندم ، عبلء الديف عمي بف حساـ الديف  
 25 . ـ 1981/  ىػ  1401 ، 5صفكة السقا  ،  مؤسسة الرسالة  ،  ط - بكرم حياني 

محمد رضكاف الداية ، دار . د: التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ ، تحقيؽ : المناكم ، محمد عبد الرؤكؼ 
 26 . ىػ 1410 ، 1بيركت ، ط :  الفكر 

الرياض ، : التيسير بشرح الجامع الصغير ، مكتبة اإلماـ الشافعي : المناكم ، زيف الديف عبد الرؤكؼ 
 27 . ـ 1988/  ىػ 1408 ، 3ط 

بيركت : احمد عبد السبلـ ، دار الكتب العممية : فيض القدير ، تحقيؽ : المناكم ، محمد عبد الرؤكؼ 
 28 . ـ 1994/  ىػ 1415، 1، ط 

مكتب ، عبدالفتاح أبك غدة : تحقيؽ  ، سنن النسائي: أحمد بف شعيب أبك عبد الرحمف النسائي ، 
 29 .الكتاب مذيؿ بأحكاـ الشيخ األلباني .  ـ 1986/  ىػػ 1406 ، 2حمب ، ط: المطبكعات اإلسبلمية 

دار إحياء التراث العربي شرح النككم عمى صحيح مسمـ ، : أبك زكريا يحيى بف شرؼ بف مرم النككم ، 
 30 . ىػػ 1392 ، 2بيركت ، ط : 

 

 ثالثاً  مسرد كتب الفقو

 ، 2الككيت ، ط : المكسكعة الفقيية الككيتية ، دار السبلسؿ :  األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية الككيتية 
 1 . ىػ 1427/  ىػ  1404

سعيد : المربع  شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع ، المحقؽ  الركض: البيكتي ، منصكر بف يكنس 
 2 .ت . ط ، د . بيركت ،  د : محمد المحاـ ، دار الفكر لمطباعة كالنشر 
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كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ، تحقيؽ ىبلؿ مصيمحي : البيكتي ، منصكر بف يكنس بف إدريس 
 3 .ط .  ىػ  ، د 1402بيركت  ، : مصطفى ىبلؿ ، دار الفكر

 4 . ط . ـ ، د 2000 عماف ،: الكراؽ  مؤسسة الشخصية ، األحكاؿ  فقو :كآخركف محمد محمكد حمكدة ،

 دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،حاشية إعانة الطالبيف : الدمياطي ، أبي بكر ابف السيد محمد شطا 
 5 .ت . ط ، د . بيركت ، د : 

ٍيًمٌي ، كىٍىبىة   ، 4دمشؽ ، ط: الًفٍقوي اإلسبلميُّ كأدلَّتيو ، بجامعة دمشؽ ػػػػػػػػ كٌميَّة الشَّريعة ،  دار الفكر : الزُّحى
 6 . ت . د 

: مغني المحتاج إلى معرفة  معاني ألفاظ المنياج ، دار الفكر : الشربيني ، محمد بف أحمد الخطيب 
 7 . ت . ط ، د . بيركت ، د 

 8  .ت. ، د ط. د إدارة الطباعة المنيرية ، : القاىرة ، نيؿ األكطار : الشككاني ، محمد بف عمي بف محمد 

 ، 1دار ابف الجكزم ، ط ، الشرح الممتع عمى زاد المستقنع : العثيميف ، محمد بف صالح بف محمد 
 9 . ىػ 1428/  ىػػ 1422

/  ىػ 1409بيركت ،  :  منح الجميؿ شرح عمى مختصر سيد خميؿ ، دار الفكر :  عميش ، محمد 
 10 .ط .  ـ ، د 1989

 ،   1حاشية الركض المربع شرح زاد المستقنع ، ط : ابف قاسـ ، عبد الرحمف بف محمد النجدم 
 11 . ـ .ىػ ، د 1397

، المغني في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني  :  عبد اهلل بف أحمد المقدسي أبك محمد قدامة ،  ابف
 12 . ىػ 1405 ، 1ط  ، بيركت: دار الفكر

 ، 1839محمد مصطفى األعظمي ، رقـ الحديث : المكطأ ، المحقؽ : اإلماـ مالؾ ، مالؾ بف أنس 
 13 . ـ 2004/ ىػ 1425، 1مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف ، ط
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 ،   1الحاكم في فقو الشافعي ، دار الكتب العممية ، ط : الماكردم ، عمي بف محمد أبك الحسف 
 14 . ـ 1994/   ىػ 1414

صبلح بف محمد : العدة شرح العمدة ، المحقؽ : المقدسي ، عبد الرحمف بف إبراىيـ بف أحمد، أبك محمد 
 15 . ـ  2005/ىػ 1426 ،  2 ، دار الكتب العممية ، ط165 ، ص 2عكيضة ،  ج  

بيركت ،       : دار المعرفة الدقائؽ ،  كنز شرح الرائؽ البحر:  زيف الديف ابف نجيـ الحنفي نجيـ ، ابف
 16 .ت . ، د ط . د 

 17 . ت. د  ط ،. بيركت ، د  :صادر  القدير، دار فتح: الكاحد  عبد بف ، محمد اليماـ ابف

 

 رابعاً  كتب عامة

اإليماف حقيقتو خكارمو نكاقضو عند أىؿ السنة كالجماعة ، مراجعة : األثرم ، عبد اهلل بف عبد الحميد 
 1  . ـ 2003/  ىػ 1424 ، 1الرياض ، ط : عبد الرحمف بف صالح المحمكد ، مدار الكطف لمنشر 

 2 . ىػ 1405 ، 3كيؼ نربي أطفالنا ، المكتب اإلسبلمي ، بيركت ، ط : االستانبكلي ، محمكد  ميدم 

 3 .ت .  ، د 247 ، ص 2تحفة العركس ، دار عمر بف الخطاب ، ط : االستانبكلي ، محمكد ميدم 

 4 .ط. ت ، د . القاىرة ، د : تيذيب األخبلؽ ، دار الصحابة لمتراث : الجاحظ ، إبراىيـ بف محمد أبك حذيفة 

أراء بعض عمماء / الثاني التربكم المؤتمر إلى مقدـ بحث: محمكد  بف عمي بف زياد الجرجاكم ،
  المنعقد بكمية "المستقبؿ   كطمكحات الكاقع تحديات بيف الفمسطيني الطفؿ" المسمميف في تربية الطفؿ 

 ػػػػػػػػ  المفتكحة القدس  ، جامعة  ـ 2005  /11 / 23ػػػػػػػػ 22 مف الفترة اإلسبلمية في الجامعة في التربية 
 5 . ـ  2005التعميمية ،  غزة منطقة

تىٍذًكرىةي السَّاًمًع كالميتىكىمّْـ في أىدىب : ابف جماعة ، بدر الديف محمد بف إبراىيـ الكناني الشافعي أبك عبد اهلل 
/  ىػػ 1425القاىرة ، :  ، مكتبة ابف عباس 1العىاًلـ كالميتىعىمّْـ ، تحقيؽ عبد السبلـ عمر عمي ، ط 

 6 .  ـ 2005
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/  ىػػ 1425 ، 1دمشؽ ، ط : صيد الخاطر ، دار القمـ : الجكزم ، جماؿ الديف عبد الرحمف أبك الفرج 
 7 . ـ 2004

السيد شرؼ الديف أحمد ، : الثقات ، تحقيؽ : ابف حباف ، محمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ التميمي 
 8 . ـ 1975/  ىػ 1395 ، 1دار الفكر، ط 

/ ىػػ 1415القاىرة ، : عبلء عبد الكىاب ، دار االميف : تذكرة اآلباء ، تحقيؽ : الحمبي ، عمر بف أحمد 
 9 . ـ 1995

 10 . ـ 1998/ ىػػ 1419 ، 1القصص القرآني عرض كقائع كتحميؿ أحداث ، ط : الخالدم ، صبلح 

 ـ ، 1997بيركت ، : ابف حـز  مقدمة ابف خمدكف ، دار : أبك زيد عبد الرحمف الحضرمي ابف خمدكف ،
 11 .ط . د 

، 15األعبلـ  ، دار العمـ لممبلييف ، ط : الزركمي ، خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس 
 12 . ـ 2002

 ، 5القاىرة ، ط : ، عالـ الكتب " الطفكلة كالمراىقة   " عمـ نفس النمك:  حامد عبد السبلـ  ،زىراف
 13 . ـ 1985

،  مؤسسة الرسالة ، اإلسبلمية الشريعة في المسمـ كالبيت المرأة أحكاـ في  المفصؿ :الكريـ  عبد زيداف ،
 14 .  ـ  1997  ،3 ط

محمد عبد : غذاء األلباب شرح منظكمة اآلداب ، تحقيؽ : السفاريني ، محمد بف أحمد بف سالـ الحنبمي 
 15 . ـ 2002/  ىػ 1423 ، 2بيركت ، ط : العزيز الخالدم ،  دار الكتب العممية 

مكسكعة التربية العممية لمطفؿ ، دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة : الشاش ، ىداية اهلل احمد 
 16 . ـ  2007/  ىػ 1428 ، 2القاىرة ، ط : 
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ىػ 1430، 1بيانج ، ط : الكجيز في حقكؽ األكالد في اإلسبلـ ، دار المعمكر: الشحكد ، عمي بف نايؼ 
 17 . ـ 2009/ 

 ، 1القاىرة  ،  ط : لمف القكامة في البيت ، دار الصفكة لمتكزيع كالنشر : الشريؼ ، عصاـ بف محمد 
 18 . ـ 1999/  ىػ 1419

نضرة :  صالح بف عبد اهلل بف حميد إماـ كخطيب الحـر المكي كعدد مف المختصيف بإشراؼ الشيخ 
 19 .ت .  ، د 4جدة ، ط : النعيـ في مكاـر أخبلؽ الرسكؿ الكريـ ، دار الكسيمة لمنشر كالتكزيع 

، 1القاىرة ، ط : مكسكعة األسرة تحت رعاية اإلسبلـ ، حقكؽ الزكجية ، مكتبة كىبة : صقر ، عطية 
 20 . ـ 2003/ ىػػ 1424

، األردف ،  (2)، مجمة رسالة المعمـ ، العدد " الطفؿ كيؼ نيذبو في عاداتو كميكلو : " عابديف ، جماؿ 
 21 . ـ 1969تشريف الثاني ػػػ كانكف أكؿ ، 

تأديب الناشئيف بأدب الدنيا كالديف ، تحقيؽ : عبد ربو ، شياب الديف احمد بف محمد القرطبي أبك عمرك 
 22 .ط .  ىػ  ، د 1406محمد إبراىيـ سميـ ، مكتبة القرآف ، 

: الفكر التربكم عند ابف سيناء ، منشكرات الييئة العامة السكرة ، كزارة الثقافة : عبد المطيؼ ، محمكد 
 23 .ط  .  ـ ، د 2009دمشؽ ، 

مختصر السيرة ، تحقيؽ عبد العزيز بف زيد الركمي ، محمد بمتاجي كسيد : عبد الكىاب ، محمد  
 24 .ت . ط ، د . الرياض ، د : ، باب حديث اإلفؾ ، مطابع الرياض 170، ص 1حجاب ، ج 

 ، 1بيركت ، ط : تربية األكالد في اإلسبلـ ، دار السبلـ لمطباعة كالنشر : عمكاف ، عبد اهلل ناصح 
 25 . ـ 1976/  ىػ 1396

 26 . ـ 1989، 2 عماف ، ط : الحديثة  الرسالة اإلسبلـ ، مكتبة في األسرة نظاـ: محمد  عقمة ، 
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نظرات جمية في شرح قانكف األحكاؿ الشخصية المعمكؿ بو في : عياش ، شفيؽ ، كمحمد عساؼ 
 27 . ىػػ 1422/  ـ 2002فمسطيف ، : المحاكـ الشرعية ، القدس 

 28 .ت. ط ، د . بيركت ، د : الديف ، دار المعرفة  عمـك إحياء: الغزالي ، محمد بف محمد الغزالي  أبك حامد 

 29 . ىػ 1399 ، 6بيركت ، ط :  العبادة في اإلسبلـ  ، مؤسسة الرسالة : القرضاكم ، يكسؼ 

 30 . ىػ 1403، 7بيركت ، ط : منيج التربية اإلسبلمية ، دار الشركؽ : قطب ، محمد  

:  زاد المعاد في ىدم خير العباد ، مؤسسة الرسالة: ابف قيـ الجكزية ، محمد بف أبي بكر بف أيكب 
 31 . ـ 1994/ ىػ 1415 ، 27الككيت ، ط : بيركت ، مكتبة المنار اإلسبلمية 

محمد حامد : ، تحقيؽ  مدارج السالكيف: ابف قيـ الجكزية ، محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل 
 32 . ـ1973/  ىػػ 1393 ، 2بيركت ، ط: الفقي ، دار الكتاب العربي 

: القكامة في ضكء القرآف الكريـ كالسنة النبكية  ، جمعية المحافظة عمى القرآف الكريـ : كيكس ، رشيد 
 33 . ـ  2007/   ىػػ 1428، 1عماف ، ط 

 ،   1بيركت ، ط: اإلكماؿ في رفع االرتياب ، دار الكتب العممية : ابف ماككال ، عمي بف ىبة اهلل 
 34 . ق 1411

الكصايا ، تحقيؽ عبد القادر احمد عطا ، دار الكتب العممية : الحارث بف أسد أبك عبد اهلل  : المحاسبي 
 35 . ـ 1986/  ىػ1406 ، 1بيركت ، ط : 

: تيذيب األخبلؽ كتطيير األعراؽ ، تحقيؽ : ابف مسككيو ، احمد بف محمد بف بف يعقكب أبك عمي  
 36 .ت  .  ،  د 1 ، مكتبة الثقافة الدينية ، ط 69 ، ص 1ابف الخطيب ، ج 

دمشؽ ، : أصكؿ التربية اإلسبلمية في البيت كالمدرسة كالمجتمع ، دار الفكر : النحبلكم ، عبد الرحمف 
 37 . ىػ   1399
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 خامساً  معاجم المغة العربية

أحمد عبد الغفكر عطا ، : العربية ، تحقيؽ  كصحاح المغة تاج الصحاح: إسماعيؿ بف حماد  الجكىرم ،
 1  . ـ 1987/  ىػ  1407 ، 4بيركت ، ط : دار العمـ لممبلييف 

تاج العركس مف جكاىر القامكس ، تحقيؽ : الزَّبيدم ، مرتضى، محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ 
 2   .      ت . ط ، د . مجمكعة مف المحققيف ، دار اليداية ، د 

أساس الببلغة ، دار المعرفة ، : الزَّبيدم ، مرتضى ، محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ ، أبك الفيض 
 3 . ـ 1979 ىػ ػػػػػػ 1399بيركت ، 

 ،عبد السبلـ محمد ىاركف :  تحقيؽ ، المغة مقاييس معجـ  :أبك الحسيف   أحمد بف زكريافارس ، ابف
 4 . ـ ، دط 1979/  ىػ 1399دار الفكر ، 

: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العممية : الفيكمي ، أحمد بف محمد بف عمي المقرم 
 5 . ت. ط ، د . بيركت ، د 

بيركت ،  : معجـ قبائؿ العرب القديمة كالحديثة ، مؤسسة الرسالة : كحالة ، عمر بف رضا بف محمد  
 6 . ـ 1994/  ىػ 1414  ، 6ط 

عدناف دركيش كمحمد المصرم ، :  ، تحقيؽ كتاب الكميات: الكفكم ، أيكب بف مكسى أبك البقاء 
 7  .ط. د ـ ، 1998/ ىػ 1419بيركت ، : مؤسسة الرسالة 

، 1لساف العرب ، دار صادر ػ بيركت ،  ط : ابف منظكر، محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم 
 8  .ت. د 
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مسرد المحتويات : سادسًا 

 الموضوع  الصفحة

 اإلىداء أ

 اإلقرار  ب

 شكر كتقدير ت

 ممخص الرسالة بالمغة العربية ث

 ممخص الرسالة بالمغة االنجميزية ح

 د
 ػػػػػػػػػػػػ  مسرد  مختصرات الرسالة

 المقدمة 1

 

 .اْلب ومقومات شخصيتو ومكانتو في اْلسَلم : الفصل اْلول  

 

 . األب كمقكمات شخصيتو في اإلسبلـ :المبحث اْلول  

16 
 .األب لغة كاصطبلحان : المطمب األكؿ 

20 
 .مقكمات شخصية األب في اإلسبلـ : المطمب الثاني 

 

 . مكانة األب في اإلسبلـ  :المبحث الثالث 

29 
  .(أـ أكالده)مكانة األب عند الزكجة : المطمب األكؿ 

35 
 .مكانة األب عند أكالده : المطمب الثاني 
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  .وأثرىا عمى اْلسرة والمجتمع دور اْلب ومسؤولياتو في القصص القرآني: الفصل الثاني 

 

 .دكر األب كمسؤكلياتو العقدية كأثرىا عمى األسرة كالمجتمع : : المبحث اْلول 

49 
 .تربية األكالد عمى اإليماف : المطمب األكؿ  

59 
 .تربية األكالد عمى مراقبة اهلل : المطمب الثاني 

 

 .التعبدية كأثرىا في األسرة كالمجتمع   دكر األب كمسؤكلياتو:المبحث الثاني 

68 
 .تربية األكالد عمى حب الشكر كعرفاف الجميؿ : المطمب األكؿ 

 .تربية األكالد عمى الصبلة  : المطمب الثاني   74

 .تربية األكالد عمى إخراج الصدقات : المطمب الثالث  82

87 
 .تربية األكالد عمى الدعاء : المطمب الرابع 

94 
 .تربية األكالد عمى األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر : المطمب الخامس 

 .تربية األكالد عمى اإلخبلص : المطمب السادس  100

 

 .األخبلقية كأثرىا في األسرة كالمجتمع   دكر األب كمسؤكلياتو:المبحث الثالث 

  . تربية األبناء عمى التحمي بصبلح اآلباء: المطمب األكؿ  109

 .تربية األكالد عمى التخمؽ باألخبلؽ الحميدة : المطمب الثاني  112

112 
 .التربية عمى خمؽ الصبر : أكالن 
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 122 .التربية عمى التكاضع كعدـ التكبر : ثانيان 

 129 .التربية عمى غض الصكت كخفضو : ثالثان 

 134 .التربية عمى العدؿ : رابعان 

 141 .التربية عمى الشكرل : خامسان 

 147 .التربية عمى حب التعاكف عمى البر كالتقكل : سادسان 

 152 . التربية عمى خمؽ الصدؽ : سابعان 
 156 .  التربية عمى كتماف السر  :ثامنان 

 163 .التربية عمى التشجيع كالثقة بالنفس : تاسعان 

 169 األكالد كمساعدتيـ في االختيار الصحيح لؤلزكاج الصالحيف تربية : عاشران 

 176 .التربية عمى اتباع الرسكؿ كأىؿ اإليماف كمصاحبتيـ : أحد عشر
 183 .التربية عمى التحمي بالحكمة : اثنا عشر 

تجاه أوًلده وأساليبو التربوية في توجيييم  في اْلسَلم اْلبواجبات : الفصل الثالث 
 .وتأديبيم 

 

  . تجاه أكالده  كاجبات األب في اإلسبلـ: المبحث اْلول 
 194 .كاجبات األب المسمـ قبؿ الكالدة : المطمب األكؿ 
 198 .كاجبات األب المسمـ بعد الكالدة : المطمب الثاني 

 210 .األساليب التربكية اإلسبلمية لؤلب في تكجيو األبناء كتأديبيـ  :  الثانيطمبالـ
 وأساليبو التربوية في (أم أوًلده)تجاه زوجتو  في اْلسَلم  اْلبواجبات: الفصل الرابع 

 . وتأديبيا توجيييا
 

 221  .  (أـ أكالده)المادية تجاه زكجتو المسمـ األب كاجبات  :المبحث اْلول 
 226  .  (أـ أكالده)المعنكية تجاه زكجتو المسمـ األب كاجبات  :المبحث الثاني 
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 229 . كتأديبيا (أـ أكالده) األساليب التربكية اإلسبلمية لؤلب في تكجيو زكجتو :المبحث الثالث 
 241 الخاتمة 

 244 مسرد اآليات الكريمة  
 265 مسرد األحاديث الشريفة

 268 مسرد األعبلـ
 269 مسرد المصطمحات 

 273 مسرد المصادر كالمراجع
 286 مسرد المحتكيات
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